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Ministf u kabineta sēde š. g. 26.
Pārgrozījumi konsulārā tarifā.
\z kara ministra pavēles Ng 16.

maijā.

Maksas aprēķināšana par vagonu padošanu Ventspilī.
Rīkojums par pārgrozībām dzelzsceļu
noteikumos.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Pārgrozījumi

konsulāra

(Valdības Vēstneša"

tarifa.

1925. g. 73. num.)

Ņemot vērā, ka ar likumu par ārzemju
pasēm, kurš publicēts 1926. g. 30 marta
. Valdības Vēstnesi* Nb 72 un stājies
spēkā 1926. g. 1. aprīlī, agrākās nodevas par ārzemju pasēm grozītas, kon-
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Iz kafa ministra pavēles Nr. 16.

Šis rīkojums

spēkā

ar

1926.

gada

5. jūniju.

Rīgā, 1926. g. 20. maijā.
Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.
§ 7.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Noteikumu par pulku orķestriem (apsardzības min. ly<!3. g. 28. pav. 3. §)
Finansu direktora palīgs J. B ē r z i ņ š.
vispārējos norādījumus līdzšinējā redakAr ministp kabineta piecijā atceļu, ievedot to vietā vispārējos
krišanu apstiprinu.
norādījumus jaunā .*edakci ā, kuri izslu1926. g. 26 maijā.
dināti šis pavēles pielikumā.
Satiksmes ministris

3)

4)

5)

6)

7)

e)

lieku priekšā grozīt tekoši:
a) ievadā, kā priekšpēdējo

ievietot sekošo:
.Pārvadājumiem 600 mm

teikumu

sliežu

pla-

A.

Vispārējie

spēka cieņu.
Atlīdzības lielumu

noteikumi.

nosaka

pulka ko-

6. Bēru procesijās un citos privātos
gājienos un ceremonijas, kur karaspēks

piekrišanu apstiprinu.

Pavalstniecības pagaidu ap-

1926. g. 26. maijā.

liecība uz laiku līdz 6 mēnešiem (90.
92. p.)

mandieris.

I.

Aizputes- Saldus linijas piemērojamas preču
alfabētiskā nomenklatūrā un klasifikācijā
šādiem pārvadājumiem noteiktās kravu

tuma ceļu

tiksmē ar 1000 mm

ļiem, ja maksu

sliežu platuma ce-

aprēķina

no vagona un

kilometra, ņemama uz

lauku ceļiem noteikta veduma maksa divkāršos apmēros."
Šis rīkojums spēkā no 1926. gada
5 jūnija.
Dzelzsceļa galvenais direktors
A.Rode.
Finansu direktors Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Latvijas bankas paziņojums.
Latvijas banka

uz

bankas

paziņo

padomes

vispārībai, ka
š. g. 27. maija

lēmuma pamata, bankas centrāle — Rīgā,

un nodaļas
laiku, no

— provincē,

pa

vasaras

1. jūnija līdz 1. septembrim,
atvērtas bankas un
valsts kases
operācijām, darbdienās no pulksten 9 rītā
līdz pulksten 2 pēcpusdienā.
Latvijas banka.
būs

Sludinājums.
Pamatojoties uz kara
ministra š. g.
16. aprija rīkojumu Ks 1063/go (1926. g.
« Valdības Vēstneša" 85. numurā) uzdodu

Laucesas pagasta Ilūkstes apriņķi

dzīvoatvaļinātiem karavīriem un rezervistiem
valdības uzdevumā;
II. Notckumu N*84 par vagonu kravu līdz 40 gadus veciem ; virsniekiem, savaldības pārstāvju ģimenes lonepiedalās, karaspēka daļu orķestriem
normām
un tarifa likmēm kustoņu pār- nitarvirsoiekiem un kara un kara laika
cekļi un apka!potāji, _ kuri pār- spēlēt aizliegts.
vadāšanai pa šaursliežu linijām, kādi ierēdņiem līdz 48 gadus veciem ; kā
ari
ceļo uz dzīvi ārzemēs;
7. Divizijas komandierim ir tiesība dot noteikumi publicēti . Valdības Vēstneša" pārējiem pilsoņiem līdz
40 gadus veciem,
personas, kuras, valsts augstāko rīkojumu pulka komandierim:
1920. g. 246. numurā, grozīti ar vēlākiem kuriem
nav karaklausības
dokumentu,
mācības iestāžu sūtītas, izbrauc
citu kara- rīkojumiem un ievietoti .pag. not. un ierasties kontroles sasauksmē Laucea) norīkot pulka orķestri
nolūkos;
uz ārzemēm izglītības
vajadzībām,
spēka daļu
tarifa pārvadāšanai" pielikumos, lieku sas pagasta namā zemāk
nerājūrnieki, kuri brauc uz kuģiem
b) norīkot pulka muzikantus citas karapriekšā grozīt sekosi:
dītā laikā un kārtībā:
jūras darbā, jūrskolu audzēkņi
1. punkta ,a" burta beigās ievietot
spēka daļas taurētāju apmācībai vai
1) 1904, 1903., 1S02., 1901., 1900.,
un jūrskolu beigušie, ja viņi
pēdējam nolūkam piekomandēt tau- sekošu piezīmi:
1899., 1898., 1897,
iestājas dienestā uz Latvijas vai
1896., 1895. un
rētājus muzikantu komandai,
.Piezīme: Kopīgi pārvadājot ar vienu 1894. gados dzimušiem, kā ari
visiem
ārzemju tirdzaiecības kuģiem;
pulka
orķestri
visos
karac) norīkot
preču zīmi liellopus un sīklopus Liepājasvirsniekiem, aanitarvirsniekiem, kara un
plostnieki un citas strādnieku
spēka kopvajadzlbu gadījumos.
Aizputes un Ai'putes-Saldus liniju tiešā
kara laika
ierēdņiem līdz 48 gadus
kategorijas, kuru īpatnējie darba
satiksmē, uz Aizpute i-Saldus līnijas ņe- veciem
komandieris noteic un uz8.
Pulka
— š. g. 11. jūnijā pulkprasa;
apstākļi to
mama
sekeša
maksa:
par
liellopu
pārrauga miera laikā muzikantu apmācību
sten 8 un
ekskursanti, kuri piedalās zinātvadāšanu — 4,80 sant. no katras liellopa
kara laikā.
sanitāram
dienestam
2) 1893.. 1892, 1891.1 1890., 1889.,
niskā vai kulturelā nolūkā sagalvas un kilometra ar noteikumu, ka
Kara ministra sekretārs,
rīkotā braucienā:
aprēķinātā
maksa par visiem liellopiem 1888., 1887. un 1886 gados dzimušiem
pulkvedis-leitnants Kaņeps.
mazturīgie, ja tie uzrāda attie8.
nedrīkst būt augstāka kā 38,40 sant no — š. g. 12. jūnijā pulksten
par
mazcīgas iestādes apliecību
Kontrolējamiem karavīriem līdzi jāņem
kilometra, virs šīs maksas ņemami —
Ar ministru kabineta
turību.
0,80 sant. no katras sīklopa galvas un karaklausības apliecības.
sonas, kuras izbrauc uz ārzemēm

2)

III
.Preču aliabetisko nomenklatūru
un klasifikāciju", kura iespiesta .Valdības Vēstneša" 1925.g. 242.—253. numurā un gn zīta ar vēlākiem rīkojumiem,

t.ešā satiksmē ar 1000 mm
sliežu platuu< a ceļ em piemērojamas pārP. Aroniets
Pielikums: Vispārējie norādījumi.
vadājumiem pa lauku
ceļiem noteiktās
dubultotas kravu normas."
Rīkojums
NC
192
Kara ministra vietas izpildītājs
pirmā
rinda
b) pozīcijā . dzīvnieki"
A. A 1 b e r i n g s. par pārgrozībām: noteikumos N° 52 par
un
pasažieru, bagāžas un preču pārvadāšanu iedalē .piezīmju §§" ierakstīt „§ 7 a"
Kara ministfa 1926. gada pa šaursliežu līnijām, notekumos Ns 84 piezīmju iedale sekošu piezīmi:
16. pavēles 7. § pielikums.
„§ 7 a. Par dzīva mājlopu, meža kupar kustoņu pārvadāšanu pa šaursliežu
stoņu
vai zvēru pārvadāšanu tiešā salinijām
un
alfabētiskā
nomen.preču
Noteikumi par pulka orķestri.

klatūrā un klasifikācijā".
.Noteikums
Ni 52" par pasažieru,
sulārā tarifa B nodalījuma 6. pantu
1. Pulka orķestra uzdevums — spēlēt bagāžas un preču pārvadāšanu pa šaurstrīpot un tā vietā likt sekošo:
karaspēka gājienos, parādēs un no apsliežu linijām. kādi noteikumi iespiesti
mācībām brīvā laika karavīru dzīves uz6. Pases iszsniegšana un
.Valdības Vēstneša" 1920. g. 40. un
jautrināšanai.
pagarināšana.
41. numuros, grozīti ar vēlākiem rīko2. Pulka orķestra sastāvs ir paredzēts jumiem un ievietoti .pag. not. un tarifa
(92. p.)
štatos.
preču pārvadāšanai" pielikumos, lieku
a) Jaunas ārzemju pases izPiezīme.
Uz obligatoriskā dienesta priekšā grozīt sekosi:
došana, pamatnodeva . . Ls 5,—
muzikantu vietām var pieņemt ari
1. §. B nodalījumā aiz vārdiem .Aizaa) Bez tam par katru mēnesi,
brīvprātīgos
(muzikantus-mācekļus) putes-Saldus" ierakstīt: .kuri ieslēgti tiešā
uz kuru pase izdota
. . '^-1,—
uz vispārējiem noteikumiem.
b) Pases termiņa pagarināsatiksmē ar privāto Liepājas - Aizputes
3. Pulka orķestra mūzikas pastāvīgo liniju*.
šana par katru mēnesi. Y „ 1,—
10. § papildināt ar sekošu piezīmi:
Piezīme.
Ārzemju paies var repertuāru noteic un apstiprina pulka
komandieris. Repertuāru sastādot, priekšAizputes-Saldus un Liepā.Piezīme
izdot vai pagarināt uz laiku
rocība piešķirama
latvju
komponistu jas-Afzputes liniiu tiešā satiksme ar vienu
līdz 3 gadiem.
darbiem.
preču zīmi pārvadā kravas, kuru svars
c) Par dzīvošanu ārzemēs bez
nepārsniedz 10 tonnas, pie kam atsevišķu
4. Pulka orķestris pēc pulka komanpases vai ar notecējušu
diera norādījumiem lietojams visām pulka gabalu svars nedrīkst pār«n'e<;t 5 tonnas,
pasi, pasu nodeva pievajadzībām.
bet to apmēri nedrīkst pārsniegt Aizdzenama divkārtējā apmērā
putes Saldus lauku ceļu gabaritu."
pioporcioneli nodzīvotam
5.
Pulka komandieram ir tiesība at14. § pēc vārdiem . veduma maksa par
ļaut pulka orķestrim brīvā laikā spēlēt
laikam, t. i. par katru mētiešā satiksmē pārvadājamiem prečj sūpret
atlīdzību
publiski
sabiedriskos
izrīnesi vai tā daļu . . . . Ls 2,—
aprēķināma
par"
ierakstīt
sporta un līdzīgos tījumiem
Piezīme.
Gadījumā, kad pases kojumos, koncertos,
. valsts dzelzsceļu".
termiņš nokavēts nepārvaramu sarīkojumos, ja vikai caur to netiek trau14. § beigās piebakstīt sekošu piezīmi:
cēta pulka muzikantu apmācība, kā ari
šķēršļu dēļ, pārstāvību priekšSagāzta un fabērta veida
.Piezīme.
niekiem ārzemēs ir tiesības šo spēlēšana kareivju vajadzībām un ja sapārvadājumiem Aizputes Saldus un Lietādi,
rīkojumi
nav
kas
diskreditē
karanodevu samazināt vai pavisam
pājas-Aizputes liniju tieša satiksmē uz
atlaist,
d) No pasu nodevām atsvabināti:
1) valdības pārstāvji un citas per-

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgam
Ls 4.—
.
rindiņām
—.15
par katru tālāku rindiņu
b) citu
iestāžu sludinājumi
par katru
—-20
vienslejīgu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
—25
(par obligat. sludin»)
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
—.80
personas

Satiksmes ministris

p. 6. pk. un

P. A r o n i e t s.

Ls 6,—

normas."

kilometra ;

nedrīkst

šādā kārtā aprēķinātā

būt

maksa

mazāka kā 54,40 sant. no

sūtījuma un kilometra.

Jā sūtītājam izdevīgāka maksas aprēķ'nāšana pēc šinī pantā b vai c pk.
par maksas aprēķināšanu par vagonu
gro:Ijumu vai ierakstu pase
minētā maksas aprēķ'nāšanas veida, tad
padošanu no Ventspils stacijas uz
vai pagaidu apliecībā, iz:'e'ojams viens no šiem veidiem, kurs
pie'
Meža posteņa 600 mm platuma
ņemot termiņa pagarināsūtītājam visizdevlgāks."
sliežu atzarojumu.
šanu
» 2,—
2. punktā fiz pirmā teikuma ievietot
g) Par deklarāciju pases nozaudēšanas
Par vagonu padošanu preču ie- vai iz- seko'u piezīmi:
vai iznīcināšanas gadījumos (neKopīgi pārvadājot ar vienu
kraušanai uz Ventspils stacijas vispārīgs i
.Piezīme.
izdevumus
ie»kai;ot
publikācijas
lietošanai atklāto Meža posteņa 600 mm preču zīmi dažādu sugu sīklopus Liepājas.Valdības Vēstnesi" un .Iekšlietu platuma sliežu atzarojumu nosaku maksu A'zputes un Aizputes Saldus liniju tiešā
Ministrijas Vēstnesi") :
līnijas
Ls 1,60 no katra vagona un par katru satiksmē, uz Aizputes - Saldus
Ls 4 padošanu.
a) par katru loksni . .
maksa aprēķināma pēc pag. note kurnu un
, 2
aa) par katru pielikumu pietās
Sakarā ar to .pagaidu noteikumu un tarifa preča pārvadāšanai 77. § no gal
Rīgā, 1926 g. 20. maijā.
vas tn kilonetra noteiktām likmēm, ar
tarifa preču plrvadāšanai" 79. § A noĀrlietu ministris K. Ulmanis. dalījuma, 2. punkta, d burtā noteikto noteikumu, ka maksa par pārvidājamo
daudzumu nedrīkst būt mazāka
maksu par vagonu padošanu ,Ls 3" sīklopu
Finansu ministris J. Blumbergs
ierakstīt „Ls 1,60". kā 48 sant. no vagona un kilometra."
vietā
un
tās
strīpot
Valsts kontrolieris R. Ivanovs.
i) Par katru

turpmāko pār-

Rīkojums Nr. 191

jošiem līdz

turpmākam

rīkojamam

No ierašanās kontroles

sasauksmē at1) Saeimas deputāti; 2) miniilru kabineta locekļi; 3) personas, kas
kalpo karaspēka _ daļas, kara iestādēs vai
kara resora uzņēmumos uz brīva līguma;
4) vals's iestāžu atrāta personas; 5) personas, kuram slimības dēj nav iespējams
ierasties sasauksmē un 6) personas, kuras

svabināti:

'

atrod s
apcietinājumā.
Slimība
pierādama ar ārsta vai pašvaldības iestādes
apliecību, kura iesnedzama man līdz
kontroles sākumam.

Kontroles sasauksmē nav
jāierodas
trešās dalās rezervistiem, kā ari
nederigiem un zemessargiem, kuriem ir attiecīgas apliecības.
Par personām, kuras atsvabinātas no
ierašanās kontroles sasauksmē , piesū'ami
man saraksti un paziņojumi ssskaņā ar
instrukcijas par karavīru atv? ļ nāšanu
no

kara

dienesta

līdz turpmākam rīkojumam

atvaļināto karavīru, rezervistu

un zemes-

sargu reģistrāciju, kontroli un iesaukšanu
apmācībā — 114. pantu.
Līdz turpmākam

rīko urnām atvaļinātiem karavīriem un rezervistiem ierasties
sasauksmē saviem lldzebļiem._

pievienojot

ciņa

apliecību

vai

skoiēns

skolas,

vai

ka
stūri

pul-

t elara

biedrs.

Uz

rakstāms

Apbalvojum s

dakcijas

J. S. K

iesūtītājs

J. S. K.

loksnes kreisā
censībai" .

2)

no L.

ap. sa-

izspriedīs īpaša re-

komisija divi mēnešu

laikā un

vainīgos kā apbalvojumus izsniegs dažādas vērtīgas piemiņas dāvanas, piem. radio
sauks pie likumīgas atbildības.
aparātus;
iesniedzējam
jāpiezīmē, ko
1926. g. 22. maijā.
viņš
labprāt
vēlētos
iegūt.
Izņēmuma
Jēkabpilsllūkstes kara apriņķa
balvu naudā var izsūtīt J. S. K.
gadījumā
priekšnieks, pulkvedis-leitnants
pulciņam, skolai vai vecākiem,
B r e ņ ķ i s.
3) Bura a, b, c, d
— nozīmē atPar

neierašanos sasauksmē

Aizrādījums

skolu priekšniekiem, tautskolu
inspektoriem
un skolotājiem.

sevišķus darbus.
darbi pāriet
4) Godalgotie un citi
J. S. K. pilnā rīcībā.
L. J. S. K. prezidijs.

Aizrādot uz zemākiespiestiem Latvijas
jaunatnes sarkanā krusta nosacījumiem
sacensībai Latvijas pamat- un vidusskolu
skolnieku brīvlaika darbos, skolu virsvalde uzaicina skolu priekšniekus, tautskolu inspektorus un latviešu valodas un

vēstures skolotājus pēc iespējas sekmēt
šis sacensības labu izdošanos, ierosinot
skolniekus uz sacensības darbiem, izskaidrojot viņiem sacensības mērķi un
nozīmi un dodot vajadzīgos norādījumus
atsevišķu

darbu realizēšanā.
N> A-335.

Rīgā, 1926. g 26. maijā.

Iecelšanas.
Pavēle

J6 179.

1926. g. 4. maijā.
Reņģes muitas vecākais kanclejas
Mnskars

paaugstināls

par

ierēdnis Jānis

tās

pašas muitas

III šķiras darbvedi, skaitot no š. g. 1. maija.
Alga pēc XIII amatu kategorijas I. pakāpes,
ar izdienu no 1926. g. 1. maija.
Pamats.
Reņģes muitas priekšnieka 1926. g.

šiem, saskaņā
sākot no š. ePamatsT
raksts N»

ar civildien. lik. 27. panta noteikumu,
2-'.apriļa izmaksājama tikai pusclga
Rīgas muitas
192*. g- & maija
6821.

Pavēle N° 188.
1926. g. 10. maijā.
Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts dirbinieku
muitas zemāk
atalgojumu
noteikumiem, Rīgas
minētie darbinieki tiek ieskaitīti sekošas algas pakāp e s ; nodokļi aprēķinātajā palīgs Jānis Kreicburgs — XIII amatu kategorijas 2. oakape, ar
izdienu no 1926. g. 7. maija un jaunākie muitas
urraugi Jānis J u n d z i s un Hugo P r i e d e _
XIX amatu kategorijas
2 pakāpe, ar izdienam:
Jundzis no 1926. g. 8 maija un Pnede — no
1-26 g 3. maija.
d'.rbimekiem alg*
Visiem pavēlē uzskaitītiem
pēc aprādītām
pakāpēm izmak?ijama sakot no
1926. g. 1. jūnija.
Pavēle >* l&ā
1926. g. 10 maijā.
Eglaines mu tas jaunākā muitas uzrauga vietas
pagaidu
izpildītājs
Jānis D i m p e r a n s, kufs
pieņemts dienestā 1925. g. 9. novembrī, ka nokalpojis muitas
resora dienesta sešus mēnešus,
apstiprināts amatā par štrta darbinieku, skaitot
no š. g. 9. maija.
Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes, av
izdienu no 1925. g. 9. novembfa.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s.
Personalliefu pārzinis A. L i e p i ņ š

22 apriļa raksis Nē 2127.

Pavēle M» 180
1926. g. 4. maijā.
Rīgas muitas
jaunākais muitas uzraugs Arvids
K r a s t i ņ š, par patvarīgu sargposteņa atstāšanu
lv26. g. naktī no 16. uz i7. aprīli pie kuģa .Ma-

Meklējamo personu saraksts
Nr. 260.
(3

P.Zāllts.

rianna"

un nolaidīgu

dienesta

pienākumu

un

herbāriju ar vietējiem

lietošanas aprakstu;
radumu aprakstu

nosaukumiem

d)

maņu

un

jun pa-

100 vārdu apmērā.

5) Uzrakstīt 25 vietējos

vārdus

(pro-

vembrī, _ kā nokalpojis muitas resora dienestā
sešus mēnešus, apstiprināts amatā par štata darbinieku, skaitot no š. g. 1. maija.
Alga pēc XIII amatu kategorijas 1. pakāpes, ar
izdienu no 1925. g. 1. novembj-a.

vinciālismus), kas nav grāmatās sastopami, paskaidrojot nozīmi vai pieliekot

Pavēle

Ne 184.

1926. g. 5. maijā.

Pazinot

20033.

vietu.

Zariņ, Elza

Jēkaba

m., 27 g. v., pied.

pie Rīgas, agrāk dzīv. Merķeļa

ielā 7, dz. 18. —
Rīgas 3. iec. miert. 1926. g. 8. apriļa raksts Ne 102
(21-IV-26), apv. uz sod. lik. 528. p. — Paziņot
dzīves vietu.
20034. Zariņ, Elza Jēkaba m., 27 g. v., pied.
pie Rīgas, agrāk dzīv. Merķeļa ielā 7, dz. 18. —
Rīgas 3. iec. miert. 1926. g. 8. aprija raksts Ne 629
(21-IV-26), apv. uz sod. lik. 574. p. — Paziņot
dzīves vietu.

20035. Skačkovs, Grigorijs Michaila d., dzim..
zīmējumu un minot piemērus, ka tie
Muitas departamenta kandidāta
uz eksperta
pag., Rēzeknes apr..,
amatu vietas pagaidu izpildītājs Pauls P u ķ ī t s , 1879. g., pied. pie Siljāņu
tautas mutē lietoti.
kurš pieņemts dienestā 1925. g 3. novembri, kā agrāk dzīv. Volguntes pag. — Jelgavas pils. iec.
6)
Aprakstīt
ievērojamas
vēsturīgas
'Jf
nokalpojis muitas resora dienestā^ sešus mēnešus, miert. 1926. g. 29. marta raksts Ne 64 (19-IV-2.K),

vietas un dabas

pieminekļus,

pieliekot

plānus, zīmējumus vai fotogrāfijas.
7) Krāt un iesūtīt lielākus un mazākus
gara mantu un ziņu kopojumus, kurus
komisija apbalvos pēc saviem ieskatiem.
Materiāli glīti jāpār1. piezīme:
loksnes;
raksta
uz
ceturtdaļas
tinti
un tikai vienā
rakstāms ar
otru baltu.
Gara
pusē, atstājot
mantas uzrakstot, jāpiezīmē sacītāja
vārds, uzvārds un vecums, no kā
un kur pasaku vai teiku u. t. p.
dzirdējis. Uzrakstijumā nedrīkst nekā
Materiālus negrozīt un pārlabot.
drīkst smelt no izdevumiem.

apstiprināts amatā
no š. g. 3. maija
Alga pēc

XIII

par štata
amatu

darbinieku,

kategorijas

skaitot

ar izdienu no 1925. g. 3. novembra.
Pavēle

muitas

vecāka

kanclejas

ierēdņa

vietas

pagaidu izpildīt?js
Golijs Ozoliņš, kurš pieņemts dienestā 1925. g. l.novembiī, _ kā nokalpojis muitas resora dienestā sešus mēnešus, apstiprināts amatā par štata darbinieku, skaitot no
š. g 1. maija.
Alga pēc XV amatu kategorijas 1. pakāpes, ar
izdiena no 1925. g. 1. novembfa.

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

Rokdarbi.

6T- 8) Iesūtīt a) senās rotas, apģērbus
vai to atdarinājumu kopā ar oriģinālu;
vai
b) izadīt vietēji īpatnējus cimdus
zeķes; c) izšūt vainadziņu; d) izaust
jostas, prievītes u. t. t., atzīmējot,
no

kādām vietām ņemti paraugi, kā darbi
izdarīti.
9) Iesūtīt seno ēku: a) dzīvokļa vai
rijas, b) kūts, piits modeļus ar plānu,
sīkiem aprakstiem un atsevišķo daļu nosaukumiem.

10) Herbāriju ar 100 augiem un to
nosaukumiem vietēji izloksne.
modeļiem
2. piezīme:
Iesūtītiem
vajaga attēlot īstenību un patiesību,
izvairoties no pušķojumiem, atzīmējot vietu un laiku, kā ari to, vai
apgabalā daudz līdzīgu ēku un kur
tās meklējamas.
III

Noteikumi.

*
Pavēle

maijā.

tā paša departamenta
dienestā uz brīva līguma
pamata, saskaņā ar civildien. lik. h\ panta noteikumu, muitas uzraudzībai tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrība .Daugava", ar algu pēc
VIII amatu kategorijas 1. pakāpes — kā vecākam
uzdevumu

ierčdnim — līdz

ar

dzimtas

piemaksām, dzīvokļa
matalgas

un

naudu 15°/o apmērā no pavalsts darbiniekiem izmaksājamo

13. mēnešalgu.
Visi Bulle atalgošanai

vajadzīgie

izdevumi

se-

dzami no tirdzniecības un _ rūpniecības akciju sabiedrības .Daugava", Mpec no pēdējās ari iekasējamas visas šim nolūkam

nepieciešamās sumas.

Pamats.
Tirdzn. rūpniec akc. sab. .Daugava'
1926. g. 30. apriļa lūgums un muitas dep-ta
vec.

eksperta

A.

Bulle

1926. g.

5. maija

ziņojums.
Finansu ministja biedrs J. Bokalders.

Departamenta direktors E. Dundurs.

*
Pavēle

Paziņot dzīves vietu.

20038. Škinum-Skarums, Alfreds-Jānis Pētera
dēls, dzim. 1903. g. 7. jūlijā, pied. pie Daugavpils
apr., Livānu
pag., neprecējies, stiklu pūtējs
dzīv. Rīgā, Ropažu ielā 1, dz. 7. — Kara tiesas
priekšsēdētāja 1926. g. 12. marta raksts No 3858
(16-IV-26), piedzenami tiesas izdevumi. — Padzīves vietu kara tiesai.

20039.

Līdzšinējo muitas departamenta vecāko ekspertu
Aleksandru B u 11 e ar š. g. 10. maiju pātskaitu

sevišķu

ziņot dzīves vietu un ņemt parakstu par tās neatstāšanu.
20037. Stinkats, Rūdolfs Mārtiņa d.. 36 g. v.,
pied. pie Talsu apr., Aizputes pag., pēdējā laikā
dzīv. Rīgā, Bruņinieku
ielā 15. — Cēsu apr.
priekšnieka palīga 1. iec. 1926. g. 9. marta raksts
Ns 3087 (15-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p. —

ziņot

Nš 1J6.

1926. g. 6

1926. g. 3. apriļa raksts Ns 1063

(19-IV-26), apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Pa-

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š.
II.

20036. Saulīts .Pēteris Romāna d., 27 g. v.,
pied. pie Dreiliņu pag., Rigas apr. — Ludzas apr!

1. iec. miert.

N? 185.

1926. g. 5. maijā.
Rīgas

apv. uz sod. lik. 284. p. un 286. p. — Paziņot dzīves;

vietu.

1. pakāpes,

Jfe 187.

I) Sacensībai iesūtāmie darbi iesnie1926 g. 10. maijā.
1. septembrim
1926. g.
dzami
līdz
Rigas muitas vecākam muitas uzraugam Jāņam
L. J. S. K. birojam Rīgā, Skolas ielā Nš l, Placis, kā slimojošam ilgāk par diviem mēne-

SčerbinsRaja ,

Konstancija

Ivana

m

dzim. 1904. g. 26. nov., pied. vieta nav zināma '
agrāk dzīv. Tulas ielā 16, dz. 46a. — Rīgas 13 iec

miertiesneša

1926. g. 29. marta raksts N° 462
138. p. — Pazinot

(17-IV-26), apv. uz sod. lik.

dzīves vietu.
20040. Šuminš, Ivans Feodora d., dzim. 1891.g
pied. pie Ružinas pag., Rēzeknes apr., agrāk dzīv '
Volguntes pag. „Maz-Orašos". — Jelgavas pils
iec. miert. 1926. g. 29. marta raksts Ne 64 (19-1 V-26
apv. uz sod. lik. 284. p. un 286. — Pazinot dzīves
vietu.
20041.

Šutovs, Ivans Ivana d., dzim. 1897. g
pied. pie Rēzeknes apr.. agrāk dzīv. Ozolnieku
pag., Zommera ķieģeļu cepli. - Jelgavas pilsētas
iec. miert. 1926. g. 29. marta raksts Na 64(19-1V-26)
apv. uz sod. lik. 284. p. un 286. p. — Pazinot
dzīves vietu.
20042. Šlupikova, Praskovja

1926. g..

15.

Vilciņš,

Francis

Franča

1896. g. decembrī,, piēd.

turpinājums rm beigas.)

dzīves

miert.

Mikeļa m., dzim
1893. g., bij. Krievijas pav., agrāk dzīv. lielā
Maskavas ielā 67. dz. 23. Personas apliec. N" 310
°
izd. 1923. g. 31. janv. no Rīgas prefektūras —
Rīgas policijas 6. iec. priekšnieka 1926. g 3
aor
raksts Ne 1035 (19-IV-26). izpildīt Rīga! ' 10 iec
miert. 1926. g. 11. marta izpildu rakstu V> [
727
ar kuru tā sodīta ar 7 dienām aresta — Zinot
meklētājam.
20043. Šapiro, Šmuilis Leiba d., dzim 1892 g
pied. pie Rīgas, mozustic, Latvijas pav
--

marta r-,

vietu.

20051.

izpildī-

noraksta (oriģiMuitas
departamenta kandidāts
uz eksperta
nāli var tikt izsūtīti atpakaļ), b) vai 10 amatu vietas pagaidu izpildītājs Arvids Mazburamos vārdus, c) 10 ārstniecības augu Jānis, kurš pieņemts dienestā 1925. g 1. noiesūtīt tas oriģināla

9. iec.

'
a!-

dzīves

20027. Sīmans, Juris Fridrieha d., dzīm.tSSS.. g-,
pied. pie Rīgas, pēdējā dzīves vieta Baldones pag.
— Rīgas apr. 3. iec. miert. 1926.. g,
šanu, atlaists no dienesta uz civildien. lik. 36. p. Līdaku mājā.
Virsvaldes sekretārs V. Vlgants.
(19-IV-26). apv.. uz
pamata, skaitot no š. g. 7. maija, izmaksājot viņam 13. marta raksts Ne 38/Kr.
sod. lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt, ieskaitot
uz tā paša civildien.
lik. 36. p. pamata algu par
meklētāja rīcībā, par ko pazinot
meklētājam.
Sacensība Latvijas pamat- un vidusdivām nedēļām uz priekšu.
20028. Svieskis, Hafms Ābrama d., 19 g.. v.,
skolu skolnieku brīvlaika darbos.
Pamats.
Rīgas muitas priekšnieka 1926. g. bij. Krievijas pav., — Daugavpils apr. 1. iec.
23. apriļa ziņojums N° 6199 un aprādītās liemiert. 1926. g. 26. marta un 9. aprīta raksti
28.
apriļa
L. J. S. Krusta prezidija
tas izmeklēšanas materiāli.
Ne 172 Kr. (21-IV-26), apv. uz sod. lik. 138, p>. —
sēdē nolēma izsniegt 10 apbalvojumu
Ņemt parakstu par dzīves vietas nemainīšanu,
Pavēle Ns 181.
no 10—30 latu apmērā labākiem gara
kuru piesūtīt meklētājam.
1926.
g.
4.
maijā.
20029. Sergejonoks, ļ Ivans Stepana «L„ dzīm.
mantu, tautas valodas, paradumu, Latvijas
Rīgas muitas jaunākais muitas uzraugs Augusts
1887. g., pied. pie Rozinmuižas pag., Rēzeknes
vēstures un dabas pieminekļu krājējiem. Bērziņš
atlaists no dienesta
uz civildien. lik. apr., agrāk dzīv. Ādažu pag., Mīlmaņa fabrikā. —
Sekodams izglītības
ministrijas ierosi- 36. p. pamata, skaitot no š. g i6 marta, izmaksājot
*
Rīgas 5. iec. miertiesneša 1926. g. 8 aprffa raksts
viņam uz tā paša civildien. lik. 36. p. pamata, Nš 183 (21-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p. —
nājumam un cerēdams, ka skolēni, pieaugdami tēvijas
mīlestībā
un darba algu par divām nedēļām uz priekšu.
Paziņot dzīves vietu.
Pamats
Rigas muitas 1926. g. 30. apriļa
20030. Zunde, Leopolds Georga d., 44 g. v.,
priekā, brīvlaikā pastrādās nopietnu kulziņojums N° 6621.
pied. pie Kaunas gub., agrāk dzīv. Turaidas
tūras darbu, L. J. S. K. prezidijs noPavēle
Ns 182.
ielā 5, dz. 2. — Rīgas 3. iec. miert. 1926. g. 8. apr.
lēmis dot šādus uzdevumus:
raksts .Ne 1771 25. (21-IV-26), apv. uz sod. lik.
1926. g. 5. maija.
— Paziņot dzīves vietu.
I.
Gara
mantas.
Rīgas muitas jaunākais eksperts Kā lis V ī t i ņ š 138. p.
20031. Zunde, Leopolds Jāņa d., dzim.1880. g.,
uz paša lūguma pamata atlaists no dienesta,
1) Uzrakstīt vienu vai vairāk vietējo ieskaitot viņam pēc civildien. lik. 23. panta noteipied. pie Lietavas, agrāk dzļīv. Turaidas ielā 5,
dz. 2. — Rīgas 3. iec. miertV 1926. g. 8. apriļa
teiku un pasaku.
kuma pienākošās sešas nedējas kārtējā atvaļinā2) Uzrakstīt vismaz 25 vietējās dainas juma, skoitot no š. g. 25. jūnija, ar kādu datumu raksts JVs 147 25 (21-IV-26fc\ apv. uz sod. lik.
138. p. — Pazinot dzīves vietu J
vai garāku dziesmu 100 rindu apmērā. to ari dzēst no Rīgas muitas darbinieku sarakstiem.
20032. Zeila, Antons Jāzepi d., dzim. 1906. g.,
Pamats.
K.
Vltiņa
lūgums
(departamenta
E3) Uzrakstīt 25 vietējos sakāmus vārdus
pied. pie Daugavpils apr., Izviltas pag., kur ari
ienāk. Ne 7447).
dzīv. 1924. g. decembra mēn./,,Trulu" ciemā. —
un parunas.
Pavēle Ns 183.
Daugavpils apr. 6. iec. miert/ 1926. g. 8. aprija
4) Saklaušināt a) buramas grāmatas,
1926. g. 5. maijā.
raksts JNs 974 (21-IV-26), apv. uz sod. lik. 262. p. —

Skolu virsvaldes vicedirektors

Rīgas

^
Ns 184 (16-IV-26). apv. uz sod. lik. 274. p. ]
""~
Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā. " ^
20044. Šeibaks, Ādams Helenes d., :$ _
Latvijas pav.. agrāk dzīv. Rīgā, Kr. Baroni'i»!-'
N° 56, dz. 13. — Rīgas prefektūras 3. nod
7. apriļa raksts Ns 1002 (19-1V-26), sod. no S^
prefekta ar Ls 15. — Paziņot prefekturasS. nodai?
d.
20045. Šagals, Morduchais _ Mozus
1900. g. 13. okt., pied. pie Ilūkstes apr. . Cm?'
miesta, agrāk dzīv. Muižnieku ielā 106', DaJ!?
pilī. — Daugavpils kara apriņķa priekš, laofi
31. marta raksts Nš 8900 (16-IV-26), dezertēja
galvenās artilērijas noliktavas. — Arestēt !
nogādāt meklētāja rīcībā.
20046. Tolstojs, Sergejs Osipa d., 20 g
Latvijas pilsonis. — Rīgas 2. iec. miert. HiVk ļ
30. marta raksts Ns 352 (19-IV-26),. apv. ufL!'
lik. 284. ,262. un 475. p. — Paziņot dzīves vfef»
20047. Tolstojs, Lavrentijs Osipa d., 25 g v
Latvijas pilsonis. — Rīgas 2. iec. miert . \<nģ ''
30. marta raksts Ns 352 (19-IV-26), apv. uz'Jr
lik. 284., 262. un 475. p. — Paziņot dzīves vieti,
20048. Tīders, Hermans Dāvā d., 33 ģ ,
Latvijas pilsonis. — Rīgas 2. iec. miert.
~
20. marta raksts Ne 370 (19-1 V-26), apv. uz
sod
lik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu.
20049. Timkins, Leiba Savēla d.,.dzim
2. jūlijā, Vitebskas gub., piēd. pie Rīgg
Rīgā, Antonijas ielā 16, dz. 7. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1926.g. 6.marta raksts Ns 1'184(17-IV-261
sod. no Rīgas apgabaltiesas 2. krim. nod. ar 1 men
cietumā. — Nogādājams pret". 3. nod. rīcībā
20050. Tumaševičs,
Anna Antona rm, 43 ģ
veca, čigāniete. Tuvāku ziņu nav. — Da ugavpili
apr. 7. iec. miert. 1926. g: 16. marta raksts V» |r£
(16-1 V-26), apv. uz sod.. lik.. 138. p: — pazinot
d.,

dzini

pie
Borkovas pW
Rēzeknes apr., agrāk dzīv.. Livānu pag., Daugavpils apr. — Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
1926. g. 31. marta raksts Ne 8909 (1(3-1 V-26), pa
dezertēšanu no 4. Valmieras kājii.. pulka. —' p.
ziņot meklētājam dzīves- vietu inr kāds karaklausības dokuments ir uz rokām.
20052. Vihagradovs,. Aleksandrs Miiiaia d.
43 g. v., pied. pie Ludzas apr., Rundāmi pag"
pase izdota no' tās; pašas, pagasta
vaidus at
Ne 591 no 15.. marta 1921. g. —Jaunjelgavas iec
miertiesneša. 1925. g;. 13. okt.. raksts Ne 3005
(21-IV-26), apv.. uz sod. lik.. 138. p. — Paziņot
dzīves vietii: miertiesnesim, atsaucoties uz minku
rakstu.
20053. Veidemans,. Fridriens, pēdējā dzīves
vieta Dobeles, pag., Annas krogā,, tuvāku ziņu
nav. — Rīgas- 11. iec. miert. 1.926.. g.. 22: marta
raksts Nš 56 (1.6-IV-26), apv. uz sod. lik..377.1. p.Paziņot dzīves vietu.
20054.Vepruks-KoIosov.s,. Viktors Jāņa d.. dzim.
1889. g., Latvijas pav., uzturējies, naktspatversme,
Krasta ielā.3..— Rīgas policijas 6.. iecirkņa priekšnieka 1926..g,. 11. marta raksts Ns 5737 (V6-IV-2H|.
dēļ Rīgas. tH.. iec. miert. izpildīti, raksta- Ns 1599 .
no 15. februāra 1926. g;.„ ar kuru tas sodīts ar
Ls 15,— vai: 4 dienām aresta, izpildīšana- Paziņot

dzīves vietu.

20055'.

VHmas, Semjpns Osipa d.„ 29 g. v.,
pied. pie- Daugavpils apr.,, lavoltas pag., pēdējā
laikā. dzīv. turpat, Bukti'š'ku salā, savā m
Rīgas:apriņķa3.. iec. miertiesneša 1926.g.27. marta
raksts: Ns. 128 (16-1 V-26), apv.. uz sod. lik. 262. p. Paziiļ»)t dzīves vietu.
20056..

Vēvers,

Jānis,

Jāna d.„ dzim. 1885. g,

piedi. pie Līves pag.,, Bauskas apr., 1923. g. kalpoja kā dzelzsceļu poļfctjļas uzraugs Daugavpils
nodaļā om vēlāk dzīv.. Rīgā . MĪUgrāvī, Burtnieku
mājā. — Daugavpils apr. 6. iec. miert. 1926. g.
9s marta raksts Ne 755, p6- IV-26), apv. uz sod. lik.
475i. un 530. p.p. — Pazinot dzīves vietu.
20057. Volkovs,, Pēteris Miķeļa
d., dzim.
1905. g-, pied. pie Rēzeknes apr., Viļānu pa?..
agrāk dzīv. turpat.. — Rēzeknes kara apr. pārvaldes 1926. g. 22. taarta raksts Ne 7066 (16-IV-26),
nav ieradies 1926.. g.. 26. febr. nosūtīšanai uz karaspēka daļu. — Paziņot Rēzeknes apr. kara apr.
priekšniekam dzīves vietu un attiecības pret karaklausību.
20058. Vaiskovičs, Aleksandrs Aleksandra i,
agrāk dzīv. Rīgā, Brīvības ielā 126, dz. 8. — Rīg»8
prefektūras 3. nod. 1926. g. 12. marta rak*
Ns 1575 (21-IV-26), sod. no Rīgas 13. iec. miert. uz
sod. lik. 262. p. I . d; ar Ls 10,— vai 2 dienām
aresta. — Paiīņot meklētājam.
20059.
Vafekovtčs, Aleksandrs Aleksandra d.,
dzīv. Rīgā, Brīvības ielā 126, dz. 8. — R'Sas
prefektūras 3. nodaļas 1926. g. 12. marta raksts
Ns 1573 (21-IV-26), sod. no Rīgas apr. I. i*
miert. uz sud. lik. 231. p. ar Ls 20,— vai 5 dienam
aresta. — Paziņot meklētājam.
20060. Verdenč, Ignats Staņislava d.. 65 %? ļļi
pied. pie Koiupes pag., agrāk dzīv. Daugavpili.
Liksnas ietā 7. — Latgales apgabaltiesas 2. kriirunainodaļas 1926. g. 30. marta raksts J* (3
(19-IV-26), notiesāts uz sod. lik. 581. p. IV. d.Paziņot
dzīves
vietu
tiesai.
-__
—..-w^v
iv i it

..

'

utsai.

20061. Vindels, Georgs Georga d., Pc*ia
dzīves vieta Rīgā, I. Kēninu ielā 6 (tuvāku m
nav).
g.
— Rīgas 11. iec. miert. 1926.
raksts Ne 259 (19-IV-26), apv. uz. sod. lik.
—Paziņot dzīves vietu.
,
20062. Voiskovičs,
Nikolajs Aleksandra
dzim. 1903. g, Latvijas pav., krievs, pajf
-S
pied. pie Rīgas, šofers, pēdējā dzīves vieta Mani*
ielā 132, dz. 31. — Rīgas 11. iec. miert. 192"- »
7. apriļa raksts Ne 333 (I9-IV-26), apv. uz»*
lik. 284. p. un 231. p. — Pazinot dzīves «e»
20063. Varslavans, Ādams Mārtiņa d., «T
1906. g„ pied. pie Višķu pag., Daugavp
Latvijas pav., pēdējā dzīves vieta Krasta i
— Rīgas 11. iec. miert. 1926. g. 8. apriļa ra^
Ns 426 (19-1 V-26), apv. uz sod. lik. 21». P- ^
Paziņot dzīves vietu.
20064. Vasiljeva, Uljana Stepana m
23 g. v., pied. pieAstrachanas gub., agr
Valguma ielā
19. — Rīgas policijas 5.
priekšnieka 1926. g. 30. apriļa raksts
(17-IV-26), sod. no Rīgas 11. iec. mii
aresta. — (Izp. raksts N° 1437.) Arestēt un
meklētāja rīcībā.
20065. Vilkins, [osefs Judela d., dzim
Sebežā, Latvijas pilsonis, pase Ne 21381i
dzīv. Brīvības ielā 71 73, dz. 3. - *'
pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka ra
15. aprīļa (2I-IV-26), apv. vekseļu »

'

Apcietināt.

i

Izlaboju m :
•Vaid. Vēstu." Ne 291 21. g. nieki. P>rSi

"

oi

kārtas

Ne 2679., tiek

meklēts

nevis Kārlis

Kušķis, bet gan Kārlis Kuckis.

11)

Šie

noteikumi neattiecas uz ap-

Pamats: Rīgas pilsētas komendanta 1926. e. tiekām, iebraucamām vietām, mebslētām
istabām, viesnīcām (izņemot viesnīcu bu8. apriļa raksts Ne 2075.
Vaid. Vēstn." Ns 70 25. g. mekl. pērs. sar. fetes) un dzelzsceļu
bufetēm, kas pie12954., tiek meklēts Jānis Jāna d.
904 kārtas Ne
ejami ceļotā iem pēc vajadzības.
un
ne
Preimans.
Freimans
12j Uzraudzība par šo noteikumu nepamats: Bauskas apr. 2. iec. miert. raksts
ieverošunu piekrīt vietējai policijai.
\2 no 1926. g. 14. apriļa 66.
Vaid. Vēstn." Ne 55,26. g. mekl. pērs. sar.
13) Par
fo noteikumu neievērošanu
.
'52. pkt- 19007., tiek meklēts Aleksandrs vainīgie saucami pie likumīgas atbildības
Gasuns
un
ne
Garuns.
Mikeļa d.
' Vaid. Vēstn." Ne 700 26. g. mekl. pērs. sar. uz sodu likuma pamata.
.
14) Š'e notekumistājasspēkā 14 dienu
.V 256. p kt. 19397., Voldemārs Gustava d. Anderpēc viņu publicēšanas .Valdības
sons tiek meklēts no Rīgas 12. iec. miert. ar laikā
rakstu no 1926. g. 27. febr. Ne 1846 un ne no Rīgas Vēstnesī".
13. iec. miertiesneša.
Apes miesta valdes priekšsēdētājs
i, Vald. Vēstn." Ns 71 26. g. mekl. pērs. sar.
"
Xe 256 . pkt. 19411., Mārtiņš Mārtiņa d. Cibuls
J.Kikuls.
tiek meklēts no Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšn.
i
Darbvedis T. Grava.
rakstu
no
1926.
g.
1.
marta
Ne
un
ne
no
5163.
ar
Rigas policijas 3. iec. miertiesneša.

Saistošie noteikumi

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

ugunsdzēsību

par
Jaunlatgales apriņķa

pagastos un bieži apdzīvotās vietās,
kur

Valdības darbība.
Ministru kabineta

sēde

1926. g. 26. maijā.
Apstiprina

1.

nav miesta pašvaldību.

Pieņemti Jaunlatgales apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes 1925. g. 11. marta
sēde ar prot. J* 39, § 5 un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta

1926.

g. 14.
J* 104323.

policijas un robežapsar-

dzības darbinieku dienesta apģērba zīmējumus.
2. Nolemj iesniegt Saeimai ratificēšanai nolīgumu starp Latviju un Igauniju
par koku pludināšanas nokārtošanu pa
abu valstu pierobežu upēm.

3. Apstiprina bij. Maskavas universitātes prof. Jf. Dzimi par Latvijas unihospitalās klinikas
versitātes ķirurģiskās
katedra profesori:.
4. Apstiprina P. F e d e r u par profesoru Latvijas māk las akadēmijā ornamenta stili.

rakstu

dīķim, no kura

pietiekoši
ūdens priekš uguns dzēšanas, bet ja akas
vai dīķa tuvumā nav, tad
jātur mājās
likšanai

uz

varētu

dabūt

ūc'.ens vešanai, piemērota
vāģiem

vai

ragavām,

uzbet

sādžās var būt uz vairākām mājām viena
aka vai dīķis un jātur
1 līdz 2 mucas
ūdens vešmai, kuras
jāiegādājas
no
Saistošie noteikumi
visas sādžas līdzekļiem proporcionāli.
par tirgošanās laiku Apes miestā. Pagasta valde nosaka mucu skaitu katrai
Pieņemti Apes miesta domes sēdē 1925. g.
sādžai un norāda, pie kā tās glabājamas.
27. jūlijā un apstiprināti ar iekšlietu mini4. KaUam mājas saimniekam obligastrijas

1)
atvērt

pašvaldības departamenta 1926. g.
23. janvāra rakstu K» 100507.

toriski

Tirdzniecības
uzņēmumus atļauts
darbdienās no pulksten 8 rītā līdz

pulksten

6 vakarā,

pulksten

1 līdz 5 pēc pusdienas.

2) Viesnīcu,

bet

svētdienās

no

traktieru, klubu un bie-

drību bufetes, kurās tirgojas ar reibinošiem dzērieniem, atļauts
atvērt darba

jāiegādājas

un

jātur

pastāvīgi

no pulksten

9

rītā

garos kātos, viens cirvis un divi spaiņi.
5. Katra mājas saimnieka pienākums
ir skursteņus un citus dūma vadus tīrīt
vismaz, ziemā par
diviem mēnešiem
bet
vasarā
sausā
laikā
katru
reizi,

līdz pulksten

6_ vakarā, pārējās, iepriekšējā pantā minētās dienās un dienu priekšvakaros, tās
slēdzamas pavisam.
4) Pāitikas

vielu

tirgotavas, konditore-

jas un maiznīcas,

ttvert darbatļautas
dienās no pulksten 6 rītā līdz pulksten 8
vakarā, bet
svētdienās no pulksten 7
līdz pulksten
10 rītā un no pulksten 1
līdz pulksten
Jaukti
5 pēc pusdienas.
tirdzniecikas uzņēmumi padoti
pirmā
panta no'eikumiem.
atvērt svētdienāsco
pulksten 7 līdz pulksten
10 ritā un no
pulksten 1 līdz 5 pēc pusdienas, pārējas dienās — pēc pirmā
panta notei5) Skārņus atļauts

viegliem

tevis un uz pieprasījumu
cēj em vai policijas

rīgi no tā uz
ka-nanām

jāuzrāda brau-

ietēdņiem.

vieglo

redzamā

Neatka-

važoņu r?tiem
vietā

§ 1. Nodarboties
mantu pārvadāšanu

ar
pasažieru
un
Valmieras pilsētas

teritorijā

var ikkalrs pilsonis, kas uz to
ieguvis Valmieras pilsētas valdes atļauju.

namus

un tejnīcasbez rei-

§ 4.

Uz pieprasījumu

važoņi

bez pie-

tiekoši pamatota iemesla nevar atteikties
binošiem dzērieniem atļauts atvērt darbvest katru personu vai mantu (kravu).
dienās un svētdienās
no pulksten 8 rītā
Izpildot savu amatu, važoņi nedrīkst
Hdz pulksten 10 vakarā, bet svētku un
piedzērušies un vispār rupjļ un nobūt
svinamās dienās
no pulksten 1 dienā
pret braucē,iem vai pieņēmējiem.
laidīgi
Hdz pulksten 10 vakarā.
§ 5. Kā vieglie, lā smagie važoņi uz
uzņemcmi zie10) Visi tirdzuiecības
mas svētku, lieldienas un vasaras svētku likumu pamata personīgi atbild par visiem
gadījumiem
vai
nelaimes
pirmās dienās,
jaungada, zvaigznes, varbūtējiem
zaudējumiem sakatā ar kustības uzturēsvinamas
ticības atjaunošanas
valsts
un
dienās, slēdzami pavisam.

šanu resļ. viņu

darbību.

ko reģistrējusi
no 1926. g. 16. līdz 23.
maijam Rīgas pilsētas statistiskā valde
pēc ārstu paziņojumiem.

at-

"

ļaujas numurs.

Slimības

žoņu ratiem nn kamanām jābūt kārtīgiem
Vieglo un
un braukšanai
izturīgiem
^ veseliem un
jmago važoņu zirgiem jābūt
spēcīgiem. Važoņu satiksmes līdzekļu,
apskati
zirgu, iejūgu, ralu vai kamanu
izdara vismaz 2 reiz gadā pasētas valdes,
sastādīta īpaša komisija, pieaicinot veterinārārstu un pilsētas
policijas
pārstāvi.
Sakarā ar šās apskates atzinumiem, pilsētas valdei tiesības uz laiku vai pavisam noliegt važoņu darbību.
9.

par

Vieglie

važoņi nedrīkst

vest vai-

3 personām, pie kam viens bērns

līdz 10 gadiem netiek ieskaitīts, bet divi
šādi bērni jāskaita par

vienu personu.

Smagie važoņi nedrīkst kraut

ļļ_

uz

pilsētas

cekļu vai policijas ierēdņu

pavilkt.

valdes lo-

rīkojumu

lie-

kais smagums uz vietas jānoņem un pret
šā noteikuma
pārkāpējiem
ierosināma
kriminalvajāšana

par kustoņu

__

"""
• ?
Vēdera tiis . . ļ *
—
.
Izsitumu tīfs .

Paratvphus
Tvphus abdom
Typhus exanth
Febris

Atgulās drudzis
Purva drudzis .
Bakas . . . . i
Masalas . . . !
Šarlaks ...

recurrens

Febris interni
Variola et variolois
. .
Morbilli
.....
. .
Scarlatlna
...
Tussis convulsiva ....
Dlphtheritis
Iniluenca cum Pneumonia .
Cholera asiatica
Ervsipelas
Dvsenteiia
. .
Parotitis epidemica

—
—

—?
13
41

Garais klepus . } — Difterits ...
8
Influenca . ? . ļ 1

Āzijas koliera i —
3
Roze _ ?
• •
1
Asinssērga . .
Ģīmja satūkums
(.Mums)
Spitālība ...

. .
...
Lepra
..
Mening. cerebrospin. epid
Trachoma

I
—
1

3

smagāku

vezumu, kā zirgs to var svabadi

Pretējā gadījumā

lIi
6="

nosaukums

§ 8. Viegliem važoņiem jābūt viexmēr tīros un pieklājīgos apģērbos.
Va-

mocīšanu.

. Svētki

pulksten
9
. Judīte".
Pirmdien, 21. jūnijā, pulksten 9 vakarā,
Aspazijas drāma .Boass
un Rute".

vakarā,

Skan galē";

Hebbeļa

traģēdija

Otrdien, 22. jūnijā, pulksten 9 vakarā,
Jarviluomas
Lai
.Ziemeļnieki".
nodrošinātu vietas, tad biļetes ieteicams

Ziemas laikā,
kad
sals
sasniedz
10 giadu (pēc Celsija) vai lielāku aukstumu, važoņu zirgiem pa -stāvamo laiku

iegādāt laikus, vislabāk

jābūt pienācīgi apsegtiem.

pulksten

Braucējiem noliedzams novieto!
sēdvietās
suņus vai citus priekšmetus, kuri var sasmērēt satiksmes
līdzekļu sēdu vietas.

jāgriežas

nacionālā

veselām grupām
teātra

birojā

no

11 līdz 1 dienā.

§ 10.

vieglo važoņu ratu vai kamanu

Uz policijas ierēdņu
ņiem bez iebilduma

pieprasījumu

važo-

un vispirms jāved
pret noteiktu atlīdzību: a) no policijas
saņemti saslimuši, piedzēruši, trakojošie
vai piepeši nomirušie
un b) policijas
ierēdņi pie noziedznieku vai aizdomīgu
personu

gūstīšanas.

par
šo saistošo noteikumu ievērošanu
un kriminalvajāšanas
ierosināšana
pret
to pārkāpējiem
piekrīt
pilsētas
valdei
vai ari neatkarīgi no tā pilsētas policijai.
§ 12.

Šie saistošie

noteikumi

stājas

spēkā pēc 2 nedēļām no viņu izsludināšanas .Valdības Vēstnesi".
Pilsētas galva V. Sarkanbārdis.
3

Sekretārs

Latvija un citas valstis

ministrijas
redakcijas
biroja
vadītāja
Oedermana pavadībā aizbrauca uz Rīgu,
lai pārrunātu ar Latvijas ārlietu ministri
politiskus jautājumus, sevišķi par garantijas līguma noslēgšanu ar Krieviju.
Lidzšim

Krievijas

vēl

nav

publicēts

Padomju

līguma propuses
jekta
teksts.
No
kompetentas
aizrāda, ka tas ļoti līdzinās starp Vācija

iesniegtā garantijas

šāds:

Ceturtdien, 17. jūnijā, pulksten 9
Rūdolfa
Blaumaņa
komēdija
„TrInes
grēki'. Piektdien, 18. jūnijā, pulksten 9 vakarā, Annas Brigader
komēdija
loms".
Sest. Lielais
dien, 19. jūnijā, pulksten 2 dienā, jau-

vakarā,

natnei V. Grēviņa dramatizējums .Princis un ubaga zēns". Pulksten 9
vakarā Rudolia Blaumaņa
.PazuduSvētdien, 20. jūnijā,
šais
dēls".
pulksten

2

dienā,

Nacionālais

teātris sezonu slēdza paar Blaumaņa jautrības
lugu .SkroderdienasS ii mačos",
kam sekoja saviesīgs vakars pušķotās
foijē telpās.
Nacionālais teātris strādāja
pagājušo sezonu ar ļoti labām sekmēm
saimnieciskā
ziņa;
ari
mākslinieciskā
gājušu

svētdien

ziņā viņš darbojies

rosīgi.

patlaban, sezonas beiDailes teātrī
gās, iet pār skatuvi Valda
Grēviņa
dramatizējums «Grafs Montē Kristo"

(apstrādāts
pēc attiecīgā
māna).
Tas _ ir visai raibs

A. Dimā rodēku gabals,
ainās, skatuviski

kas norit
kādās
25
spoži apgādāts un izstrādāts.
Galvenās
lomas ir Ed. Smiļģa, Emīlijas
Viestur,
Michelsona
un
labās
Jāņa Simsona
rokās.
Luga pievelk
arvienu, neskatoties uz jauko
pavaiara laiku, bagātīgi
publiku.
Šo lugu vēl atkārtos sestdien
un nākošu otrdien, 1. jūnijā, kareivju
izrāde.

Ed. Radziņš.

§ 2. Par važoņiem var tikt pielaistas
16 gadiem, un Krieviju nesen noslēgtam līgumam.
personas, ne jaunākas par
kuras nav sodītas vai neatrodas : em tieLTA.
kumiem.
mantkārīgos
nosas par noziegumiem
6) Bārddziņu veikalus atļauts atvērt
zin pilsētas
svētdienās
8 rītā
līdz lūkos, prot kārtīgi braukt,
no pulksten
Māksla
sat ieirisko iettāžu un
Hdz pulksten 8 vakarā; pārējās
dienas ielu, valsts un
atrašanās
vietas
(adreses).
pēc pirmā panta noteikumiem.
viesnīcu
Nacionālā teātra repettuars dziesmu
7) Kioskas atļauts atvērt katru dienu
Piezīme. Virsminētās atļaujas izdod
svētku laika.
no pulksten 7 rliā līdz pulksten 10 vapilsētas valde, saziņā ar pilsētas poNacionālais
teātris
dziesmu
svētku
kara.
liciju.
Uz vārdu
izdotās atļaujas
laikā no 17. līdz 22. jūnijam sarīkos izbez pilsētas valdes piekrišanas va8) Augļu ūdens pārdotavas un kafejnīcas atļauts atvērt darbdienās nopulkst.
žoņi nevar nodot citām personām. rādes. Sniegs gulvenā kārtā mūsu labākās
oriģinallugas un izrāžu pēdējā dienā sa8 ritā līdz pulksten 10 vakarā, bet svētun
piestāšanās vietas
§ 3. Važoņu
viesošanos
dienās co pulksten 9 līdz pulksten 11 kārtību, kādā jānostā as, noteic pilsētas karā ar Somijas prezidenta
somu
rakstnieka
A.
Jarviluomas
populāro
10
rl'ā un no pulksten
1 līdz pulksten
valde, saziņā ar vietējo policiju.
Repertuārs
vakarā
lugu
.Ziemeļnieki".
9) Ēdienu

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

vai

jāuzkrāso

Saistošie noteikumi
Latvija un Igaunija.
nodarbošanos
ar pasažieru
par
Tallinā, 27. maijā.
Šodien pēc
un mantu pārvadāšanu Valmieras
pusdienas I gau n i ja s ārlietu
mipilsēta.
nistris
profesors
Piips
ārlietu
Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 19. apriļa
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. g. 28. apriļa
rakstu N» 103895.

Rīga.

važo

gatavībā, ka katrā laikā var viegli pa§ 11.
Šo saistošo
noteikumu
pārņemt, vienas garas trepes, kas
sniedz kāpēji saucami pie atbildības uz pastālīdz jumta augšai,
divi dzelzs ķekši vošo sodu likumu pamata.
Uzraudzība

dienās no pulksten 9 rītā līdz pulksten mēnesi.
6.
Šo noteikumu
pārkāpējus
tauks
10 vakarā, bet svētdienās, svētku dienās,
svinamās
dienās, rekrūšu
iesaukšanas, pie atbildības uz soda likumu pamata.
7. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
tautas nobalsošanas un vēlēšanu dienās,
slēdzamas
pavisam,
tāpat
slēdzamas laikā pēc viņu publicēšanas .Valdības
sestdienās, svētku uti svinamās dienu Vēstnesi*.
Priekšsēdētājs M a 1 n a č s.
priekšvakaros no pulksten 12 dienā.
Darbvedis Znots.
3) Vlclirgotavas promnešanai atļauts
i
atvērt

(taksi)

§ 7. No pilsētas valdes izdotā atļasja
jātur
pie
un takse važoņiem vienmēr

rāk

zināmu visiem savas mājas darba spējīgiem pilsoņiem un tad visiem nekavējoties ttefgties palīgā vguni dzēst.
2. Neviens darba spējīgs pilsonis ne
zem kādiem apstākļiem,
izņemot
slimību, nevar atteikties no uguns dzēšanas,
ja viņš pats to redz, ja to lūdz cietušais
tn ja to uzaicina pagasta
valde, vietējais desmitnieks vai policija.
3. Pie katras viensētas jābūt akai vai

Maksu

pārvadāšanu to īpašniekiem brīvprātīgi
jāvienojas ar smagiem važoņiem.

§

1. Katra pilsoņa pienākums, kas-pamanījis ugunsgrēku, ir par to tūliņ darīt

liela muca

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

maija

§ 6.

ņiem noteic pilsētas valde par katru gadu
par
mantas
uz priekšu. Par atlīdzību

Vulfa

komēdija

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.
Rīgas biržā,

1926. gada 28. maijā

Devīzes:
1 Amerikas dolārs
....
1 Anglijas mārciņa

....

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

....

100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu ....
100 Norvēģijas kronu
. . .
100 Dānijas kronu
....
100 Cechoslovaķijas kronu
100 Holandes guldeņu

.

.

.

100 Vācijas marku

....

100 Somijas marku

....

100 Igaunijas marku ....
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu

1 SSSR červooecs

....

5,18 — 5,19
2520 — 25,27
17 00—17 35
16,30 - īe^O
99,95 — 100 80

19,25—19,60
138,35 — 139,40
111,60—113,25

135,20—137,25
15,25—15 55
207,75 — 209,30
122,80—124,10
12,97
13,17
1,37
1,395
46,00 — 56,00
50,55 — 51,60

Dārgmetāli:
Ze»8 1 k f
,

3425-3445
98 — 106

Sudrabs 1 kg
Vērtspapiri:

5°/o
4°/o
6°/o
8°/o

neatkarības aizņēmums

98

Valsts prem. aizņēmums
Zemes bankas ķīlu zimes
Hipotēku
bankas ķīlu
z'««es

100

98—100

92 — 93
96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētāja A. K a c e n s.
Zvērināta biržas māklera P. Rupnera.
^^^^"^^^^^^^^^^?«

Redaktors : M. Arons

šim numuram 6 lapas puses.
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Rīgas

Tiesa sludinājumi.

apgabaltiesas

3.

civilnod.,

Jelgavas

apgabaltiesa,

s Latvijai Civillikumu kop. 36. p. pie
uz dv. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
punate, paziņo
vispāribai, k?
sa 2079. p. pamata uzaicina visu»,
laulātie draugi — Ludvigs Jāņa dēls
uz
1924. g. 22. janvāri
<am būtu
Timmermans un Zelma Nikolaja meita
Vācijā mir. Matildes Mellenberg
Timmerman, dzim. Joubert, noslēguši dzim. N e u m a n atstato
mantoj
saskaņa ar savu š. g. 13. apriļa iesavstarpīg3
'arl.bas Ilgumu pie R:- kādas tiesības kā mantiniekiem, iegatar,
mumu, meklē Jermolaievu,
Grigoriju
as
not ra V. Kanska 1926.
gada tīdeiko īsariem, kreditoriem a t t, pie
Alekseja d, dzim. 1892. g,
piederīgs
ar
30. aprīli
reģistra
Nš
8/3778,
teikt savas tiesibas šai tiesai astoņu mēpie Daugavpils apriņķa, Naujenes (Maļi;ufu viņi, taie.it a u viņu noslēgto
novas) pagasta, pēdējā dzīves vieta Rigā,
nešu
laikā, skaitot no sludinājuma icsp.etūļība ir atcēluši vietējo civillikumu
L. Maskavas ielā Ns 169, dz. 4 un Ivašanas
dienas.
9. nn turpm. p. p. paredzēto laulāt,
novu, Borisu Mikeļa d, dzim. 1889 g. aentes kopību.
Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskati»
piederīgus pie Daugavpils apriņķa, NauRlgl, 18. maijā 1926. g.
L. Nš3397 par spēku zaudējušām
jienes (Maļinovas) pagasta, pēdējā dzīves
Jelgavā, 1956. g. 12. maijā L. Nš 1532/26
Priekšsēd.
v.
A.
Veidners.
vieta Rīgā,;L. Maskavas iela Nš 134, dz. 8
Sekretāra A. Kalve.
Priekšsēd. v. F e 1d m a n s.
Minētie apsūdzēti uz S L. 102. p. 1. d 4067
3646
Sekretārs K. Pussars.
pamata un pret viņu izvairīšanos no Rīgas 3. apgabaltiesas
civilnod.,
tiesas sprieduma izpildīšanas, kā drošības
Jelgavas apgabaltiesa,
iipes

Tiesu palāta. kriny-toaiiaiDfin

līdzekļu veids noteikts — turēšana
cietinājumā.

ap-

Latvijas

clvlilikama kop. 36. p. pie

iim*s pamata paziņo
vispārībai, ka
Visām iestādēm un
personām, uz laulātie draag' — lzaks rifima dēls
Jessils un Zara-Gitel Eliasa m. Ietina
kurām tas atliektos, augšminēto Jermozcrlēgcši prielsšlau ības ilgumu pie Rīlajeva un lvanova atrašanas gadījumā
'926. gada
ņemt viņus apcietinājumā, ievietot luvākā gas notāra J. Graudiņa
Nš 15/26f5, ar -ur-'
cietumā un ieskaitīt tiesu palātas rīcībā. 30. aprilī reģistra
viņu
noslēdzamo
tiņl, caue..Ma uz
Rigā, 19. maija 192». g. Nš 5760.
laulību, Ir atcēlusi
vietējo civillikumu
Tiesu palātas krim.-depart.
'9. un turpm. p. p. paredzēto laulātc
priekšsēd. (paraksts).
nrntas kopību.
4423
Sekretāra v. (paraksts).
Rīgā, 18. maijā 1926. g.
L. Nš 3389

Rīga ;

apgabaltiesas

3.

civilnod.,

m UV. Ues. lik. 2011., 2014. un 2019. p. r,
pamata
pēc 1926. gada
paziņo, ka

14. febr. Omuļu pag. Jaun-Ulstēs* mii
Mārča Anča d. Gudrīša ir atklāts man-

Priekšsēd. v. A. Veidners.
4068

Rīgas

Sekretārs

apgabaltiesas

A

3.

K « 1 v «•

civilnod.,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pievispāribai,
ka
tojums un uzaicina,
kam it uz ic zīmes pamata, paziņo
laulātie draugi — A bērts Andreja dēls
mantojuma, vai sakarā ar to, tiesīHerta
Indriķa
meita
bas, kā: mantiniekiem, legatarijiem . fidei- Grtinupps un
Griinupp, dzim. Zīle, noslēguši savs arkomisarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai seši: pigo laulības līgumu pie Kīgas notāra
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājums J. Purgala 1926 gada 5. maijā reģistra
ns 35/4916, ar kūpu viņi, attiecība uz
iespiešanas dienas.
noslēgto
laulību,
ir atcēluši
Ja minētās personas savas tiesība; viņu
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viet jo civillikumu 79. un |turpm. p. p
paredzēto laulāto mantas kopību.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas
Rigā, 18. maijā 1926. g. L. Nš 3410
L. Ns3146
Rīgā. 1926. g. 15. maijā
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Priekšsēdei, v. A. V e i d n e r s.
4069
Sekretārs'A. Kalve.
3748
Sekretārs A. K a 1 v e.

vai ierunts pret šai tiesā 1926. g
18. maijā publi:ēto 1926. g. 20. martā
Maz-Salacas pagasta Kalndronas mirušā
Kārļa Pētepa dēla Sapraša, 1926. gada
9. februārī mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā
ari
visas
personas,

Priekšsēd. v. P. Efferts.
3858

Sekretārs

K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
.£079. p. pamata uzaicina visus, kam

oltu uz 1920. g. 19. jūlijā mirušā Antona
Jāzepa d

R i m v i d-M i c k e v i č a

Priekšsēd. v. P. Efferts.
2901a

strīdi

Jelgavas apgabaltiesa,

Sekretārs
Jelgavas

K.

Pussars.

apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1880. g. 15. jūlijā mirušā Jelga-

vas apr., Mežamuižas Celmu māju
īpašnieka Friča Kreicberga
atstāto
mantojumu kādas tiesibas kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem, kreditoriem u. t. t.. pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas. Termiņā

nepieteiktas tiesības ieskazīs par spēku
zaudējušām.
Jelgavā, 1926.g. 30. aprilī. LNŠ1637 26
Priekšsēd. P. Efferts.
2902a

Sekretārs

K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. uti
p. p. pamata uzaicina visus, kan
būtu uz 1901. g. augustā mirušā Ilūkstes
apr.. Sventes pag., „Garaviju" māju
īpašnieka Antona Jāzepa d. Meinerta
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem. kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot
no sludinājuma
iespiediuma
dienas,
Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1926.g. 30. aprilī. L.N9I206 26

/

ii dv. proc. lik. 1967., 2011., 2014. ur
2079. p. pamata uzaicina visos, kam
būtu uz ' 1923. g. 19. jūnijā mirušā
Bauskas apiiņķa lslic muižas jaunsaimkurām
ir kaut
kādas
tiesības
az
niecības Nš 2j īpašnieka Jāņa Mikeļa d.
mirušā
Kārļa
Sapraša
mantojumu
Ruķera atstato u,nni. sadas ties. kā mani.
vai sakarā ar Šo mantojumu, kā mantiki' editoriem
lideikomis.
niekiem,
legatari iem, lideikomisariem, legatariem,
j. t. t., pieieikt savas tiesības šai tiesai
parāddevējiem u. I. t., pieteikt savai
sešu mēnešu laikā , skaitot no siudinatiesības, pretenzijas un ierunas minētai
luma iespiešanas dienas.
liesai sešu mēnešu laiki, skaitot no
Termiņā nepie eiktas tiesības ieskatīs
17 sludinājuma ieapielanas dienas.
par spēku zaudējušam
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
Jelgavā, 1926. g. 20. mājā L. Nš 1369/26
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
no ierunām un zaudējušas savas tiesības
SeKretars K. Pussars.
~ >et testamentu pasludinās par likumīgā 4430
spēka gājušu.
Jelgavas apgabaltiesa,
Rīgā, 1926. g20. maijā.
L.Nš3291
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s.
uz civ. proc. lik. 1967-, 2011., 2014. un
4085
Sekretārs A Kaive
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz
1922. g. 18. martā mirušā
Rīgas
apgabaltiesas
3. civilnod.,
Jāņ i Jāņa d. B r a n t a atstāto
mansasksoā ar civilprocesa likuma 1958 p., tojamu Kidaa tiesības kā mantiniekiem,
ka
8
jūnijā
1926
g.,
paziņo,
minētās legatariem, lideikomisariem, kreditoriem
nodaļas atklāta tiesas sēde tiks attaisīts u. t. i., pieteikt savas tieaioas šai ti:sai
un nolasīs 1926 g. 4. martā miruši sešu mēneša laikā, skaitot no sludiKārzdabas pagasta,
.Jaun - Kalniešu' nājuma iespiešanas dienas.
mājas īpašnieka atraitņa
Jāņa Jāņa d
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati!
jtt speķa zaudējošam.
Tupeņa testamentu.
Rīgā, 26. maijā 1926. g.
L. Nš3554
Jelgavā, 1926. g. 12. maijā L. Nš 1258/26
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

4501

Sekretārs A. K a 1v e.

3649

Priekšsēdētāja v. P. E i i e r t s.
Sekretārs K. Paīsais.

misarus

Priekšsēd. v. P. Efferts.

2904a

Sekretārs K. Pussars.

an

visas

citas

persona'

uz-

varētu būt kādas tiesības v*i mtg??
uz atstāto mantojamu, pieteikt vinT
kam
207Q. p. p. pamata uzaicina visus,
i;sai sešu mēnešu laikā, skaitot no
Ādama
sl
būtu uz 1919. g- 27. dec. mirušā
d najansa iespiešanas dienas
Antona d. Viļkeļa-Vijķelenoka atstato
Tiesības un prasiaas, pat_ kupām
nebā
mantojumu kādas tiesības ka mantiniet a:iņots tiesai minētā laika, tiks atziif
kiem legatariem, fideikomisanem, krepar zaudētam az visiem laikiem
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
Nš
11. maija 1926 g.
Liepājā,
šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
Priekšsēd. b. V Bn-n enštamj
Terdienas.
iespieduma
sludinājuma
Sekretārs A. Jan sons
par 3669
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
spēku zaudējušām.
Liepājas apgabalti esa
Jelgavā, 1926.g. 30. aprīli. LJ*124i/26
g.
uz
sava 29. apriļa 19T6
Priekšsēd. v. P. Efferts.
uzaicina 3. maija
pamata
1922.
t
2903a
Sekretārs K- Pussars.
mir. J:ņa A'drīja d. Aizpora mantin
kredit.,
fideikomis.unvisas
legat.,
citas
apgabaltiesa,
peri
Liepājas
sonas kam varētu but kādas tiesības
uz sava no 8. apriļa 1926. g. lēmuma vai prasības uz atstato mantojumu
, p,.
1^25. g
pamata
uzaicina 3. jūlijā
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā
Priekulē mir. Paulines Vulfa m. Glizeres skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas '
mantiniekus, kredit mus, legatarus, fideiTiesības un prasības, par kufām nebūs
kam
vakomis. un visas citas personas,
paziņots tiesai minēta laika, tiks atzīta»
rētu būt kādas tiesības un prasības uz par
zaudētam uz visiem laikiem.
viņa atstāto mantojumu, vai kūpas veLiepājā, 11. maija 1926.g Nš8M-ir /26
lētos apstrīdēt viņa testamentu , pieteikt
Priekšsēd. b. V. Bienenštams
tiesai savas tiesības un prasības sešu
Sekretārs A Jansons
3670
mēnešu laik\, skaitot to sludinājuma ie-

82i-m-

ip

ai civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
AJ79. p. pamata uzaicina visas, kam
Dūtu
uz
1925. g. 10. septembrī mirušās Jēkabpils apr. Sērenes pag
,Zizanu" māju īpašnieces Mstildea-Annas
Graudiņ, dzim. Galviņ atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
spiešanas dienas.
i. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
Minētā laikā nep ieteiktās tiesības un
sešu mēnešu laika, skaitot no sludināprasības tiks atzītas par zaudētam uz
juma iespiešanas dienas.
visiem laikiem un pec aizrādīta termiņa
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs notecēšanas testamentu pasludinās par
par spēku zaudējušām.
likumīgā spēkā stājušos.
Jelgavā, 1926. g. 12. maijā L.Nš 1458/26
Liepājā, 14 ma jā 1926. g.;Ns646-m/26.
Priekšsēdei, v. P. Efferts.
Priekšsēdētāj, b. V. Bienenštams.
3647
Sekretārs K. Pussars.
Sekretārs A. J a n s ons.
3859

atstāto
mantojumu
kādas
tiesības
kā
mantiniekiem, legatariem,
kreditoriem a. t. [.,
lideikomisariem,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
nenesu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.
termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
3. civilnod., par spēku zaudējušām.
Rīgas apgabaltiesas
3. civilnod., Rīgas apgabaltiesas
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019. ?i Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie
Jelgavā, 1926. g 12. m ijā L. Nš 1433/26
vispārībai, ke
p. p. pamata paziņo, ka pec 1925. g. sjhnea pamata, paziņo
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
laulātie
drau&i
—
Jān
s-Teodors
Jēkaba
15. februārī Rīgā mirušā Jāņa Kriša d.
364S
Sekretārs K. Pussars.
dēls
Micīts
un
Alide
Mīcīt,
dzim
Kipe
ir
atklāts
mantojums un uzJelgavas apgabaltiesa,
aicina, kam uz šo mantojumu, vai Francman, noslēguši savstarpīgo laupie
Rīgas
notāra
J. uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
sakarā ar to, tiesibas kā mantiniekiem, lības līgumu
Krūklanda
1926. g. 5. maijā reģistra 2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
legatarijiem, fideikomisarijieai, kreditoi>e 87/12163, ar kītfu
viņi, attiecībā
riem u. t. t., pie:eikt šīs tiesības mibūtu uz 1923. g. 24. okt. mirušā Bukaišu
nētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot az viņu noslēgto laulību, ir atcēluši pag., Jaunas muižas jaunsaimnieka Jāņa
no šī sludinājuma
iespiešanas d.enas vietējo _ civillikumu 79. un turpm. p. p Butkuša atstāto mantojumu kādas ti'eparedzēto laulāto mantas kopību.
.Valdības Vēstnesi'.
sības kā mantiniekiem, legatariem, fideiJa minēlās personas savas tiesibas
RIgf, 18 maijā 1926. g.
L. Nk 3416 komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
Vriekiaēd. v. A. V e i d n e i s.
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas 7070
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma
Sekretāra A. Kilvr.
Rīgā, 1926. g. 18. maijā.
L. Nš 34C6
dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod., ieskatīs par spēku zaudējušām.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
4046
Sekretārs A. Kalve.
uz uk. par taul. 77. p. pamata, dan
Jelgavā, 1926. g.30. aprilī. LNsl622 26
tinamu, ka tiesa 24. martā 1926 gadā,
Priekšsēd. v. P. Efferts.
Rīgas
apgabaltiesas
3. civilnod.,
Annas-Malildes Liepa, ari Liepiņ, dzim. 2899a
Sekretārs K. Pussars.
?? civ. tisa. lik. 1967., 2011.—2014. ar Avot prasības lietā pret Zande Liepa ari
2079. p. p. nn Bslt. privāttiesību kop Liepiņ par laulības šķiršanu aizmuguriski
Jelgavas apgabaltiesa,
2451. p. pamata, uz Marijas Dubau lū nosprieda:
šķirt laulību, kas noslēgta uz civ. proc. lik. 1967., 2011.. 2014. un
gurnu, uzaicina visas persoaas, ku[ām Daugavgrīvās draudzē 24. martā 1918. g. 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam
ii kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierustarp Zande Liepa ari Liepiņ un Annu būtu uz 1909. g. 13. nov. mirušā Jāņa
nas pret šai tiesā 1926. g. 18. maijā Liepaari Liepiņ, dzim. Avot; atļaujol Kubis atstāto mantojumu kādas tiesīpublicēta 1926. g3. aprilī Dikļu pagaprasītajai saukties priekšlaulības uzvārdā bas kā mantiniekiem, legatariem, fideista .Dubau" mājās mirušā Jēkaba Juja . Avot".
komisanem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
dēla Dubava (Dubau) 1923. g. 14. sepJa atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731 savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
tembrī pie Valmieras notāra Klingenberga un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
taisīto testamentu, kā ari visas persctiesai a sauksmi
vai pārsūdzību, tad dienas. Termiņā nepieteiktas ieskatīs
nas, kurām ir kaut kādas tiesības az mispriedums siāsies 1 kumīgā spēkā.
par spēku zaudējušām.
rušā Jēkaba Dubava (Dubau) mantojamu
Rīgā, 22. maijā 1926. g. Ns 565.
Jelgavā, 1926. g. 30. aprilī. LNsl619 26
vai sakaia ai šo mantojumu, 'ti manPriekšsēdētāja b. v. (paraksts).
Priekšsēd. v. P. Efferts.
tiniekiem,
lrgaiariem, lideikomisariem,
4528
Sekretāra v. Stūre.
2900a
Sekretārs K. Pussars.
parāddevejiem
u t. t., pieteikt
tavas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
Jelgavas
apgabaltiesa,
Jelgavas apgabaltiesa,
tiesai selu raentši laikā, skaitot no £
uz
civ.
proc.
lik.
1967., 2011., 2014. un
uz dv. proc. lik. 1967., 2011., 2014. nn
sludinājuma iespiešanas dienas.
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
Je tas minēti termiņā nebūs izdarīts, 2079. p. pamaia uzaicina visus, kam
būtu uz 1922. g. 31. okt. mirušā Bauskas
tad minētās personas atzīs kā atteikušās ajtu uz 1886. g. 5. janvārī mirušā Jelapr., Iecavas Meža-Rūķu māju īpašnieka
no ierunām un zaudējušas savas tiesības, gavas apriņķa- Liel-Maz-Bērzes muižas
Jēkaba Mārtiņa d. Rūķis atstāto ma'nbet testamenta pasludinās par likumīgā Siljaņu māju īpašnieka Indriķa Treumaņa
tojumu kādas tiesibas kā mantiniekiem ,
?pekā gājušu.
atstāto maut. kada«U:S. r,u tnanttn. Veģelegatariem, fideikomisariem,
kreditoRigā, 1926.g. 14 maijā.
L. Ns 3359 tāriem, Udeinomisariem, kreditoriem u. 1.1., riem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai
Priekšsēd. v. a. V e i d n e r s.
pieteikt savas ticamas šai tiesai sešu
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
4066
Sekretārs A. Kalve.
meiesu lautā, sKaitot no sludinājuma
sludinājuma iespieduma dienas.
Teriespiešanai dienas.
miņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs par
Rīgas apgabaltiesas
3. civilnod.,
iermiņā nepieteiktas tiesību ieskatīs
spēku zaudējušām.
uz dv. Ues. lik. 1967., 2011.—2014. un par spēku zaudējušam.
Jelgavā, 1926.g. 30. aprilī. LNŠ1636 26
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
Jelgavā, 1926. g. 15. maijā L. Nš 763/26
2451. p. pamata, uzaicina visas personas, kūjām ir kaut kādas pretenzijas ,

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 2011., 2014 un

Liepājas

apgabaltiesa

uz Katrines Eichvald
lūgumu un
saskaņā ar civ. proc. lik. 2081. un
sek. p!p. un savu š. g. 29. apriļa lēmumu ,
uzaicina obligācijas turētāju, kiipa izd '
par 1500 r. uz Jevgeņija Ivana d!
Bēra vārdu un 1912. g. 18. jūlijā ar
žurn. Ns 1179 nostipr. uz laulātiem
Matisam Jāņa d. Eichvaldam un Kat.
^
rinei
Andreja
m. Eichvald,
dzim.
Liepājas apgabaltiesa.
Orinman piederošas nekustamas mantas
ar
krep.
Ns
3705, — sešu
uz sava 29. marta 1926. g. lēmuma Liepājā,
pamata uzaicina 21. janvāri
H26. g. mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
mir. Vladim.raJaņad. F e 1 d m a ņ a iespiešanas dienas, ierasties tiesā lidzņemot minēto obligāciju.
mantiniekus, kreditorus, legatarus, iideiPēc minētā termiņa notecēšanas, ari
komisarus
un
visas
citas personas,
obligācijas turētāja neierašanās gadīkam varētu būt kādas tiesības vai prasības uz viņa atstāto mantojumu, vai jumā, parādu atzīs par samaksātu
kūpas vēlētos apstrīdēt viņa testamentu, un obligāciju par iznīcinātu, piešķirot
pieteikt tiesai savas tiesības un prasības no zemes grāmatām.
sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludināLiepāja, 5. maijā 1926. g. JVs4!Q 26
Priekšsēd. b. V Bienenštams.
juma iespiešanas dienas.
Sekretārs A. Jansons.
Minētā iaikā nepieteiktas tiesības un 2911a
prasības tiks atzītas _ par zaudētām uz
Liepājas apgabaltiesa,
visiem laikiem un pēc aizrādīta termiņa
notecēšanas _ testamentu pasludinās par uz Vilhelma Brūna un citu lūgumu mi
saskaņā ar civ. proc. lik. 2083. un
likumīgā spēkā stājušos.
*
Liepājā, 11 maijā 1926. g. Nš687-m/26 2087. p. p. un savu š. g. 29. apriļa
lēmumu, uzaicina obligācijas turētāju,
Priekšsēd. b. V. B ienenst ams.
kura izdota par 8150 r. uz Vilhelma,
3665
Sekretārs A. J a n s o ns.
Hermaņa, Rūdolfa, Emmas un Irmas
Brūns, Matildes Bekman, dzim. Brūns,
Liepājas apgabaltiesa
Elizes

uz sava 29. marta 1926. g. lēmumu
pamata uzaicina
12. maijā
1923. g.
Sarkan muižas
pagastā mirušās
Līzes
Jēkaba
meitas
M e ž n i e k
mantiniekus,
kredit.,
legat.,
fideik.
un visas citas 'personas, kam varētu būt
kādas

tiesības

vai

prasības

uz

viņa

Filser, dzim. Brūns

un

Fēliksa

Vilhelma Brūns vārdiem un H114. g.
15. apr. nostipr. uz Georgam (Georgij)
Jāņa d. Lāme piederošas nekustamas
mantas Ventspili,
2. kv. ar krep.
No 45 un 39A, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājumaiespiešanasdienas

ierasties tiesā līdzņemot minēto obligāciju.
Pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
savas tiesības un prasības sešu mēnešu obligācijas
turētāja
neierašanās gadīlaika, skaitot no sludinājuma iespiešanas juma obligāciju atzīs par nozaudētu un
dienas.
iznīcinātu, piešķirot lūdz. tiesību saMinētā laikā nepieteiktās tiesības un ņemt no zemes grāmatu nodaļas viņas
prasības tiks atzītas par zaudētām uz norakstu ar oriģināldokumenta
spēku
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa un
nozīmi.
notecešanas _ testamentu pasludinās par
'
Liepājā, 5. maijā 1920. g. Ne436/2fi
likumīgā spēkā stājušos.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
Liepājā, 11. maijā 1928. g Nš 614-m/26
2912a
Sekretārs A. Jansons. _
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
Liepājas
apgabaltiesa,
3664
Sekretārs A. I a n s o n s
uz Margrietas Pērle lūgumu un saLiepājas apgabaltiesa
skaņā ar civ. proc. lik. 2081. un sek. p.pun savu š. g. 29. apriļa lēmumu, uzaicina
uz sava
29. epriļa 1926. g. lēmuma
turētāju,
kupa
izd. par
pamata uzaicina
18. janvāri 1926. g. obligācijas
3100 r. pirmvērtības lielumā, tagad.
miruša Jorena Andreja dēla Vērsis
atlikumā
2700 r. uz
bar. Nikolaja
mantiniekus kreditoros, legatarus, fideikomisatus un visas citas personas, kam fon Nolde vārdu un 188:'.. g. 10. janv.
Jēkaba
varētu būt kždas tiesības vai prasības Ns 8932 nostipr. uz Margrietai
neuz atstato mantojumu, pieteikt viņas m. Pērle, dzim. Peļķe piederošas
tušai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu- kustamas mantas Liepājas apr., Virgas
„Pore" mājas ar krep. N° 993. 2. reģ.,
dinajtma iespitšanas dienas.
sluTiesības un prasības, par kurām nebūs — sešu mēnešu laikā, skaitot no
paziņo:s tiesai minētā laikā, tiks ateitas dinājuma iespiešanas dienas. Ierasties
tiesā līdzņemot minēto obligāciju.
par zaudētām uz visiem laikiem
Pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
Liepājā, 11. maijā 1926. g. Nš813-m/26.
obligācijas turētāja ' neierašanās gadīPriekšsēdei, b. V. Bienenštams.
jumā, parādu atzīs par samaksātu_ un
3666
Sekretārs A. Janson s.
obligāciju par iznīcinātu, piešķirot lūdztiesību, pieprasīt parāda izdzēšanu no
Liepājas
apgabaltiesa,
zemes grāmatām.
uz sava 6, maija 1926. g lēmuma
Liepājā, 5. maijā l (.'2ti. g. Ns440/2t»
pamata
uzaicina 7. aprilī
1926. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
miruša Jura Jāņa dēla Jaunzema mantin
2913a
Sekretārs A. Jansons.
kreditorus, legatarus, fideikomis. un visas citas personas, kam varētu būt kādas
Liepājas apgabaltiesa,
tiesibas vai prasības uz atstāto manto- saskaņā ar savu 29. apriļa 1926. gjumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
lēmumu. Annas fon Grūnvald lugunta,
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas civ. proc. lik. 2087. p., uzaicina personas ,
dienas.
kuru rokās atrodas obligācija par l OOOOrTiesības un prasības, par kurām nebūs izd. uz Annas
Vernera m. fon GrūnvaM,
paziņots tiesai minēta laikā, tiks atzītas
dzim. Bēr vārdu un 1901. g. 31. janvpar zaudētām uz visiem laikiem
nostipr. uz baronam (ohanam Vernera
Liepājā, 11. maijā 1926. g. Ns 816-m/26 d. Bēram
piederošu ' Kuldīgas aprPriekšsēd. b. V. Bienenštams
Striķu muižu ar krep. Ns 240, — ."
36b7
Sekretārs A. Jansons.
mēnešu laikā, skaitot no sludina]1"»»
iespiešanas dienas, iesniegt tādu tiesai,
Liepājas apgabaltiesa, aizrādot, ka pretējā gadījumā oblig?-*
uz sava 29. apriļa 1926. g. lēmuma tiks atzīta kā nozaudēta par iznīCST»»
eu
tiks atvel
pamata
uzaicina 25. decembrī 1925 e un viņas vietā lūdz.
lloda
saņemt
mirušā Friča > Jāņa dēla Stekeli
iz zemes
grāmatu
,
manUn .kted., legat., ndeik. un visas citas viņas norakstu ar oriģinaldokum»»
pērs., kam varētu būt kādas
spēku un nozīmi.
tiesības vai
prasības uz aistato mantojumu, pieteikt
Liepājā, 7. maijā 1926. g. Nj43o-I-'
Priekšsēd. b. V. Bienensl
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
Sekretārs A. ļaj i^Jļ^
. 3325a
Tiesības un prasioas , par kurām
nebūs
Latgales apgabaltiesas I civilnodsļ»
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
ar šo paziņo vispāribai. ka ,l-":' ī.
par zaudētam uz visiem laikiem
30. jūlijā mir. Donata Doņika P^
Liepāja, 11. maijā 1926. g. Nš 752-m
26 testatora
testaments, ar kūpi
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams. un nekustama
manta novēlēta tie
SeKretars
A.
?2™
J a n s on s
Doņik un Rozālijai Staštil ar apga"
tiesa
31. janv. lēmumu ajps»gj
Liepājas apgabaltiesa,
un izdots mantiniecēm Elenai i'
uz sava 6 maija
1926. g. lēmuma un Rozālijai Stašulei.
L\
pamata uzaicina 28. februāri 19i9 J
Daugavpilī, 1926. g. 6. maijā.
m:i Didncha (DidŽe) Jāņa d.
G r osa
Priekšsēd. b. J. Krūm
mantiniekus, kredit., legatarus,
fideiko3344a
Sekretārs K. Kangu'*
atstāto _ mantojuma, vai kūjas vēlētos
apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt tiesai

ku>»

Latgales apgabaltiesas reģistr. nodaļa
t«ales apgabaltiesas reģistr. nodaļa
ka saskaņā
ar Latgales dara zināmu, ka saskaņā ar Latgales
g.
! zināmu , 926.
30.
apriļa lēmumu, apgabaltiesas 1926. g. 30.' apriļa lēmumu,
^ibaltiesas 1
biedrībām 17. p. pamata uz civ. proc. lik. 146070-n. p.p. pamata
par
lik
:I
--īrēti Kuļbovas lopkopības pār- reģistrēti Krištubu savstarpējās ugunsOzols" statūti un ievesti apdrošināšanas biedrības
statūti un
dzības ,.
biedrību reģistra pirmā daļā. ievesti kooperatīvu sabiedrību reģistra
Mipelņas

valdes sēdeklis atrodas
Jļbovas muižā, Piedrujas pagastā.
Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
' Sekretāra v. A. Auziņ.
rUSa
Biedrības

-ļļJ^TTpģabaltiesas reģistr. nod.
um zināmu, ka saskaņā ar Latgales
Sbaltiesas 1926. g. 30. apriļa lēmumu,
fĻ proc. lik. 1460'°.-". p.p. pamata
. sistrēti vertulovas patērētāju biedr.
rti„,tene" statūti un ievesti koreģistra pirmā daļā.
operativu sabiedr.
valdes sēdeklis
atrodas
Biedrības
Vertulovas sādžā, Rundanupag., Ludzas
apr.

Daugavpili, 6. maijā 1926. g.
Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
Sekretāra v. A. Auziņ.
3346a
Latgales apgabaltiesas reģistr. nodaļa
ka saskaņā ar Latgales
dara zināmu,

apgabaltiesas 1926.g. 30. apriļa lēmumu ,
17. p. pamata reģ.
U2 lik. par biedrībām
Latgales Radio biedrības statuti un
ievesti bezpeļņas biedrību reģistra pirmā
atrodas
Biedrības valdes sēdeklis
Rēzeknē.
Daugavpili, 6. maijā 1926. g.
Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
Sekretāra v. A. Auziņ.
3347a

pirmā daļā.
Biedrības

valdes sēdelkis
atrodas
Krištubu sādžā, Vidsmuižas pagastā.

Daugavpili, 1926. g. 7. maijā.
Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
3355a
Sekretāra v. A. Auzin.
Latgales apgabaltiesas reģistr. nodaļa
dara zināmu ka saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 1926. g. 30.'aprīļa lēmumu,
uz civ. proc. lik. 1400?o-;i. p.p. pamata
reģistrēti
Anspoku piensaimnieku sabiedrības „Straume" statūti un ievesti
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmā
daļā.
Biedrības
valdes sēdeklis
atrodas
Anspoku sādžā , Preiļu pagastā.

Daugavpilī, 7. maijā 19^6. g.
Reģistr. nod. pārzinis M. Abu-Is.
3356a
Sekretāra v. i,\. Auziņ.
Latgales

apgabaltiesas,

Ludzas

apr.

1. iec. miertiesnesis, pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1405. p. uni civ. lik.
krāj. X sēj. 1239. p., uzaicina mir.
1923. g. Annas Isaka m. Kalpovič
mantiniekus
pieteikt
savas i tiesības
miertiesneša kamerā, Ludzā, ' Daugavpils ielā Ne 5 , uz mir. mantjību sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn.".
Ludzā, 30. aprilī 1926. g.
2562a
Miertiesnesis (paraksts).

.

Latgales apgabaltiesas reģistr. nodaļa
Latgales apgabaltiesas, Rēzeknes apr.
dara zināmu, ka saskaņā ar Latgales 2. iec.
mir.
miertiesnesis, uzaicina
apgabaltiesas 1926. g. 30. apriļa lēmumu,
9. aug. 1919. g. Labvāržu pag., JVtedņuuz civ. proc. lik. 1460?<\-7i . p.p pamata kalna ciema Jezupa
Jakuba d. Adiana
reģistrēti Viļānu zemnieku un bez- mantiniekus, pieteikt viņam savtis manzemnieku krāj-aizdevu sabiedrības statošanas tiesības uz nel ' atstātai mantuti un ievesti koopertativu sabiebrību tojumu sešu mēnešu laikā no sī uzaireģistra pirmā daļā.
iespiešanas dienas
„Vald.
valdes sēdeklis
atrodas cinājuma
Biedrības
Vestn.".
Viļānu pagastā, valdes telpās.
2564a
Miertiesnesis (paraksts).
Daugavpili, 6. maijā 1926. g.
Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
Latgales apgabaltiesas, Daugavpils apr.
Sekretāra v. A. Auziņ.
3348a
2. iec. miertiesnesis, pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. un civ. Mik. X sēj.
Latgales apgabaltiesas reģistr. nodaļa
1239. p.p., uzaicina 1907. g. 21. martā
dara zināmu, ka saskaņā ar Latgales mir. Zusmaņa Šlioma d. Emanuēla
apgabaltiesas 1926. g. 30. apriļa lēmumu, mantiniekus, pieteikt savas ritantojuma
uz lik. par biedrībām
17. p. pamata tiesības uz nel. atstāto Daugavpilī,
biedrības Sakņu ielā NsNs 22 un Alej;"s ielā Ns 80
reģistrēti
Gavru izglītības
statuti un ievesti bezpeļņas biedrību nekust. īpašumu augšā min. mierreģistra pirmā daļā.
tiesnesim sešu mēnešu
ajkā, skaitot
Biedrības
valdes sēdeklis
atrodas no sludinājuma
iespiešanas dienas
Oavros.
„Vald. Vēstn.".
Daugavpilī, 6. maijā 1926. g.

Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
3349a
Sekretāra v. A. Auziņ.
Latgales apgabaltiesas reģistr. nodaļa

dara

zināmu, ka saskaņā ar

Latgales

apgabaltiesas 1926.g. 30. aprīļa lēmumu,

uz lik. par biedrībām 17. p. pamata
reģistrēti
Kārsavas
krievu
kultūras
viecināšanas biedrības statuti un ievesti bezpeļņas biedrību reģistra pirmā
daļā.
Biedrības
valdes sēdeklis atrodas
Kārsavā.

Daugavpilī, 7. maijā 1926. g.
Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
3350a
Sekretāra v. A. Auziņ.

Daugavpilī, 1926. g. 25. 'aprilī.
2832a
Miertiesnesis! Ducmans.
Latgales apgabaltiesas/ Daugavpils apr.
2. iec. miertiesnesis, pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. jp. un civ. lik.

1914. g.
p., u/aicina
Arkadiļa Borisa d., viņš
ari Meera d. Volovta mantiniekus,
pieteikt savas mantojama tiesības uz
nelaiķa atstāto Daugavpilī, Saules ielā
aptieku augšā min. miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „VaId\. Vēstn.".
Daugavpilī, 1926. g. 25\, aprilī.
2831a
Miertiesnesis L)ucmans.
X

sēj.

1239.

10. janv. mir.

Latgales apgabaltiesas, Rēzeknes apr.,
mir.
2. iec. miertiesnesis, uzaicina
Latgales apgabaltiesas reģistr. nodaļa
4. okt. 1922. g. Makašānu pag., Škērdara zināmu, ka saskaņā ar Latgales
ciemā
Kazimira
Ignata d.
binieku
apgabaltiesas 1926. g. SO.' apriļa lēmumu,
Silaraša mantiniekus, pietefkt viņam
uz civ. proc. lik. 1460»°-7i. p.p. pamata
tiesības
uz
nel.
savas mantošanas
reģistrēti Latgales lauksaimniecības komantojumu sešu mēnešu laikā
operatīva ,,Ražotājs" statuti un ie- atstāto
no ši uzaicinājuma iespiešana* dienas
vesti kooperatīvu sabiedrību reģistra
„Vald. Vēstn.".
pirmā daļā.
Rēzeknē, 28. aprilī 1926. g.
Biedrības
valdes sēdeklis
atrodas
Miertiesnesis (paraksts).
Rēzeknē.
2664a

Daugavpilī, 7. maijā

1926. g.

Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
,3351a
Sekretāra v. A. Auziņ.

Liepājas 3. iec. miertiesnesis, pama-

todamies uz krim. proc. lik. 71., 646.—

851. p. p. meklē:
1) Ādolfu Hugo, d. Kuncervdorfu,
apm. 37 g. vecu, vācu tautīb., luterrJc,
apv. uz sod. lik. 177. p. 2. pkt. (Krim.
akts Ns 83/26).
2) Boleslavu Jāņa d. Vitoldu, apm.
reģistrēti Augšpils pagasta savstarp.
apv. uz sod. lik.
"gunaspdrošināšanas biedrības statūti 27 g. v., katoļtic,
lln ievesti kooperatīvu sabiedrību reģ. 581. p. 1. d. (Krim. akts Ns 229
3) Jāni Jāna d. Petruleviču, apm.
Pirmā daļā.
g. vecu, katoļtic., apv. uz sod. lik.
29
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
581 p. 1. d. (Krim. akts Ns 229 26).
Augšpils pagastā, Višgorodas ciemā.
Katram kam zināma no meklējamām
Daugavpilī, 7. maijā 1926. g.
personām viņa dzīves viela, vai kur
atrodas viņam pieder, manta, jāpaziņo
Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
tuvākai poliJ.152a
bez kavēšanās man vai
Sekretāra v. A. Auziņ.
iestādei.
cijas
Latgales apgabaltiesas reģistr. nodaļa
Liepājā, 29. aprilī 1926. g
dara zināmu , ka saskaņā ar Latgales
Miertiesnesis (pafaksts).
2556a
apgabaltiesas 1926. g. SO.' apriļa lēmumu,
"*i lik. par biedrībām 17. p. pamata
Daugavpils apr. 9. iec. miertiesnesis,
reģistrēti Krāslavas lopkopības pār- saskaņā ar savu š. g. 29. apriļa lēmumu
raudzības biedrības statūti un ievesti uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
izpeļņas biedrības reģistra pirmā daļā. X sēj. 1239. p. 1. d. pamata paziņo,
jūnijā mir. Izidora
Biedrības valdes sēdeklis
atrodas ka pēc 1923. g. 18.
mantojums
Krāslavas pilsētā.
Ignata d. Saulīša. ir palicrs
Višķu pag., kadeļ
apr.,
Daugavpils
Daugavpilī , 7. maijā.
tizaic na v sas personas, kam uz so
sakarā- ar to būtu
- Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
mantojumu, va
. '353a
Sekretāra v. A. Auziņ.
piekādas tiesības, ka mantiniekiem
sešu mēnešu
atgalēs apgabaltiesas reģistr. nodaļa
teikt tās pēc piekritības
sludinājuma ie^ra zināmu , ka saskaņā ar Latgales laikā, skaitot no ši
".
ap gabaltiesas
'apriļa lēmumu, spiešanas dienas ,.Yald . Vēstn.
1926. g. 30.
29.
apr.
1926.
g.
CL*
Daugavpilī,
J-'ik. par biedrībām 17. p. pamata
[*&strēti Tilzas pagasta
Miertiesnesis Kreicbergers.
lopkopības 2557a
Pārraudzības biedrības ,.SaIa" statūti
Daugavp ils apr. 9. iec. miertiesnesis,
"ievesti bezpeļņas biedrību reģistra
«askanā
ar savu š. g. 2'.'. apriļa lēmumu
P'rmā daļā.
. p. un civ. lik.
uz civ. proc. lik. 1401
Biedrības valdes sēdeklis
atrodas v sēj
1239. p. 1. d. pamata paziņo,
' "ēnainas muižā, Tilzas pagastā.
Jēzupa
ka pēc 1926. g. 12. aprilī mir.
manDaugavpilī , 7. maijā 1926. g.
Vikentija d. Piucka ir palicis
pag.,
tojums Daugavpils apr., Višķu
-,,- Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
aicina visas
""54a
Tukišu ciemā, kādēļ uz
Sekretāra v. A. A u z i ņ.
Latgales apgabaltiesas reģistr. nodaļa
dara zināmu , ka saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 1926. g. 30. 'apriļa lēmumu,
"z civ. proc. lik. I460?o-«. p.p. pamata

?nas, kam uz šo mantojumi
4) ka personām, kuras vēlas pie torsakarā ar to būtu kādas tiesība
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
mantiniekiem, pieteikt tās pēc
desmitā daļa no apvertešanas sumas un
krītības
sešu mēnešu lai k
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
no ši sludinājuma iespiešanas dienas Tieslietu ministrijas
puses nav šķēršļu
Vaid. Vēstn.",..
minētam peisonām
iegūt
nekustamo
pili, 29. apr. 1926. g. COfe471 īpašumu, un
5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
8a
Miertiesnesis Kreicbergers.
tiek vestas Rigas-Valmieras zemes grāmatu nodaļā.
Grostonas pag. tiesa,
Personām, kupām ir kādas tiesibas uz
Madonas apriņķī, pamatodamās uz savu
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne1925. g. 21. jūlija lēmumu, pag. tiesu pielaiž,
tādas tiesības jāuzrāda līdz pārlikuma
un
109. p.p. un vietējo
108.
došanas dienai.
zemn. nolik
III d. 175.—192. p. p. ar
Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
^
šo dara vispārībai
zināmu, kā Latvijas
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
pilsoņi Pēteris Jāņa d. Babuks un viņa
apgabaltiesas III civilnodaļas kanclejā.
sieva Elza Nikolaja m. Babuk, dzimusi
Rigā, 21. maijā 1926. g.
Rozental ir pieņēmuši (adoptējuši) par
Tiesu izpild. J. Zirģels.
savu dēlu ar visām likumīga bērna un 4495
mantošanas tiesībām Vili Julijusa dēlu
Babuku, dzim. 4. jūnijā 1920. g., kūpam Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu

un

sastāv

no

Jaunsvirlaukas

muižas

.Dziedaksne" mājām;
2) ka īpašums priekš

publiskiem torgiem apvērtēts par LsSOOO;
3) ka bez augšminētas prasības īpašums apgrūtināt» ar hipotēku parādiem
par Ls 2736,83^
4) ka personām, kuras vēlas pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmita daļa no apvertešanas sumas
un jāstāda priekšā apu'ecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām
personām
iegnt nekustamo
īpašumu; un
5) ka zemes grāmatas uz šo īpaiumu
zemes
liek
vestas
Jelgavas-Bauskas
grāmata nodaļā.
Personām, kuram ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž, tādas tiesibas jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies
iz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
.Babuks'.
paziņo, ka 8. jūnijā 1926. g., pulksten Jelgavas apgabaltiesas — civitnodaļas
Personas, kupām pret šo adopciju būtu 10 diena, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3, kanclejā.
kādi iebildumi, tiek uzaicinātas tos pielietā
pārdos
Sabiedrības
.Tkaņj'
Jelgavā, 25. maijā 1926. g.
teikt šai pagasta tiesai sešu mēnešu Ābrama Š e e r a kustamo mantu, sastāTiesu izpild. J. V e i s s.
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie- vošu no manufaktūras un novērtēta par 4500
šanas trešo reizi .Valdības Vēstnesi." Ls
Pec minēta termiņa notecēšanas neIzzinātsarakstu, novēlējumu,kaari
kādi iebildumi netiks pieņemti un adop- apskatīt pārdodamo mantu varēs pārciju apstiprinās.
dodamo mantu varēs pārdošanas dienā
Grostonā, 1925. g. 21. aug.
Nš 85 uz vietas.
1
Priekšsēdētājs P. Leitis.
Rīgā, 17. maijā 1926. g.
28128
Darbvedis Viducis.
4494
Tiesu izp. J. Zirģels
pamatojoties uz muitas lik. 1140. p., izRīgas
apgabaltiesas
VIII iec. tiesu sludina, ka Lietuvas pilsoņa Leiba JanRīgas apgabaltiesas
I iec. tiesu
keļa d. Šneidera kontrabandas lietā
izpildītājs
izpildītājs
Ns 21 — 1926. g. š. g. 14. maijā
paziņo, ka 4jūnijā 1926. g., pulksten paziņo, ka 25. jūnijā 1926. g., pīkst.
N«
nolemts:
47/49,
10 dienā, Rigā, 1 Grēcinieku ielā Nš 31, lOrltā, Rīgā, L. Maskavas ielā
dz. 2, pārdos iermas .Henner un Ko." pārdos Austrumu Eiropas A/S .Rag" aizturētās rozīnes konfiscēt un sodīt
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm kustamo mantu, sastāvošu no dažādiem administratīvā
kārtā Lietuvas pilsoni
paliek

ari turpmāk

izpildītājs

līdzšinējais mvārds

600

Cini iestāžu slmlin5]uml. J

Rīsos muita,

un novērtētu par Ls 460
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 27. maijā 1926. g.
4554

Tiesu izpild. J. G r i n f e 1 d s.

aparātiem
un
par Ls _ 3C2J.

apgabaltiesas

I

iec.

tiesu

izpildītājs,
paziņo, ka 9. jūnijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, 1 Jaunavu ielā Nš 9.
Hermaņa R a i c h e ļ a
dz. 2, pārdos
kustamo mantu, sastāvošu no spiestuves
mašīnām un novērtētu psr _ Ls 490 _
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

un

novērtētu

Leibu Jankeļa d. Sneideru ar naudas
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari sodu Ls 25,50.
Šo lēmumu, uz muitas lik. 1141. p.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
pamata, var pārsūdzēt uz finansu ministrijas muitas
departamentu 3 nedēju
Rīgā 17 maijā 1926. g.
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiet _ Z n .
.000
Tj..:.mim
i
rx
šanas dienas . Valdības Vēstnesī". Pārsūdzība jāapliek ar attiecīgu zīmognoRīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
dokli un jāiesniedz caur Rigas muitu.

t

licau

ooj

Rīgas

mašinām

611

IĻSU.

1

.J.

U

3

I

II

I

u

.

I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4. j u n i j ā 1926. g., pulkst

4484

Muitas priekšn. p. R u b i s.

Kontrabandas nod. pārzinis A. Btuss.
3 dienā, Ropažu pag. . Juglas" virsmežniecībā", pārdos Gotfrīdam un Kāilim Rīgas policijas I iec. priekšnieks
Z ā 11 š i e m piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no vienas dziļu aku urbjamas paziņo, ka 7. junļjā 1926. g., pulkst.
maliņas kopā ar motoru un novērtētu 10 rītā, Skārņu ielā Nš 13,
apskatit pārdodamo mantu varēs pārdopar Ls 6000.
šanas dienā uz vietas
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
Rīgā, 28. maijā 1926. g.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- pārdos Joselim Levinsm un Simonām
4555
Tiesu izpild. J. G r i n f e 1 d s.
došanas dienā uz vietas.
Hiršovitcam piederošus dažādus pulksteņus un 4 bufetes, novērtētus kopa
Rīgā, 22. maijā 1926. g.
I
iec.
tiesu
Rīgas apgabaltiesas
par Ls 200.—, par labu Ernestam Plates
4499
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
izpildītājs
un Maģijai fon Klot.
paziņo ka 11. jūnijā 1926. g, nīkst. Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apriņķa
Rīgā, 26. maijā 1926. g.
10 dienā, Rīgā, Kungu iela N° 25/27,
1 iec. tiesu izpildītājs
4485
Priekšnieks (paraksts'i
?
Ādolfa M e i e r o v i č a un
a dos
paziņo, ka 5 jūnijā 1926. g., pulkstenkustamo mantu,
Joeļa Jakobsona
12 d'ienā, Mellužos, P.estātaes ielā Ns 2, Rīgas policijas I iec. priekšnieks
sastāvošu no alumīnija un emalja trau1926. g., pulksten
pārdos
Jāņam P a 1 k i n a m piedepaziņo, ka 7. jūnijā
kiem un novērtēta par Ls 440.
rošo kustamu
no 10 rītā, m. Smilšu ielā Ns 9,
mantu, sastāvošu
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
divām vasarnīcām, staļļa un šķūņa noapskatīt pārdodamo mantu, varēs pārplēšanai, vienas zāles garnituas, miit'em,
došanas dienā uz vietas.
si ķēm, petrolejas un malkas un novērapavu rūpniecībai ,K Ginter un b-dri"
Rīgā, 27. maijā 1926 g
tētu par Ls 4075.
piederošus vienu simtu
pāfu dažāda
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
4556
Tiesu izpild. J. 0 r i n f e 1 d s.
lieluma vīriešu un sieviešu apavu, kopapskatīt pārdodamo mantu varēs pārdovērtībā par Ls 548 99, par labu Rigas
Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu šanas dienā uz vietas.
centrālai slimo kasei.
Rigā, 22. maijā 1926. g.
izpildītājs
Rīgā, 26. maijā 1926. g
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
paziņo, ka 14. jūnijā 1926. g., pul sten 4498
4486
Priekšnieks (paraksts).
12 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš J6 , Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
akc. sab. .Liepājas Banka" lieta pārRēzeknes apr,Varakļānu
I iec. tiesu izpildītājs
Jakobsona
dos
lzaka
kustamo
iec. polic. pr-ks
mantu, sastāvošu no šķīvjiem, katliem paziņo, ka 7. jūnijā 1926. g., pulksten
un pletdzelžiem un novērtēju par Ls_330. 4 dienā, Ikšķilē, Meiera māja pārdos
paziņo, ka 4. jūnijā š. g., pulkst. 11,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ar) otrā ūtrupē Aleksandram un Emmai pie iecirkņa kanclejas
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- Meieriem piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no viena zirga, 4 slaucamām
šanas dienā uz vietas.
govim, aitām, raspuskas un ragavām un
Rigā, 20. maijā 1926. g.
novērtētu par Ls 1100.
Alteram L i f š i c a m piederošās mantas,
4492
Tiesu izpild. J. Zirģels.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari 1) Sienas pulksteni, novērtētu par Ls /0
Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu apskatit pārdodamo mantu varēs pārdo- 2) vienu patvāri niķelētu, novērtētu par
šanas dienā uz vietas.
Ls 08; 3) pakaramo lampu, novērtētu
izpildītājs
Rīgā, 22. maijā 1926. g.
par Ls 20, 4) bufetes skapi, novērtētu
paziņo, ka 10. jūnijā 1926. g., pulksten
par Ls 60, saskaņā ar tiešo nodokļu
4497
Tiesu izpild. A. Ozoliņš
10 dienā, Rīgā, Kr Barona ielā Nš 15,
departamenta rakstu Nš 68612 no 27. janv.
lieta
pārdos Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
Rīgas Komercbankas
š. g., piedzenot no viņa par labu valstij
Rebekas Friedman kustamo mantu,
Ls 91,50.
I iec. tiesu izpildītājs
sastāvošu no galantērijas precēm un nePārdodamas mantas varēs apskatit
paziņo, ka 8. jūnijā 1926. g, pulksten
vērtētu par Ls 235.
ūtrupes dienā uz vietas.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari 1 dienā, Ikšķiles pag. .Blomu" mājās
Priekšnieks (paraksts).
otrā
ūtrupe
Paulam 4412
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- pārdos
K a m p e m piederošo kustamo mantu,
došanas dienā uz vietas.
Rēzeknes apriņķa,
sastāvošu no vienas koku zāģētavas
Rigā, 19. maijā 1926. g.
iekārtas ar elektro motoru, gateri, zei- Varakļānu
iec. pol. p -ks
izpild.
.1.
Zirģels
4493
Tiesu
meri u. t. t., no vienas koku apstrādāšanas ietaises ar elektro motoru un paziņo, ka š. g. 4. jūnijā, pulksten 12,
Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu attiecīgām mašinām, zirgiem un govīm pie iecirkņa kanclejas,

atklātā vairāksolīšana

pārdoi vairāksolīšanā

pildos mīMMi

izpildītājs

un novērtētu par Ls 6040.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
atrodas Rīgā, Andreja
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdoPumpura ielā JMš 1, paziņo;
šanas dienā uz vietas.
1) ka izpildot tiesas lēmumus Bēra
Rīgā, 22. maijā 1926 g.
Levitas, Eduarda Rozita, Morica LoevenTiesu izpild. A. Ozoliņš.
steina, Leo Peltenburga un citu prasibas 4496
par Ls 12449,60 ar °/o un izdevumiem
1 jūlijā 1926. g., pulksten 10 rīta, _ Rīgas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē, uz
kūja

kanclejā

pflrfos vulrāksolišunfi

pils. Rivkai L i f š i c _ piederošas mantas:
I) Skapis, tumši brūnas krāsas, novērt,
par Ls 50, 2) sienas spieģelis, novērt,
par Ls 40; 3) galds oša koka, novērt,
par Ls 10, 4) 3 krēsli, novērtēti par
ls 10, 5) dīvānu, novērtētu par Ls 10,
saskaņā ar tiešo nodokļu departamenta
rakstu N* 56896 no 29. janv. 1926. g.,
kūja kanclejā atrodas Jelgava, Akadēpiedzenot valstij par labu Ls 31,20.
mijas ielā 24, istaba 20, paziņo:
Pārdodamās mantas varēs apskatīt
1) ka Paula Rcmana prasības apmļeVulfa Skoļņika
ūtrupes diena uz vietas.
rināšanai no Jēkaba Vilķe (Vilks) pec.
Priekšnieks (paraksts).
nekustamu īpašumu,
Rīgas 13 itc. miertiesneša sprieduma 4414
Nš
236
uz
no
11.
februāra
1925.
g.,
Krišjāņa
Barona
ielā
kurš atrodas Rīgā,
8 Daugavpils kājnieku pulka komanpulksten
Nš 23, II hip. iec. ar zemes grāmatu vekseļa 4. augusta 1926. g.,
diera izsludina par zudušu apliecību ar
Jelgavas
apgabaltiesas
civilgrunts
Nš
75)
10
rītā,
reģistra Nš 933 (grupa 21,
Ns 5011, izdotu no Tukuma-Talsu kapa
nodaļas sēžu zālē, uz
un sastāv no pilsētas dzimtsrentes gruntsapr. pārvaldes š. g. 26. februārī, pilsonim
gabala 137 kv. asu platībā ar uz viņa
Jeiimarn Lavrentija d. Andrejevam , kā
atrodošamies ēkām;
atvaļinātam peisonigu lietu nokārtošanai
līdz 12. martam.
44Qi
2) ka ipašums priekš publiskiem torpiederošs
Jēkabam V i ļ ķ e (Vilks)
giem apvērtēts par Ls 2000;
Latvijas Banka izsludina par nederīgu
3) ka bez augšminētas prasības īpanekustamo īpašumu,
nozaudēto beztermiņa noguldījumu grāšums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
Garozas matiņu ar Nš 4132, uz Roberta Viļā d.
nodokļu paradu kufš atrodas Jelgavas apriņķī
par
Ls 16360 un
pagastā ar zemesgrāmatu reģistra Nš 4795 Grantovskij vārdu.
4433
Ls 3147,34 ar °/o;

publiskiem lopu virīios

Jelgavas apgabaltiesas, Jelgavas
pilsētas tiesu Izpildītājs.

mistiem Tomiem pārdos

Jzģttt. ministrija, 'skotu virsvalde

Dzelzceļu vlrsv mater- apgāde

izdos salfsa rabstiskO sacensībā
15 jūnija

š. g., pulksten

ūdens

14, valsts Zilupes pamatskolas ēkas

apsildīšanas

ietaises

31. maija

š. g. uz šļūtenēm kaņepāju

darbus .

un lakstisku

konkurenci

no pulksten 9—15.

4384

(Fasta un fefefira/a virsvalde
š. g, pulksten

TORGUS
3000 m

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar Ls 2000.—
drošības naudas iesniedzami līdz minētam laikam Skolu virsvaldei, būvtechniska
biroji, Rīgā, Valdemāra iela J* 36a, 111 stāvā, istabā 11.
Darba apraksti, noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dabūjami turpat ikdienas

26. jūnijā

izludina rakstiskus

31. maijā

š. g.uz nsitu. motoru 23000 kg

Sacensību sākums pīkst. 10 no rīta.
Sacensību dal. jāiemaksā drošības n.

Auru

uz 120,000 kg dzelzs cinkoto 3 mm stiepuli;
150 Cvītuša transiormatoriem;
15 gab. ommetriem; 15 gab. brezentiem; 3000 kg darvoto striķi; kokvilnas un
linu diegiem, audekli un t. t.

Rīgas

policijas

Jūrmalas

iec.

Jelgavas

pagasta
apr.,

valdei,

vajadzīgs

Auru

1. pak.

pamatskolai

š. g., pulksten

II skolots]! (-jo).

Iekšlietu min.administra-

tīvais departaments,

Alga

10 no rīta,

Likui di inislīD kabineta

pamatojoties uz 1920. g.

15. septembja
likuma par uzvārdu maiņu p 10, dara
zināmu, ka uz: Aleksandra Pinča, viņa
1926. gada 7. burtnīca
sievas Emmas, meitu : Austras un Marijas. iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā
2) Lības Ozoliņ, ari Ozols,
3) Jana pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežar
Reimaņa, 4) Friča Bērziņa, ari Berzenieks
ar pieprasījumiem.
un viņa sievas Marijas, 5) Jēkaba LieBurtnīca maksā:
piņa, ari Liepa, 6) Jāņa Marževica, ari
bez piesūtīšanas Ls 0,28
Mačevskis, viņa sievas Elizabetes, meitu :
ar piesūtīšanu . . 0,30
Elizabetes, Vērās un dēla Paula —
Saturs:
attiecīgiem lūgumiem, ku[i izsludināti
1926. g. 11. janvapa .Valdības Vēstnesi" 56) Likums par alkoholisku preču kontrabandas apkarošanas konvenciju
Nš 7 un pret
kufiem triju
mēnešu
(un pati konvencija).
laikā iebildumi nav celti, iekšlietu mi57) Likums par pagaidu
tirdzniecības
nistris
nolīgumu starp Latviju un Amerikas

DOfiUHD bJJDB!.

noļima:

I.

Lūdzējiem

Savienotām

turpmāk saukties

uzvārdā:
Pincim, viņa sievai
Emmai, meitām: Austrai un Marijai —
uzvārdā .C a u ne".
2) Libai Ozoliņ, ari Ozols — uzvārdā
1) Aleksandram

III.

Šie lēmumi

Jaunu amatu saraksts karaspēkā.

Noteikumi par sevišķām piemaksām
dažiem tautas labklājības ministrijas
vietējiem darbiniekiem.
Noteikumi par sevišķām piemaksām
pamatskolu inspektoriem.
Lēmums par algas paaugstināšanu

61)

obligatorisko

Priekules polic.
par nederīgu, kā
iekšzemes pasi ar
kules pag valdes
Emilijas Zaņa m.

statutu

5.

panta

Rīgas pilsēta

Aizputes apriņķis
Bauskas apriņķis

Cēsu apriņķis

Daugavpils apr.

*
valde pilnvarota realizēt līdz 1926.g.
neizņemtās akcijas par

vislielāko cenu," pieskaitot akciju
agio rezerves kapitālam.
5. Akciju saņemšana notiek bankas
telpās, Kajķti iela 3 5.
6. Akciju ' realizācija
jāizbeidz līdz
1926. g. 15. jūlijam.

Daur/avoils
uaugavpns apr.
aor

2714a

Jēkabpils apriņķis

Kuldīgas apriņķis

tiņa N? 7652, uz Zilvijas S u n a t vārdu
nozaudēta un ar šo tiek izsludināta par
4473 i

Jāna

d. Rudziša

iec.

v.

Rīgas policijas Jūrmalas

priekš-

2401

iec.

nieks izsludina par nederīgu

Livens Kārlis
Līnis Jānis

priekš-

nozaudēto

no

Vidzemes

divī-

Dažādi sludinājumi.

Vīnrūpnieku

paju sab.

valde sasauc

Ml. pllfflilLUito. l-lB

kārt. pilno sapulce
notiks š. g. 18, jumja, pīkst. 19, Teatn
ielā 11, a./s. Valters un Rapa
telpās.
Dienas kārtība:
1.

Sapulces darbinieku vēlēšana.

2.

Gada pārskats

3.
4.

Budžets 1926. g.
Vēlēšanas.

5.

Ziņojumi un priekšlikumi.

un reviz. kom. ziņoj

4553

Valde.

Raunas krāj - aizdevu
sabiedrības valde

uzaicina visas tos sams Nelīgs.

kufi vēl nav atjaunojuši pirms kara
saistības un papildinājuši iemaksas
līdz vienai (1) pajai t. i. līdz Ls 5 ,—

to izdarit nekavējoši, pretējā gadījumā
tie biedri, kuji sešu mēnešu laikā no
šīs izsludināšanas dienas, nebūs atjaunojuši savas saistības un papildinājuši
kufa notiks piektdien, š. g. 58. jumja, iemaksas līdz 1. pajai, tiks skaitīti, kā
pīkst. 18, valdes telpās, Rīgā, Artilērijas izstājušies un pajas
tiks pieskaitītas

ārkārt. vispār, dalībnieku

sapulci,

Kandidāti

sabiedrības rezerves kapitālam.

Tālāk
kara

sabiedrība

uzaicina

ari

pirms

noguldītājus

reģistrēt savus noguldījumus,
jo tiem noguldītajiem, kuri sešu mēnešu
laikā no izsludināšanas
dienas nebūs
reģistrējuši
savus
noguldījumus, procenti netiks aprēķināti.
4479

2

Tulde.

ļ

D

£
34

.

Pilnvarnieki
Rajoni

Uzvārds, vārds.

Kūlis Pēteris

36

3872
101

Johansons Nikolajs
Dirbe Līna

2008
4522

2027

Bauers Kārlis

5436

1
202
264
4672
2065
250
4227
161
4253
66
170
11

Ļaugals Roberts
Ignats Hermans
Reš.ns Arons
Neisloss Izaks
Bērziņš Kārlis
Pe ersons Eduards
Putraims Augusts
Džindža Pēteris
Karlovskis Teodors
Puķudruva Antons
Rozenfe.de Emma
Sermoms Jams

4532
4902
4183
4576
89
427

SSSHAmm.
Hartmanis Kārlis

216
^r
857
3869
118
1727

i5

Ml
221

354
2091
5053
1463
.1471
5240
5410

327
296
5107

Skreģis Juris
Kasparsons Eduards
Kundženovskis Jānis
Ķitveie Milda

1725
£048
5094

Kupalovs Aleksandrs

6296

Sandlers Dāvids

4592
3393

Gravē Jānis

2666

Sokolova Marija

5209

MurtnieKidors
"

2619
2659
^b59
2o92

Šietinsons Mārcis
Radziņš Alberts
Pinnis Jēkabs
Ozols Jēkabs
Vaivods Aloizijs
Machnovskis Stepans

1000

Liepājas apriņķis
Madonas

apriņķis

Olte Anna
Laipenieks

Jēkabs

Treimanis Kārlis
Grebers Ādams
Polfanders Fēliks
Gaujens Kārlis

***""

Martinsons Kārlis
Pakalns Jūlijs
Āboliņš Nikolajs
m
Antons '
^ļ?.(
Tčs Benedikts
Danilans Jānis
Zdr0 ev kī S epans
Magiršaks Kalmins

Rīgas Jūrmala
Rigas apriņķis

Talsu apriņķis

Tukuma apriņķis

BrS3& DomfnTks
Veidis Andrejs
Baltiņš Rudolis
Brakšs
" Jānis
Apta Dāvidi
Lūks inj Ādolfs
E^cens Erhards
Alste Jān s
Staprans
™' Jānis
Vem
™Kārlis
BalSJēkab
Zommers Fricis
Kalniņš Jūlijs
Priede Augusts

Valkas apriņķis

i,,at\Ja!!to ...

1514

1301

3404

1740

Kalve Maita
Dreiere Lilija

20C0

Dūms Augusts

3623
3293

Abrenietis Andrejs

4393

1371

Brunovska Līna

Vēzis Jānis

1345

Arons Paulis

Dziesma Aleksandrs
ViUeits Ernests
Sainis Jēkabs
Upmanis Kārlis

5253
1389
714
1417

Paičs Ernests
Srams Arnolds
Cers Milda
Andersons Fricis

33/2
1351
5854
5344
1410
1910

698

Fteidbergs Abe
Roppe Stefānija

2665

Ezergailis Eižens

Dejakovska Marija

Sēls Paulis

Straujis Kārlis
Gramkauss Rūdolfs
Hums Jānis
S-mbiņš Jānis

5133
4071
4C81
1527

3534

Arturs

Liepājas pilsēta

4172

5049
4072
4085
1045
1051
4305
2524

Laftovskte
LatKovsKU1 Vincents
Vinc nts

Uzvārds, vātds.

5491
365

Jakovičs Jūlijs
Ozoliņa Elza
Dreibergs Jānis
Citskovf ķis Eniests

4478

i

Kandidāti
—

^

Kalniņa Ieva
Užans Pēteris
Liepiņš Paulis
Hartmanis Kārlis
Zanders Kārlis
Pabērzs Pēteris
Spodre Kirils

Ginters Kristaps

Latvijas universitātes leģitimācijas kar-

nederīgu.

Alberta

K^pTlerls
Kūla Pēteris
Rudzitis Kārlis
Brandte Margariete
Briedis Mārtiņš
Engeļisi Kā,BT
Fndnchsons Fricis

Lielauss Aleksandrs

Revidents V. Gai līts.

d. Štraucba
4478

Rīgas policijas Jūpnalas

Bullis Krišs

Vinčels

7. Dividendi uz jaunām akcijām sāks

banku nodaļas
A. Kacens.

levalta d Ķezenem

atvaļinājuma apliecību
izd 5. oktobrī
ielā 5.
1921. g. no Rīgas apr. apsardzības priekšDi; nas
kārtība:
nieka ar Nš 44299, uz dzim.
1893. g.
1) Sapulces amatvīiu vēlēšanas.
pilsoņa Jāņa Elizabetes d. Muskata v.
2) Valdes i ziņojums un pārskats par
skolu skolotājiem.
20693
darbību 'līdz š. g. 1. jūnijam.
priekšnieks izsludina
un budžets uz š. g.
Snēpeles pagasta valde Izsludina
par 3) Darbības plāns
nozaudētu Latvijas nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšotro pusi.
Nš 27, izdotu no Prie- zemes pasi N» 6, izdotu no Piltenes 4) Paju _ kapitāla palielināšana.
1925. g. 8. maijā, uz pag. valdes uz Ievas Ēvalda m. Janson 5) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
Jansona vārdu
4489 dzim. Birziņ, vārdu.
17876 4475
Valde.
1

Gerlachs Aleksandrs
Latg lauks. b. sav. Ulpe Emilija
Ilūkstes apriņķis
Ķiploks Jānis

maksāt no 1926. g. 1. janvāra.
Tirdzniecības un
priekšnieks

Aleksandra

nieks izsludina par nederīgu nozaudēto
atvaļinājuma apliecību, izd. 30. septembrī
1920. g. no II robežsargu pr-ka Ns 9946
uz dzim. _ 1890. g. pilsoņa Andreja-

Lieknis Emma
Neibergs Paulis
Kaņepājs Jānis
Siens Augusts
Udns Andrejs
Fr.dlenders Izaks
Hiršbergs Dāvids
Steinbriks Jēkabs
Rozenbergs Jēkabs
Zeltiņš Jams
Vitenbergs Fricis
Salzemnieks Osvalds
Maliņs Ernests
Udris Pēteris
Veidenbaums Augusts

katra veca akcija dod tiesību saņemt

15. jūlijam

izslu-

vātdu.

Uzvārds, vārds.

1. Izlaižamo jauno akciju
skaits:
8000 (astoņi tūkstoši) gab.
2. Katras akcijas
nominālvērtība:
Ls 50,— (piecdesmit).
3. Katras akcijas realizācijas vērtība :
Ls 50, — (piecdesmit).
4. Veciem akcionāriem piešķir priekšroku pie jauno akciju saņemšanas līdz
1926. g. 30. jūnijam zem sekošiem noteikumiem :

vecie akcionāri savu prioritāti līdz
minētam termiņam neizlieto, tad

departaments ar šo

uz Konstantīna

papil-

divas jaunas akcijas;
b) jaunās akcijas saņemamas uzrādot
vecās un iemaksājot ' skaidrā naudā
Ls
6,25 (seši 25 100) par katru
jauno akciju. Pārējie Ls 43,75 no
akcijas realizējami paaugstinot par
šo sumu imobiļu vērtību bilancē.
Bez tam par katru jauno akciju
iemaksājami
Ls 2,— viņu izgatavošanas izdevumu
segšanai. Ja

noteikumiem.

pieteikties rakstiski

Rajoni

stiprināja sekošus jauno akciju izlaišanas
noteikumus:

a)

Jūrniecības

lūgti

zijas rezerves
bataljona
kcmandieja
dina par zudušu un nederīgu Latvijas
1919. g. 22. decembri
4464
pilsoņa Eugena Hugo d. Oehrn tuvbraucēja
stūrmaņa diplomu N° 4721,
Jūrniecības departaments ar šo izsluizdotu no agr. Krievijas
tirdzniecības- dina pai zudušu un nederī£u Latvijas
rūpniecibas ministrijas jūrniecības daļas pilsoņa
Andreja Andreja d. Zandera
1912. g. 10. augustā.
39 6 otrās šķiras kuģu meclianika apliecību
izdoiu no agt. Krievijas tirdzniecībasRīgas polic. 6. iec. priekšnieks izsludina par nederīgu, kā nozaudētu, kajakl. rūpniecibas ministrijas jūrniecības daļas.
3726
apliecību Ns 2874, izdotu 18. septembri
1924. g. no instruktoru batarejas kom-ra

Pilnvarnieki

PAZIŅOJUMS.
Finansu ministrs
š. g. 30. aprilī
.ipstiprināja
Latviešu
akciju
bankas

valdības

top

Dienas kartība:

komisijas
siņojums
1) Revīzijas
un
par 1925. u,
bilances un norēķinu
caurskatīšana un apstiprināšana.
2) 1926. g. budžeta apstiprināšana.
Rīgas policijas Jūrmalas iec. priekš- 3) Vēlēšanas.
nieks izsludina pr.r nederīgu nozaudēto 4) Dažādi jautājumi.
atvaļinājuma apliecību ar Nš 12065, izd.
Pr-c stāt. 63. § šī sapulce būs piln12. aprilī 1921. g. no Rīgas kāja apriņķa tiesīga pie katra ieradušos akcionāru
priekšnieka
u?
Andreja
d.
Indriķa
skaita.
Putniņa v.
20354
4477
Valde

Ievēlēto pilnvarnieku saraksts.

Nj 33516 V

departamenta

dinājumu
ar 2. piezīmi, kupā noteikts, ka bankas akciju kapitāls palielināts
par Ls 400.000,—, izlaižot
8000 jaunas akcijas, 50 latu lielumā
katru, tā ka viss akciju kapitāls iztaisa Ls 600.000,—, kas sadalīts 12.000
akcijās, katra 50 latu liela.
Lidz ar to ministrs minētā dienā ap-

otru kārtēju pilnu sapulci.

S. o. 16. un 17. maiji

vicedirektors V. L u d i ņ š.
Nod. vad. v. P. Kurzemnieks.

4385

,.SPLINTS

Latvijas skolotāju kopējos slimo kases

stājušies spēkā š. g.

Administratīvā

pats nolī-

59)

12. aprilī.

Rīgā, 1926. g. 21. maijā.

(un

gums).

.Ozols".
3) Jānim Reimanim — uzvārda .K auga rs".
4) Fricim Berz'ņam, ari Berzenieks un
viņa sievai Marijai — uzvārdā
.Berzenieks' .
5) Jēkabam Liepiņām, ari Liepa —
uzvārdā .Li e p iņ š".
6) Jānim Marževicam, ari Mače skis,
viņa sievai Elizabetei, meitām: Elizabetei, .Verai un dēlam Paulam — uzvārdā .Mačevskis".
II. Visi dokumenti, kā: pases, apliecības, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kaa izdoti līdz šim uz lūdzēju uzvārdiem
no visādām iestādēm, kā ari valsts amata
un privātām personām, ir skaitāmi kā
iidoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.

Valstīm

58)

60)

pec

Kandidāti

mechaniskas

valde paziņo, ka kartēja pilna sapulce
26. maijā aiz nepietiekoša akcion. skaita
ierašanās nenotika un sasauc piektdien
11. jūnijā š. g _ ., pulkst. 6 vak., Rigā!
Rūpniecības iela 3a, dz. 5, vaid. telpās

priekš-

Valkas pag. valde izsludina par nederīgu nozaudēto zirga pasi N° 190, izfebruārī
izsludina rakstisku izsoli bez pēctorgiem
vai personīgi
līdz
vēlēšanu dienai, dotu" no v'ņas 192L gada 8.
1926 g. 1. jūnijam, pīkst. 12 dienā pe Fricim-Ldg' .ram Andreja d. Pavlovičam.
uz 10,000 gab. šķēršņiem; 60.000 gab. izolatoriem; 200,000 mtr. izolētiem vadiem;
25981
pagasta
valdes,
iesniedzot
attiecīgus
1500 kg alvu; 1000 kg svinu un t t.
dokumentus par izglītību un līdzšinējo
Bunkas, pag. valde izsludina par netuvākas ziņas materiālu iegādāšanas nodaļā, no pulkst. 11—13.
1
4467 dienestu
derīgu, kā nozaudētu, kāja klausības
4462
2
Pagasta valde.
JM« 2373, izdotu
apliecību
Andrejam
28. jūnijā

Koku

apstrādāšanas akc. sab

nieks izsludina par nederīgu nozaudēto
10'-' ' apmērā no piedāvājumu vērtības, kāja klausības apliecību, izd. 14. oktobrī
Tuvākas siņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļu 1925. g. no Rīgas kara apr. pr-ka ar
ielā 3, ist 101.
Ns 34740 uz zemessargadzim. 1899. g.,
Mārtiņa Jura d. Čnas vardu.
2402
3393
1
Valde.

10 no rita,

izsludina rakstisku konkurenci bez pēctorgiem

Rigas policijas Jūrmalas iec. priekšnieks izsludina par nederīgam zemāk
nozardētās Latvijas iekšzemes pases:
1) izd. 22. martā 1920. g. no Slokas
pilsētas rolicijas priekšnieka ar 1*2609.
uz Andtēja Niklāva
d. Stāla v. un
21 izd. 21. janvārī 1920. g. no Rīgas
Jūrmalas policijas priekšnieka ar N° 2-10,
uz Annetes Kriša m. Blauberg, dzim.
1940
Amatniek v.

Valmieras apriņķis

''

Ventspils apriņķis

Ernests Andžs
Klavinš Brenci*
V diņt lanis
Pnri S ^"erts
DamrozisEduards
K.rtivSs Artms
Me sters Pēteri?
Lismanis Aleksandrs
SedTenieks Kāri «
Sreiners Kārlis
Ansaberes Indriķis
Sieks
zvejnieks Eduatds

—

-£
3087
3179
3209
3204

3189
4870
3211

3122
2932

2879
1790
842
970
4176
992
971
1 1600
hqa

3098

Mauriņš Pēteris
Zauers Fricis
Nakase Stanislava

3093

Andersone Ženija
Valdšteins Efraims
Pūrmanis Jānis
Bušvechters Paulis
Aizpurs Jānis
Kamerovskis Vilis
Fjuos Oskars
Kauss Vladimirs
Vanags Roberts
Sp,de vi£ rs
Mikelsone Helēna
Rulmanīs Va demars
?„„
un„_« a„i
n& kS

276?
479fi
2 40

BoS*. Ivans
"if
ah,-iLJ. v
!$&?££*
Zutis Kāris
pZin?
ni<
rw,,£ic dŠ? ?

1541
fifia
5082
?7«o
m2

£

Penkoks Klāvs
Solovjevs Miķelis

2823

4297

D

Uzvāids, vātds.

SRI*""

3254
3136
3161
3344
3664
3190
2941
2905
H54
3554
898
867

845
849
2721
a.W
4289
27»

V<W
S
5977

1655
niO
2495

of,--I?:nl
gS AnS
p'

'^
„
Eduards

R24
16M

\lll

ļ^™ -

«
H

UuČ^Z m^
^
kSs pK
Bfauce]s
Frlc,s
b«X Friri,

447
97n
5677

Tamizars Aleksandrs
Kļaviņš Kārlis
Berkulis
Aleksandrs
erKU l8AleKsanars
J
5

3546
1930
1222

S

2275
f7 ļļ
?««

\% 7
«0

,

2141
527
1932
1224

1070
2207
2 »\
?S
llt\
ITon
InS

vZL,
demars

^fJ

9S4

«m

S^Sfr^i
? a^f- -mļ^ī
Ab
oIl9 f-Abol
'S Mārcis
Rokmelders Pe,e"S
?ie An,°n

illl
līll
«m
3552

5,
ra PA-?.,832
807
n KMK,
^be"erberts
«
Bude Jūlija

,

er2,

^32
W£

MSI
,*§

Valde.

Iespiesti Valsta

tipogrāfijā.

