Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:
Par 1 mēnesi

1 lats 50 sant.

Kantoris

Latvijas valdības

oficiāls laikraksts

£ļdte_

iznāk katru dienu, izņemot

Sludinājumu maksa:

svētdienas

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām rindiņām
3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu
. . — ,
12

un svētkudienas

JĒ^^^^^Ē^^

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi
. . . . . . . 1 lats 80 sant.
Par atsevišķu numuru: saņemot
ekspedicijā _.
— .
6 ,
Pie atkalpārdevējiem
— .,
7

Rīkojums par maisu ielaišanu uz noteiktu
laiku bez muitas nodokļu samaksas.

Redakcija:
Rīgā, pilī Ņs 3. Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12

Valmieras

apriņķa

naudā

tikai

uz 2 mēnešiem

un

šo

ter-

miņu turpmāk vairs nepagarināšu.
Tāpat ari par agrāk ielaistām un noteiktā termiņā neizvestām vai nenodotām
atpakaļ muitas pārziņā precēm iemaksāto
drošības naudu uzdodu

joties

pārskaitīt

muitām

valsts

nekavē-

ienākumos

sa-

skaņā ar muit. lik. 508. p.
pagarināšanu ienākošie
Par termiņu
lūgumi noraidāmi bez tālākvirzīšanas.
Finansu ministra biedrs
J. B o k a 1 d e r s.
Muitas

departamenta

direktors

E. D u n d u r s.

inspektoram

I iecirknī, šī iecirkņa

Daugavpili.

Daugavpils apriņķī, šī apriņķa nodokļu
inspektoram, Daugavpili.
Rēzeknes apriņķi, šī apriņķa nodokļu
inspektoram, Rēzeknē.
nodokļu
Ludzas apriņķ%
šī apriņķa
inspektoram, Ludzā.
Jaunlatgales apriņķī,
šī aprifķa
nodokļu inspektoram, Balvos.

2.

Par tiem tekošā 1925. g. atklātiem
uzņēmumiem, kuri pārgājuši, vai ļ.aries
cita rokās, paziņojumi
jāiesniedz tai
personai, kurai uzņēmums piederēs š. g.
31. de:embrl.

3.

P a r .p a z i ņ o j u m u

neie-

sniegšanu noteiktā termiņā,

Finansu ministrijas tiešo nodokļu draud
departamenta rīkojums.

naudas

sods

līdz

500

Pēc pastāvošiem likumiem par visiem
tirdzniecības, rūpniecības un _ citiem peļņas uzņēmumiem (pārdotavām, dažādu
ražojumu,
preču
vai lauksaimniecības

nav iesniedzami par
VII kategorijas rūpniecības uzņēmumiem
un akciju, paju un citāaa tamlīdzīgām

lopu n. t. t. uzpirkšasas-atkalpārdošanas
uzņēmumiem, darba izpildījumiem, piegādājumiem, viesnīcām, pansijām, kine^
matogrāfiem u. t. t, tāpat
darbnīcām,

darbību pārskats.

dzirnavām,
mežrūpnieclbam
fabrikām,
u. t. t.), kas atklājuši savu darbību tekošā 1925. g.,
jāiesniedz līdz 1926. g.
31. janvārim vietējiem nodokļu inspektoriem uz noteikta veida blariķetem paziņojumi par 1925. g. apgrozījumu un
peļņu, laikā no pirmās darbības dienas
līdz gada beigām.
Atgādinot par šo attiecīgiem uzņēmumu
īpašniekiem un viņu vietniekiem, tiešo
nodokļu departaments aizrāda:
1.

Paziņojumu

blanķetes

toram, Jelgavā.
šīs pilsētas

Tāpat

ari

nodokļu

in-

spektoram, Daugavpili.
Rīgas apriņķa
I iecirknī, šl iecirkņa
Rīgā, M. Pils
nodokļu
inspektoram,
Ielā Ns 7/9.
Rīgas apriņķa II iecirkni, šī iecirkņa
Rīgā, M. Pils
nodokļu
inspektoram,

kurām

jādod

par

savu

paziņojumi

šimbrīžam

nav

bojās kopš 1924. vai agrākiem

gadiem,

lai ari tie 1925. gadā būtu pārgājuši
citu personu īpašumā, vai pārvietoti uz

citurieni, jo šādi uzņēmumi, kā pastāvoši no agrākiem gadiem, neskaitās par
atklātiem 1925. g.
Rīgā, 1925. g. 29. decembri.
Direktora vietā E Loske.
Nodaļas vadītājs K. Kronbergs.

Valdības Iestāžu paziņojami.
Paziņojums.
apgabaltiesas priekš-

Rīgas

1926. _g.
sēdētājs
2. janvāri pārcelti sekosi tiesu izpildītāji:
1) Rīgas pils. 1. iec. tiesu izpildītājs
Kārlis Vildaus pārcelts uz Rīgas
izpildīapriņķa
2. tiesu
tāja iecirkni;
2) Rīgas pils. 3. iec. tiesu izpildītājs
Jānis Grinfelds pārcelts uz Rīgas
pils.
1. tiesu izpildītāja

paziņo,

ka

ar

tāja

A. B ū m a n i s.
Sekretārs

O. Blumbergs.

—

rindiņu (par obligat. sludin.) . —

16

,

,20

,

,

paziņojumi.
?

y

«r

Papildinot «Valdības Vēstneša" š. g. 25. jūnija 136. numurā iespiesto paziņojumu par tiesību piešķiršanu Latvijas un Igaunijas tiesu iestādēm stāties tiešos
savstarpējos sakaros Hagas 1905. g. 17. jūlija konvencijas 1. un 9. pantos minētās
lietās, ar šo tiek publicēti minēto iestāžu pilnīgi saraksti uz
1926. g. 1. janvāri:
Latvijas
tiesu iestāšu saraksts, kurām tiesība stāties tiešos savstarpējos sakaros ar Igaunijas
tiesām Hagas 1905. g. 17. jūlija konvencijas 1. un 9. pantā minētās lietās.
I. Senāts
II. Tiesu Palāta
III.

Rīgā, Brīvības
. Rīgā, Brīvības

.

bulvāri N° 10.
bulvāri Ns 10.

Apgabaltiesas:
1. Rīgas apgabaltiesa
2. Jelgavas apgabaltiesa
3. Liepājas apgabaltiesa
4. Latgales apgabaltiesa

Rīgā, Brīvības bulvārī.
Jelgavā, Palejas ielā N ° 24.
Liepājā, Rožu ielā Ns 6.
Daugavpili, Alejas ielā Ns 7.

IV. M i e r t.i e s n e š i;

a) Rīgas apgabaltiesas rajona miertiesneši:
1) Rīgas pilsētas
I iec. miertiesnesis Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ns 1.
2")

II iec

3)

»

4)

,

5)
6)

»
.

„
„

Hl

n

ICC.

,

un

»

IV iec.

„

.

?"' :..

„
„
,

„
„

»

„

„

„

;
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,

,

,

„

7)

,

„

V iec.
VI iec.
VII iec.

8)

„

.

VIII iec.

-V

»

»

10)
11)

„

»

12)

n
„

»

',

13)

n

„

14)

,
,

apr.
j,

15)
16)

X
XI
XII
XIII

„

17) Cēsu
18) . „

ļ,
„
,
„

„

„'

28)

»

iec.
ieC.
iec.
iec.

„
„

1)

Jelgavas

,

»?'?
-. -;?

.

„

II iee.

„

III iec.
liec.

B

„

„

.
n

n

»

»
»

»
n

»

.„

»

.

»

,
,
Siguldā.

„

Jaunpiebalgā.

I
II
I
II
III

iec.
iec.
iec.
iec.
iec.

,
„
„
„
„

Madonā.

IV
I
II
III

iec.
iec.
iec.
iec.

„
„
„
„

Jaungulbenē
Valmiera.
Valmierā.
Limbažos.
Rūjienā.

Valkā.
Smiltene.
Alūksnē.

miertiesneši:
miertiesnesis Jelgavā, Palejas ielā Ns 24.

„

„

Jelgavā, Palejas ielā Ns 24.

„

„

Dobele.
Auce.

Auces

,

„

„
„

„
„

7) Talsu

»

-

8) Bauskas apr.
I lec.
„
II ieč.
9) .
.
10) Jēkabpils iecirkņa
11) Jaunjelgavas ,
12) Grīvas
B
„
13) Sabates

'?

Tukumā.

»

Kandavā.
Talsos.

„
„
,

Bauskā.
Jēkabpili.

„
..• -,
„

Bauskā.

Jaunjelgavā.
Grīvā. _
Subate.

c) Liepājas apgabaltiesas rajona miertiesneši :
I iec. miertiesnesis. Liepājā, Nikolaja ielā Ns 14.

1) Liepājas
.
2)

3)

„

4)

,

II iec.

III iec.
lauku iec.

» '..-,

. »
»

5) Priekules-Vaiņodes iec.
6) Aizputes

»

„
8) Saldus iec. miertiesnesis

„
. »

,

„

,

„

»

„

Priekule.
Aizputē, Lielā ielā.

„

Kuldīgā, Kalna ielā.
Saldu,.Dzirnavu ielā Ns ly
Ventspili, Pils ielā.
9) Ventspils I iec. miertiesnesis
"* ?»
„
II .
10)
''?
»
.
d) Latgales apgabaltiesas rajona miertiesneši:
7) Kuldīgas

1) Daugavpils apr.
2)
.
4)

5)
6)

.
.
„

8)

,

9)

„

Rīgā, Andreja Pumpura ielā >fe 1.
Cēsīs.

Ērgļos.

iec.

n

„

„

pilsētas

„

»

„

apr.

„

»

II iec

5) Tukuma
6) Kandavas

4)

'?»

»

.

b) Jelgavas apgabaltiesas rajona

2)

.

,._

III iec.

„

19)
„
20) Madonas apr.
* „
21)
a.
'
22) Valmieras apr.
23)
„
„

24)
,
„
25)
26) Valkas

ICC.

I iec.

„

7)

iecirki;

4) Rīgas apr. 11. iec. tiesu izpildītājs
Leonhardš
Jakstiņš pārcelts uz
Rīgas pils. 7. tiesu izpildītajā iecirkni.
Rīgā, 28. decembri 1925. g.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

vienslejīgu

Paziņojums.

3)

iecirkni;
3) Rīgas pils. 7. iec. tiesu izpildītājs
Jānis Kazubierns pārcelts uz Rīgas pils. 3. tiesu izpildī-

amata per-

katru

c) privātiem par katru vienslejīgu

iestāžu

. 3) Dobeles

iesniedzami par uzņēmumiem, kuri dar-

dabūjamas

pret 6 sant. samaksu pie visiem nodokļu
inspektoriem, visās Latvijas bankas nodaļās, kā ari pilsētu valdēs, kuras izrūpniecības zīsniedz tirdzniecības un
mes, bet izpildītās blanķetes iesniedzamas personīgi vai pa pastu, pēc uzņēmuma atrašanās vietas:
Rīgā, attiecīgiem Rīgas pilsētas iecirkņu
nodokļu inspektoriem R ga, 1. Pils ielā
Jfe ' 12, izņemot Rīgas 12. iecirkni, kurš
atrodas m. Pils ielā Ns 7/9.
pilsētas
L'epājā
attiecīgiem Liepājas
inspektoriem
Liepājā.
nodokļu
iecirkņu
Jelgavā, šis* pilsētas nodokļu inspek-

Daugavpili,

sabiedrībām,

Valdības

27)

latiem.
. 4. Paziņojumi

sonām par
rindiņu

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. N° 9-57
Atvērts no pulksten 9—3
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nodokļu inspektoram, Valmierā.
Valmieras apriņķa II iecirkni, šī iecirkņa
Finansu ministrijas tiešo nodokļu deparnodokļu inspektoram, Limbažos.
tamenta rīkojums.
Valkas apriņķa I iecirkni, šī iecirkņa
nodokļu inspektoram, Valkā.
Valsts Prezidents
Valkas apriņķa II iecirkni, šī iecirkņa
pieņems Jauna gada dienā
nodokļu inspektoram, Alūksnē.
Cēsu apriņķī, št apriņķa nodokļu inpīkst. 12— 13
spektoram, Cēsīs.
diplomātisko un konsulāro korpusu, valMadonas apriņķī, šī apriņķa nodokļu
dību un militāro iesfāžu pārstāvjus,
inspektoram, Madonā.
pīkst. 13—14
Aizputes apriņķī, šī apriņķa nodokļu
pašvaldību, sabiedrisko organizāciju un inspektoram, Aizputē.
preses pārstāvjus, kā ari visus tos, kas
Bauskas apriņķi, šī apriņķa nodokļu
velētos viņu apsveikt.
inspektoram, Bauskā.
Jelgavas apriņķī, šī apriņķa nodokļu
Jelgavā.
inspektoram,
Valdības rīkojumi un pavēles
Liepājas apriņķī, šī apriņķa
nodokļu
inspektoram, Liepājā.
Rīkojums Nr. 208
Kuldīgas apriņķī, šī apriņķa nodokļu
1925. g. 22./24. decembri.
inspektoram, Kuldīgā.
Maisu ielaišana uz noteiktu laiku
Tukuma apriņķi, šī apriņķa nodokļu
bez muitas nodokļu samaksas.
inspektoram, Tukumā.
Talsu apriņķi, šī apriņķa nodokļu inMuitas praksē jo bieži atgadās, ka,
saskaņā ar muit, lik. 507. p., uz noteiktu spektoram, Talsos.
Ventspils apriņķi, šī apriņķa nodokļu
laiku
bez
muitas samaksas
ielaistos
inspektoram,
Ventspili.
maisus firmas noteiktā termiņā neizved
uz
un
Jēkabpils apriņķī,
šī apriņķa nodokļu
ārzemēm
griežas ar lūguat^aksļ
miem dēļ minētā termiņa pagarināšanas inspektoram Jēkabpili.
I ūkstes apriņķī,
šī apriņķa nodokļu
Turpmāk
maisus ielaidīs pret zalogu

b) citām iestādēm un

un ekspedīcija:

#S^^^ll^^^^

I iec. miertiesnesis Daugavpili.
II iec.

„

III iec.

„

Aglone.

.

IV iec.

„

Daugavpilī.

„
„

V iec.
VI iec.

,
„

Preiļos.
Krāslavā.

„

V,I iec.

„

Dagdā.

, VIII iec.

,

Krustpilī.

IX iec.

„

I iec.

n

Daugavpilī.
Rēzeknē.

10) Rēzeknes

,
,

11)

i,

,11 iec

12)

,

»

13)
14)

,
„

„

III iec.
IV iec.
V iec.

„
,
,

„
Viļānos.
Varakļānos.

15)

,; .

,

VI iec.

„

Kaunatos.

joties iekasēt

I iec. miertiesnesis Ludzā.

16) Ludzas apr.
17)
„
„

II iec.

„

Ludza.

IH iec.
„
„
IV iec.
19)
.
»
20) Jaunlatgales apr. I iec.

,
„

Kārsavā.

18)

21)

,

»H iec.

22)

,

,

Zilupē.
Kārsavā.

,
,
,

III iec.

naudu

Viļakā.
Balvos.

Igaunijas
dzīves vietu.
tiesu iestāžu saraksts, kurām tiesība stāties tiešos sakaros ar Latvijas tiesu iestādēm
17210. Bērziņš,
konvencijas
1.
un
9.
pantos
minētās
lietās.
Hagas 1905. g. 17. jūlija

III.

Valsts tiesa (Riigikohus) (Atbilst senātam) Tartu, Aia tānaw 39.
Tallina, Jaāni tān. 7.
Tiesu palāta (Kohtupalat) .....
Miertiesnešu sapulces (Rahukogud)
(Atbilst apgabaltiesai):
Haapsalu

1. Tallinn

miertiesnešu

(Talliana-Haapsalu Rahukogu)

sapulce

.

. Rakwere, Rohuaia tān. Ns 8.

Tartu-VVoru miertiesnešu sapulce
(Tartu-Woru Rahukogu)
Tartu, Weski tān. Ns 32.
4. VViljandi-Pārnu miertiesneša sapulce
(Wiljandi-Pārnu Rahukogu) ...... Wiljandi, Posti tān. Rahukogu
māja.

Miertiesneši (Rahukohtunikud):
a) Tallin-Haapsalu miertiesnešu sapulces:
1) Tallinas 1. iecirknis.
Tallin, Rahukohtu tān. J* 3.
JN6 3.
2.
„
.......
,
„
,
2)
.
3.
........
„
„
„
Ns 3.
3)
»
4)
,
4.
........... ,
Ns 3.
.
.
5)
5.
„
Ns 3.
.
»
»
.
6.
Ns 3.
6)
.
.
. . '
/)

.

/

.

.........

.

8.
8)
........
.
.
y)
y.
„
........
.
10) Keila iecirkņa
,
11) Raasiku
12) Rapla

.

.

.

.

.
.

.NS O.

.

Ns 3.

.

i\s o.
Ns 3.
Nt 3.

,
,

.
..........
Rapla miestā.

13) Haapsalu

14) Lihula

.

Haapsalu, Saue tān. 18.

„

15) Saaremaa 1. iecirknis .
16)
2
.
17)
3.
.

.

.

.

.

18) Hiiumaa iecirkņa
Rakwere-Paide
miertiesnešu sapulces:
b)
1) Rakwere 1. iecirknis
2)
2.
.
.
.
3) Naiwa I. Iecirknis
4) "
,
2.
,
5)
,
3.
,

6) Tapa iecirkņa
7) Johwi
„

.
.

.

Lihula miestā.
. Kuresaare, Lossi tān. Ns 2.
.
,
,
Ws 2.
.
Saaremaa, Orisaare miestā.
Hiiumaa, Kārdla miestā.

.

,

,

Ns 8.

Narwa, Tulewiku tān. Ns 8.
......
Narwa, Wabaduse tān. Ns 33.
.

Narwa, Ingeri
māja.

tān. Pantelejewi

8.

jūnijā

no Vircavas pag.

klausības apliecība un piedzenami Ls 2,—
zlmognodoklim. — Paziņot dzīves vieta.

par pasu noteikumu pārkāpšanu. — Uz
spēkā gājušā lēmuma pamata nekavē-

Augšminēto saistošo noteikumu takses
nodaļā tiek ievests tekošais pārgrozījums:
1) pamatmaksa resp. maksa par pirmo
tarifa gabalu visos gadījumos sa-

mazināma no Ls 0,60 uz Ls 0,30
(trīsdesmit santīmi);
2) braucot ārpus tarifa robežām, kas
sakrīt ar važoņu (ornieku) rajonu

robežām,

17214. Bērziņ, Anna Ēvalda m. 67 g.
veca, pase Ns 336, izdota 1920. gada
27. aprill no Vircavas pag.

valdes. —

Tas pats.
17215. Bērziņ, Pauline Jaņam., 23 g.
veca, pase Ns 1023, izdota 1920. g.
28. sept. no Vircavas pag. valdes. —

pasažieris

neizlieto

maksā pēc III taksei
i

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Pārgrozījums
saistošos noteikumos par tirdzniecības iestāžu, noliktavu un

kantoru atvēršanas un slēgšanas

dota 1920. g. 17. jūlijā no Vircavas pag.
valdes — Tas pats.

ja

automobili atpakaļbraucienam, par
braucienu, sākot no robežas, jā-

valdes. —

Vircavas pag valdes 1925. g. 12. nov.
raksts Ns 1499/19 (30-Xl 25), pase izdota
uz nepietiekošu dokumentu pamata. —
Pieprasīt pierādījumus par agrāko piederības vietu Latvijā un nosūtīt meklētājam.
17213. Bērziņ, dzim. Lazdiņ, Lizete
Pētera m., 33 g. veca, pase Ns 773, iz-

laiku Rīgā.
Pieņemts pilsētas domes _ sēdē 1925. g.
17. decembrī, apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š. g.
23. decembra rakstu Ms 109652.

Augšminētos saistošos noteikumos 6. §
b punkts tiek pārgrozīts tai zirjā, ka
tirgošanās uz Āgenskalna tirgus tiek

atļauta no pulksten 7 rītā līdz pulksten
Tas pats.
6 vakarā
17216. Bezanis, Edgars Pētera d.,
Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
dzim. 190I._g. 15. janv., pied. pie Vali Pilsētas sekretārs. A. Pļavinskis.
kas apr. Zvārtavas pag., agrāk dzīvojis
dz 7. —

Noteikumi

Rīgas policijas XI. iecirkņa priekšnieka
1925. g 26. oktobra raksts Ns 21244 par nodokli no automobiļiem un
(5-XI-25).

motocikIetiem Rīgā.

Apvainots uz sod. lik. 51. p.

441 p. un k. s. 1. 240. un 241. p. —
Apcietināms
un
ievietojams
Rīgas
centrālcietumā.

Tapa miestā, Pikk tān. Ns 2?.
17217. Bullis, Fricis
Kristapa
dēls,
Narwa 33 g. v., pied. pie Kuldīgas apr., Ezeres
miestā,
Johwi,
tān. Ns 9.
pag. — Rīgas 2. iec. miertiesu 1925. g.
8) Paide iecirkņa
... . ...... Paide, Rūūtli tān. 8.
24. nov. raksts Ns 1690 (2-XII-25). Ap9) Rakke iecirkņa ........
Laisnurme rnois.
vainots uz sod. lik. 268. p. — Paziņot
10) Liiganuse iecirkņa .......
Johvvi miestā.
dzīves vietu.
c) Tartu Woru miertiesnešu sapulces:
17218. Brunau,
Helmuts - Eduards
Eduarda d., dzim. 1901. g. 23. augustā,
1) Tartu 1. iecirknis
, .Tartu, Weski tān. Ns 32.
pied. pie Rīgas, pagara auguma, tievs,
.......
.
JNB o2.
.
.
„
*)
*•
.
tumša sejas krasa, tumšiem matiem, un
3)
3
Ģildi tān. Ns 8.
.
4)
,
4.
tādām pat mazam Osiņām;
bruņām
, Ns 8.
.
,
5)
acim, tumšām uzacīm, stipri īsredzīgs,
5
.
Ns 8.
nesa brilles-pensnē; no tiesām sodīts ari
6)
6.
.
Ns 8.
.
7) Mustwee iecirkņa
Mustwee miestā, Krassilnikov/i uz Edmunda Brunnau vārdu. — Kr iminālās pārvaldes Rīgas nodaļa no 1925. g.
māja.
27. nov. (28-XI-25), piesavinājies kuģ8) Elwa
Elwa miestā, Pālli māja.
9) Jogewa
J5gewa raudteejaama juures.
niecības sabiedrības
naudu
.Kaija"
.
Ls 6000. — Apcietināt un nogādāt me10) Otepāā
Otepāā miestā, VVoru t. Ns 2.
klētājam.
11) Woru 1. iec. . . . „
Woru, Liivva tān. Ns 23.
12)
,
2. iec
Woru, Aleksandri tān. Ns 8.
17219. Beč, Andrejs Ādama d., 34 g.
13)
3. iec.
,
,
.
vecs, pied. pie Daugavpils apr, Preiļu
.
14) VValk 1. iec
? . VValk, Sfide māja.
pag. — Latgales apgabaltiesas 2. kri15)
2. iec
.
minalnodaļas 1925. g. 11. novembra
16) Petseri 1. iec
Petseri , Klooster.
raksts Ns 22656 (28-Xl-25), apvainots uz
17)
,
2. iec
Waksali tān. Ns 7.
akc. sod. lik. 36. p.p. —Paziņot dzīves
d) Wiljandi-Parau miertiesnešu sapulces:
vietu.
17220. Bočanas, Miķelis
1) Wiljaudi 1. iec
Wiljandi, Rahukogu māja.
Friča d.,
2)
2. iec. .
.
.
28 gadus vecs, Lietavas pilsonis, agrāk
„
„'
3) Suure-Jaani iec
Suure-Jaani miestā, Weski tān. 2. dzīvojis Sakas pag., Aizputes apr. un
pec tam Rīgā. — Aizputes iec. mier4) Pārnu 1. iec
Pārnu, Raekoda.
5)
2. iec
,
tiesneša 1925. g. 14. novembra raksts
.
Nikolai tān. 5.
6)
,
3. iec
„
Raekoda.
Ns 259 (28-XI 25), apvainots uz sod lik.
7) Moisakula iec
Moisaktila miestā, Kesk tān. 7. 581. p. 2. d. — Pieprasīt drošības naudu
8) Poltsamaa iec.
Poltsamaa miestā, Leihtergi māja. Ls 100,— līdz iemaksai apcietināt un
nogādāt meklētājam.
Rīgā, 1925. g. 24. decembri.
17221. Celmiņš, Johans-Gotfrīds-TeoĀrlietu ministrijas pārvaldnieks H. A1 b a t s.
dors Erasta d., 53 gadus vecs, piederīgs
17207. Brasis, Ursula, apm. 35 g. pie Rīgas, agrāk dzīvojis Dobeles pag.
Meklējamo personu saraksts
veca,
agrāk dzīv. Tērbatas ielā Ns 28, Neimaņu mājās. — Dobeles iec. mierNr 240.
dz. 4, vidēja auguma, kalsnēja, blondiem tiesneša 1925. g. 17. novembra raksts
(1. turpinājums.)
matiem, ģērbusies smilšu krāsas mēteli Ns 573 (3-XII 25), apvainots uz sod. lik
17205. Biezais, Ida Kārļa m., 20 g. un sarkanā vilnas adītā lakatā.
— Rīgas 262. p. un 284. p. — Paziņot dzīves
veca, piederīga pie Jaungulbenes pag. policijas 8. iec priekšnieka 1925. g. vietu.
(Turpmāk vēl.)
Valmieras apriņķa. — Rīgas 2. iecirkņa 11. nov. telefooograma Ns 226 (26-XI-25).
miertiesneša 1925. g.
12. novembra Nozudusi. — Paziņot meklētājam.
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
raksts Ns 1780 (28-XI-25), apvainota uz
G, Tifentāls.
sodu lik. 581. p. — Pazinot dzīves vietu.
17208.
Bekins,
Donats
Jāņa
d ,
Darbvedis A. Zaķis.
17206. Burnovskis, Eduards Matīsa 36 g vecs, pied. pie Rēzeknes apr.
dēls, dzimis 1885. g. 12. februāri, LaVidzmuižas pag
— Madonas apriņķa
tvijas pilsonis. — Jelgavas apriņķa priekšnieka 1925. g. 10. nov. raksts
priekšnieka 1925. g. 11. novembra raksts Ns 711/B (28-XI-25). Sodīts administr.
Ns 7794/1 (28-XI-25), izsniedzama karakārtā ar Ls 5,— vai 5 dienām aresta
........
Tapa

Pieņemti pilsētas domes sēdē 1925. g.
17. decembrī un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š. g.
23. decembra rakstu J"fe 109653.

Tas pats.
17212. Balcer, Auguste Jāņa m, 20 g.
veca, pase Nr. 654, izdota 1920. gada

Rīgā, Švarcmuižas ielā Ns 11,

Rakwere, Rohuaia tān. Ns 8.

Pārgrozījumi
saistošos noteikumos par pasažieru pārvadāšanu ar automonolūkā
Rīgas
biļiem
peļņas
pilsētas administratīvās robežās.

d.,

agrāko pieribas vietu Latvijā un nosūtīt
meklētājam.
I instance: Jaani tān. Ns 7.
17211. Bērziņ, Lizete Kristapa meita,
II instance: Rahukohtu tān. Ns 3.
26 g. veca, pase izdota 1920. g. 24. aug.
Ns 919 no Vircavas pag. valdes. —

3.

.

Mārtiņa

.... Tallin, .

2. Rakvvere-Paide miertiesnešu sapulce
(Rakwere-Paidu Rahakogu)
. . .

IV.

Kārlis

Valdības vietējo Iestāžu
rīkojami.

aresta

34 g. vecs, pase Ns 774, izd. 1920. g.
17. jūlijā no Vircavas pag. valdes. —
Vircavas pagasta valdes 1925. g. 12. novembra raksts J* 1499/19 (30-XI-25),
pase izdota uz nepietiekošu dokumentu
pamata. — Pieprasīt pierādījumus par

(Iekavās nosaukumi igauņu valodā.)

I.
II.

vai izpildīt

sodu un paziņot par izpildīšanu.
17209. Balodis, Ludvigs Jāņa dēls,
tuvākas pazīmes nav izdibinātas, savu
dzīves vietu uzdevis Cēsu pag. Cēsu
muižā. — Rīgas 8. iec. miert. 1925. g.
9. novembra raksts Ns 1464 (2800-25),
uz sod. lik. 262. p. 1. d. — Paziņot

Pieņemti Rīgas pilsētas domes sēdē 1925. g.
26. novembrī un apstiprināti
ar iekšlietu
ministrijas
pašvaldības departamenta š. g.
18. decembra rakstu J* 109539.

1. Pamatojoties uz noteikumiem par
pilsētu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un pārskatiem 70.-73. p., katram
automobiļa vai motocik'eta īpašniekam
Rīgas pilsētas robežās, izņemot 2. p.
minētos gadījumus, jāmaksā pilsētas no-

doklis sekošos apmēros:
a) par automobiļiem un motocikletiem — Ls 2 gadā to katra zirga
spēka ;

b) par automobiļiem, kurus lieto preču
un pasažieru pārvadāšanai peļņas
nolūkos — Ls 1 gadā no katra
zirga speķa.
Piezīme.
Zirga spēka daudzumu noteic (skat. likumu
par satiksmes uzturēšanu uz
ielām, šosejām un zemesceļiem ar automobiļiem un citiem mechaniskiem satiksmes

līdzekļiem) sevišķa automobiļu pārbaudīšanas komisija,
kas apskata

automobiļus un

motocikletus.
2.

Minētais nodoklis nav

automobiļiem
pieder:
a) ārvalstu

b)
c)
d)

e)

un

jāmaksā par

motocikletiero,

kuri

diplomātiskiem prieksstāvjiem, kas akreditēti p!e Latvijas
valdības;
valsts iestādēm un kurus lieto tikai
valsts vajadzībām;
pilsētai;
Sarkanam irustam, ārstu ātrās palīdzības sabiedrībai, slimnīcām, kā
ari kuri skaitās par speciāliem
ugunsdzēsēju automobiļiem;
personām un firmām, kas tirgojas

ar tiem, ja šie automobiļi un motocikleti atrodas veikala telpās pārdošanai ;

f) personām, kas uzturas pilsētā ar
automobili vai motocikletu ne ilgāki par 2 nedēļām;
ģ) personām, kas šo nodokli pirms
pāriešanas uz dzīvi Rīgā samaksājušas pilnā apmērā
kādai citai
pilsētai Latvijā.
3. Nodoklis
samaksājams
pilsētas
valdes nodokļu kasē pirms braukšanas
numura un atļaujas saņemšanas prefektūrā. Pie nodokļa samaksas pilsētas
nodokļu kase izsniedz nodokļa numura,
kas piestiprināms automobiļa vai motocikleta pakaļpuse pie braukšanas numura.

Piezīme.
Nodokļa numurs derīgs
tikai tam automobilim vai motocikletam, priekš kura tas izsniegts un
reģistrēts pilsētas nodokļa nodaļā.
4. Nodoklis maksājams pilnā apmērā,
kā minēts šo noteikumu 1. pantā, ja
prefektūra
izdevusi braukšanas atļauju
p i r m s 30. jūnija; turpretī, ja atļauja
izdota pēc 30. jūnija, tad nodoklis par
tekošo gadu maksājams tikai pusapmērā.
5. Ja automobili vai motocikletu lieto
mēģinājumu braucieniem, tad par katru
tādu automobili
jāmaksā Ls 20 un par
katru motocikletu Ls 10 gadā pilsētai

par labu.
6. Ja

nodokli

nesamaksā

noteiktā

laikā, tas piedzenams divkārtīgos apmēros
7. bie noteikumi
stājas
spēkā ar
1926. gada 1. janvāri un līdz ar to
skaitās atcelti līdzšinējie noteikumi par
automobiļu un motocikletu nodokli Rīgā.
Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
i

Pilsētas sekretārs

A. Pļavinskis.

Rīgas pilsētas tirgu takse.
Pieņemta

Rīgas pilsētas domes sēdē
1925. gada 26. novembrī tai apstiprināta
no iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta š. g. 15. decembrī ar rakstu
>fe 109422.

Pieņemts Rīgas pilsētas domes sēdē 1925. g.
17. decembrī un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas
pašvaldības departamenta š. g.
23. decembra rakstu J* 109651.

Papildinot
noteikumus
par dzīvokļu
nodokli Rīgas pilsētā, ar šo tiek pazinodoklis 1926. gadā
ņots, ka dzīvokļu

takse.

numurā.

Rgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs H. Pļavinskis.

papildināšana.
Pieņemts pilsētas domes š. g. 17. decembra
sēdē un apstiprināts ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta š. g. 23. decembra
rakstu Jvfe 109650.

Pārgrozot Rīgas pilsētas elektrības tarifa nodalījumu „Specialtariis Sp" ir apstiprināts priekš ši nodalījuma šāds no-

vairāk kilovati, kā ari patērētāji, kuri garantē strāvas noņemšanu
gada laikā ne
mazāk
par
360 000 KW-stundām, var
dabūt strāvu pēc specialtarifa uz sevišķa

1 gurna pamata,

kuru

apstiprina pilsētas

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
pilsētas ikdienas tirgos.
Pilsētas sekretārs H. Pļavinskis.
1) Par katru kvadrātmetru dienā Ls —,10
2) Par katru kvadrātmetru nedēļā . —,50
Gāzes tarifa pazemināšana
3) Par katriem
rokas
ratiem
Rīgas pilsēta.
dienā
—,50
Pamatojoties
uz Rīgas pilsētas domes
1,—
4) Par katru vienjūga vezumu ,
lēmumu, pilsētas
šī
g.
26.
novembra
5) Par katrst divjūga vezumu . „
1,50
ka,
valde
ar
šo
paziņo,
sākot ar 1926. g.
6) Par katru automobili dienā „ 3,—
Uzņemšanu,
mēneša patēriņa
janvāra
1. piezīme.
Minētā maksa skaitās
maksa par gāzi tiks aprēķināta:
tikai par vietas lietošanu dienā; par
1) Ls 5,60 par
1000 kub. pēdām pie
nakti jāmaksā otrreiz.
līdz 100000 kub. pēdām
patēriņa
2. p i e z I m e. Maksa par kvadrātdaļām

aprēķināma

kā

par

B.
Nomas

sētas
1) Par

maksa

par

periodiskos

katru

zirgu

tirgū

vestu zirgu dienā.
2) Par

vietām

pil-

tirgos.
uz-

...

Ls

kv. metru eglīšu
pārdošanai dienā .....
3) Par katru kv. metru ziemas
svētku tirgū nedēļā ...»

2,—

katru

—,05

2,—

C

Svēršanas
1) Pārtikas

maksa
tirgos.

pilsētas

preču

tirgos:
par katru miriagramu = 10
kilogramiem
Ls—, 02

2) Siena tirgū:
par katru

centneru

= 100

kilogramiem

Piezīme.

Maksa

miriagramfem

par

„ —,10

nepilniem

(10 kg) un nepil-

(100 kg) , appar pilniem miriagramiem un centneriem.

niem centneriem

rēķināma kā

1) Daugavmaias, Latgales
Sīkumu tirgos.

Par

un

I kategorijas veikalu par
Ls 50,—

kv. metru gadā .....
Par II kategorijas veikalu par
kv. metru gadā
Par III kategorijas
kv. metru gadā

» 40,—
veikalu par

30,—

Par IV kategorijas veikalu par
kv. metru gadā

n

20.—

Vidzemes
un
Āgenskalna
tirgos.
Par I kategorijas vietu par kv.
Ls 80,—
metru gadā
2)

Par II kategorijas vietu par kv.
metru gadā
Par III kateg
metru gadā

vietu

par

» 60,—

Par IV kateg. vietu par kv.
mētru gadā . . ,.
• •
Par V kategorijas vietu par kv.

metru gadā

Par VII kategorijas vietu par
gadā

3) Kārļa, Matīsa un

» 50,—
» 40,—

Par VI kategorijas vietu par kv.
metru gadā

kv. metru

» 70,—

kv.

» 30,—

šo saistošo
Vietējiem

sība izdarīt kontroli

noteikumu

ārstiem

tikai

ir tie-

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā.
ko reģistrējusi no 1925. g. 16. līdz 23.
decembrim Rīgas pilsētas statistiskā valde

pēc ārstu paziņojumiem:

kopīgi ar

policiju vai pagasta vai apriņķa

valdi.

8.

Šie noteikumi stājas spēkā 2 nedēļu

laikā pēc to publicējuma .Vaid. Vēstnesī".

Jelgavas apriņķa

pašvaldības

likvidācijas valdes priekšsēdētājs

T.Dārznieks.

Locekļi: Alfr. Ģinters, J. Liniņš.

Slimības

B SS

noto akansi.

3 8»

3~I

2. Katrā mājā jābūt slēgtai atejai ar
slēgtu izkārnījumu bedri. Lipīgu slimību
gadījumos atejas vietas dezinficējamas ar

kaļķiem vai ar

citu

attiecīgu

dezinfekcijas vielu.
1. piezīme. Skolu, pagasta namu un
citu atklātu publisku vietu atejas pastā-

vīgi (t. i. periodiski) dezinficējamas
ar karbolu, kaļķiem vai ar citu līdzīgu dezinfekcijas vielu.
Dezinfekcijas līdzekļus
2. piezīme.
iegādā: skolās, pagasta namos u»

citās

pagasta

sabiedrības

iestādes

.

*

—

Meningltis eerebroaplnalis epidemlca . .
Tvphaa ezanth
Izsitama tits .
Febrii recnnena
. . . Atgulās dradcla
Febiia taterm
. . . . Purva dradsta .
Variola et varioloia . . Bakas ....
MorbHli
Masalas ...
Scarlatina
Šarlaks ...
Tassis convatsiva

.

1
—

—
—

—
—
57
—
6

. . Garais klepas .

Dipbtheritis
Difterits ...
Darbvedis Ozoliņš. Influence camPiseamonia Intluenca ...
Cholera asiatica .... Āzijas koliem .

i

Dvienteila

Asins sērga .

—
—
1

.

Parotīti» epidemlca

. . Ģīmja satūkatos
(Mums) . .
Lepni ........
Spitālība . . .
Vulvo-Vaginitia goaorrhoica .....

Rīga.
Rīgas pilsētas dažu ielu

Trachoma

pārdēvēšana.

—

—
—

...

Anthrei .
Lvssa .
Ervsipelas

Rok

'
—
4

....

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes
š. g. 17. decembra lēmumu, kas apstiprināts ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta š. g. 23. decembra rakstu
Nacionālais teātris. Trešdien, 30. dec,
JNs 109654, Rīgas pilsētas valde, ar šo
paziņo par tālākminēto ielu pārdēvēšanu: pulksten 7/» vakarā Annas Brigader populārā pasaka
«Maija
un Paija".
Cenas pazeminātas.
Katrs apmeklētājs
1. Kalnciemā un Vecmllgrāvl
uz savu biļeti var
ņemt līdzi vienu
ielu
iela pārdēvēta par Meldru
Krasta
bērnu
par
brīvu;
divi
bērni var nākt uz
,
Fridricha
,
,
» Mildas
vienu biļeti.
Ceturtdien, 31. decembrī,

Māksla.

pulksten

2. Daugavgrīvā
Viesnicas iela pārdēvēta par Birzes
Smilšu
,
j., Plēksnes
.

,

Trokšņa

.

Kalēja

Robežu

.
,

,,,

Pļavas ,

,

»

„

*
,

Kaimiņu
Dzelzs

ielu
.
»'
,

, Zvīņu
» Lēpju

3. Bolderājā

iela pārdēvēta par Piestātnes ielu
Gaigalas
„
,
,
pēdām mēnesi.
, Mencu
Elizabetes „
.
, Gobas
Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Jaunā
.
»
,
„
Kalēju
Pilsētas sekretārs H. Pļavinsk is.
*
* Gundegas
Kodola
„
„
Skolas
*
„
,
, Juras
Odens
Saistoši noteikumi
Tilta
„
r- , Meniķu
par sanitāro uzraudzību Jelgavas Kalnu
„
.
.»:? , . Kangaru
apriņķa pagastos.
„
,
Akas
»
. Jūrnieku
„
,
Miera
Pieņemti Jelgavas apriņķa pašvaldības
» Zemkopju ,
likvidācijas valdes 1925. ?. 30. novembra
„
„ Jomas
,
Smilšu
»
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
Kaņepu
„
.
.
Baložu
pašvaldības departamenta š. g. 15. de„
„
„
» Stūrmaņu
Kungu
cembra rakstu M 109406.
„
,
„
Krasta
» Zvirgzdu
1. Katram
mājas apdzīvotas vietas, Batarejas
„
„
,
» Jātnieku
veikalu, rūpniecības iestādes, noliktavas Dzirnavu
,
,
„ Vārpu
un t. t. īpašniekam, pārvaldniekam, Muižas
„
„ Miglas
.
vai rentniekam
jārūpējas
graudniekam
Kapļa
,
īsā
par pilnīgu kārtību un tīrību kā pašās
Bez tam tiek ievesti ari šādi jaunu
mājās, apdzīvotās vietās, veikalos u. 1.1.,
ielu nosaukumi:
tā ari pagalmos.
Stacijas
Robežu

1) iela, kura atrodas starp pasta-telenn pilgrafa virsvaldi, prefektūru
sētas kanālu, nosaukta par ,Radio
ielu";
2) iela, kas savieno Lubānes un Rumpmuižas ielu, nosaukta par „Strauta
ielu" .
Rīgas pilsētas galva:
A. Andersons.
Pilsētas sekretārs: A. Pļavinskis.

Jauno Siguldas stacijas ēku

8.45 min.

jaungada

gaidīšana ar visai raibu

sa-

programu :

Ludviķa Šanteklera lugu „ V i s i grib
spēlēt", kurai šādas atsevišķas lugas:
1) Aktieri meklē autoru, 2) Spēlīte prot
spēle, 4)
spēlēt, 3) Mīlas un naudas
Spēle uz visiem gaņģiem, jeb rauts aktieru klubā.

Pa starpām

vēl visādi rai-

bumi: runas, disputi, dziesmas un dejas
un beidzot vēl _ gada kabineta
maiņa.
Biļetes jāiegādā laikus.
Jaungada dienā,
pulksten 2 V. Grēviņa dramatizējums

«Princis un ubaga zēns" .
sten

7/»

Jrines

Pulk-

vakarā

Blaumaņa komēdija
grēki"
muziķu un
ar

dziesmām.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.
Rīgas biržā, 1925. gada 30. decembri.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs ....
1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijas franku . . .
100 Beļģijas franku....
100 Šveices franku . . . .
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu
.
100 Norvēģijas kronu .

.
.

.
.

5,188 — 5,198
25,16 — 25,23
19,25—19,60
23, 30 — 23,75

100,15—100,90
20,75 — 21,15

139,05
140,10
104,25 — 106.35
100 Dānijas kronu
127,00 — 129 55
100 Cechoslovaķijas kronu .
15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņu. . .
208,30 — 209,85
100 Vācijas marku ....
123,00 — 124,25
100 Somijas marku ....
13, 00 — 13,21
100 Igaunijas marku
...
1,37 — 1,40
100 Polijas zlotu
52,00 - 62,00
100 Lietavas litu
50,80 — 52,00
1 SSSR červoņecs ....
26,40 — 26,85
Dārgmetāli:
Zelts 1 kg

3420 — 3450

Sudrabs 1 kg

108 — 116

Vērtspapiri:
5 °/o neatkarības aizņēmums
4 °/o Valsts prem. aizņ. . .
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes
8°/o Hipotēku
zīmes

bankas

98 — 100
98—100
92 — 93

ķīlu

96 — 97
iesvētīja un atklāja vakardien. Tā kā šī
Rīgas biržas kotacijas komisijas
turētājs; lauku mājās un dzīvokļos stacija ir pie ievērojamākās zaļumu vietas
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c f.
Latvijā, kuru daudzi ceļotāji, pat no
— īpašnieki.
Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.
eka
celta un
tālienes apmeklē, _ tad
3. Jaunas akas nav atļauts ierīkot
Pie
sevišķi ērti un krāšņi.
ierīkota
vietām,
netīrumu
Literatūra,
no
12
mtr.
tuvāk par
dalību
ceremonijas
ņēma
iesvētīšanas
1.1.
Aku
kūtīm,
atejas
vietām
u.
kā lopu
Latvijas Banka: Protestēto
vekseļa
ministru prezidents K Ulmanis, jaunais
grodiem vai cementa kubliem jāpaceļas satiksmes ministris P. Aroniets un ari saraksts. 30. (Par augustu 1925. g.) Ofivismaz */* metra virs zemes. Vismaz bijušais J. Pauluks ar visiem dzelzsceļu ciāls izdevums. Rīgā, 1925.
l/» mtr. apkārt akai zeme noņemama virsvaldes
Redaktors: M. Ārons.
locekļiem
un augstākiem
1/b metra dziļumā un viņas vietā jāliek
j
ierēdņiem,
kā
ari
lūgtiem
dzelzsceļ
māli, virs māliem kāds ciets materiāls viesiem. Iesvētišanas ceremonijai bita
Dauguļu pagasta
valde, Valmieras
apr., izsludina par nederīgu
Latvijas
(akmeņi, ķieģeļi, cements, kokss u. 1.1.).
iespaids.
Sevišķi
stipri
pacildinošs
iekšzemes pasi, izdotu no šīs vald S
Ap aku katrā ziņā jābūt notekai, lai ne1920. g. 29. septembri er M 787 uz
skaistas runas turēja ministru prezidents,

— pagasta

valde;

tirgos

—

tirgu

daflMMRMMHMMMaMMMttSMHIaaītfltukHMiaflMIMB^DnHHMUai

rastos peļķes.

4.

Mājas īpašniekam vai tās iedzīvo-

tājiem par katru aizdomīgu saslimšanas

gadījumu
» 20,—

Hanzas

Piezīme:

mēnesī;

2) Ls 5,30 — par 1000 kub. pēdām,
pie patēriņa vairāk par 100000 kub.

karbolu,

D.

tiesības kontrolēt
izpildīšanu.

uzstādīti 400 un

Nomas maksa par vietām visos

metra

ari vietējiem ārstiem un sanitarkomisijas
locekļiem un policijai katrā
laikā ir

Rīgas pilsētas elektrības tarifa

valde."

pilnu kvadrātmetru.

6. Apriņķa
un pagastu valdēm, apriņķu ārstam, vietējam sanitarārstam, kā

kā
maksājams
tādos pat
apmēros,
7. Vainīgos par šo noteikumu ne1925. gadā, kas
publicēts 1924. gada izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
Tvpfau abdom ....Vēdera Ula .
„ Valdības Vēstneša" 287., 288. un 289. likuma pamata.
Piiatvphni

«Patērētāji, kupem

spēkā esošu sekoša takse:

Rīgas pilsētas tirgu
A.

Rīgas pilsētā.

sacījumu teksts:

Sākot ar 1926. gada 1. janvāri, skaitās
par

Dzīvokļu nodoklis par 1926. gadu

jāpaziņo policijai vai vietējam

ārstam.

Saslimšanas gadījumos ar mēri, kotirgos.
leru, vēdera tifu, izsitumu tiiu, atgulās tifu,
Par kvadrātmetru gadā . . . Ls 6,— šarlaku, difteritu, masalām un
asinsstāvošās mājās, rePiezīme.
Vienai tirgus vietai vajasērgu — atsevišķi
dzīgi caurmērā 4 kv. metri.
dzamā vietā uz ceļa pie ieejas pagalmā,
Andersons.
jābūt skaidram un redzamam uzrakstam
Rīgas pilsētas galva A.
.(slimības nosaukums) ieeja aizliegta".
Pilsētas «ekretars A. Pļavinskis
5.

Latvijas pagājušos un tagadējos laikus un uzmudinādams visus uz
darbību, izturību un vienprātību.

attēlodams

Rīgas ielu dzelzsceļu valde
paziņo, ka ielu dzelzsceļu kustiba 1926. g.
1. janvārī tiks uzturēta no pulksten 7.30
minūtes rītā līdz pulksten 12 naktī.
ielu
Š. g. 31. decembrī Rīgas
kantori
slēgs
dzelzsceļu
1 pēc pusdienas.
pulksten

Kristīnes
Jufa m.
Petersones
dzim.
Martinsone dzim. 1879. g. 16. nov.
vārdu, kura pieteikta par nozaudētu.
Bērzmuižas
pagasta valde, Jelgavas
apriņķī, _ ar šo_ izsludina par nederīgn kā
nozaudētu Bērzmuižas
pagasta valdes
18. decembrī 1920. g.. zem M> 1163 izdoto pasi uz Olgas Kārļa m. Emberg
vardu.

18410

Viļaku virsmežniecība
nederīgu

un

izņemtu

izsludina
no

par

lietošanas

22. novembrī
1925. g., nozaudētoIV
iec. mežniecības virsmežsarga zīmogāmuri ar N» 137.
19006

Tiesu sludinājumi,

I

Dundagas

pag. tiesa,

Ventspils apriņķī, pamatodamās uz savu
l.ok'obra 1925. g. lēmumu un pag. ties.
lik 108. un 1C9. p. p. izsludina, ka Pavels
Jāja d. Ķilmeijers
un vija sieva
Ženija Ķilmeijere, iedzīvojošie Dundagas
pagastā, Melnsilas ciemā, Valku raajas,
kuiiem miesīgu bērnu nav, adoptē par
savu meitu un mantinieci Rīgas bērnu
satversmes audzēkni Hermini Grigorjevu, dzim. 1911. g., piešķirot bērna
tiesības.
Personas, kurām būtu pret šo adopciju kādi iebildumi, tiek uzaicinātas pieteikties šai pagasta tiesai ķešu meiešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Ve tnesī* trešo
reizL
Pēc minētā termiņa notecēšanas nekādi iebildumi netiks pieņemti un adopcija skaitīsies par likumīgā speķa gājušu.
Dundagā, 17. dec. 1925. g. Nz 540.,
1
Priekšsēdētājs J. K e n i g s.
19594
Darbvedis Šiliņš

Ipiķu

pag. tiesa,

pamatojoties uz savu lēmumu 13. maijā
1925. g. un civ. proc. lik. 1S67., 2011.
2014. un 2079. p. p. pamata uzacina
visus, kam būtu uz 10. jūnijā 1924. g,
mirušā Ipiķu pag., .Kaln-Brinde* mājas
īpašeieka Jāņa L a u r a _ atstato mantojum , kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatsriem, fideisomisariem, kreditoriem
un 1.1., pieteikt sava* tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitīt no šī sludinājuma
iespiešanas
dienas .Valdības
Vēstnesī".
Termiņā nepieteiktās prasības uzskatīs
par «peku zaudējušām.
Ipiķu pag. ties?, 23. maijā 1925. g NŠ42

1
5640

Priekšsēdētājs K. Tilts.
Darbvedis O. R e i n v a 1d s.

Ilgas apgabaltiesas 2 ieoirkĢ»
tiesu izpildītājs

Rigā, 29. decembrī 1925. g.
20049

1lesu izpīld. O r i n i e 1 d i.

stigas apgabaltiesas 3. iecirkņa

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 8. Janvārī 1926. g., palkat.
10 dienā, Rīga, Ģertrūdes ielā Ns 40,
o ā r d o s Agripinas un Eižena L i e t c
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un klavierēm un novērtētu par Ls 1520.
iramai saraksta, novērtējama, &* ari

.pakatll pārdodamo manīta
-iš-.«« s diena uz vietas

varēs pār

Rigā, 29. decembrī 1925. gada.
2005 i
Tie«u Izpild O r i n i c I d a

Rīgas apgabaltiesas

3. iec. tiesu

izpildītājs,

kura

kanclejā
atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā N» 1, paziņo:
1) ka Latvijas bankas pras. piedzīs, no

oasiņo, ka 8. janvārī '576 g. pulksten
10 dienā, Rīgā, m. Pils ielā N° 3, otrā
ūtrupē, pārdos Ernsta Paukuļa kustamo manta, sastāvošu no mēbelēm
un rakstāmmašīnām un novērtētu par
Ls 420.—.
tesinat sarakstu, novērtējuma, kl ari
ipikatit pārdodamo msntu, varSa pār-odfituun dienā uz vietas.
Rīgā, 12. decembri 1925. g.
20047
Tiesu itoild. Krebs.

Rīgas apgabaltiesa» 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs
0.3*^0, ka 8 janvārī 1926. g., ooi&sten
11 diena, Rigā, Valdemāra ielā N« 33,
dz. 29, J. imuljaoa
lietā, pārdos
Zalmaņa Gincburga kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 960; —
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu varēs pār-

i

virsvaldes galvenā darbnīca
z s 1 u d i n a

rakstisku sacensību
192P. g. 26. janvārī, pīkst.

10 rītā uz

g 0 gab.

1) Āmuriem
2) Stangām dažādam
3) Pirdzelem. birstēm
4) Grafita tiģeļiem
5> Zāģu asrregiem
6) Riņķa zāģiem

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs

fi

°"

'°°
">
4J
"
*

»
*
»

D
»
7) Lentas zāģiem
"
8) Vīlēm
\l*
paziņo, ka saskagā ar tiesas spriedumu,
«™
9) Vitņu urbjiem
4. janvārī 1926. g., pulksten 12 diena,
j*W .
10)
Vītņu
ripiņām
Smilšu
ielā
36,
kreditbiedr.,
Ns
Rig*s rūpn.
11) Spiralurbjiem
. .
... .
,,. -".
pārdos Jēkaba A m s t e r a kustamo
darbnīcas komercn-daļa .
Techniskie un sacensības n.teuumi saņemami
mantu, sastāvošu no vienas 111 blankas
1
2 034
obligācijas uz nekustamu īpašumu Slokā, Slokas ietā 2, darbdienās no 10 -13.
Jaunkauguru ielā Ns 2b un novērtētu
par Ls 5000.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs red .et
pārdošanas dienā uz vietas.
izvedis
1926. g. 9. janvārī, pulksten 11 dienā, Rīgā, Citadele Ns 24,
20057
Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Kara būvniecības pārtalcte

( Citu testa sMiijsalļ

Dzelzsc. virsvaldes
materiālu apgāde

izsoli
rakstisku un mutisku
pārvešanu
malkas
uz apm 263 kub.asu 7'garas
no Ganības dambja, Dombrovska laukumā uz
Rīgas garnizona karaspēka vienību pagalmiem.

Izsoles dalībniekiem jāiemak ā pīrvaldes kasē Ls 300 — drošības naudas.
Ar tuvākiem noteikumum var iepazīties minētās pa:valdes apkurināšanas nodaļa»,
izsludina uz 1925. g. 7. janv. pīkst. 12 d.
20J93
telpās katru darba dienu no pulksten *—15. Izsole bus galīga.
1. civilnodaļas izpildu raksta K» 422u30,
30. jūlija 1925. g Ls 6320,40 apmērā
???^????????^^???????????????
???????R
ar/ouniz.evumiem, 8 aprīlī 1926 g.,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zāle,

Viļā Vagara

pēc

Rīgas

apgabaltiesas

lattta top

uz piisiH lopi pildos
Viļa

Vagara

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas lielā Maskavas Ielā M° 147,
3. hipot. iecirknī ar zemesgrāmatu ieģistra

rt° 1U47, (grupā 44, grunts Ks 121) un
sastāv no pilsētas džimtsrentes gruntsgabala 317 ? asu platībā ar uz viņa
esošām ēkām: fatrkas ēkas (mūra) divām dzīvojamām ēkām (koka un mūra)
un piebūves (mūra);
2) ka īpašums priekS publiskiem torgiem apvērtēt * par Ls 7000; ,
3) ka
bez augšminētās
prasības

ka
8
janvārī
1976 g.,
p «iņo,
^ Rīgā, Skolas i>lā hfe 10,
pulksten 1 dienā,
d?. 11, Sorina lietā, pārdos Šeines un
Hirša Štollera kustamo mantu, sast? vtši no ozolkoka bufetes un novērtētu
ipašums apgfūiinats ar hipotēku parādiem
f a< Ls 40 (.—
Izzmāt sarakstu, novērtējumu, kā ari par Ls 16401.30 un 24.000 ir. rbļ, un
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- imobila nod. paradu Ls 458,26;
došanas dienā uz vietas.
4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā zalogs
*gā , 15 decembrī 1925 g.
— desmitā daļa noapvertēšanas sumas
2 045
T>sn teild. Ķ. K r e b g.
un
jāstāda priekša apliecība par to,
ka _ no tieslietu ministrijas pusēs
nav
Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa šķeršjU
minētām personām iegūt nekutiesu izpildītājs
stamo īpašumu; un
5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
paziņo, ka 8. janvārī 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Bauskas iell N° 15, tiek
vestas
Rīgas - Valmieras zemesReimaņa lietā, pārdos Mārtiņa Brože grāmatu nodaļā.
Personāin, kurām ir kādas tiesības uz
kustamo mantu, sastāvošu no alkohoīpašumu,
kas pārdošanu
liskiem dzērieniem, cigāriem, papirosiem pārdodamo
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrada lidz
u t. t. un novērtētu par Ls 578.—
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī pārdošanas dienai.
Visi papili un dokumenti, attiecošies
apskatīt pārdodamo mantu varēs pāruz paraodamo
īpašunu, ir ieskatāmi
došanas dienā uz vietas.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļas kancRīgā, 14. decembri 1925. g.
lejā.
2C046
Tiesu izpild. K r e b s.
Rīgā, decembri 1925. g.
20052
Tiesu izpild G r i n f e 1d s.

Sīgas apgabaltiesas 2. š®«sirk$a
tiesu izpildītājs

Pasta un telegrāfa

apstrādāšanas ief-isesar
vienas koku
elektro motcm un attiecīgam jnašinām,
3 zi'giem un 5 govīm un novērtētu par
paziņo, ka 11. janvārī 1976 g., pulksten Ls 6040.
10 dļenā.Rīgā, Marijas iela J* 8-a,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
veikala, pārd.-s Oreļa Hercmarka apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdokunamo manta, «t»» ošu no traukiem šanas dienā uz vietas.
un <"?" *»tfti» nu- Lf 479.—
Rīgā, 29. decembrī 1925. g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- 2Z056
došanas dienā uz vietas.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

ARSENĀLS
mutisku izsoli

uz apm. 200.000 _ gab. platsliežu gulšņu
un 58 kompl. pārmiju brusu piegādāšanu Liepjas—G: ūdas
jaunbūvējamās
dzelzsceļu līnijas vajadzībām.
No mi-

nētā mateiialu daudzuma
ņemt sekošos rajonos:

vēlams

izsludina 1926. g. 12. janvārī, pulksten

sa-

1) Jelgava—Glūda un uz vņu izejošām linijām ^ apm 40.0,:0 gab. gulšņu
un 28 kompl. pārmiju brusu;

2) Liepāja—Bate un uz viņu izejošām
Iinijām — apm. 60 000 gab. gulšņu un
22 kompl. pārmiju brusu ;

uz sekošu koka materiālu

1)

2)

3) jaunbūvējamās
Liepājas - Glūdas
linij s rajonā
— apm. 100.000 gab. 3)
.
gulšņu un 8 kompl. pārmiju brusu.
4)
Jaunbūves valde tomēr atstāj sev tiesība * uzrādītos daudzumus pēc rajo5)
niem grozīt.
Piegādes _ atvieglošanai un palētināpiegādātāji
var saņemt pret likumā paredzēto nodrošinājumu avansu
50°/o upmērā no ' piegādes sumas, par
ko piegādātājiem
jāuzrāda viņu torgu
šanaļ

piedāvājumā.

19855

Torgu dalībniekiem

jāiemaksā

mate-

riālu apgādes kasē _ drošibas nauda
apmērā no piedāvā urna: sumas.

lo/°
I

Dzel sceļu ikīnll. materiāla apgādei
vajadzīgi

6)
7)

Bērza stūrilkses

piega ii:

neapstrād., ne īsākas kā 13'—14', vienā galā

.300 gab,
4" un otrā 6"
.
.
.
Oša plankas 3" biezas, ne šaurākas ka 9" un ne īsākas
.
1.000 kub. pēd.
.
iā 14'
Oša rlankas 2/2'' biezas, ne šaurākas ka 9", un ne īsākas
.
.
.
100 „
kā W ar 15' vidus mēru
,
Oša dēļi aviācijas vajadzībām \[i" biezus, ne šarakus ka
' \
...
700 .
. _ .
.
9"_ un ne isākus kā 11' £
Berza plankas 3" biezas, ne šaurākas ka 10", un ne īsākas
.
kā 10._
.
2,300 .
Berza dēļi 2" biezus, ne šaurākus kā 9" un ne ī akm ki 10' 1,50,0 ,
Bērza dēļi 1" biezus, ne šaurā us kā 9", un ne isākus kā 10'
300 .
Materiāli, piegādājami saskaņā ar techniskiem noteikumiem.
Piegādes laiks līdz 1926. g. 15. jūlijam
Izsoles un

technisko

ieskaitot.

noteikumu zināšana

ir obigatoriska Msiem kuri piedalās Arsenāla izsolē
Techniskie uu izsoles noteikumi saņemami Arsenāla saimniecības daļā, vecā Nometņu laukā 84a, katru dar^a dienu no pīkst. 9—15, pret
5 sant. atlīdzību par loksni.
i
19853,

Apriņķa

ceļu tnženlers Rigā,

Lččplēša ielā Ns 24 dz. 8,

mutiskā

strādnieki pie mežu darbiem

11 d.ena

un

izdos

rakstiskā

2. ja.nvari

izsolē

1926. g. pīkst. 10

sekOŠUS tiltu remontUS«

Vecgulbenes, _ Strenču
un
Gaujienes 1) 28 mtr. un 14,6 mtr. garu koka tiltu, pie Sigdundas mužas, uz Rikteres Suntažu ceļa. Drošības nauda Ls 150,—.
vir. mežniecības
Pieteikties dzelzsceļu virsvaldē, Gogoļa 2) 6 gab. koka tiltu uz L. Lubanes ceļa no 27—32 klm. Drošības nauda Ls 140,—.
3) 9,4 mtr. gara koka tilta uz L. Lubanes ceļa 19. kim. Drošības nauda Ls 40,—.
ielā Ms 3, istaba
117, no pulksten
4) 14 mtr. gara koka tilta jaunbūvei pār Dūju upīti, uz Rīgas-Jaunjelgavas ceļa.
9 līdz 15.
20094
Drošības nauda Ls 200,—.
1
Rīgas apgabaitito.jaa 8. iecirkņa Ilūkstes apr. priekšnieka
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kaaclejā no pikst. 9-15
19616

tiesu izpildītājs

palīgs 1. iecirknī

paziņo, ka 9. janvārī 1926. g., pulksten
izsludina 3J. decembrī
1925. g,
10 diena, Rigā, Marijas ielā N? 79,
pulksten Īli rīta, Kaplavas pagastā, pie
ārdos II. torgos Voldemāra Vītoli ņ a kustamo mantu, sastāvošu no pagasta valdes teicam,
1 tāfeļu klavierēm
un novērtēšu pa
i.s 700. _
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apikatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- kura
pa dos
vairāksolīšana
Kairinās
Aperiot apbakstīto kustamo mantu, sašanas dienā uz vietas.
stāvošu no _ vienss teles, n .vērtētu
Rigā, 28 decembri 1925. g.
par
Ls ; 6.75 dēļ valsts parāda piedzīšanas
20053
liesu izpild. I. Orinios .
2034t) .
Priekmieka pal. (paraksts)

ūtrupi,

ilgas apgaoaltiesas Rīgas apr.
Zilupes iecirkņa policijas p-rkān.
1. iecirkņa tiesu izpildītājs
paziņo, ka 9. janvārī
1926. g.,
pulksten
10 dienā,
Ogres
miestā,
pārdos Annai un Jurim Kaceniem
piederoša kustamo mantu, sastāvošu
no vienas šujmašīnas, mīklas sadahmās
mašīnas, miltiem un bodes iekārtas,
bet otrā ūtrupē
no 2 slaucamām

paziņo,

ka
8. janvārī
1926.
pulksten
1 dienā,
Zilupes miestā,
tirgus laukuma,

pārdos

Slotas

vlrsm©ini#clba

1926. g. 27. janvārī, Slotas

virsmežniec. kanclejā.

glīto otrreizēji mutisko izsoli
1925. g. 24.,25.

novembrī

.

Mlotf s flenības ai ooiēiiii pninini no jovil:

I. iecirkņa mežniecības — Slotas novadā, pavisam 23 vienības, veitībā
g., no Ls 97.— līdz Ls 1090.—.
uz
II. iecirkņa mežniecības — Slotas un Zasa novados, pavisam 40 vienības,,
vērtībā no Ls 12.— līdz Ls 1043.—.

pils.

III. iecirkņa mfžniecības — Gārsenes un Asares r ovados, pavisam 25. novembri š. g. nepārdotas 5 vienības no Ls 5V2.— līdz Ls 13j4.— un no jauna
16 vien bas no Ls 23— līdz Ls 832.—.
-

Nikolaja Klgltoviča
kustamo
mantu, sastāvošu no vienas govs,
IV. iecirkņa mežniecības — Susejas 'tn Aknišas novados, pavisam 25. nogovīm un viena zirga un novērtētu par baltas sarkaniem raibumiem — spalvas,
vembrī š. g. nepārdotas 3 vienības, vērtībā no Ls 144.— līdz Ls 1947.— un no
došanas dienā uz vietas.
La 22.5.
vērtībā par Ls 40.—.
jauna 5 vienības no Ls 111.— līdz Ls 1024.-.
Rigā, 17. decembrī 1925. g.
izzināt sarakstu, o/ērtējnmu, ki ari
Zi;upē , 23. decembrī 1925. g.
Izsole sāksies pulkst. 12 dienā.
Tiesu boilri. «C. Krebs
20048
īpakatft pārdodamo manto, varēs pār- 19999
Priekšnieks (ppraksts).
loianas diena uz vietas.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksīs izsoles komisijai 10°/ft
drošības naudas no novērtētās sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz
Rīgas apgabali
2. iec- tieau
Rīgā, 29. decembri 1925 g.
10°/s
Zilupes ie; poiic. priekšnieks no pilnas nosolītās
sumas.
.
izpildītais
20055
' Tiesu izpild. A. O z o 1i ņ š.
paziņo, ka
8.
janvārī
1926. g.,
Par vienībām, uz jaunsaimniecībās iedalītām zemēm drošības naudas mežu
paziņo, ka 9. janvārī 1926. g., pulksten
pulksten 12, Zilupes miestā, uz tirgus
kultūru darbiem nav ņemamas.
10 dienā, Rīgā, Elizabetes iela Nš 55, Rīga» apgabaltiesas Rīgas apr. laukuma,
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienībasSorina lietā, pārdos firmas Taitc un
1. iec tiesu izpildītājs
pec saviem ieskatiem.
Štollera kustamo manta, sastāvošu no paziņo, ka 12. janvāri S. g., pulksten
mēbelēm, un novērtētu par Ls 750.—
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
ll _ dienā, Baldones pag., .Līdakās",
plsoņa
Franči SIdoroviči kustamo
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari pārdos
etrā
20065
ūtrupē
Robertam mantu, sastāvošu no zirga,
' Slota» virmmemwrit;cU>a.
melnas spalapskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- B i ša m
piederošo
kustama
mantu, vas, vērtībā Ls 100,—.
šananas diena uz vietas.
sastāvošu no zirgiem, govīm, cūkām,
Zilupe, 23 decembrī 1925. g.
labības pļaujmašīnai, šindeļu mašinas, 20000
Rigā, 15. decembri 1925. g.
Priekšnieks (paraksts).
raipuskas, darba vāģiem un kamanām
Tiesu iz->»-ītājs Krebs
20044
Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab. 28 dec. valdes sēdes protokola , paziņo
un novērtēta par Ls 2710.
.
, - ..
..
v m
god. akcionāriem, ka
ārkārtēja pilna
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. apskatīt
„Vega'« ,
pārdodamo mantu varēs pārdotiesu izpildītājs
saskaņā ar statūtu § 26., sasauc
šanas dienā uz vietas.
Rīgā, 29. decembrī 1925. g.
paziņo, ka 5. janvārī >:«*25. g.. pulksten
11 dienā, Rigā, Gertrūdes ielā J* 83, 20054
Tiesa izpild. A. Ozoliņš
kuru sasaucis direktors Fr. Meijers š
ar
statūtu
§
notiks
29,
g. saskiņā
malkas noliktava, pārdos Abeļa M o 22. janvāri 1926. g., pulksten 10 rītā, sa- 31. decembrī nīkst. 2 dienā, nav statut. 15. janvārī 1926 g.,
pulksten
18.
g i ļ n i c k a knfrtamo mantu, sastāvoša ligas apgabaltiesas
Rīgas ap biedrības telpas, Kaijas ielā J* 6, Lie- paredzēta kšrtiba sasaukta
un
kooperatīva nami, Rīgā, Blaumaņa ielā.
no raspuskam un ragavān un novērtētu
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs
pājā, ar sekošo dienas kārtību:
par Ls 390.—
paziņo, ka 9. janvārī 1926. g., pulksten
1) Sapulces vadītāju vēlēšanas.
Izzināt sarakstu, novērtējama, ki ari
.Blomu"
1 diena, Ikšķiles pagastā,
2) Valdes ziņojums.
lemt par dienas kārtība uzstādītiem
apskatīt pārdodamo manta, varēs pārjau- 1) Sapulces darbinieku vēlēšana,
3) Sabiedrības darbības paplašināšana
mājas, pārdos Paulam K a m p e m
došanas diena uz vietas.
tajumiem. Valde no Fr. Meijera sa- 2) Pārvaldes orgānu ziņojumi
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no
un ar to saistīti kredita jautājumi. saukto sapulci
a'ceļ.
3) Statūtu grozīšana.
Rīgā, 29. decembri 1925. g.
vienas koku zāģētavas iekārtas ar elektro
4) Varbūtējas velēšanas.
RlgaS ^'imiskas fsbr
4) Nekustama īpašuma jautājums.
Jūgta"
valde
:
izpild.
O
r
i
n
i
e
1d
s.
gateri,
20061
motoru,
zeimeri
un
t.
t,
no
20050
Tiesu
onrioi;
VoMc.

pārdos

!«L
£ Si!!?* *' utft itt \i\mmwit

ārkārtēja pilna aMatu sapulci

pilna akcionāru sagulu, biedru sapulce,

nevar būt pilntiesīga K 30,32 o— ki,„,
.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.
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