
Valdibas rīkojumi un pavēles.

Rīkojums Nr. 154
1926. g. 13. septembri.

Reaģēs maitas Rubas punkta
atvēršana.

Finansu ministrijas mui'as departa-
ments paziņo, ka ar finansu ministra
biedra piekrišanu ar š. g. 1. oktobri
Kuldīgas apriņķi uz Latvijas-Letavas ro-
bežas tiek atvērts Reņģes muitas Rubas
punkts, kurš da bosiei uz 1924. g „Val-
dības VēsUeša" 217. numurā izsludināto
īoteikumu par muitas punktu darbību
prata.

Departamenta direktors EDundurs,
Nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s.

Apstiprinu.
1926. g. 13. septembrī.

Satiksmes ministris
P.Aroniets.

Rīkojums Nr. 328.
Grozot savu šā gada 4. janvāra rīko-

jumu Ns 10 par iznomājamās dzelzsceļu
zemes nomas maksu, kurš publicēts
1926. g. .Valdības Vēstneša" 13. nu-
niri un „Dzelzsceļu Vēstneša" 2. nu-
Bnri, uzdodu atvietot to ar sekošo:

Njmas ņaudi ņemama par kv. metri
uznesi :

I grupa: Rīgas preča s.acijā lOsant.
H grupa: Rīgas pas., Rīgas

Krasta, Braslas, Sarkan-
daugavas, Mangaļu, Torņa-
kalna, Zasulauka, Aleksandra
Virtu, Krūzesmuižas, Jug'as
«j Šķirotavas stacijās. . . 5 „l]l grupa: Liepājas, Jelgavas,
Ventspils, Daugavpils, Rē-
«tocs I, Rēzeknes II ifaci-
l« un atsavinājuma joslā
starp I un n grupas j^g.
«m Rīgas mezgla stacijām 4 .Iy grupa: Ier.ķu, Cēsu, Valmie-
"«. Valkas, Vecgulbenes,
Jaunlatgales, Krustpils, Pļa-V1 9«» Stendes, Priekules,
"audzēm un Vecmuižas
«acijāa 35grupa : visās pārējās stacijās]
pieturas vietās un dzel; sceļu« savinājuma joslāstarp sta-
ajmiiznernot 3.grapāmi-
Sgu -tarp Rigasmezgla

^ ^ŽrJ^?pSkā
nol926- g- 16.iV*8i.VB,aika atceIt8 u gada

Dzel«:eļu galvenā direktora palīgs
F,n, K. Spriņģif.FlUa »*u direktora vietas izp

J. Leitis.

Rīkojums Nq 325.
Vicii

1926- g" llp geP tembrI -
t'eSās ,^Hv

Uetavas— SSS* dzelzsceļu
rifa DanTiH^ «es el«pressūtljumu ta-
V5

Sana ar Jaunām Nācijām.

5s ^atikVL Lietavas-SSSR dzelzsceļu
y 'zdotsi 5!! . ekspessūtījumu tarifā,
l9i5 g v!S

,8ķs brošurā. "ipieits
*."« miriM Vēstneša" 144, nu-
L°' iU% ar i? dZhē: n0 1925- g'
f,p,ldin > ta iī lk0,Un3U M' 248: - jā-

!ls skolai- 2 uz9em'° staciius?K °S5m jaunām SSSR dzelzs-

ceļu stacijām, skaitot no 1926. g.
1. septembra:
Ķazaņas — Urala dzelzsceļa

Astrachan,
Aizkauksza dzelzsceļu

Baku pas.,
Ussurijas dzelzsceļa

Vladivostok,
Aizbaikalijas dzelzsceļa

Irkutsk,
Omskas dzelzsceļa

Novo-Sibirsk pas.,
Dienvid.Rietrumu dzelzsceļu

Odessa Galvenā (Glavnaja),
Omskas dzelzsceļa

Omsk,
Ziemeļu-Kaukaza dzelzsceļa

RostovDon,
Maskavas-Baltkrievijas-Baltijas dzelzsceļa

Smoļensk Centr.
Dzelzsceļu galvenā direktora

palīgs K. S p r i ņ ģ i s.
Starptautiskās satiksmes inspektors

Magazi n g s.

Rīkojums Nr. 327.
1926. g. 13. septembri.

Vācijas un Lietava.s-SSSR dzelzsceļu
tiešās satiksmes preču tarifa papildi-
nājums ar SSSR dzelzs eļu stacijām.
SSSR Jekaterinas dzelzsceļaun sta-

cijas Jekalerinoslav pārdēvēšana.

Vācijas un Lietavas-SSSR dzelzsceļu
tielās satiksmes preču tarifā, kurš izdots
atsevišķā brošūrā, iespiests 1925. g.
«Valdības Vēstnesi* N° 143 un ievests
ozivē no 15. jūlija 1925. g. ar rīkojumu
Ns 248.

I. Jāpapildina A nodalījumā, virsējā
nodaļā, tarifā uzņemto staciju saraksts
ar SSSR dzelzsceļu jaunu st aciju, skaitot
no 1926. g. 15. septembra:

Doņecas dzelzsceļa
Nikitovka.

II. Turpat 9. p-tā (19. lap. pusē) vārdi:
„9 Ekaterinas dzelzsceļa (EKaTepHHCKaa

Aop.) Pārvalde Ek terinoslavā.
Ekaterinoslav, Krivoj-Rog, NikolajeV,

jāatvieto ar vārdiem:
„Dņepropetrovskas dzelzsceļa (Zlnenpo-

nerpoBCKaH aop.) Pārvalde Dņepro-
petrovskā.

Dnepropetrovsk, Krivoj Rog, Nikolajev".
Dzelzsceļu galvenā direktora palīgs

K- S p r i ņ ģ i s.
Starptautiskās satiksmes

inspektors F. Magazings.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Galvenais štābs paziņo, ka latviešu

valodas kursus šis valolas nepratējiem
līdz turpmākam rīkojumam atvilinātiem
un rezervē vai zemessargos ieskaitītiem
virsniekiem, kara un kara laika ierēdņiem
noturēs no I. g. 5.oktobja :īdz 16. no-
vembrim sekošās pārvaldes:
1) Rīgas kara apriņķa pārvaldē — Rīgas,

Cēsu, Madonas, Valmieras un Valkas
apriņķa valsts valodas nepratējiem;

2) Kurzemes d^vizijas pāralaē — Lie-
pājas, Aizputes un Kuldīgas apriņķa

. valsts valodas nepratējiem ;
3) Tukuma Talsu kara apriņķa pārvalde —

Tukuma, Talsu un Ventspils apriņķa
valsts valodas nepratējiem;

4) Jelgavas Bauskas kara apriņķa pār-
valdē _ Jelgavas un Bauskas apriņķa
valsts valodas nepratējiem;

5) Zemgales divīzijas pārvalde, Daugav-

pili — Jēkabpils, Ilūkstes un Daugav-
pili apriņķa valsts valodas nepra-

i tēiicm *
6) Rēzeknes kara apriņķa '.pārraidē —

Rēzeknes , un _Ludzas apriņķa valsta
valodas nepratējiem;

7) Jaunlatgales kara apriņķa pārvaldē —
Jaunlatgales apriņķa valsts valodas ne-
pratējiem.

Kursu dallbniekfem jāierodas kursos
š. g. 5. oktobri pulksten 10 no rīta.
Ceļi un citi izdevumi, kā par uzturu,
dzīvokli u. t t., jāsedz kursu dalībniekiem
saviem _ līdzekļiem. Tos valsts valodas
nepratējus, virsniekus, kara un kara
laika ierēdņus, kas neieradīsies kursos
un neizturēs pārbaudījumus valsts va-
lodas prašanā, pārskaitīs kareivju kate-
gorijā uz 1924. g. 17. novembra likuma
3. panti pamata.

.Rīgā, 1926.g. 11. septembri. Ni 1997/Go.
Galvenā štāba priekšnieks,

ģenerālis Peniķis.
O.'ganizac'jas mobilizācijas daļas '
priekšnieks, pulkvedis - leitnants

Ga i 1i t s.
Karaklausības nodaļas priekšnieks,

kara ierēdnis L ā b a n s.

Paziņojums.
Lauksaimniecībai pārvalde paziņo, ka,

pamatojoties uz « Noteikumiem par eks-
portējamo augļu un ogu koatroli" (.Val-
dības Vēstneša" 1925. g. 23 7, numurā)
un instrukcijām («Valdības Vēstneša*
1925 g. 245. numurā), augļu tirgo ā s
Kajetans Jurlans, dzīv. Rīgā, Avotu ielā
No 28, š. g 13. septettbrl reģistrēts kā
augļu un ogu izvedējs uz ārzemēm zem
tirdzniecības rra kas K. J.

Lscksaimaieclbas pārvalde.

Rīgas apriņķa valdei
vajadzīgs skolotāja vietas izpildītājs
(vīrietis) Baldones 6 kl. pamatskolai.
Pieteikties personīgi Lāčplēša ielā Ns 2t.

Valde.

Iecelšanas.
Lēmums.

1926. g. 10 septembri. J* 4028.
Atce'. ot 1925. g. 22 septembra lēmumu Ns 4605,

apstiprinu pie izglītības ministrijis ārpusskolas
izglītības komiti . u un par komisijas locekļiem
ieceļu uz vienu gadu Ati Ķēniņu, Kārli D e -
ķenu, Oskaru Krollu, prof. Valdemāru
M a 1d o n i un pagaidām kā izglītības ministrijas
un Latgales organizāciju pārstāvi izglītības ministja
biedri btaņislavu Jaudzemu.

Izglītības minislris E. Z i e m e 1 s.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

K. Melnalksnis.
*

Lēmums.
1926. g. 10. septembrī. Ns 4021

Sakarā ar Latvijas mākslas akadēmijas padomes
š. ģ. 3. septembja lēmumu ftsvabinu uz paša
lūgumu ārštata docentu Filipu Šveinfurtu no
pienākumu izpildīšanas Latvijas mākslas akadēmija,
skaitot no š. g. 1. juVja.

Izglītības ainistris E. Z i e ra e 1 s.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

K. Melnalksnis.

Lēmums.

1936 g. It septembrī. J* 4030
Apstiprinu pie izglītības ministrijas kaitīgu kul-

tūras parādību apkarošanas komisiju un par ko-
misijas loceklēm ieceļu uz vienu gadu Rigas pil-
sētas valdes locekli Bertu P ī o i ņ u , docentu
L. Adamoviču, lektoru L Gailīti, rakst-
nieku Rud. Egli un iekšlietu ministrijas pārstāvi
Konstjntinu V i 1 d i.

Izglītības ministris E Z i e m e 1s.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

K. Melnalksnis.
*

Rīkojums N» 43.

Rīgā, 1926. g. 24. augustā.
1- §•

PaaugMir.u : 1) Ugāles virsmežniecības pirmās
šķiras iecirkņa mežz ni Eduardu Fimberu —
par pirmās šķiras mežzinf at X kategorijas 1. pa-
kāpes algu;

V) Vecsalaces virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa
mežzini Augustu Didrichsonu— par I
šķiras iecirkņa mežzini ar XI kategoHj.is 1- pa-
kāpes al£u ;

3) VečsMaces virsmežnietības . tre.ās šķiras
ieci.kņa mežzini Jāni O s par otras šķiras
iecirkņa mežzini ar XII kategori; kapes
algu

Minētās paaugslinašanas skaitīt no 1926. g*oa
1. sept€rhbfa

2-§.
Pilsoni Johannu Līka n pieņemu un pielaižu

pe amata pienākumu izpildīšanas kā rakstveža
vietas izpildītiju Šllteres vir mežniecībā, uz brīva
līgumi pama'a. ar XVII kategorijas 1. pakāpes
algu, skaitot dienestu no tas dienas, kad viņa
stas'es pie amata pienākumu izpildīšanas.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums J>6 41.
Rīgā, 1926. g. 21. augustā.

Apakšā minētos mežu resora darbiniekus, kā iz-
dienējušus noteikumos par valsts darbinieku atal-
gojumu (.Valdības Vēstneša" 154. numurā) pare-
dzēto laiku, pārskaitu zemāk minētās algas
izdienas pakāpēs:

1) VI rajona mežu revidentu Alfrēdu S t a u n i -
VII kat 2. pakāpe ar izdienu un minētās pakāpes
algas izmaksu ro 1926 g. 1. jūnija;

2) Aizputes virsmežniecības II šķiras virsmežzini
Georgu Puriņ _u_ — IX kategorijas 2. pakāpē ai
izdienu un minētās pakāpes algas izmaksu no
1926 g. 1. jūnija; _

3) Berz-SIpeles, Kuldīgss un Ugāles virsmežniec.
I šķiras mežziņus Albertu Kraušu, Andreju
G u t m a_n i un Jāni Kalniņu — pirn o X kat.
4. pakāpe ar izdienu un minētās pakāpes algas
izmaksu no 1926. g 1. jūnija, otro — X kategor.
2. pakāpe ar izdienu un minētās, pakāpes algas
izmaksu no 1926 g 1. jun ja, trešo — X kategor.
". pak. ar izdienu un min pak. algas izmaksu no
1926. g. 1. augusta ;

4) biuņnieclbas, Kokneses un Gulbenes virs-
mežniecības I šķiras iec. mežziņus Verneru Bičku,
Jāni Raeksonn un Teodoru V i t m a n i —
pirmos div*s XI kat. 2. pak. ar izdienu un min.
pakāpes algas izmaksu no 1926. g. 1. jūnija,
pedejo — XI kategorijas 3. pakāpē ar izdienu no
1925. g. 1. aprija un minētās pakāpes algas iz-
maksu no 1926. g 1. jūlija;

5) Rendas un Engures virsmežniecības I šķiras
iicirkņa mežziņus Kārli Kaķi un Ēriku P r o k -
toru — pirmo XI kat. 2._ pak. ar izdienu no
1926. g 15. maija in minētās pakāpes algas iz-
maksu no 1626. g, 1. junija un otro — XI kat.
3. pakāpe arizdienu no 1926.*g. 15. junija un
minētās pakāpes algas izmaksu no 19.6 gada
1. jūlija;

6) Viļaku . virsmežniecības 1' šķiras iecirkņa
mešzini Gustavu Lindenbaumu XII kat.
3. pak. ar izdienu ro 1926 g. 2.jūlija un minētās
pakāpes algas izmaksu no 1926. g. 1. augusta;

7) Taurkalna v;rsmežniecības mežziņa amata kan-
didātu Frici Ābolu — XV kat. 2. pakāpē ar
izdienu no 1926 g. 25. jūniji un minētās pakāpes
algas izmaksa no .926 g. 1. jūlija;

8) Alšvangas, Iecavas, Ugāles un Vecsalaces
virsmežniecību darbvežus - grāmatvežus Albertu
Gaili, Alfrēdu Zoldtneru, Pauli Āboltiņu
un Eiženu Li ep kalnu —- pirmo XII kategor.
2. pak. ar izdienu un minētas pakāp?s algas izm.
no 1926. g. 1. augusta, otro — XII kat. 2. pak.
ar izd. un min. pak. algas izmak-u no 1926. g.
1. jūlija, trešo — XII kat 2. pak. ar izdienu no
1925. g. 10. jūlija un min. pak. algas izmaksu no
19i6 g. 1. augusta, ceturto — XI kat. 2 pak ar
izdienu no 1926. g. 5 junija un min. pak. aljas
izmaksu no 1926. g. 1. jūlija;

9) Kokneses un Taurkalna virsmežniec rakst-
vežus Lidiju Vever un Mildu Erman —
XVII kat. 2 pakāpe et izdienu un minētās pak.
algas izmaksu no 1926. g. 1. jūlija;
. i0) Bīriņu, Kalsnavas, Zilupes,- Talsu un Vec-
muižas virsmežniec. rakstvežus Vladimiru Ai-
vi e k s t i, Pēteri Ozoliņu, Alisi Trēdi,
Antonu Ansonu un Ernstu Mūrnieku —
pirmo XVII kat. 2. pakāpē ar izdienu in 1926. g-
9. maija un minētās p.-kāpes algas izmaksu no
1926 g. 1. junija, otro — XVII kat. 2. pak. ar
izdienu no 1926. g. 7. jūlija un minētās pakāpes
algas izmaksu no 1926. g. 1. augusta, trešo —
XVII kfct. 2. pak. ar izdienu no 192tf. g. 30. junija
un minētas pakāpes algas izmaksu no 1926. g.
1. jūlija, ceturto — XVII kat. 2. pak. ar izdienu
no i926. g. 27. jūlija un minētas pakāpes algas
izmaksu, no 1926. g. 1. augusta, piekto — XVII Kat-
3. pak. ar zienu no 1926. g. 20. junija un min.
pakāpes algas izmaksu no 1926. g. 1. jūlija;
_ 11) m.žu departamenti k^sierī-maksftāju Jāni
Ābeli X kat. _ 2. pak. ar izdienu no 1926. g.
13. jun ja un minētās pakāpes algas izmaksu no
1926. g. 1. jūlija;

12) mežu departamen ta I šķ. mežzini Fidolfu
Zuševicu— X kat 2. panāpē ar izdienu un
minētas pakāpes algas izmaksu no 1926. gada
1. j nija;

13) mežu departamenta I šķ. mērniekus Kārlī
Ķikutu, Ēriku Biišraani un Arturu Kraukli
— XI kat 2. pak tr izdienu un minētās pakāpes
alges izmaksu no 1926 g. 1. junij

14) rre^u departamenta o'rās sķ. mērniekus Jā-
zepu Sprindžuku un .Aioiisu O z e r u —
XII kat. 2. pak. ar izdienu un min. pak. algas iz-
maksu no 1926. g. 1. junija;

15) mežu depa-tamenta III šk, mēi redu
Klnge — XIII kat, 2 pa*, ar izd. un min. pak.
algas izmaksa na'19,<6 g

. ; departamenti l šk rēķ 'J ā>
k.obs>n .— \V-kaj; 3. p ir,' ar» izd. ņo lis26.: g*

lija -un min. .p^k algas īa 6 g--
?1. augusta;

17) mežu departamenta I T-āju
M*lju Kleinovsku — XV kat. 2. pak. ar izd.

ojnfres muitas Rubas punkta atvēršana.

akoiun» Par Iznomājamās dzelzsceļu
zemesnomas maksu.

vi'iias un Lietavas SSSR dzelzsceļu tiešās
satiksmes ekspressutījumu tarifa pa-
p ildināšana ar jaunām stacijām.

irsļjas an Lietavas SSSR dzelzsceļu
tiešās satiksmes preču tarifa papil-
dinājums ar SSSR dzelzsceļu stacijām.

Valdības Vēstnesi' sakot ar 1. aprili:
MākSa

«^sūtīšanu
bez piesūtīšanas

ar P" . (saņemot eksped.) par:
'22,— gadu . . . Ls 18,—

gidu ?
12,— '/« gadu . . , 10,—

f, gndu -
6 _ 3 mēri. ... 5—

ļaea- ? ' 2,~ 1 . • . L70
. '- ' Par atsevišķu

pie alkaipar- _numuru . ^
_i0

devējiem • '

Latvijas valdības <A\ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izgemot m

^ļ Wģk svētdienas
un

svētkudienas

Redakcija: *ķ _^^^S^
Kantoris

un ekspedīcija:
Rīga, pilī No 2. Tel. K» 20032 lģ *%mmU^mP* Rīgā, pilī W» 1. Tel. Ks 20031
Runas stundas no 11—12 "%" Atvērts no pulksten 9-3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sl-ir'inājurrri līdz 30 vienslejigām

' iindinām . ls 4,—
b) par katru tālāku rindiņu —.15

citu iestāžu sljdin;ījumi p-r katru
vienslejīgu rindiņu , —,20

c) no privātiem par ka'ni viensl. rindiņu
(par obigat. slirdin.) ... ... —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80



Un Jgoa g ' ? juli'""- P- alSās izn'aks.ino 1926. g. 1. augusta;
18) mežu departamenta jaun. mežu taksat. Jāniv i ķ elt — IX kat. 3. pak. ar izdienu no 1925. g.1. februāra un min. pak. a'gas izmaksu no 1926. s.1. septembra; s

, 19) £opes virsmežniecmas 1 šķ. virsmežz Ju-
kumu M u c e n i e k u — VIII kat. 2. pak. ar izd.n0 ,z£4 g- !8' iebr - un min - Pak. algas izmaksuno 1926. g. 1. marta ;

20) Priekules virsmežniecības rakstvedi AnnuBērziņ — XVII kat. 2. pak. ar izd. no 1926. g.
19. augusta nu min. pak. algas izmaksu no 192*. g.
1. septembra;

21) Smiltenes virsmežniecības II šķ. iec. mežz.
?noe z e ' *' n u — XII kat. 2. pak. ar izdienu

no 1926. g. 8. augusta un min. pak. algas izmaksu
no 1926. g. 1. septembra;

22) mežu departamenta III šķ. mērniekus Vil-
helmu Jēkobsonu un Jāni Apsīti — pirmo
— XIII kat. 2. pak. ar izd. no 11-23. g. 13. aug.
un min. pak. sīgas izmaksu no 1926. g. 1. sep-
tembra, otro — XIII kat. 2. pak. ar izd. un min.
pak. algas izmaksu no 1926. g. 1. septembra.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums Ns 45.
Rīgā, 30. augusta 1926. g.

§ I -
Talsu virsmežniecībā uz brīva līguma nodarbi-

nāto mežziņa amata kandidātu Eduardu Ozolu
pārceļu uz Kārsavas virsmežniecību tanī pašā
amatā, skaitot ar 1926. g. 1. septembri.

§ 2.

Meža techniķi Arvidu Bitmani pieņemu un
pielaižu pie amata pienākumu izpildīšanas ka mež-
ziņa amata kandidātu Vecsalaces virsmežniec bā,
uz brīva līguma pamata, ix XV kategorijas 1. pa-
kāpes algu, skaitot dienestu no tas dienas, kad
viņš stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums M 46.
Rīgā, 8. septembrī 1926. g.

§ I -
Meža techniķi Oskaru_ K a g a i n i pieņemu un

pielaižu pie amata pienākumu izpildīšanas ka mež-
ziņa amata kandidātu Engures virsmežniecībā, uz
brīva līguma pamata, ar XV kategorijas 1. pa-
kāpes algu, skaitot dienestu no 1925. g. 15. sep-
tembra.

§ 2 '
Saldus vitsmežniecības pirmās šķiras iecirkņa

mežzini Alfrēda S t a u e r i atsvabinu no dienesta
uz paša lūgumu, skaitot no 1926. g. 18. oktobra.

§ 3.
Auces virsmežninciba uz brīva līguma nodarbi-

nāto trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpildī-
tāju Eiženu fumševicu pārceļu uz

^
paša lū-

gumu uz Saldus virsmežniecību tanī pašā manta,
skaitot ar 1926 g. 1. oktobri.

Mežu departamenta direktors K- Melderis.
*

Rīkojums Ni 47.
Rīgā, 8. septembrī 1926. g.

§ 1.
Meža techniķi Eduardu Miķelsonu pieņemu

un pielaižu pie amata pienākumu izpildīšanas ka
trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju
Sēlpils virsmežniecībā, _uz brīva līguma pamata, ar
XIII katagorijas 1. pakāpes algu, skaitot dienestu
no tās dienas, kad viņš stāsies pie amata pienā-
kumu izpildīšanas.

§ 2.

Meža techniķus Vili Kūmu un Emmu A b o 1
pieņemu un pielaižu pie amata pienākumu izpildī-
šanas kā mežziņa amata kandidātus: pirmo —
Vecmoku un otro — Gaujenes virsmežniecība, uz
brīva līguma pamata, ar XV_ kategorijas 1. pakāpes
algu, skaitot dienestu no tas dienas, kad viņi
stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas

§ 3.
Nītaures virsmežniecības mežziņa amata kandi-

dātu Ernestu Kronu atsvabinu no dienesta uz
paša lūgumu, skaitot no 1926. g. 23. septembra.

Mežu departamenta direktors K. M e 1d e r i s.

Latgales apgabaltiesas 1.kriminalnodaļa,
saskaņā ar tiesu palātas 1924. g. 27. sejtemb fa
spriedumu un savu š. g. 6. septembra lēmumu,
izsludina, ka Daugavpils apr. Preiļu pag. piede-
rīgais Antons Augusta d. V e 1 k m e , 34 g. vecs,
ar augšminēto tiesu palātas spriedumu uz sod. lik.
533 p.. 20. p-, 53 p. un 21. p pamata par

Alfrēda Skrodera nepatiesu apvainošanu prese
sodīts ar divām nedēļām aresta un naudas
sodu divi simti divdesmit ,220) latu apmeia, pār-
vēršot naudas sodu Velkmes maksāt nespējas
gadījumā, saskaņā ar sod tik. 59. p., arestā uz
piecām nedēļām.

Daugavpili, 1926. g. lO.septembrī. .Ns 17348,
Priekšsēdētaja vieta D a u k šs.

Sekretārs J. Vanags.

Rigas apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,

saskaņā ar savu š. g. 3. septembra lčmumu,
meklē uz sodu lik. 657. p. 11. d. pamata
aosūdzēto, pie Cēsu apr., Ramkas pagasta piede-
To Konrādu Paula d. Brenci, 33 g vecu, ku|a

oazīmes liesai nav zināmas. _
P

Visām iestādēm un personsm, kuram z nams,

kur atrodas migtais Konrāds Brenas vai viga

manta, jāraziņo par to Rīgas apgabaltiesa un ,a-

fnpr » t ecīei soli viņa aizturēšana, un ievietošanai

apdetlnjuffli , jo kā' drošības līdzekļu veids prel

^
Konrādu Brencif

s-
skaņ a « tiesas

s.
g

8 septembra lēmumu, noteikts apcietinājums.

Rīeā 1926. g- 10. septembri.
' Priekšsēdētāja biedrs T. B e r g t a 1 s.

Sekretārs Kreicbergs.

Meklējamo personu saraksts

Ne 280.

. O.,l o Abrubs, Jānis Aleksandra d., 41 g v,
22148. a»iu ? _ paziņ0t dzives vielu

pied. pie Dagdas pag
^

v
^ ^ m ^Daugavpi '«?'? "...)

28. aug. 1926,g t d dzjm ,g87
22149. Aun.ņ», J»n« re

sazinot dzīves vietu
pied. pie Ruj'enas pag- * i

Rīgas 12. iec. miert. uz N» 721 no 26. augusta
1926. g. (3 1X26.)

22150. Ančuks, Iridors Ādama d., 23 g. vecs,
pied. pie Grāveru pag. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils apr. 6. iec. miert. uz Nš 1708 no
25. augusta 1926. g. (MX26) Sodīts ar Ls 10,—.

22151. Antanf, Antons Bernata d., 26 g. v.,
pied. pie Durb s pag. — Paziņot dzīves vietu
Atces iec. miert. uz Ns 324 no 26. aug. 1926. g.
(3 1K-26)

22152. Bērziņš, Andrejs Paula d., 35 g. vecs,
pied. pie Vijciema pag. — Paziņot dzīves vietu
Valkas apr. 1. iec. miert uz H° 369/k. no 16. aug.
1926. g. (4-IX-26.)

22153. Baizons, Tevja Meijlocha d., dzimis
1901. g., pied. pie Krustpils pils. — Daugavpils
kara apr. pārvaldes raksts Ns 22403 no 3U aug.
1926. g. (8-1X26) Dezertej's. — Apcietināt.

22151. Bendiņš, Rūdolfs Ernesta d., dzimis
1897. g., augums 173 cm, mati tumši, labās rokas
rādītāja pirksts līdz pusei noņemts. — Kriminslas
pārvaldes Rīgas nodaļss pr-ka raksts no 1. sept.
1926. g. (4-lX-26.) izbēdzis ro Rīgas Centrāl-
cietuma. — Apcietināt.

22155. Bogdanova, Darja Amas m, 25 g. v.
pied. pie Gauru pag. — Madonas apr. 1. iec.
miert. raksts JMs 473 no 1 sept. 1926. g. (8-IX 26.)
Apv. uz s. 1. 581. g. 4. d. — Pieprasīt drošības
naudu Ls 100,—, ku[as neiemaksāšanas gadījumā
apcietināt.

22156. Bluķ's, Jānis Miķeļa d., 37 g. v. —
Paziņot dzīves vietu Auces iec. miert. uz JMš 277
no 31. aug 1923. g. (8 1X26.)

22 57. Burkevič, Cecilija Kristapa m., 19 g. v.,
pied. pie Cēsr pils. — Rīgas apriņķa 1. iec.
miert. rsksts Ne 1021 no 21. augusti 1926. g.
(3-IK-26) Apv. uz s 1. 276. p. — Apcietināt.

22158. Burnovskis, Eduards Mārtiņa d., 41 g.
vecs, pied. pie Vccauces pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 2. iec. miert. uz Ns 397 no 31. aug.
1926 g (8-IX-26.)

22159. Del Burgo, Daniels Arturs, piederīgs pie
Venecuēlas republikas. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 11. iec. miert. uz rakstu Ns 1335 no 23. au-
gusta 1926. g. (7-lX-26.)

22160. Bušmans, Pauls Jāņa dēls, 40 gadus
vecs, piederīgs pie Šķibes pag. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas pils. 11. iec. miertiesn. uz
rakstu Ns 978 no 18. augusta 1926. g. (4-1X26.)

22161. Bērziņš, Andrejs Paula dēls, 36 gadus
vecs, piederīgs pie Vijciema pag. — Paziņot dzīves
vietu Valkas aprņķa 1. iec. miertiesn. uz rakstu
Ns 388/k. no 16. augusta 1926. g. (3-lX-26.)

22162. Citrons, Ernests Jāņa a., diim. 26. sep-
tembrī 1898. g., piederīgs pie Ziemupes pag

^
—

Pfziņot dzīves vietu kara tiesas priekšsēdētajām
uz rakstu Ns 11603 no 2. septembra 1926. g.
(8-IX-26.)

22163. Cubrevič, Fēlikss Osipa d., 38 gadus
vecs, piederīgs pie Ludzas pilsētas. — Paziņot
dzīves vietu Ludzas apr. 1. iec. miert. uz rakstu
Ns 465 no 28. augusta 1926. g. (7-IX-26).

22164. Čekels, Antons Osipa dēls, dzim.
1879. g., piederīgs pie Pustines pag. — Jel-
gavas apriņķa miertiesneša raksts Ns 183 no
28. augusta 1926. g, (8-IX-26.) Sodīts m sod.
lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

22165. Čubrev/čs, Aleksandrs Antona _ dēls,
53 gadus vecs, čigāns, piederīgs pie Krāslavas
pilsētas. — Paziņot dzīves vietu Daugavpils
pils. 6. iec. miert. uz rakstu Ns 1709 no 25. au-
gusta 1926. g. (3-lX-26.) Sodīts ar Ls 5,--.

22165. Denisovs, Aleksandrs Dementija d.,
36 gadus vecs, piedeiīgs pie Andrupines pag. —
Paziņot dzīves vielu Rīgas 13. iec. miertiesn.
uz rakstu Ns 669 no 27. augusta 1926. g.
(8-IX-26).

22167. Dargel, Klavdija Vasilija m„ 30 gadus
veca, bij. Krievijas pav. — Pa2iņot dzīves vietu
Rīgas pilsēt«s 13 iec. miertiesn. uz rakstu
Ns 1253 no 20. augusta 1926. g. (8-lX-2>S).

22168 . Deiko, Viktors Jāzepa d., 26 gadus
vecs, piederīgs pie Vilku pag. — Paziņot dzīves
vietu Daugavpils apr. 1. iecirkņa miert. uz rakstu
Ns 765/kr. no 27. augusta 1926. g. (4-JX-26.)

22169. Dudka, Jānis Tatjanas dēls, dzim.
1900. g., piederīgs pie Dagdas pag. — Daugav-
pils kāja apr. pr-ka laksts Ns 224U3 no 31. au-
gusta 1926. g, (8!X-26) Dezertējis. — Apcietināt,

22170. Frechens (Frašins), Vilhelms Johanna d,
dzim 1894. g., pied. pie Bonnas pils, Reinas
apgab. — Daugavpils kāja apr pr-ka r. J* 224 3
no 31. augusta 1926. g. (8-IX-26). Apvainots uz
k. s. lik279. un 267. p. p. un dezertešanu. —
Apcietināt.

22171. Foss, Osvalds Fiidricha d., dz. 1897. g.,
pied. pie R gas pilsētas. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas II. iec. miert. uz Ns 1061 no
25 augusta 1926. g. (8-lX-26.)

22172. Filipjonok, Helene Antona m., 24 g. v,
Latvijas pilsone. — Paz ņot dzīves vietu Rīgas
11. itc. miert. uz Ns 547 no 20. augusta 1926. g.
(3-IX-26 )

22173. Germans, Jānis Rūdolfa d, 23 g. vecs,
pied pie Kalnciema pag — Pazināt dzīves vietu
Jaunlatgales a r. 3. iec. miert. uz Ns 732 no 28. au-
gusta 1926. g. (7-lX-26.)

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G.Tifentāls.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par tirgošanos ar pienu un peņa pro-

duktiem Liepājas pilsētā.
Pieņemti Liepājas pilsētas domes 1926. g.
18. junija sēdē un apstiprināti ai
iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta 19%. g. 3 septembra

rakstu Nk 107300. -

I. Atļaujas izņemšana un
piena devēja pieteikšana.

§ 1. Personām, kas vēlas ierīkot spe-
ciālu piena un piena produktu tirgotavu
vai spec alu darbnīcu piena apstrādāšanai,
jeb vēlas turēt govis piena ražošanai,
pirms tirdzniecības vai rūpniecības zīmes
izpirkšanas jāizprasa atļauja no Liepājas
pilsētas valdes sanitarnodaļas. Tāda pat

atļauja jāizņem ari tirgotavas, darbnīcas
vai kūis pārvietošanas gadījumā. Atļaujas
pieprasījumā jāuzrāda dzīvokļa, tirgotavas,
darbnīcas un kūts atrašanās vietas, bet
gadījumā, ja tirgošanās notiek ar ieve-
stiem produktiem* tad ari to vietu, no
kurienes viņus ieved. Minētās atļaujas
izdod pilsētas valdes sanitarnodaļa resp.
sanitarārels kopā ar pilsētas veterinār-
ārstu.
II. Pārdošanā pielaižamas
piena un piena produktu

šķiras.
§ 2. Atļauts pārdot sekošas piena un

krējuma šķiras: 1) pilnpiens, 2) vājpiens,
3) augstākā labuma piens (t. s. bērnu
piens), 4) rūgušpiens un biezpiens,
5) paniņas (ķērnes piens), 6) saldais
krējums

^
7) skābais krējums, 8) vārīts,

pasterizēts, sterilizēts un homogenizēts
piens.

Piezīme. Piena preparātu, t. i,
kondensēta piena, kefira un lakto-
bacelina ievešana un pārdošana at-
ļauta vienīgi, ja uz trauka uzrādīts
viņu sastāvs vai izgatavošanas veids

, un izgatavošanas datums.
§ 3. Par pilnpienu skaitās govju

piens, kas iegūts caur pilnīgu govs iz-
slaukšanu, ir bez kādiem piemaisījumiem,
nav nokrējots, ne ari kaut kādi pārvei-
dots_(vārot, skābējot u t. t.) un satur ne
mazāk kā 3°/o tauku vielu.

§ 4. Par vājpienu skaitās nokrējots
piens un piens^ kas satur mazāk kā 3%
tauku vielu.

§ 5. Pie augstākā labuma pienu, t. i.
bērnu piena apstrādāšanas un pārdoša-
nas jāpilda sevišķi noteikumi par tāda
piena ražošanu, apstrādāšanu un pār-
došanu.

§ 6. Vārītu, pasterizētu, sterilizētu un
homogenizētu pienu drīkst pārdot tikai ar
šiem nosaukumiem. Par vār;tu pienu
skaitās tāds piens, kas bijis sasildīts
līdz 100» c (800 r). Par pasterizētu
tāds, kurš zināmu laiku, atkarībā no
temparaturas, turēts 50° līdz 90° C (40o
līdz 72° R) siltumā. Uz pasterizēta piena
pārdošanas traukiem jāatzīmē piena sil-
dīšanas ilgums un temperatūra. Par
sterlizētu skaitās tāds piens, kas sterili-
zēts aparātā, kura konstrukciju atzinusi
par labu pilsētas valde. Piens sterilizē-
jams tikāt hermētiski slēgtās pudelēs,
atzīmējot uz tām datumu, kad piens
sterilizēts. Par homogenizētu pienu skai-
tās tāds, kas homogenizēts aparātā, kura
konstrukciju atzinusi par laba piķētas
valde

§ 7._ Par rūgušpienu skaitās saskābis
un sarūdzis pilnpiens vai vājpiens. Par
biezpienu tāds pat piens, ja no tā atda-
lītas sūkulas.

§ 8. Par paniņām (ķērnes pienu)
skaitās pēc sviesta izdalīšanās no krē-
juma vai piena pārpalikušais šķidrums.

§ 9. Salds krējums ir no piena no-
smeltās, taukiem bagātās daļas. Saldam
krējumam jāsatur ne mazāk par 15o/o
tauku vielu, bet sakultā krējumā ne ma-
zlk kā 28%.

§ 10. Saskābušais saldais krējums
skaitās par skābo krējumu, ja satur ne
mazāk par 30°/o tauku vielu.

§ 11. Visās augšminētās piena šķirās
nedrīkst būt nekādu jietlrumu vai pie-
maisījumu, kā piem. ūdens, Iedus, krāsu
vielas, konzervvielas u. 1.1, tāpat tās ne
drīkst būt viltotas.

§ 12. Citu lopu (kazu, aitu, ķēvju)
pienu drīkst ievest un pārdot tikai ar
attiecīgiem nosaukumiem skaidrā, nebo-
jstā un neviltotā veidā, bez jebkādiem
piemaisījumiem vai nokrējošanas.

III. Pārdošanai nepielai-
žamais piens un krējums.
§ 13. Aizliegts apstrādāt, pārdot un

lietot barībai pienu un krējumu:
a) no govīm, kas slimo ar dzelteno

kaiti, iniekcijas slimībām (liesas
sērgu, plaušu sērgu, trakumu, bakām,
emfizematisku karbunkuli, septice-
miju, mutes un nagu sērgu) un
slimībām ar paaugstinātu tempe-
ratūru.

Piezīme. To govju piens,
kuras slimo ar minētām iniek-
cijas slimībām, nekavējoties jā-
iznicina.

b) No govīm, kuras slima ar tesmeņu
slimībām vai ari dzemdes strutē-
sanu, izņemot gadījumus, kad piena
pārdošanu pilsētas sanitarnodaļa
(pilsētas sanitar- un veterinārārsti)
atļāvusi;

c) kuras slimo ar iekšējo orgānu tu-
berkulozi, kas saistīts ar vājumu un
caureju;

d) nedabīgas krāsas (zilas TT*""
dzeltenas), nedabīgas ear*.! /^rūgtas), nedablga,%mfjsa (fi,5!
vai pelējumu), nedabW1>
stences (gļotainas, 8£fcl koat '-tāpat ari asinis vai ,£ff J «>
pienu un krējumu ; iati "oso

e) kuras ārstē ar nāvīgām vai m
konsistences zālēm kas J-

lpra
'pāriet pienā, kā piem. ar $L>vemjakmeni, opiju, ezerin ,>kalpinu. > PUo-

IV. Rīkošanās ar pien»
piena produktiem "

§ 14. Pārdodamo piena un n<produktu pārvadāšanā, apstrādāšanai
ņemšanā un pārdošanā jāietur vislieiŽtīrība un kārtība: visiem pnekg gkūp nak sakara ar pienu ua krēm,'
arvien jābūt tīriem un jaglabāia, !°,
vielā. Visām perinām/ !„S no fbojas ar piena un krējuma ražošanu «strādāšanu, pārvadāšanu un pārdošZ'jābūt pa nodarbošanās laiku tīri *!*tām un tīram rokām. Personām u,
nodarbinātas piena veikalos un uz ti,
giem, jānēsā pie tam tīrs, gaišs pneļ *
auts, kas sniedzas līdz kaklam, un apr0Cgs '

§ 15. Pilnpiens_ un salds krēium,
pirms pārdošanas rūpīgi jāsamaiga,

§ 16. Stingri aizliegts garšot pieD»un krējumu no traukiem, kūms lieto
mērošanai. Tāpat aizliegts pie paraugu
noņemšanas aiztikt *r pirkstiem krējumu
un citus piena produkta»; pārdevējam
jāaizliedz tas darīt ari pircējiem.

§ 17. Telpās, kur apstrādā pienu
un krējumu, galdiem, plaukt em, soliem
u. t. t., un ari sienām līdz 7 pēd. augsta-
mam jābūt nokrāsotiem ar gaišu eļļai
krāsu vai ari pārklātiem ar gaišiem po-
diņiem vai ar tamlīdzīgu gaišu mate-
riālu, kas nelaiž cauri slapjumu. Ari
grīdām jābūt uo materiāla, kas nelaiž
cauri slapjumu, vai ari tās jāpārklāj ar
tādu materiālu. Grīdas var būtnokoto,
bet labi izkrāsotas ar eļļas krāsu.
Telpām jābūt gaišām un ar labu ven-
tilāciju.

§ 18. Minētās telpas jātur vislielākā
tiribā un kārtībā. Pirms izslaucīšanai
telpas katrā ziņā pietiekoši jāizlaista.
Šim telpām jābūt atšķirtām ar cietu
sienu, no dzīvokļiem un citām veikala
darbam nevajadzīgām telpām, un viņas
lietojamas tikai 19. § norādīto priekš-
metu pārdošanai un krējumu un piena
apstrādāšanai un uzglabāšanai Visās
minētās telpās aizliegts smēķēt, tādēļ
šais telpās jāizkar redzamā vietā lieliem
burtiem uzraksti « Smēķēt aizliegts", m
tanīs neiztrūkstoši jābūt ar ūdeni pildī-
tām spļautuvēm.

§ 19. Veikala telpās, kurās pJf

dod pienu un krējumu, atļauts pār-
dot ari dažādas piena un krējum»
šķiras un no viņām izgatavotas ēdamvielas
un preparātus. Šajos veikalos var ber
tam pārdot vienīgi tikai olas, maizi, *
purnus, medu, konzervus no neiesāktai
bundžām, tāpat ari promnešanai mine»
— un augļu ūdeņus aiztaisītās psdeles.

Piezīmei. Šo noteikumu 2. § P*
zīmē minētos piena preparātus vii
pārdot ari citos veikalos, bet tad n«

novietojami sevišķos cieši aiztaisā-

mos (slēdzamos) skapīšos.
Piezīme 2. §§ 17, 18. un W *

teikumi neattiecas uz veifsaue»

kuos pārdod rūgušpienu, »uj
krējumu, paniņas, biezpienu, »

pilnpienu un saldo krējumu pnJJ»
kas .n aiztaisītas fflod j
čības ar firmas nosaukumu- F
bāra, .androlem vaicitām«mkuras neatļauj šo trauku attaisa
bez- ietaises bojāšanas.'

§ 20. Piena un krējuma 0Zgla JL,
bez §§ 17., 18. un 19. minētām '-; I
atļauta ari citās telpās, kif» »?'
drīkst izlietot dzīvokļiem, naktsmaj tf

i

kādam citam nolūkam, kurs"npevēiaiJ«
krējuma labumu varētu atstāt u fi
iespaidu. No šādām telpām F[f
glabātava atšķirama ar cietu »»> ? ^
glabātavai jābūt vēsai, tīrai od
tilētai. Jf .

V. Piena un krējuma P
došanas men. .

§ 21. Piena un krējuma P^*
mēri ir litrs un viņa daļas.

^i
krējumu atļauts pārdot ari ^i
pudeles, kuru tilpums De

;j7ui rfļ
vai viņa iedalījumiem, p« '» ,API
lēm jābūt uzrakstam , kaaaI
līdzinās saturs.



P-- yI piena trauki.

- Piena un krējuma uzglabāšanai
§ Vadāšanai lietojami tra.ki, izgata-

«D P.tikla tajansa, porcelāna, māla
>o:i fiSuun nebojātu glazūru, labi
^ dzelzs bleķa. Rūgušpiena un

^ irrēiuma uzglabāšanai
un

pārvadā-
skāba Krej

Uetot ar , koka traukus,
šanai ai»

un krē]uma traukos, izņemot
vi5 °^ iJbūt pietiekoši lielam caurumam,
pndtraukn iekšieni ērti apluket un

*?ot Traukiem , ar kuriem mēro
§ „„ krējumu , jābūt izgatavotiem no
Pf,,' kurš neatstāj nekādu iespaidu
ffla

ninu un krējumu. Minētiem trau.
12 P =ahut ar tādu rokturi, ka pie piena
besmelšanas cilvēka roka ne-

5ffa trauka saturu.
s94 Visi piena un salda krējuma

Jki
'pēc vinu lietošanas rūpīgi jāno-

&$č visiem traukiem, kuros pār-
Jā uzglabā un pārdod pienu un krč-
Vzl jābūt tā aiztaisītiem, ka saturam

Uek klāt nekādi netīrumi (piemēram,
kukaiņi). Piena _ un krējuma

ošanas traukiem jābūt aiztaisītiem

f rikiem, kuri sniedzas pāri trauku
]

\ 26 Piensaimniecībās lietojamos

laukus nedrīkst lietot citiem nolūkiem.
s 27 Piena un krējuma pārvadā-
jas ratiem jābūt vienmēr tīriem.
[rauki ar pienu un piena produktiem pil-
jgj jāatdala no citiem priekšmetiem,
ari atrodas ratos un pie _ tam tā, lai
jekādi netīrumi netiktu klāt šo trauku
laturam.

^. Piensaimniecībās
un

pie
piena pārdošanas nodarbi-
slto personu saslimšanas

gadījumi.
§ 28. Ja piensaimniecībā, darbnīcā,

piena tirgctivā, ražotāja vai tirgotāja
dzīvoklī kāda persona saslimusi ar
lipīga slimību, tad uzņēmuma īpašniekam
vai °pārvaldniekam nekavējoties jāziņo
par to pilsētas valdes sanitarnodaļai.

VIII. Piena slaukšana.
§ 29. Pirms slaukšanas govs tesmens

m apkārtējās daļas jānomazgā un jāno-
tantiņa, un dzīvnieka aste jāatsien, lai
izvairītos no netīrumiem pienā. Pa
tlaikšanas un piena pārstrādāšanas laiku
strīdniekiem jāt-ūt ģērbtiem tīros priekš-

autos, kā ari viņu rokām jābūt tīrām, ar
ziepēm uu birsti nomazgātām. Pirmās
piena strūkliņas jāieslauc sevišķā traukā
m šis jāizņem no apgrozības. Pārējais
piens tūliņ pēc izslaukšanas jāizkāš.
Piens nedrīkst saturēt netīrumus pāri 10
ailigram. uz litra.

Tirgošanās ar sviestu.
§ 30. Par sviestu (skābkrējuma, sald-

Noma eksporta sviestu, Parizes sviestu,
W «viestu, kausētu vai krieva sviestu)«nu piena vai krējuma kulšanas ceļā
Wm taukvielām bagātais produkts.
Riests tādēļ nedrīkst saturēt nekādus
™s taukus, kā vienīgi tos, kup ir pienā.

5*1- Kausētam (krievu) sviestam jā-
«™ ne mazāk kā 96> sviesta tauku.

" ki 80 o/
m 8viesta

^
irām ne mazāk

(i? ?vie8tā nedrīkst būt vairāk
^ma

kā
4o 0 (4 kb>cmnorma,, jIiuma kodīgā nātrija (NaOH) uz

»ēto iwmzizņemot ķēķa un kan-
».itel8 S.kufš var s*urēt ne
*.£?:. Sviestu atļauts krāsot tikai ar

Cn£ augu kr *(P»em. ar kur-
kāln c?;,e«>|| un bnrkr-j,..,^.-.\ Kaut
^liskm »h

V eIu
- Iitlusau .(anilīna,

§ 3 Vg" aizliegta. ,V
Riests nedrīkst saturēt nekādu

īa ™
Vi Pien5aisljumu, ' izņemot«var but sviestā tikai izkusušā

-^ knatalos.? Riests nedrīkst saturēt vairāk
I l lc U(len S.

«?*» 1lli.P"rādāJanas, uz-
l tīrība E. ?osanas jāievēro vis-

nQ dg;
Vl .,' lietojamie materiāli,

*Ul> tīrībā p-1 ' turami arvien kār-
as at!a«\ , le svie*ta svēršanas un

:
PaDiH

ts
,V etot tikai t,ru P erga-

-', tļ āsa^
glabāi0t ua

Pārdo^ot

;a* aupiM8Zalu maku iespaida,a"p. petrolejas, dūmu u. 1.1.
J37. Pi

Lzraa dzība.
3l0Dieciba',juma> 8vi«ta un citu
5aas »& tlL-produktu ievešanas,

E *
PiUit«* v5?anā8 ««audzību iz-01 PersoQā !',iecelti darbinieki.* lr ^slba katrā laikā p2r-

raudzīt kūtis, piensaimniecības, ratus un
tirgošanās telpas, tāpat ari piena un
piena produktu ražošanas kārtību, ņemot
no tiem paraugus laboratoriskai izmeklē-
šanai. Pilsētas valdei ir tiesība izslu-
dināt izmeklēšanas rezultātus vietējos
laikrakstos.

§ 38. šo noteikumu pārkāpējus sauc
pie atbildības uz soda likumu pamala.

§39. Šļe_ noteikumi nāk spēkā pēc
divām nedējam no viņu publicēšsnas
„ValdIbas Vēstnesī".

Liepājā, 1926. g. 3. septembri.
Liepājas pilsētas valde.

Sevišķi noteikumi
par augstākā labuma piena (t. s. bērnu
piena) ražošanu, apstrādāšanu un pār-

došanu Liepājas pilsētā.
Pielikums pie saistošu noteikumu par tirgošanos

ar pienu un piena produktiem Liepājā § 5.

1. Augstākā labuma piena (t. s. bērnu
piena) pārdošanai jāizņem no pilsētas
valdes tirdzniecības nodaļas sevišķa
atļ iu ja.

2. Govis, kuru pienu pārdod zem
augstākā labuma piena nosaukuma, jātur
gaišās, ērtas, viegli vēdināmās kūtīs ar
viegli tīrāmām sienām un grīdu Grīdām
jābūt ar notekām un no materiāla, kas
nelaiž cauri slapjumu. Šis govis jātur
šķirti no citām govīm, atsevišķās kūtīs,
uz kuru durvīm jābūt attiecīgam skaidram
nenodzēšamam uzrakstam. Šiskūtis jātur
vislielākā tīrībā. Viņas apgādājamas ar
labu ūdeni.

3. Pirms govju ievietošanas kūtis, tās
apskatāmas no veterinārārsta un ievieto-
jamas tikai tad, ja atzītas par veselām,
Par veselām atzītās govis apzīmējamas
ar ausu markām ar tekošiem numuriem,

4. Kūtīm un viņās esošām govīm
jāatrodas zem pastāvīgas veterinārārsta
uzraudzības.

5. Pārlūkošanas rezultātus un rīko-
jumus veterinārārsts atzīmē sevišķā grā-
matā, kurai jāatrodas pie govju īpaš-
nieka, un kura tam jāuzrāda personai
ksm uzticēta piena un piena produktu
ražošanas un pārdošanas uzraudzība.
Šai grāmatā govju īpašniekam jāatzīmē
ari paskaidrojumi par govs bajošanas
līdzekļiem un par katru barības maiņu.

6. Pilsētas valdes sanitarnodaļa no
saka', kādu bsrību, _ tās sliktās īpašības
un sliktā iespaida dēļ uz piena labumu,
nedrīkst lietot govju ēdināšanai.

7. Par katru govs saslimšanu ne-
kavējoši jāziņo veterinārārstam, kuram
uzticēta attiecīgās kūts uzraudzība. Ja
govis pie izmeklēšanas izrādītos sa-
slimušas ar kādu šo noteikumu § 13
minēto slimību vai ari ar gremošanas
kaiti, caureju, laizāmo ligu, vai varētu
but aizdomas, ka slimo ar tuberkulozi,
tad viņas nekavējoši jāizved no šīs kūts,
bet kūts dezinficējama.

Mēnesi līdz govs atnešanās laikam un
14 dienas pēc tā ražoto pienu nedrīkst

pārdot par augstākā labuma pienu.

8. Kūtis atļauts lietot pakaišiem tikai
tīrus, nelietotus salmus, zāģu skaidas
un kūdru.

9. Govis rūpīgi jātīra un jātur arvien
tīrībā. Pirms slaukšanas tesmenis krietni
jānomazgā un jāatsien as'e. Personām,
kuj-as slauc govis, jābūt līri ģērbtām, ar
ķiteļiem līdz kaklam. Iepriekš slauk-
šanas šim personām ar ziepēm un birsti
tīri jānomazgā rokas līdz elkoņiem.
Pirmās piena strūklas jāatmet. Pārējais
piens jāslauc spaini, kas apklāts ar
vates filtru, un tūliņ ārpus kūts jāat
dzisina vismaz līdz 10° C (8° R) un jā-
uzglabā pie tādas temperatūras

^
Pie

pārdošanas temperatūra nedrīkst būt aug-
stāka par 15° C (12° R).

10. Tādā kārtā iegūto pienu var pār-

dot tikai labi iztīrītās, nekrāsotās, caur-
spīdīgās stikla pudeles, ar piensaimnie-
cības apzīmējumu, datumu un mēnesi,
kad piens ražots. Pudelēm jābūt aiz-
taisītām ar tādu_ ietaisi, lai viņu attaisl-
šana nav iespējama bez šīs ietaises
bojāšanas.

11. Augstākā labuma pienu var pār-
dot tikai nevārītu.

12. Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties
ar augstākā labuma pienu, kas ražots
ārpus Liepājas administratīvām robežām,
atļauju izdod tikai tādā gadījuma, ja

a) piensaimniecības, kuras šo pienu
ražo, atrodas tādās vietās, kas no
pilsētas valdes atzītai par viegli
pieejamām;

b) ja tirgotāji uzrāda pilsētas valdei
attiecīgus dokumentus, ka pilsētas
sanitārai uzraudzībai tiks dota
iespēja katrā laikā apskatīt moder-
niecību, kur ražo pārdodamo pienu.

Liepājā, 1926. g. 3. septembrī.
3 Liepājas pilsētas valde.

Riga.
Rigas pilsētas domes kārtējā

sēde
notiks ceturtdien, š. g 16. septembri,
pulksten 7 vakarā, lielā Ķēniņa ielā 5.

Dienas kārtībā:
1. Viena komisijas locekļa ievēlēšana

darba nodaļas komisijā.
2. Divu komisijas locekļu ievēlēšana

piķētas dzīvokļu nodokļa komisijā.
3. Pilsētas valdes locekļa Dr. N. Grun-

steina atsvabināšana no valdes locekļa
amata un pilsētas valdes locekļa —
veselības nodaļas vadītāja ievēlēšana
vakantā vietā.

4. Pilsētas domes pārstāvju ievēlēšana
Rīgas labības elevatora pārvaldē.

5. Pilsētas pārstāvju ievēlēSana :
a) 4 locekļi un 4 substituti galvenā

pilsētu un miestu nekustamas
mantas nodokļa komisijā;

b) pa 5 locekļi un 5 substituti katrā
no Rīgas pilsētas nekustamas
mantas nodokļa komisijās.

6. Obligatorisko stundu «kaita palielinā-
šana pilsētas pamatskolu skolotājiem.

7. Skolas naudas noteikšana 1926/27.
mācības gadam.

8. Nekustamu īpašumu atdošana dzimts-
nomā.

9. Nekustamu īpašumu iegūšana:
a) VI hipot. iec, zemesgr. >fe 911

(gr. 49 Ns 143),
b) Akas ielā Ns 10 (skt. 16 lapu).

10. Zemes strēmeļu iegūšana ielu pa-
plašināšanai.

11. Zemes gabala atsavināšana Vecā
Jelgavas ielā Ks 5, gr.5, daļa no N°2.

12. 200°.o papildu patenta nodoklis.
13. Papildu Ilguma noslēgšana ar sab.

„KoHzums".
14. Pārgrozījumu izvešana noteikumos

par izrīkojumu nodokli pilsētā.
15. Dažādi domei iesniegtie priekšlikumi.

a> dzīvokļu īres cenas ierobežošana,
b) īres valdes locekļu algošana,
c) reibinošu dzērienu ražošanss un

pārdošanas noliegšana.
16. Pilsētas valdes ziņojumi.
17. Traktieru uzņēmumu lūgumi un sū-

dzības koncesiju atjaunošanas lietās.
18. Dažādi lūgumi un sūdzības:

a) Ābrama un Simona Knoppingu,
b) A. Pekkas,
c) A. Veisa,
d) B. Zultan,
e) J. Levenbergs,
i) F. Mlchalsona.

19. Pieprasījumi un priekšlikumi.
Domes priekšsēdētājs K. Dēķens.
Pilsētas sekretārs A P'ļavinskis.

Bērnu vecākiem.
Pamatojoties uz likumu par Latvijas

izglītības iestādēm, Rigas pilsētas skolu
valde aizrāda bērnu vecākiem, ka bērni
7—14 gadu vecumā obligatoriski jāsūta
skolā. Par skolas neapmekiēšanu tekošā
mācības gadā skolu valde piedzīs no
bērnu vecākiem vai darba devējiem, kuri
bērnus aiztur, likumā paredzēto soda
naudu. Bērnus, kurus slimības vai citu
apstākļu dēļ nav iespējams sūtīt skolā,
tāpat bērai, kuri mācas mājā, jāpieteic
skolu valdē, J. Ķēniņa ielā Ns5, istaba 44.

Skolu valdes priekšsēdētājs
J.Aberbergs.

Rīgas darba tirgus.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskās vaidēt

paziņojuma, Rīgas darba apgāde š. g.
augusta mēnesī apmeklēta sekosi:

>«i & ia jc m
<u ai a. ci *>"C T? o "n n

> .H * 8-Bco —
Darba meklētāji . 289 521 810 853
Brīvas vietas . . 101 246 347 362
No tām ārpilsētās. 6 52 58 104
Aizņemtas vietas . 75 227 302 301

Vīriešu nodaļā pieteicās 135 nemācīti
strādnieki, sieviešu nodaļā — 309 ne-
mācītas strādnieces. Dienas alga nemācī-
tam strādniekam iztaisa caurmērā Ls 3,33,
nemācītai strādniecei — Ls 2,55.

Tirdzniecība un rūpniecība.

KURSI.
Riges blrlS, 1928 gsda 14. septembrī

i
Devliei:

1 Amerikas dolārs , i . 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 25,26
100 Francijas franku .... 14,70 — 15,00
100 Beļģijas franka .... 14,10—1435
100 Šveices franku , .. . . 99.75 — 100,75
ICO Itālija» liru. ..... 1»,45 — 18.80
100 Zviedrijas kron». . . . 138,30 — 139,35
100 Norvēģijai kroas . . . 112 95—114, 65
100 Dānijas kronc , . 136,9.!—138 90
100 Čechoslovakijaa ktoīrc 15,25 — 15,5>
100 Holandes gnldaos . 207,35 — 208 85
100 Vācijas marka . 122,80—124)1-.
100 Somijas marka ... 12,97—13,17
100 Igaunijas marka . 1,37—1,395
100 Polija» zlota 55,00 — 65,00
100 Lietavas lita 50,55 — 51 60
1 SSSR červoņec» ...

Dārgmetāli:
Zelt» 1 kg 3425 — 3445
Sadrabc 1 kg 98 — 1C6

Vlf tipapiri:
5°/o neatkarības aiznesami . 98— 100
4°/° Valsts prem. aiiņe umi 98 — 100
6<V° Zemes bankas ķīlu inui 92 — 93
8/° Hipotēku bankas ķīla

rīmes 96 — 9'
Rīgas biiiaa kotecijaa kamlkja»

p?iekJWd5tījs J. Skujevic».
Zvērināti biržai maklers M. Oknlau,

Literatūra.
Valsts statistiska pārvalde. Latvijas sta-

tistiska gada grāmata 1925. Settais
izdevums. Bureau statistique de I'iitat. Annuaire
Stati»tique de la Lettonie. Pour l'annēe, 1925.
Rīgā, 1926 gadā.

Jaunības Tekas. Literariski - zinātniska
mēnešraksts jaunībai. Redaktors-izdevējs A. Jessens.
J6 9. — 1926.

Mazās Jaunības Tekas. J* 9. — 1926.

Māksla.
Lilijas Štengel viesu izrādes nacio-

nālā teātrī sāksies trešdien, 15. sep-
tembrī Lengieļa komēdijā .Nakts se-
renādē" . Populāra māksliniece šai
lugā tēlo galveno lomu — Antoniju,
kura bijusi lielpilsētas zalona zvaigzne
un bohēmas skaistule, bet tagad muižas
īpašniece un stingra, drastiska saim-
niece. Uz vienu nakti pamostas visa
viņas agrākā dzīve un kvēlās jūtas, —
viaa atkal parādās visā spožumā liel-
pilsētas kvēlā atmosfērā, bet pārbaudīta
atgrieza* atkal atpakaļ lauku mierā —
maigā rezignācijā. Loma dod iespēju
izsvērt kontrastus un izjūtas, un tanī
mēs no jauna dabūsim vērot iecienītās
mākslinieces talantu.

Nacionālais teātris. Otrdien, 14. sept.,
pulksten 1/a8 vakarā tautas izrāde Gol-
doni jautrā komēdija .Melis". Treš-
dien, 15. sept., pulksten Va8 vakarā,
pirmo reizi M. Lengieļa komēdija
-Nakts serenāde" ar Liliju
Štengel galvenā lomā. Lugā dziesmas,
dejas, viegls humors, maiga rudens no-
sk:.ņa, lauku vientulības un pilsētas
kvēles kontrasti. Ārzemēs tā izrādīta ar
lieliem panākumiem. Ceturtdien, 16. sept.,
pulksten 5 pēc pusd., kara vīriem
komēdija .Iekarotā laime*. Piekt-
dien, 17. sept. Šekspira .Vētra".

Dailes teātris. Trešdien, 15. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā Rēdera jautrības
luga „Roberts un Bertrams",
kas pagājušas sezonas aktieru .svētkos
guva nedalītu publikas piekrišanu. Šī
komēdija jāredz katram, kas grib no
sirds izsmieties. Ceturtdien, 16. sep-
tembri, pulksten 7.30 vakarā, .Spē-
lēju, dancoju", piektdien, 17. sep-
tembri, kareivju izrādē, .Seši mazi
bundzinieki". Sestdien, 18. sep-
tembrī, pulksten 7 30 vakarā .Roberts
un Bertrams* un svētdien, 19. sep-
tembrī, pulksten 7.30 vakarā, .Spē-
lēju, dancoju".

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 6 lapas puses.
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Tiesu sludinājumu
Rīgas apgaaalt. 3. dvhnod.,

uz civ. ries. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p.pamata, Rīgas apgjfcalties*, 3. (i-
vilnodaļa, uzaicina visaa personas, kufāra
ir kaut kādas pretenzijas, stifdi vai
ierunas pret šai tiesā S926. g. 7. sep-
tembrī publicēto 1925. g. :z5. jūlijā
Smiltenē mirušā Jāņa 3č%aba dēla R u -
dzīša 4924. gada 26. novembč
mājas kartībā taisSto 'tešttmentu,
kā ari visa» personas, kurārr. ir kaut
kādas tiesības uz «īir. Jāņa Rudziša
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā: mantiniekiem, legatarijiem, lidci
komisarijiem, parāddevējiem u. t. t., pie-
teikt savas_ tiesības, pretenzijas un
ieruna» minētai tiesai se<iu mēnešu
laikā, skaitot no 3i sludinājuma fcspie-
ianas dienas.

Ja 1as minētā 'termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā tttciku-
Sas no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, _bet testamenta pasludinās par
likumīga spēkā gājušu

Rīgā, 1926. g. 9.seļHembī. L. J* 3891.
Priekšsēdētaja v. A,Verd n e r s.

12670 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3.fcivilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi 'Alfrēds Jāņa d.Vecva-
gars un Emilija -Reinholda m. Vecvagar,
dz.Valdman noslēguši savstarpigo laulības
līgumu pie Rīgas notāra A. Meike
24. augustā 1926,.g. reģistra JG58/19416,
ar kūju viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, it atcēluši vietējo _civillikumu
79 un turpm. ip. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1926€- 7. sept. L. Ns 43 8.
Priekšsēdētāja v. A. V e i dn e r s.

12481 Sekretārs A. Kalve.

Klgas apgabaltiesas 6. civilnodaja,
uz civ. ties. lik 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1 926. gada
11. jūlijā Rīgas Jūrmalā, Majoros mi-

rušās Aliaes Jāņa meitas Upe-
n i e k , dzimusi B i r g e r ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem
fideikomisaiijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis ti sības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1926g. 7. septembrī. L. Ks4293.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

12462 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklāta tiesas sēdē 1926. g.
14. oktobrī, pulksten 10 rītā, pasludinās
1926. g. 12. mirtā mirušā Antona Alek-
sandra d. B a u i i (Bsvžo) testamentu.

Liepājā, 1926. g. 7 sept. Ns 998 m/26
Priekšsed. b. v. A. K i r ši e 1 d s.

12626 Sekretārs A J a n s o ņ s.

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklāta tiesas sēde 1926, g
14 oktobrī, pulksten 10 rī ā, pasludinās
1923. g. 14. janvārī miruša Karja Hein-
richa Ju.aševska (Jurševska) testa-
mentu.

Liepājā, 1926. g. 7. sept N= 1004 m/26
Priekšsed. b. v. A. K i r šf e 1d s.

12627 Sekretārs A. J a n s o n s.

Latgales apgabaltiesa
paz ņo, ka pēc viņasnodaļu kopsēdes
1926 g. 21. augusts lēmuma uz tiesu
iek. lik. 338. p. pamata Eiženam Anša
dēla ai L i e I oz o I a m ir piešķirtas
privatadvf kāta tiesības svešu lietu ve-
šanai Latgales apgabaltiesai padotās
miertiesu iestādēs.

Daugavpilī, 1926. g _7. rept. M 24308
Priekšsēdētājs J S k u d r e.

12681 Sekretārs (paraksts».

Iecavas pagasttiesa,
Bauskas apriņķī, pamatojoties uz sava
lēmuma no š. g. 12. augusta, dara zi-
nāmu, ka Zorges muižas jaunsaimnieks
Jānis Teodorad. Šulcs pļeņem tērna
vietā — adoptē savas laulātas sievas no
pimīs laulības bērnu Pēteri Eddinu
Pranku, dzimušu 10. maija 1910 g.,
piešķirot tam visas likumīga bērna un
mantošanas tiesība*. Personan, ku[ām
būtu kādi iebildumi pret šo adopciju,
jāpietec tļdj šai pagasttiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sluoinājuma ie-
spiešanas .Vaid. Vēitn.* treto reizi.

Pēc minēta termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti un adop-,
cija skaitīsies par likumīga spēkā
stājušos. _ 2

Priekšsēdētājs (paraksts). '
jjrjfjso Sekretāri J. K r i s t o n s.

Kigas apgabaltiesas 5. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik.2011., 2014.un2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1922._ gada
18. jūnijā Tomes pagastā mirušā jaun-
saimnieka Jāņa iFriča . dēla K ā r -
k 1 i ņ a ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai!
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem;
legatarijiem, tideikomisarijiem, kredi-
toriem ' u t. t., pieteikt

^
šis tiesības

minētai tiesai -sešu_ mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 7. septembrī. L. ,1*4316.
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s.

12463 Sekretārs A. K alve.

^^^^^Latgafes zemes grāmatu atjjae-
nešanas komisija

uz Bementija Vasilijae d. Cvetkov*
lūgemu par nekustamas maattrs, sastā-
vošas no tiesībām uz 62 desetīnām
zemes Abibļevo muižā, kuras pla-
tība ir no 94—112 de».. atrodošos
Kzeknes apriņķa Kaunatas pagasta,
ievešanu zemes grāmatu Teg*strī, —_ uz-
aicina visas personas, fcurām ir kādas
tiesības uz minēto neicusiamo triantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izstādināšanas dienas
.Valdības ' estnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības ?skaitīsies pat iznī-
cinātām un lūd ējs var tilti ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par no-
rādītās ssekustamas mantas tiesību) īpaš-
nieku, bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1926. g. 4. sept. X° 36942.
!Ko misijas priekšsēdētājs

12?8S E.^Hell viebs.
Sekretārs darbvedis J. S t r a d s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Alekseja, Jegora un Stepana Kaļina
d. Kaļinovu un Anastasijas Grigo-
rija m. Kaļinovas (Kaļminas) lū-
gumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no zemes gabala zem nosaukuma
„Slišani" Jsfs 79, platībā 40,98 desetiņaj,
Jaunlatgales (bij. Ludzas) apriņķa, Bal-
tinavas pagastā, kurā nekustamā ipa-
šumā Anastasija Kaļinova tiesibas uz
1Ji mantoja no Andreja Kaļinova.
ievešanu zemes. grāmatu reģistri, —
uzaicina visas ,'personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
č e t x u mēnešu laikā no izsludinā-
šanas _ dienas

^
Valdības Vēstnesī",

pretēja gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par . Iznīcinātām un
minētie lūdzēji var tikt ievesti Latgales
zeme< grāmatu reģistri par norādītās
nekustamas man'as īpašniekiem bez
Kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanasun hipotekarisku ap-
gfutinajumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926 g 4 sept. Ns 36950.
Komisijas priekšsēdētājs

12390 E. Helivichs.
Sekretars-darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Ivana un Eedota Mārtiņa dēlu P o -
tašonkovu lūgumu par nekustamas
mantas, -sastāvošās no tiesībām uz 48 des.
zemes Ababļevo muižā ar ezeru, kufu
platība ir no 94 1112 deset, et ēdošos
Rēzeknes apr. Kaunatas pag , ievešanu ze-
mes grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kufām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas .Valdības Vēst-
nesī", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības Skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzēji var tikt ievesti Latgales zemes
.grāmatu r reģistrī par norādītās nekusta
mās mantas tiesību īpašniekiem bez kā-
diem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 4. sept. J* 36958.
Komisijas prieksēd. E. H e 11 v i c h s.

12391 Sekretars-darvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Otto un Augusta Jāņa dēlu Kurp-
nieku lūgumu _ par nekustamās mantas,
sastāvošas: pec lūdzēju norādījuma no
reāla zemes gabala zem vietējā nosau-
kuma ,Pažkovas _ pūstoša," platībā 46
desetīnas, bet pēc vecā krepoitakta no
ideālam tiesībām uz 46 des. zemes
Belij-Gori Daļečinas ciemi zemes gabalā
ar iesaukumu .Paškovo," kūja platība
85 des. 1293 kv. sāč. un zemes gabalā
no .Katovas* pūstošas, pēc zemnieku
nosaukuma .Kostova Slobodka," kūja
platība 4 des. 1455 kv. sāž.. bet abi
gtba'i kopplatībā 90 des. 350 kv. sāž.,
Jaunlatgatts _(bij Ludzas, senāk Ostrovas)
apiiņķa Kacenu (bij. Kačanovas) pag.,
kuru nekustamo mantu (tiesibas) lūdzēji
mantoja no sava tēva Jāņa Reiņa d
Kurpnieka, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas, kiifim
ir kādas tiesibas uz miuē'o nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laiki no izsludinā-
šanas diena» .Vaid. Vēstnesī", pretēji
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcin tām un minētais lūdzēju
mantojuma devējs Jānis Reiņa d. Kurp-
nieks un pēc tam ari paši lūdzēji var
tikt ievesti Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par norādītās nekustamas mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstridamas pārdošanas un hipote-
karisku apgfūtinajumu tiesībām.

Daugavpili, 1926. g. 6. sept. N°37141
Komisijas priekšsed. E. Helivichs

12499 Sekretats-darbvedis J. Strads,

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. g 2i. augustā
apstiprināti akta pamata Jerofeja Hari-
tona d. Orecko ieguvis no Daugav-
pilspilsetas dzīmtslietošanas tiesības uz
pilsētas gruntsgabalu Ls 40,60 vērtībā,
779 kv. m. jeb 171 kv. a»is pla ībā
Daugavpilī, IV iecirknī, 156. kvartālā

Ns 11, Raipoles ielā zem policijas „Y» 14.
Daugavpilī, 1926. g. 31. aug. Nt 3S697

Vecākā notāra vietā viņa palīgs
122» E KrrķiS.

Sekretāra pal. A. Neik 'ene.

Jelgavas * pjabaltiesas
Ilūkstes apr. tiesu izpildītāja

paziņo, ka 28. septembrī.1926. £., pulkst
10 rita, Ilūkstes apr, Aknišu pagastā,
Rudzvecumu rrršj;?, pā rifos Jāņa un
Pētera ^S i p o 1ī-n kustamo mantu, sa-

stāvošu no trakto-a, šindelmašmas un
dažādiem māju lopiem, novērtētiem par

L* 2820 _ L _. ,. .
Izzināt sarakstu, novaitejumu, ka ari

apskatīt izpārdodamo īpašumu varēs
pārdošan's diena uz vietas.

12371 Tiesa ttpild. O Biefļļis.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 22. septembrī 1926 g., pulkst.
1 dienā, Rīga, Brivības ielā N» 16,
dz. _2, M. Lauesmana, B. Kaplana un citu
lielas pārdos Zalrraņa Rozen-
iteina kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 428

Izzināt saraks u, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rīga, 2. septembrī 1926. g.
12902 Tiesu iznild. J. Zirģels.

Latgales apgabaltiesas vec, notārs
paziņo, ka uz 1916. g. 31. augustā
apstiprināta dāvināšanas līguma pamata,
Semens Feodorovs — tiesības uz 13,06
deset. un Ivans Feodorovs — uz 11 des.
ieguvuši no savas mātes Jelenas Dmit-
rija m. Bogdanovas nekustamā īpašuma
Ls 700, vērtībā, pastāvoša no Bolvu-
Alekaandropoles muižas uroč. Meči at-
dalīta zemes gabala J* (6, Jaunlatgales
apriņķa, Balvu pagastā.

Daugavpili, 1926. g. 31. aug. N? 36693.
Vecākā notāra vieta viņa palīgs

12221 E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. N e i k e n e.

Latgales apgabaltiesas wc. notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 31. augustā ap-
stiprināta dāvināšanas l«īuma pamata
Emiiija Andreja m. Akmen ieguvusi no
sava tēva Andreja Antona d. Akmena
tiesības m 8 deset. —Ls 300 vērtība
nekustama īpašumu 28,14 dese\ platība,
pastāvoša no Bolvu - Aleksandropoles
muižas siroc. Oiolsa'a atdalīta zemes
gabala Jfe 29, Jatmlatgales apriņķa,
Balvu pagastā.

Daugavpilī, 1926. g. 31. tug. Ni 36691.
Vecāka notāra vieta viņa palīgs

12222 E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Rigas apgabaltiesas VI lec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 22. septembrī 1926. g., pīkst.
10 diena, Rīgā, Tērbatas ielā M 23/25,
Mendeļa Lulova lietā, pārdos Peteja
Avotiņa kustamo mantu, sastāvošu
no manufaktūras un novērtētu par
Ls 350.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ui
apskatīt pārdodamo mantu varēa pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 28 augusta 1926. g.
129( 0 Tiesu izpild. i. Zirģel».

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paz«'ņo , ka 22. septembrī 19:6. g., pīkst
10 dena, Rīgā, lerbatas ielā Ni _ 23/25,
Aleksandra Morozova lieta pārdos
Peteja Avotiņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 350.

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

Rigā, 26. augustā 1926. g.
12899 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs,

pazņo, ka 29. septembiī 1926. g., pīkst.
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā A6 3,
a/s Seidenstoftuebereien vorm. Gebr.
Naef, Ciirichē II toigos pārdos Ābrama
S e e r a kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 697.

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

Rīga, 7. septembri 1926. g
12901 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Lsžtgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 31. augus ā ap-
stiprināta dāvināšanas līguma pamata
Vasilisa Michaila m. un Michails Timo-
teja d. Potap vi i guvuši no Michaila
fedorova tiesības uz 9 1/2 deset. Ls 800
vērtībā nekustama īpašumā 59 deset
912 kv. sāž. vairāk jeo mazāk platība,
pastāvoša no Bolvu muižas atdalītiem
2 zemes gabaliem ar nosaukumu ferma
Lielmežnieki K? 9 un utoč. Lecinca,
Jaunlatgales apriņķa Balvu pagasta.

Daugavpilī, 1926. g. 31. aug. Nt36695.
Vecākā notāra vieta viņa palīgs

12220 E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikene

Tiešonodokiuļ^r>
dažādu maksājamu nieL -? ent|

&X«Aļ3i
Ak ifltab

Maneviča Borisa kuMamn ™tētu par Ls 242 J*Z£«
belem, deļ viņa 1923 o L
dokļu segšanas 6' :

Rīgā, 13. teptembii 1926
12897 Pi'dzina, ',„..,

piiā iftifti atiojē
kustamo mantu, piedējošo Gedalijam
Kaganam sastāvošu iz litogrāfijas ,
chroma un skirda spiestuves mašinam
ar iekārtu un citiem piederumiem un
zīda papīra apstrādāšanas mašinīm un
novērtētu par Ls 60,450.

Liepājā, 8. sept. 1926. g N> 458/25.

12903 Tiesu izpild. K o r ž e n e c k i s.

Latgales apgabaltiesas 7 iec. tiesu
izpildītājs,

kūja kaccleja atrodas Ludzā, paziņo, ka
29. septembrī 1926. g., pulksten 10 rīta,
Ludzas apr., Ni>zas pagasta, Lideksnas
ciemā, pārdos Matveja Timošenko
kustamo mantu, sastāvošu no _goys,
zirga, cūkas un kumodes un novērtētu
par Ls 420.

Izzināt sarakstu, novērtējumu ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
12756 Tiesu iz?. K Markvardts.

Lep8jas apg. tiesu izpiidiiājs
par Liepājas pilsētas I i»c,

kūja kancleja atrodas apgabaltiesā,
istabā N° 9, pamatojoties uz civil. proc.
lik 1030. p. paziņo, ka 20. septembrī
1926. g, pulksten 12 līta, Liepāja,
Julianes ielā Ns 6'8, pārdos

Jelgavas apgabaltiesas
Ilūkstes apr tiesu izpi d tajs

paziņo, ka 29 septembrī 1926. g., pulkst
10 ritā, Ilūkstes apr., Bebrenes pagasta
Bebrenes muižā, pārdos akc sabiedr.
.Lini" ku'tano īpašumu, sastāvošu no
lokomobiles un 15 vagonetēm, novēr-
tētiem par Ls 8"00.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt izpārdodamo īpasumj varēs
pārdošanas diena iz vietas.
12371 Tiesu izpild. G. B i e r n i s.

Tiešonodokju a^rh^dazadu maksa urnu piedzinSi*2R-' - -f^'
1926-8 pS

VZ"Rig\ 1. Maskavas ielā J* 32/34 * **•

Dlrdos vaiisiiiļ
Js^rGVrr,:-
gāzes motora, dēļ viņa 1915 „>īpahima nodokļu segšanas. ' *

Liepājā, 13. septembrī 1926
12*93 Piedzinēi, hJL

— *r --,**ajĻļi

Tiešo nodokļu departamenti
dažādu maksājumu piedzinējs M2in,arffiSN'Bfcr*

^mnlos liuiiii:
Šumacher Motte kustamo mantu -1
t?ta_ par Ls 3024 un sastāvoša noIžādam mantām, deļ viņu 1925 e J*
peļņas _ nodokļu segJanas.

Rīga, 13. septembrī 1926. g,
1289_8_ Piedzinējs (m&M

Zemkopības min.kultu?.
techniskfi nodaļa

oaziņo, ka zemkopības ministrfs š .
6. septembrī ir apsti prināļis Ste'pes £lioracijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliem»
sabiedrību reģistra 144. lp. ar J* Ui

Sabiedrības valdes sēdeklis Sit)»
Bauskas apr.

Nod, vadit. A. Kuze.
12855 Darbvedis F . Briedis.

Zemkopības min.kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris i ļ.
6. septembrī ir apstiprinājis Skultes 1»
lioracijas sabiedrības .Mazupiie' sit
tutus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas »?
biedrību reģistra 143. lp. ai JA M

Sabiedrības valdes sēdeklis Skaita
pagastā, c. Vidrišien.

Nodaļas vad. A Ķatt
12856 Darbvedis F. Briedi!

Dzelzceļu virsvaldes niuterji

izsludinarakstiskuilii
16. septembrī 1926 g. uz dfl

dzelzs atlaidinātu — 2>000 kg
Konkurencts sākums pīkst II noriti

Konkurences dsiībnieltiem jaiemalsī 10* »
drošības n.udas no piedavfjama vērtī-
bas. Tuvākas ziņas iesniedz dz-|u vi»
valdē, Oog.ļa ielā N«3, Ist. 101. Jļjfj

Jssmuižas pagasta valde izsladina pc
nederīgiem, kā nozaudētus, sekošu
šīs pagasta valdes izdotos dokumenta

1) iekšzemes pasi J* £046, W
1. martā 1923. g. uz Jezupa top3 '

Ksncanavardu,.2) iekšzemes pa,i N» 3576,. a»
3. sept. 1922. g. uz Heleaas Pete|>»
Livman vadu, . ^3) iekšzemes pasi Ns 1127, ™
4. martā 1921. g uz Veronikas m

meitas Kraukle vardu, ,~
4) kafaklausibas apliecību « «J

izdotu no Daugavpils kara w
priekšn'ekn 19. martā 1975. g- « ^
Kārļa d Švafce vadu un

5 iekšzemes pasi M 1596/59 V
no šis pjgasta valdes 24. tor >»
un karekltusības ap liecību «
izdotu no Daugavpils kāja »-5
priek?nieka 6. april, 192a. g-Bl JL
Ādama d. Prikuļa vardu. *»

Biržu pagasta valde ^n!fJ,
derīgiem, kā nozaudētus sekesus

1) Zirga pasi, izdotu no ^J^t
valdes 12. jūnijā 1920. g- «o »

Annas Kuriet vardu; u M
2) La,vijas iekšzemes pa-

izdotu no Elkšņu pagļ!';
1920. g. uz Agnezes Jāņa m-
vārdu; „„ ,

3) Litvijas iekšzemes pas' % „A
izdotu no Biržu pagasta vaio" rf^ļ
1921. g uz Jāņa Pēteri

^
)tW

4) Latvijes iekšzemes pi-

izdotu no Skiudaliene» pig* h#d
20 augustā 1924. g. az V^ ,^J
dēla Zuboviča vardu.-^

: ,1.
?
„ indi»' 1

Skrundas paguU ^'"V^es «|
nederīgām 2 Latvijas eW*w^Ē
1) pasi M 3371, izdota &

pagasta valdes uz plg« &

vāfdu un 2) pasi J^J
Jona Jakoba d vardu, «O»

nates pagait^tvloji; .—.—

Krāslavas pagasta \

nederīgām sekosi» 1 . ļ
N, 3241, izdotu 17. a*
no Krāslavas piS^J3

/
2:,,

Pētera d. Vecel a vard r

11. janvāri 1921. g. no ļ
valdes uz Etmera, •
vārdu.

Pūzlņojims.
1926. g. 19. junija finansu ministri»

apstipiinājis _ Rīgas sērkociņu skaliņu nn
koku apstrādāšanas akc. sab. statūtu
groz jumus, saskaņā ar kuriem sabiedr.
atļauts izlaist 500 jaunas, o;rā izlaiduma,
akcijas par Ls 120 — katru, kopsumā
par Ls 60.000 — nominalvē tibā zem
sekošiem noteikumiem:

1) sabiediība izlaiž 501 jaunas, otrā
izlaiduma, _ akcijas par Ls 120,—

katru, kopsumā par Ls 60 0t0 — no-
minalvērt.bā.

2) jaunā», otrā izlaiduma, akcijas
pārdod par viņu nominālvērtību,
t. i. Ls 120— pieskaitot rezerves
kapitāla daļu līdz 1. janf. 926. g.

Ls 54 par akciju, kopā Ls 121 ,5*.
3) jauna izlaiduma akciju iegūšanas

priekšroc ba pieder iepr.'ekšējā iz-
laiduma akciju īpašniekiem, samērā
ar viņiem piederošo akciju skaitu.
Ja tomēr ag-āko izlaidumu akciju
īpašnieki jaunā izlaidumā akcijas
visas neizpirklu .tad uz pārpalikušām
akcijām ar finansu ministra at-
ļauju un viņa iepriekš apstiprinātā
kartība, sabiedrība atklāj pa.ākstī-
šanos.

4) parakstīšanās uz jaunām , otrā iz-
laiduma, akcijām notiek valdē, Brī-
vības bulv. N9 1.

5) jaunā izlaidumā akcijas sazīmējas
divu rr.ēnešu laikā pēc jaunizlai-
duma izsludināšanas dienas un
pilnīgi nomaksājamas pēc 3 mēn.
no s udināšanas dienas. Jauniz-
laidumi izslud. .Vaid. Vēstnesī" un
finansu min. noteiktā periodiskā
izdevumā.

6) jai.nā izlaiduma akcijas piedalās
pie dividendes, sanot ar 1926. g.

Tirdzn un banku nod. pr. A. K a c e n s.
12815 Revidents K. Bērziņš.

[ Citu Iestāžu siurjlnojuim.)

Paziņojums.
Fin. min. š. g. 21. sug. apstiprin.

Jelgavas savstarpējās kredītbiedrības š.,'g.
11. marta vispārējā sapulcē pieņemtos
statūtu 5., 8., 9, 14., 17., 18, 29., 32.,
37., 43., 47., 63., 64. un 65. pantu
groz jumus.

Tirdzn. un banku nodaļas pr-ks
A. K a c e n s.

7804 Revidents V. G a i 1ī t s.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,

.ka 2\ septembrī 1S26. g., pulkst. 2 d.,
Rīga, Lāčplēša ielā J* 35, di. 35,

tti laiiHiii
Rozenberga Zaula kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls _ 226,25 un sastāvošu no
šujmašīnas dēļ viņa 1924. g. 0; »/c
peļņas nodokļu segšanas

Rīgā, 13. septembrī 1926 g
12895 Piedzinējs (paraksts).

Radiofona abonentu kantons izsludina
par nederīgu un atsauc radiofona lieto-
šanai atļauju N° 5683. ka nozaudē,u,
izdotu f2; apr li 1926. g." Romolo
Fabio d. Zanetti. 12746

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs,

papildām savam ,_ Vald. Vēstn * Ns 128
ievietotam sludinājumam par Edgara
Ertaka nekustamā īpašuma pārdošanu,
paziņo, ka minētais īpašums tiks pār-
dots ari Jozefa Eismandta prasībā
par Ls 6218.83.

? 2921 Tiesu izpild. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21. septembrī 1926. g. pulkst.
10 diena, Rīga, Marijasiela Ks 24, darbn.
Mildas Janson pras bā, pārdos Jāņa
Lemberga kustamo mantu, sastāvošu no
dzelzs dreijbeņķa un novērtētu par
Ls 54).

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

Rīgā, 2 sep'embrī 1926. g
12922 Tiesu izp. J. Kazubierns



2) rakstisku galīgu kon-
kurenci

uz divu jaunu divstāvu tvaika rudzu
maizes cepjamo krāšņu piegādāšanu un
uzst dīšanu intendanturas dzirnavās un
maizes ceptuvē, Rīgā, Oskara ielā Nš 9.

Rakstiski pļedavajumi slēgtās aploks-
nes, apmaksāti ar attiecīgu zīmogno-
dokli, ar uzrakstu .Uz rakstisku galīgu
konkurenci 29. septembrī š, g. par divu
jaunu divstāvu tvaika maizes cepjamo
krāšņu piegādāšanu un uzstād sanu Rīgā,
Oskara iela Ns 9' — iemaksājot drošī-
bas naudu par Ls 2000,— (kāda suma
papildināma pie līguma noslēgšanas līdz
10°/o no noslēgtas līguma sumas) kara
būvniecības pārvaldes kase (var ari
iesniegt par tādu pašu sumu Latvijas
bankas garantijts rakstu) iesniedzami
29 septembri š. g. līdz pīkst. 11, būvju
un īpašumu daļas kanclejā. 12926

urvas n ———™___— ——^___

5T»« "SSa VaWe izsludina Par10 CŽK? z '& Pasi * 54,
l u f1?'Ivaldes 12- mat(āov« Zaks vārdu. 12176

Latvija» universitātes leģitimācijas kar
tina Nš 7852 uz Gertrūdes Dubultes
vārdu pazaudēta un ar šo tiek zslu-

dināta par nederīgu. 12891

Doles pagasta valde izsludina _ pa
nederīgiem pieteiktos par nozaudētiem
šad .s dokumentus:

1) Latvijas pasi Nš 603, izdotu no
Rīgas apr. pr ka pal._ 1. iec. 20. sept.
1920. g. uz Jūlija Mārtiņa d. Damberga
vārdu;

2) Zirgu pases Nš 34707721 un
N° 341/07722, izdotas 28. janvāri
1926. g. no Doles pagasta valdes uz tā
paša vārdu. 12251

Kara būvniecības pār-
valde

būvju un īpašumu daļa, Citadelē Ns 24,
izsludina 29. septembrī 1926. g., pīkst. 12,

1) jauktu galīgu izsoli
divu maizes cepjamo krāšņu nojaukšanai
un pamata uzmūrešanai divām jaunām
tvaika maizes cepjamām krāsnīm, inten-
danturss dzirnavas, Oskara ielā Nš 9.

Rakstiski pļedāvājumi slēgtās aploks-
nēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmogno-
dokli, ar uzrakstu .Uz jauktu galgu
izsoli par maizes cepjamo krāšņu no-
jaukšanu un pamatu uzmūrēšanu Rigā,
Oskara iela Nš 9' — iemaksājot droši-
bss naudu Ls 200,— Kara būvniecības
pārvaldes kase (var ari iesniegt par tādu
pašu sumu Latvijas bankas garant jas
rakstu) iesniedzam^ 29. septembrī š. g.,
līdz pīkst. >J2\2, būvju un īpašumu daļas
kanclejā.

Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā izsolē,
iesniedzami 29. septembri š. g. līdz
pīkst. _V'2, būvju un īpašumu daļas
kanclejā ar drošības naudu.

Ludzas apriņķa priekšnieka palīgs
I. iec. izsludina par nederīgiem, kā pie-
teiktus par nozaudētiem, zemāk minētos
dokumentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 1434, izdotu no Pildas paga;ta vai
des 2. marta 1921. g., uz pils. Eduarda
Pētera d. Undzenkova vārdu; 2) Trešās
daļas rezervistu apliecību Nš 374, izd.
no Ludzas kafa apriņķa priekšnieka
II. decembrī 1925. g., uz Vasiļija Var-
folomeja d. Konoriova v.; 3) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 7445, izdotu no
Mērdzenes pagasta valdes 28. februārī
1925. g., uz Uljana Jēzupa d. Cibuļska
vardu; 4) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 1843, izdotu no Pildas pag. valdes
20. aprilī 1921. g., uz Antoniņas An-
tona m. Baranovas vārdu; i) Zirga pasi
Ns 264/9656, izdotu no Pildas pagasta
valdes 12. februārī 1926. g., uz Pētera
Erdmaņa d. Balina vardu; 6) Apliecību
Nš 24, izdotu no Zvirgzdienes pagasta
valdes 1920. g.) datums un mēnesis
nav zināms), uz pils. _ Ni'olājam Tretja-
kovam piederošu ķēvi; 7) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 222664, izdotu no
Rīgas prefekta 17. janvārī 1923. g.. uz
Leonida Leonida dēla Noskova vārdu;
8) Kapaklauslb:s apliecību Nš 14046,
izd. no Ludzas kafa apr. pr-ka 1. martā
1923. g. uz Jēzupa Ādama d. Samuševa
vārdu; 9) Latvijas iekšz. nāsi Nš 438,
izd.no Zvirgzdienes pag. valdes 21.sep-
tembrī 1922. g. uz Evseja Pavuļa dēla
Mičenkova v; 10) Latvijas iekšz. pasi
Ns 1282/4282, izd no Pildas pag. valdes
11 februārī 192!. g. uz Bern rda Silova
vārdu; 11) Zirga pasi, izd. no nezināmas
pag valdes (numurs, datums un uz kā
vārdu minētā pase ir bjusi izdota, nav
zināms) uz ķēves ar sekošām pazīmēm:
17 g. v., baltas spalvas, krēpes uz kreiso
pusi, augstums 2 aršinas. Minētā ķēve
pārdošanas ceļā nokļuvusi un atrodas
pie pils. Donata Rudzinska; 12) Zirga
pasi Ns 36, izd. no Daudzesas pagasta
valdes 11. martā 1922. g. uz pilsoņa
Krišjāņa Balsjra vFrdu; i3) Zirga pasi
Nš 167, izdotu no Pildas pagasta valdes
9. februārī 1926. g. uz pils. Boleslava
Jgnata d. Štaškeviča v; 14) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 1636, izd. no Evers-
muižas pag. valdes 22. aprilī 1921. g.
uz pils. Uljana Jēkaba d. Sevčenko v.;
lo) Latvijas iekšzemes pasi Nš 3774,
izdotu no Pildai pagasta valdes 6. fe-
bruārī 1923. g., uz pils. Bārbalas Jē-
zupa m. Mutjanka v; 16) Latvijas iekš-
zeaies pasi Nš 850, izdotu no Krāslavas
iecirkņa policijas priekšnieka 6. maijā
1921. g., uz pils. Eleonoras Pavaļa m.
Putan vārdu; 17) Kara klausības aplie-
cību Ns 13752, izdotu no Ludzas kāja
apriņķa priekšnieka 3. maitā 1923. g.,
uz Aleksandra Michaila d. Špakova v.;
18) Latvijas iekšzemes pasi Nš 2468,
izdotu no Pildas pagasta va'des_ 16. jū-
nijā 1922. g., uz Broņislava Jēzupa d.
Mutjanka vārdu; 19) Zirga pasi, izdotu
no nezināmas pagasta valdes (numurs,
datums un uz kāda vārdapase ir bijusi
izdota nav zināms), uz ērzeļa 3 g v ,
melnas spalvas, augstums Jl arš 15 ver-
šoku. Minētais ērzels pārdošanas ceļā
nokļuvis un atrodas pie pils. Feodora
Malavkina. 12153

Daugavpils pilsētas prefekts izsludina
par nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi
Nš 4148, izdotu 22. martā 1920. g.. no
Liepājas prefektūras, uz Jonasa Kal-
maiia d. Levinoviča v. 12364

Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi Nš 222814, izd
no Rīgas prefektūras pasu nodaļas no
29. janvāra 1923. g., uz Alides Jēkaba
meitas Pilsētniek, dz. Znotiņ v. 12366

Snēpeles pag. vaids izsludina par ne-
derīgiem, nozaudētās : Latvijas pasi
Nš 517, izdotu no Snēpeles pag. valdes
9. februāri 1921. g un 2) zirga pases
NsNš_233 un_ 234, izd, 31. marta s. g,
uz Jēkaba Jana d. Mucenieka v. 12370

Daugavpils pilsētas prefekta izsludina
par nederīgu nozaudēto Nansena Cer-
tificatu Nš 942, izdotu no Daugavpils
pilsētas prefektūras 1. decembrī 1923.g.,
uz Michaila Michaila dēla Bujevica
vārdu. 12425

Daugavpils pilsētas prefekts izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi Nš 1926, izdo'u no Daugav-
pils pilsētas prefektūras 15. novembrī
1920. g., uz Micheļa Moiseja d. Segala
vārdu. 12426

Mārsnēnu pagasta valde izsludina pnr
nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi
Xa 8175, izdotu no Cēsu apr. pr ka pal
L iec. 1923. g. uz Hermaņa Dāvā d,
Ābola vārdu. 12258

1) Bauskas apriņķ priekšnieka Izdoto
personas apl'ecibu Ns 67 uz Konstantīna
Gedrika vārdu.

2) Velosipēdu at auju uz Konstaniina
Gedrika vārdu, izdotu no Baukas apriņķa
priekšnieka Ns 291. 12177

Biržu pagasta valde, Jēkabpils apriņķi,
ar šo izsludina par nederīgu nozaudēto
atvaļināj. apliecību, izdotu no Satiksmes
daļas priekšnieka 16. aprilī 1920. g.
Ns 5152 uz Pēteja Jura d Tiltiņa vārdu.

122^2
Līvānu pagasta valde izsludina par

nederīgiem, kā sadegušus, sekošus do-
kumentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi
Ns f58, izdotu no Līvānu pag. valdes
2. jūnijā 1922. g. uz Ivanovas, dzim.
Dementjevas, Mstronas Fokeja m. vard j
un 2) kāja klausibss apliecību N» 13578,
izdotu no Daugavpils kapa apriņķa pār-
valdes 18. jūlijā 1924. g. uz Iv.no/a,
Nikita Ustina d. vārdu. 12261

Mazzalves pagasta valde atsauc
savu sludinājumu .Vaid. Vēstn." 1924. g.
206. numurā par Marijas Andreja m
Zuppa nozaudēto pasi, jo pase Ns 507
ir atrasta un uzskatama par derīgu.

Va kas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, karak aušības apliecību/* 19908,
izdotu no Valkas kapa apr. pr-ka 21. de-
cembrī 1925. g., uz pils. Kārļa Pētepad,
Zariņa vārdu. 123b2.

Jufkalnes pagasta valde izsludinu par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus izdotus no (bij. Pilsbergas) valdes :

1) Latvijas iekšzemes past Nš 127,
izdotu 1920g. 14_. maijā uz Jāzepa
Pāvila d. Dūdiņa vardu;

2) Latvijas iekšzemes pasi Ns 128,
izdotu 1920. g. 14. maija uz Marijas
Jāņa m. Dudiņ vardu ;

3) kumeļa reģistrācijas apliecība
Ns 11, izdotu 1926. g. 27. janvāri no
šīs pagasta valdes uz Jāzepa Pāvila d.
Pudiņa vardu. 12323

Jelgavas apriņķa priekšnieks palīgs
I. iec. izsludina par nederīgu pieteikto

par nozaudētu zirga pasi. izdotu 15. trartā
1921. g Nš 131 no Laucesas pag. va'des

uz Ignatija Zavadska vārdu 12274

Jelgavas aprijķa priekšnieka palīgs
1, iec. izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu iekšzemes pasi, izdotu
30. marta 1924. g. 24197 no Daugavpils
prefekta uz Leokadijas Donata m. Buļ
vātdu. 12275

Alšvangas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto atvaļinājuma aplie-
cību, izdotu no 10. Aizpute» kājnieku
pulka komandiepa 29. martā 1920. g
Ns 3293 uz Miķeļa Kristapa d. Kušķa
vārd i. 12253

Rundāles pagasta valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus :

Liepkalnes pagasta vaHe izsludina par
nederīgu nozaudēto kapaklausības ap-
liecību (vecā parauga) izdotu no 1. Lie-
pājas kājnieku puUa ,uz Andreja Jupa
d. Saliņa vārdu. 12257

Engures pagasta valde izsludina par
nederig r nozaudēto karaklau ības ap-
liecību Nš 5935, izdotu no Liepājas kara
apr. pr-ka 192L g. 8. jūlijā uz Jāņa Jura
d. Stūrmaņa vardu. 12254 *

Asūnes pagasta valde, Daugavpils
apr., Usludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi Nš 31C0, izdotu no
šīs prgasta valdes 1921. g uz Margretas
Antona m. Kalvis vardu ;

2) iekšzemes pasi Ns 2709, izdotu no
šīs pagasta valdes 1921. g. uz Vitālija
Donata d. īsāka vārdu;

3) iek-zemes pasi Nš 2665, izdotu no
šīs pagasta valdes 1922. g. uz Atgūsta
Antona d. Bochona vardu;

4) zirga pasi Nš 1308, izdotu no
Bukmuižas pagasta valdes 1922. g. uz
Jezupa_ Kučinska v. rdu un pirkšanas
ceļa pārgājusi uz Pāvela Ignata d. Ko-
vaļ t vardu ;

5) zirga pasi Ns 43, izdotu no šīs
pagasta valdes 1920. g. uz Pēteja
Simona d. Rubina vardu. 12320

Baižkalna pag. valde iz4udina _ par
nederīgu, kā nozaudētu atvaļinājuma
apl., izdotu no 8- Daugavpils kājn. pulka
k-ra 20. dec. 1922. g. uz Jēkaba Jāņa
Apiņa v. 202o2

Kazdangas pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu, ka nozaudē.us, s košus
dokumentus: Latvijas iekšzemes pasi ar
Nš 17, izdotu no Kazdangas pag. valdes
30. apr. 1920. g. uz Pētera Miķeļa d.
Rozentalberga v., Latvijas iekšzemes
pasi ar Ns 95, izdotu no tās pašas pag.
valdes 3. maijā 1920. g. uz Annas
Anša m. Rozentālbe-g v. 11732

Nigra'des pag. valde, Aizputes apr.,
izsludina p:r nederīgu, kā nozaudētu,
jaunā paraugi karaklausības apl, izdotu
no Aizputes — Kuldīgs kapa apr. pr-ka
1924. g19. nov„ zem Nš 13309 uz

Žanis Jāņa d. Stukmanis v. 91826

Kosas pagista Vdlde izsludina par
nederīgu nozaudēto Ludzas kapa apr.
pr-ka 3. d. rezervistu apliecību Ns 672
uz Staņislava Miķeļa dēla Štaškeviča
vārdu. 12263

Gaiķu pagasta valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, zirga pasi, izdotu
no Griķu pagasta valdes 21. augustā
1920. ģ. ar Ns 306 uz Friča Miķeļa d.
Kvecera v. 12319

Liepājas apriņķa priekšnieka 2. iec
palīgs izsludina par nederīgu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Liepājas apr.
priekšnieka 2 iec. palīga 1921. gada
Nš 4886, uz Jupa Miķeļa d. Tomas v.,

kupa pieteikta par nozudušu 12367

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu pie-

teikto par nozaudētu iekšzemes pasi,
izdotu 20. aug 1921. g. Ns 424 no
Rēzeknes apr. 3. iec. priekšnieka uz
Dormnes Nikolaja m. Platač» v. 12423

pasta un telegrāfa virsvalde

mlistiskaskonkurence;:ā
2*. «ep*.!»«« 6-, plftsf. lO rītā

. decjmalsvaru uz 10C0 kg, 30 gab decimalsvaru uz 100 kg, 40 gab.
& 6 8 .ru uz 15 kg, 100 kompl. kilogramu atsvatu, 70 kompl. gramu atsvaru,
«K ^mūrētāju , 30 gab. apaļu sienas pulksteņu . 25 gab. petrolejas galda
24 ga, 10 rokas ratiņu un 5 ragaviņu piegādāšanu.

^
ntcmbri. pffe«*. tOiņ ta uz scbošu moterialu

ļS. sev* piegādāšanu:

a jilas kokvilnas drēbes, 210 m pelēkas kokvilnas drēbes daiba ķiteļiem
550 » \' breZenta audekla lietusmēteļiem, 15 gab. brezenti pasta pārsegšanai,
3i0 "V" aitādas (kažokiem) 50 p tūbas (vilknes) un 32 p. ādas vingrošanas kurpju
'* " Tuvākas ziņas izsniedz p. t. v. materiālu ieg des nodaļa darbdienās no

..... ii_i3 129 5

liliai lomisijs pie litnM»mnspMikas nolikt. Rīgā,
Rumpmuižas ielā Ng 28 (bij. Kleina fabrikā),

- k vietējos ražojumus no lauksaimniekiem-ražotājiem un viņu kooperatīviem,
''Jksāiot au&stā&&« cenas par nefialiētu labību ?.

Kviešiem līdz Ls 34,19 par 100 kg (pudā 280 rbļ.)
Rudziem . . 22,59 . 100 . . 185 .
Miežiem . . 21,98 , 100 . . 180 ,
Auzām , . 21,98 . 100 . . 180 ,
Zirņiem . . 32,97 . 100 . . 270 ,

Augstākās cenas ti:k maksātas tikai par augstāka labuma labību, bet par
«māka labuma labību atkarībā no labības īpašībām. Par kaltētu labību, ne
rnitrāku par 14°/o, piemaksa par katriem 100 kg līdz Ls 2 dārgāk, nekā par

2934 Galvenās intendanturas lalibas iepiikšanas kom'sija

bruņošanas pārvalde

ieifidfis i 9.24. septembrī rakstiska izsolē sekoto:
1) 750 tonnas akmeņu ogles,
2) 1400 kg aizsargu krasu pelēko (kuģa virsūdens daļām),
3) 60 tonnas naftas,
4) 5 tonnas auto bencina,
5) 750 kg petrolejas,
6) 6 tonnas mašina eļļas ar stigribu no 8—10° Engl.
7) 6 tonnas d zelmotora eļļas.

Piegādes laiks — 2 mēn;ši, skaitot no pasūtījuma došanas dienas, izņemot
2C0 tonnas akmeņu ogles, kuram piegādes laiks — 1 mēnesis.

Izsoles un techniskie noteikumi sajemamf pārvaldes apgādības daļā Valde-
māra ielā 10/12, dz. 16, daba dienas no pīkst. 10—13. 2* 12911

Galvenā cietumu valde
Antonijas iela Ns 6. dz. I,

izdos mutisKO un rnhstisKū izsolē
(tcrgos) š. g. 27. septembrī, pulkst. 11, ar pčcizscli š. g. 30. sept, pulksten, 11,

140 ton. kartupeļu un 43 ton kāpostu (galviņās)
piegādāšanu Rīgas central-un termiņa cietumu

vajadzībām
Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā 10°/o diošibas

naudas no piegādājamo kāpoitu un kartupeļu kopvērtības.
Ar kāpostu un kartupeļu kondicijām un izolēs notei umiem va- iepazīties

valdes saimniecības nodaļā no pulksten 9—15. 12925

foseju un zemesceļu valāe

liktu izsoli ls.Z8.sept., pllist.ll dienu
granitakmeņu piegādāšanai:

1) 19(0 kub. mtr. uz Vidzemes šosejas rz 133. 134, 174 un 175 klm. Dro-
šības nauda Ls 3000,

2) 600 kub. mtr. uz Jaungulbenes šosejas Drošības nauda Ls 10. 0,
3) 1200 kub. mtr. uz Alūksnes — Annas šosejas no klm 0,900 līdz

klm. 3630. Drošības nauda Ls 2300,
4) 730 kub. mtr. uz Cesvaines stacijas — Cesvaines muižas šosejas no

klm. 1,040 līdz klm. 3,370. Drošības naula Ls 1000,
5) 1900 kub. mtr. uz Jelgavas-Meitenes šosejas no klm. 16,00 līdz klm 21,00

Drošības nauda Ls 4000.
Tuvākas ziņas, Gogoļa ielā Ns3, ist. 403, darbdienās no p!kst. 10-14. 12906

foseju un zemesceļu vafāe
izsludina

jauktu izsoli
E-24 septembrī , pīkst 11 diena 3384,49 kub. mtr. granitakmeņu piegādāšanai

auiiatgales-Augšpisl šosejas no km 0.03 līdz km 4,00. Drošības nauda Ls 6000.
Tuvākas ziņas. Gogola ielā Nš 3, ist. 403, darbd. no phst. 10—li. 12907

Jipriiitza cc I ii inženiera JZigā.
sava kanclejā Lāčplēša ielā 24, dz. 8, š. g. 21. septembrī, pulksten 10

izdos mazākprasītājiem jauktā izsolē
21 klm' 8ara koka tilta remonta dirbu izvešanu uz Ropažu sl, Mālpils ceļa
~-^L. Drošības na;ria Ls 30. -. Tuvākas ziņa^ kanclejā. 2* 12923

Benkavas virsmežniecība

Dārdos mutiskā izsolē
19. oktobrī 1926. g,
Veeauces pagasta valdes telpās,

I "*°®""ežu pēc platības un celmu skaita.
""«niecībā , Ķeveles novadā, 4 vien. vērt. Ls 339 līdz Ls 785

Fazānu , l , , Ls 1572
Penkules . 3 . . Ls 572 līdz Ls 1356

IV" Medņu 3 . Ls 113 līdz Ls 245
Bukaišu . 5 , . Ls 181 līdz Ls 1534

p. Izsoles sākums pīkst. 12 dienā.

u " "'oši ' ba, p,?laidis Personas, kūpas pirms solīšanas iemaksās izsoles komisijai
^ 10" o nn „? audas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina

«. VirsmJ » na l nosolitis "«•
Sav'im ieskāt Pa 'Ur Sev tiesibas nonemt no izsoles izsludinātas vienības

^65 ' as Einas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
* "* .. lienftavas vtrsmešnieī&a?\ ^?

liku di iDistīii labila
BoteikiuB krijoBī.
1926. gada 14. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā .
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,14
ar piesūtīšanu . .0,16

Saturs:
110) Noteikumi par kuģniecības n laimes

gadījumi izmeklēšanu.
111) Noteikumi par lauksaimniecības

māc b s iestādēm

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā i.
viaksā : 1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā) ... 65 snt
ar piesūtišanu pa pastu 85 .

listi nRoļumii saraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī* no
1925. g. 1. janvapafīdz 31. decembrim.
Saraksts sastādīts pēc resoriem un priekš-
metiem aliabetiskā kārtībā, ar dažādiem

norādījumiem un atzīmēm.
Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. ist.,
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem
Maksa Ls 2,00, ar piešūt, pa pastu Ls 2,25-

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera arods
un frizieru darbnīcu ierīkošanu

un uzturēšanu Rīga,
i 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba I

Galvenā štāba sastādījumā

Instrukcija
par darbību un darbvedību

karaklausības lietās.
1923. g. izdevums.

Maksā: brošēts eksemplārs Ls 0,50
ar piesūtīšanu . . . ; 0,72

Instrukcija
par karavīru atvaļināšanu
no aktivā kara dienesta,
līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto karavīru, rezer-
vistu un zemessargu reģi-
strāciju, kontroli un iesauk-

šanu apmācībā.
Oficiāls izdevums 1924. g.

Maksā: brošēts eksemplārs Ls 1,40
ar piesūtīšanu .... 1,70

Dabūjamas
Valsts tipogrāfijā, pili, istabā 1.



Kora būvniecības pārvalde
būvju un īpašumu daļa, Citadele 24,
izs'udina 20. septembrī 1926. g., pīkst.
12 diena,

jauktu galīgu izsoli
uz koka trepju pakāpienu pastiprināšanas
darbiem ar profili un p'akana metāla
listēm, Galvena stara ek?, Valdemtra
ielā J* 10/12. 129t:9

Rakstiski piedāvoumi slēgtas aplok-
snes ar uziakstu .Uz izsoli 20. sept.
1926. g., kā aii lūgumi piedalīties mu-
tiskā izsolē, apmaksāti ar 40 sant zīmog-
nodokli, iesniedzami būvju un īpašumu
daļas kanclejā darbvedim izsoles diena
līdz pīkst. 11 </2- Pie piedalīšanās izsole
jāiemaksā drošības nauda Ls 230 skaidra
naudā vai likumā paredzēto ķīlu zīmj.

Jaunlatgales apr. priekšnieka
paPgs II iecirknī

paziņo, ka 26. sept. 1926. g., pulksten 10,
Balvu miesta, pie iecirkņa kanclejas

tumšs niMUi
Nochuma F r i d_a kustarro mfntību —
sešas ģērētas ad:s — veitība Ls 140,
ienākuma nodokļa piedzīšanai, saskaņā
ar tiešo nodo'iļu departamenta 1. jūlija
š. g. rakstu Nš 179902.

Apskatīt prdodamo varēs pārdoanas
dienā uz vietas.

Balvos, 10. sept. 1926. g. Ns 5490
1291 > Pr-ka pal. 2 iec. K. M e dlnj s.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 26. septembrī 1926 g., pulk-
sten 10, Balvu pagastā pie vecāka
kārt'bm' fka kanclejas

pārdos vairāksolīšanā
Jāņa Šiliņa kustamo īpašumu — vienu
piena separatoru — novērtētu par Ls
12,32, ienākuma nodokļa piedzīšanai,
saskaņā ar tiešo nodokļu departamenta
I. jūlija š. g. rakstu Ns 182107.

Pārdodamais apskatāms pārdošanas
dienā uz vie'as.

Balvos, 10. sept. 1926 g. Nš 5761
12916 Pilekšn. palīgs K. M e d n i s.

Jaunlatgales arr. prie'-Sniea
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 26. sept. 1926. g.. pīkst. 10,
Balvu miesta, pie iecirkņa kanclejas,

pārdos MlrāKsolitanā
Izraēla D a v i d o v a kustamo mantību:
14 maisus superfosfāta, 12 pusmucas
siļķu un 1 atspepu ecēšas, kopvērtībā
par Ls 414 proc. peļņas nodokļa iekasē-
šanai saskaņā ar tiešo nodokļu depar-
tamenta 15. junija š g. rakstu Nš 72019.

Apskatīt pārdodamo varēs pārcVana»
dienā uz vietas.

Balvos, 10. aept. 1926. g. Ns 4835
12914 Pr-ka pal. 2. iec. K. Mednis.

Mežu departaments
paziņo, ka š. g. 22. septembpa izsoles
sludinājuma (.Valdības Vēstneša" š. g.
Nš 173) te' sts Vecmoku virsmežniecības
virnība Nš 19 izlabots: apg 20, kv. 25,
c. 1926. g. jaunsaimniecība 19 F vietā
ļaunsaimniecība 1© (*.
12927 Mežu departaments.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirknī

i «ziņo, ka 26. septembri 1926. g., pīkst.
10, Balvu miestā pie ieciikņa kanclejas

pārdos vaMksoiīSanl
Izraēla D a v i d o v a kus'amo mantību:
piecus maisus rudzu miltu, novērtētus
par Ls 100, ienfkuma nodokļa piedzī-
šanai saskaņā ar tiešo nodokļu departa-
menta 1. jūlija š. g. rakstu Nš 17P668.

Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

Balvos, 10. septembrī 1926. g. Ns5459
12913 Prie! šn. pal. K. M e d n i s.

Liepājas apr. priekšnieka
II iecirkņa palīgs

dera zināmu, ka sestdien, 2. oktobrī
1926 g, pulksten 12 dienā, Rucavas
pagaita, Nīdās ciemā, izūtrupēs

olKIutd unīrfiksolBonl
vienjūga rstus un piena separatoru,
kopvērtībā Ls 32, soda naudas piedzī-
šanai no minēto mantu īpašnieka Jāņa
Jāņa d. G o 11 a. par valsts robežas ne-
legālu pāriešanu

Liepājā, 1926. g. 11. se t. Ns 3315
12875 PrieVšnieka pal (paraksts).

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs I Iecirknī

paziņo, ka 27. septembri 1926 g. plk>L
2 p. p., pie iecirkņa telpām Jaunlatgale

pdrtfos ofllrllioIBenfl
pamestus no rotežpārgajejiem daž'dus
lietetus apģērbu un apavu gabalus.

Jaunlatgale, 1926. g 11. sept. Ns 6417
128 7 Priekšn. pai. (paraksts).

Jelgavas apr. pr-ka palīgs
II iecirknī

da:a zināmu vispārībai, ka 1926. g,
28. septembri, pulksten 12 diena, Ozol-
nieku pagasta, Lejas-Benužu mājā?,
1. Jelgavas slimo kases prasības ap
mierināšanai,

Btklutfi nalrOksolBanO
pret tūlītēju samaksu pārdos b-J u Zom-
meru kustamo mantu, sastāvošu no
25C00 sem_es_ dienažu 50* mm cau-
rulēm, novērtēta par Ls _500.

Menta apskatāma pārdošanas diena
uz vietas

Jelgavā, 1926. g. 11. sept. Nš 5297
12912 Priekšn. pal. (paraksts).

Mežu deportamenīs
paziņo, ka .Va'dībcs Vēstneša* Ns 176
izsludinātā š. g. 24. septemtpa mežu
pārdošanas izsole Liepāja

lnulli IIŠ. |. 28. ujt.
12928 Mežu depar aments.

Ventspils apriņķa priekš: ieka palīgs
11 iecirkni izsit dina par nederīgu, kā
pieteiktu par nozaudētu, kapa klausības
apliecību, izdotu no Rīgas kapa apriņķa
pritkšnieka 1S20. g 30. oktobrī Nš 35665,
uz Paula Anša d. Buševca vārdu. 12874

Latvijas sūtniecība Lietuvā izsludina
par nozaudētu kspa klausības apliecību
1* 5118, izdotu no Liepājas kapa apr.
priekšnieka 1920. g. 17. jūlijā uz Johana
Dāvida Demme vārdu. 12698

iespiests Valsts tipogrāfijā

Kara būvniecTj?J?J^
bavju un Ip.lSS'JJ.
uzaicina mirušā Frfča Jān* * „ 9'5
mantiniekus vai aizbild ņus n

h
četru mēnešu laikā nošī,„dienas dēļ rsošo ar Friča P-DD -
ersonu saistības nokārto.^n.!"

Annasļāļaita
Annas I pakfpes pamatskdai VajJ(te

]. skolotiiVeļam labs mūzikas watēi,
'
.pec noteikumiem. Vēlēšanas-,

š. g, pulksten 12 dienā v. .lūdz pieteikties personīgi' vai ,'iesniedzot dokumenta.
Pasta adrese: Alūksno a ,

stacija: .Annasmuiža'. tela*|i
12883 Priekšsēdētājs Li epill5Da bvedis <„....?-

,

Kokneses pagastam"
vajadzīgs Krievkalna 6 klas.pa mal!kDl|i

i skolotājsifiziskas audzināšanas un matematih,pasniedzējs -ja. _ Fiziskā audzinašaL hpasniedz: ai. zēniem . Kandidātiem s'
ierodas 22 septembrī š. g, puij.™ J"
Kokneses pagasta nama, ne mL„l
pagomes uz velēšanām. Alga no v.idības noteiktā. Dzīvokļa vietā pa(ta£izmakus likumā noteikto dzīvokļa n2un dzīvoklis j?gādā pašiem skoloti««-jam skolu tuvuma.

19S70
Priekšsēdētājs (paraksts).

'Zo'g Darbvedis (paraksts!
Tāšu pagasta

Liepājas apr. 1 pakāpes pamatskda
otrreizējās

Otlā AMDIi lišii
notiks š. g. 2*. sept. pulksten 12,

Pieteikšanas, personīgi vai rakstiski
pie pag. padomes. j»
12884 Pag. padome.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 26. septembrī 1926. g , pīkst. 10,
Rugāju pagastā, pie vecāka kārtībnieka
kanclejas

pUu vairāksolīšanā
Eduarda P r i e d ī ša kustamo mantību
— vienus dzelzsasu ratus — vērtība
Ls 20, valsts parāda piedzīšanai, saski ņā
ar Balvu virsmežniec b's 10. augUit'
š. g. rakstu Nš 622.

Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas
dienā uz vietas. Ns 7062

Balvos, 10. septembri 1926. g.
129 7 Priekšn. palīgs K. Mednis.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs li iecirknī

paziņo, ka 26. septembrī 1926. g , p IksL
10 dienā, Balvu pagastā, pie vecāka
kārtībnieka kanclejas

pīis viiiāUanā
Benedikta un Jāzepa Veikšanu
kustamo īpašumu — vienu piena sepa-
ra'oru — \ ērtībā Ls 20, ienākuma nod.
piedzīšanai, saskaņā ar tiešo nodokļu
departamenta 1. jūlija š. g rakstu
Ns 182691.

Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas
dienā uz vietas

Balvos, 23. sept. 1926. g. Ns 5836
12919 Priekšn. palīgs K. Mednis.

*—> " V

[ Dažādi sludinājumi, |
Maksāt nespējīgo parādnieku Saimas un
Jēkaba Trembacku konkmsa

valde
uzaicina visus viņu kreditorus uz sapulci.
kupa nolikta uz š. g. 28. septembri, pīkst.
7 vakarā — R?gā, Kungu ielāNš28,dz 5,

Dienas kārtība:
1) kreditoru pretenziju pātbaudišma

pēc kategorijām,
2) konkursa masas sadjlīšana starp

kreditoru pretenzijām,
3) ŠaiirasunJēkabaTrernbackuniaksīt

nespējības rakstura noteikšana,
4) konkursa valdes atalgojuma noteiks,
5) dažādi jautājami,
6) konkursa slēgšana
Rīgā, 13. septembri 1926. g.
12893 Konkursa valde.__

Auru p$g., JeliaiDS apr.,
Abguldes I pakfpes pimatskolai

taļadszīģs

II skolotājs-ja
Kandida i top lūgti pieteiktie ; pie šīs

prgasta valdes personīgi jeb rakstiski
līdz vēlēšanu dienai: 21. septembrim
1926. gadā, pīkst. 12 dienā, ieniedzot
dokumentus par izglītību, ģimenes sa
stāvu, līdzšinē;o diene tu un apriņķa
frsta izdotu apliecību par veselības
stāvokli.

Sevišķi vēlamas muzikālas un sabie-
driskas personības.
12740 1 Pagasta valde

Š. J. Sakša [rupniec. fabrika «./. «. valde ļ
sosooc Orkbrt-pilnu ohc snpuici ,
uz 8. oktobri 1926._g., pīkst. 11 noriti,
sabiedr. valdes telpas Daugavp. Fabrikas

ielā Ns 18.
Dienas kārtība:

1) sapulces priekšs. izvēlēšana,
2) valdes pārskats līdz 8 okt. 1926. ļ
3) revīzijas komisijas paskats m

8. oktobrim 1926. g.,
4) jaunu valdes un revīzijas kora»')'

locekļu ievēlēšana atteikušos
5) dažādi jautājumi.
12892 N*-

i «fmika-farinauiMa *?
MzHk. akc. & Ji

L. Kalnu ielā 23,
uzaicina godātus akcionārus uz

HrRllrt.ulsp.aRclon.siiP*
(46.un48.§§)1926.g-*<g*
pīkst. 10, Rīgā, 1. Kalnu iela »?

Dienas kārtība:
1) sapulces vadītajā un proto"""

tīstītajā velēšanas,
2) fibrikas paplašināšanas,
3) finanses jautājumi ,
4) valdes locekļu velēšanas,
5) Varbūtēji akcicnaiu _

prieKsi.

Akcionāriem, kuri vēlētosi p*

sapulcē, jāpieteic savas akcii"
^gaidu kvitēs ne vc ak *
^iepriekš termiņa (59 §) »K''U

bas kantorī. ., ,:»puļp
Gadījumā, ja akcionāru pil«

^
š. g 9. oktobrī nepietiekM «

akcionata skaita dēļ nebato
^tiesība, tād notiks (60 $) °'

vispārējā akcionāru saPulce . «
š. g„ pīkst. 10, I- Kalnu W

otri sapulce, neatkarīgi "? ,
akcionāru skaita, bus K«'y.

lēmuma spējīga un viņas >-
^^12894

__Cit
ffl*

Nozaudēta Latvijas skoU

slimo ka:es dalībnieka %P» #rr
uz Lidijas Miklav vardu, «?• &
par nederīgu.

Lazdonas pagastam,
Madonas apriņķī, vajadzīgs

3. skolotāj; -ia.
Kandidāti -es, kas vīlētos vietu pie-

ņemt, tiek uzaicināti -as ierasties per-
sonīgi pie pagasta padomes Laz onas
pagasta namā š.g. 16 septembrī, pulkst
12 dena, vai pieteikties rakstiski līdz
minētai dienai, pieliekot attiecīgus do-
kumentus un ari apliecību par veselības
stāvokli.

Alga pēc valdības nolikumiem, brīvs
dzīvoklis ar apsildīs: nu un apgaismošanu.
12*65 Pagasta valde.

Padures pagesta valde izsludina pat
nederīgu, kā nozaudrti', Latvijas iekšz.
pasi Ns_ 527, izdotu no šīs pag. valdes
5. junija 1920. g. uz Lapiņa Dores d.
Beika vardu. 12800

Lejasciema pagasta,
Valkas apriņķi, II pakāpes pamatskolai

vajadzīgs

slfolotsjs-piirziiīis.
Kandidāti ar pilnas II pak. pamat-

skolas skolotāju tiesībām tiik lū^ti ie-
rasties pie pagasta padomes Lejasciema
pag maa 22. septembrī š. g., pīkst. 14,
vai pieteikties līdz minētai dienai rak-
stiski, pitv'enojot vajadz. dokimentus.

Alga un naturālijas pēc valdītas no-
teikumiem.

Pasta adrese: Lejasciems. Tuvākās
dzelzsceļa st»c. Lizums un Vecgulbene.
1* Priekšsed. b. O. Gailis
12795 Daibvcdis (paraksts).

'šoseju un zemesceļu valde
izsludina

jauktu galīgu izsoli
š. g. 25. septembrī, pīkst. 11 diena sekošiem darbiem:

1) 95,4 m gafa koka tilta būve uz mūra balstiem pār Aiviekstes upi pie
Gostfņu miesta uz Rīgas-Krustpils ceļa. Drošības nauda Ls 12.500.

2) Salacgrīvas—Zonepes II a šķ. ceļa bruģa darbiem 1500 tek. m garumā.
Drošības nauda Ls 2C00.

Tuvāka» zinas, Gogoļa ielā Ns 3, ist. 403, darbd. no pīkst. 10—14. 129C8

Piebalgas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
14. oktobrī 1926. g., Dzērbenes pag. valdes telpās,

augošu mežu pēc celmu skaita un platības un
sekvestrētus materiālus:

I. reizi.
I iecirkņa — Nēķenes nov. 2 vienības, vērtībā Ls 1200,— lidz 3860,—.
II iecirkņa — Vecdrustu nov. 2 vienības augoša meža un 1 vien. sekve-

streti materiāli vērtība Ls 40,— l:dz 3030,—.
III iecirkņa — Ramkas rov. 6 vienības vērtība Ls 90,— līdz 3330.
IV ieJrkņa — Sērmūkšu un Skujenes novados 2 vienības vertibā

Ls 230— lidz 1620,—.
V iecirkņa — Jaunpiebalgas novada 8 vienības vērt. Ls 855,— lidz 4070,—.

4. martā 1926. g. izsolē nepārdotas vienības
IV iecirkņa — Sērmūkšu nevadā Ivieniba vērtība Ls 192,—.
V iecirkņa — Jaunpiebalgas novadā 19 vienības vērt. Ls 9,— līdz 1665,—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisij i 10°/o diošības

naudasno novērtētās sumas, kūja pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas
nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
1230SS (9iebal4ias Hrsrnečnk <:ība.

Kandavas virsmežniecība
pārdos mutiska izsolē

14 oktobrī 1926. g., Kandavas pag. valdes telpās,

augošu un atmirušu mežu pēc platības un
celmu skaita:

I iecirkņa mežriecibas Cēres, Stiazdes un Galtenes novados pavisam
24 vienības no Ls 68,— līdz 5971,—.

II ieciikņa mežniecības Kandavas, Aizdzire?, Rumenei un Kukšu novados
pavisam 36 vienības no Ls 128,- līdz 1276.—.

III iecirkņa mežniecibes Firks-Pedvales, Briņķ-Pedvales, Strazdes, Maz-
Virbu un Liel-Virbu novados pavisam 67 tienības no Ls 25,— līdz 7014,—.

IV iecirkņa mežniecības Zemītes un Matkules novados pavisam 6 vienības
no Ls 60,— līdz 768,—.

Izso'e sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs per onas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10 proc.

drošības naudas no nevērtētās sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz
10 proc. no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība pabr sev tiesības noņemt no izsoles izsludnātās vien'bas
pec savi; m ieskatiem

Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā un attiecīgie iecirkņu
mežziņi.
12811 Jf£andavas girsnaeČJiiecifro.

Nītaures virsmežniecība ļ
pārdos mutiskā izsolē

1926. g. 18 oktobri, Nītaures pagasta valdes telpās

augošu mežu uz jaunsaimniecību likvidējamiem
gaba iem un valsts mežā pēc plāt.un celmu skaita:

II. iec. mežniecībā, Nītaurei novad", pavi r am 17 vienības, vēitībā no
Ls 6.— līdz Ls 415,—;

III iec. mežniecība — Jaunpils, Jaunberzu, Dukuru novados, pavisam I
12 vienības, vērtībā no Ls 23,— 1 dz Ls 540,—; ļ

IV iec. mežniec. — Mālpils un Rikteres novados, pav'sam 20 vienības,;
vērtībā no Ls £6— līdz Ls 1.618,-; ļ

V iec. mešniecība — LakŠu, Ķeču, Annas un Kosas novados, pavisam
18 vienības, vērtībā no Ls 108,— līdz L» 714,—. ļ

Izsole Sāksies pīkst. 12 dieni.
Pie izsoles pielaidīs personas kuras jemakiās izsoles komisijai 10% dro-

šības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10%'
no pilnas nosolītās sumas

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsole* izsludināts» vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas zir/as virsmežniecības karclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
12809 JIrtoMres pfasmcžniecifto

i

Jēkabpils virsmežniecība ļ
pārdos mutiskā izsolē

14 oktobrī 1926. g. I
Jēkabpilī, Ābeļu pagasta valdes telpās,

au&ošin meitā pēc nlatibas- seftre»hč<u dedzināmu
matftu un ftara īaiHa štiuni nogriešanai. f

Kazu iecirkņa mežniecībā, Jēkabpils novadā, pavisam 19 vienības, vērtībā '
no Ls 8 līdz Ls 1632. r

Jēkabpils iecirkņa mežniecība, Jēkabpi» rovada, pavisam 31 vienību, vērtība
Ls 2 līdz Ls 1996. {

Le'maņu iecirkņa mežniecībā, Dignāja» novada, vienu vienību, vērtībā Ls 619.
Dignājas iecirkņa mežniecībā, Dignājas novadā, pavisfm 9 vienības, vērtībā

no Ls 59 līdz Ls 1554. i
Izsole sāksies pulksten 12 diena (
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10° o dro

šibas naudas no novērtētās sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
no pilnas nosolītrs sumas.

Par pārdevumiem līdz Ls 200 rakstiski ligumi nav slēdzami, ja pircēj- visu
pirkuma sumu pēc izsoles norraksā, pie kam nomaksā ieskaitāma ari ūs lē ie-
maksātā drošibas nauda.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinalās vienības
pēc sr.viem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.

12854 Jēftabnils virsmežniecība.
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