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Redakcija:
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Rīkojums par atlīdzības lielumu olu eksportu kontrolei.
Rīkojums par pilnas pamatskolas kursa
beigšanas kārtību 1926. g.

Valsts Prezidenta rīkojumi:

JliBlI3^ 1^^^^^^

3 vecākiem

To pašu štatu izlabot, paredzot spiestuves_ priekšnieku pulkveža dienesta
pakāpe.
Kara ministra vietā A. AIberings.

Valdības

Aizbraukdams šodien ceļojumā uz So-

miju, nododu Valsts Prezidenta vietas
izpildīšanu valstī manas prombūtnes laikā
Saeimas priekšsēdētājam Dr. P. Kalniņ a m.
Valsts Prezidents J. Čakste.
1926. g. 13. maijā

Nr. 96.
Šodien uzņēmos Valsts Prezidenta vietas izpildīšanu Valsts Prezidenta J. Č a kv. i.

Saeimas priekšsēdētājs
Dr. Pauls Kalniņš.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1926. g. 14. maijā

iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

bruņojies ar kara šauteni, aplaupījis
dzelzsceļa būdas Ns 5 sarga Mārtiņa
sievu, atņemdams tai 40.000 rbļ. naudas

un noslepkavojis dzelzsceļa sargu Matīsu
Māriņu.
Sakarā ar izteikto izsola ļaundara

uz-

rādītājam vai notvērējam Ls 500 atlīdzību.
Rīgā, 1926. g. 12. maijā Ns 830
Iekšlietu ministris E. L a i m i ņ š.

paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējās

1926. g.

15. jūnijā, pulksten 3 dienā,

Rīgā, Noliktavas ielā Nsl, dzlv. 5.
619) Rēzeknes apriņķa Vidsmuižās pagasta Vidsmuižās II daļas piegriezums Ns 169 F Pauru sādžas slk-

zemnieklem;
620) JaunlatgEles apriņķa Viļakas miesta
bieži apdzīvotās vietas apbūves ga1926. g. 8. maijā.
bali, kas novērtēti vietējā zemes
Pamatojoties uz olu eksporta kontroles
vērtēšanas komisijā š. g. 26. martā;
likuma 8. pantu (Valdības Vēstneša"
621) Jēkabpils apriņķa
Daudzevas pa1924. g. 122. numurā) atlīdzības lielumu
gasta Daudzevas muižā ar puslaikā no
oktobrim
1. apriļa līdz
1.
muižām un rentes mājām ;
1926. gadā nosaku 12 santīmus no
622) Jaunlatgafes apriņķa Viļakas pagasta
katrām, kontrolei pieteiktām un kontroViļakas muižas piegriezumu mežs
lētām, 120 olām.
Badaovas un Bļinnicas sādžu slkŠo atlīdzību olu eksporta kontroles
zemniekiem;
Izdevumu segšanai olu izvedēji iemaksā
623) Jaunlatgales apriņķa Bsltinovas paavansa veidā uz priekšu Latvijas bankā
gasta Ruskolovas muižas piegrieuz zemkopības
lauksaimministrijas
zumu mežs Silarašu sādžas sīkniecības pārvaldes tekoša rēķina Ka 262
zemniekiem;
un katra mēneša beigās izdara noreķi624) Madonas apriņķa Odzienas pagasta
nāšauos ar lauksaimniecības pārvaldi.
Odzienas muižā;_
Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.
625) Ludzas apr. Nautieau pag. Zaļmuižas
piegriezums Ns 83 F Zoseņu (Sosiņu)
Finansu ministris J. Blumbergs.
sādžas slkzemniekiem;
Lauksaimniecības pārvaldes
Ludzas
apriņķa Kārsavas pagasta
626)
J.
Zariņš.
priekšnieka vietā
Malnavas muižas piegriezuma rxežs
Apstiprinu.
Greb^evas sādžas slkzemniekiem ;
1926. gada 12. maijā.
627) Ludzas apriņķa Ciblas pagasta pie-

par pilnas pamatskolas kursa
beigšanas kārtību 1926. gadā
Uz 1925. g. 23. apriļa Ks 1618
rīkojuma pamata.

atlīdzības lietu par
par celtām ēkām uz Daagavpils apriņķa Līvānu pagasta bij. Agrar-

bankas zemes gabala Ns 63F;
634) Indriķa Sarapa atlīdzības lietu par
celtām ēkām Valkas apriņķa Kārķu
pagasta Jaun-Kārķu muižas jaunsaimniecībā Ns 7F (Ošu māja);

635) Jāņa Daugavieša
par celtām ēkām

atlīdzības lietu
Daugavpils ap-

pagasta

Līvānu mui-

pagasta Ozolnieku (Ozolu) pusmui-

griezumu

mežs

Zuzu,

Boķu un Muiženieku
zemniekiem ;

Seimaņu,

sādžu

slk-

628) Daugavpils apriņķa Skaistas gagasta
Ezercu, Dorotpoles, Stanfslavovas,
Ludvikovas
ua Baltiņu
Skaistu,
muižās un Baltiņu muižas obroka

zemes;
Šogad papildu pārbaudījums pilnas
Ludzas apriņķa Ciblas pagasta Ku629)
jātur:
beidzējiem
Pamatskolas
kursa
bulovas, Franopoles, Feļicianovas,
Vidzemē un Rīgā
— dabas zinībās,
Istalsnas, Kurjanovas, Rožanovas un
Zemgalē un Kurzemē — ģeogrāfijā,
Marienpoles muižās, Slobodkas folLatgale — vēsturē.
varks
un Slobodkas iblvarka DerviRīgā, 1926. g. 12. maijā Ks P. 399.
Zastenoka piegriezums Turakus sāVirsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
džas slkzemniekiem;
Tautskolu direktors K. Melnalksnis. 630) Rīgas apriņķa Kokneses pagasta
Bilstiņu muižas saimniecības N° 21F,
Iz kara ministra pavēles Nr. 14.
48 F un 49 F;
631) Valkas apriņķa Trikātas pagasta
Rīgā, 1926. g. 12. maijā.
Vecvāles, Dutkas, Trikātas mācītāja,
§ 1.
Tiepeles, Lubu, Trikātas, Lipškalna
ar
Ns 157
„ Armijas spiestuves štatu
un
Oliņu meža muižās ;
s1. maiju papildinu ar 3 vecākiem

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām

par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi

par

Ls 4.—
—-15

katru
—-20

vienslejīgu rindiņu

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) _
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas

, —-25
—-80

10) Sarakstā Ks 60 (sk. 1926. g. 20. apr.
,.Vald. Vēstu.* 86. num. pielikumā)
K» 8596 — M i k u ļ s k i s , Alberts
Petronellas d.
Rīgā, 1926. g. 12. maijā.
Tieslietu ministrijas departamenta
direktora vietā _ J. S a u 111 s.
Nodaļas vadītāja vietā M. Lešinskij.

Latvijas vicekonsulat \ Esbjergā,
Dānijā,
jaunā adrese sekoša:
Vice-Consulat de Lsttonie,
Ostre Havnevej 12,

Esbjerg, Danemark.

Latvijas pārstāvības pie Tautu
Savienībās

žas jaunsaimniecībās Ns 83, 85, 88,
adrese, sākot ar š. g. 1. maiju, sekoša:
89 us 90);
16, Chemin des Clochettes,
637) Donata Saprovska atlīdzības lietu
par celtām ēkām Rēzeknes apriņķa
Genēve, Suisse.
Vidsmuižās pagasta Aleksandropoles
muiž «8 saimniecībās Ns 11F un
Meklējam© personu saraksts
Ka 15F.

Nfc 258.
(4. turpinājums un beigas.)

1926. g. 17. junĻā, pulksten 3 dienā,

640)

zemes vērtēšanaskomisiju lēmumus sekoio
641)
muižu saitasaiecfbu un apbūves gabalu
sovērtēšaaas lietās un zemāk nnri'ēia's
atlīdzības lietās:

Rīkojums Nr. 13354

Rīkojums

9—3

Ns 518 F;
633) Jadvigas CIrul

639)

Paziņojums Ne 76.

Atvaļinu uz paša vēlēšanos no aktivā
kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
Kara skolas kapteini Vili Sniķeri.

E. Z iemels.

pulksten

malas pilsētas Majoru gruntsgabala

turpat
Administratīvā departamenta
638)
Madosas
apriņķa
direktors Šlosbergs.
Bačauskas muižā;
Saskaņā ar 1923g. 23. aprīļa likuma

Valdības rīkojumi un pavēles.

no

žas saimniecībā Ko 64 F;
Š. g. 12, maijā uz Jelgavas-Meitenes
dzelzsceļa līnijas 5 klm no Jelgavas sta- 636) Jāņa Tumša atlīdzības lietu par celtām ēkām Ilūkstes apriņķa
Asares
cijas nezināms ļaundaris, maskējies un

10. pantu zemes vērtēšanas virskomisija

Kara ministra v. i. A. Alberings.

Atvērts

riņķa Līvānu

Nr. 97.

Valsts Prezidenta v. i.
Saeimas -priekšsēdētājs
Dr. Pauls Kalniņš.

Rīgā, pilī Nfe 1. Tel. Ns 20031

burtličiem, 632) Emīlijas Sausverd atlīdzības lietu
par celto vasarnīcu uz Rīgas Jūr-

iespiedējiem un 2 vecākiem
grāmatsējējiem, atļaujot visas minētās
personas atstāt ari virsdienestā
Atalgojumu tiem izmaksM no spiestuves ražošanas rēķina.

1926. g. 13. maijā

Nr. 95.

Kantoris un ekspedicija:

Rīgā, pilī Ns 3. Tel. Ns 20032
P^
%QjB^giipjļ
U
U
Runas stundas no 11—12
^^^^^

Valsts Prezidenta pavēle.
Iz kara ministra pavēles Ns 14.

Izglītības ministris

un svētkudienas

J^J^^^S^^

18.—
10 —
5.—
1.70

Valsts Prezidenta rīkojumi.

stes prombūtnes laikā.
Valsts Prezidenta

oficiāls laikraksts
svētdienas

_^^_

642)
! 643)

19815.
Virānes pagasta

Romanovskis,

dēls, (tuvāku

ziņu nav).

Staņislavs Jāņa
—

Daugavpils

apr, 1. iec. miertiesu raksts Ks413/Kr.-23
(10 III 26 Ns 506) (27-III-26), apv. uz sod.
Taisu apriņķa Stendes pagasta Stendes muižas Iliņu ūdens dzirnavas; lik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu.
19816, Rozinka, Šuels, (tuvāku ziņu
Talsu apriņķi Cēres pagasta Oksles
un Cēres muižās un Liellābu un nav). — Daagavpils apr. 1. iec. miertiesneša raksts Ks270/Kr.-23 (10-II1-26 Ke506)
Balklāvu pusmuižās;
Aizputes apriņķa Aizputes pilsētas (27 III 26), apv. uz sod. lik. 530. p. —
apbūves gabali, kas no"ē;lēti viePaziņot daīves vietu.
198i 7. Ruckij
Felicija Matveja m.,
tējā zemes vērtēšanas komisijā no
dzira. 1897. g., pied. pie Vaiņodes pag.,
š. g. 28. līdz 29. aprilim ;
Aizputes apriņķa
Cīravas pagasta agrāk dzīv. Lāčplēša ielā Ka 145, dz. 1,
Latvijas pase Ns 235641, izdota 1925. g.
Cīravas un Akmenes muižās;
17. jūlijā no Stīgas prefektūras. — Rīgas
Valkas apriņķa
Zvārtavas pagasta
policijas 6. iec. priekšnieka 1926. gada
Zvārtavas muižas saimniecība Ks 13F,
11. ' marta raksts Ks 6911 (29-IIĪ-26}, dēļ
Ka 13Fa.
Rīgas 9. iec. miertiesneša 1926. g. 20. februāra izpildu- rakstu Ks 1663, ar kuru

Rīgā, 1926. g. 11. maijā.

R. sodīta ar 10 latiem vai 3 dfenSm
Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e. aresta, izpildīšanas. — Pazibot dzīves
Sekretāra vietā A. S a k e n i e 1 d s.

Dzēšami

no nosacīti notiesāto sarakstiem:
1) Sarakstā Ka 7 (sk. 1922. g. 1. aug.
„Vald. Vēstn." 168. numurā) Ka 573
— Māzers, Eduards Andreja d.;
2) Sarakstā Ks 30 (sk. 1923. g. L sept.
„Vald. Vēstn." 191. numurā) Ka 2671
— K a d i k, dzim. Mertur, MinnaVilhelmine

Ka

i672

Andreja

—

meita

Kadiķis,

un
Jānis

Klāva d.;

3) Sarakstā Ka 40 (sk. 1924. g 9. apr
„Va!d. Vēstn." 83. numura pielikamā)
Ka 4111 — Ušis, Jorens Jāņa d;

4) SarakstāKa 41 (sk. 1924. g. 2. maija
„Vaid. Vēstn.* 98. numura pielikumā)
Ns 4193 — Jodko, Jozefs Mārtiņa
dēls;
5) Saraustā Ka 47 (sk. 1924. g. 1. dec.
„Vald. Vēstn." 273. num. pielikumā)

7)

8)

9)

apriņķa
pārvaldes 1926. g. 6. marta
raksts Ka 5734 (29 111-26), nav ieradies
uz 1926. gada gadskārtējo iesaukšanu. —
Paziņot dzīves vietu un attiecības pret
karaklausību.
16819.

Skretels,

45 gadus vecs,

Mārtiņš

piederīgs

Andreja

d.,

pie Rēzeknes

pilsēta»', agrāk dzīvojis Lazdones pag.
Stūra krogā. — Madonas apriņķa 1. iec.
miertiesneša 1926. g. 11. marta raksts
K« 457/Kr. (31-III-26), apv. uz sod. lik.
289. p. 1. d. —Ņemt parakstu par dzīves vietas neatstašanu, par ko paziņot
meklētājam.
19820. Zagers, Jānis Jāņa d., 19 gadus
vecs, piederīgs pie Kokorevas pag. Ludzas apr, dzīvo turpat. — Rīgas 3. iec.
miertiesneša 1926. g. 16. marta raksts
Ks 1130/25 (31-111-26), apvainots uz sod.

lik. 284. p. — Pazinot dzīves vietu.
19821. Ziverts (Žīvarts), Kārlis Jura
mārs Mārtiņa d.;
dēls, 34 g. v.. pied. pie Katlakalna pag.
Sarakstā Ka 53 (sk. 1925 g. 14 jul. agrāk dzlv. Čiekurkalnā, 5. lin. Ks 5. —
„Vali Vēstu." 152 num. pielikumā) Rfgas policijas 12. iecirkņa priekšnieka
Ka 6921 — Mūrnieks, Krišs 19i6. g. 5. marta
raksts
Ns 2853
Andreja d. un Ka 7015 — Teber(7-1V-26), patvarīgi atstājis dzīves vietu,
nieks, Rūdolfs Anša d.;
kā sastāvošs zem policijas uzraudzības.
Sarakstā Ns 55 (sk. 1925. g. 19. sept. — Nogādāt meklētājam.
19822. Zīdens, Alfrēds Jura d., dzim.
„Va!d. Vēstn." 209. num. pielikumā)
Ks 7393 — Kārkliņš, Jānis 1899. g., latvietis, lutcrtic, neprecējies,
kantorists, pied. pie Valkas apr. ĒrSarakstā Ks 56 (sk. 1925. g. 12. okt. ģemes pagasta. — Rīgas 8. iec. mier„Vald. Vestu." 228. num. pielikuma) tiesneša 1926. g. 15. marta raksts Ks 114
Ka 7717 — Mukstiņš, Alfrēds (7-IV-26), apv. uz sod. lik. 262. 1. p. un
284. p. — Paziņot dzīves vietu.
Jāņa d ;
19823. Zeiza, Pēteris Konstantīna d.,
Sarakstā Ks 57 (sk. 1925. g. 10. nov.
„Vald. Vēstn." 252. num. pielikumā) 33 g. vecs, piederīgs pie Osunes pag.,
Nr. 7989 — Troiimovs, AleL. Katranišku sādžas, agrāk
dzīvojis
ksandrs Vasilija d.;
turpat. — Daugavpils apriņķa
7. iec.
Ka 5372 — Jēkabsons,

6)

vietit.
19818. Zelenko, Vladislavs Jāzepa d.,
dzim. 1904. g., piederīgs pie Rēzeknes
pilsētas, dzīvo turpat. — Rēzeknes kara

Volde-

f''»^

g.

23. marta
raksts raksts Ns 1577/25. (27111-26), apv. uz (r. Ns 16/Kf. 23), (29 III 26), apv. uz sod.
apvainots uz sodu sodu lik. 262. p. — Paziņot dzīvesvietu. lik. 181. p. — Paziņot dzīves vietu.
i. d. 3. pkt. - Paziņot
19854. Vancans, Broņislavi Pāvela d.,
19838. Šrage, Eduards-Jēkabs Martas

1926.

Ns 1082 (7-IV-26),

lik. 591. p.
dzīves vietu.
19824. Sardiko, Lūcija Nikolaja m.
(tuvāku ziņu nav). — Daugavpils apr.
I. iecirkņa miertiesneša 1926. g. 27. februāra raksts Ns 404 (r. Na 15 Kr. 22)
(29-111-26), apvainots uz sodu lik. 581. p. —
Paziņot dzīves vietu.
19825. Suvickis, Aleksandrs Antona d.,
59 g. v., pied. pie Daugavpils. — Daugav-

pils apr. 1. iec. miert. 1926. g. 27. febr.
raksts Ns 404 (r. Ns 934/Kr. 22) (29-111-26),
apv. uz sod. lik. 581. p. — Paziņot
dzīves vietu.
19826. Skujin, dzim. Vilks Anna (Aina)
Jūlija m., 24 g. v., pied. pie Gaujienes
pag., Valkas apr., dzlv. Rīgā, Merķeļa
ielā Ns 12, dz. 12. — Rīgas Prefektūras
3. nodaļas 1926. g. 13. marta raksts
Ks 1486 (39-111-26). saskaņā ar Rīgas
Apgabaltiesas 3. kriminalnodaļas rakstu
no 1926. g. 27. februāra Ns 72071 pieprasīt drošības naudu Ls 50.— apmērā,
kuras neimaksāšanas gadījumā ievietot
apcietinājumā. — Paziņot pref. 3. nodaļai.
19827. Šiliņš, Arveds Kārļa
dēls,
dzim. 1901. g., pied. pie Spāres pagasta
Taisa apriņķa. — Rīgas apriņķa priekšnieka palīga i. iec. 1926. g 26. februāra
raksts Ns 868 (31-111-26), sastāv zem policijas uzraudzības uz sod. lik. 34. un
35. p. — Paziņot dzīves vietu.
19828. Svirskis, Haims-Abrama-Cemocha dēls, dzim. 1906. g., Polijas pav.,
agrāk dzīv. Daugavpilī, Virsnieku ielā
Ns 78. — Daugavpils prefekta 1926. g.
13. marta raksts Ns 15658 (30-111-26)
sodīts par dzīvošanu bez attiecīgiem uzturēšanās dokumentiem ar Ls 20 jeb
3 dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu.
19829. Slavfnski, Antons Jāzepa d.,
agrāk dzīv. Madonas apr., Adulienes pag.
Augstkalniņos (tuvāku ziņu nav). — Madonas apr. 2. iec. miertiesneša 1926. g.
II. marta raksts Ns 237 (31-111 26), apv.
uz sod. lik. 284. un 262. p. 1. d. —
Ņemt parakstu par dzīves vietas nemainīšanu un ziņot meklēt.

19830.

Silvestrovs, Stepans

Silvestra

dēls, 80 gadus vecs, piederīgs pie Daugavpils apr. Grāveru pag. Michalinas
ciema, agrāk dzīvojis turpat. — Daugavpils apr. 3. iec. miertiesu. 1926. gada
10. marta raksts Ns 772 (31-III-26), apv.
uz sod. lik. 363. p. — Paziņot dzīves
vietu.
19831. Sieruzis, Kristaps Jāņa dēls,
dzim. 1874. g., agrāk dzlv. Kalnciema
pag. Krastiņu mājās. — Jelgavas pilsētas iecirkņa miertiesneša 1926. gada
11. marta raksts Ns 337 (31-IH-26), apv.
uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves
vietu.
19832. Sokolovs, Stepans Aleksandra
dēls, dzim. 1893. g., piederīgs pie Rīgas,
agrāk dzīvojis Būdu mājās Suntažu pag,,
vecticībnieks, strādnieks. — Jēkabpils
iecirkņa miertiesneša 1926. g. 11. marta
raksts Ns 124 (31111-26), apvainots uz
sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.
19833. Zeltiņš, Jānis Miķeļa dēls,
36 gadus vecs, piederīgs pie Rīgas apr.,
dzīvo Rīgā, Ludzas ielā Ns 36, dz. 5,
strādnieks, neprecējies. — Rīgas 12. iec.
miertiesneša 1926. g. 9. marta raksts
N» 1521 (26-111-26), apvainots uz sod.
lik. 262. p. 1. d., 284. p. un 139. p. —
Paziņot dzīves vietu.
19834. Sorokins, Larions Stepana d.,
atvaļ. kareivis, pied. pie Preiļu pag.,
agrāk dzlv. Rīga, Ludzas ielā Ns 23,
(tuvāku ziņu nav). — Kandavas iecirkņa
miertiesneša 1926. g. 8. marta raksts
Ns 2 (27-111-26), sod. ar 1 dienu aresta
saskaņā ar spriedumu no 1926. g. 20. jan_ izpildīt spriedumu un ziņot
vara
meklētājam.
19835. Zavadskis, Vladimirs Ivana d.,
nav). — Dau25 g. vecs, (tuvāku ziņu
aavDils apr. 1. iec. miertiesneša raksts
Ns 847/Kr.-22. g. (10IH-26 J* 506)
(27-HI-26), apv. uz sod. lik. 581. p. —
Pieprasīt drošības naudu 10.000 rbļ. apgadījumā apcietimērā, neiemaksašanas
meklētāja
rīcībā.
nogādāt
nāt un
Brona
Viktora meita,
Svilpe,
19836.
Jaunlatgales apr.,
pie
pied.
veca,
12 e
pagasta
nedēlā laikā dzīv. Varaklāņu
apr.
3. iec.
Jaunlatgales
—
Samu sādžā.
miertiesneša 1926. g. 8. marta raksts
apv. uz sod. lik.
No 708
_ (30111-26),
dzīves vietu.
Paziņot
gj,
l d. —
Konstantina d.,
Jānis
19837 Žipro,
Kalnmuižas pag ,
dzīv.
agrāk
'
<Xpv
Jelgavas pilsētas
Staoeu" mājās. g. 8. marta
1926.
miertiesneša
fecirkfa

dēls (tuvāku ziņu nav). — Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1926. g. 10.marta raksts
Ns 1571 (27-11116), sodīts no Rīgas 10. iec.
miertiesneša uz i odu lik. 266. un 268. p.
ar Ls 3 vai I dienu aresta. — Paziņot
meklētājam.
19839. Šermaus, Benis Moiseja d.,
28 g. v„ Amerikas pilsonis, 1924. g.
augusta mēnesī dzīvojis Krāslavā, Ostas
ielā, Anšelevič mājās, žīds. — Daugavpils apr. 6. iec. miertiesneša 1926. gada
11. marta raksts N« 803 (31-111-26), apv.
uz sodu lik. 262. p. — Paziņot dzīves

vietu.
19840. Štemplin, Ferdinands Eduarda
dēls, dzim. 1897. g. 13. oktobri, Lietavas
pav., agrāk dzlv. Rīgā, m. Palisades ielā
Ns 4, dz. 2. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka raksts no 1926.g.
30. marta (7-IV-26), apvainots zādzībā. —
Apcietināt.
19841. Šenbergers, Alfrēds, Šveices
pav., agrāk dzīv. Rīgā, „Bellevue" viesnīcā. — Rīgas 11. iecirkņa miertiesneša
1926. g. 18. marta raksts Ns 3S9 (7-1V-26),
apv. uz sodu lik. 286. p. — Paziņot dzīves vietu.
19842. Žagars.
Kārlis Andreja d.,
24 g. v., pied. pie Ventspils apr., Sarkanmuižas pagasta. — Daugavpils apriņķa
1. iec. miertiesneša 1926 g. 27. februāra
raksts Ns404 (r. Ns880/Kr. 25) (29 111-26),
apv. uz sodu lik. 262. p. 1. d. — Pa-

pied. pie Viļaku pag. Braslavas sādžas
(tuvāku ziņu nav). — Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka raksts
no 17. marta (3 IV-26), apv. laupīšanā,
izdarītu Vecuma stacijas tuvumā 1918. g.
novembra mēnesī. — Apcietināt.
19855. Volkovs, Vasilijs Isaja dēls,
1922. g. skaitījās ka pied. pie Kaaņas
gub. (tuvāku ziņu nav). — Daugavpils
apriņķa
1. iec. miertiesneša 1926. gada
27. februāra raksts Ns 404 (r.Ns57/Kr 22),
(29-111-26), apv. uz sod. lik. 581. p. —
Paziņot dzīves vietu.
19856. Vasiļevski, Cecīlija Jāņa m„
41 g. v, pied. pie Rēzeknes apr., agrāk
dzlv. Preiļu miestā. — Daugavpils apr.
5. iec. miertiesneša 1926. g. 15. marta
raksts Ns 11 (7-IV-26), apv. uz sod. lik.
581. p. — Paziņot meklētajam.
19857. Valdšteins, Nachums Bēra d.,
dzim. 1896, g., bij. Krievijas pav., dzlv.
Rīgā, Brīvības ielā Ns 40, dz. 5. —
Meitenes muitas priekšnieka 1926. gada
26. februāra raksts Ns 732 (27-111-26),
apv. kontrabandā. — Paziņot dzīves
vietu.
19858.

Voroneckis, Leons Ludviga d.,

18. g. vecs, pied. pie Kaunas guberņas,

— Daugavpils

iecelāanas.
Rīkojums
M 13353:
1926. g. 8. maijā.
Ieceļu par olu eksporta kontroles arbitrāžas
komisijas locekli no lauksaimniecības pārvaldes
lon.
kopības speciālistu Mārtiņu Bērziņu, uzdodot
viņam ari izpildīt minētos komisijas priekšsēdētāja
par
viņa
pjenākumus, bet
substitutu
ieceļu
tas
pašas
pārvaldes
sīklopkopības
snpria
P
a"

listu Gustavu Del li.
Lidz _ ar šo 1924. gada Valdības Vēstnesī N»
143
publicētais rīkojums
JSfš 143
uzskatams
ny
anulētu.
Pamats. Likums par olu eksporta kontroli
(Vaid. Vēstn. JVfi 122 — 1924. g.):
Zemkopības ministris M. Q a i 1ī t s.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieka v,
J. Zariņš

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Saistošie noteikumi
un dūmu vadu
tīrīšanu Saldus pilsētā.

par skursteņu
Pieņemti
6. marta

Saldus pilsētas domes 1926. g.
sēde un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta
1926. g. 26. marta rakstu J>6 103102.

1. Skursteņu un dūmu vadu, kā ari
siltumu mūru tīrīšana Saldus pilsētā ir
obligatoriska; tā izdarāma regulāri un
kārtīgi nosacītos termiņos un saskaņā ar
šiem noteikumiem.
2. Katram namu īpašniekam ir jārūpējas par skursteņu tīrīšanu savā namā,
noslēdzot ar pilsētas valdes apstiprinātu
skursteņslaucītāju
pēc kura
līgumu,
pēdējais uzņemasvisu mājas skursteņu
un durnu vadu kārtīgu tīrīšanu un uzraudzību. Siltumu mūru tīrīšana namsaimniekam ir atļauta uzticēt kādam liet-

apr. 1. iec. miertiesneša
raksts Ns 506
(27-IH-26), apv. uz sod. lik. 51, 55, un
581. p. (Kr. 1. Ns 271/23. g.). - Paziņot dzīves vietu.
ziņot dzīves vietu.
19859. Vītols, Andrejs Jēkaba dēls,
19843. Šaripa, Anna Donata m. (tu- 42 g. vecs, pied. pie Cīravas pag., agvāku ziņu nav).— Daugavpils apr. 1. iec. rāk dzlv. Jaun-Sabilē. — Kandavas iec.
miert. 1926. g. 27. februāra raksts Ns 404 miertiesneša 1926. gada 8. marta raksts
(r. Ns 108/Kr. 22) (29-111-26), apv. uz Ns 277 (27-111-26), sod. ar Ls 10 jeb 4 pratējam-amatniekam.
sodu lik. 581. p. — Paziņot dzīvesvietu. dienām aresta un ar Ls 20 par neiera3. Skursteņu slaucītājs par savu darbu
šanos tiesas sēdē. — Izpildīt lēmumu un saņem atlīdzību no nama īpašnieka pēc
19844. Šulcs, Vladislavs Ādama d,
takses, kura apstiprina pilsētas dome.
dzim. 1902. g., agrāk dzlv. Daugavpils ziņot meklētājam.
19860.
Veiner,
Zara
Mozusa
meita,
4. Skursteņu tīrīšanas darbus var vieapr., Līvānos. — Daugavpils apr. priekšdzim.
1902.
g.,
pied.
pie
Rīgas,
agrāk
nīgi
uzņemties pilsētas valdes pārbaunieka palīga 2. iec. 1926 g. 10. marta
raksts Ns 12871 (31-111-26), patvarīgi at- dzīv. Rīga, Katrindambī Ns 11, dz. 6.— dīts un apstiprināts skursteņtīrītājs, kura
stājis savu dzīves vietu, kā sastāvošs Rīgas policijas 5 iecirkņa priekšnieka vārdu un dzīves vietu pilsētas valde izzem policijas uzraudzības. — Paziņot 1926. gada 9. marta raksts Ns 3268 ziņo atklātībai.
(30111-26), ar Rīgas pils. 11. iec. mier5. SkuHteņtīrītājs var pieņemt sev
dzīves vietu.
vajadzības gadījumā var izd,, tiesneša izpildu rakstu Ns 902 no 1925. palīgu, kurs
19845.
Šešeks, Semens Ustina
gada
16.
pildot
viņa
vietu.
novembra
sodīta
pēc
sod.
lik.
Kandidātu palīga amadzim. 1898. g., pied. pie Ilūkstes apr.,
Salienes pag, 1925, g. jūnija mēn. dzīv. 528. p. ar_ 2 nedēļām aresta.—Apcietināt tam skursteņtīrītājs stāda priekšā pilsētas
valdei pārbaudīšanai un apstiprināšanai.
ielā Ns 69. — un nogādāt meklētāja rīcībā.
Daugavpili, Dārza
6. Skursteņu tīrīšana nav atļauta mā19861.
Veidemans,
Vladimirs
AleDaugavpils apr. 6. iec. miert. 1926. g.
8. marta raksts Ns 748 (30-111 26). apv. ksandra d, dzim. 1903. g, pied. pie cekļiem vieniem pašiem ; mācekļi drīkst
skursteņtīritāja vai viņa palīga
uz sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves Dreiliņu pag. Rīgas apr., agrāk uzturējies strādāt
tiešā uzraudzībā.
naktspatversmē
Krasta
ielā
Ns
3.
—
Rīgas
vieto.
7. Kārtēja skursteņu un dūmu vadu
19486. Tailor, Annele Heinricha m., policijas 6. iecirkņa priekšnieka 1926. g.
tīrīšana jāizdara sekošos termiņos:
36 g. v., Polijas pav., 1925. g. jūnija 11. marta raksts Ns 5739 (30-111-26), dēļ
a) skursteņi, kuriem pievienoti ķēķu
mēn. dzīv. Daugavpilī, Rīgas ietā Ns 85. Rīgas 11. iec. miertiesneša izpildu raksta
pavardi (plītēs), jāslauka reizi pēc
— Daugavpils apr. 6. iec. miertiesneša Ne 189 no 1926. g. 15. februāra, ar kuru
katriem trim mēnešiem;
1926. g. 10. marta raksts
Ns 776 V. sodīts ar 3 dienām aresta, izpildīšab) skursteņi, kuriem pievienotas tikai
(31 III 26), apv. uz sod. lik. 532 p. — nas. — Piesūtīt meklētāja rīcībā.
krāsnis dzīvokļu apkurināšanai, jāPaziņot dzīves vielu.
19862. Verners, Hiršs Otto d., dzim.
slauka reizi trīs mēnešos kurinā1899.
g,
Vācijas
pav,
pied.
pie
Klaipēdas
19847. Tumaševič, Fēna Ustina m.,
šanas sezonā;
23 gadus veca, piederīga pie Ludzas pilsētas, pēdējā dzīves vieta Krasta ielā
c)
rūpniecību un citu tamlīdzīgu iestāžu,
pilsētas. — Daugavpils apr. 1. iecirkņa Ns 3, vācu tautības. — Rīgas 11. iec.
piem. maiznīcu, konditoreju, ļaužu
miertiesneša
1926.
g.
10.
marta
raksts
miertiesneša 1926. g. 27. februāra raksts
ķēķu,
restorānu, pirtu u. c. skurNs 404 (reģ. Ns 978/Kr. 24) (29111-26), Ns 308 (30-III 26), apsūdzēts uz sod. lik.
steņi slaukāmi pēc vajadzības, bet
apvainota uz sod. lik. 139. p. 1. un 268. p. — Paziņot dzīves vietu.
ne retāki, kā reizi pēc diviem mē4. d. — Paziņot dzīves vietu.
19863. Vorslavs, Juljans Jāņa dēls,
nešiem ;
19848. Tarvid, Leonora Ādolfa m., 39 g. vecs, pied. pie Daugavpils apriņķa,
d) siltumu mūru dūmu ejas ir tīrāmas
36 gadus veca, piederīga pie Daugav- Skaistas pag. Kulinišķu c. — Daugavpils
divreizes gadā: apriļa un oktobra
pils. — Daugavpils apr. 1. iecirkņa apriņķa 6. iec. miertiesneša 1926. gada
mēnešos. Skursteņiem pieskaitāmi
miertiesneša 1926. g. 27. februāra raksts 11. marta raksts Ns 722 (31 IH-26), apv.
un reizē ar viņiem tīrāmi ari dūmu
Ns 404 (reģ. Ns 101/Kr. 23) (29-111-26), uz sod. lik. 184. p. — Paziņot dzīves
pēcvadi, kuri
savieno kurināmo
apvainota uz sod. lik. 581. p. — Paziņot vietu.
ietaisi ar skursteni.
dzīves vietu.
19864. Veinbergs, Kristaps Jāņa d.,
Šai piespiedu tīrīšanai nav padoti visi
19849. Trautman, Valija Mārtiņa m., 43 g. v., Latvijas pav., agr. dzlv. Rinužos, brīvā stāvošo fabriku
un neapdzīvoto
27 gadus veca, piederīga pie Kuldīgas. Kapu ielā ftš 11. — Rīgas prefektūras namu skursteņi.
iecirkņa
2.
miertiesneša 3. nodaļas 1926. gada 12. marja raksts
— Rīgas
8. Skursteņu, dūmu vadu un siltumu
1926. g. 16. marta
raksts Ns 444 Ns 1521/26 (3I-III 26), sodīts no ļRīgas rauju tīrīšana jāizdara pamatīgi un rū(31-111-26), apvainota uz sod. lik. 268. p. Prefekta ar Ls 15.—. — Paziņot mepīgi. Skursteņi jāizslauka līdz pamatam;
— Paziņot dzīves vietu.
klētājam.
skursteņu apakšējā daļa, dūmu vados uu
19850. Tumaševičs, Aleksandrs Jāņa
Izlabojumi:
siltumu mūra ejās sakrājušie sodrēji un
dēls, 52 gadus vecs, piederīgs pie Daupelni
katru reizi tīri jāizslauka, Skar;
Vaid. Vēstn. Ns 59/26. g. mekl. pērs.
gavpils, čigāns, 1924. g. dzīvoja Krāsteņus,
kuri netiek slaucīti kārtīgi vai
sar. Ns 254 pkt. 19154 Bērziņš, Edgars
slavā, Augusta ielā Ns 38. — Daugavpils
kurus
namsaimnieks
pavisam neliek slaud. tiek meklēts no Rīgas policijas
apriņķa 6. iecirkņa miertiesu. 1926.. g Pētera
cīt,
pilsētas
valde uzdod skursteņslaucī11. iec. priekšnieka ar rakstu no 1926. g.
9. marta raksts Ns 754 (30-111-26), apv.
tājam
tīrīt
uz
nama īpašnieka rēķina. .
13. febr. Ns 3478 un ne no Rīgas polic.
uz sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves
9.
Sodrēju
izdedzināšana atļauta tikai
9. iec. priekšnieka.
vietu.
tādos gadījumos, ja tīrīšana citādi nav izVaid. Vēstn. Ns 59/26. g. mekl. pērs.
19851. Urtans, Ksavers Ādama dēls,
vedama.
Dienu un stundu, kad nodzim. 1901. g., piederīgs pie Rēzeknes sar. Ns 254 pkt. 19200 Kalniņš, Rūdolfs domāts izdedzināt zināma nama skurapr. Bērzgales pag. — Rīgas 6. iecirkņa Jāņa d. tiek meklēts no Rīgas 6 iec. steni, skursteņtīrltājam jāpaziņo dien»
miertiesneša 1901. g. 13. marta raksts miert. ar rakstu no 1926. g. 17. febr. ieprekš nama īpašniekam, vietējam
P"'
Ns 496 (31-111-26), apvain. uz sod, lik. Ns 1564/25 un ne no Rīgas 2. iecirkņa cijas priekšniekam un ugunsdzēsēju komiertiesneša.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.
mandas priekšniekam.
Skursteņu izd£'
Vaid. Vēstn. Ns 228/21. g. mekl. pērs. dzināšana
19852. Uļjanova, Vera Ustina meita
jāuzrauga personīgi pašam
(tuvāku ziņu nav). — Daugavpils apr. sar. Ns 5 kārtas Ns 1116, tiek meklēts skursteņtīrltājam.
Dedzināšana atļauj
1
1. iec. miertiesneša 1926. g. 27. februāra nevis Jānis Selke, bet Augusts Jena d. tikai dienas laikā un tai
jābūt pabeigta
raksts Ns 404 (r. NsS9/Kr. 23), (29 111-26), Selle, 41 g. v.
līdz pīkst. 12 dienā.
apv. uz sod. lik. 581. p. — Paziņot
Pamats. Rīgas 10. iec. miertiesneša
10. _ Skursteņtīrltājam jāraugās uz*'
dzīves vietu.
lai dūmus nenovada ventilācijas skur1926. g. 19. marta raksts Ns 113.
19853. Ustinovs, Boriss Kirila dēls,
steņos un ka skursteņi, dūmu vadi ,
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
26 g. v., pied. pie Kolupes pagasta. —
krāsnis un citas apkurināšanas ietaise»
G. Tifentffls, atrodas tādā
Daugavpils apriņķa
1. iec. miertiesneša
kārtībā, kā to prasa W
1926. g. 27. februāra raksts Ns 404
Darbvedis A. Zaķis.
noteikumi.
1926. gada

10. marta

Skursteņu

11.

kārtēja tīrīšana,

kā ari

zemi ūdens tek, i ari

tad,

ja tas nebūtu

skursteņu, dūmu vadu un ugunskuru apiezīmēts atsevišķos zemes plānos.
skatīšanu skursteņtīrītājs izdara pats no
Kad grāvis iznīcināts bez pilsētas valsevis vai ari uz ieinteresētu persoau uzdes piekrišanas, tas atjaunojams pēc pilaicinājumu.
sētas valdes aizrādījuma.
12. Namu īpašniekam vai viņa piln8. Šo noteikumu pārkāpēji tiek saukti
varniekam jāievēro skursteņtīrltāja aizpie
atbildības pēc kriminālsoda likuma,
rādījumi un jāizpilda viņa likumīgās
prasības attiecībā uz skurateņu, dūmu un neatkarīgi no tā, vajadzīgie darbi
vadu un kurināmo ietaišu, ugunsdrošību, tiek izvesti uz pilsētss valdes rīkojuma
trepes, pamata un izdevumi, pieskaitot tiem 12%
kā ari jāierīko un jātur kārtībā
jumta lūki un citi ierīkojumi, pa kuriem gadā, piedzīti no attiecīga gruntsgabala
īpašnieka vat lietotāja.
var pietikt pie skursteņiem, to slaucīšanai. Ja namsaimnieks vai viņa viet9. Uzraudzība par noteikumu izpildīnieks šīs prasības neievēro un neizpilda , šanu pienācīgā kārtībā piekrīt pilsētas
akursteatīrītājam par to jāpaziņo pilsētas valdei un policijai.
valdei, lai tā varētu spert attiecīgus soļus.
10. Šie noteikumi stājas spēkā divu
13. Sksrsteņslaucītājiem jāved sevišķa nedēļu laikā pēc viņu izsludināšanas diedarba grāmata, pēc pilsētas valdes dotā nas „Valdības Vēstnesī".
parauga, kurā ierakstāms katrs skursteņPilsētas galva A. Cīruls.
tīrltāja darbs, kā ari atzīmējamas ne2
Sekretārs J. Lembergs.
kārtības, kuras atrastas pie skursteņiem,
dūmu vadiem un krāsnīm. Ierakstljumiem jabut apliecinātiem ar nama īoašnieka vai viņa vietnieka parakstu. Grāmata un pieprasījumu jāuzrāda pilsētas

Jaunas valstis.
Lletava.

vai citai attiecīgai iestādei.
14.

Skursteņslaucītājam

atļauts

atstāt

darba vietu ne ilgāk par septiņām dienām. Ja vajadzīgs ilgāka atvaļinājums,
viņam tāds jāizprasa no pilsētas valdes
un jāatstāj vietnieks. Pēdējam jādod

pilsētas valdei paraksts, ka pa skursteņtīrltāja atvaļinājuma laiku apņemas izpildīt
viņa pienākumus un uzņemas atbildību
par darba pareizību un kārtīgu izvešanu.
15. Sūdzības par skursteņtīrītāja izturēšanos,
nolaidībām un nekārtīgu
darba jāiesniedz pilsētas valdei. Attiecīgos gadījumos pilsētas valde var skurateņtlrītaju administratīvi sodīt, atvaļināt
no darba uz nenoteiktu laiku vai galīgi
atlaist.

16. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie likumīgas atbildības.
J7. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu publicēšanas .Valdības Vēstnesī".
Pilsētas galva A. C I r u 1 s.
3

Sekretārs J. Lembergs.

Saistošie noteikumi
par trotuāru ierīkošanu un uzturēšanu
Saldū.
Pieņemti Saldus pilsētas domes 1926. g.
10. apriļa sēde un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas
pašvaldības
departamenta
1926. gada 21. apriļa rakstu J\6 103674.

1. Trotuāru ierīkošana, izlabošana un
kārtībā uzturēšana uzlikta par pienākumu
gruntsgabalu īpašniekiem vai to lietotā-

jiem, cik tālu gruntsgabali pieiet pie
ielām un ceļiem.
2. Gar bruģētām un šofētām ielām
trotuāri izbruģējami ar ķieģeļiem, cementa-betona flīzēm vai ari asfalta, pie
kam trotuāra platumu un slīpumu katrai
ielai noteic pilsētas valde, saskaņā ar
būvkomisijas atsauksmi.
Trotuāri,

kuri

pēc pilsētas valdes un

'būvkomisijas atzinuma

nolietojušies un
nepiemēroti satiksmei, atjaunojami saskaņā ar pantu, laikā, kuru nosaka pilsētas valde.
>Piezīme Apaļu laukumu trotuāri
nekavējoties pārbūvējami saskaņā ar
šo pantu, pie kam trotuāriem pārbraucamās vietās nedrīkst būt ass
kritums.
3. Trotuāra bojāšana pie pārbūvēm
vai telefona un elektrības vadu stabu
uzstādīšanas, kā ari pārgrupēšanas —
aizliegta.
Piezīme.
Katrā atsevišķā pārbūves
gadījumā izprasāma pilsētas valdes
piekrišana.
4.

Trepes no namiem

nedrīkst izbūvēt.

uz

trotuāriem

Līdzšinējās

trepes var

atstāt uz trotuāra ne vairāk, kā vienu
Srešdaļu no esoša trotuāra platuma.

Piezīme. Pastāvošo trepju noārdīšana un pārbūvēšana izdarāma līdz
31. decembrim 1926. g.
5.

Kājceliņi —

trotuāri

gar

nebru-

ģētām ielām
edministrativās
pilsētas
robežās — nolīdzināmi un nograntējami
zemes gabalu
īpašniekiem vai lietotājiem.
6.
ielām
Grāvji gar nebruģētām
(ceļiem), kur pēc pilsētas valdes un
sanitārās komisijas atzinuma tie nepieciešami, jāuztur kārtībā un tāpat jāizrok
jauni to gruntsgabalu īpašniekiem un
lietotājiem, kuru zemes pieslienas attiecīgai ielai vai ceļam.
7. Visi grāvji, kuri novada ūdeni no
vairāk kā viena zemes gabala, ielām vai
laukumiem, jāuztur kārtībā tiem zemes
īpašniekiem vai lietotājiem, caur kuru

eskadras
komandieris jūras kapteinis
Keizerlings, jūrniecības departamenta direktors L o n f e 1 d s u. c. Valsts
Prezidents savu ceļojumu
izdara uz
ledlauža „ Krišjānis Valdemārs", kuru
ekskartē kara kuģis „Virsaitis\ Valsts
Prezidentu no Rīgas izvadīja kabineta
starp valdību un dumpinieku vadoņiem locekļi ar ministru prezidentu A. A 1b epriekšgalā un
diplomātiskais
pārtrauktas. Pēc ziņām no citiem avo- ringu
tiem maršals Piļsudskis vedot sarunas ai korpuss.
valsts prezidentu Voicjechovski, bet kaLatvijas ģeogrāfijas biedrības
tegoriski atteicoties vest sarunas ar ministru prezidentu Vitosu. Kā noteikumu pilna
biedru gada sapulce būs 1926. g.
konstitucionelās varas atjaunošanai viņš
16. maijā, pulksten
11, universitāte,
uzstādot prasību par Vitosa valdības at- Kronvalda bulv. 4.
celšanu. Tagad. šķiet, viss atkarājas no
Uz statūtu
18. p. pamata sapulce ir
tam, kādos apmēros Piļsudski pabakstīs pilntiesīga
neatkarīgi no sanākušo biedru
karaspēka daļas provincē. Valdība moskaita.
bilizē karaspēku visā valsti cīņai pret

ministriju u. c. valdības iestāžu ēkas un

patlaban ielenc Belvederas pili — valsts
prezidenta mitekli, kurā ieslēgti valsts
prezidents Voicjechovskis, ministru prezidents Vitoss un citi valdības locekļi.
Maršals Piļsudskis esot sevi izsludinājis par armijas virspavēlnieku. Sarunas

dumpiniekiem.
Dancigā saņemtas

ziņas, ka maršala
Pdsudska rokās atrodas visa vara Varšava, turpretim valdības iestādes provincē
izteikušās par Vitosa valdību.

sadumpojušies

četri

maršalam

uzticīgi

gājienu

pulki

pret

valdību

Pilsudskim
un

uzsākuši

pret
galvaspilsētu.
Pašlaik tie, skaitā 2—2 7a tūkstoši vīru,
atrodoties netāl no Varšavas priekšpilsētas
Prāgas. Tilti starp Prāgu un Varšavu
esot uzspridzināti un tos pasargājot valdībai uzticīgas karaspēka daļas ar bruņotiem automobiļiem, lielgabaliem un
ložmetējiem. Ministru kabineta ēku apsargājot karaspēka patruļa. Starp valsts
prezidentu un maršalu Piļsudski esot uz-

Lauku teātriem.

Vairāki Nacionālā Teātra aktieri un
Konstitucioaelā
valdība
mobilizējot
režisori ir ar mieru pa vasaras brīvlaiku
provincē spēkus cīņai pret Pilsudski.
izbraukt uz provinci sarīkot īsus kursus
Ziņas par pilsoņu
karu Varšavā saun izrādes, kā ari viesoties atsevišķās
ņemtas

vienīgi no vācu avotiem. Sakarā
satiksmes pārKaunā, 12. maijā. Skaitīšanas resul- traukšanu ar Varšavu LTA līdz 1im netati Lietavas seima vēlēšanās vēsta, ka bija iespējams šo informāciju pārbaudīt
opozicija visur gūst lielus panākumus un no tiešiem avotiem.
Pēc ievāktām ziņām pāitraukta ari
pārsvaru pār līdzšinējās valdības partijām. Galveno partiju balsu samērs pat- dzelzsceļu satiksme ar Varšavu. Pēdēlaban šāds: 1) Opozicija: ļaudininki jais vilciens uz līnijas Varšava-Rīga izdabūjuši 77.460 balsis, sociāldemokrāti braucis no Bjelostokas, ne no Varšavas
LTA.
— 70.168, tautininki — 22.202 un zemnieku partija — 8.559, pavisam opozīcijai 178.389 balsis. 2) PozīĀrzemes
cija :
zemnieku savienībai nodotas
36.477 balsis, kristigiem demokrātiem —
Valdības krīze Vācijā.
41.761 balsis un darba federācijai —
Berlinē,
13. maijā. Vakar reichs29.095,
kopā
pavisam
107.332
tags ar 176 pret 146 balsīm, 103 atturoties
balsis.
Pēc līdzšinējiem datiem jaunā Lieta- pieņēma demokrātu frakcijas valsts kavas seima sastāvs varētu būt sekošs: rogu jautājumā iesniegto pārejas formulu,
ļaudininkiem 21 deputāts, (līdzšinējā kurā apsveic valsts prezidenta ierosināseimā 16), sociāldemokrātiem — 17 (8), jumu izšķirt karogu jautājumu izlīdzitautininkiem — 3 (neviens), zemnieku nošā virzienā, bet nepiekrīt valstskanclera
partijai — 2 (neviens), darba federācijai rīcībai. Tūliņ pēc neuzticības votuma
— 4 līdz 5 (12), kristigiem demokrā- pieņemšanas reichstagā valdība noatkāpties
pilnā
sastāvā.
tiem — 14 (14), zemn:eku savienībai — lēma
11 (14), poļiem — 3 (4), žīdiem — 3 Valsts prezidents pieņēma kabineta de(7), vāciešiem no «lielās Lietavas" —- misiju un uzdeva pagaidām turpināt darbus līdz jaunās valdības sastādīšanai.
1 (2), no Klaipēdas apgabala — 5 deputāti, no tiem 3 no zemnieku savienī- Valstskanclers Dr. Luters lūdza valsts
prezidentu atbrīvot viņu galīgi jau tagad
bas un 2 — no tautas partijas.
no amata pienākumiem, ņemot vērā, ka
reichstagā neuzticības votums zīmējies
Polija
vienīgi uz viņu. Valsts prezidents ievēIekšēji nemieri?
roja viņa lūgumu un uzdeva apsardzības
Berlinē, 12. maijā. No Varšavas ministrim Dr. G e s 1e r a m sastādīt jaunu
LTA.
ziņo vācu laikrakstiem, ka provincē kabinetu.
Seima vēlēšanu iznākums.

Māksla

ar telegrāfa un telefona

Ģsneralstreika
Londonā,

beigas Anglijā.

12. maijā.

(Pulksten

pēcpusdienā).
Šodien
panākta
vienošanās starp valdību un
t r e d jūniju padomi par ģeneralstreika izbeigšanu. Tredj ūniju padome izdevusi rīkojumu visām arodsavienībām,
kuru biedri pārtraukuši darbu,

šodien ģenerāls t reiku izbeigt.
Londonā, 12. maijā.
Uz jautājumu par apspriedēm ar tredjunijām,
sāktas sarunas pilsoņu kara novēršanai. Baldvins apakšnamā īsi paskaidroja, ka
13. maijā.
Par notikuviņu šorīt apmeklējusi tredjuniju konVaršavā,
miem Polijā, par kuriem īsumā jau gresa padome un paziņojusi savu lēziņots pēc Berlinē saņemtām telegramām, mumu par
ģeneralstreika
izbeigšanu.
Polijas telegrāfa aģentūra sniedz sekošu Valdība patlaban mēģinot panākt sarunu
poļu valdība s_ ziņo jumu: «Kopš atjaunošanu
ogļrūpniecībā.
Nekādus
ilgāka laika armija piekoptai noziedzīgai tuvākus paskaidrojumus viņš šobrīd vēl
propagandai bijuši par nožēlošanu panevarot sniegt.
karaspēka _ daļas
nākumi.
Atsevišķas
Londonā, 12. maijā. Reiters ziņo,
dažos rajonos Rembertovas tuvuma, malka rīkojums par ģeneralstreika paroles
dīgu baumu uztrauktas un maldinātas atcelšanu dots pilnīgi bez jebkādiem
no viltotiem rīkojumiem, ļāvušās pienoteikumiem. Ziņu par streika ' izbeigrunāties lauzt disciplīnu un atteikties šanu Londonas iedzīvotāji saņēma ar
paklausīt republikāniskai valdībai. Valtādu pat prieku un apmierinājumu, kā
dība, sargājot valsts satversmi un kār- savā laikā ziņu par pamiera noslēgšanu
tības usturēšanu, nodrošinājusi galvas pasaules karā.
Lielākas ļaužu masas
dumpinieku
iebrukumu. devās uz Dauningstritu, kur sarīkoja
pilsētu pret
Republikas prezidents, kā karaspēka ovācijas ministru prezidentam Baldvinam
virspavēlnieks un valstsgalva, uzaicinājis un finansu ministrim Čerčilam. LTA.
dumpiniekus padoties likumīgai varai.
Valdība uzaicina visus pilsoņus izturēties
pilnīgi mierīgi un paklausīt likumīgai
Rīga
republikāniskai valsts varai."
Volfa aģenBerlinē, 13. maijā.
Valsts Prezidents
tūra par stāvokli Polijā no drošiem avoJ. Čakste vakar, ap pulksten 7 pēctiem vēsta, ka šodien pēcpusdienā Varmaršalam Pilsudskim pusdienā, aizbrauca uz Somiju, apciemot
šavā ielauzušās
Valsts Preziuzticgas karaspēka daļas un ieņēmušas turienes valsts prezidentu.
Varšavas dentu pavada šai ceļojumā ārlietu mistratēģiski svarīgas pozicijas.
ielās norisinājušās cīņas starp dumpinie- nistris K. Ulmanis, armijas komanRadziņš, artiģenerālis
kiem ua valdības karaspēku, pie kam dieris
ģenerālis Kalniņš,
daudz kritušu un ievainotu. lērijas inspektors
Maršala Pilscdska piekritēji ieņēmuši mi- Zemgales divīzijas komandieris ģenerālis
nistru prezidenta piii, ārlietu un kara D a n k e r s, jūras krastu aizsardzības

lomās vai ar visu lugu ansambli.
vākas ziņas Nac. Teātra birojā.

Tu-

Nacionālais teātris. Piektdien, 14.maijā,
pīkst. 7\'2 vak., tautas izrādē franču
komēdija «Iekarotā laime" («Vēcināmu} a") . Sestdien, pīkst. 72 vak.,
Ludmilai
Špīlberg piedaloties,
Šeķspira
jautrā pārgalvīgā
komēdija
«Spītnieces precības". Griežam
mākslinieces cienītāju vērību uz šo izrādi, — Šīs sezonas pēdējā novitāte būs
Goldoni komēdija «Melis. — Dabūjamas
biļetes
uz A. AmtrnapBriedīša un E. Feldmaņa vakaru
17. maijā, izrādīs poļu rakstnieces G. Zapoļskas traģikomēdiju «Traģiskie
muļķi".
Dailes

teātris.

15. maijā,

Sestdien,

«Greizsirdība", svētdien dienā strādnieku

izrādē

«Safo" un

vakarā

«Greizsirdība*. Otrdien, 18. maijā,
pulksten

6

vakarā,

kareivju

izrādē

«Greizsirdība". Piektdien, 21. maijā,
pirmo reizi «Grafs _ Montē Kristo"

V. Grēviņa dramatizējumā.

Šis

atlikums par labu
V i e s t u r.

Emīlijai

aktrisei

izrādes

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.
Rīgas

biržā, 1926. gada

14. maijā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs

....
....
100 Francijas franku. . . .
100 Beļģijas franku ....

5,181 — 5,191
25,19 — 25,26

1 Anglijas mārciņa

100 Šveices franku

....

100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu ....
100 Norvēģijas kronu

.

.

.

100 Dānijas kronu
100
100

100
100

....
Čechoslovaķijas kronu
.
Holandes guldeņu . .
.
Vācijas marku ....
Somijas marku ....

100 Igaunijas marku .

100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

.

.

.

....

16,10—16,40
16,10 — 16,40
99,95 — 100,70
19,00—19,40
138,25 — 139,30
111,30—112,95
134,90 — 136,95
15,25 — 15,55
207,65 — 209,25
122,80 — 124,10
12,97—13,17
1,37—1,395
46,00 — 56,00
50,55 — 51, 60
26,25 — 26,60

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

3425 — 3445
95—103

Vērtspapīri:

5 °/o
4 °/o
6 °/o
8 °/"

neatkarības aizņēmums .
Valsts prem. aizņēmums
Zemes bankas ķīlu zīmes
Hipotēku
bankas ķīlu
zīmes

98 — 100
98 — 100
92 — 93
96 — 97

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

Zvērināts biržas māklera P. Rupners,

Literatūra.
.Darba Tiesības*, socialpolitikas mēnešraksts Ks 4 iznācis
Saturs: Fr. Roze — likumprojekts par apdrošināšanu pret bezdarbu; Alb.
Osiņa — Rīgas slimo kasu aptieku četru gadu
darbība (ar uzņēmumiem); Jul. Treimaņa — starptautiskie maija svētki un 8 stundu darba diena;
M. Pormaņa — kāds vārds par veselības nedējas
sarīkošanu un viņas nozīmi; J. Baltā — Sociālā
apdrošināšana un starptaut.
darba organizācija;
Latvijas
slimo kases:
a) savienības
darbība,
b) slimo kases u. c. Numurs maksā Ls 0,60.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram

8 lapas puses.

Tiesu sludinājumi.

kā ari
varēs pār-

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
apskatīt pārdodamo

mantu

3304

Tiesu izpild. K. K r e b s.

pamatojoties uz civ. proc. lik. iSSS. p.
Vhziņo, ka _ šīs tiesas sēdē 1926. gada Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
20. m a ij a _ attaisīs un nolasis 9. maitā
izpildītājs
1924. gada
miruša Jāņa Jāņa dēla
pfziņo,
ka
20. maijā 1926._ g., pulkst.
P i e t i ņ a testamentu.
1 dienā, Rīgā, Terbatas ielā Ks 15/17,
Jelgavā, 6. maijā 1926.;g. L.Ks 1783/26 pārdos Kārļa P r i e d ī š a kustamo
Priekšsēdētāja v. (?araksts ).
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no3129
Sekretārs Ķ. Pussars.
vērtētu par Ls 220.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Jelgavas apgabaltiesa,
apskatīt pārdodama mantu varēs pārdopamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p. šanas dienā uz vietas
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1926. gada
Rīgā, 8. maijā 1926. g.
31. maijā attaisīs un nolasīs 4. marta
3305
Tiesu izpild. K. Krebs.
g.
mirušā
'956.
Jāņa Antona d. Elksni ņ a testamentu.
Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
Jelgavā, 7. maijā 1926. g. L.Ks 1663/26
izpildītājs
Priekšsēdētāja v. P. E f f e r t s.
paziņo, ka 19. maijā 1926 g., pulksten
3242
Sekretārs K. Pussars.
11 dienā, _ Rīgā, Bruņinieku ielā Ks 22,
dz 22, pārdos II ūtrupe Jāņa Kalniņa
Jelgavas apgabaltiesa,
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 182S. gada un novērtētu par Ls 1250.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
3 jūnija nolasīs 1925. g. 13. aprilī
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārmiruša Artura
Jāņa d. Odmaņa
došanas dienā uz vietas.
testamentu.
Rīgā, 28. aprilī 1926. g.
Jelgavā, 7. maijā 1926. g. L. Ks 1235/26
3263

Priekšsēdētāja v. P E f f e r t s.
Sekretārs K. Pussars-

3236

apgabaltiesas V iec. tiesu Rīgas policijas V iec. priekšnieks
paziņo, ka 20. maijā 1926. g., pulksten
izpildītājs

Daugmales pagasta
padome"

paziņo,

ka

9 rīta,

Rīgā,

0 rītā,
atklāta

1928. g. 27. maijā, pulksten 2 dienā
*"
Daugmales pag. namā, izdos

došanas dienā uz vietas.
Rīga, 11. maijā 1926. g.

Jelgavas apgabaltiesa,

Rīgas

Tiesu izpild

sastāvošu

iznildīrāis

Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 1926. g
3. jūnijā, pulksten 10 _ rīta, ps sludinās

Ks

90,

dzīv.

20,

vairāksolīšanā

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

Rīgas

policijas

VI iec. priekšnieks

paziņo, ka 19. tn a i j ā_ š g., pulksten
ka 20. maijā 1916. g., pulksten
iela Ns 79, dz. 7,
12 dienā, Rīgā, Brīvības iela Ks 2, 0 rītā, Maskavas
Joseļa Albina lietā pārdos Jāņa S i s - pārdos publiskā
s a s kustamo mantu, sastāvošu no veivairāksolīšanā
paziņo,

kala iekārtas un

novērt tu par Ls 1300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apska'īt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 28. aprilī
3389

1926. g.

Tiesu izoild. J. Zirģels.

piederošas
Izakam
Haimovičam
ekošas mantas: 2 dzelzs katlus, lļdzelzs
plīti, 1 enkuru, 2 vejmašinas novērtētas
par Ls 180, dēļ sumas piedzīšanas saskaņā ar Rīgas 11 raj. īres valdes š. g.
4. maija īzp. r. Ns 445.

Rīgā, 12. maijā 1926. g. Ns 15169.
Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
3335
Priekšnieks (paraksts).
izpildītājs
paziņo,

ka 20. maijā 1926. g., pulksten

iiifiili
rakstiskā un mutiska

izsolē bez pēctoles
Daugmales skolas nama pabei gšanas darbus.

Drošības nauda Ls EjO,— iemaksāama iepr ekš izsoles skaidrā naudā
valsts vērtspapīros, vai arī kredītiestāžu
garantijas.
Vietējie var iesniegt ari no
pagasta padomes par diošiem atzīta

l galvinieku galvojurrars'ks'u, pie kam
galvinieku para.stiem jābūt oficiāli apstiprinātiem.

Pēc izsoles
nosolītajam jāpapildina
drošības nauda līdz 10 proc. no nosolītās sumas. Dalībniekiem iepriekš iz.
soles jāuzrāda apliecības par agrāk izvestiem būvdarbiem.

Pagasta padome
izdot

patur

sev

tiesības,

darbus vienam no pēdējiem

ma-

Rīgas policijas VI iec. priekšnieks zākprasītājļem, kufš viņai izrādītos3
par
paziņo, ka 18. maijā 1926. g., pulkst. drošu labāka darba izvešanā un ter-

12 dienā, Rīgā, Brīvības ielā Ks 2. Joseļa Abina lieta pārdos Jāņa Sis10 rītā, 1. Maskavas
tiesu s a s kustamo
mantu,
astāvošu
no
pārdos publiska
4 sienas spogoļiem un novērtētu par
Ls 1200.

3S64

ielī

mēbelēm un 2 pārdos Almai Krūmiņ
piederošas
naudas
skipjiem
un
novertītu pat mēbeles un vienu šujmašinu .Zinger"
Ls 3200.
firmas, novērtētus kopsumā par Ls 818,
Izzināt sarakstu, novertejumu. ka ari saskaņā at Rīgas apgabaltiesas II kn'm
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārnod rakstu Ns 2750 no 30. ap-. 1926. g.
došanas dienā uz vietas.
Pārdodamās mantas apskatāmas pārRīgā, 30. aprilī 1926. g.
dos nas diena uz vietas
33«5
Tiesu izoild. E. S m e i 1 s.
Rīgā, 1926 g. i 2. maijā.
Priekšnieks (paraksts).
3383

ka 18. maijā 1926. g„ pulksten
Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ kā ari
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 1926. g. paziņo,
10. jūnijā, palksten 10 rītā, pasludinās 10 diena, Rīgā, Avotu jēla Ks 1/3, apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdz. 12, kustama īpašuma pārdošana pie
1925. g. 28. novembrī
mirušā Emara
došanas dienā uz vietas.
Šmuela P o p k o v a parāda samaksas deļ
Mārtiņa d Rasa testamentu.
Rīgā, 30. aprilī 1926. g.
ir atcelta.
Liepājā, 1926. g. 10. maijā. Ks 681-m/26
2290
Tipsn irnilrl
I
7ir4ol«
Rīgā, 12. maijā 1926. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3340

Tvaika

no

K- Krebs.

Rīgas apgabaltiesas III iec.

Liepājas apgabaltiesas

maija, pulksten

Terbatas ielā Ks 57/61,
Mārtiņa
S i n k a s kustamo

pārdos

mantu,

1926. g. 21.

Tiesu izpild. J. Kazubierns

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
paziņo,
izpildītājs

paziņo, ka 21. maijā 1926. g., pulkst.
12. februārī 1925. gada [miruša Kaspara 12 dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ks 44/46,
darbnīca pārdos Gustava J a n s o n a
Jufa d. S ī m a ņ a testamentu.
kustamo
mantu, sastāvošu no koka
Liepājā, 1926. g. 8. maijā. Ks 769-m/26 apstrādāšanas mašinām un kokmateriāla
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s, un novērtētu par Ls 826.
3337
Sekretārs A. J a n so n s.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
'pskatīt pārdodamo mantu varēs pārLiepājas apgabaltiesas
došanas dienā uz vietas.
Rīgā, 11. maijā 1926. g.
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 1926. g.
pulksten
10 rītā, _ paslu3. jūnijā,
3361
Tiesu izpild. J. Kazubierns.
dinās
1925. g. 9. jūlija miruša Friča
Anša d. G a r n a testamentu.
Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs
Liepājā, 1926. g. 8. maijā. Ks732-m 26

izpildītājs

ka 31. maijā 1926. g.,_ pīkst
10 dienā, Rīga, Kr. Barona ielā Ns 3,
A/S .Transtred* lietā pārdos Ābrama
Š e e r a kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtēta par Ls 600.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 3. maijā
3219

1926. g.

Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs
saziņo, ka 20. maijā 1926. fr.. pīkst,
10_ diena, Rīgā, Marijas ielā Ns 67, dz. 7,

ielā X» 79, dz, 9 miņa ieturēšanā.
Lūgumi par
pielaišanu pie izsoles
iesniedzami rakitiski, aplikti ar 80 sant.
zīmognodokli.
Buvnoteikumus, darba
Mannai E s k i n a i piederošas 2 Zingera daudzumu aprakstu un būvprojektu
vakājai, šujmašīnas novērtētas par Ls 90, rēs apskatīt pagasta valdē parastā
darba
dēļ sumas piedzīšanas ar Rīgas II raj. laikā sākot ar šī g. 13. maiju.
īres valdes 18. marta 1926. g. izpildu
3370
Pagasta valde.
rakstu Ns 251.
Rīgā, 11. maijā 1926. g. Ns 15173. '
Daugavpils pils. polic. I iec.
3386
Priekšnieks (paraksts).

vairāksolīšanā

priekšnieks

Zemkopības min. kuiturtechniskā nodaļa

paziņo, ka 1926. g. 26. m a i j ā, pīkst. 12,

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
30. aprilī ir apstiprinājis SarkanmuižasVārves meliorācijas sabiedrības „Ropa"
statūtu?.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra 63. lp. ar Ns 63
Sabiedrības valdes sēdeklis Puisika
mājās, Sarkanmuižas pagastā.
Nodaļas vadītājs A. Ķuze.
3087
Darbvedis F. Briedis.

Valsts nodokļu piedzīšanai pilsonim Zamueļam Beškinam piederošās mantas:
1 sienas pulksteni, 1 dīvānu, 1 niķeļa
patvāii ar galdiņu un pianino.
Minētās mantas varēs apskatīt ūtrupes
dienā uz vietas.

Zemkopības min. kuStur-

Daugavpils pol. 2
priekšnieks

techniskā nodaļa

Domes iela Ns 46,

pirtffls fdlfikilKsnl

3367

Priekšnieks (saraksts).

iec

paziņo ka 22. m a i j ā š. g., pīkst. lOļ.
B e r g m a ņ a kustamo paziņo, ka zeukopības ministris š. g.
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.
paziņo, ka 21. maijā 1926. g., pīkst
Cietokšņa ielā Ns 44,
sastāvoša
no
tepiķiem
8.
m
a
i
j
ā
ir
anstiprinājis
nn
galda
Kairinās
muižas
3336
Sekretārs A. Jansons.
10 diena, Rīgā, Andreja Pumpura ielā siantu,
meliorācijas sabiedrības statūtus.
un novērtētu par Ls 500. .
Ks _ l, 3. iec tiesu izpildītāja kanclejā
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas saSīsteāt sarakstu , novērtējama, kā ari
Sīpeles pagasta tiesa, pārdos
Augusta
Jaunrubena
biedrību reģistra 67. lp _ . ar Ns 67.
paknUt
pārdodamo
mantu,
varēs
pār
Icikam Eļkinam
piederošas mantas:
kustamo mantu, sastāvošu no vekseļa
Jelgavas apriņķī, pamatojoties uz sava
ciānas diena uz vietas.
Sabiedrības valdes sēdeklis Doles pag. bufeti un sienas
par Ls 1000 un novērtētu par Ls 500.
pulksteni, novērtētus
Dārzlauku mājās.
lēmuma no šī gada 20. apriļa, dara
Rīgā 10. maijā 1926. g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
par Ls 25, proc. peļņas nodokļa noNodaļas vadītājs A. Ķuze.
zināmu, ka Sīpeles p g. Laukaiņu mājas apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- 3382
Tiesu izoild. .!. G r i n i o s.
maksāšanai.
3251
Darbvedis F. Briedis.
dzīvojošais Kristaps Anša dēls Mitul'S
došanas dienā uz vietas.
Apskatīt mantas
varēs pārdošanas
un viņi likumīgi laulāta sieva Emilija
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
dienā uz vietas.
Rīgā, 4 maijā 1926. g.
dzim
pieņem
Jāņa m. Mitul,
Beikman,
2972
Priekšnieks (paraksts!.
II iec. tiesu izpildītājs
Tiesu izpild. J. Kazubierns.
bērna vietā — adoptē Aleksandru-Eli 3362
paziņo,
ka_22.
maijā
1926
g.,
pīkst.
izsludina
š.
g.
27.
maija,
pīkst.
12
dienā,
zabeti Jāņa un Annas meitu Mitul
_
Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu 12_ dienā, Ādažu pagasta Dūņu
Daugavpils polic. 2. iec.
smēdē
sauktu Miklun, dzim. 1S01. gada
izpildītājs
pārdos
Augusta
Zaķa
kustamo
29. oktobrī (j. st), piešķirot tai visas lipriekšnieks
paziņo, ka 21. maijā 1926 g., pulksten mantu, sastāvošu no zirga un novērtētu
kumīga bērna un mantošanas tiesības.
paziņo, ka 22. m a i j ā 1926. g., pīkst. ltL
Personām, kurām būtu kādi iebildumi 10 _ dienā, Rīgā, Tt-rbafas ielā Ks 23/25, par Ls 300.
uz apm. 1700 kub. metru Miesnieku ielā Ns 53,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ardcs
Ferdinanda Maisiņa
pret so adopc ju, lai pisteic tādus šai
kupludināmu priežu un egļu
apskatīt
pārdodamo
mantu
varēs
pārdomantu, sastāvošu no vieglā
pagasta tiesai sešu mēnešu laikā no stamo
šanasv dienā uz vietas.
sludinājuma iespiešanas .Valdības Vēst- automobiļa un novērtētu par Ls 6000.
baļķu sazāģēs, gu'šņos,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari < Rīgā, 27. aprilī 1926. g.
nesi" trešoreiz!.
brusās, dēļos un plankās Šorai Šuric piederošas mantas: sienas
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- 3366
Pēc minēt» termiņa notecēšanas neTiesu izpild. E. L i e p i ņ š.
novēnētus i ar Ls 7, proc. peļdošanas dienā uz vietas.
Rīgā. Torgu dalībniek, jāiemaksā Ls 100C0 spoguli,
kādi iebildumi netiks pieņemti un adoppārdos Kārļa

pilies liilsiiffi

Dzeliļii rtimliB materiālu ipiife

raMjRis torsus

psrdos vahttelišoni

cija skaitīsies par likumīgā spēkā gājušu.
2447

1

Rīgas

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Darbvede M, Meilande

apgabaltiesas

I

iec.

tiesu

izpildītājs
f

paziņo

ka

21.

maija

192b.

.-.,

plKst.

Rīgā, 12. maijā 1926. g.
3363

Tiesu izpild. J. Kazubierns.
*-

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
>7ni1rl<+āie

kura kancleļa atrodas Rīgā,
Pumpura iela Ks 1, paziņo:

Andreja

?*

Tiešo nodokļu departamenta

Dzelzsceļu

5. ceļu iecirkņa
priekšnieks

daMtia maksājumu piedzinējs paziņo, ks
20. maijā 1926J g., pulksten 13 dienā, Daugavpilī, savā kantorī, izsludina
šī g. 27. maiju, pulksten 11,
Rīgā, Marijas iela Ns 10, pārdos

vairāksolīšanā

»

10 dienā, Rīgā, Kungu ielā J* 30, dz. 3,
1) ka saskaņā ar Rīgss apgabaltiesas
Ābrama _ 11 c i g s o n a kup 3 t d i. s
3. civilnod. lēmumu no 8. septembra
sastāvošu
no
mēbelēm
stamo mantu,
1925. g., izteiktu pavēlē no 25. septemun novērtētu par Ls 916.
bra 1925. g. ar Ks 320998 par nekustama
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari īpašuma dalīšanu starp
Finansu ministriapskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- ju un Darti Strautman, dzim.
Šneider,
došanas dienā uz vietas.
lohanu Tobiasu, Gustu un Kārli SneiRīgā, 12. maijā 1926. g.
deru un Annu Janson, dz. Šneider 15. jul.
3387
Tiesu izoild. J. Grinfelds.
1926. g., pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-

drošības naudas. Tuvākas zīņas izsniedz
dzelzsceļu virsvaldes 118. ist
3392

Citu iestāžu sludinājumi.

Šavloka Luis kustamo mantu , novērtētu par Ls 388,97 un sastāvošu no
dažādam mēbelēm, dēļ viņa 1923. g.
ienākumu nodokļa segšanas.

uz

jauktu galīgu

konkurenci

sekošu darbu izdošanai:
1) Daugavpils II preču stacijā iztīrīt
dīķi
pie udenspumpetavas.
Drošības
3380
Pledzinēis (narakstsl.
nauda Ls 60,—.
2) Zemgales stacijā paplašināt pieTiešo nodokļu departamenta
tiesas civilnodaļas sēžu zālē, uz
braucamo ceļu uzbērumu pie rampas un
Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
izpildītājs
20. maijā 1926. g., pulksten 3 diena, nolīdzināt. Drošības nauda Ls 150,—.
i) Daugavpils I preču stacijā pārbruRīgā,
Skolas ielā Ks 38, dz. 19,
paziņo, ka 26. maija 1926. g., pulksten
ģēt ceļu pie preču pagalma. Drošības
minētam
personām
piederošo
ielaK»7,
dz.
11,
10 dienā Rīgā, Marstaļu
pārdos vairāksolīšanā naudaLs 370,—.
3388
nekustamu īpašumu,
pārdos Ābrahama Gēni siera kuTuvākas ziņas 6. ceļu iecirkņa kanHeinricha
Bērtnana kustamo mantu,
stamo mantu, sastāvošu no manufaktūkurš atrodas Rīga, 1. Lubanes ielā Ns 46,
torī darba dienas no pulksten 9—15.
ras un novērtētu par Ls _ 2i0
V hip. [iec. ar zemes grāmatu reģistra novērtētu par Ls 550 un sastāvošu no
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari Ns 38 (grupa 71, grunts Ns 44) un dažādam mēbelēm, dēļ viņa 1923. g. Dzelzsceļu X.
ceļu iec.
ienākuma nodokļa segšanas.
r.pskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- sastāv no Rīgas pilsētas dzimtsrentes
priekšnieks
vietas.
Rīgā, 10. maijā 1926. g.
gruntsgabala _ 892 kv. asis
šanas diena uz
platībā ar
3379
Piedzinējs D e r i n s> s.
uz viņa esošam ekam.
izsludina uz 21. maiju š. g, pulksten
Rīgā, 11. maijā 1926. g.
2) ka īpašums priekš publiskiem tor11 d., sava kantorī Ventspilī, Pārventā
3388
Tiesu izoild. J. Grinfelds.
Tiešo nodokļu departamenta
giem apvertets par Ls 8.000.
3) ka bez augšminētās prasības īpa- dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
šums apgrūtināts at hipotēku parādiem 21. maijā 1926. g., pulksten 11 dienā,
izpildītājs
par Ls —
Rīga, Blaumaņa ielā Ks 5, dz. 15,
sekošu darbu izdošanai
paziņo, ka 20. m a i j ā 1926.pulkst.
4) ka personām, kuras vēlas pie tor11 dienā, Rīgā, Valdemāra iela Ks 61, giern dalību ņemt, jāiemaksā zalogs
mazākprasītājiem:
—
11 ūtrupē pārdos Elizabetes Spunde desmitā daļa no apvertēšanas sumas un Voldemāra A1 p a kustamo mantu,
no1) Ventspils
mezglā
atjaunot skārda
mēbelēm
mantu,
sastāvošu
no
kustamo
jāstāda priekša apliecība par to, ka no vērtētu par Ls 1601 un sastāvošu no
jumtu elektriskai stacijai.
Drošības
un novērtētu par Ls 280.
Tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu klavierem-fliģeļa un mēbelēm dēļ viņa
nauda Ls 50
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari minētām personām iegūt
nekustamo 1924. g. proc. peļņas.
2) Ugāles stacijā uzbūvēt preču nolikapskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- īpašumu, un
Rīgā, 10. maijā 1926. g.
tavu. Drošības nauda Ls 70.
šanas diena uz vietas.
5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
3) Sabiles stacijā uzbūvēt preču nolik3381
Piedzinējs
Derings
1926.
g.
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes grāRīgā, 20. aprilī
tavu. Drošinās nauda Ls 60.
matu nodaļā.
Tiesu izpild. K. K r e b s.
3303
4) Pūres piet. punktā uzbūvēt preču
Kara skola
Personām, kujam ir kādas tiesības uz
noliktavu. Drošības nauda Ls 60.
Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne- 1926. g. 20. maijā, pulksten 9, Artilēri- 5) Stendes stacija uzbūvēt no mūra
izpildītājs
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār- jas iela N° 10/12,
ārējo atejas vietu. Drošības niuda
došanas dienai.
pulksten
Ls 100.
paziņo, ka 20. maijā 1926. g.,
Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
K» 14,
6) Engures stacijā uzbūvēt preču nolik10 dienā, Rīgā, Antonijas iela
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
tavu 40 kv. metru. Drošības nauda
sētā garāžā, p ārdos Rūdolfa Ulvienu 3 mēnešus vecu kumeļu.
sastāvošu no apgabaltiesas III civilnodaļas kanclejā.
Ls 80
maņa kustamo mantu,
Rīga,
3.
maijā
1926.
g.
t.
t.
Skolas priekšnieka v. i.,
mēbelēm, lampas, šujmašīnas u.
Tuvākas ziņas, iecirkņa kantori darb3214 Tiesu izpild. J. Kazubierns.
3377
pulkvedis (paraksts).
un novērtētu par Ls 246.
dienas no pulksten 9—15.
3369

Rīgā, 26. aprilī

1926. g.

oliiiBiiiMgiigMs

jauktu izsoli

pārdos vairāksolīšana

psrdos vairāksolīšanā

ņas nodokļa nomaksāšanai.
Apskatīt mantas varēs pārdošanas dieni
uz vietas.
2973
Priekšnieks (paraksts). _

Dzelzceļu ta moiter- apgfide
izludina rakstiskus

TORGUS,

31. maija š. g. uz šļūtenēm kaņep āju
3000 m un rakstisku

konkurenci
31. maijā

š.g.uznaftu,motoru23000ļ'ž

Sacensību sākums pīkst. 10 no rīta.
Sacensību dal. jāiemaksā drošības n.
10°/o apmērā no piedāvājumu vērtības,
Tuvākas siņas dzelzceļu virsvaldē, Gogolu
ielā 3, ist 101.
3393
2
Valcte

PILSKALNES
pagasta valdei un tiesai
(Ilūkstes apr., 5 km no Ilūkstes)
vajadzīgi

darbvedis
un

viņa palīgs.
Pieņemšana 1926. g. 28. maijā. pļļ"
pasten 12 diena, no pagasta padomss
gasta namā.
, ,
Alga pžc vienošanās pie brīva o*'
vokļa, apgaismošanas un apkurināšana
Kandidāti var pieteikties, iesniedzoļ
dokumentus par izglītību un pietieKos
praksi.
Priekšsēdētājs (paraksts).
3371
Darbvedis C. araksts^
Daugavpils apr. . Aglones iec. pol lCllj
priekšnieks izsludina par nederīg iem. *
nozaudētus, sekošus dokumentus; ,^
1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 3J '
izd. no Izvoltas pag. valdes 192*- *'
uz Agates Jāņa m. Deļver vārdu ;
^
2) Latvijas iekšzemes pasi Ke ?*^'
izd. no Izvoltas pag. valdes 26. \*
1922. g. uz Ilmas Jura m. Pk^f
I67'
vārdu.

Rugāju

Tautas labklājības ministrija

pagasta valde izsludina par
kā
nozaudētus, sekošus
zemāk minētos dokumentus:
1) zirga pasi Ne 1323, izdotu no
Domopoles pagasta valdes 1920. g.
27. sept. uz pilsoņa Aleksandra Jāņa d.
Barkana vārdu;
2) zirga pasi Ne 1957, izdotu no Bolvu
pagasta valdes 1920. g. 26. jūlijā uz
pilsoņa Pētera Andreja d. Gaigala vārdu;
3) kara klausības apliecību Ne 2980.
izdotu no Ludzas apriņķa apsardzības
priekšnieka 1921. g. 5. augustā uz pils.
Vladislava Staņislava d. Čakans vārdu.
1621a

nederīgiem,

izdos mazlkprasitonem
izgatavošanai un piegādāšanai Zentenes muižā, Talsu apr.,

«pin. 400 Saku egļu vai priežu koka šindeļa.
'

Šindeļiem jābūt 28" gariem un ap 3" līdz 5" platiem un laķētiem.

Piedāvājumi, nomaksāti ar 80 sarit, zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .Uz šindeļu konkursu 28. maija" iesūtāmi Tautas labklājības ministrijai
Skolas iela Ns 28.

Pie piedāvājumu iesniegšanas iemaksājami
10°/o drošības naudas no piedāvājuma uzdotas vertībss. Tuvāki noteikumi saņemami Rīgā, Skolas ielā Ns 28,

Rīgas

pol<ciias

11.

iec.

priekšnieks

Lejasciema pag. valde ar šo izsludina
Latvijas dzelzsceļu policijas Valmieras
nodaļa atsauc savu sludinājumu (š. g. par nederīgu iskšzemes pasi, izdotu no
„V. V." Ka 61.) par karaklausības apViļakas pag. valdes 29. apr. 1922. gada
liecības, izdotas no Valkas kara apriņķa zem Nš 5399. uz Elizes Lipina m. Ko2436
priekšu. 1. aprilī 1922. g. Ns 94 uz Otto karevič vārda, ka iznīcinātu.
Jāņa d. Lazdiņa vārdu nozaudēšanu,
Sesavas pag. valde izsludina par nojo minētā apliecība atrasta.
1334a
:audētiem un tamdēļ nederīgiem sekoLiepājas
pilsētas
3.
iec.
policijas
tus dokumentus: 1) iecšzemes pasi, izpriekšnieks izsludina par nederīgu noietu no Jelgavas prefekta 21 septembrī
zaudēto jauna parauga kara klausības 1920. g. zem Ns 13130 uz Lūcijas Otto
apliecību uz Toma Jāņa d. Blaže vārdu, ti. Edei vārda; 2) iekšzemes pasi, izizdotu no Liepājas kara apr. pārvaldes ietu no Lielsesavas pag valdes 4. okt.
2. sept. 1924. g. Ne 18877.
1332a
1922. g. zem Ns 188 uz Emilijas Juram.
Šmeliņ, dzim. Traniņ vārda un 3) iekšLiepājas
apriņķa
priekšn.
II
iec.
palīgs izsludina pat nederīgu nozaudēto zemes pasi, izdotu no Lielsesavas pag,
Latvijas iekšzemes pasi Ns 29, izdotu valdes 6 okt. 1920. g. zem Ns 746 uz

izsludina par nederīgu karaklausības
1926. g. no Dunikas pagasta valdes uz
atv. apliec. Ne 3493, izdotu no Rīgas
1331a
valsts darbinieku ārstniecības nodaļā.
1
3903
kar;', apr. priekšn. 28. janv. 1921. g. Jura Andreja d. Vamža vārdu.
Ilūkstes apriņķa priekšnieka 2. iec.
uz Aleksandra
Mārtiņa
d. Antona
palīgs izsludina
par nederīgiem, kā
vārdu. dzīv. Lapu ielā Ne 3b, dz. 19, kā
nozaudētus, sekošus dokumentus, iekšpazaudētu.
1638a
izsludina
zemes pases:
1) Ns 343, izdota no Gārsenes pagasta
Vaiņodes pagasta valde izsludina par
nederīgu Žana levalda d. Kaļķa karavaldes 1920. g. 4. jūnijā uz Minnas
klausības apliecību Ne 5104 — izd. 1920.g Jura m. Andžan vārdu;
20. maijā š. g., pulksten 11, Liepājas grupa,
no arm. sairnn.
dal. priekšu., kura
2) Iekšzemes pasi Ns 937, izdotu no
973 Gārsenes pagasta
valdes
1921. g.
2 betona ēku jaunbūves darbiem Liepājas kara ostā. nozudusi.
12. martā Jānim Oskaram Jāņa d.
Tirzas
pagasta
valde,
izsludina
par
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties mutiskā konkurencē apmaksāti ar zīmogAndžanam;
nederīgu karaklausības apliecību, izd
nodokli jāiesniedz konkurences diena līdz pulksten 11 Liepājas grupas darbvedim,
apliecību, izdotu
3) Karaklausības
^
iemaksājot
drošības naudu Ls 1300, vai iesniedzot tādas pašas vērtības Latvijas 1920 g. 23. janv. Ne 791 no Valkas apr. no Jēkabpils - Ilūkstes kara apr. pr-ka
apsardz.
priekšn.
uz
Kārļa
Sudara
vārdu.
garantijas
rakstu.
bankas
1921. g. 8. sept. Ns 69a uz Jāņa Jāņa d.
'
'
970a
Ar konkurences noteikumiem un maksas aprēķiniem var iepaz;ties Liepājas
Andžana vārdu;
grupas kanclejā darbdienas no 9 līdz 15.
3384
4) Iepriekšējas reģistracijs karaklauTrikates pagasta valde, Valkas apr.,
sības apliecība, izdota no Jēkabpilsizsludina par nederīgu nozaudēto karaValkas un Madonas apr. ceļu inženiers
kara apriņķa
priekšnieka
klausības apliecību Ne 481, izd. no Valkas llūkstes
šī gada 19. maija, pulks'en 10, savā kanclejā, Vēvera ielā Ns 3, Smiltenē,
kara apriņķa priekšn. II. apr. 1922. g. 1925. g. 28. novembri Ne 14665 uz Jāņa
1329a
izdos rakstiskā un mutiskā izsoiē
uz Pētera Jāņa d. Krieviņa vārdu. 969a Oskara Jāņa d. Andžana vārdu.

Ksra bdvnleclbas pārvalde

otrreizēju galīgu mītisku konuarencl

valsts pārziņā, pārņemto
1.
2.
3.

ceļu

Valka-Ērģeme ....
Valka—Smiltene ....
Alūksne—Mālupe
...
Vecgulbene—Jaungulbene

labošanu

un uzturēšanu.

2,0 km gar., d;ošības nauda Ls 600,—.
2,0 „
,
,
„ . ? „ 480,—.
„
380,—.
2,0 .
.
.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka 2. iec.
Struteles pagasta valde, izsludina par
palīgs izsludina par nozaudētu un tamzudušu un tamdēļ nederīgu karaklausības apliecību Ns 9545, izd. 5. sept. 1924.g. dēļ nederīgu iekšzemes pasi Ns 24, izdotu
no Tukuma-Talsu kara apr. priekšn. no Gārsenes pag. valdes 24. maijā
uz Gosvins Kārļa d. Moltrecht v. 958a 1920. g. uz Otiltjas Roberta m. Grinberg
vārdu.
1328a

Emilijas

Jāņa m. Mietniek v.

2331

Annas pag. valde izsludina par nosaudētu un nederigu iekšzemes pasi, izdotu no Annas pag. valdes
1920. g. zem Ns 721, uz Jura

Zars v.

30. jūlijā
Kārļa d.

2432

Nautranu pagasta valde, Ludzas apr.,
Izsludina par ned. nozaudētu
šī pag.
pilsoņu sekošus dokumentus: 1) iekš.
jemeš pasi Ns 1366, izdotu no Zalmuižas
pag. valdes 20. nov. 1922. g. uz Andreja

Andreja d. Karana v.; 2) iekšzemes
pasi Ne 157, izd. no Zalmuižas pagasta
valdes 4 februārī 1922. g. uz Antona
Meikula d. Namsanad v.; 3) zirga pasi
Ne 232, izd. no Ludzas pilsētas valdes
5. febr. 1926. g. uz Jankeļa Nochima d.
Šaca v.
1850a
Ainažu pag. valde izsludina par ned
nozudušo iekšzemes pasi Nš 2, izdotu
no Ainažu pag. valdes 19. aug. 1920. g.
uz Jāņa Ernesta d. Oraumaņa v. 1840a
Tukuma apr. priekšnieka pal. par 2.
iecirkni

izsludina

par

ned.

nozaudēto

2,0 ,
„
,
„ 500,—.
.
5. Vecgulbene—Augustova . 2,0 .
„
.
£00,—.
Cēsu pag valde izsludina par nederīgu
6
Cesvaine - Cesvaines stac. 1,8 ,
„
,
, '
, 13'»,—.
Ilūkstes apriņķa priekšnieka 2. iec,
Izsole būs galīga. — Tuvākas ziņas a.'c. i. kanclejā, Smiltenē.
2
3309 kā nozaudētu, zirga pasi, izdotu no
Cēsu pilsētas valdes 29. okt. 1920. g. palīgs izsludina par nederīgu, kā noNe 176 uz Jāņa Pētera d. Jansona zaudētu, iekšzemes pasi Ne 1185, izdotu
Apriņķa ceļu inženiers Rīgā
no tā paša iecirkņa priekšnieka 14. janv.
vārdu.
1842a
savā kanclejā Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8, š. g. 26. maijā, pulksten 10,
1922. g. uz Pin 'es Benceļa d. Merkeļa
Cēsu pag. valde izsludina par nederīgu, vārdu.
1327a
izdos mazākprasftājiem jauktā izsoSē
kā nozaudētu, iekšzemes pasi Ne 657,

Latvijas iekšzemes pasi Ns 13449, izd.
no Rēzeknes apr. priekšnieka pal. par
1. iec. uz Konstantīna Ludviga d.
Arbidana v.
1347a

25,70 m gāja koka

Ernesta Ādama d. Eklona v.

4.

tilta

jaunbūvi

Drošības nauda Ls 800

pār Tumšupi un Zaķu

— Tuvākas ziņas kanciejā.

muižas Ropažu ceļa.

2
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izdotu no Vec-Auces pag. valdes 29. jun.

1920. g. uz Arvidas
vārdu.

Ludzas apriņķa priekšnieka pal. 1. iec. . Bukmuižas pagasta valde izsludina
dara zināmu, ka nozaudēti un skaitāmi par
nederīgiem
sekošus nozaudētus
par nederīgiem zemāk minēti dokumenti
dokumentus:
Filipa d. Soika iekšzemes
1) Jāņa
. 1) zirga pasi, izd. no Eversmuižas
*
pag. valdes 1920. g.. 22. oktobrī Ns 657 pasi, Ne 404 izdotu no Bukmuižas pag.
valdes;;Oz pilsoņa Albina Boldina vārdu;
2) Jāņa Antona d. Dubrovska iekš2) Latvijas pasi, izd. no Pildas pag.
valdes 1920. g. Ne 508 uz pils. Semena zemes pasi, Ne 10706, izdotu no Rēzeknes
apriņķa 3. iec. polic. priekšnieka un
Finageja d. Strogonova vārda;
3) zirga pasi, izd. no Eversmuižas karaklausības apliecību Ne 5772, izdotu
kara
apr. priekšnieka;
pag. valdes 21. sept. 1920. g. Ne 69 uz no Rēzeknes
3) Grigorija
Dimitrija
d. Barkova
pils. Fekias Katkevič vārdu;
no
4) zirga pase, izd. no Eversmuižas iekšzemes pasi Ne 2647, izdotu
932a
pagasta valdes 11. okt. 1920. g. Ne 573 uz Bukmuižas pag. valdes.
pils. Jāzepa Salinieka vārdu ;
5) Latvijas pase, izd. no Eversmuižas
pag. valdes 3. janv. 1921. g. Ne 679 uz
pils. Aneles Aloiza m. Dudar vārdu ;
6) Latvijas iekšz. pase, izd. no Pildas
pag. valdes 1. apr. 1925. g. Ne 4798
uz pilsones Aleksandras Jāņa m. Lose\tog

\ro rrli

i ?

7) Latvijas iekšz. pasi, izd. no Eversmuižas pag. valdes 20. martā 1923. g.
Ne 1201 uz pil. Uljana Ādama m. Kravāja vārdu ;
8) Latvijas iekšz. pase, izd. no Eversmuižas pag. valdes 15. janv. 1924. g.
Ns 1347 uz pils. Marijas Tadeuša rri.
Lebedas vārdu ;

9) Latvijas iekšz. pase, izd. no Everspag. valdes 19. maijā 1921. g.
Ne 1695 uz pils. Petronellas Pētera m.

muižas

Pavlovskajas

vārdu;

10) Latvijas iekšz. pase, izd. no Eversmuižas pag. valdes 5, janv. 1921. g.
Ns 745 uz pils. Ignata Ādama d. Lavrana
vārdu ;
11) Latvijas iekšz. pase, izd. no Pildas
pag. valdes 21. dec. 1920. g. Ne 7654 uz
pils. Domenika Ignata d. Siļava vārdu ;
12) zirga pase, izd. no Pildas pag.
valdes 10. nov. 1921. g. Ne 904 uz pils.
Anisijas Kuprianovas vārdu ;
13) zirga pase, izd. no Zvirgdzines
pag. valdes 25. janv. 1922. g. Ne 35 uz
pils. Teklas Efima m. Čaupovas vārdu;
14) Latvijas iekšz. pase, izd. no Eversmuižas pag. valdes 13. janv. 1922. g.
Ns 12 uz pils. Daniela Ādama d. Salamagina vārdu ;
15) zirga pase, izd. no Pildas pag.
valdes 28. sept. 1920. g. Ne 178 uz pils.
Matveja Jāņa d. Savicka vārdu ;
16) karaklausības apliecība, izd. no
Ludzas kara apr. priekšn. 25. augustā
1925. g. Ne 5743 uz pils. Meikula Ludviga
d. Valtera vārdu;
17) zirga pase, izd. no Zvirgdzines
pag. valdes 11. jun. 1923. g- Ne 141 uz
pils. Jerofeja Kirila d. Špakova vārdu;
18)Latvijas pase, izd. no Ciblas pag.
Valdes 6. apr. 1921. g. Ns 1519 uz pils.
Stepanidas Eduarda m. Duncan v. 1681a
Lenču

pagasta

valde

izsludina

par

nederīgiem , kā pieteiktus par nozaudētiem sekošus dokumentus: 1) iekšzemes
pasi Ne 341, izd. no šīs pag. valdes 16.
martā 1920. g. uz Mārtiņa Kārļa d.

Kanter vārdu un 2) zirga pasi Ne 188,
izd. no šīs pag. valdes 25. febr. 1926. g
"z Mārtiņa Kārļa d. Ķandere v. 1500a
Taurkalnes pagasta valde izsludina par
nederīg u nozaudēto pasi, izd. no šīs

Valdes 1920. g. 29. jun. Ne 25 uz Jāņa
Mārtiņa d. Stūra vārdu.
1628a

Bauskas pagasta valde izsludina par
un nederīgu Latvijas iekšz.
Pasi uz Jāņa Krišjāna d. Sipova vārdu,
ļzd. no Ceraukstes pagasta valdes 1921.g.
nozaudētu

' ' maiiā Ne 1014.

J610a

Jāņa m. Caunīt
1841a

Brigu pagasta valde izsludina
par
nederīgiem sekošus, apakšā pievestus
nozaudētus dokumentus:
!)• veco
atvaļinājuma
apliecību
Ne 15713, izdotu no Ludzas kara apr.
priekšn. 25. novembrī
1921. g. uz
Ignata, Jermalaja d. Vinceneka vārdu;
2) apliecību par nederīgumu kara
dienestam, izd. no Ludzas kara apr.
priekšn. 26. nov. 1920. g. Ne 4750 uz
Jēkaba Kapitona d. Tarasova vārdu;

3) veco atv. apl. Ne 9836, izd. no
Ludzas kara apr. priekšnieka 11. aug.
1921.g. uz Jefima Semenad. Nikitina v.;
Rēzeknes apr. priekšnieks 2. iec. palīgs
4) iekšzemes pasi Ne 2752, izd. no
izsludina par nederīgiem sekošus noBrigu
pag. (agr.
Janovoles) valdes
zaudētus dokumentus:
4. jūnijā 1923. g. uz Andreja Matveja d.
1) iekšzemes pasi Ne 2126, izdotu no
vārdu;
Bikovas pag. valdes 28. aug. 1922. g. Kondraševa
5) zirga pasi Ne 475, izd. no Brigu
uz Grigora Miķeļa d. Kupča vārdu;
(agr. Janovoles) pag. valdes 3. nov.
*
2) iekšzemes pasi Ne 2987, izdotu no
1920. g. uz Mitrofana Nikifora d. VerevBikovas pag. valdes 7. okt. 1922. g.
kina vārdu;
uz Teklas Antona m. Mač vārdu;
6) iekšzemes pasi Ne 737, izd. no
3) zirga pasi Ne 666, izdotu no VidzJanovoles)
pag. valdes
Brigu (agr.
muižas pag. valdes 5. maijā 1920. g. 23. maijā 1921. g. uz Mārtiņa Aleksandra
uz Alekseja Dūdas vārdu un pārrakstīta dēla Hārčenko v.;
uz Franča Aloiza d. Trupa vārdu;
7) zirga pasi Ne 614, izd. no Brigu
4) iekšzemes pasi Ne 3677, izdotu no
pag. valdes (agr. Janovoles) 2. jūnijā
valdes
29.
sept.
1922.
g.
Vidzmuižas pag.
1921. g. uz Semena Komeja d. Skrobova
uzMalvines Jupa m. Trokša vārdu;
vārdu- 933a
5) zirga pasi Ns , izdotu no Lakstagales pag. valdes (pasu grāmatas sa4. Jēkabpils apr. aizsargu pulka komanpar
ned. nozaudēto
degušas) uz zirga ar sekošiem pazīmēm: dieris izsludina
ērzels, 11 g. vecs, 2 arš. 3 vērš. augsts, Kroņa-Susējas pag. aizsargu nod. datumši bēras spalvas, krēpes uz kreiso lībniekam Krišam Jaunbrakmanim no
pusi, pierē zīme, krēpes un astu melnas Jaunjelgavas apr. priekšnieka 1921. g.
izdoto aizsargu apliecību Ne 343.
1684a,
uz Antona Donata d. Cimiņa vārdu;
6) iekšzemes pasi, izdotu no SakstaJēkabpils apr. priekšnieka pal. 1. iec.
galas pag. valdes (pasu grāmatas saAnisima
m izslud. par ned. nozaudēto koku pārdodegušas) uz Tatjanas
šanas kvīti Ns 30008, izd. no Taurkalnes
Golovnevas vārdu;
g. 13. janvārī uz Jāņa
7) zirga pasi Ne 1230, izdotu no virsmežniecības š.
1812a
Vidzmuižas pag. valdes 30. sept. 1920. g. Jāņa cl. Renerta vārdu.
uz Nikifora Minaja d. Strelkova vārdu;
Krāslavas pag. valde izsludina par
8) iekšzemes pasi, Ne 1738 izdotu no ned. Latvijas pasi Ne 1527, izd. 5. sept.
2.
iec.
palīga
18.
febr.
Rēzeknes apr. pr.
1921. g. un zirga pasi Ne 15782 1282,
1921. g. uz Monikas Pētera m. Kupra izd. 19. febr. 1926. g. no šīs pag. valdes
vārdu;
1846a
uz Aloizija Jāzepa cl. Parpuca v.
9) iekšzemes pasi Ns 3764. izdotu no
Saukas
pag.
valde
izsludina
par
ned.
Vidzmuižas pag. valdes 30. sept. 1922. g.
nozaudēto iekšzemes pasi Ne 12031,
uz Jezupa Stepana d. Broka vārdu;
apr. priekšnieka paL 1. iec.
10) iekšzemes pasiNs 4350, izdotu no no Liepājas
1852a
uz Ilzes Inta m. Tīde v.
septembri
pag.
valdes
26.
Vidzmuižas
Artemija
d.
Cvet1925. g. uz Pētera
Liezeres pag. valde, Madonas apr.,

1.rt.ro

\/5rHit

1830a

Dunikas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Liepājas kara apr.
priekšnieka 7. febr. 1924. g. Ne 1932,
izdoto apliecību uz Jāņa Jēkaba d.,
1843a
Dižgalva vārdu.

izslud. par ned. nozaudēto karaklausības

apliec. Ne 8371, izd. no Cēsu kara apr.
priekšnieka 15. nov. 1923. g. uz Jāņa
1847a
Pētera d. Ķārkliņa v.
Rītes pag. valde, Jēkabpils apr., izsl.
par ned. nozaud. iekšzemes pasi Ns 33,
izd. no Kroņa-Susejas pag. valdes 9.apr.
1920. g. uz 'Minnas Andreja m. Maizīt
1851a
vārdu.

Ilūkstes apriņķa

izsludina
Latvijas

priekšn. palīgs 1. iec.

par 'nederīgu, kā nozaudētu

iekšzemes

pasi Ne

1655, izd.

no Salonajas pag. valdes 29. augustā
1921. g. uz Nikolaja Jēkaba d. Dudarenoka vārdu.

1326a

Ilūkstes apriņķa priekšn. palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi Ne 1406, izdotu no

Jelgavas pilsētas policijas 1. iecirkņa
priekšnieks izsludina par ned. nozaudēto
zirga pasi uz 10 g. v., rudas spalvas
zirgu, 1 arš. 14 vērš. augstu, baltu strīpu
pierē. Pase 1924. g. aprilī pārrakstīta uz

1446a

Viļakas pa6. valde izsludina par ned.
sekošus nozaudētus dok.: i) Latvijas
pasi Ne 6494, izd. no šī pag. valdes
1924. g. uz Varvaras Nikolaja m. Babanovas v.; 2) tādu pat pasi Ns6574/2514
izd.

no

Bolvu

iec.

pol.

priekšnieka

I92I-. g. uz Antona Ada/ma d. Kokoreviča v.; 3) tāpat ar Ne 1737, izd. no
1921. g.

Borovkas pag. valdes 11. okt.
uz Natālijas Jēkaba tn. Pavlovas v.1325a

Ludzas apr. 1. iec. pol. priekšn. palīga
1921. g. uz uz Izraila-Nochima Naftela
Ilūkstes apriņķa priekšn. palīgs 1. iec. d. Super v.;
4) tāpat ar Ne 5845/2297,
izsludina par nederīgu ,kā nozaudētu,
izdotu no Bolvu iec. pol. priekšnieka
zirga pasi Ne 365, izd.. no Demenes 1921. g. uz
Jāņa Lūkasa d. Leišovnicks,
pag. valdes 7. jūnijā 1921. g. uz Vikentija vārdu; 5) zirga pasi Ne 15537/
1137,
1324a
Jāzepa d. Baranovska vārdu.
izd. no šī pag. valdes uz Jāņa Sīmaņa d.
Daugavpils
prefekts izsludina
par Čerbarova v. un 6) zirga pasi Ne 1172,
nozaudētu
Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no šī pag. valdes 1920. g. uz
1525a
izdotu 6. sept. 1922. g. Ne 19446 no Stepana Vinča d. Supiebs v.
Daugavpils pils. prefekta uz Marijas
Valtaiķu pag. vaide izsludina par ned.
1322a
Jāņam. Panteļejevas vārdu.
nozaudēto zirga pasi Ns 482, izd. no šīs
par pagasta valdes 1922. g. 30. janvārī uz
Daugavpils
>refekts izsludina
nozaudētu
Latvijas
iekšzemes pasi, Magrietas Birznieces v.
1522a
'
izdotu 13. dec. 1920. g. Ne 1162 no
Gudenieku pag. valde izsludina par
Krāslavas iec. polic. priekšn. uz Leokadijas Augusta m. Šulc vārdu.
1321a ned. nozaudēto iekšzemes pasi Ns 442 ,
izdotu no Alšvangas pag. valdes 1920. g.
Aizputes apriņķa priekšnieks izsludina uz Magrietas Jāna
m. Karlovič
v.
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš1484 u
zemes pasiNe 335, izdotu no Aizputes
Kalvenes pag. valde izsludina par
apriņķa priekšnieka palīga 1. iec. 26. okt.
1923. g. uz Marijas Kates m. Saulīt ned. nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Ns 13959, izd. no Liepājas prefekta
vārdu.
1319a
1920. g. uz Maijas Pētera m. RubežAizputes apriņķa priekšnieks izsludina niek vārdu.
1492a
par nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas
iekšzemes pasiNe 37104/16765, izdotu
Stelpes pag. valde izsludina par ned.
no Liepājas prefektūras 10. decembrī nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi Ns
1921. ģ. uz Jāna Ernesta d. Lunta 2254, izdotu no Iecavas pag. valdes
vārdu.
1318a
1. febr. 1924. g. uz Olgas Jura m.
Stūres v.
1515a
Liepājas apr. priekšn. 1. iec. palīgs
Jaunlaicenes
pag.
valde
izsludina
par
sekošus
nozauizsludina par nederīgiem
nederīgu nozaudēto zirga pasi Ns 54,
dētus
dokumentus: no viņa izdotas
iekšzemes pases: 1) ar Ne 605, uz Jetes izdotu no Veclaicenes pag. valdes 9. okt.
1491a
Benjamiņa m. Kreicštein v.; 2) Ne 1661, 1920'. g. uz Aleksandra Tīlana v.
uz Miķeļa Jorena d. Mantnieka v.; 3)
Jaunlaicenes pag. valde izsludina par
Ns 9643, uz Paulines Jukuma m. Lūse v.; ned. nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi
4)Ns5031, uz Jēkaba Ādama d.Klīma v. Ns 582, izdotu no šīs pag. valdes 1920. g.
Zirgu pases: 5) Ne 255, uz Miķeļa Jo- 3. nov. uz Lienes Kārļa m. Kauliņ v.
rena d. Mantnieka v., izd. noMedzes pag.
1490a
valdes; 6) NsNe245, 247, 248, 249, 250,
Veselavas
pag.
valde
izsludina
par
uz Artura Artura d. Kleista v., izd. no
Gaviezes pag. valdes. Ieroču atļauja: nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
Jēkaba d. pasi Ne 279, izd. no šīs pag. valdes
7) Ns 215,1058, uz Žaņa
1920. g. 28. febr. uz Kristīnes Dāvā m.
Grava v., izd. no Liepājas apriņķa
Bariss v.
1523a
priekšnieka.
- 1330a
Plāteres pag. valde izsludina par ned.
Rūjienas iec. policijas priekšnieks
izsludina par ned. sekošus nozaudētus nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi Ns 59,
dokumentus: Latvijas iekšzemes pases: izdotu no šīs pag. valdes 7. febr. 1920. g.'
uz Jāņa Kriša d. Gavana v.
1509a
1) Ns 276, uz Jēkaba Jāņa d. Boles v.,
izd. mo Jēru pag. valdes 30. apr. 1920.g.;

2) Ne 2413, uz Miķeļa Ādama d. Alauna
v., izd. no Valt 'enberģu pag. valdes
29. okt. 1922. g.; 3) Ne 1683, uz Alfrēda
Zvārdes pag. valde izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus doKriša d. Sarkanbārža v., izd. no Naukšēnu pag. valdes
1. febr. 1921. g.;
kumentus:
1) pasi Ne 185, izd. no Zvārdes pag.
4) Ne\658, uz Kriša Jāņa d. Skujas v.,
policijas
priekšnieks
izPriekules
valdes 22. martā 1920. g. uz Matīsa sludina par nederīgu, kā nozaudētu, izd. no Ternejas pag. v. 9. jun. 1920. g.;
Jāna d. Damberga vārdu;
Latvijas iekšzemes pasi Nš 1439, izdotu 5) Ns 2209. uz Alfrēda Pētera d. Bērziņa
2) pasi Ne 1750, izd. no Zvārdes pag. no Asites pagasta valdes 1922. g. 10. aug. v., izd. no Alojas pag. v. 18. aug.1923. g.;
1337a 6) Ne 3379, uz Alfrēda Jēkaba d. Aumeivaldes 18. maijā 1923. g. uz Kārļa uz Annas Ernesta m. Kārkliņ v
policijas priekšnieks
izstera v., izd. no Rūjienas iec. pol. pr-ka
Arvida Jura d. Ozola vārdu;
Priekules
3) karaklausības apliecību Ne 1912, sludina par nederīgu, kā nozaudētu, 18. febr. 1922. g. Karaklausības apl.:
apr.
Latvijas iekšzemes pasi Ne 418, izdotu 7) Ne 10619, uz Alfrēda Kriša d. Sarkanizdotu no Tukuma-Talsu kara ,
Zaņa no
priekšnieka 2. jūnijā 1925. g. uz
Vaiņodes pagasta valdes 1920. g. bārža v., izd. no Valmieras apr. aps1339a
lāna d. Bērziņa vārdu;
27martā uz Emilijas Jāņa d. Kliest sardzības priekšnieka.
Zvārdes
1336a
4) zirga pasi Ne 282, izd. no
vārdu.
Jelgavas apr. priekšnieka palīgs 1. iec
g. uz
pag. valdes 7. janvārī 1920.
policijas
priekšnieks
iz- izsludina par ned. nozaudēto Prieku Ies
Priekules
_
Paulines Upman vārdu;
sludina par nederīgu, kā nozaudētu, pag. valdes zirga pasi Ne 259, izd. 31.
5) Zirga pasi Ne 499, izd. no Zvārdes
Latvijas iekšzemes pasi Ns 781, izdotu dec. 1920. g. uz Alberta Kristapa d.
1921.
g.
uz
Andreja
14.
jūlijā
nag. valdes
pārdošanas no Aizviku pagasta valdes 1925. g. Gusta v. Minētā pase izdota tumši
ie
zirga
vārdu,
p
Baldin:
5. febr. už Jēkaba Eduarda d. Kuncita bēram zirgam ar blēsi pierē, 12 gadus
pārrakstītu uz Indriķa Strikmaņavardu
1445a
1335a
vecam.
vārdu.
1
V'tl
10

Ārlavas pagasta valde, Talsu apr.
izsludina par nederīgiem sekošus no-

zaudētu sdokumentus: zirga pasi 20 g.
vecai ķēvei, bēru spalvu, tumšām krēpēm
2 arš. ' 2 vērš aug. uz Lības Heniņas
vārdu (no kurienes izdota nav zināms);
2) iekšzemes pasi Ns 3221, izd. no Talsu
apr. pr-ka pal. 1. iec. uz Johana Friča
d. Gitendorfa vārdu; 3) zirga pasi
uz Arvida Sebra vārdu, izd. no Bolvu
pagasta valdes Ns 821 priekš tumši
brūna zirga 1 arš. 15 vērš. aug., 12 g.
vecu; 4) iekšzemes pasi Ne 575, izd. no
Talsu apr. pr-ka pal. 1. iec. uz Jāņa
Friča d.Ansberga vārdu; 5) zirga paši
izd. no Ārlavas pagasta valdes uz Jāņa
Friča d. Ansberga vārdu Ne 2211
priekš brūnas ķēves, lauku pieri, 2 arš.
augstu; 6) zirga pasi uz Johana Gitendorfa vārdu, izd. no Ārlavas pagasta
valdes Ne 1139 priekš bēras ķēves,
mazu baltu zīmi pierē, 4 g. vecas,
2 arš. 2 vērš. augstas.
1607a

. Litenes pagasta valde , Madonas apr.
izs udma par nederīg u Bērzpils
pagasta
valdes Ns 872 uz Jāņa Ludviga d.
Uaigaht vārdu izdoto zirga pasi, kuru

par _ nozaudētu

pieteicis tās tagadējais
"
Jēkaba
d. Pol iks.
1388a

Kārlis

'

īpašnieks

Rīgas 6. pol. iec. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību Ne 801, izd. no Rīgas kara apr.
priekšn. 1923. g. 8. jun. uz Aleksandra
Vilhelma d. Friedfeldta vārdu.
2046a

Daugavpils apr. priekšn. pal. 1. iec.
. . .
izsludina par nederīgiem, kā pazaudētus
Litenes pagasta valde, Madonas apr.,
sekošus dokumentus:
izsludina par nederīgu, Bolvu
pag. vaid
1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 790,
13. martā 1922. g. Ns 4287,8441 uz
izd. no Višķu pag. valdes 1920. g. 29. jan.
Movšes Vulfa d. Dimanta vārdu izd.
uz Vincenta jankovska vārdu;
Latvijas iekšzemes pasi.
2) zirga pasi Ne 651, izd.no tās pašas
1389a
Liksnas pagasta valde, Daugavpils apr. pag. valdes 1920. g. uz Osipa Tumaša d.
izsludina par nederīgu karaklausības Cirša vārdu ;
3) Latvijas iekšzemes pasi Ne 1335,
atvaļinājuma apliecību Nel5I29; 18017/ž,
izd. no Daugavpils kara apr. priekšn. izd. no Kolupes pag. valdes 1921. g.
3. febr. 1926. g. uz Antona Pētera d. 6. maijā uz Lariona Radiona d. Sinicina
vārdu ;
Orbidana vārdu.
1387a
4) zirga pasi Ns 385, izd.no tās pašas
Lubezeres
pagasta
valdē izsludina pag. valdes 1920. g. 28. aug. uz Teklas
par neesošu Anša Jāna d. Derkevica Miglan vārdu ;
iekšzemes sadegušo pa'si Ne 2679, izd.
5) Latvijas iekšzemes pases. izd. no
8. jun. 1920. g. no Talsu apr. priekšn.
I Maļinovas (Naujenes) pag. valdes!921. g.
pal.J. iec.
1386a 10. oktobrī Ns 25577 uz Pāvila Timoteja
ļ
Lazdonas pagasta valde izsludina par ' d. Stepanova vārdu un 1922. g. 2. okt.
pazaudēru zirga pasi Ns 261, izd. 1921. g. i Ne 2007 uz Annas Vasiļija m. Dimrtrijev
17. maijā uz Annas Grabovskij vārdu. ļ vārdu ;
i 'ja^ .j ļ
6) Latvijas iekšzemes pases, izd. no
.1922. g. 20. okt.
Krustpils pagasta valde, Daugavpils Līksnas pag. valdes
Ne 15467 uz Jezupa Tadeuša d. Daliapriņķī, izsludina par nederīgiem sekošus dokumentus, kuri no viņu īpašnie- ševska vārdu, 1924. g. 27. febr. Ns 16911
uz jāna Antona d. Boluš vārdu, 1920. g.
kiem pieteikti par nozaudētiem:
:' okt. Ne 10065 uz Antona Jēzupa d.
1) Zirgu pases, izd. no šīs valdes:
Lepa vārdu ;
1920. g. Ne 118, uz Pētera Drukerta v.,
7) zirgu pases, izd. no Liksnas pag.
Ne 206 uz Jana Krastiņa vārdu, 1921. . g.
Ne 256 uz Jana Dzeņa vārdu, 1922. g. valdes 1920. g. 24. aug. Ne 572 uz
Antona Lepa vārdu un 1920. g. 22. sept.
Ne 133 uz Indriķa Šiliņa vārdu, Ne 324
Ne 1539 uz Ksavera Antona d. Jaunošana
uz Jāņa Osiņa vārdu uii 1924. g. Ne 1127 vārdu;
1953a
uz Indriķa Jaunatnieka vārdu; izd. no
Krāslavas
iec.pol.
priekšnieks
izsludina
Ungurmiiižas pag. valdes 7. sept 1920. g.
Ne 1013 uz Kārļa Austruma vārdu; par nederīgiem pieteiktus par nozaudē2) Iekšzemes pases: izd. no šīs vaid. tiem sekošus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi Ne 164,
Ne 4109 uz Annas Dzenīt vardu, izd.
no Daugavpils apr. priekšn. pal. 2. iec. izd. no šīs miesta valdes 2. aug. 1920. g.
1920. g. Ne 1331 uz Feodosijas Poriet v., uz Juzefas Franča m. Jasinsķa vārdu ;
2) Latvijas iekšzemes pasi Ne 971, izd.
1921. g. Ne 3919 uz Petēra Grebže vārdu,
1921.g. Ne 4056 uz Pētera Lazdiņa vārdu; no šīs miesta valdes 7. nov. 1920. g. uz
3) Karaklausības atvaļinājuma apl., Juljana Jāzepa d. Frolovič vārdu;
3) Latvijas iekšzemes pasi Ne 162,
vecas formas, izd. no Daugavpils kara
apr.
priekšn.:
19. jun.
1924.
g. izd. no šīs miesta valdes 2. aug. 1920. g.
Ne 2663/12161 uz Jura Jura d. Lipša uz Mendeļa Benjamiņa d. Jota vārdu;
4) Latvijas iekšzemes pasi Ns 2627,
vārdu un no 15. dec. 1920. g. Ne 2763 uz
Roberta Indriķa d. Lapiņa vārdu. 1384a izd. no šīs pils. valdes 7. apr. 1922. g.
uz Mariannas Osipa m. Rogovska vārdu ;
Jaunraunas pagasta valde izsludina
5) zirga pasi Ne 682, izd. no Priedrujas
par nederīgu Cēsu apr. priekšn. pal. 1. iec pag. valdes 20. dec. 1920. g. uz Lāzara
1925. g. 20. janv. ar Ne9614 izd. Latvijas Miķeļa d. Oordeja vārdu ;
iekšzemes pasi uz Martas
Juliusa m.
6) zirga pasi Ne 1052, izd. no Izvoltas
Strube vārdu.
1383a pag. Valdes 30. okt. 1920, g. uz Augusta
Džūkstes pagasta valde izsludina par Jāzepa d. Kairo vārdu un pārrakstīta uz
nederīgu nozaudēto zirga pasi, izd. no Aleksandera Čubreviča vārdu ;
7) Atsaucu savu sludinājumu, ieviešīs pag. valdes 16. apr. 1921. g. Ns 659
Paulim Strautmanim.
1382a totu „Vald. Vēstn." Ne 79, 12. apr. 1926.
g. attiecībā uz Latvijas pases Ne 1559,
Bārtas pagasta valde izsludina par izd. no Krāslavas miesta valdes 1921. g.
nederīgiem sekošus nozaudētus dokuuz llijas Požarskas vārdu nozaudēšanu
mentus:
1) karaklausības
apliecību
jo pase atrasta un izsniegta Požarskim.
Ne 5891, izd. 7. jul. 1921. g. no Liepājas
1954a
kara apr. priekšn. uz Pētera Jāņa d.
Daugavpils apriņķa, Aglones iecirkņa
Burgela vārdu ; 2) zirgu pases NiN\345
un 346, izd. no Gaviezes pag. valdes pol. priekšnieks izsludina par nederīgiem
6. jul. 1920. g. uz Jāņa Jāņa d. Zaula v., sekošus nozaudētus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 3792,
3) zirga pasi Ne 523, izd. no Bārtas pag.
valdes 11. aug. 1923. g. uz Melke Andreja izd. no Izvoltas pag. valdes 1. aug.
vārdu, 4) zirga pasi Ns 147/508, izd. no 1922. g. uz Genovevas Andreja m. Zeiļa
Bārtas pagasta valdes 10. febr. 1922. g. vārdu ;
2) Latvijas iekšzemes pasi Ne 1603,
uz Annas Pīsenieces vārdu.
1381a
izd. no Izvoltas pag. valdes 28. jūnijā
Annenieku pagasta valde izsludina par
1921. g. uz Michaila "Michaila d. Luņa v.;
neesošu iznīcināto Latvijas pasi uz Jāņa
3) Latvijas iekšzemes pasi Ne 789,
Kazimira d. Narvaiš (Narvišis) vārdu, izd. no Izvoltas pag. valdes 9.
janv.
izd. no Zebrenes pag. valdes 1923. g. 1920. g. uz Jevgeņijas Michaila m. Va9. martā Ns 849.
1380a
siljevas vārdu;
4) zirga pasi Ne 1935, izd. no Izvoltas
Annenieku pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi, izd. no pag. valdes 26. nov. 1921. g. uz Michaila
šīs pag. valdes 8. dec. 1922. g. Ns 374 uz Michaila d. Luņa vārdu ;
1379a
5) Latvijas iekšzemes pasi Ne 346, izd.
Jāņa Dirkopa vārdu.
no izvoltas pag. valdes 7. dec. 1920. g.
Augšpils pagasta valde, izsludina par
uz. Annas Matveja m. lvanovas vārdu;
nederīgiem, sekošus nozaudētus doku6) Latvijas iekšzemes pasi Ne 6792,
mentus :
izd. no Izvoltas pag. valdes 20. martā
1) Latvijas pasi, izd. no Višgorodas 1923. g. uz Karpa
Jevseja d. Gavrilova
pag. valdes 12. sept. 1922. g. Ns 5519 uz vārdu ;
Konstantīna Feodora d.Smolenka vārdu.
7) karaklausības apliecību Ne 12650,
2) Karaklausības apliecību, izd. no izd. no Daugavpils kara apr. priekšn.
Ludzas kara apr. priekšn. 25. aug. 1921 .g 8. jul. 1924. g. uz Gavrila Galaktiona
d.
Ns 10834 uz Kārļa Eduarda d. Aruļa v.; Jemeljanova vārdu.
2073a
3) Latvijas pasi, izd. no Višgorodas
Skaistas pagasta valde izsludina par
pag. valdes 11. sept. 1922. g. Ne 5466 uz
Semena Vasiļija d. Grofimova vārdu; nederīgiem, kā nozaudētus zeāk apzī4)zirga pasi, izd. no Višgorodas pag. mētus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
valdes 6. okt. 1922g. Ne 2135 uz Gavrila
šīs oag. valdes 7. okt. 1922. g. Ne 4148
Andrejeva vārdu;'
d. vārdu ;
5") Latvijas pasi, izd. no Višgorodas uz Šulina Ferdinanda Jāņa
*
2) Latvijas iekšzemes pasi, izd, no
pag ', valdes 9. maijā 1922. g. Ne 3571 uz
Rnzas Šaia m. Rebrucha vardu.
1378a šīs pag. valdes 20. dec. 1920. g. Ne 557
uz Donata Osipa d. Kovalenok vārdu un
Bauskas apr. priekšnieka pal. 1. iec.
zirga pasi izd. no nezināmas iestādes
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu par
un pārrakstītu uz Aleksandra Čubreviča
nozaudētu Latvijas pasi, izd. no Bauskas
pēc tam pārrakstītu uz Donata Kovalepils. pol. priekšn. 20. martā 1920. g.
nok vārdu ;
Ns 102 uz Dorotejas Paula m. Cimmer3) zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes
1320a
17ian vārdu.
28. aug. 1920. g. Ne 232 uz Annas Donata
Jelgavas pils. pol. 1. iec. priekšnieks m. Bogdan-Oasperovič vārdu ;
4) zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi, 4 g. vecai ķēvei, bēru spalvu, mel- 30. aug. 1920. g. Ns 600 uz Osipa Donata
nām krēpēm un asti, 2 arš. augstu, baltu d. Evarta vārdu ;
5) zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes
vēziti uz kreisās pakaļkājas. Pase (izd.
iestāde un laiks nav zināms) 1925. gadā 17. martā 1952. g. Ns 2596 uz Fēliksa
Ludviga d. Rukmana_ vārdu un pārrakpārrakstīta uz Izraēla Hirša d. Smulovica, dzīv. Jelgavā, Katoļu ielā Ne 7, stītu uz Oasperoviča Ādama Osipa d. un
H34a Latvijas iekšzemes pasi. izd. no šīs pag.
vārdu.
valdes 11. aug. 1921. g. Ns 2096 uz
Iecavas

pagasta

valde

izsludina

par

Ādama Osipa d. Oasperoviča v.;

Latvijas
iekšnozaudēto
nederīgu
6) zirga pasi, izdotu no Skaistas pag.
|
zemes pasi, izd. no Grienvaldes pagasta valdes 1920 g 20. aug uz Barčevska
martā
1922.
g.
Ne
999
uz
valdes 15.
Ivana Osipa d. vārdu un pārrakstītu
Jēkaba Jāņa d. Salputra vārdu. 1486a
uz Putana Pētera Ādama d vārdu.
1623a
Grostonas pagasta valde, Madonas apr.
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi,
Jelgavas apr; priekšn. pal. 2. iec.
22. dec.
izd. no Madonas iec. pol. pr-ka
izsludina par nederīgām, kā nozaudētas:
m.
uz
Bertas
Pētera
913
1923. g. Ne
iekšzemes pasi, izd. no Jelgavas pilsētas
1485a
Aizelksnis vārdu.
prefekta 1922. g. 8. dec. ^Ne 21440 uz
izsludina par Kārja-Dava Jāņa d. Martinsona vārdu
Saukas pagasta valde
zirga pasi, un kara klausības apliecību, izd. no
nederīgu, kā nozaudētu,
3. Jelgavas kājnieku pulka komandiera
i/d. no Saukas pagasta izp ildu kornit.
1925. g. 25. febr Ne 1092 uz tā paša v.
uz
Martina.
Ns
951
24.
dec.
1921. g.
lol3a
1941a
Jāņa d. Kaitina vārdu.

Meņģeles pagasta valde izsludina par
Šķaunes (bij. Landskoronas)
Vārves pagasta valde izsludina par
Paea«
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes nederīgu, kā nozaudētu Latvijas iekšz. valde izsludina par nederīgiem seko!
pasi Ne 482, izd. no Ventspils apr. priekšn pasi Ne 4449, izd. no Madlienas iec. pol. pazaudētus dokumentus;
priekšn. 19. augustā 1922. g. uz Ernesta
1) zirga pasi Ns 592, izd, 21
1. iec. pal. 20. jul. 1921. g. uz Anša Kris1615a 0
tapa d. Zaķa vārdu.
1997a Pētera d. Dauguļa vārdu.
1920. g. no šīs pagasta valdes uz Tadeus
l5a
par Sinkeviča vārdu;
Iršu pagasta
valde izsludina
Smiltenes pagasta valde izsludina par
2) zirga pasi Ns 418, izd. 13
izd.
no
Iršu
kolon.
nederīgu,
zirga
pasi,
de
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
1923. g. no Istras pag. valdes uz lān
pasi, izd. no šīs pag. valdes 29. oktobr' pagasta valdes 1922. g. 1. jūlijā Ns 488
J
Čivčiša
vārdu;
Ludviga
d.
Torstera
vārdu.
0920. g. Ne 934 uz Kristīnes Emmas m. uz Paula
3) Latv. iekšz. pasi Ne 2018
1489a
1994b
iZ(ļ
Cukurs vārdu.
no
Poleščinas iec. polic. priekšniek,
Mūrmuižas
pagasta
valde
izsludina
pagastavalde,
Bauskas
16.
maijā
1921.
g.
uz
Pāvila
Panemunes
Semena ri
nozaudēto kara klans, Dubro vārdu;
apr., izsludina par nederīgiem sekošus par nederīgu
akl. Ns 1116, izd. no 7. Siguldas kājn.
dokumentus kā nozaudētus:
4) zirga pasi Ns 476, izd. 14 w
0
1) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no pulka k-fa 28. nov. 1921. g. uz Hermaņa 1920. g. no Šķaunes pag. valdes
m
' pag. valdes 2. maijā 1923. g. Jāņa d. Gaiļa vārdu.
1507a
Budbergas
Zigizmunda Meikšana vārdu;
uz Emilijas Miķeļa m. Dreviskijvardu
5) Latv. iekšz. pasi Ne 3032, izdotu
Mūrmuižas pagasta valde izsludina
Ns 2213;
par nederīgu karaklaus. apl. Ns 167, 5. okt. 1922. g. no šīs pagasta valdes
2) Latvijas iekšzemes pasi Ne 1393,
izd. 29. sept. 1920. g. no 12. Bauskas uz Marijas Benedikta m. Lisii, dzim
izd. no Budbergas pag. valdes 2. martā kājn. pulka k-ra uz Jāna Auzina vārdu. Marčenkova vārdu;
*
1922. g. uz Malvines-Augustas Jāzepa m.
6) zirga pasi Ns 190/ 15940, izdotu
1506a
Vaitekun vārdu ;
27. janv. 1926. g. no šīs pag. valdes uz
3) zirga pasi Ne 237, izd. no BudberPustiņas pagasta valde izsludina par Osipa Kazimira d. Jermaka vārdugas pag. valdes 1921. g. uz Jura Friča d. nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi
apliecīeu
7) karaklaus.
Ns 25802
Ne 235, izd. 1921. g. no Pustiņas pagasta izd. 11. ļl5.nov. 1924. g. no
Bajāra vārdu;
Ludzas
4) zirga pasi Ns 1507, izd. no Budbervaldes uz Antona Miķeļa
d. Locika kara apr. priekšn. uz Staņislava
Staņi1510a
gas pag. valdes 15. okt. 1924. g. uz vārdu.
slava d. Sadovska vārdu;
Dārtas Miķeļa m. Vimbas vārdu. 1617a
8)
Latv.
iekšz.
pasi
Ns
874, izdotu
Mārsnēnu
pagasta valde
izsludina
Alšvangas pagasta valde izsludina par
par
nederīgu
nozaudēto
zirga
pasi, 6. sept. 1921. g. no šīs pagasta valdes
nederīgiem', kā
nozaudētus, sekošus izd. no šīs pagasta valdes 3. apr. 1920. g. uz Dominika Gabrieļa d. Jakuša
vārdu
dokumentus:
2209a '
Ne 4 uz Jēkaba Ābela vārdu.
1508a
iekšzemes
pasi
Ne
1) Latvijas
86, izd.
Preiļu pagasta valde izsludina par
no šīs pag. valdes 27. febr. 1920. g. uz
Nurmuižas pagasta valde
izsludina
par
nederīgu
nozaudēto
zirga
pasi nederīgiem sekošus nozaudētus dokuJāņa Jēkaba d. Megņa vārdu ;
2) Latvijas iekšzemes pasi Ns 2689, Ne 473, izd. no šīs pagasta valdes mentus:
1) iekšz. pasi Ns 3241, izdotu no
izd. no šīs pag. valdes 23. janv. 1924. g. 1920. g. 20. jul. uz Jāņa Jēkaba d.
ir/ fēk-ab;* Martina d Prnša vžrriu IfiOŠa
Zuša vārdu par viņam piederošu 1,2 g. v. Kolupas pag. valdes 1920. g. uz Molinieka, Donata Jezupa d. vārdu;
rudu zirgu 2 arš. augstu.
151la
Jelgavas apriņķa priekšnieks atsauc
2) iekšz. pasi Ne 6360, izd. no Preiļu
savu sludinājumu par Eklona iekšzemes
Ārlavas pagasta valde, Talsu apr. pag. valdes 1922. g. 28. jul. uz Rucevskas
pases Ne 2126 nozaudēšanu, kurš ie- izsludina par nederīgu nozaudēto kara Jazefatas Jāņa m. vārdu;
*
spiests „VaId. Vēstn." 1926. g. 73. num., klausības apl. Ne 11567, izd. no Latgales
3) zirga pasi
Ne 1338, izdotu rio
jo pase atrasta.
1914a
partizāņu pulka k-ra uz Andreja KivPreiļu pag. valdes 1920. g. uz Osipa
kucana vārdu.
1606a
Vikentija Ermaloviča vārdu;
Talsu apr. priekšnieka pal. 1. iec.
4) zirga pasi Ne 736, izd. no Preiļu
izsludina par ned. nozaudēto iekšzemes
Rendas pagasta valde izsludina par
pasi Ne 88, izd. no viņa 25. martā nederīgu
nozaudēto
iekšzemes
pasi, pag. valdes 1920. g. uz Omtona Je?zupa d. Prikuļa vārdu;
1920. g. uz Lilijas Kriša m. Unterberg izd. no Popes pagasta valdes 23. janv..
5) zirga pasi Ns 1289, izd. no Preiļu
vārdu.
1942a
1925. g. Ne 3473 uz Paulīnes Ernesta
pag. valdes
1920. g. uz Staņislava
m. Adamovič vārdu.
1512a
Zvārtavas pag. valde, Valkas apr.,
Pētera d. Vjakses vārdu;
izsludina
par ned. nozaudēto karaKlosteres pagasta valde izsludina par
6) atvaļina;, apliec. Ne 6266/26313'ž,
klausības apliecību Ne 11910, izd. no nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš- izdotu no Daugavpils
kara apriņķa
izd.
no
2. robežsargu pulka komandiera 24. aug. zemes pasi,
Klosteres pagasta priekšn. 1923. g. 22/31. martā 'uz
1921. g. uz Pētera Barmsona v. 1993a valdes 30. aug. 1923. g. Ne 669 uz Pētera Ignata d. Bogdana vārdu:
Mades Kriša m. Alaž vārdu.
1496a
7) atvaļināj. apliec. Ne 5675/25125'ž,
Jaunraunas pagasta valde izsludina
no Daugavpils kara apriņķa
Mēmeles pagasta valde izsludina par izdotu
par.ned. sekošus nozaudētus dokumen*ii
tus: 1) Latgales artilērijas pulka komannederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes priekšn. 1923. g. 16./23. martā z
mandiera 1921. g. 23. febr. izdoto at- pasi Ne 184, izd. no Mēmeles pagasta ~Jefrema Omtona d. Nikulina vārdu.
2202a
v
vaļinājuma apliec. Ne 1439, uz Jāņa valdes 2. aug. 1921. g. uz Paulines
Turlavas pagasta valde izsludina
Dāvā d. Kļaviņa v.; 2) Jaunraunas Kriša m. Zaiviņ vārdu.
1504a
par
pagasta valdes 1920. g. 28. febr. izd.
nederīgiem sekošus nozaudētus dokuJaunlaicenes pagasta valde izsludina
zirga pasi Ne 92 uz Pētera Jēkaba d.
mentus:
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš1) Latvijas iekšzemes pasi Ne 671,
Iļķena
v.; 3) tās pašas — 1920. g.
zemes pasi, izd. no Cēsu pagasta valdes
izd. no Turlavas pag. valdes 9. aug.
14. apr. izdoto zirga pasi Ns 124 uz
1922. g. 26. sept. Ne 812 uz Jāna Dāvā
Otto Zariņa v.; 4) tāpat — 1920. g.
1920. g. uz Babas Inta m. Ješkevic v.;
'l611a
d. Eglīt vārdu.
14. apr. izdoto zirga pasi Ne 125, izd uz
2) Latvijas iekšzemes pasi Ne 1035,
Otto Zariņa v.
1844a
Krāslavas
pagasta
valde
izsludina izd. 110 Turlavas pag. valdes 20. jun.
par nederīgu pasi Ns 2019, izd. no šīs 1921. g. uz Kārļa Kriša d. Hildebranta
Baitinovas pagasta valde izsludina par valdes 11. okt. 1921. g. uz Joachannas vārdu;
nederīgiem sekošus nozaudētus
dokuAntona m. Sjanitas vārdu. '
3) Latvijas iekšzemes pasi Ne 984,
944a
mentus:
1) zirga pasi Ne 308/1824, izd.
izd. no Turlavas pag. izp. komitejas
Sidgun
pagasta
valde
izsludina
no šīs pag. valdes 11. martā 1921. g. uz
4. apr. 1921. g. uz Līnas Viļā m. ZonKusmina Gerasimova v.; 2) zirga pasi par nozaudētiem sekošus dokumentus: berg vardu;
karaklaus.
apl.,
izd. no Rīgas kara apr.
Ne 21/306, izd. no šīs pag. valdes 31.maijā
4) Latvijas iekšzemes pasi Ne 1048,
1920. g. uz Pavlova Semena v.; 3) zirga pr-ka 12. apr. 1924. g. Ne 20244 un izd. 18. jui. 1921. g. uz Kriša Anša d.
pasi Ne 8/291, izd. no šīs pagasta valdes Latvijas pasi. izd. no Mālpils pagasta Hildebrandta vārdu no Turlavas pag.
valdes 30._junijā 1920. g. Ns 815 uz
31. maijā
1920. g. uz Sergeja Alekvaldes;
Ādama d. Bērziņa
vārdu.
sandrova v.; 4) zirga pasi Ne 48/1942. Rūdolfa
5) zirga pasi Ne 536, izd. 22. nov.
1514a
izd. no šīs pag. valdes 31. martā 1922. g.
1922. g. no Turlavas pag. valdes uz
uz Tekles Domenika m. Daukst v.;
Vilces
pagasta valde atsauc savu Jura Jāņa cl. Ventaskrasta vārdu;
5) zirga pasi Ne 223/1336, izd. no šīs pag. sludinājumu, publicētu ,,Vald.
6) zirga pasi Ne 63, izd. 26. jun.
Vēstn."
valdes 19. jūnijā 1920. g. uz Makeja š. g. 31. martā Ne 73, par pases, izdotas
1920. g. no Turlavas izp. komit. uz
Kusminova v.; 6) zirga pasi Ne 83/1590, no Liel-Zalves
pag. valdes 29. aug. Kriša Ādama d. Zurpeviča vārdu;
izd. no šīs pag. valdes 19. jūlijā 1920. g. 1922. g. Ne 55 uz Annas Dambrānes
7) zirga pasi Ns 469, izd. no Turlavas
uz Bernarda Staņislava d. Bukša v.; vārdu pazaudēšanu, kura pase ir atrasta. pag. izp. komit. 22. sept. 1921. g. uz
7) zirga pasi Ns 373/2246, izd. no šīs
IfiO^a
Kristapa Jura d. Tontegode vārdu
pag. valdes 4. jūlijā
1923. g. uz Jāņa
8) zirga pasi Ns 514, izd. 22. feor.
Rucavas pagasta valde izsludina par
Pētera d. Krakopa v. 8) zirga pasi
1922.
g. no Turlavas pag. valdes uz
NellO .izd. no Tolkovas pag. valdes nederīgu nozaudēto atval. apliec, izd. Ievas jāna m. Bulles vārdu;
1921. g. uz Akulinas Semenovas v.; 110 12. Bauskas kājn. pulka k-ra 20.maijā
9) zirga pasi Ns 88, izd. 26. jun.
d.
9) Latvijas iekšz. pasi Ns 914/4464, izd. 1920. g. Ne 942 uz Jura Miķeļa
1920. g. no Turlavas pag. izp. komit.
Pomoera vārdu.
1650a
no šīs pag. valdes 15. apr. 1921. g. uz
uz Vilchelma Kārļa d. Ješkeviča vārdu;
Agatas Jezupa m. Krakop v.; 10) Latv.
Rucavas pagasta valde izsludina par
10) zirga pasi NsNe
197 un 198,
nozaudēto
iekšz. pasi Ne 1567, izd. no šīs pag. nederīgu
atv. apl., izd. izd,
no Turlavas pag. izp. komit.
valdes 11. jūnijā 1921. g. uz Izidora no
10. Aizputes
kājn.
pulka
k-ra 26. jun. 1920. g. uz Jāņa Ādama d,
Franča d. Mežala v.; 11) zirga pasi 26. apr. 1920. g, Ne 4064 uz Miķeļa
Rusinskija vārdu;
Ne 18/736. izd. no šīs pag. valdes 10. jun. Jāņa d. Prilapa vārdu.
1619a
11) zirga pasi Ne 312, izd. 20. jtffl
1920. g. uz Jezupa Ādama d. Tutina v.;
Valgales pagasta valde izsludina par
1920. g. no Turlavas pag. izp. komit.
12) Latvijas iekšz. pasi Ne 4665, izd. 4. nederīgām, kā
uz Kristapa Kriša d. Steppe v. 2338a__
nozaudētas, sekošas
okt. 1922. g. un zirga pasi Ne 103/2063, Latvijas iekšzemes pases :
i
vaiūe
izsiuuina
p«'
nzas
pagasra
izd. 19. dec. 1922. d. no šīs pag. valdes
1) izd. no šīs pag. valdes 16. sept. nederīgu
nozaudēto
iek/'.eines
Latvijas
uz Jakuba Seimana d. Igauņa vārdu1920. g. Ne 626 uz Friča Viļā d. Berga v.;
valdes
pasi, izd. no Kokorevas pag.
13) Latv. iekšz. pasi Ne 429/2808, izd. no
2) izd. no šīs pag. valdes 25. nov.
Alfrēda
šīs pag. valdes 25. janv. 1921. g. uz 1921. g. Ne 793 uz Minnas Jēkaba m. 6. dec. 1920. g. Ne 379 uz
1998a
Ādama
d.
Igauņa
vārdu.
_
Annas Franča m. Kanope v.;un 14) Latv. Lagzdenick vārdu:
9'«Rq
^
iekšz. pasi Ne 4937, izd. no šīs pag. valdes
par
Tilzas pagasta valde izsludina
Tilzas
pagasta
valde
izsludina
par
4. okt. 1922. g. uz Annas Stepana m.
gu nozaudēto Latvijas iekšzerriļ
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
Stepanovas v.
1981a 1982a
valdes
pasi Ne 1972/232, izd. no Michailovas pasi, izd. no Kokorevas ' pag1924. g. 26. jun. Ne 2750 uz Nikandra
Vecmuižas pagasta valde
pagasta
valdes
25. apr. 1921. g. uz pils.
izslufina
Dimitrijeva vārdu.
12H25—
par nederīgu nozaudēto
zirga
pasi Aleksandra Jāņa d. Ma'ctikana v. 2337a
Ne 34S, izdotu no Doles pagasta valdes
Daugavpils pils. polic. 1. iec. pr-»
Jumpravas pagasta valde izsludina par
9. jūnijā 1921. g. uz Mārtiņa Veisa
izsludina par nederīgu nozaudēto p*|
nederīgu nozaudēto zirga pasi Ns 68, izd
*
vārdu.
apl., izd. no šī iec. uz Jana Pētera °:
2210a
110 šīs pag. valdes 17. ' febr. 1920. g. uz
'
Kraukļa vārdu 1924. g. 10. marta
Skaistas pagasta valde izsludina par lizes Marga vārdu.
2318a Ns 2220.
2l74a
nederīgu, kā pieteiktu par nozaudētu,
^
Islices pagasta valde izsludina
zirga pasi Ne 20, izdotu no Skaistas
par
Bauskas apr. pr-ka palīgs .1. jeC j
nederīgu
nozaudēto
Latvijas
pasi
pagasta valdes 26. augustā 1920.
,izd izsludina
pa- nederīgu, kā pieteiktu
no Rīgas pref. pal. 30. maijā 1924. s
uz Ādama Kārļa d. Ornacana v.
2208a
nozaudētu, zirga pasi, izd- 8°
Ne240798 uz Ludviga Leja vārdu. 2317a par
Bauskas pils. valdes 20. nov. 1924. %?
Skaistas pagasta valde izsludina par
Remtes pagasta valde izsludina par Ns 307 uz Jēkaba Augsrkalna vardi'.
nederīgu, kā pieteiktu par nozaudētu
pēc tam pārrakstīta uz Jllfa
zirga pasi Ne 1041. izdotu no Bukmuižas nederīgiem, kā nozaudētiem sekošus kura
Kvēpa vārdu.
'.
2ļW^.
pagasta valdes 31. augustā 1920. g. dokumentus;
1) Latv. iekšz. pasi Ne 455,
itC
uz Ciprijana Vikentija d Brokana vārdu .
izdotu
',
Tukuma apr. pr-ka palīgs !?
vēlāk pārrakstītu uz Jezupa Dominika d. 22. decembrī 1920. g. no Brocēnu pag izsludina
par nederīgu iekšzemes P«|
valdes
uz
Krišus
trz
Petroviča vārdu.
Jāņa d. Brieža vārdu- izd. no Tumes pagasta valdes Ns 625
2207a
2) Latvijas
iekšz. pasi NoN» 182 * Olgas Zvanitāj vārdu.
2184a
Rencēnu pagasta valde, Valmieras apr
izdotu 20. jūlijā 1020. g. no Zantes
izsludina par nederīgiem sekošus no"
pagasta valdes uz Friča Anša d Vīn- izsludina
Vidrišu pagasta valde
zaudētus dokumentus:
dedža vārdu;
nederīgu Latvijas pasi Ne 2998, rzo1) atvaļinājuma apliecību
0
Ne 9794,
3) Latvijas
iekšz. pasi Ns 3946 no Rīgas apr. pr-ka pal. 2. iec. 17- Ķ.n '
izdotu no Valmieras kara apr. priekšn
izdotu 13. janvārī 1922. g. no Ezeres 1921. g. uz Matildes Pētera m. Ozol?
22. augustā 1924. g. uz Pētera Mārča d.
pag. valdes uz Friča Alberta Jāna d vārdu, kura pieteikta par nozjurd^»!
Mednis vārdu un
Kmce vārdu un
'
2) Latv. iekšzemes pasi Ne 2937
Teteles pagasta valde izsludina j>
4) kara klausības apliecību Ns
3385 nederīgu nozaudēto Latvijas pasi Ns'( .','
izdotu no Rencēnu pag. valdes 18 aus
izdotu 27. februārī 1925.
g. no Aizputes- izd. no Misas pag. valdes 29. man
1924 g. uz Pētera Mārča d. Mednis Kuldigas
kara apr. priekšn. uz tā paša
vārdu.
1920. g. uz Jāņa Andreja d. BērzaptJ*
2206a
>
I vārdu.
220 4
pūra vārdu.
24oW

i,

'"

P<>

Rīgas policijas XI iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto kara
atv.
apliecību
Ne
klausības
12832,
izdotu no 7. Siguldas kājn. pulka kom.
no 4. sept. 1924. g. uz Arnolda Pētera d.
Ozoliņa vārdu, dziv. Šampetera ielā
'
1213
Ns 1, dz. 19.

Rīgas prefektūra izsludina par ned
nozaudēto III šķiras automobiļu vadītāja apliecību Ne '26, izd. no Rīgas pret
18. sept. 1925. g. uz Miķeļa Prora d
Danilova
v., dzīv. Rum ' pmuižas ielā
23, dz. 4.
1064a

Rīgas 6. polic. iec. priekšnieks izIlūkstes apr. priekšn. 2. iec. palīgs sludina par nederīgu nozaudēto atvaļin.
izsludina par ned. nozaud. iekšzemes apliecību Ns 51982, izdotu
1921. g.
pasi Ne 853, izdotu no Aknistes pag. 13. dec. no Rīgas kara apr. priekšn. uz
1169a
valdes 29. jūlijā 1921. g. uz Mimras Vabriana Ivana d. Laščenko v.
Andreja m. Rāceņa v.
1138a
Liepājas polic. 1. iec. priekšnieks
Jaunlatgales apr. priekšn. pal. 2. iec. izsludina
par ned. nozaudēto karapar ned. nozaudēto karaklausības apliecību Ne 8475 ad. izd. 28.
izsludina
augustā 1925. g. no 1. Liepājas kājn.
klausības apl. Ns 13385, izd. no Lupriekšnieka 3. nov. pulka komandiera uz Leona Kazimira
dzas kara apr.
1137a
1921- g. uz Faiviša Simkas d. Zilbera v. d. Bukovska v.
1139a
Liepājas pilsētas 3. iec. polic. priekšn.
par
ned. nozaudēto ' karaMēmeles pagasta valde, izsludina par izsludina
klausības
apliec, (veca parauga), izd. no
nederīgu Pētera Jana d. Virovska atv.
apl. izd. 2. jun. 1921. g. nojaunjelg- Liepājas kara apr. pārvaldes uz Jāņa
1136a '
llūksres kara apr. priekšn. Ns 203, kura Jāņa d. Jurjana v.
pieteikta par nozaudētu.
950a
Liepājas 2
polic. iec. priekšnieks

Rīgas polic. 7. iec. pr-ks izsludina
Rīgas polic. 1. iec. priekšnieks izsl.
Rīgas policijas 2. iecirkņa priekšnieks
par nederīgu, kā nozaudētu, karaklaus. par ned. nozaud. 3. daļas rezervista izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
apliec, izd. no Rīgas kara apr. pr-ka kara klausības apl. Ne 36270 uz Leo- kara klausības apliecību uz Jeonates
Ne 14622 uz Pētera Pētera d. Bormaņa Fridricha d. Heinricha Vilinska vārdu, Benjamiņa d. Elkana vārdu, izdotu
vārdu, dzīv. Rīgā, Avotu ielā Ne 54, izd. no Rīgas kara apr. priekšn. 23. nov. no Rīgas kara apr. priekšn. 16. maijā
dz._ 58.
1925. g/
1128a
i
1441a
1313a
1921. g.Ns 16203;
Rīgas policijas 8. iec. pr-ks izsludina

Aulejas pagasta valde izsludina par
izsludina
par. ned. nozaudēto karaklausības vecā parauga atvaļ. ap'iec, nozaudētiem un tādēļ nederīgiem, sekošus dokumentus:
izd. no Vidzemes divīzijas štāba uz
pasi. izd. no Lāzberģa pag. izpildu
1) kara atv. apl. Ns 10432/ 18027/ž,
dzimušā
1887..
g.
Žaņa
Hermaņa
(Jāņa)
komitejas 23. febr. 1920. g. Ne 323 uz
izd. no Daugavpils kara apr. pr-ka
1135a '
949a d. Strazdiņa jeb Strazda v.
J uliusa Kalēja vārdu.
25. apr. 1922. g. uz Nikolaja Andreja d.
Mārkalnes pagasta valde, Valkas apr.,
Rēzeknes apr. priekšn. 2. iec. palīgs Zandera vārdu;
2) zirga pasi, izd. no Izvoltas pag.
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga izsludina par ned. sekošus nozaudētus
pasi, izd. no Lāzbergas pag. izp. kom. dokumentus: 1) zirga pasi Ns 27, izd. no valdes 5. dec. 1920. g. Ns 1391 uz Jāņa
27. febr. 1920. g. Ns 419 uz Otto Paegļa Ludzas pilsētas valdes 2. jūlijā 1921. g. Semena d. Saveļjeva vārdu un
3) kara atv. apl. Ne 9381/5542, izd.
948 a uz Alekseja Vinca d. Lazareva vārdu,
vārdu.
pārrakstītu
uz Domenika Škapara v. no Daugavpils kara apr. pr-ka 18. maijā
Lejasciema miesia valde izsludina par
1923. g. uz Pavula Gipolita Jāzepa d.
nederīgu nozaudēto zirga pasi Ne 694, 2) iekšzemes pasi Ns 4036, izd. no Vids930a
muižās pag. valdes 27. jūnijā 1924. g. Zandera vārdu.
izd. no Vecgulbenes pag. valdes 1922. g.
uz Staņislava Eliasa d. Usana v.
1142
Kurmenes pagasta valde, Bauskas apr.
25. okt. uz Krustiņa Ruiga vārdu. 945a
Ventspils pilsētas policijas priekšnieks izsludina par nederīgu nozagto personas
Maltas pagasta valde, Rēzeknes apr.,
La- pasi, izd. no šīs pag. valdes 29. sept.
un tādēļ izsludina par nederīgu nozaudēto
izsludina
par nozaudētiem
1920. g. Ne 215 uz Jāņa Bertuļa d. Ronederīgiem zemāk minētos dokumentus: tvijas iekšzemes pasi, izdotu no Jaunzena vārdu.
943a
gulbenes
pag.
valdes
26.
aug.
1920.
g.
Iekšzemes pases:
Ne 384 uz Annas Kristapa m. Sukur
Kalētu pagasta valde, izsludina
par
1) Ns 12882, izd. no Rēzeknes apr.
vārdu.
1346a
nederīgu nozaudētu karaklausības appriekšn. 1. iec. pal. 20. janv. 1921. g.
uz Isaja Klementijad. Medvedeva vārdu,
Ventspils pilsētas policijas priekšnieks liecību uz Augusta Jāņa d. Grietēna
vārdu, izd. no Liepājas kara apr. priekšn.
2) Ne 5560, izd. no Maltas iec. pol. izsludina par nederīgu nozaudēto Lat942a
priekšn. 18. dec. 1920. g. uz Fēliksa vijas iekšzemes pasi, izdotu no Ventspils 1921. g. 21. jūlijā Ne 6414.
Andreja d. Stača vārdu:
apr. priekšn. 4. jūnijā uzl925g. Ne 12445
Jaunburtnieku pagasta valde izsludina
3) Ne 2456, izd. no šīs pag. valdes uz Arvida Kristapa d. Blumberga v.
par nederīgu zirga pasi (vecā parauga)
3. jul. 1923. g. uz Rachiles Chana m.
1345a
Ne 125, izd. no šīs valdes 27. jūnijā
Zilberas vārdu;
1921. g. Pēterim Rudzītim.
941a
Ventspils pilsētas policijas priekšnieks
4) Ne 1580, izd. no šīs pag. valdes
izsludina
par
nederīgu
nozaudēto
LatIršu pagasta valde
izsludina
par
22. sept. 1922. g. uz Antona Staņislava d.
vijas iekšzemes pasi, izdotu no Ventspils pazaudētu Idas Fridricha m. Herman
Kruzas vārdu.
apr. priekšn. 1922. g. Ne 10032 uz Ženijas p. g. 7. nov. (Johanam Torsteram) izd.
Karaklausības apliecības:
1344a vekseli par Ls 600.—, ar nomaksas
5) vecā parauga Ne 3019, izd. no Rē- Katrines Jāņa m. Veidemanes v.
termiņu š. g. 23. aprilī Atradējam vekselapr.
priekšn.
20.
apr.
1923.g.
Ventspils
pilsētas
policijas
priekšnieks
zeknes kara
lis jānodod pag.valdei, no pirkšanas un
uz Jevgeņija Parfentija d. Afanasjeva v.; izsludina par nederīgu nozaudēto La938a
dzim. 1894. g.;
tvijas iekšzemes pasi,izdotu no Ventspils izlietošanas brīdina.
6) veca parauga Ne 6434, izd. no apr. priekšn. 1922. g. Ne 10033 uz
Gramzdas pagasta valde izsludina
turienes pat 7. maijā 1923. g. uz Jāzepa Linas Lizetes Jāņa m. Veidemanes vārdu par nederīgu nozaudēto vecā parauga
Jāzepa d. Taškana vārdu, dzim. 1885. g.;
atvaļin. apliec, izd. no Liepājas kara
Ventspils pilsētas policijas priekšnieks
7) vecā parauga Ne 2283, izd. no turieapr. pr-ka Ne 317 6. apr. 1922. g. uz
nes pat 18. apr. 1923. g. uz Donata Jāņa izsludina par nederīgu nozaudēto LaIndriķa Jēkaba d. Zauera vārdu. 937a
tvijas iekšzemes pasi,izdotu.no Ventspils
d. Pinkas vārdu, dzim. 1890. g.
apr.
priekšn.
7.
febr.
1925.
g.
ar
Ne
12229
Ainažu pagasta valde izsludina par
. Zirgu pases :
8) Ns 620, izd. no Dignājas pag. vaid. uz Eduarda Anša Augusta d. Naudiņa nederīgu, kā pieteiktu par zudušu,
1342a iekšzemes pasi Ne 518, izd. no Ainažu
uz ērzeļa
12 g. v., tumšbēras krāsas, vārdu.
128 cm augstu, krēpēs uz kreiso pusi,
pagasta valdes 21. sept. 1920. g. uz
policijas
priekšnieks
Ventspils pilsētas
931a
1922. g. pārgājušu šī pagata pilsoņa izsludina par nederīgu nozaudēto zirga Marijas Kārļa m. Pēc vārdu.
Deomida Kuzmina īpašumā;
pasi, izdotu no Ventspils pilsētas valdes
Dauguļu pagasta valde izsludina par
9) uz Andrejam Jāņa d. Maizikam
17. febr. 1925. g.Ne 931, zirgs 9 g. v. nederīgu Latvijas iekšzemes pasi, izd.
piederošo ķēvi 8 g. v., 144 cm augstu, 156 cm augsts, rudas krāsas, bālganas no
Umurgas-Sāruma
pagasta
valdes
rūdas krāsas, krēpes uz abām pusēm, krēpes un aste.
1341a 1920. g. 10. maijā Ns 72 uz Kristapa
pierē balta zīme, no kurienes izd. pase un
d.
Blumberga
vārdu, kura
Rēzeknes apriņķa priekšnieka II iec. Pētera
ar kādu Ne nav zināms ;
935a
palī6s izsludina par nederīgiem sekošus pieteikta par nozaudētu.
10) uz Andrejam Ādama d. RomuBlīdienas pagasta valde izsludina par
ļam piederošo zirgu, baltsirmas krāsas, nozaudētus dokumentus:
1) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes zudušu Latvijas pasi, izd. no Stūru
14 g. v., 150 cm augstas, krēpes uz labo
pusi, no kurienes izd. pase un zem apr. priekšn. II jec palīga no 24. okt. pagasta valdes 14. okt. 1920. g. Ne 196
1922. g. Ne 4655 un
kāda Ns nav zināms;
uz Līnas Lavizes Kārļa rn. Lācis vārdu.
apliecību, izdotu
2) kara klausības
934a
11) uz Antonam Jāzepa d. Kasakovpriekšnieka
skim piederošo ērzeli 4 g. v., 129 cm no Rēzeknes kara apriņķa
Ābeļu pagasta valde, Jēkabpils apr.
augstu, dukanbēras krāsas, krēpes uz 23. aprilī 1923. g. Ns 3977 uz Leontija izsludina par nederīgu zirga pasi. izd.
Bogdanova
vārdu.
1338a
kreiso pusi, no kurienes izd. pase un Dementija d.
no šīs pagasta valdes 21. jūnijā 1920. g.
ar kādu Ne nav zināms un
Liksnas pagasta valde. Daugavpils Ne 141 uz Anša Juruša vārdu.
929a
12) uz
Ignatam Jāņa d. Prančam
apriņķī, izsludina par nederīgu kara
Ventspils policijas priekšnieks izsludina
piederošo zirgu 10 g.* v., baltsirmas klausības atv. apl. Ne 14707/18082/ž,
krāsas, 132 cm augstu, krēpes uz kreiso izd. no Daugavpils kara apr. pr-ka par nederīgu nozaudēto zirgu pasi,
pusi, no kurienes izd. pase un ar kādu 5. febr. 1923. g. uz Staņ i slava Jura d. izd. no Sarkanmuižas pagasta valdes
Uldrika
d.
Ventspils apr. uz Ģirta
m nav zināms.
1503a Azarovska vārdu.
1497a
Volbedachta vārdu.
1449a
Daugavpils apr. Aglones iec. policijas
Inčukalna pagasta valde izsludina
Liepājas 2. polic.iec pr-ks izslud. par
priekšnieks izsludina par nederīgu noz. par nederīgu, kā nozaudētu, zemkopības
nederīgu
nozaudēto karaklausības vecā
izdoto
apl.
zirga pasi Ns 1416, izd. no Izvoltas pag. dep-ta 25. apr. 1921. g.
parauga atvaļin. apliec
Ne 6011, izd.
valdes 1920. g. 5. dec. Feoktistam N° 1465 par pārdoto zirgu Mārtiņam
9. okt. 1923. g. no artil. labaratorijas
1488a
Pav'.ovam un pārrakstīta uz Zuzanas lāna d. Zeltiņam.
1901. g. dzim.
Eduarda
pr-ka uz
Calpas v.
905a
par Ludviga d. Ķaieta vārdu.
1447a .
Mēra pagasta valde izsludina
karaklaus.
apl.
nederīgu
nozaudēto
Rankas pagasta
valde izsludina par
Ilūkstes
apr. pr-ka palīgs
1. iec.
nederīgiem sekošus dokumentus: 1) noizd. no Valkas kara apr. pr-ka 30. apr. izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
d.
apliecību
6163
uz
Roberta
Dāvā
zaudēto III dalās rezervista
1924. g. Ne
Latvijas iekšzemes pasi Ns 82, izd.
1505a
-Ne 25904, izd. 31. dec. 1925. g. no Cēsu Ķrieviņa vārdu.
no Sventes pagasta valdes 20. apr.
kara apr. priekšnieka Arvīdam Augusta
Virbu pagasta valrle izsludina pat 1921. g. uz Efrosinijas Jura rn. Strod. Bernatam; 2) saplēsto kara klausības
1443a
nozaudēto Latvijas pasi ar ganovas vārdu.
nederīgu
līšanas apl. Ne 4781, izdotu 20. apr.
9925, izd. no Ventspils pol. uz Na1. iec.
pr-ka palīgs
Ilūkstes
apr.
g. no Cēšu apr. komendanta Kārlim N°
vārdu.
Nikolaja
m. Didrich
Pētera d. Tālažs; 3) nozaudēto zirga tālijas
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
1524a
Pasi Ns 506. izd. no Rankas pagasta
Latvijas iek;zems pasi Ne 1461, izd. no
par Bornes pagasta valdes 14. febr. 1924. g.
valdes 1920^ g. 25. martā uz Pavula
Gavru pagasta valde izsludina
Jura m. Križanovskas
Rubeņa v.; 4) nozaudēto Latvijas pasi nederīgiem pieteiktus par nozaudētiem uz Paulines
1444a
vārdu.
_
U8, izd. 1924. g. 1. dec. no Cēsu sekošus dokumentus:
apr. priekšnieka palīga 2. iec. uz Hermī1) Latvijas iekšzemes pasi Ne ilsl,
Liksnas pagasta valde, Daugavpils
nes Austras Pētera m. Sīka v.
954a
izd. no Bolvu pagasta valdes 1922. g. apr. izsludina par nederīgu karaklaus.
d.
Ozerova
vardu;
Georga
Alekseja
18346 z, izd. no
Rēzeknes apriņķa priekšnieka 2. iec. uz
Ludzas atv. apl. Ne 15042,
2) karaklaus. apliec, izd. no
kara apr. pr-ka 3. febr.
Palīgs izsludina par ned. sekošus nozaud.
g. Ne 1959 Daugavpils
1924.
pr-ka
8.
okt.
kara apr.
1923. g. uz Voiceka Jāzepa d. Vanaga
dokumentus:
1) zirga pasi, izd. no
Alekseja d. Ozerova vardu;
1499a
vārdu.
viļēnu pag. valdes 1921. g. ar Ne 659 uz uz Jura
pasi
Ne
3221,
3) Latvijas iekšzemes
ļ-ogina Cvetkova v.; 2) iekšzemes pasi
14.
sept.
Kalētu
pagasta valde izsludina par
no šīs pagasta valdes
«ļ 2339, izd. no Vidsmuižās pag. valdes izd
vardu.
nederīgu, kā nozaudētu, karaklaus.
1992 g. uz Nikifora lijas Bistrova
J2. sept. 1922. g. uz Piluces Jāņa m.
1483a apliec. Ne 932, izd. 13. maijā 1920. g.
Gudlevskas v.; 3) zirga pasi Ne 696, izd.
no 12. Bauskas kājn. pulka k-ra uz
n < Vidsmuižās pag. valdes 5. maijā
Priekules policijas pr-ks izsludina
1493a
-'
Jēkaba Pētera d. Liepa vārdu.
Lat920.
nozaudētas:
g.
pārrakst.
kā
uz Donata Bernana v.
par nederīgām,
'
Wz Jezupa Medņa v.; 4) zirga pasi Ne747. vijas iekšzemes pasi Ne 1297, izd. no
Lejasciema miesta valde izsludina
»zd. no Vidzmuižas pag. valdes 5. maijā Ašītes pag valdes 13.VI 1920 g.; ieroču par nederīgu nozudušo karaklaus. apl.
'920. g. uz Pavula Svaļba v., pārrakstītu atļauju Ne 709'2834 , izd. 3. jul. 1923. g. Ns 2490, izd. 27. martā 1924. g. no
atļauju Sapieru bat. k-ra uz Jāņa Kristapa d.
;lz Jana Eļksta v.; 5) zirga pasi Na 934, un
lietošanas
velosipēdu
1501a
jun. 1925. g. Vašila vārdu.
zdotu
izd.
25.
valdes
1138/2902,
no
Vidsmuižās
pag.
No
ļ
[5- maijā 1920. g. uz Nikodima Sondora no Liepājas apr. pr-ka uz Friča Kristapa
Kārķu pagasta valde izsludina par
1448a
vardu; 6) zirga pasi Ne 669, izd. no d. Tillera vārdu.
nozaudētu un tamdēļ nederīgu LatVlienu pag. valdes 1921. g. uz Donata
vijas iekšzemes pasi Ns 634, izd. no
Leica v.; 7) iekšzemes pasi Ne 260, izd.
Ķieģeļu pagasta valde izsludina par
pasi Ns 91, izd. Kārķu pagasta valdes 29. janv. 1921. g.
iekšzemes
nederīgu
"o Vidsmuižās pag. valdes 21. jūnijā
valdes 26. maija uz Minnas Miķeļa rn. Sūnas vārdu.
no Jēīcenu pagasta
1494a
,,^1. g. uz Paramona ivana d. OruzJāņa
d. Ozola vardu.
nov' vārdu.
1920. g. uz Jāņa
1143a
Mārkalnes pagasta valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks izslud.

par nederīgu nozaudēto sapieru bat. par ned. nozaud. atvaļ. apl. Ne 10009,
atv. apl. Ne 6300/ izd. 29. aug. 1921. g. izd. no Cēsu kājn. pulka komandiera
uz Kārļa Kārla d. Ruča vārdu.
1440a
uz Jāna Ernesta d. Daniela v., dzīv.
Stabu ielā Ne 13, dz. 15.
1129a
Sērmūkšu pagasta valde, Cēsu apr.
izsludina par nederīgiem, šaī valdei
Rīgas 6. polic. iec. priekšnieks izsl.
pieteiktus,kā zudušus sekošus doku- par ned. karaklausības apl. Ne 31885,
mentus: 1) karaklaus. apl. uz Jāņa izd. 30. jun. 1921. g. no Rīgas kara apr.
Jāņa d. Timas vārdu, izd. no Cēsu priekšn. uz Jakoba Jāņa d. Rakitova
"
kara apr. pr-ka 24. nov. 1924. g. Ns 19366, vārdu.
1130a
21 Latvijas iekšzemes pasi uz Kristīnes
Rīgas polic. 8. iec, priekšnieks izslud
Jāņa m. Švarc vārdu, izd. no Ķēču
pagasta valdes Ns 133 un 3) Latvijas par ned. nozaudēto Rīgas apr. aps.
priekšn. karaklaus. apl. Ns 52760 no
iekšzemes pasi uz Martas Antonijas
19. dec. 1921. g. uz Friča Andža d.
m. Letcis vārdu, izd. no Cēsu apr.
Matisona v., dzim. 1888. g., pied. pie
pr-ka .1. iec pal. 29. dec 1923. g.
Ārlavas pag , Talsu apr., dzīv. DārzNe 8389.
1516a '

policijas 10. iec. priekšnieks
par nederīgu, kā nozaudētu,
atvaļinājuma apliecību Ne 3649, izdotu
no Rīgas kara apriņķa priekšnieka
pārvaldes 28. aprilī 1923'. g. uz Nikolaja
Jēkaba d. Ozoliņa vārdu, dziv. Valguma
1314a
ielā Ne 26, dz. 7.
Rīgas

izsludina

Rīgas pilsētas valdes nodokļu nodaļa,
uz Rīgas pilsētas policijas VII iecirkņa
protokola pamata no 16. apriļa š. g.
ar Ne 0651, izsludina Otto Strausa
zirga pasi, izdotu no Salacas pag.

Valmieras apriņķa priekšnieka 1. iec.
palīgs izsludina par pazaudētiem un
nederīgiem sekošus dokumentus:
1924. g.
1) pasi Ne 1465, izsotu
8. decembrī no Roku pagasta valdes
uz Kārļa Pētera d. Medziņa vārdu;
2) pasi Ns 2244, izdotu 13. janvārī
1921. g. no Rencēnu pagasta valdes uz
Kārļa Jāna d. Skujina vārdu;
3) pasi 'Ns 98003, izdotu 16. februārī
1920. g. no Rīgas 3. iec. policijas priekšn
uz Ženijas Pētera m. Skalbes vārdu;
16. aprilī
4) pasi Ns 5082, izdotu
1920. g. no Valmieras pilsētas policijas
priekšnieka uz Marijas
Jēkaba m.
Kalniņ, dzim. Briedīt vārdu;
5) ārzemju pasi Ne _ 1199, izdotu
14. februārī 1925. g, no Ārlietu ministr,
ārzemju pasu nodaļas uz Marijas Kārļa
meitas Zvaigznītes vārdu;
6) zirga pasi Ns 56, izdotu 18. okt.
1920. g. no Valmieras pagasta valdes
uz Pētera Pētera d. Jēkabsona vārdu;
7) zirga pasi Ns 55, izdotu 28. dec.
1919. g. no Valmieras pilsētas valdes,
uz Jāņa Jāņa d. Dūnis vārdu;
8) aizsargu apliecību Ns 2503, izdotu
27. aprilī 1922. g. no Valmieras apriņķa
priekšnieka uz Burtnieku pagasta aizsargu nogaļas aktivā dalībnieka Pētera

14. aprilī

Zaķa

augļu ielā

10/12.

1132a

Rīgas policijas
8. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto Rīgas

kara apr. priekšn. karaklausības apl.
Ne 14761 uz Antona Jezupa Vaivoda v.,
dzim. 26. sep. 1892. g., pied. pie Vaikavas pag. valdes, Daugavpils apr.,
dzīv. Pērnavas ielā 18, dz. 58.
1131a
Rīgas

policijas

11. iec.

priekšnieks

izsludina

par nederīgu 3. daļas rezerv.
apliec. Ns 79248, izd. no Rīgas kara
apr. pr-ka uz Aleksandra Viktora d.
Grēbe vārdu, dzīv. Slokas ielā Ne 18
dz. 8, kā pazaudētu.
1453a

1920. g. Ne 329 par nozaudētu

un vairs nederīgu.

1127a

vārdu.

1340a

Veclaicenes pagasta valde, Valkas apr.

Cēsu apriņķa priekšn. palīgs I iec.
izsludina par nederīgiem sekošus nozaudētus dokumentus:
1) Latvijas pasi Ne 3330, izd. no
Cēsu pilsētas policijas uz Jāņa Mārča d.
Andersona vārdu;
2) Latvijas pasi Ns 9806, izd. no
Cēsu apr. priekšn. I iec. palīga uz
Jūlijas Ernestīnes Pētera m. Gailis v.;
3) Latvijas pasi Ne 1220. izd. no

izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
šīs pagasta valdes 26. febr. 1923. g.
Ne 8, izd. Pēteram Orgam zirga pasi
uz ķēvi tumši sarkanas spalvas, 2 arš.
augstu, lauku pieri, abas pakaļkājas

Vārmes pag. valdes uz Mārtiņa Alfrēda

izsludina par nede ' rīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi Ne849, izdotu no

Jāņa d. Cīruļa vārdu;
4) Latvijas pasi Ne 42, izd. no Priekuļu

un kreisā

priekškāja līdz ceļa locītavai

baltas.
Pase pie zirga resp. ķēves
pārdošanas vēlāk pārrakstīta uz Oskara
Jāņa d. Veistera vārdu.
1402a
Alūksnes

iecirkņa

polic.

priekšnieks

Gaujienas pagasta valdes 13. novembri

pag. valdes uz Alvines Mārča m. Timo1920. g. uz Annas Toma m. Pels vārdu,
fejev-Kuchara vārdu;
(pēc vīra Aluša).
1317a
5) Latvijas pasi Ns 1183, izd no
Pāles pagasta valde
izsludina par
Drabežu pag. valdes uz Pētera Jāņa d.
nederīgu Latvijas pasiNe 1392, izdotu
Apsītes vārdu;
6) Latvijas pasi Ns 533, izd. no no šās pagasta valdes 14. aprilī 1920. g.
Veselavas pag. valdes uz Emmas Jāņa uz Mildas Antonijas Jura m. Paegles
vārdu, kura pieteikta par nozudušu.
Bariss vārdu;
1133a
Madonas apriņķa priekšnieka palīgs
I iecirknī izsludina par nederīgiem, kā
nozaudētus, sekošus dokumentus:
Latvijas iekšzemes pases:
1) izdotu no bij. Madonas iecirkņa
policijas priekšnieka 9. jūnijā 1923. * g.

Liepājas pilsētas 3. iec. policijas priekšnieks izsludina par nederīgu nozaudēto
Staņislava

Jura

d.

Dobilas

III

daļas

rezervista apliecību, izdotu no Liepājas
kara apr. pārvaldes 21. dec. 1925. g.
Ne 27003.

1680a

Ns 395 uz Jāņa Jāņa d. Krauklis vārdu;
Liepājas 2. policijas iec. priekšnieks
2) izdotu no bij. Madonas iecirkņa izsludina par nederīgu nozaudēto kara
policijas priekšnieka 23. augustā 1924. g. klausības vecā parauga atvaļin. apliec.
Ne1659 uz Aleksandra Pētera d. Šiliņa v.; Ne 8446, izd. 29. sept. 1920. -g. no
3) izdotu no Saikavas pag. valdes
10. Aizputes kājn. pulka kom. uz 1886. g.
11. martā 1920. g. Ns 809 uz Jūlija
dzimušā Andreja Leona d. Hartmana
Andreja d. Barbana vārdu;
vārdu.
1679a '
4) izdotu

no

2. septembrī
Pētera

Sarkaņu

pag.

valdes

1921. g. Ns 586 uz Kārļa

d. Stūrstepa

5) izdotu

no

bij.

vārdu;
Madonas

iecirkņa

policijas priekšnieka 1. septembrī 1923. *g.
Ne 691 uz Aleksandra Jēkaba d. Kļaviņa

vārdu;

ii) izdotu no Sarkaņu pag. valdes
19. martā 1920. g. Ne 477 uz Mariannas
Kārļa m. Bērziņ vārdu;
7) izdotu no Silajāņu pag. valdes
10. septembrī
1925. g. Ne 4688 uz
Albina Pētera d. Utinana vārdu;
8) izdotu no Atašienes pag. valdes
21. februārī 1922. g. Ne 486 uz Andreja
Pētera d. Utinana vārdu;
9) izdoru

no

Praulienas

pag. valdes

Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks

izsludina

par nederīgu

nozaudēto kara-

klausības apliecību, izdotu no Valkas
kara apriņķa priekšnieka Ne 288 no

19. apriļa ' 1920. g. uz Alfrēda Glista d.
Abelkoka vārdu.
1683a
Mālupes

pagasta

valde,

Valkas

apr.

izsludina par nederīgiem, sekošus. par
nozaudētiem pieteiktus dokumentus:
1) iekšzemes pasi, izd. no šīs pag.
valdes 25. aug. 1920. g. Ns 301 uz Otto
SImaņa d. Gorbana vārdu:
2) iekšzemes pasi, izd. no šīs pag.
valdes 6. maijā 1922. g. Ne 1511 uz
Jochana Reinholda SImaņa d. Balodis
vārdu;

9. martā 1920. g. Ne 219 uz Emmas
3) zirga pasi, izd. no Lipnas pag.
Indriķa m. Bērziņ vārdu;
valdes 30. jūnijā 1920. g. Ns 461 uz
'
10) izdotu no Pastenes pag. valdes Jāņa Pētera d. Karro vārdu;
18. jūlijā 1923. g. Ne 216 uz Eduarda
4) iekšzemes pasi. izd. no šīs pag
Vikentija d. Šipčenoka vārdu;
valdes 20. nov. 1920. g. Ns 1086 uz Her11) izdotu no Ļaudonas
pag. valdes
berta Aleksandra Otto d. Pūriņa vārdu;
26. oktobrī 1920. g. Ns 1544 uz Edes
5) iekšzemes pasi, izd. no Annas
Andreja m. Beļavniek vārdu;
pag. valdes 1. jūlijā 1920. g. Ns 179 uz
12) izdotu no Praulienas pag. valdes
AKdes Jēkaba m. Vītol vārdu.
1392a
18. martā 1920. g. Ne 557 uz Annas
Līvānu
miesta valde izsludina
Mārtiņa m. Elksnīt vārdu un
par
13) 'izdotu no Ļaudonas pag. valdes nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi
26. oktobrī 1920. g. Ne 1541 uz Paulines Ne 1060, izd. no šī pagasta 1921. g.
14. janv. uz Aleksandra Andreja d.
Jāņa m. Reinbak vārdu;
Karšenieka vārdu.
Zirga pases:
1391a
14) izdotu no Piedrujas pag. valdes
Litenes pagasta valde, Madonas apr.
3. decembrī 1920. g. Ne 792 uz Staņislava
izsludina par nederīgām
šīs pagasta
Foma d. Kovaļevska vārdu un
valdes 17. febr. 1920. g. NiNs389 un 390,
15) izdotu no Bērzaunes pag. valdes ;
izdotās zirgu pases uz Otto Gustava d.
uz
10. janvārī
1920. g. NsNs 6 un7
Kalniņa vārdu.
1390a
mirušā Jāna Lielupa mantinieku vardu.
16) vekseli par Ls 300 uzjāņa ErNautrēnu pagasta valde, Ludzas apr.
maņa d. Lācis vārdu, izdotu no Oskara izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus ,
izsludina
par
nozauReiņa d. Mežsarga,
sekošus šī pagasta iedzīv. dokumentus:
dētu.
1) iekšzemes pasi
Ne 2589, izd.
17) atsaucu savu sludinājumu pag. 5. febr. 1924. g. uz Krišana Kazimira
gada „V. V." 81. num. par Helēnas Kazimira d. vārdu;
Antona m. Šostaka iekšzemes pases
2) iekšzemes
pasi
Ne 1948, izd.
nozaudēšanu;

18) atsaucu savu sludinājumu š. g.
„V. V." 57. num. par Eduarda Jāņa d.
Kāposta iekšzemes pases nozaudēšanu :
19) atsaucu savu sludinājumu š. g.
„V. V." 57. num. par Almas Pētera m.
Bieziņ iekšzemes pases nozaudēšanu.
Smiltenes pagasta valde izsludina

par
nederīgu nozudušo zirga pasi, izdotu
valdes Kārlim
no Neretas pagasta
1399a
Kārļa d. Egle.

6. okt. 1922. g. uzVirginas Domenika
m. Namsana vārdu;
3) karaklausības
apliec. Ne 11648 ,
izd. 13. febr. 1923. g. no Ludzas kara
apr. pr-ka uz Boleslava Vinča d. Škena
vārdu.
1397 a
Jaunraunas

pagasta

valde

izsludina

par nederīgu nozaudēto Vidzemes arti.
pulka k-ra 1924. g. 19. febr. Ne 18,
izd. karaklaus. apliec, uz Dāvā Pētera
d. Auškāpa (Augškāpa) vārdu. 841a

Rīgas

pds.

valdes

nodokļu

izsludina par ned. nozaudēto
Emata zirga pasi Ne 79, izd. no
pag. valdes 13. febr. 1920. g
Kalniņ vārdu.

nodala
Teodora

Meņģeles
uz Ievas
2100a

Rīgas 6. pol. iec. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto 3. dalās rezerv
apliecību Ne 78271, izd. 18. dec 1925. g!
no Rīgas kara apr. priekšn. uz Staņislava
Franča d. Zabarovska vārdu.
2047a

Rīgas pol. 9, iec. priekšnieks izsludina
par nederī gu nozaudēto karaklausības
apliecības grām., izd. no Rīgas kara apr.
priekšn. 5. martā 1925. g. Ne 24413 uz
Pētera Alberta d. Krauklis vārdu, dzim.
'
'898. g.
2048a
Rīgas polic. 9.iec. priekšnieks izsludina

par ned. nozaudēto karaklausības apl.
grām. Ns 21382, izd. 13. maijā 1924. g.
no Rīgas kara apr. priekšnieka uz
Andreja Vijuma d. Linde v., dzim.
1901. g. 2. nov.
2106a
Ilūkstes apr. priekšn. 2. iec. palīgs
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi Ne 403, izd. no Dvietes pag. valdes
15. aprilī 1921. g. uz Ādolfa Kārļa d.
Samsona v.
2109a
Ilūkstes

apr. priekšnieka

2. iec. pal.

izsludina
par ned. nozaudēto karaklausības apliecību Ne 281, izd. no
Jēkabpils-Ilūkstes kara apr. priekšn.
15. dec. 1921. g. uz Alekseja Pohoma d.
Kovalevskisv.

2108a

Ilūkstes apr. priekšnieka 2. iec. pal.
izsludina par ned. nozaudēto iekšzemes
pasi Ne 556, izd. no Rubenes pag. valdes

1920. g. 17. nov. uz Franciskas Staņislava m. Vanag v.

2107a

Pabažu pagasta valde izsludina par
Rīgas polic. 5. iec. pr-ks izsludina
nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes paisi par nederīgu nozaudēto apl., izd. no
izdotu no Rīgas apriņķa priekšnieka Rīgas kara apr. pr-ka 2. dec. 1925. g.
palīga 2. iec. 8. okt. 1920. g. Ne 862 uz Ne 72698 par ieskaitīšanu 3. daļas
Almas Mārtiņa m. Muižul vārdu.
2201a rezerv. uz Pētera Borskoviča vārdu.
1910a
Mālpils pagasta valde izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus
Rīgas polic. 7. iec. pr-ks izsludina
dokumentus:
par nederīgu, kā nozaudētu, 3. daļas
1) Latvijas pasi Ns 2950, izdotu no rezerv. apl., izd. no Rīgas kara apr.
Rīgas apr. priekšn. pal. 2. iec. 15. okt. pr-ka 11. dec. 1925. g. Ne 74209 uz Jāņa
1921. g. uz Eduarda Jēkabsona vārdu; Arnieļa d. Makara vārdu, dzīv. Rīga,
2) Latvijas pasi Ne 81, izdotu no Sarkanā ielā Ne 2/4.
1807a
Mālpils pagasta valdes 16. febr. 1920. g.
Rigas polic. 9. iec. pr-ks izsludina
uz Jāņa Brišķena vārdu;
par nederīgu nozaudēto 3. daļas rezerv.
3) Kara klausības atvaļinājuma apapl. Ne 78690, izd. noRīgas kara apr.
liecību Ne 110/33002, izdotu no Rīgas pr-ka 16. dec. 1925. g. uz Reiņa Jāņa
d.
etapa komandanta 9. okt. 1920. g.
Ozola vārdu, dzim. 1907. g.
1808a
uz Alfrēda Cīruļa vārdu;
4) Zirga pasi Ne 321, izdotu no
Skaistas pagasta valde izsludina par
Mālpils pag. valdes 30. martā 1920. g. nederīgiem, kā nozaudētus, zemāk apuz Jāņa Freimaņa vārdu.
2200a
zīmētus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Līvānu miesta valde izsludina
par
Jasmuižas pagasta valdes
12. dec.
nederīgu nozaudēto atvaļinājuma
ap1920. g. Ne 600 uz Teklas Pētera m.
liecini Ne 13931/17349/ž, izdotu no
Baško vārdu;
Daugavpils kara apriņķa
priekšnieka
2) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
31. janv. 1923. g.uz Andreja Mārtiņa d.
Skaistas pagasta valdes 22. dec. 1920. g.
Priedes vārdu.
2199a
Ne 583 uz Franča Vikentija d. Vevera
Līvānu
miesta valde izsludina
par vārdu;
3) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
nederīgu nozaudēto pilsoņa Ādolfa Jēkaba d. Griezana atvaļinājuma apliecību Piedrujas
pagasta
valdes 26. okt.
Ne 13979/18976, izdotu no Daugavpils 1922. g. Ne 3724 uz Pāvela Franča d.
kara apriņķa priekšn. 1923. g. 5./9.febr
Kaskevič vārdu;
'
2198a
4) zirga pasi, izd. no Skaistas pag.vaidēs 30. aug. 1920. g. Nē 602 uz
apr.,
Litenes pagasta valde ,Madonas
Donata d. Evarta vārdu;
izsludina par nederīgu šīs pagasta valdes Jāņa
5) zirga pasi, izd. no Pustiņas pag.
12. janvārī 1923. g. zirga pasi Ne 631,
valdes 24. nov. 1921. g. Ns 10:
izdotu uz. Aleksandra Jāņa d. Lesiņa
Ignatā Ignata d. Jankevič vārdu un
vārdu, kura pieteikta ar nozaudētu no pārrakstītu uz Ignata Pētera d. Aišpura
tagadējā viņas īpašnieka Andreja Jēvārdu;
kaba d. Stāmera.
2197a _
6) zirga pasi, izd. no Krāslavas
pag.
24

Ilūkstes apr. priekšn. -pal. par 1. iec.
Litenes pagasta valde ,Madonas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto Laizsludina
par nederīhgu
šīs pagasta
tvijas iekšz. pasi Ns 5131, izd. no Kalkūnes pag. valdes 22. dec. 1924. g. uz valdes 12. febr. 1920. g. zirga pasi
Vassas Feliksta m. Aleinikovas vārdu. Ne 42, izdotu uz Otto Jāņa d. Āboliņa
'
2196a
2059a vārdu.
Ilūkstes apr. priekšn. pal. 1. iec. par

izsludina par nederīgu nozaudēto karaklausības apliecību Ns 7005, izd. no
Jēkabpils-Ilūkstes kara apr. priekšn.
18. jul. 1,924. g. uz Jermolaja Jevstigneja
čl. Zaburdajeva vārdu.
2058a
Daugavpils

prefekts

izsludina

par

nozaudētu karaklausības apliecību, izd.

3. febr. 1923. g. Ns 12961/17892 ntr
Daugavpils kara apr. priekšn. uz Izaka
Haima d. Šlosberga vārdu.
2057a
Daugavpils prefekts izsludina
par
nozaudētu karaklausības apliecību, izd.
31. janv. 1923. g. Ne 12831/17169 no
Daugavpils kara apr. priekšn. uz Osipa
Donata d. Sprinģiša vārdu.

Daugavpils

par
pasi,
izd. 6. sept. 1924. g. Ne 25166 no Daugavpils prefektūras uz Vladimira Jānā d.
Voronecka vārdu
2055a
nozaudētu

prefekts

2056a

Latvijas

izsludina

iekšzemes

Daugavpils prefekts
izsludina par
nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi, izd.
3. janv. 1921. g. Ne 4910 nd Daugavpils
prefektūras uz Bellas Vulfa m. Kvasnik
vārdu.
2054a
Daugavpils

prefekts

izsludina

par

Cesvaines pagasta valde izsludina par
nozaudētu un nederīgu karaklausības
apliecību, Ne 120 izdotu no Cesvaines
1920 g. 12. janvārī uz
2053a komandanta
vārdu.
Pētera Kārļa d. Andersona v.
2189a
Matkules pagasta valde izsludina par
Alsviķa pagasta valde, Valkas apriņķī,
nozaudētu un nederīgu» Latvijas iekšz.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 469, izd. no Jaunpagasta pag.
iekšzemes pasi Ne 365, izdotu no šās
valdes 29. maijā 1920. g. uz Anša Kārļa
vārdu.
1987a pagasta valdes 10. septembrī 1920. g.
d. Ķizenbacha
uz Emmas Augustes Pētera m. Incekaln
pagasta

valde

izsludina

par

vārdu.

2187a

nozaudētu un nederīgu karaklausības
Rozēnu pag. valde izsludina par ned.
apliecību Ne 12998, izd 16. martā 1923. g.
no Tukuma-Talsu kara apr. priekšn. nozaudētu vecā parauga karaklausības
uz Friča Andreja d. Lodes vārdu. 1988a apliecību Ne 36, izdotu no Vidzemes
artilērijas pulka komandiera 31. aug.
Kapiņu pagasta valde, Daugavpils apr. 1920. g. uz Jāna Kārļa d. Rubeņa
*
izsludina par nederīgu karaklausības vārdu.
1991a '
apliecību Ne 8307/2205/ž, izd. DaugavLīvānu miesta valde izsludina iznīcipils kara apr. priekšn. 1923. g. 5. ap'rilī
nātu iekšzemes pasi Nš 672, izd. no šīs
uz Akima Potapa d. Ivanova v. 1984a
valdes 1922. g. ,22. aug. uz Annas Jāņa
par m. Veigur-Kūka vārdu par nederīgu.
Bejas pagasta valde izsludina
nederīgu nozaudēto zirga pasi Ne 406,
__J 986a
izd. no Kolberga pag. izp, komitejas
Kuldīgas pagasta valde, Kuldīgas apr.,
13. dec. 1920.g. Kārlim Švartcs uz viņam izsludina par
nederīgu, kā zudušu, Lapiederošo 8 g. v. ķēvi, sarkanbrūnu, tvijas iekšzemes pasi Ns
822, izd. no
ar
baltu
zīmīti
15
vērš.
augstu,
1 arš.
Turlavas pag. valdes 10. janv. 1921. g.
pirkšanu
pārgājusi
vēlāk
caur
pierē, kura
uz Līzes Ādama m. Feldt, dzim. Roga
Andreja Sīmana d. Dibena īpašumā. vārdu.
1985a
2309a
Ābelu pagasta valde, Jēkabpils apr.,
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus:
1) iekšzemes pasi Ne 1354, izd. no
Sēlpils pag. valdes 2. nov. 1922. g. uz
lana Jana d. Ozola vārdu ;
2) zirga pasi Ne 78. izd.no Jēkabmiesta
uz Jura
pils. valdes 1921. g. 30. dec.
2306
Kropmaņa v.
Aizupes pagasta valde izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus
dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi Ne 1484,
izd. no Aizupes pag. valdes 16. oktobri
karaklausības apliecību
1925 g un 2)
kara
No 17102, izd. no Tukuma-Talsu
apr priekšn. 19. dec. 1925. g. abi dokud.v.230/a
menti uz Barona Kriša Kārļa

la.

jun.

1923.

g.

jn»

Uy

Ilūkstes apr. priekšn. pal. par
izsludina

par nederīgu

1. iec.

nozaudēto zirga

pasi Ne 3, izd. no Demenes pag. valdes
3. martā 1921. g. uz Kaspara Donata d.
Višnevska vārdu.
Ilūkstes apr. priekšn. pal. par

1064a
1. iec.

izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi Ne 590/04090, izd. no Kurcuma pag.
valdes 12. janv. 1926. g. uz Friča Jēkaba
d. Kolomažnikova vārdu.

2063a

Ilūkstes apr. priekšn. pal. par 1. iec.
atsauc publikāciju iesp. ,,Vald. Vēstn."
61. numurā

1926. g. attiecībā uz zirga

Valmieras

apr.

pr-ka

palīgs

2. iec.

izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
aizsarga dienesta apl., izd. no Valmieras apr. pr-ka Ne 1154 uz Augusta
1920a
Legzdiņa vārdu.
Zilupes iec. pol. pr-ks

izsludina

par

nederīgiem

sekošus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izd.

no

Jaunlatgales apr. pr-ka paligs 2. iec
izsludina par nederīgu nozaudēto karaklaus. apl.. izd. no Ludzas kara apr
pr-ka 3. nov. 1921. g. Ne 13385
už
Faiviša Simkas d. Zilbera vārdu. 1810a
Madonas apr. pr-ks izsludina par
nederīgām aizsargu dienesta apliecības
izd. no- Madonas (Biržu) iec. pol '
pr-ka no Ne 1 līdz Ne 922, laikā no
1922. g. 2. okt. līdz 1924. g. 3u. apr
1816a
ieskaitot.
Liepājas

par

2. polic. iec. pr-ks izsludina

nederīgu

nozaudēto karaklausības
vecā parauga atv. apl. Ne 79, i^
31. aug. 1920. g. no 12. Bauskas kājn ".
pulka k-ra uz 1886. g. dzim. Hermana '
(Ābrama Haima), Zelika (Haima) ' d.
Gabbe (Gobbe 'vai GabetaJ vārdu. 1814a

Modonas
apr. pr-ka 2. iec. palīgs
izsludina par nederīgiem sekošus dr>
kumentus:
- -?&&"
>%$«>
1) Krievijas nac. pasi Ne 3255, izd.
2) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Pasienes pagasta valdes 4. janv. 1922. g. no Krievijas sūtn. Rīgā uz Jura Reiņa d.'
Ne 16 uz Šoloma Šmuila Mozus d. Rudus vārdu un
2) Krievijas nac pasi Ne 3254, izd,
Bekmanā vārdu;
3) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no no Krievijas sūtn. Rīgā uz Elizabetes
1819a
Pasienes pagasta valdes 1921. g, ar Andreja m. Rudus vārdu.

Nirzas pagasta valdes 30. aug.

Ne 2563 uz Boļeslava
vārdu;

Ne

2079

Bļiīdnik

uz

1923. g.
Ādama d. Šķila

Emmas

Staņislavā

vārdu.

m.
?

1918a

Liepājas pils. 3. iec. polic. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto vecā
parauga karaklausības apl., izd. no
Latgales inženieru rotas (Ns nezināms)
uz Pētera ļēkaba ci. Sniedzes vārdu.

.

'?

1916a

Daugavpils
prefekts
izsludina
nozaudētu
Latvijas
iekšzemes

par
pasi,

izd. 31. jul. 1922. g. Ne 18768 no Daugavpils pref. uz Alekseja Semjona d.
1913a
Soboļa vārdu.
'

Kursīšu

pagasta

pr-ka

palīgs

1.

iec.

izsludina par nederīgiem sekošus dokumentus:
1) Tukuma apr. karā cietušo pensijas
komisijas apl. Ne 30 uz Jāna Lindberga
vārdu un
2) Tukuma-Talsu
kara apr. pr-ka
apl. Ne 362, izd. uz tā paša Jāņa Lindberga vārdu.
Tukuma

apr.

1833a
pr-ka

palīgs

1.

iec.

izsludina par nederīgu iekšzemes pasi,
izd. no Smārdes pagasta valdes Ne 1407

uz Līnas Gaile vārdu.

1832a

par

1—.— )

Z

Uzaicinājums

Ventspils pilsētas polic. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas pasi, uz 2. kārtēju
Glaudana vārdu;
izd. no Ventspils pref. 25. febr. 1921. g. locekļu
7) zirga pasi, izd. no Izvoltas pag. Ne 8110 uz Annas Jāna m. Tafelberg
'
valdes 25. sept. 1920. g. Ne 451 uz vārdu.
1834a "
apr.

izsludina

Dažādi sludināju

V

uz

Tukuma

valde

nederīgām
sekošas nozudušas
zirgu
pases:
1) izd. no Kursīšu pagasta '.-akīes
20. jun. 1923. g. Ne 887 uz Anša Ozola
vārdu un
2) izd. no Kursīšu pag. valdes 4. jun.
1920. g. Ne 518 uz Jana Valcina vārdu
1613a

Aleksandra Andreja d. Rizialo vārdu
un pārrakstītu uz Eduarda jezupa d.

Liksnas pagasta valde ,Daugavpils apr. Izidora Dzalba vārdu un pārrakstītu
izsludina
par nederīgu karaklausības
uz Vikentija Gurkovska vārdu;
atvaļinājuma apliec. Ne 14926/18048/ž,
8) zirga pasi, izd. no Pustiņas pag.
izdotu no Daugavpils kara apr. priekšn.
valdes 8. janv. 1922. g. Ne 1155 uz
3. febr. 1923. g. uz Donata Gerasima d.
Antona Nemiro vārdu un pārrakstītu uz
Kampaņa vārdu.
2194a
Jāņa Kazimira d. Livčana vārdu;
Kokmuižas pagasta valde izsludina
9) zirga pasi, izd. no nezināmas
par nederīgu nozaudēto karaklausības
iestādes un pārrakstītu
uz Jāzepa
apliecību Ne 7624, izdotu 17. novembrī Grauba, uz Franča Kačana un pēc tam
1922. g. uz Mārča Pētera d. Ivana vārdu, uz Ignata Vincas d. Puncuļa vārdu;
no Valmieras kara apr. priekšn.
2193a
. 10) atvaļin. apliec, izd. no Daugav12.,13. martā
pils kara apr. pr-ka
Kokmuižas pagasta valde izsludina
1923. g. Ne 3511/29129 ž uz dzim.
par nederīgu nozaudēto
zirga pasi
1887. g. Jāni Donata d. Pipina vārdu;
Ne 286, izdotu no viņas 22. febr. 1926. g.
11) zirga pasi, izd. no Osunes pag.
uz Pēterim Jāna d. Valcim piederošu valdes 9. janv. 1923. g. Ne 1845 uz
rudu ķēvi.
2192a
Staņislava Spiļa vārdu un pārrakstītu
Iecavas pagasta valde izsludina par uz Ludviga Lakse vārdu;
12) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ne 738, izdotu no Iecavas pagasta Skaistas pag. valdes 18. dec. 1920. g.
valdes 13. aprilī 1920. g. uz Lizet.es Ne 535 uz Franča Ignatija d. Ekša vārdu;
13) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Jēkaba m. Plucis, dzim. Zemniek vārdu.
2191a
Skaistas pag. valdes 27. sept. 1921. g.
uz Antona Vikentija d. Beleviča vārdu;
Ēveles pagasta valde ,Valkas apriņķī,
14) atv. apl., izd. no Daugavpils
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
kara apr. pr-ka
12./13.
martā ar
pasi Ne' 239, izdotu no Naukšēnu pag.
Ne 3516/23134/ž uz Eduarda Jāņa d.
valdes 14. aprilī
1920. g. uz Jura Bogdana vārdu.
1622a
2190a
Jurisona vārdu.

nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi, izd.
18. jun. 1925. g. Ne 26887 no Daugavpils
prefektūras uz Jāņa Michaila d. Ivanova

Matkules

valdes,

Valmieras apr. pr-ka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus:
1) pasi, izd. no viņa 19. martā
1920. g. Ne 1669 uz Emmas Pētera m.
Klej vārdu;
2) pasi, izd. no viņa 15. martā 1920. g.
Ns 332 uz Kārļa Mārtiņa d. Cīruļa v.;
3) karaklaus. apl., izd. 7. aug. 1922. g.
Ne 3572 uz Kārļa Mārtiņa d. Cīruļa
vārdu.
1921a

Rīgas

Biržas

sabiedrības

oisM sapulci
1926. %., pīkst.
12 dienā, Rīgas Biržas komitejas zālē.
Dienas kārtība:

piektdien, 58. maija

1) revidētā

Rīgas Biržas komitejas
1925. g. pārskata Epsiiprināšana.
2) budžets iS2o. gadam.
3) vēlēšanas.
Locekļus

lūdz

neiztrūkstoši

ierasties

šinī sapulcē, lai būtu iesptjams apstiprināt pārskstu vēl maija mēnesī.
3374

Rīgas Biržas komiteja.

Sabiles privat slimnīcas biedrība
Tukuma apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu apliecību, izd. sasauc 21. maijā
š. g, pīkst. 9 rītā
no Tukuma-Talsu
kara apr. pr-ka
Rīgā, Vaļņu ielā 2, dz. 23
Ne 1666 uz Arnolda Johana d. Kovski
vārdu.
1831a
Ilzenes

pagasta

valde

izsludina

par

nederīgu
nozaudēto
karaklaus.
apl.
Ne 1756, izd. no Rēzeknes kāja apv.
pr-ka 17. apr. 1923. g. uz Pētera Antona
d. Oiševska vārdu.
1487a

īrkirt. visp.lapuld

ar sekošo dienas kartību:
slimn. biedr., ja minētā
dienā un stundā neierastos statūtos paKalupes pagasta valde izsludina par
redzētais biedru skaits, tad pec statūta
nederīgu
nozaudēto atv. apl., izd.
§ 14. 28. maijā š. g. notiks
3./5. febr. 1923. g. no Daugavpils kara
Taurenes pagasta valde izsludina par apr. pr-ka Ne 15206/18039/ž uz Antona
nederīgu
nozaudēto
karaklaus.
apl., Jufa d. Lozda vārdu.
1845a
ar to pašu dien.kārt. un bus pilntiesīga.
izd. no Kurzemes arti. pulka k-ra
Valde.
Vandzenes pagasta valde izsludina 3372
29. sept. 1920. g. Ns 6601 uz Pētera
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš971 a
Jāņa d. Kupla vārdu.
Adas lūpniecbas un tirdzn. akc. sab.
zemes pasi, izd. no Vandzenes pagasta
Taurkalnes pagasta valde izsludina valdes 26. sept. 1920. g. Ne 1143 uz
„Apavs"
par nederīgu nozaudēto pasi, izd. no Reiņa Pētera d. Grūnvalda vārdu. 1854a
Rīgā, Elizabetes ielā Ne 85-s, savā
Valles pagasta valdes 1920. g. 31. jul.
Taurenes pagasta valde izsludina par
Ne 282 uz Mārtiņa Mārtiņa d. Zoda
pilnā otrā
nederīgu nozaudēto
zirga
pasi, izd.
'
vārdu.
968a
no Taurenes pagasta valdes 7. janv.
Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 1. iec: 1926. g. Ne 68/5318 uz Pētera Jāņa d. ĀRKĀRTĒJĀ SAPULCĒ
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,- Mistris vārdu.
1520a
6. maijā š. g. un uz statūtu pamata
atv. apl. Ne' 11424, izd. no Jēkabpils
§ 72. un _73. nolēma akc sab. .Apavs'
Lutriņu pagasta valde Kuldīgas apr.
Ilūkstes kara apr. pr-ka6 . martā 1923.
likvidēt un ar šo uzaicina vrsus deizsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Vasiļija Apolonija d. Gorkina vārdu.
nokārtot savas
bitorus un kreditorus
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
sludin.
Jēkabpils apr. priekšnieKa pal. 2. iec. Lutriņu pagasta valdes 1925. g. 16. jul. prasības sešu mēnešu laika no
dienas. Pēc noliktā termiņa notecēšanas
izsludina
par ned. nozaudēto karaNe 2621 uz Miķeļa Pētera d. Pelcis vārdu,
nepieteiktās prasības vēlāk netiks te"
klausības apliec. Ne 116, izd. no Jaun1502a
iedz. Lutriņu pag. Veģos.
vērotas.
jelgavas-Ilūkstes kara apr. priekšnieka
Vaives pagasta valde, Cēsu apriņķī, 3374
23. martā 1921. g. uz Jāņa Jēkaba d.
Likvidācijas komisija. ^
Liepiņa vārdu un karaklausības apliec. izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Baltujūras tirdznieoibasNe9702, izd. no Kurzemes divīzijas Latvijas iekšzemes pasi Ne 275, izdotu
noliktavas priekšnieka 30. sept. 1920. g. no Veismaņu pag. valdes 13. martā tranzita un
sa-ba
1920.
g.
uz
iāna
Jāna d. Ramata vārdu.
uz Pētera Jāņa d. Veinberga v. '2111a
"
1401a
sasauc
Valmieras pag. valde, Valmieras apr.,
Snēpeles pagasta valde izsludina par
izsludina par ned.. nozaudēto Latvijas
nederīgām nozaudētas Katrines Dintes
pasi Ne 2049 uz Jāņa Augusta d. Rullis
2. jūnijā š. g. pīkst. 5 p. p. sabiedrība»
vārdu, izdotu no Valmieras pilsētas zirgu pases: 1) Ne 105, izdoto 16. jūlijā
sekošu
1920. g. no Kuldīgas pag. valdes un telpās Grēcinieku ielāNe 26 ar
policijas 5. martā 1920. g. un karadienas kartību:
2) Ne 298, izdoto 28. jūlijā 1920. g.
klausības apliec. Ne 5275, uz tā paša
1) valdes ziņojums,
no Kuldīgas pag. valdes.
1400a
Rullis vārdu, izd. no Elektrotechniskā
2) vēlēšanas un
diviziona
komandiera
6. septembrī
Misas pagasta valde izsludina
par
3) priekšlikumi.
1924. g.
1997a
Valde ^
iekš3373
nederīgu
nozaudēto
Latvijas
Mazsalacas pag. valde izsludina par zemes pasi, izd. no Rīgas pref. 1924. g.
oi.
ned. nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi 15. maijā Ne 240582 uz Emilijas Jāņa m.
'
Griķis vārdu.
Ne 938, izd. no šīs pag. valdes (bij. Val1395a
tenbergu) 14. maijā 1920. g. uz Annas
Oslo,
Misas pagasta valde Bauskas apr.
%?>
Pētera m. Hincenberg v.
1849a
sasauc piektdien 21. maijā 1926izsludina par nederīgu nozaudēto Lattelpas.
pīkst.
1
dienā
Handelsstands
,
Jelgavas apr. priekšnieka pal. 1. iec. vijas iekšzemes pasi, izd. no šis pagasta
izsludina par ned. nozaudēto iekšzemes valdes 12. jūnijā 1920. g. Ne 343 uz Kari Johansgate 37, Oslo,
1394a
pasi Ne 556, izd. 9. martā 1920. g. no Kārļa Miķeļa d. Mazā vārdu.
Jelgavas apr. priekšnieka pal. 1. iec.
Makašēnu pagasta valde, Rēzeknes
kanclejas uz Kārļa Indriķa d. Neilanda apr. izsludina par nederīgu nozaudēto
vārdu.
1813a
izd. no Makašēnu pagasta
zirga

čāv'm. Vicu

firklrieia vispārējo sapulce,

rūpn. akc.

firkirtēju pilnu sapulci

Russlsk

Norsk Skoglndustri

Mārtējo pilno akcionāra
sapulci.

pases Ns 569/04069, izd. no Kurcuma
pag. valdes 29. dec. 1925. g. uz Frola
pasi,
Jerasta d. Kolomažnikova vārdu, nozauRendas pag. valde izsludina par ned. valdes 2. jūnijā 1920. g. Ne 132 uz
3375
_Direķcrjf>.
dēšanu, jo minētā pase pieteikta par nozaudēto iekšzemes pasi Ne
Vasiļija
Ķruglešova vārdu.
1393a
714, izd.
nozaudētu aiz pārpratuma.
2062a no Stendes pag. valdes
10. aug. 1920. g.
Sinoles pag. valde (Valkas apriņķī),
uz Annas Anša m. Lācis v.
1618a
Ilūkstes apr. priekšn. pal. par 1. iec.
izsl. par ned. sekošus nozaud. dokuBlīdienas pagasta valdes izsiuaina par
10511,
izsludina
par
nederīgu
nozaudēto
iekšz.
Mazsalaces pag. valde izslud. par ned. mentus: Latvijas iekšzemes pasi Ne 154,
zudušu karaklausības aphecibuNs
apr. priekšn. pasi Ns 7482, izd. no Kalkūnes pag. vaid. Latvijas iekšzemes pasi Ne 1744, izd. no izd. 22. jul. 1920. g. un zirgu pasi Ne
177, Meiera
izd. no Tukuma-Talsu kara
Kārļa Matīsa Jēkaba 30. jun. 1925. g. uz Vassas Vasiljeva m. šīs pag. valdes uz Ādama Jāna d. Somas izd. 10. febr. 1920. g. no Sinoles pāg. maksātnespējīga parādnieka
1 febr. 1923. g. uz
k n s k a lietās at šo paziņo vispan»«j
'
Lisevas
vārdu.
2061
a
vārdu.
vārdu.
1848a
valdes
uz
Jāņa
Pētera
d.
Glāzeva
vārdu.
££ļi!
d. Svenkus
ka viņa ir atklājusi savu darbību
ūz
Ilūkstes apr..priekšn. pal. par 1. iec.
Snēpeles pag. valde izsludina par. ned.
"
izsludina par
Rozēnu pag. valde izsludina par ned. atrodas Rīgā, L. Zirgu ielā Nš 2/,
Ivandas pagasta valde
zirga pasi Ne 1110, izsludina par nederīgu nozaudēto iekšz. nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi Ne nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi Ne Pieņemšanas stundas ikdienas no Pļ^
nederigu nozaudēto
337
"
pag. valdes 26. nov. pasi Ne 2074, izd. no Ilūkstes apr. priekšn 999, izd. no Kuldīgas pagasta valdes 344, izd.no Rozēnu pag. valdes 13. martā 9—10.
zd no Alšvangas
īpašnieka Ādama Jana d.j I pal. par 1. iec. 28. janv. 1924. g. uz Ste- 2. febr. 1921. g. uz Indriķa Jana d. 1920. g. uz Alvines Kārļa m. Lamster
z^erg.
uz
Konkursa
valdes
priekšsēdētājs
1924.
fānija Miķeļa v. Plečkina vārdu. 2060a Leive-Levit vārdu.
1995a
vārdu.
^
1990a
adv. pal. M. Qrajevski>
Kanenieka vārdu.
Iespiests Valsts tipogrāfijā.
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