gftag par . Valdības Vēstnesi' sākot ar 1. aprill:
i

bez piesūtīšanas

iļ piesūtīšanu

(saņemot eksped.) par:
gadu . . . La 18.—
«/• fadu . . . 10.-

par:

.

. Ls 22.—
. . 12.-

Ertdn

.
.

1 ";

...

.

ETihi '

...«•—

'
dg atkalp ārPJJt Sjiem

.

2.-

—-12

Miaistfu kabineta

3 «nēn.

...

5.-

1

...

1.70

.

Par atsevišķu
numsru . .

sēde

š. g.

.

—.10

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, «ņemot

laikraksts

Sludinājumu

Runas

4.

stundas ao

svētdienas un svētkudienat

JjkMSBm^^ Kantori

Ja izlozi

11—12

nav iespējams

ļaujā paredzētā termiņā,

"^ļr

sarīkot

at-

tad

par pārdotām lozēm saņemtā nauda
atmaksājama atpakaļ trīs mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas diena» .Valdības Vēstnesi" ,
pfc kāda termiņa neatorasītā
nauda uzskatama par
ziedot»
izlozei
sarīkotājai organizācijai.
Pielaižama ari
izlozes ložu skaita samazināsi na, iīdz

^*

Atvērts

ātruma

sūtījumu

no pulksten

pieaugumu

9—3t

sākot

maksa:

a) Mesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām.
Ls 4.—
par katrutālāku rindiņu
—.15
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu
—.20
c) oo privātiem par katru vienai, rindiņu
(par obligat. sludin.)
—.25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personai
—.80

Redakcija:
s un ekspedīcija:
«f^^sSķb l^^m^
Rīgā, pilī Ns 3. Tel. Nt 2G032 ^SB§|§|3Sp|^
R*gā> P ili N* *• Tel- N"s 20031

29. jūlijā.

?Jārg rozījumi noteikumos par valsts nodokļu un citu neapstrīdami valstij
pienācīgo naudas sumu piedzīšanas

oficiāls

jg&&

ar

20. jūliju līdz
turpmākam
pasažieru
aruma preču
pārvadāšanai uz iecirkņa

Pavēle J* 55.
Administratīvās un protokola nodaļas II šķiras
sekretāru Pēteri Welpu pārceļu dienesta labā
par 11 šķiras sekretāru delegācijā pie Tautu Savienibas Žeņevā, skaitot no Š. g, I. juiija, ar
pamatalgu pēc IX kategorijas pirmās pakāpes un
izdienu no 1923. g. 10. augusta.
Rigā, 1926. g1. jūlijā.
Ārlietu ministris K Ulmanis.
Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š

Daugavpils-Krusipils ikdienas norīkots
apgrozībā
paātrināts
preču
vilciens
N° 2541. Šs vilciens no Daugavpils
aties pulksten
8.25, Liksnā
pienāks
pulksten 8 55, aties pulksten 9.00, Nicgale pienāks 9.32, aties 9.34, Jersikā
ar to attiecīgi samazinot vinnestu koppienāks 1006, aties 10.15, Līvānos pie
*
vērtību. Izlozes samazināšanas atļauju nāks 10.35, aties 10.50 Trepē pienāks
Pavēle
)* 56.
izdod prefekts vai apriņķa priekšnieks, 11.13, aties 11.18, KrustpilI
pienāks
Sekretāru
ģenerālkonsulātā
Oslo Robertu
Valdības rīkojami an pavēles. ja izlozi sarīko par sumu līdz Ls 1000,— pulksten 11.50 No Krustpils minētas
51 u 1u , uz paša lūgumu, atbrīvoju no dienesta,
un iekšl'etu ministris, ja izlozi sarīko preces pārvaJās tālāk Rīgas virzienā ar skaitot no š. g. 20. jūlija.
Pārgrozījumi
par lielāku sumu.
Rīgā, 1926. g. 1. jūlijā.
vilcēnu K» 131, kas Rīgā pas. pienāk
[noteikumos par valsts nodokju
Ārlietu ministris K. Ulmanis.
Vainīgie šis instrukcijas pārkāpšanā pulksten 18 20.
Administrativi-juridiskā departamenta
un citu neapstrīdami valstij piePiena
un
ekspoitsvieita
pārvadāšanai
saucami
pie atbild.bas uz sod. lik.
direktors R. L i e p i n š.
nācīgo naudas sumu piedzīšanas 138. panta pamata (1925. g. 16. aprija Iedus vagons starp Daugavpili—Rīgu ap*
grozīsies tāpat kā līdz šim vilcienā Ne 3.
kārtību.
lik. red.).
Pavēle J* 57.
Sakarā ar minētā vilciena Ks 2541
Somijas
pavalstnieku
Johan
Fredrik
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
Rigā, 1926. g. 28. jūlijā. N» 183300. ievešanu apgrozībā, pasažieru ātruma
N y h o 1 m ieceļu par Latvijas goda .vicekonsulu
I
81. p. kārtībā).
Iekšlietu ministris E d. L a i m i ņ š.
preces uz iecirkņa Zemgale-Daugavpils Lovisā, skaitot no š. g. 15. jūlija, bez atlīdzības
Noteikumu par valsts nodokļu un citu
pārvadās
Daugavpils virzienā
tikai ar no valsis līdzekļiem budžeta kārtībā.
Finansu ministris J. Biumbergs.
Rīgā. 1926. g._l. jūlijā.
valstij pienācīgo naudas
Inezpstrīdami
v.lc. Na 136, kas Daugavpili pienāk
Ārlietu ministris K. Ulmani s.
(Lik. krSj.
Ar ministru kabineta
sumu piedzīšanas kārtibu
pulksten 20.07.
Administrativi-juridiskā departamenta.
fc papild. 48. un Lik. krāj. 1924. g., 160.)
piekrišanu apstiprinu.
direktors R L i e p i ņ š.
1926. g. 29. jūlijā
M> 1273/EC.
1926. g. 2S. jūlijā.
5. pantu izteik* šādi:
Dzelzsceļu eksploatacijas
kārtību,
?instrukcija pie likuma par izlozēm.
Rīkojums par pārgrozlbām „pagaidu noteikumos un tarifā preču pārvadāšanai pa dzelzsceļiem".

5. Par nodokļu un citu sumu piedzīšanu ņemami virs piedzenamās sumas5°/o,
E bet ne mazāk par Ls 2,—, no
kuriem/s
' ?valstij par labu un 1/s piedzinējiem par

Satiksmes ministris

,|

labu kā viņu papildu alga.
f

P.

Rīkojums

par

Instrukcija

pie likuma par izlozēm.
(Izdota uz šā likuma 10. panta pamata.
Lik. un min. kab. not. krāj. 88. 1926. g.)
1.

Tirdzniecības

firmu, laikrakstu re-

dakciju u

Nr. 284

pārgrozibām

teikumos un tarifā

,.Pagaidu nopreču pārva-

Latvijas konsulāta Ķīlē

dāšanai pa dzelzsceļiem*'.

Rīgā, 1926. g. 22. jūlijā.
Ministru prezidents A. A1 b e r i n g s.
Finansu ministris J. Biumbergs.

direktora vietā K ļ a v i ņ š
Rīcības nodaļas vadītājs
E d. St an kev i čs.

Ar o n i e t s,

Uzdodu

adrese ir:

«Pagaidu noteikumu un tarifa

Vēstulēm: Kiel, Schlossgarten 11
preču pārvadāšanai pa dzelzsceļiem", kas
(Fostiach 89).
publicēti
1920. g. „Valdībis Vēstneša* Telegramām: Immenkamp Kiel.

127.,

130.,

132.-134., 140, 141,, 143.,

145., 148. un 1*0. numurā, grozīti un
papildināti ar vēlākiem rīkojumiem, un
iespiesti atsevišķā 1924. g. izdevumā, —
teikumā,
pēc vārdiem
66. § pirmā
„segtā vagonā" strīpot vārdus „vai uz
vienas platformas" un pēcvārdiem „tikai
uz vienas vagona" — strīpot vārdus „vai

Sarakstīšanās valodas :
angļu, vācu.

latvju, franču,

Iecelšanas.
Pavēle
Zviedrijas

pavalstnieku

Ns 53.
Cari

W i 1 h e 1m

Schumacher
ieceļu par Latvijas vicekonsulu
t. t. sarīkojamās visāda veida
Stokholmā, skaitot noš g. 1. jūlija, bez atlīdzibas
prēmiju izsolīšanas, savienotas ar sekono valsts līdzekļiem kā budžeta kārtibā, tā ari no
jošu izlozēšanu, uzskatamas kā izlozes platformas".
konsulāriem ienākumiem.
likuma par izlozēm nozīmē, kādēļ to
Šis rīkojums spēkā no 1926. gada
Rīgā, 1926. g. 10. jūnijā.
sarīkošana, saskaņā ar minētā likuma 1. augusta.
Atlietu ministris K. Ulmanis.
2. pantu, nav atļauta.
Dzelzsceļu galvenā
Administrativi-juridiskā
departamenta
direktora v. i. K S p r i ņ ģ i s.
2. Sarīkojumi uz tā sauktās .lavines
direktors R. L i e p i ņ š.
sistēmas" pamata, kur kartiņas vai kādas
Finansu direktors Mazkalniņš.
*
Pavēle
preces pircējam apsola materielu labumu
*& 54.
Vicekonsula vietas izpildītāju ģenerālkonsulātā
pēc tam, kad kartiņu vai preci būs iegu-

vis zināms skaits citu pircēju, uzskatami
par maskētām izlozēm un, saskaņā ai
likumu par izlozēm, nav atļauti.
3. Atbildība par to, ka vinnestu kopvērtība nav mazāka kā 50Vo no semas,
par kādu izlozi sarīko, krīt uz organizā-

cijām — izložu sarīkotājām.
Valsts
uz preses

Valdības

81-3
lb. saraksts.

No 1926. g. 16 līdz 20. jūlijam.

81 3

499

Niedra, Andrievs.
Semneeka dehls.

Muhfj laiku pafaka no
Andreewa Needras.
?
Riga, 1925. Apg. D. Seltiņfch. Golta un
Jurjana Iplt. 20x14 cm. 88 lpp.

502

81-3

81Ozoliņš, Dānis].

500

Andrs Burtnieks. Pazudušā dēla pārnākšana. Drāma tautas teatram astoņos skatos.
Rīgā, 1926. Prometeja apgād. Armijas spst.
20x14 cm. 118 lpp. Ls 2.— 1000 eks.

501

Priekuļu lauksaimniecības mašinu izmēģināšanas stacija
Fieekuļu lauksaimneecibas mašinu izmēģināšanas stacijas darbības pārskats par laiku
no 1. maija 1924. g. līdz 1. maijam 1925. g.
stacijas vaditajs inž. J. Balzars.
Sastādījis
Tekstā 6 zīmējumi 14 tabeles.
Rigā 1925. (Apg.) Latvijas lauka, centrb,
L. lauks, centralb. spst. 23x16 cm. 28 lpp.

mēģināšanas stacija.

Burtnieks".

506

J6 58.

dzekļiem budžets kārtībā.

Rīgā, 1926. g_l. jūlijā.
Ārlietu ministiis K. Ulmanis.
Administrativi-juridiskā
departamenta
' direktors R. L i e p i ņ š.
P a vēl e J* 59.
Somijas pavalstnieku
Isak Kaitera
ieceļu
par Latvijas goda vicekonsulu Oulu (Uleaborg)
pilsētā, skaitot no š g. 15 jūlija, bez atlīdzības
no valsts līdzekļiem budžeta kārtībā.
Rīgā, 1926. g._ 7. jūlijā.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.
Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.

Pavēle

16 60.
A 1 i r e d B e r glund ieceļu par Latvijas goda vicekonsulu Mangu
pilsētā, skaitot no š. g. 15. jūlija, bez atlīdzības
no valsts līdzekļiem budžeta kārtība.
Somijas

Rīgā,

pava'stnieku Kari

1926. g_7. jūlijā.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.

Administrativi-juridiskā

departamenta

direktors

Pavēle

R. L i e p i ņ š.

M 61.

Somijas pavalstnieku Vrjti Ossian Fagers troni
ieceļu par Latvijas
goda vicekonsulu
Raumā, skaitot no š. g. 15. jūlija, bez atlīdzibas
no valsts līdzekļiem budžeta kartība.
Rīgā, lfe26. g_7. jūlijā.
Ārlietu ministris K Ulmanis.
Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i n š.

226 lpp.

Purapuķe, Jļānisļ.
J. Purapuķes. Spieķis un divi
autora ģīmetni.)
Rīgā, 1926. Apg. RIg;s Latviešu
Iesp.
Grāmatu Nodaļa.
Derīgu
Burtnieks". 21x14 cm. 88 lpp.

5C4

80-3

atbrīvoju no

Administrativi-juridiskā
departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.

21x14 cm.

Noveļas. I.
1925. Apg.
20x13 cm. 38 lpp.

505

Ezeriņu

Purapuķe, Jļānisļ.
J. Purapuķes. Savs kaktiņš, savs stūritis
zemes. No Latvijas arāju dzīves. (Ar autora
ģīmetni.)
[2. izd | Rīgā, 1925. Rīgas Latv. Biedr.
Nodaļa.
Iesp. „ Liepājas
Derīgu
Grāmatu

Rīgā,

911

Alfrēdu

ieņemsmā amata un ieskaitu ārlietu ministra rīcībā,
skaitot no š. g. 19. jūnija.
Rīgā, 1926. g15. jūnijā.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.

Rainis, 3. [ paeīd. ļ

Balzars, 3,

Sk.: Priekuļu lauksaimniecības mašinu iz-

Ļeņingradā

503
81-3

Burtnieks, Andrs [pieid.ļ.
Sk.: Ozoliņš, Jānis.
630

paziņojumi

Paziņojums.
Atraucoties uz pagaidu noteikumu un
tariia preču pārvadāšanai 6. paragrāfa
3. pantu, dzelzsceļu ekspluatācijas direkpaziņo, ka sakarā ar pasažieru
cija

bibliotēka.

likuma pamata ienākušo grāmatu

iestāžu

Pavēle

Somijas pavalstnieku Kari Fredrik Lindroos
ieceļu p?r Latvijas goda vicekonsulu Wazā, skaitot
no š. g. 15. jūlija, bez atlīdzibas ro valsts lī-

un

iesp.

suņi.

A.

Kārkliņš, Voldemārs.

Sk.: Rolland, Romain: Antuanete.
Rollans
81-3

(Ar
507

Biedrības
.Liepājas
3000 eks.

Gulbis.

Rolland, Romain.
Romeis Rollans. Antaanete. Romāns. No
franču valodas tulkojis Vold, Kārkliņš
Rīgā, 1926. J. Auniņa-Baltezera izd. Latv.
Zemn. Sav. spit. 20> 14cm. 114 lpp 2C00eks.

Sauliets, A. ļpseid. ļ
Cita pasaule. (Vāks lfadriķa]
Rīgā, 1924. Apg. J. Roze
spst. 19>12 cm. 20 lpp.

Zeberiņa).
Valstspapīru

(Jaunatnes literatūra J* 21).

,

Zeberlņš, Indriķis.
Sk.: Sauliets, A : Cita pasaule.
81-3

Rīgas plāns ar Rīgas vēsturi . . .
Rīgas plāns ar Rīgas vēsturi, valdības iestāžu,
ievērojamāko vietu un pilnīgu Ielu sarakstiem.
Apg. un ļiesp.ļ Ošinš
3 izd. Rīgā 119.6.ļ
17>
11
cm.
44 lpp. + plāns.
Mantnieks.
un

Romens.

Sk.: Rolland, Romain.

Sauliets, A. [pseid.]
Rita rasā. (Vāka zlm. Iļndriķa! Zeberiņa).
Rīgā, 1925. J. Rozes apg.
Iesp. Valstspapīru spst.

508

19> 13 cm.

(Jaunatnes literatūra

30 lpp.

1000 eks.

J* 30).

Zeberlņš, Indriķis
— ilustr.
Sk.: Sauliets, A.: Rīta rasā.
81-3

Sauliets, A. [pseid ]
Ticīgais cilvēks. (Zeberiņa vāks.).

Rīgā, 1924.
spst.
5C9

J. Rozes apg.

19-12 cm.

22 lpp.

(Jaunatnes literatūra J* 19).

Zeberlņš, Indriķis

Valstspapīru

30C0 eks.

— ilustr.

Sk.: Sauliets, A : Ticigais cilvē

Kriminālas pārvaldes

no

meklējamo

1

apriļa līdz

1. oktobrim,

no pulk-

Lotviios tautasnedēlos wm

sten 7 rītā līdz 7 vakarā un no 1. oktobra līdz 1. aprīlim no pulksten 8 rītā
6593 — Pistole, Mauzera sist >* 275117.
6479 — Revolver.- ,Buldoga sist. Ms 1714, līdz 6 vakarā.
uz 28. jūliju 1926. g.
****
2. Svētdienās tirdznieclbrs uzņēmupiecas reizes šaujams, oksidēts.
sPasīvā.
6723 — Velosipēds,
firmas „Omega-ErenLati.
Aktīvā.
miem jābūt slēgtiem cauru dienu, izne
preis" N° 12675, melni krāsots rāmis ar niķek«ē ^""«
mot
apakšā
pievestos
pantos
uzskaitītiem
un
monet«
.ējumos
Zelt,
'T™
lētiem dubļu aizsargiem.
S
$
uzņēmumiem.
' '
6736 — Dzensiksna, linu velēs. 17 c« plata
'
2 74 Rezerves kapitāls
'«
; ;
36518J6
valūta
Atsemiu
m^vZa
un 22 m 10 cm gāja.
' %%
3. Maiznīcas, konditorejas un gaļas *?*
«60 008 - Speciālās reiervea ....
7C01 — Pistole, Mauzera sistēmas Xs 252047. tirgotavas atļauts
.......;| ;
82 68 ^dījum,
atvērt
svētdienās no
kametal.nauda
sSmesu^
g
7024 — Pistole, Stock sistēmas N° 15793.
^
?
ļ . 162,129
91 Tekoši reķmi
• • • 67
ka termiņa veksep ...
7161 — Velosipēds, firmas .Rucioz Viktorija" pulksten 7 līdz 10 rītā.
sts
ķ
uo de pozitt
?
4. Kafejnīcas, tējnīcas un ēdienu naNi 577507, melni lakots, niķelētiem dubļu aizSl asTv i'.
.
:;;;
jj*i
: IJSKJ
sargiem un Salijām.
mus, kur tirgojas bez reibinošiem dzē97
7162 — Velosipēds, angļu firmas ,Stanley* rieniem,
atļauts
svētdienās atvērt
no
N° 2287, melni krāsots, sarkanām stīpiņām.
bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls
12
dienā
līdz
11
vakarā.
P iezim e: uz 21. jūliju 1926. f. Latvijas
29,1
7198 — Velosipēds,
firmas
„Sterlm" rāmi
5. Kioskus atļauts atvērt kā darbdieiesisti
J* 3766, tumši zilas riepas ar skujtoši četri simti klg), kas pēc paritātes 1 klg =
(divi
tfiks
'
1)
ar
tfro
zeHu
2400
Ug
nās, tā ari svētdienās cauru dienu.
veidīgu musturi.

mantu un
1)
2)

3)

lopu

saraksts

Nr.

1

'

^^^

4)
5)
6)
7)

.

SuSSSnodIofinaiufflieffl

zzi -^*s

8)
9)

10) 6969 — Zirgs, dūkainas spalvas, 10 g. vecs,
142 cm augsts, uz pieres maza balta zīmīte,
brūnas krēpes.
Atradējam

vai

uzrādītājam apsolīta patei-

cības alga Ls 60 apmērā.
11) 6964 — Ķēve, brūnas
spalvas, krēpes uz
kreiso pusi, 2i) g. veca, 132 cm augsta, pāri
pierei balta strīpa.
12) 7211 — Revolvers,
,Armenina" sistēmas
Ns 300951.
13) 6824 — Tiek meklēts īpašnieks rudas spalvas ķēvei, l,'2 g. vecai, krēpes uz abām
pusēm, uz kreisā gurna sirmas spalvas, vērtībā apm. Ls 70.

'

7.

Alkoholisku

dzēriesu

pārējās svinamo dienu

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
Darbvedis (paraksts)

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde
1926. g. 29. jūlijā.
1. Pieņem pārgrozījumus likumā par
valsts zemes fonda piešķirto
un piešķi-

ramo zemju novērtēšanu

un

12.

viņu

publicēšanas

Rīgā, 29. jūlijā

Sekretārs

Pilsētas galva J. V i e s j ā n s.
3

Pieņemti pilsētas _domes 1926. g. 12. jūlija
sēdē un apstiprināti

pie noteikumiem par tirgošanos
laiku Jēkabpils pilsētas adminipar tirgošanās laiku tirdzniecības
stratīvas robežās,
uzņēmumos Priekules miesta.
kas pieņemti

Pieņemti Priekules miesta domes 1926. g.
5. jūnija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas
pašvaldības
departamenta
1926. g. 16 jūlija rakstu M 105620.

spst.
510

neša"

610

Apg.

(Zeberiņa vāks).

J.

(Jaunatnes literatūra A6 23).

Zeberiņš, Indriķis

(Vāku zim. I[udriķis)

511

(Jaunatnes

N° 27).

Zeberiņš, Indriķis
Sk.:
620

Viņš.

schemas.

MI.

Rīgā, 1925. Izd. . Atbalss".
17x13 cm. 34 lpp.
(Jaana's Techniķis Ns 13/14.)

Iesp. K. Polis.

*516

(B. s.)

Tēvocis

Strauts.
daļa.

Lasāmā
Sastādīja

grāmata pamatskolām.
J. Stiprais.
Ilusfrēj 's

oficiāls

1925].
Izd. un iesp.
22x14 cm. 248 lpp.
Ls 3,—.

Sk.:

Stiprais, J.

J.

Rauska.
517

Strauts.

personāla

saraksts...

ministrijas

Stahlti.

Rigā, [1926]
Apg.
un
eefp.
15x10 cm.
128 lpp. Ls 1.20.

(Uniwefiala Bibliotēka
Saturi:

520

weenā zeh-

Lukltiņa
lpp.

40

un
«nt.

521
80-3

Deewiņn

un

3[urijs]

' Ns

ļaudis.

Palihgs palihgam.

784

Novoselovs.

81-2

patstāvīgu darbu burtnīca Latvijas

Waj

tu

Metchs.

nahkfi

atpakaļ?

Nakts. Adraftea.

523

430

Ūdris, E[rnestsļ.

518

II daļa.

(B. v.) [1926.]
litografēts teksts).

statistiskā pārvalde
Latvijas ārējā tirdzniecība un tranzīts 19
(Virsraksts un teksts ari franču valodā).
Rīgā, 1925. (Apg) Valsts statistiskā p
valde. Valtera un Rapas spst. 25x 17 <
360 lpp.
ārējā tirdzniecība un tranzīts 19!
Valsts statistiskā pārvalde.

Vulfs, Ed[uards|.
ilsē
Ed. Vulfa Svētki
Skangalē. Mazp
komēdija četros cēlienos.
2. iesp. Rīgā, 1926. hd. un ieip,"
un Rapa.
19x12 cm.
102 lpp.

Wilde, Oscar.

Wilde

Dziesmas jauktiem, vīriešu un sieviešu ko-

284/86).

Valsts

and Rapa.

3. iesp. Rīgā, 1926. Izd. un [iesp] Valters un Rapa. 22x16 cm. 28 lpp. 3000 eks.

riem.

Valsts kontroles revīzijas darbības p Srsk?
par 1922./23. budžeta gadu. Pielikums pi
skatam par 1922./23. g. budžeta izpildišai
Rīgā, 1925. Spst. „Nākotne". 29x2U
.80 lpp.

The
Happy Prince. By
Oskar
wfl
Riga, [1926.]
Publ. and. piint. by

Tēvocis ciemojas.

Tomass, Eļduardsļ

Valsts kontrole.

Sk.:
81-2

Riga,
1926.
Autora apg.
b-dru fplt.
24x16 cm.
20
2000 eks.

§ 3
No vasarnieku nodokļa ats»
bināti:
1) Valsts un pašvaldības darbinid
kas iebraukuši amata darīšanās;
2) Bērni jaunāki par 15 gadiem;
3) audzēkņi un bērni — bērnu pi
versmes un vasaras kolonijās;

Latvijas

vese-

Sk : Tomass Eduards un J. Novoselovs:
Skolēnu
patstāvīgu
darbu burtnīca Latvijas
ģeogrāfijā.

IV daļa.

Kārļa Strahla Deev/iņa ļaudis.

Andiņtch.

380

izdevums.

Novoselovs, Jurijs.

Strāls, Kārlis.
2
ild.
A. Gulbis.

519

120 lpp.

ciemojas.

Skolēnu

Saukums, Dānis — ilustr.

514*

departamenta

25x17 cm.

354

ģeogrāfijā.

Valkā,

81-3

veselības

522

911

Liel-

2.
februāri,
8. septembrī,

Gertsons, Osvalds — tulk.

Jjānisļ Saukums.
513

ministrijas

Stiprais, J.
IV

īpašniekiem 5% ķ
mērā no vasarnīcas īres māktas, '
b); no katras personas vai ģinti:
galvas, ja tie nav vasarnīca Ipii
nieki — Ls 5;
c) no ģimenes locekļiem un no ģintnes saimniecībā nodarbinātiemstil
niekiem un kalpotājiem ne vairi
kā 2 lati no katra.

vietā

8. decembrī, Visu Svētākā Zakramenta
dienā, Pētera Pāvila dienā un Visu Svēto
dienā tirgošanās atļauta kā darbdienās*

Tautas
labklājības
departaments.

Sk.:
372.4

svētdienās:
15. augustā,

Tehwozis zeeruojas. Komēdija
leenā. Litw, no Ofw. Genfona.

Siksna, Rļein.J.
Radiouztvērēju

512

80-2

— ilustr.

Sauliets, A.:

martā,

Sk.:
Tautas labklājības
lības departarreotf.

1000 eks.
literatūra

Latgales
25.

Latvijas medicīniskā
1926.

Rīgā, 1925. J. Rozes apg. (B. s.) 19x13 cm.
34 lpp.

gada dienā, pirmā

Rīgā, [1926]. Tautas labklājības ministrijas
515

viņu

Nodoklis ņemams:

a) ho _ vasarnīcu

dienās un likumā paredzētās valsts svinamas dienās visiem
bez izņēmuma
tirdzniecības uzņēmumiem jābūt slēgtiem.
Šo svētku citās dienās atļauts tirgoties
kā svētdienās.

.Valdības Vēst-

Veselības
Sauliets, A. ļpseid. J
Viņš. Ziemas stāsts.
Zļeberiņšļ)

„Jauna

un

un aptiekas >.

— ilu&tr.

Ss.: Sauliets, A.: Trīs pasakas par cilvēku.
81-3

atcelti

Latvijas medicīniskā personāla saraksts uz
1. janvāri 1926. g. < Veselības departaments,
praktizējošie ārsti, veterinārārsti, zobu ārsti,
farmācijas maģistri, provizori, provizoru palīgi

Roze. Valstspapīru
30 lpp. 2000 eks.

19x12 cm.

domes

4. p.

1925. g. 133. numurā.

Sauliets, A. | pseid. |
1925.

1925. g. 8. jūnija

Na 1045/83/ izsludinātu

1. Tirdzniecības uzņēmumus Priekules miestā atļauts atvētt darbdienās, laikā

Rīgā,

§ 2.

dieaā, Vasaras svētku un Ziemas svētku

sēdē pēc prot. Ns 218 un apstiprināti ar
iekšlietu mnistrijas pašvaldības departamenta
1925. gada
15. iunija rakstu

Trīs pasakas par cilvēku.

ar iekšlietu ministrijas

pašvaldības departamenta 1826. g. 27. jūlija

4. un 5. p. p.
pieņemti:

stājas spēkā U
dk
publicēšanas „Vald.
Vēstij

§ 1. Nodoklis ņemams no personai
kuras iebrauc un uzturas vasarnīca^
vasaras laiku.

public. , Valdības Vēstneša" 1924. g.
268. numurā.

G. F r e i m a n i s.

no

Pieņemti Daugavpils pilsētasdomes 1926.»
5; julijia sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1926
gada 24. jūlija rakstu J* 106072.

saistošos noteikumos par tirgošanos
laiku Krustpils pilsētā,

J. K e i p u d s.

Saistošie noteikumi

81-3

Sekjetars E. Kornet.

Pārgrozījumi

izpildītāju.

rīkojumi.

nedēļas un gada «„

Noteikumi
par nodokli no vasarniekiem
Daugavpils pilsētas administra
tivās robežās.

Vēstnesī".

Vēstaesī"

pieņemts domes 1926. g. 5. jūlija sēdē
pēc prot. M» 240 un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas pašvald. departamenta 1926. g.
21. jūlija rakstu Mš 105734.

.Visās

Pilsētas galva K. Baltmans
Sekretārs N. Ozoliņ

i

rakstu JVTs 106392.

vietējo iestāžu

13,866 85» f-

Pārgrozījumi

laikā

Šis papildinājums stājas spēkā 14 dienas pēc viņa izsludinājuma « Valdības

Papildinājums

Valdības

^{

"«;

=

5._p.

izņemot 4. 5. un 6. §
slēgtiem visu dienu; 6. janvārī, 23. jūnijā un ivētdienu priekš ziemas svētkiem atļauts tirgoties visu dienu.

Priekulē, 1926. g. 20. jūlijā.
i

?

Padomes priekšsēdētājs Ri n g o 1d s K a
h^T
Galvenais direktors SveL

1926. g

§ 3.

14 dienu laikā.

Priekšsēdētājs

.

dienas
atļauts
tirgoties visiem
Svētdienās un visās svinamas dienās
mumiem
no
pulksten
6
uzņēmumiem,
tirdzniecības veikaliem un
m
uzskaitītos, jābūt 8 vakarā".

spēkā pēc

„ Valdības

8

_;_

9*64

priekšvakaros no

Šie noteikumi stājas

"

il^ H«

11. Vainīgos par so noteikumu pārkāpšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

pārdošanu

dzimtsīpašumā vai atdošanu dzimtsnomā
un nolemj tos izdot Latviias Republikas
Satversmes 81. panta kārtībā.
2.
Apstiprina
valsts grāmatvedības
nodaļas priekšnieka pailga Jāni S k u j e v i c u par revīzijas komisijas locekli
Hipotēku bankā.
3.
Apstiprina Grigoriju Pligavko
par Baltkrievu izglītības pārvaldes priekšnieka vietas pagaidu

pārdošanas

pulksten 12 dienā.
8.
Visiem veikaliem
jābūt
pilnīgi
slēgtiem visu dienu lieldienu, vasaras
svētku un ziemas svētku pirmajās dienās, jauna gada dienā, 18. novembrī un
1. maijā.
9. Attiecībā uz kalpotājiem ir jāievēro
likuma noteikumi par darba laiku.
10. Uzraudzība par šo noteikumu pildīšanu piekrīt vietējai policijai.

G.Tifentāls

'

1,— =

divām angju mārciņām), kas pēc
Ls 25,22155, — nodrošina

vietās ir aizliegts tirgoties ar alkoholiskiem
dzērieniem, kā ari tos lietot no
pulksten 10 vakarā, līdz pulksten 9 rītā,
bet svētdienās un citās svinamās dienās,
kā ari tautas nobalsošanas, pašvaldības
iestāžu vēlēšanās, rekrūšu iesaukšanas
dienās visu dienu un sestdienās, kā ari

Ķēve atrodas Zilupes policijas iecirknī.

'

6. Bārddziņu veikalus atļauts
atvērt 2) £ ^fioa^?viens' miljons pieci simti «katoŠlTdolāriem), kas pēc
Ls 5,182o2. nodrošina . .
svētdienās ua otrās baznīcas svētku die
paritātes 1 $ - 1,5046 gr. tīra zelta =
četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti
nās no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10 3) ar £ 549 802,-/- (P'eci simtiparitātes B
7,32238 gr. tīra zelta
rītā.

1926. g. 28. jūlijā.

Z^imv

'

'

*\

524
Autora īpašums. (B. s. —
17x22 cm. 24 lpp.

Uz vāka :

19x13 cm.

40 lpp.

With Lettisch Notēs and Vocabuiarļ'-

Zalcmaņu Milda.
Velnu rija.
Divi jautri cēlieni lauka
matskolSm.
(Ies
Ripa, 1926
Grām. apg. „Rūķīši"ek.
Izdevējs.
3000
17x1iem. 20 lpp.
(Dramatiskā liteutura skolu teat.im M& 3.)

Zariņa, Hfermineļ un 3[ānis] Zariņ š.
H. un J. Zariņa īsa vācu valodas tm
Skolās lietojama.
<IzgI. Min. Mēnešr- ^
)
4. burtn >
(Virsraksts ari vācu valoda.
5. pārlabotais iesp. Cēsīs un Rlg* L
O. Jepes izd.
Jēpe, ^
Iesp.
Rud.
23x15 cm. 78 lpp. 3000 eks.

Zariņš, Dānis.
Sk.:

Zariņa, Hermine.

ārstējamās

,
4> personas

slimo

kasu

saimnieciskā

līguma

sarunu

sanatorijai;
turpināšanu, aizkarot ari princita visi trūcīgie ua nespējnieki slimo pielo jautājumu par savstarpējiem saimnieciskiem atvieglojumiem. Preču sakasu nosūtītie vasarnīcas;
raksts, kurā ieinteresētas abas puses, ir
strādnieki,
nodsrba
kuri
6) fiziska
jau caurskatīts, kāpēc an š nī jau'ā urnā
darbojas uz vietas;
notika domu izmaiņa. Tālāk tika ap7) personas, kas uzturas pilsētā ne spriesti va.'rāk praktiskas
dabas jautāilgāk par trim dienām.
jumi, kar sevišķu ievērību pelna s a c 4. Ienākumi no vasarnieku nodokļa tiksmes
atvieglojumi
starp
abām
tikai
Daugavpils
pilsētas
advalstīm
kā
attiecībā
uz
izlietojami
J*jD j5trativās robežās esošo vasarnīcu pasu formalitatu, tf ari pierobežas sētiksmes vienkāršošanu.
Tuvākā laikā
abierīcībai.
paredzama
sanitārās
un
zvejniecības
S 5 Nodokļa iekasēšanas kārtību un konvenciju noslēgšana. Tāpat ari tika
«ote c pilsētas vslde ar sevišķi izlaiko

panSkta

Btrādājamu instrukciju.
§ 6. Vasarnieku nodoklis

noaiaksā-

iams vēlākais līdz 15. augustam. Nenonaksāto līdz 15 augustam nodokli pilietas valde p'ed:en līdz ar soda naudu
nD p iedzīšanas izfevumiem tādā kārtībā,
ftida paredzēta valsts nodokļu piedzīšanai.

principiela

vienošanās par da-

žiem tiesiskas dabas jautājumiem, par
juridiskās konvencijas
izvešanu dzīvē,
koroboracijBS dokumentu apmaiņu un
agrāri etā!.
Sarunu

laikā

tika

un Baltijas

jautājumi

un not ka domu

valstu

politiskie

apmaiņa par

Soda naudas lielums noteikts 2% mē- svarīgākiem problemiem, kuri gaida atrisināšanu vistuvākā nākotnē. Ari šai
nes! no nokavētās nodokļa suņus, apaēķinot nepilau mēnesi un nepilnu lata virzienā konstatēta abpusēja sirsnīgākā
vēlēšanās, saskaņot savjs uzskatus un
par pilniem.
darbību abu draudzīgo valstu interesēs.
7. Šie
noteikumi siājas spēkā 14
^
laikā pēc viņu izsludināšanas Va'-

cienu

»

dibas Vēstnesi".

Kaunā,

29. jūlijā.

Lietavas

prese

valde.

šodien dzīvi pārrunā Latvijas ārlietu ministra K. Ulmaņa braucienu uz Kaunu.

Latvija un citas valstis

Gandrīz ikvienu Lietavas tagadējās valdības soli labā spārna prese uzņem ar
asiem protestiem.
Turoieilm Latvijas
ārlietu ministra uzņemšanu Kaunā un
sarunas ar Latviju apsve'c visas Lietavas
partijas.
BRytas" brīdina

i

Pilsētas

Latvija un Lietava.

Kaunā, 29. jūlijā. Latvijas ārlietu
minutris un Lietavas ministru prezidents
un ārliet i ministris _ 28. jūlijā Kaunā notikušā apspriedē pārrunāja jautājumu psr
savu

Tiesu sludinājumi
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p,

paziņo, ka 10. augustā

1926. g., minētās
nodaļas
atklātā tiesas sēdē
nolasīs
1924. g. 19. oktobrī mirušā Patkules pag.,
ļ.Zaustemieku* pusmājas īpašnieka Juliusa
liāna d. Kalniņa testamentu.
Rīgā, 27. jūlijā 1926. g.
L. M 2085
Priekšsēdētāja
9398

\. D. Cimmermans.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 10. augustā 1926 g, minētās
nodaļas
atklātā
tiesas
sēdē
nolasīs
1922. g. 30. maijā mirušā Gatartes pag.

.Klavkslnu" pusmājas īpašnieka atraitņa
Gusta Pētera d. Pogula testamentu.
L. J*3540
Rīgā, 27. jūlijā 1926. g.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
9399
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ.

proc. lik. 293., 295., 298., 301.
30.9. un 311. p. p. pamata uz Vincenta
(Vikentija) N a r k e v i č a, lūgumu viņa
prasības lieta pret Francisku Narkevič,
dzim. Karsa i, par laulības šķiršanu, uz«ļcina pedejo, kujjs dzīves vieta prasītajam nav zināma , ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma iespie-

šanas dienas.
Pie

lūguma

pielikti

noraksts

no

ie-

«udzības raksta, laulības apliecība, apliecība no Rigas prefekta par atbildētāja
prombūtni, līdz ar ierakstiem.
Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīpersonīgi
vei _ caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausī-

sies

šanai aizmuguriski.

Rgā, 15. jūlijā

1926. g.

L. H° 1153

Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

?iSekretāra

v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309'. p.
oamata
uzaicina Jāni Jāņa d. Čanku
kūja dzīves _ vieta nezinama, četru
_
mēnešu laika ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Anetes Čankas,
ezim. Gulbe. iesuJzības raksta viņu laumas šķiršanas lietā un no pielikumiem,
uruzdot savu dzi.es vietu Jelgavas
Pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
"etu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
Ja
^lū"s klātbūtnes.
ieradīsies, bet savu
īves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas
sēdi un visus pārējos papiras
a,s,as 'iesas
kanclejā.
k'gavā, 21. jul. 1926. g. L. }&350/26
Priekšs. v. P. Efferts.
„,„
g145
Sekretāra p. F. K ā p s.

gan valdību no tam, ka, nodibinot ciešus
sakarus ar Latviju, pēdējā varot Lietavu
izmantot, bet reizē ar to izsaka cerību,
ka Latvijas ārlietu ministra
brauciens

dzīves

vietu

Jelgavā

neuzdos,

ai-

Jelgavas

uzlabošanos starp

Latvļju

un Lietavu, kas ir abu valstu interesēs.

Kaunu lielā mērā veicināšot Latvijas un
Lietavas tuvināšanos. ,.Uimaņa kunga

Tirdzniecība un rūpniecība.

atbraukšana uz Kaunu", saka laikraksts,
« Baltija»

valstu

KURSI.

tuvināšanās vēsturē ir

Rīgas biržā, 1926. gida 30. jūlijā.

ierakstījusi skaistu lapu".
Lietavas telegraia aģentūra E-ta sniedz
un Lietavas ārlietu
ministru apspriedē paceltos jautājumus
turpināšot apspriest Rīgā, kad Lietavas
ārlietu ministris ieradīšoties ar previzīti
Latvijas ārlietu ministrim. Saimnieciskos

ziņu, ka Latvijas

jautājumus apspriedīšot Latvijas Lietavas
saimsieciskās delegācijas konierencē, kura

drizumā sanākšot.
Zināmu

aktuelie

aizķeiti

austrumu

Vīnē, 29. jūlijā. Fēc laikrakstu ziņām sarunas par Sabiedroto militārās
kontroles izbeigšanu Austrijā tuvojoties
Valdības oiiciozs
.Lietuva* šodien
beigām.
ievieto;is garāku ievadu, kurā'izsakās,
ka Latvijas ārlietu ministra brauciens uz
nesis attiecību

par

disonansi

Ulmaņa

„Lietuwas

preses

braucienu

atsauksmēs

ienes

(galvenā

Zinios"

šodien

valdības

partijas Jaudininku" orgānā) ievietotais
raksts: . Ulmaņa Kaunas ceļojuma akompaniments?", kurā sīki atreferēts .Rīgas

Ziņās* 26. jūlijā

ievietotais Lietavai ne-

labvēlīgais raksts
. Baltijas valstis, Lietava un Polija* un atzīmēts, ka . tādus
rakstus sniedz latvju prese tanī Jaikā,
kad Latvijas ārlietu ministris Kauna ved

sarunas".

LTA.

TeSegramas
(Latvijas

telegrāfa

aģentūras

ārzemju

Devices:
1 Amerikas dolārs
....
1 Anglijas mārciņa ...
100 Francijas franku ....
100 Beļģijas franka ....
100 Šveices franku . . .
,
100 Itālijas lira
100 Zviedrijas krona ....
100 Norvēģijas krams . . .
100 Dānijas kronu
....
100 Čechoslovaķijas kronu
100 Holandes guldeņi . . .

5,182 — 5,192
2520 — 25,27
12,40 — 12,65
13,10 — 13,35
99,85 —100,75
16,80 — 17,15
138 35 — 139.40
112,85 — 114,55
136,55—138,60
15,25— 15,55
207,60 — 209,25
100 Vācijas marku
.... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku ....
12,97— 13,17
100 Igaunijas marka . . . .
1,37—1,395
100 Polijas zlotu ..... 55,00 — 65,00
100 Lietavas litu
50,55 — 51,80
1 SSSR červoņecs
....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kj
Sudrabs

apgabaltiesa,

Vērtspapiii:

ui civ. proc. lik. I9d/., 2011., 2014. un

tff$. p. pamata uzaicina visus, kas
1924. g. 8. jūlija mirušā
būtu
uz
Jelgavas apgabaltiesa,
dēla
Anikeja Artemija
jaunsaimnieka
02 c'v. proc. lik. 2&S., 301. un 309'. p. Krupeņina
atstato
manPamata uzaicina Pēteri Jāņa d. Ameljatojuma kādas tiesības ka mantiniekiem,
"ovu kura dzīves vieta nezirrama, četru
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
mēnešu
tiesa u. t. t., pieteikt savas tiesioas šai tiesai
laikā
ierastie!
šai
saņemt norakstus
no viņa sievas Masešu mēnešu laikā, skaitot no sludināņ'des-Annas Ameljanovas,
dz Rimpel juma iespiešanas dienas.
ļesudzības raksta viņa laulibas šķiršanas
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs
lieta un no pielikumiem un uzdot savs
par spēku zaudējušām
dzīves vietu Jelgavas pilsēta.
Jelgavā, 1926. g 13. jūlijā L. )* 794 26
Ja minēta laikā aicināmais neierastos,
Priekšsēdēt v. P. Efferts
*
noliks
izspriedīs
V -"»
uz termiņu un
Sekretāra v. (paraksts).
tez viņas klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet 8632

Zvērināts biržas makleis P. Rupnerr.

Redaktors: M.

kam būtu uz 1922. g. 1. februārī miruša

Jāņa
B u 1 1 i ša
atstāto mantoj.
kādas'tiesības kā mantiniekiem, legatar,
fldeiko msariem, kreditoriem u. t t„ pie
teikt savas tiesīoas Šai tiesai sešu mēneša laikā, skaitot no sludinājuma iesp.ešinas dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1926. g. 12. jul. L. 1* 1763/26
Priekšsēd. p. P. Efferts.
Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,

Jelgavas apgabaltiesa,

Jelgavas apgabaltiesa,

ai civ. proc. Uk. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
bitu uz 1915. g. 4. februārī mirušās Sores
Blures (Bertas) Kān, dzini. Jakobson,
atstāto
mantojuma
Kādas
tiebianiiniekiem, legatariem,
sības
kā
lideikomisariem,
kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu, laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatu
par spēka zaudējušam.
Jelgavā, 1926. g. 13. jūlijā L. 1*1280 26

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
ij79. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1917. g II. augustā
mirušas
Leijes
O r i n i e 1d
Ester
(Esfer)
atstāto
mantojumu
kādas
tiesības
kā
mantiniekiem, legatariem, lideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no sludina joma iespieša-

Priekšsēd. v. P. Efferts.
8633

Sekretāra

v. (paraksts).

nas dienas.
Termiņa

nepieteiktas

tiesības

ieskatīt

par spēka zaudējošam.
Jelgavā, 1926. g. 13. jul. L. J* 1516 26.g
Priekšsēdētāja v. P. E f f e r t s.
8714

96 — 97

priekšsēdētājs A. K a c e u i

telegramaa.)

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
9068
Sekretārs (paraksts).
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
jar spēku zaudējušām.
būtu uz 1910. g. U. oktobrī mirušā
Jelgavā, 1926. g. 13. jul. L. I* 1821/26.g
Artura
(Otto) K i r s t e i n a
Jelgavas apgabaltiesa
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
mantoj kādas tiesības kā mantiniekiem,
8635
Sekretāra v. (paraksts).
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014. legatariem, lideikomisariem, kreditoriem
207H. un priv. lik. 2451. p. pamāja, u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
uzaicina visas personas, kuram būtu kādi sešu mēnešu laikā, skaitot no sludiJelgavas apgabaltiesa,
strīdi vai ierunas pret 1926. g. 23. martā nājuma iespiešanas dienas.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014., mirušā Vecsaules
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīt
. Snipenu-Jutu" māju
2079. un priv. lik. 2451. p. p^ pamata,
par spēku zaudējušā j.
īpašnieka
Kārļa
Rūtenberga
1923.
g.
kuram būtu
uzaicina visas personas,
5. maijā pie Jelgavas not P. Juraševska
Jelgavā, 1926. g. 13. jul. L. M1711/26
uz 1911. g. 12./25. jūnijā mirušā Prodes notarielā kārtībā sast tēst., pieteikt savus
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
pagasta
,Geidi-ku"
māju
īpašnieka strīdus un ierunas šai tiesai sešu men.
Sekretāra v. (paraksts).
8713
Isidora
Masjulisa
atstato
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
mantojumu
kādas tiesības kā matiniedienas .Valdības Vēstnesī*.
Jelgavas apgabaltiesa,
kiem, legatariem, fideikomisariem, krePēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa m civ. proc. lik. i967., 2011., 2014. un
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot nekādas ierunas nepieņems un nepie2079. p. pamata uzaicina visus, kam
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē- būta
1900. g.
13.
februārī
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val_ az
jušām.
miruša Jēkaba Lukstaraupa
dības Vēstnesī*.
Jelgavā, 1926 g. 20. jul.
LI* 1861 26 atstāto
mant. kādas
ties. ka
mant.
Termiņā nepietiktās tiesibas ieskaitīs
kreditoriem
fideikomis.
Priekšsēd, v. P. Efferts.
par speķu zaudējušām.
legatariem,
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
9067
Sekretāra v. (paraksts.)
Jelgavā, 1926. g 19. jūlijā.
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludināL. J*316/1926. g.
juma iespiešanas dienas.
Prie .šsēdētāja v. P. E f f e r t s.
Jelgavas apgabaltiesa
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
Sekrekara v. (paraksts).
6951
az civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014., par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1925. g. 13. jul. L. >fe 1506/26
2079. p. p. un priv. lik. 2451. p. paJelgavas apgabaltiesa,
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
mats, uzaicina visus
kam būtu kadj
Sekretāra v. (paraksts).
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014. stridi vai ierunas pret 1910. g. miruša 8715
2079. un priv. lik. 2451. _ p. pamata, llīīkstfs apr., Sventes pagasta, .Nicgalu
jzaicina visas personas, kuram būtu kādi JJš 46" māja īpašnieka Jāņa Bambana
Jelgavas apgabaltiesa,
strīdi vai ierunas pret 1923. g. 18. no1910. g. 12. jūlijā mājas kartībā sastā- az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. an
vembrī mirušā Lariona S a m _u i 1o v a dīto testamentj, pieteikt savus strīdus 2079. p. pamati uzaicina visus, kam
astoņu mēnešu oūtj
1923. g. 24 nov. mājas kārtība sastādīto un ierunas šai tiesai
22.
oktobri
uz
1924. g.
testam, pieteikt savus strīdus un ierunas laikā, skaitot no sludinājuma iespiešaKempeļa
mirušā
Friča
šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no nas dienas . Valdības Vēstnesī.*
atstāto mant. kadjs ties. ka mantin. legtsludinājuma iespiešanas ditnas . Valdības
tariem, lideikomisariem, kreditoriem o. 1.1.,
Pēc minētā termiņa notecejama, tiesa
Vēstnesi'.
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
nekādas iorunas nepieņems un nepiePēc minētā termiņa notecēšanas tiesa teiktās tiesibas atzīs par spēku zaudē- mēneša laika, skaitot no sladi.īajuma
nekādas ierunas nepieņems un nepieiespiešanas dienas.
jušām.
tiktas tiesības atzīs par spēku zaudēTermiņā nepieteiktas tiesību Ieskati!
Jelgavā, 1916. g. 12. julijī.
jušām.
jsr spēka zaudējušām.
L 1* 1179/26. g.
L. J*216/26
Jelgavā, 19.6. g. 21.jūlija
Jelgavā, 1926. g. 20. jul.L. J* 1860/26. g.
Priekšsēdētāja v. P Efferts.
Priekšsēd. v. P. E f fert s. 85,9
Sikretara v. (paraksts).
Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs (paiaksts)
9059
Sekretāra v. (.paraksts).
9070

Jelgavas apgabaltiesa,

98 — 100
98 — 100
92 — 93

Rīgas biržas kotacija* ke»is.'ja*

Jelgavas
apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014
an 2079. p. pamata uzaicina visus,

8634

98—106

5/o neatkarības aizņēmums .
4*/o Valsts prem. aizņēeiurca
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes
bankas ķīla
8°/o Hipotēku
līmes

Poļu teleVaršavā, 29. jūlijā.
grāfa aģentūra pilnvarota kategoriski atsaukt krievu un vācu preses tendenciozās
ziņas par Polijas militāriem nodomiem.

cinājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
papirus atstās tiesas kanclejā.
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata,
Jelgavā, 12. jul. 1926. g.
L. K» 342/26
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
Priekšsēd. v. P. Efferts.
1924. g.
strīdi
vai
ierunas pret
8716
Sekretārs F. Kāps.
31. janvāri mirušā Secesmuižas zemes
gabala ipašniekaJāņa Brazovska 1924. g.
Jelgavas apgabaltiesa, 29. 'janvārī mājas kārtība sastādīto
uz clv. proc. lik. 1967., 2011., 2014. ua testamentu, pieteikt savus strīdus un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam ierunas šai tiesai sešu mēnešu laika,
būtu uz 192J. g. 19. septembrī mirušā skaitot no sludinājuma iespiešanas dieVecsaules jaunsaimnieka Jāņa Č a u- nas .Valdības Vēstnesī*.
Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
p e s
atstāto
mantojumu
kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem nekādas ierunas nepieņems un nepieHdeikom., kredit. u. t. t., pieteikt savas teiktas tiesības atzīs par spēku zaudētiesības šai tiesai sešu mēneša laiki, jušām.
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas Jelgavā, 20.jūlijā 1925. g. L.
.
J* 1899/26
,Valdības _ Vēstnesī*.
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.

3425 — 3445

1 kg

Sekretāra

v. (paraksts).

Ārons.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967,, 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu
uz
1918. g.
23.
aprilī
mirušā

Mārtiņa
Jāņa d.
Vītola
mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fideikomis., kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušam.
Jelgavā, 1926. g. 19. jul. L. Nš 1473/26.g.
Priekšsēdēt. v. P. E f f e r t s.
8952

Sekretāra

v. (paraksts).

Latgalis apgabaltiesas I kr!i. nod.
saskaņa

ar

lēmumu,

meklē

savu

1926.

uz

sod.

g. 9.
lik.

jūlija

440.

p,

578. p. 3.d. pamata apsūdz.Samuilu Nīkita d. Ivanovu pied. pie Rēzeknes apr.,
Silajāņu pag.
Meklējamā Ivanova sevišķas pazīmes:
38 g. vecs, vidēja auguma, bez bārdas,
melnu plankumainu ģīmi, trūkst vairāku
augšējo zobu kas redzams pie runāšanās,
Visam iestādēm un personām, kurām
zināma minēta Ivanova un viņa mantas
atrašanās vieta,

j paziņo Rēzeknes apr.

3. iec. izmeklēšanas tiesnesim.
Daugavpilī, 23, jūlijā 1926. g.
Priekšs. v. O. Tiezenhauzens.
9156
Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabali. I kr nTnalnod.
saskaņa
ar savu
1926. g. 10. jūlija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 664. p,
1. d.
pamata
apsūdzēto
Andreju
Miķeļa
d. Ozolu, pied. pie Grobiņas
apr, Nicas pag.,,28 g. vecu.
Visām iestādēm un personām, kurām
zināma minētā Ozola
dzīves un viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Jaunlatgales

apr.

2.

iec.

izmeklēšanas

tiesnesim.
Daugavpilī, 23. jūlijā 1926. g.
Priekšsēd. v. G. Tiezenhauzens.
9157

Sekretāra p. (paraksts).

Rigas

apgabaltiesas

I iec. tiesu

izpildītājs
paziņo, ka 6. ajgustā 1926 g., pulksten
0 dienā Riga, Audēju iela J* 13, firmas: .Fišer un Co." prasības lietā
pārdos

Chaima

Simonoviča

kustamo

mantu, sastāvošu no dāmu flora zeķēm
un novērtētu par Ls 110 \
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rigā, 27. jūlijā 1926. g.
9153

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

Rigas apgabaltiesas III iec. tiesu

izpildītājs
paziņo, ka 6. augustā

1926. g., pulksten

10 dienā, Rīgi, Stabu ielā Ns 63, dz. 4,
otrā

ūtrupē

pārdos

Otto

Izaka

ku-

stamo mantu, sastāvošu no pulksteņa,
uzvalkiem, mēbelēm u. c. un novērtētu
par Ls 322.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 27. jūlijā 1926. g.
945?

Tiesu izpild.

J. Kazubierns.

Rīgas

apgabaltiesas

III

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka

paziņo, ka

6. augustā 1926. g.. pulkst.
10 dienā, Rīgā, Blaumaņa ielā J* 28.
dz. 3, Latvijas bankas un citu prasības
pārdos

Linas

Tiešo nodokļu departamenta

iec. tiesu

izpildītājs

Zubov Ziemel kustamo

5. augustā

1926. g., pulksten
Rīgā, Tirgoņu ielā N° 15,

izsludina uz 9. augustu

PutltoS MitiilSOlīSDItf

šanas dienā uz vietas.
Rīgā, 27. jūlijā 1926. g
9458
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas

°/o peļņas nodokļa segšanas.
Rīgā, 30. jūlijā 1926. g.
9472

Piedzinējs (paraksts).

IV iec. tiesu Rīgas policijas

I iec. priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 12. augustā, pulkst.
10 rītā, Pasta ielā N° 6, dz 11,

izpildītājs,

Pasta

un

virsvaldes

galvenā

darbr?

š. g. 12. augustā

vafcstisfcu izsoli uz.

š. g., pīkst. 15

tops ai pētloisi!

telegrāfa

izsludina

Liepājā,

1 dienā,

mantu, sastāvošu no mēbelēm un novēr- V e n c e 1 a, Konstantīna kustamo mantu,
tētu par Ls 1203
novērtētu par Ls 800 un sastāvošu no
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari veikala iekārtas,
dēļ
viņa 1924. g.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-

Dzelzsceļa 9. ceļa iec. pr-Rs,

208,97 kv. m asfaltēšanas un parbruģešanas darbiem.
Techniskie un izsoles noteikumi, tā ari zirtējumi, saņemam;
*
komercnodaļā, Slokas ielā Hs 2, darbdienās no 10—13.
2

ļ-

.\

12. augustā š. g., pīkst. 15 uz atrodošos uz bij. Turlavas un Laidu atzarojumiem vecu apkurināšanai derīgu šaursliežu gulšņu un citu koka materiālu
papildinot savu sludinājumu, iespiesto š. g. 23. jūlija .Valdibas Vēstu.* u,
pārdošanai vairāksolīšanā.
J
paziņo, ka izsludinātie uz š g. 6. augustu toigi kulturtechniskās nodaļas
t*
Iemaksājamā
uz
torgiem drošības Noliktavas ielā Mš
1, dz. 5, tiks noturēti

Zemkopības min. zemkopības departomn

nauda Ls 15.
Torgi un
pēctorgi

notiks

ielā Nq 15 a, dz. 21,

Rīgā, Antonijas

Valtaiķu

stacijā.
un ka Valkas apr Sēdes upes augšgala regulēšanas un ga'ven j novado
kura kancleja _ atrodas Rfgā, Andreja
9422
9. ceļu iecirkņa Priekšnieks.
ka
rakšanas darbu tilpums līdzinās ne 12557, bet 39293 m*.
Pumpura
ielā
paziņo,
1,
J*
g^rl
10. augustā 1926.g., pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Daugavgrīvas iela Ms 13, fabrika, pār- Emmas L a n g r ā t aprakstīta dzīvokļa
dos Jēkaba L a m e k a kustamo mantu,
iekārtu, notaksētu kopsuma par Ls 340,27 izdos 13. augusta š. g., pīkst. 12 diena,
sastāvošu no 2 dreijbeņķiem ar visiem par labu T. N.
,Rich. Dunce un b-dri*. savā kanclejā,
Liepājas kara osta, Lāčplēša ielā N° 24, 8. augusta 1926. g., pulkst. li jZS]"!
9421
piederumiem un novērtētu _ par Ls 1200.
Rīgā,
1926.
g.
29. jūlijā.
ka
ari
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
9465
lec, priekšnieks (paraksts).
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardo
Toseles (Meķes) upes tilta kapitālā rešanas diena uz vietas.
Rīgas policijas VII iec. priekšnieks monta dabūs uz Liepājas-Palangas 1 šķ.
Rīgā, 28. jūlijā 1926. g.
ceļa 21./21 km.
9461
Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s. paziņo, ka 1926. g. 10. augustā, pulkst.
Drošības nauda par piedalīšanos iz10 rītā, pārdos
solē Ls 350. Tuvākas ziņas kanclejā,
Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu

atklāta nliitioiišaiia mis

mta ceļu iDīieis Limijā
jaufztā izsotē

vairāksolīšana

izpildītājs,
kura

kanclejā

atrodas

Jēkaba ielā N° 6.

ielā Ns 105, dz. 27, pie
Izraēla S t r o m i n a aprakst. mēbeles,
drēbes un kājminamo šujmašīnu, novērtētas par Ls 120 Šoloma Idelzaka

Rīgā, Ģertrūdes

Rīga,

Andreja

Pumpura iela J* 1, paziņo, ka 10. augustā
1926 g,
pulksten
10 rīta,
Kīgā,
Kandavas ielā J\6 18, pārdos Fridricha
T e b e 1a kustamo mantu, sastāvošu no
120 rozēm, podos un novērtētu par
Ls
Izzināt sarakstu,novērtējumu,kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-

600

mant.

masas

lietā,

saskaņā

ar

2. rajona īres valdes izpildu
M» 539 no š. g. 3. jūnija.
Rīgā, 28. jūlijā 1926. g.
9444

Rigas

rakstu

Priekšnieka v. (paraksts).

darbdienās

Kora būvniecības pārraides Liepājus gropi

lautttu galīgu bonkurent
uz jumtu krāsošanas

no 9—15.

Jēkabpils apriņķa
pr-ka
1. iecirkņa palīgs
saskaņā ar civ. proc. lik. 1030. un
1031. p.p. paziņo, ka 1926. g. 6. aug.,
no pīkst.
10 rīta, Sērenes pagastā,
Trepenu mājās,

atklātā izsotē

pārdos Pētera Smolenska
kustamo
Daugavpils pils. polic
mantu, sastāvošu no divi simti astoņRigā, 28. jūlijā 1926. g.
desmit kilo kulstītiem liniem un no9462
Tiesu izpild. V. P olar i ski s.
I iec. pr-ks
vērtētu par Ls 200.
Izzināt mantu _ sarakstu, novērtējumu
Rigas apgabaltiesas IV iec. tiesu paziņo, ka 6. augustā 1926.' g., pīkst 10,
Zaļā ielā Ms 31,
un apskatīt
pārdodamo mantu varēs
izpildītājs,
pārdošanas dienā us vietas.
kura kancleja _ atrodas Rīgā, Andreja
9359
Priekšnieka pal. (paraksts).
Pumpura
ielā
Ns 1,
paziņo,
ka
11 augustā _ 1926. g., pīkst. 10 rīta, Rīga, pils. Maksim Šteinbergam piederošas Daugavpils pilsētas polic II iec.
Kaļķu
iela Ns 1, veikalā, otrreizējā sekošas mantas: 2 zirgus,klavieres,
priekšnieks
izsolē pārdos
Janķeļa
Tankeļa
1 pianino un 1 trimo spoguli.
kustamo mantu, sastāvošu no fibras
Minētās mantas varēs apskatīt ūtrupes paziņo, ka 12. augustā 1926. g., pulkst.
11 diena,
ceļa somām, neseseriem u. c. un novēr- dienā uz vietas.
tētu par Ls 484.
9438
Priekšnieks (paraksts).
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārMazzalves pag. valde, Eksplanade N° 6, Pinchusam Ciseram
došanas dienā uz vietas.
piederošu skapi, novērtētu par Ls 25
pamatojoties
uz tiesas ust. II. daļas
Hīgā, 28. jūlijā 1926. g.
ienākuma nodokļa nomaksāšanai.
1021. pantu, paziņo, ka 13. augusti
9459
Tiesu izpild. V. Požariskis.
Skapi varēs apskatīt pārdošanas dienā
1926. g., pulksten 10 rītā, noturēs pie
uz vietas.
Mazzalves
pagasta
nama
Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
'9265
Priekšnieks (paraksts).

Liepājas

kapi ostas

kopsum i apmēram Ls 5(W
slēgtās aploksnēs. ix uzrakstu: ,Uz konkui*
3 augustā 1926. g., pulksten 11," kā art lūgumi piedal.ties mutiskā
mazi
solīšanā, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami grupai konkurēt
diena līdz pulksten 10,30.
Rakstiski

pārdos «alfāRsolSanfi

ūtrupi,

izpildītājs,
kūja

kanclejā

atrodas

Rīgā, Andreja
Pumpura
iela
1,
paziņo,
ka
J*
ll.augustā _ 1926. g, pīkst. 10 rītā, Rīgā, kura pārdos Krišjāņa Osīša, Kārļa Zemīša, Žaņa Beķera, Minnas Misevič, Jāņa
Kaļķu
iea
J* 1, veikala, pārdos
Janķeļa Tankeļ a kustamo mantu, sa- Zupa, Jāņa Bruģa, Krišjāņa Vanaga kustamo mantu, kā: zirgu, divas ķēves,
stāvošu no dāmu zīda un ādas _ rokas
somiņām (pompadur) un novērtētu par dzelzsasu ratus, ēvelbcņķi, 2 pud. linu,
skapi, galdiņu, ragavas un ratus, notakLs 233. _
priekš nodokļu
Izzināt sarakstu, novērtejumu, _ ka ari sētu par Ls 570 sant. 50,
nomaksas.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārPriekšsēd. (p? raksts).
došanas dienā uz vietas.
9428
Darbvedis (paraksts).
Rīgā, 28. jūlijā 1926. g.
9460

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Liepājas

tiesu

apgabaltiesas

izpildītāja

Dzilunlfl virsvaldes tecīin. direkcija

izdos izsolē

v. i.

par Liepājas pilsētas 2. iec, kūja kanclejā atrodas apgabaltiesā, istabā J»fe 9,
pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., š. g. 10. augustā, pikst. 12, ar pecizsoli 13. augustā sekošus būvdarbus:
1143., 1146—1149. p.p. paziņo, ka
1) Jelgavas-Meitenes lin. 32 km ceļa
15. oktobrī
1926. g., pulksten
10 rīta,
ēkas būvi, droš. nauda Ls 150;
Liepājas apgabaltiesas sēžu zāle pārdos
2) Abguldes stac. preču šķūņa būvi,

piii pika iittoilDā
Kārlim T r e i 1 i b a m piederošu

nekustamu īpašumu,
atrodošos Ventspils

apriņķī

un

sastā-

vošu no Dundagas pagasta
. Jaunsi!kalēju mājām ar 57,19 desetiņ. zemes

platību ar krep. Ns 5284.
Šis nekustams īpašums priekš pārdošanas ir novērtēts uz Ls 2300 un tiek
pārdots dēļ Krišjāņa Lankovska prasības
LS 2000 ar prec.
mierināšanas.

un

izdevumiem

ap-

Solīšana sāksies saskaņa ar civ. proc.
1871. p. no novērtēšanas sumas;
personām, kuras vēlas
ņemt
dalību
vairāksolīšanā, ir jāiemaksā droš. naudai
10°/o no novērtēšanas sumas, t. i. Ls 230,
kā ari jāiesniedz apliecīoa par to, ka no
Tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām
personām
iegūt* nekustamu

droš. nauda Ls. 59;

3) Segtās rampas būvi
Jelgavā I,
droš. nauda Ls 120.
4) Reņģes
stac. ēkas preču šķūņa
paplašināšanu, droš. nauda Ls 60.
Tuvākas ziņas izsniedz Gooļa ielā
N° 3, ist. 311 darba laikā.

Rīgas pol. Jūrmalas iec.
priekšnieks
paziņo, ka

Rīgas ielā

pulkst.
Hs 38/40,

pārdos iīUšais

lik.

īpašumu.

1926. g. 11. augustā,

10 rītā, Bulduros,

Dorei K o š k u 1 pieder, dažād. mantas,

kā: čuguna pletkrāsniņu, sešas pletdzelzis, galda pulksteni, trauku skapīti
un veļas mazgājamo vannu, novērtētus
kopsumā par Ls 48, saskaņā ar Rīgas
*
pilsētas 3. rajona īres valdes rakstu no
š. g. tts 505.

Zemes grāmatas par šo īpašumu tiek
9420
Priekšnieks (paraksts)
vestas Venispils-Kuldīgas zemesgrāmatu
nodaļā — Kuldīgā.
Zemkopības min. kulturPersonām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu netechniskā nodaja
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārpaziņo, ka zemkopības ministris š. g.
došanas dienai.
10. jūlijā ir apstiprinājis Dignājas melioVisi raksti un dokumenti, attiecošies rācijas sabiedrības
.Daugava" statūtus.
uz pārdodamiem īpašumiem, ir ieskatāmi
Sabiedrība
ir
ievesta
meliorācijas
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļas kancsabiedrību reģistra 107. lp. ar N? 107.
lejā vai pie tiesu izpildītāja.
Sabiedrības valdes sēdeklis Dignājas
Liepājā, 28. jūlijā 1926. g.
pagastā.
9452 Tiesu izp. v. i. J. Pēteisons.
Par nodaļas vadītāju E r 1 a c h s.
_

/

9031

Darbvedis F. Briedis.

Citu iestāžu sludinujuml. ļ Zemkopības min. kultur7. Siguldas

kājn. pulks

techniskā

nodaja

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
19. jūnija ir apstiprinājis Pirmās Vestienas
meliorācijas sabiedrības statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra 94. lp. ar N° 94.
vienu 2 gadus vecu kumeļu-ērzeli
Sabiedrības valdes sēdeklis Vestienas
Izsoli noturēs pulka saimniecības daļā, pagasta, Kalnsetes,
Nodaļas vadītājs A. Ķ u z e.
Alūksnes pili, 1926. g. 12. augustā,
9443 9382
Darbv. v. E. E r 1a c h s.
pulksten 10.

pārdos vairāksolīšanā

un

III grupas ēkās, par

piedāvājumi,

Pie piedalīšanās konkurencē jāiemaksā

drošības nauda Ls 500.

Tuvākus noteikumus sniedz būvniecības pārvaldes Liepījas grupas kanclt
darba dienās no pulksten 9—15.
1
%[

šanas dienā vietas.

lidos foiiokiolišaoi

II

darbiem

Valsts Valmieras kurlmēmo

skolai

vajadzīgi

vairāki skolotāji
Personām, kūjas gribētu minetas _ vietas
mēmo skolotājiem sagatavoties, jāiesūta līdz
vārdu lūgumraksti, pieliekot skolotāja apliecību
Piezīme: Skolotāji kurlmēmo skolās
algu nekā attiecīgu laiku nokalpojušie skolotāji
9466
2
Ilūkstes apr. prka 2. iec. palīgs
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
iekšzemes pasi N° 2689, izd. no Bebrenes pag. valdes 8. apr. 1922. g. uz
Jāzepa Antona d. Peterana v. 7500a
Liepkalnes

pagasta

valde

izsludina

par nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes
pasi JYa 369, izd. 3. dec. 1920. g. uz
Lottes Jēkaba m. Nusberg vārdu no
Ogres pagasta valdes, Cēsu apr. 6848a

ieņemt vai kūjas gribētu par fe
8. augustam uz skolas padoi
un apliecību par veselības stāvoi
saņem 1.-2 kategorijas augsti
pamatskolās

Latvju

ffeolas padome

mūzikas veicini
biedrības

11. jūlija mantu

loterijas

vinnestu saraksti

16 89 185 216 223 319 339 408 <
Ilūkstes apr. 2. iec. priekšn. palīgs 479 482 48b 493 544 547 548 665 I
priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu, 670 823 870 88? 1043 1175 1332 i:
paziņo, ka 12. augusta 1926. g., pulkst. karaklausības apliec. N° 2963, izd. 1488 1559 1677 1680 1721 1902 i;
10 rītā, Miesnieku ielā N° 5 7,
no Ilūkstes apr. k-ta 1920. g. uz Pētera 1999 20.0 2035 2011 2145 2167:
Andreja d. Brenčuka vārdu.
7498a 2192 2214 2256 2263 2471 2688"
2S97 2900 3001 3043 3ī 98 3150 3
3333 3338 3353 3389 34u7 40621
pils. Fedoram Bobrovskam
pieder,
4128 4162 4177 4227 4231 424-2 4
sekošas mantas: 1 alus pildāmo mašinu,
*
* 4337 4345 4397 4429 4461 44751
2 alus izvad. ratus, 1 galdu, 1 alus iz4706 4800 4815 4828 4974 5346 6
Valsts un pašvaldību
vadāšanas ragavas,
1 skaitļu
kauliņus
60s>4 6487 64i6 .6524 6 62 7616 7
un alus korķējamo presi, novērtētas par
darbin. centr savienī as 7677 8056 8099 8594 8678 8845 8
Ls 162, piedzenot šo sumu deļ dažu
8901 9083 9343 9345 10,001 290
nodokļu nomaksāšanas.
309 311 401 507 606 790 792 862 II.'
Mantas
varēs apskaut pārdoSanas
161 205 223 370 386 446 453 527.
dienā uz vietas.
š. g. 20. augustā, pīkst. 9 rītā, B.'au- 6:2 805 953 992 12,238 378 388
9439
Priekšnieks (paraksts).
maņa ielā 19.
778 874 13,452 755 876 90U 932
Dienas kārtība:
14,412 465 576 759 15,100 246 252!
1) prezidija vēlēšanas; 2) savienības 291 300 362 560 616 621 652 669
valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas; 877 888 901 938 16,094 108 116
1926. g. 6. augusta, pīkst. 14
3) budžets 1926. gadam un 4) dažādi 155 200 304 569 573 636 760 793
jautājumi un priekšlikumi.
9446 915 986 17,008 371 40 J 504 606
789 897 968 18,051 205 216 365
Maksātnespējībai parādnieces
445 499 505 587 603 700 809 89t
divu dzīvokļu
19,151 184 200 301 368 460 509
7e6 808 915 978 20,026 061 155
izbūvi pamatskolas ēkā.
204 419 421 630 683 21,389 481
Ar noteikumiem var iepazīties pag.
konkursa valde uzaicina minētos sabiedr. 523 360 698 872 962 22,046 124
valdē, parastā darba laikā
kreditorus īer-sties otrdien, š g. 10. au166 223 370 465 486 537 605 631
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošīvak., Brīvības bulv. 1, 7 3 879 902 923 23,033 187 193
gustā,
pīkst.
6/2
bas nauda Ls 100.
dz. 4, uz
292 340 378 401 419 465 551 684
Pag. priekšn. J. R a s m u s.
795 828 875 %8 998 24,126 276
9425
Darbvedis (paraksts).
357 382 4C6 480 515 516 593 626
714 772 798 812 856 944 25,117
Polečšinas iec. polic. priekšnieks iz211 235 299 319 463 483 493 517
sludina par nederīgiem pieteiktus par
Dienas kartiba:
542 552 562 606 643 687 707 822
nozaudētie
sekošus dokumentus:
1) konkursa valdes ziņojums par bij.
939 965 26,145 303 578 616 696
1) Latv. iekšz. pasi,
izd,
1921. g.
dir.-rīk. D. Muškes r čību un
746 781 815 847 904 937 999 27,
30. martā no Poleščinas iec. polic. 2) pretenziju pārbaudīšana.
077 153 235 284 289 302 361 426
pr-ka JN2 636 uz Antona Ādama d. 9445
Vide.
?
518 641 667 839 882 901 922 28,
Kjščenko vārdu;
148 153 164 212 29S 337 390 446
2) Latvijas iekšzemes pasi, izri. no
495 548 597 666 686 715 721 800
Rundēnu pag. vades 15. sept. 1921. g.
973 29,019 021 048 045 156 197
N° 58 uz Petronelas Nikolaja m. Kiš254 387 399 423 468 599 612 708
čenko vārdu:
797 832 834 945 995 30,000 089
3) Pagaidu
personas
apliec,
pases
vietā, izd. no Poleščinas iec. polic. sasauc š. p. 2. septembrī, pīkst. 6 vak., 173 261 354 357 410 433 54.
8C0 847 969 31,011 052 13
pr-ka 1. nov. 1924. g. jY°5297 uz AleksJelgavā, Māteru ielā 4,
354 462 456 542 572 573 585 666
andra Parfeja d. Tronenko vārdu;
82l 856 f-84 32,052 099 164 179
ārkārtēju
4) Atvaļin. apliec.,
izd. 1. martā
330 449 567 592 638 758 786 793
1923. g. no Ludzas kara apr. pr-ka
894 948 978 33,031 34,172 i 81
JVs 14401 uz Origorija Michaila
d.
244 358 426 428 492 55b 630 791
Borovika vārdu;
931 969 979 35,088 302 347 414
26. jun.
5) Atvaljn. apliec, izd.
562 636 888 970 36,027 041 21t»
1923. g. no Ludzas kara apr. pr-ka
Dienas kartība :
742 799 869 882 936 937 943 961 37,
JVs 3197 uz Timoteja Michaila d. Bo1. Nekustama īpašuma iegūšana.
138 277 308 346 405 474 513 795
rovika vārdu.
7494a
2. Instrukciju apstiprinā?ana va'dei.
853 942 963 38,052 088 147 226
Vecumuižas pagasta valde izsludina
3. Dažādi jautājumi.
329 416 625 775 8t7 847 863 871
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš9463
Valde.
900 964 995 39,274 290 410 435
zemes pasi Ns 2542, izd. no Bauskas apr.
517 521 595 605 644 783 847 673
Latvijas skolotāju kopējā slimo kase
pr-ka pal. I. iec. 6. jul. 1921. g.' uz
Auto kritis uz )* 39410.
Mārtiņa Jāņa d. Grinberga vārdu un izsludina par nederīgu nozaudēto Latskolotāju
slimo kases dalību.
Vinnesti izņemami
2 mēnešu '
Bauskas rajona veterinarfeldšera amata vijas
no P™
apliec, izd. no iekšlietu
ministrijas grāmatiņu JVā 5769 uz Pētera Stafecka Kr. Barona ie'ā 71, ikdienas
»
veterinārās
vārdu.
7615a 3—6 p.p., sākot ar š. g. 21 jūliju.
1925.
valdes 12. martā
Nš 161481 uz tā paša Grinberga vārdu.

Daugavpils pilsētas polic. II iec.

pirtos volrfiksolišana

Dažādi sludinājumi.

pirmā pilnrariuiplce

Skrīveru pss. saldē

izdos pao. nm izitaijii

„A. S. Līdums"

Kreditoru jnpulci.

Latv timwM a/s.
,.LATKORU "

pilnu ekcion. sapulci.

1

'

Rīgas

polic. 9. iec.

pr-ks

izsludina

Sporto un kult. b-bo ,.Molrt

par nederīgu, kā nozaudētu III daļas
rezervista karaklaus. apliec. „N° 78250,
Aizpute, mantu izloze krita vinnesti uz sekošiem num :
izd. 18. dec 1925. g. no Rīgas kara apr.
pr-ka uz Konstantīna Mansona vārdu,
170, 190 322 un 362
dzim. 1906 . g., dz. L. Lubānas ielā
Vinnesti izņemami mēneša laika Aizpute. Liela iela 3, citādi mantas p*
Jte 9, dz. 2.
7625a
biedrībai.
9123
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

