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Valdības iestāžu paziņojumi

Ievērojot

Rīkojums
gadu tirgiem.
lauku
par

to, ka ar senāta kriminaldepartamenta š. g. 17. norija

Nodaļas vadītāja v. J. C e r b u 1 i s.

Skolotāju-cittautiešu pārbaudīšana valsts valodas prašanā.

Jaunatvērtā

Latvijas konsulāta

Consulat de Lettonie,

Via Bigli to 22, Milaa,
Skolotāju-cittautiešu pārbaudīšana valsts
Italie.
notiks
ceturtdien,
26.
auvalodas prašanā
16.
pulksten
Rīgā,
Raiņa
Sarakstīties
var
italiski,
š.
g.,
franciski,
gustā
vidusskolas
telpās.
29,
I.
valsts
angliski,
vāciski
un
spāniski.
bu!v. J*
Skolotājiem, kas vēlas piedalīties šinīs
ar
rakstu
pārbaudījumos , jāpieteicas
Iecelšanas.
skolu virsvaldē līdz š. g 25. augustam.
Rīkojums
Ks 39.
Skolu virsvalde.
1926. g. 5 augustā.
Rīgā,

Dzelzsceļu ziņas.
Sākot ar š. g. 20. augustu starp Jelgavu uu Reņģēm apgrozīsies jaukts vilpārvadās starp
cies: N° 213, ar kuru
minētām stacijām trešās klases pasažiefus un bagāžu.
Vilciens N» 213

no Jelgavas atiet pulksten 6,31
„ Krimūnām „
„
8 00
Bēnes
„
9.12
„
.
, Auces
„
9.48
»
„
Reņģ5 pienāk
10.22

1. §•
Kai savas un Rušonu virsmežniecību rakstvežus
Jāni Putniņu un Vilmu Putniņ pārceļu uz
paša lūgumiem — pirmo uz Auces un otru uz
Kursīšu viismežniecību,
skaitot
no 1926. g.
15. augusta.
2. §.

J. Svarcs.

A3byK.a

^

baznīcas valodā.)
Pnra [1926J. H3,naHie
rpečēHinHKOBCKOH
CTapoo6paflqecKOH 06m,HHbi b-b r. PHnk, .Tho.
H. HniaBCKaro.
17x12 cm. (24) lpp.

flnn

HaHa/ibHaro

AsSvKa Ķjm Ha^ajībnaro

81-3

v^eHia.

220

Banga, Tija.

Uz vāka: Lētas mazā bibliotēka H° 135/137.
Satura vel: Par tālu. Karšu liceja. Leons Djurdč.

eks.

Bran dess Edvards.

Riga,
244

*

K. Kanders)
Leepaja , [1926.1
23x15 cm. 100U
No

80-3

D 'tmanis,

s'*.:

Viktors von

Dittmann, Victor voa.

592*

636

Apg.

un

eefp.

Latvijas

,Derigu

593

ar Jefu.
Hamsun, Knut — pseid.

spst.

Jfe 24.

centrālā

savienība.

centrālās savienības
laiku no 1. apriļa

24x16

cm. , 101+(1) lpp.
likumi...

1000 eks.

akciju un paju

ministrijas tiešo nod. dep. juriskonsults.
1926. Izd. un !esp. izdevniecība
Rīgā,
. Cicero,*. '22x14 cm. 79+(3) lpp.

594

Petkovičs, Boriss — sast
Sk : Latvijas valdības likumi... akciju un

paju

sabiedtīožm .. .

Michaelis, Kann.

KapnH
pHra .

Tulkojufi Milda Ruzel. Wahku

Sk. i Hamsun, Knut: Jauna Sēme.
Rucel, Milda — tulk.
Sk.: Hamsun, Knut: Jauna Sēme.
Kristīgie mocekļi,
Kriltigee mozekļi. II angļu walodas tulkojis W[ilhelms | Fetlers. Pateefi notikumi no
Kriftcs lihdī Ķe tara Konltautina laikam.

Apgahde."

32 lpp. 25 snt,

Latvijas valdības likumi un rīkojumi, kuri
attiecas uz akciju uu paju iabiedribām.
Sakopoja zv. adv. B[oriss] Petkovičs, finansu

80-3

2000 eks.

lopkopības

Latvijas
valdības
sabiedrībām...

A. Gulbis.

S. D. Gordons. Petioniga faftapfchanās ar
Jēlu
Tulk. M Jaunofol.
Rigā, 1926. Derigu Rakftu Apgahde. Splt.
Atmoda" . 16x12 cm. 16 lpp. 10 snt,
Deriga Bibliotēka to 21.
Jaunozol, M — tulk.

RakI u

17x>3 cm.

1925. g. līdz 1. aprilim 1926. g. (Ilustrēts.)
I. gads. Rigā, 1926. Latvijas Lopkopības
Centrālās Savienības izdevums
K. Narkeviča

Gordon, S. D.

Ls 350.
Knuta Hamfuna rskltl I.

1926.

Latvijas lopkopības
darbības pārskats par

5^5

80-1

Dicmanis, G. — ilustr.

270

Kafa ties&,

' pamatodamies uz savu š. g. 24. jūlija rīcības
sedcS lēmumu un kara tiesulik 951. un 953. p. p.,
I meklē
8. Daugavpils kājnieku pulka kaprāli
Ernestu Kārļa d. Eglīti, apvainotu noziegumos,

Fetlers, Vilhelms — tulk.
Sk.: Kristīgie mocekļi.

347

un winjēles [ihmejis G Dizmanis.
1926. Ata Freinata iii. E. Pihpina
Rigā
un J. Upmaņa drukatawa. 2Cxl4cm. 803 lpp.
59i

Jaunalksnis.

j
j

Uz vāka: Deriga Bibliotēka

102 + (2) lpp.

Jauna Sēme.

(Ild.uneeip. J. J, Oppelts.)
eks.

J.-9. nodaļai.
160 lpp. Ls210-16. nodaļai.
161-272 lpp. Ls 1,40.

1926.

21x '; 4 cm.

Sekretaja v. p. i., kāja ierēdnis

II šķiras

Sk : Gordon, S. D.:' Peifaniga faftapfchanās

Jauna parahd.fchanas grahmata iMi ilfkaiflrota no
Wiktora von Ditmaņa. (Latw. tulk.

No
,o}

(,

590

ii$k.Braades, Eduard : Pagahtne.
° D ittmann, Victor von

$ rakftijis
K.
Rigas Sw. Ģertrūdes
bžlnizas

..

S't: Brandes, Eduard.
Le ias-Krūmiņš, Teodors — tulk.

>J

Kafa tiesas priekšsēdētāja v. p. i,
kapteinis (paraksts).

Deriga Bibliotēka K° 20.

Freudenfelds, K[ārlis].
Eev/ads
bibeles , rakftos.
mahzitajs, ...

589*

un tiesai.

1926. g. 17. augustā.

Rigā,

Freudenfelds,

Intermecco.

** Brandes, Eduard
Edwards branūtis. Pagahtne. < Et Besog. >
Drāma ,< diwi zehleeni.
Lejas-Kruhmina
>
tulkojums.
< Ar relchijas peeiihmem. >
_ Riga [1926] Jaunās Skatuwea" iid.
J.
19
ember 8a f
(1)
lpp.
><cm.
49
+
4 m> L
^'
o00

5

pēdējam

Spst . Atmoda".

Fetlers, V[ilhelms].
Sirdsfchķihftee.
W. Fetlera runa Svvehtifchasāj saeimā, Rigā,
13. martā.
1926. g.,
Atmodas namā,
Rigā, 1926. Derigu Rakftu Apgahde. Spl\
16x12 cm. 14
„ Atmoda".
+ (2) lpp. lOsnt.

588*

ii

A

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*
R ī k o j u m s N° 42.

S.: Dittmann, Victor von.

(Slāvu-

Tija Banga. Čadras deja un citi stāsti.
(Vāku zlm Apsits)
Rīgā, 1926 Izd. „leta". (Iesp.) Golts un
Jurjans
17x13 cm. 39 + (1) lpp. 60 snt
3100 eks.
>
„,
"*"

zini Albertu Kraušu atsvabinu no dienesta uz
paša lūgumu, skaitot no 1926. g. 1. septsmbra.

Kanders, K.

yMemfl.;

būtu zināma viņu uzturēšanās
vieta, nekavējoties ziņot kara tiesai un tuvākaj
policijai, kurai tos apcietināt, ievietojot
tuvākā
ieslodzījumu vietā un ieskaitot
4. iec. kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā,
par
ko
paziņot

virsmežniecības pirmās šķiras mež-

no 1926. g. 1. septembra ;

««.*

šanās zemkopis.
Personām, kurām

3. §.

uz brīva līguma pamata, ar XVII kategorijas 1. pa-

250

Kafa tiesa,
pamatodamies uz savu š. g. 7. augusta rīcības
sēdes lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.p.,
meklē
9. _ Rēzeknes
kājnieku pulka kaprāli
Broņislavu Jāzepa d. Januševski, apvainotu
uz kara sodu lik. 128 p. 1. d. un 133. p pamata
un tā paša pulka kareivi
Aleksandru Aloiza d.
Memļuku, apv. uz kara sodu lik. 128. p. 1. d,
133. p. un sodu lik 581. p. 1. d. pamata.
Januštvskis, dzimis
1903. g., Rēzeknes apr.
Silajāņu
pag.
piederīgs,
latvietis,
katoļticīgs,
pagastskolas
izglītību, pēc nodarbošanās zemkopis. Metnļuks, dzimis 1903. g. 1. septembrī,
Rēzeknes apr Silajāņu pag. piedeiīgs,
latvietis,
katoļticīgs, pagastskolas izglītību, pēc nodarbo-

2. §.
Pilsoni Vilhelmini Kupli pieņemu un pielaižu
pie amata pienākumu izpildīšanas kā rakstveža
vietas izpildītāju Sasmakas virsmežniecībā, uz brīva
līguma vpamata
ar XVII kategorijts 1. pakāpes
algu, skaitot dienestu no tās' dienas, kad viņa
stāsies pie dienesta pienākumu izpildīšanas.

Pilsoni Antonu T e m n o v u pieņemu un pielaižu pie amata pienākumu izpildīšanas ka rakstveža vietas izpildītāju Kārsavas virsmežniecībā,

Valsts bibliotēka.
Uz preses likuma pamata ienākušo grāmatu 19: saraksts.
No 1926. g. 25. līdz 31. jūlijam.

Fridrichu

2. §.
Pilsoni Pēteri Medni pieņemu un pielaižu pie
amata pienākumu izpildīšanas kā rakstveža vietas
izpildītāju Rušonu virsmežniecībā, uz brīva līguma
pamata ar XVII kategorijas pirmās pakāoes algu,
skaitot dienestu no tās dienas, kad viņš stāsies
pie amata pieīākumu izpildīšanas.

1. sep-

iecirkņa mežzinļ Dāvidu Kalniņu
dienesta labā
tanī pašā amatā uz Stāmerienes virsmežniecību,
skaitot no 1926. g. 1. septembra;
2) Ludzas virsmežniecības III šķiras iecirkņa
mežzini Antonu Rubinu
uz paša lūguma uz
Krustpils virsmežniecību tanī pašā amatā, skaitot

4. §.

rakstvedi

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

1926. g.

! §.
Pārceļu: 1) Krustpils virsmežniecības

virsmežniecības

tembra.

Rīgā, 1926. g. 16. augustā.

Auces virsmežniecības rakstvedi
Aleksandru
Voludski pārskaitu par virsmežsargu tanī pašā
virsmežniecībā, skaitot no 1926. g. 28. augusta.

J\fs 26 § 1

izpildīšanas, ar XII kategorijas 1. pakāpes algu,
skaitot no 1926. g. 15. augusta;
5) Šlīteres virsmežniecības
rakstvedi
Metu
Markovu — t'z pašas lūgumu tanī pašā amatā uz
Nīcas virsmežniecību, skaitot no 1926. g. 1. sep-

tembra.

Mežu departamenta otras šķiras mērnieku Ludvigu D i 1 s o n u atsvabinu no dienesta uz paša
lūgumu, skaitot no 1926. g. 1. septembra.
3. S-

Ektploatacijas dlektors T. Dumpis.
Pasažieru nodajas vadītāja v. i.

4) Nīcas

Rendas virsmežniecību tanī pašā amatā.

Berz-Sīpeles

26. jūnija rīkojuma

uz Varakļānu virsmežniecības otrās šķiras

S u s t e r i — dienesta labā uz Dundagas virsmežniecību un pielaižu pie darbveža-grāmatveža vietas

1- §•
Pārceļu dienesta laba : 1) Rendas virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa mežzini Pēteii Strauchm a n _ i uz Berz-Sīpeles virsmežniecību tanī pašā
amatā;
2) Sēlpils virsmežniecības pirmās šķiras iecirkņa
mežziņa
vietas
izpildītāju
Pēteri Ezeru
uz
Minētās pārcelšanas skaitīt no

, —.25

iecirkņa mežzini ReinharduS esku
viņu dienesta
labā tanī pašā amatā uz Ludzas virsmežniecību,
skaitot no 1926. g. 15. augusta;

Rīgā, 1926. g. 12. augustā.

adrese ir:

—.20

—.80

3) Grozot š. g
atttiecībā

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*
Rīkojums
M 41.

Milānā

katru

peramai

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

K.
Darbvedis A. Vei ss.

par

(par obligat. sludin.)
d) /.'ar dokumentu pazaudēšanu no katras

kasācijas
*
rezolūciju ir atcelts Rīgas apgabaltiesas
Rīkojums
J& 40.
3. kriminalnodajas rīcības tēdes 1924. g.
Rīgā, 1926 g. 10 augustā.
Iekšlietu ministrija paziņo vispārībai, 16. decembra lēmums par Rīgas arodu
1- §•
lēmumiem biedrības centralbiroja izdotā» „Strādh saskaņ ā ar pašvaldību
Mežu depaitamenta vice-direktoru Frici Lodiņu
grozot iepr ekšejo nieku laika grāmata 1925.
atsvabinu no dienesta uz paša lūguma pamata,
SUjetn ministrija,
gadam" apturpmāk noturēt ķīlāšanu, minētā laika grāmata strīpota skaitot no 1926. g. 1. augusta.
ir
atļāvusi
AoiufflU,
Bebrenes pagasta pirmā no „Valdības Vēstneša" 1925. g. 238. nu2.§.
Mda tirgu
V rajona mežu revidentu
Albertu A n s o n u
15. aprija, pirmā otrdienā murā izsludināta aizliegto
pēc
Slienā
iekšzemes
ieceļu par mežu departamenta vice-direktor* vietas
pirmā
otrdienā
pēc
un
augusta
iestāžu
poligrāfisko
ražojumu saraksta. izpildītāju ar V kategorijas 1. pakāpes algu, skaitot
pēc 1.
no 1926 g. 10 augusta.
1 oktobra.
Preses
un
biedrību
nodaļas
Zemkopības ministris M. Q a i 111 s.
Rīgā, 1926. g. 19. augusta. M 106935.
vadītājs
V i 1 d e.
Pašvaldības departamenta direktors
J. Zankevics.

Ls 4.—
, —.15

c) ao privātiem par katru viensl. rindiņu

kāpes algu, skaitot dienestu no tas diena?, kad
viņš stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.

Paziņojums.

iludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi
vienilejīgu rindiņu

un svētkudiena*

Ri'gi, pili Ns 3. Tel. to 20032
^ Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 20031
'
Rua»s stundas no n«~12 ^i^^^^^»
^^ļM »Tr
Atvērts no pulksten
9—3

Par atsevišķa

?

ofkSais
laikraksts
svētdienas

^%

JU^^^A^

18.—

... 5.—
...
1.70

mmKn ?

'

LatvSlas valdības

5%

.

MHxa3;iHC. CeMb cecrep. PoMan.
1926. Hsa O. J\. CrpoK. Iesp.
A/S. ,E. Le*in".
'-0x13 cm. 127-f(H lpp.
Uz vžka: rīpMoiKenie kt, ,H. HHBt", Kmna 21.

Apsīts, Aleksandrs — i ustr.
Sk.: B>nga Tīta: Čadras d ja...
[Moinaux, GeorgesJ.
K. JekabfOHs. Lāga virs. Komēdija 1 cēlienā. <Pec Ž. Kurtelēna latviskai skatuvei.>
Rigā, 1926, izd. R. Lukstiņš. J. Lukstfna
un b-dru spst. 17x12 cm. 32 lpp. 1000 eks.
Courteline [cseid.]
Sk: Moinaux, Georges.
Jēkabsons, Kārlis — tulk.
Sk.: Moinaux, Georges: Lāga virs.

kad,

paredzēt,

kāja sodu lik. 128. p. i. d.,
l«- P-, 133. p.
163i.., 229. p. 1. d, 232 p
3- d- 1. pk„ sodu lik.
\
\.
574. p.
un 58L p.

karā

Svansijā

turējis

runu

par stāvokli

Loivflas biikoi nedilas pDiskah

iemesls nopietni
cerēt, ka tagad izdosies panākt goda
dZimis 1903 8- l
- m «'ā, Cēsu apr. piluu un ilgstošu saprašanos starp ogļ'
Pag
lki«i
,P'ede"gs. latvietis, luterticīgs, ar račiem un raktuvju
īpašniekiem. So^
iZglitibu
pēc
nodarb °šanās
ciālistiskie un komunistiskie elementi gan
zemkopis
'
minas
Personām, kurām būtu zināma viņa uzturēšanās ar nodomu
cenšoties „palikt
?Ve,otles zi?ot ka5a ««ai un tuvākai
vaTomēr
zem valsts labklājības".
In 1"
kufa' 'o apcietināt, ievietojot
tuvākā rot
rūpniecība
paredzēt,
ka
Anglijas
S'.'
ieslodzījumu vietā un ieskaitot
4. iec. kara izatspirgs vēl tagadējā parlamenta darmeklēšanas tiesneša
rīcībā,
par ko paziņot
pēdējam un tiesai.
bības laikā.
Valdības
viedoklis paliekot negrozīts. Konflikts jālikvidejot
1926. g. 17. augustā.
paliem ogļračiem un uzņēmējiem. NeKara tiesas priekšsēdētaja v. p. i.,
varot būt runas par jaunām valsts subkapteinis (paraksts).
Sekretāra v. p. i., kāja ierēdnis
sīdijām vienai angļa lūpniecības daļai
Jaun alksnis.
Subsīdiju turpināuz vispārības rīķina.
šana, pēc Čerčila domām, būtu nelietderīga
ari
tādēj,
ka
Angliļas ar
galLatvija un citas valstis
zemju konkurenti ogļtupniecība,
likuši
pavenā
kārtā
vāci,
Ārlietu ministrija ziņo:
prasi, ka darīšot tāpat, ja_ angļu ogļrupPadomju
Krievijas
pārstāvim Rīgā uieciba ari turpmāk dabūšot materiālu
^
Subsīdijas tā tad
šodien, 20. augustā, iesniegts tekošs pabalstu no valsts.
nepadarītu Anglijas ogles konkurences
paziņojums:
spējīgākas pasaules tirgu, bet vienīgi notiem
paziņojumiem,
«Attiecībā uz
spiegtu uz leju ogļu cenas, pie kam
ko Jus
savas
valdības
vārdā
pēstarpību samaksātu vahts kase (tā tad —
dējā laikā esat iesnieguši neuzbruknodokļu maksātāji) visās ogļu ražojošas
šanas līguma
jautājumā, man ir tas
ogļrūpnieclbā.

Esot

KnJl'

gods

Jams paziņot, ka Latvijas
valdība, lai gan joprojām būdama tais
ieskatos, ka sagatavošanas kolikta
priekšā Latvijas
misija, kāda
valdības pēdējā promemoiia (24. jtilijā)
6. punktā, ir labāk piemērota to jautā
jumu apspr ešāaai, kas saistīti ar līguma
noslēgšanu, tomēr negrib lai sis procegalvenā
dūras jautājums radītu šķērsli
jautājuma laimīgai atrisināšanai. Tādēļ
Latvijas valdība nepastāv uz priekšlikuma
par sagatavošanas komisijas nodibināšanu un ir gatava vest sarunas
padomju
valpat
tieši
ar
dību.
Lai
tomēr izvairītos no katra
pārpratuma,
es turu par savu pienākumu deklarēt tai pašā laikā, ka Latvijas valdība sev atstāj
pilnīgu rīcības
uzbrīvību, zīmējoties uz kontakta
valstīm,
turēšanu ar
citām
kas
tieši
ieinteresētas _tā
paša jautājumanokārtošana."

Ārzemes
Ogļraču streika lieta,
Anglijas
Londonā, 19. augustā.
finansu

ministris Čerčils

Kurtelēns,

irešdienas

va-

beigām

troksnis

Mulenbachs,

—

Nākošā gada 6. jūlijā paies 25 gadi
no dzejnieka Andreja Pumpura
nāves
rakstu
dienas, ar ko sakarā nelaiķa
izdevējs Ansis Gulbis ierosinājis izglītības ministrijā Andreja Pumpura pieminekļa komitejas dibināšanas jautājumu.
Šl jautājuma apspriešanai notika attiecīga apspriede, kurā piedalījās izglītības
jautājuma ierosiministrijas
pārstāvji,
Latviešu izglītības
nātājs A.
Gulbis,
biedrības priekšsēdētājs Dr
A. Butuls

Latviešu

602
(mangulis-micit) 561.—640.

3724

Ney, P.

597

Mein erstes deutsches Schulbuch. Lehrbuch
der deatschen Sprache tur Grundschulea.
Sudaiē Vikt. Kamantauskas.
Žodvnēlis.
(Vācu-leišu vārdnīca).
Ryga, 1926. Izd. un iesp. Valters un Rapa.
21x14 cm. 20 lpp.
2030 eks.

059

603

Kamatauskas, Vikt.

336

Nodokļu inspektoru

apspriede...

Nodokļu
inspektoru
apspriede
14. un 15. jūnijā.
Spst.
1926.]
(B. a.)
[Rīgā,
598

^

81-2

Salamandra".

22x14 cm.

akc.
16 lpp.

g.

599

1000 eks.

372.4

Ratermane, A. un E. Kaķis

491

Rīgā,

ters
6G5

338

606

60,

Rigaer

Māllersche Buchdruckerei.
1926.
Piga
600 eks,
85+(l)lpp.
25X 16 cm.

iesp. akc. sab. Valcm. 38+(2) lpp.

Tīfentāls, Kārlis:

784

420

Turkin

610

941

611
81-2

Vadonis

pa

M. Ārons.

Latviju.

21x15 cm.

,.Viestura

134 + (2) lpp. 3CO0 ek!.

Cilts".
novada

jaunatnes

un

dziesma

svētku
laikraksts
1926. g. 31. jūlijā
J
1. augustā. Vienreizējs izdevums. Atb. r*
A. LaļviņŠ. Redakcijas kolēģija: Oftto] Kw
A. Brumels, E. Freibergs.
(B. v.)
1926. Dobeles novada jauni*
un dziesmu sveiku rīcības
komite ja. W
c»
Ž.Šalcs, R.Ēks un B-dri, Jelgavā. 27x 20
16 lpp.
Ls 0,50.

Vulfs, G.

J

22x14 cm. 90-| -(6) lpp. 3000 eks.
Zeltmatis [pseid ]

romāna dramatizējis Zeltmatis.

Eusenia.

Rīgā,
Part I. Žodvnēlis,

Hetuviiļ kalbos moky.ojas.
Rīgā, 1926. Izd un iesp. Valters un Rapa,
21x14 cm. 28 lpp.
' Kamantauskas,
Vikt.
Sk.: Turkin,
Eugenia:

98 — 9?

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Ska/eviu
Zvērināts biržas makiem M. Okmlau

ļļ

Mērnieku laiki
Slātavā. Laikmeta
Kaiio'
5 cēlienos <7 ainās.>
Pēc brāļu

Tirzas baznīca.

Part 1. Žodvnēlis.

.......

kurss.
Fr. Zāllša vēstures grāmatas un citiem i
»
tiem sastādījis G. Vulfs, piemērojoties jaunajā
vēstures programa» projektam.
. .
[1926.]
D. Zeltiņa apg.
Rīgā,
J
Grāmatrūpn. Akc. Sab. Golts un -M2 "

Mazais valodnieks.

Sudari Vikt. Kamantauskas, Telšiiļ gimnazijos,

607

zīmes

92 — 93

V! M]
vēsture.
Pamatskolu
docen o
Pēc Latvijas augstskolas st.

— ilustr.

Dr. phil. Eugeaia Turkin.

98 — loc

Latvijas

1990 eks.

Liberts, Ludolfs

98—100

Dobeles

baznīca.

71+(1) lpp.
Sk.:

des

un

5000 eks.

Tirzas

98-1(6

Vēitspapiri:
5°/ o neatkarības aizņēmums
4°/o Valsts prcm. aizņēffluras

stuvēje.

Latvju vaI. PamatPēc Izglītības Ministrijas

Tirzas
baznīca
18'6.—1926. (Vāku zīm.
[Lud.] Liberts.).
(B. v.)
[1926.]
Tirzas baznīcas 100 gadu
jubilejas komitejas izdevums .Latvju Kultūras"
spst. 4 lapas ar iotogr. uzņem, un ģīmetnēm.

latviski.
Risas biržas komiteja.
Bericht iiber die Tātigkeit
Borsenkomitees im Jahre 1925.

Cthxo-

Dziļleja, K. — pseid.

284

.......3425- 3445

Pr. Vikonis.
Lietuviu. kalba. Vsdo\elii
<Tekst»
skinamas nelietuviams. (Ilustrēts.)

Turi. A. HHTaBCKaro.

I9x!3

50,55 — 51 'm
'

Vikonis, Pr.

uzdevumiem.

Izd.

Rapa.

55,00 — 65,00

372 4

92+(4) lpp.

1926.

un

13,17

1,37 — 1395

608

609

ar

12,97

kirčiuotas>
Kaunas, 1926. A.Ptsšeko knygyno leidiiji
Spausdinta Valtero ir Rāpo Akc. B-ves spaa-

1924 - 1926.

mācība

122,80—1241»

Vadonis pa Latviju.
(Virsraksts un daļa
teksta ari vācu valodā) (Ilustrēts.) VI. Latvji
vispārējo dziesmu svētku un VI. Rīgas izstādes
piemiņai.
Izd.: Latviešu Jaunatnes Sa[Rīgā, 1926.1
vienība,
(Iesp.) Golts un Jurjanf. 22x14 cm,
144 lpp.
1000 eks.

66 lpp.

B flHMK'fe aaKara.

skolas pirmai klasei.
jaunākās programas.

Kaķis, E.

Rateimane, A. un E. Kaķis.
Kronenber gs, Alberts — ilustr.
Sk.: Ratermaue, A. un E. Kaķis: Runāsim

911

SkdotājU kalendāra.

1926. (B. a)

13,90-14%
99,75 — indes
16,85-1720
138,40 —135«
11290 —11460
136^5 — lsj 'co
15,25—1555
207,30 — 208 85

Sudrabs 1 kg

Rīgā, Valsts-

Tļīfentālsļ, K[ārlis].
K. Dziļleja. Mazais valodnieks
lodas

....

Redaktors:

25x17 cm.

.
.

5,183 —5190
2519 — 2527
14,45— Uk

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg

papiru spiestuves izdevums.

Šlosbers, Lev.

16x12 cm.

....

100 Somijas marka ....
100 Igaunijas marka ....
100 Polijas zlotu .....
100 Lietavas litu
I SSSR červoņecs ....

L a t v j u R a k s t i, XVIII. Latava XII. (Latgale.)

Skolotāju kalendārs 1926./27. m. g. Rediģējis Jļanis] Ģ rūpnieks.
Rīgā, 1926
Latvijas Skolotāju Savienības
izdevums.
15X10 cm.
(2)-ļ-109-f(5)-j-(40
baltas)+(2) lpp. 2000 eks.

[Pāra],

Ar krievu vārdnīcu.

Sk.:

Literatūra.
12 lapas skaistu krāsotu zīmējumu.

13,464 274
29 '5Q4W~

6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes
8°/o Hipotēku
bankas ķSln

Skolotāju kalendārs

Sk.:

Runāsim
A. Ratermane un E. Kaķis.
valodas
mācības
grāmata
Latviešu
latviski!
I. mācībfs gads.
Ilusveštautiešu skolām.
strējis A[lberts] Kronenbergs.
Rīgā, 1926. (B. a) Krājumā pie Valtera un
Rapas. (Iesp.) Golts un Jurjans. 22x14 cm.
lC6 + (2) + 16 lpp.
g00

Kukurs spst.

TBopeHisr

sab.

Ozits [pseid.ļ
.Genoveia". Traģēdija 4 celiņus,
Ozits.
8 ainos nu senejim bruniniku Iaikim.
Rēzeknē, 1926. Izd. un iesp. „Dorbs un
20 satZiniba". 16x10 cm. 43 + 0) IPP-

M a d r i d ē,
Kanariju
19. augustā.
salās
pagājušo nakti
notikusi
stipra
zemestrīce, ar centru Teneriffā, kur
nodarītie postījumi ļoti lieli.

komiteja.

JIcb IiI.7ioc6epr.

604
1926.

biržas

Sk. :

Sk.: Ney, P.: Mein erates deutsches Schulbuch ... Žodynēlis.

100
100 Dānijas kronu

ārzemju telegramar.)

Ģirupnieks, Jānis.
801

100
100
100
100
100

....

, . . .
Francijas franku . . . .
Beļģijas iranke ....
Šveices franks ... .
Itālijas liru. .....
Zviedrijas krona
. . .
Norvēģijas kroņos . . .

100 Vācijas marku

Rīgas Biržas Komitejas 1925. gada darbības
pārskats.
Rīgā, 1925. (Uz vāka: 1926.) A/S. J. A.

valodas

vārdnīca.
XVIII burtnīca
lpp.
17 eks.

Pumpura pie-

_.
L»

D e v i s e s:
1 Amerikas dolārs
1 Anglijas mārciņa

Telegramas.
telegrāfa aģentūras

7 773q5n
lWH

gads 20. augustā

100 Cechoslovaķijas toous
100 Holandes guldeņa
.

(Latvijas

„

KURSI.
Rīgas birzi !9T6

LTA,

Rīgas

SafifiRtc
' ™ '-

Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings
Galvenais direktors Švede

un
Latvijas
rakstnieku
un
žurnālista
biedrības
priekšsēdētājs R. Egle.
Apspriede atzina minējās komitejas dibināšanu par nepieciešamu un nolēma sasaukt
otrdien, š. ģ. 24. augustā, pīkst. 15 izglītības ministrijā sēdi Andreja Pumpura
pieminekļa komitejas nodibināšanai. Vc
komitejas
dibināšanas sēdi uzaicināti
nelaiķa dzejnieka tuvinieki, draugi, cienītāji un iestāžu, sabiedrisku un kulturelu organizāciju pārstāvji. *

minekļa komitejas dibināšana.

338

Kārlis

Rīgā, 19 augustā 1926. g.
11054

Rīga.

ž.

004Q?s

miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc
paritātes 1 $ = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18252, nodrošina
3) ar & 533 840—/— (pieci _ simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit
ang}u mārciņām), kas pēc paritātes £ 1,— = 7,32238 gr. tīra zelta =
Ls 25,22155, — nodrošina
. .

Londonā, 19. augustā. Apspriede

Andreja

. 23,603,177 37

Ls 3444,444 nodroSina
2) ar $ 1.500.000,— (viens

starp ogļrača un ogļrāpnieku
pārstāvjiem
šodien pēcpusdienā beigusies bez. rezultā-

Dzejnieka

^

P a ? I v «.

.__

pieauga vēl vairāk un

Sarunas pārtrauktas.

1926. g.

S.

Bankas naudas zimes apgiozibi , , 09 ^
=,ru 0 ^
Pamata kapitāls
la^Z34,874,584 6t Sezerves kapitāls
2 2^'7 *
2,534,581 — Speciālas reiervea
5?
Sudraba naudu
' 2\ann »
Valsts kases zimes u.slka metāla nauda 10,593,213 52 Noguldījumi
oTVg'S0
īsa termiņa vekseļi
67.592,925 24 TekoSi rēķini
45 sqq n ° *
Aizdevumi pret «iedrošinājumiem . 50825,262 15 Valsts rēķini un depozīti ....
sorskoS1 9'
.
9,111,064
25
Citi
pasīvi
Citi aktivi
16
' 199,064 808 17
*
j^^C^StJ
Piezīme: az 18 augustu 1926. j. Latvijas bankas naudas zimes apgrozībā pat Ls
29504 o?35
/() kuras
nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti kig), kas pēc paritātes 1 klg =
pie ārzemju emisijas bankām .
Ārzemju valūta

policijai nācās vairākus trokšņotājus izvest ārā no sapulces telpām.

tiem.

Lati.

Zelts lējumos un monētās kasē un

valstis.
Čerčila runu bieži pārtrauca ar starp
saucieniem klātesošie ogļrači. Uz r-nas

Sk.: Courteline.
491

uz 18 augustu

Aktīvi.

English

Reader,

E. Pīpiņa

612

ļ
, J

ēka3
1926.
.Skatuves Bibliot
ļj
un J. Upmaņa spst. \9X ^

107+(5) lpp.

1500 eks.

Kaudzīši, Reinis un Matīss.
Sk.:

Slātav
Zeltmatis: Mērnieku laiki

<r^Tsj

Rigas

udh^

apgabaltiesas

3.

civilnod.,

- I

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
3.
2451. p. pamata uz mir Katrinas Andreja
civilnod.,
U^Stiesas
m. Ridenus
testamenta izpildītāja
R'žaS
,„ MII 2014. un 2019. p.p. zvēr. advokāta Georga Riezenkampfa
a»
īgo.
H.lebr.
8.
.*- Sp ēc
tf dv.
lūgumu visas personas, kurām ir kaut
Andreja dēla kādas pretenzijas, stādi vai ierunas pret
Krāja
!«•»•*<?$
miruf ,
mantoiums
un
šai tiesa 10. augusta 1926. gpublicēto
Li
atk iātg
" Sa I,oV , J Ir uz šo mantojumu, 1926. g. 18. jūlija Rīga mirušas atraitnes
mantinie>f',ā ar to tiesības kā , kredi- Katrinas Andreja m. Ridenius, dz.
Krūmiņ, 1925. g. 18. jūnijā pie Rīgas
«• stariem, fideikomisanem
Kiem. leSatfr pieteikt šis ties bas minēta. notāra Voigta taisīto testamentu kā ari
torij u mēnešu laikā, ska.tot no sl visas personas, kurām ir kaut kādas
dienas.
tiesai l* " ieSpiešanas
tiesības uz mir. Katrinas Ridenus manesp.
.ainajuma
savag tiesIbas tojumu vai ar šo mantojumu, kā mantitad niekiem, legālajiem, Iideikomisarijiem,
tominā nepieteiks
^radl ā
paraddevejiem
šis tiesības zaudējušas,
un t. t., pieteikt savas
^1 kā
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
^-ug.
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
,-«tš.ēd v A. Blumentals.
ši sludinājuma iespiešanas dienas.
P'ieksie °JWtars A. Kalve.
Ja tas minētā ternrņā nebūs izdarīts,
tad minējās personas atzīs kā atteikušās
dvilnod.,
a
TT
I^ a^baTtie^
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
R,g
...-Tiik 2011.. 2014. un 20^9. pj>. bet testamentu pasludinās par likumīgā
7.febr.
ēc
1924.
g
ka
p
<;ZS o,
spēka gājušu.
^h^as pagastā, . Gropiņos" mirušas
Rīgā, 1926. g. 10. augustā. L. Ms 4029
Vecpl
Olte ir atklāts
Toblj,
dz.
pidikE•
Priekšsed. v. A. Blumentals.

L.^4006

tlk

ar
te
r'Soiumu, vai «karā
legatanem,
*-JL B mantiniekiem,

10334

Sekretārs

A. Kalve.

un t. t, Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
kreditoriem
HSeim itm,
minētai tiesai sešu uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
«esības
"St Šīs
privāttiesību kop.
skaitot no šī sludinājuma 2079. p p un Batt
ge-S laūft
2451 p. pamata, uz Almas Z i e d i ņ
"
lūgumu
uzaicina visas personas, korim
savas tiesības
f&f personas
nepieteikt, tad ir kaut kādas pretenzijas, strīdi ' vai
„i uzrādītā termiņa
ierunas pret šai tiesa 10. augustā 1-26. g.
tiesības zaudējušas.
Ss atzīs kā šis
publicēto 1921. g. maiti mēnesī Skrīveru
Ms 4050.
aug.
L.
g.
3.
ļļā, 1926
stacijas miesta mirušā Indriķa Anča d.
Blumentals.
L_ a b l _a i k a 1921. g. , 28. martā mājas
P,iekšsēd. v. A.
Sekretārs Ā. Kalve.
,/
kartība taisīto testamentu, ka ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības
3.
civilnod.,
Rieas apgabaltiesas
uz mir. Indriķa Lablaika mantojumu vai
A proc. lik. 2011., 2014. un 2019. sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
""
«.oi. Pazi^. ka P]916
legatarijiem, Iideikomisarijiem, parādde.Druvenes* vejiem u t. t., pieteikt savas ties bas,
§ft marta tubānas pag.
P
o
n
k
e,
ir
atklāts
pretenzijas
Īsa Jufi Matīsa d.
un ierunas minētai tiesai
kam ir uz so sešu mēnešu
mantojums un uzaicina,
laikā, ikaitot no šī sludi«ntojumu, vai sakara ar to, tiesības nājuma nodrukāšanas dienas.
legatarijiem, fideih mantiniekiem,
Ja tas _ minētā termiņā nebūs izdarīts,
kreditoriem u. t t. pietad minētās personas atzīs, kā atteikušās
ļrti sacijiem,
sešu mēnešu
ies šis tiesības min. tiesa]
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
dila, skaitot no ši sludinājuma iespieValdības
Vēstnesī*.
žas dienas .
spēka gājušu.
Rīgā, 1926. g. 10, augustā. L. Mš 3970
Ja minētās' personas savas tiesības
«uzrādītā termiņa nepieteiks, tai
Priekšsed. v. A. Blumentals.
Sekretārs A. Kalve.
vijas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas. 10335

S

L. Ms 3643
Rigā, 1926. g. 4. aug.
Rīgas apgabalt.
3. civilnodaļa,
Priekšsed. v. A. Blumentals.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.
Sekretārs A. K a 1 v c?
9992
paziņo, ka 24. aug. 1926. g.^ minētās
nodaļas atklātā tiesas
sēde
nolasīs
3. civilnod.,
Rīgas apgabaltiesas
1925 g. 25. novembrī mirušā Mārt-alnes
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1923. g. pag. Jaunzemu" (Fruktovaja) XXXVII
mājas īpašnieka Jāņa Reiņa d. Jaunzema
I. raar ā Ēveles pag īsta, Ķe Bēres muiža,
mirušā J?ņa Viļuma d Zau, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam uz šo mantoj.,
vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem
ii. i. i,, pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludināj.
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.
Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā _ termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1926. g. 5. aug.
L. Ms 3893
Priekšsed. v. A. Blumentals.
Sekretārs

Ml

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
«zciv proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
ļ> P pamata paziņo, ka pēc 1926. g.
«?maija Rīgā mir. Olgas Uljana m.
«lazius, dzim. Paļcev, ir
atklāts
aantojums un uzaicina, kam ir uz šo
nmojumu, vai sak-irā ar to, tiesības
Ka mantiniekiem ,
legatarijiem, fideikomi™jiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
»s tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu
»«a, skaitot no šī sludinājuma
iespiežas diems .Valdības Vēstnesī.*
J> minētas personas
savas tiesības
fadti termi9a nepieteiks, tad
2
P atzīs kā ii» tiesības
zaudējušas,
«P. 5- augustā 1926. g. L. Ms
4^28

Š8id'v- A. Blumentals.

K2»

Sekretārs A

~C

gas

apgabaltiesas

3.

Kalve

civilnod.,

V *\l ;- 2011 - 2014. un 2019.
ka Pēc 1919 8Krm zJ*'

-

-,"tpag

ffl ājasia;„
mimšā Qeiku
n Jekaba
Kārļa d. Sniķera
^t kl s m
wšom„(„oamantoJums un uzaicina, kam
kā 2n ,mu .vai sakarā ar to, tiesības

k^oSekle^ legatar, fideikomisar..
minētai to*,» ; '' P>ekt šis tiesības
no i,- ,,„ .. -mēnešu laikā, skaitot
?Valdftaj vsnaJuma iesP'ešanas dienas
Ja m- - _estnesī."
«ugšā uSf- Persona» savas tiesības
a
«"» ati, -v'nepieteiks, tad
tiesības zaudējušas.
te 1016
8- 9 a«g,
f
L. M 4060
pJi
^"ekssed. v A. Blume.tals.
?
.—___^ekretars A.
Kalve.

ļļ

apgabaltl esas

4.

77 P'
'
"
N ka ?i'

civilnod.,

Pamata >

dara

1926- 8SBrant!,W»
z
.'- Ronis - prasības
?P"t Kārli r

^^

?
l kas

kļantuP« lauHbas šķirguiS
no
,P"^a: Skirt lauw
no,
1907

- §• 29 ^nW
Cē'S H;Ze- Starp
lJ
albildētā
fcArtu Bra„t

"
T"' Br« t, ilm

'atb-idļ. r
p.

S ^-

'

p

J

P^itāju Mariju
s-

Pfcc- »k. 728.. 731.
c Er
laikā neiesniegs
2, «»ukim *"*'"
,.r
Pārsūdzību, tad
^?

^S

p *^v <£5«kreta » v. S t u r e.

Liepājas apgabaltiesa,

Muias pag. Mi Rīgas m

Tiesas lo:eklis (paraksts).
Sekretārs (paraksts).

mantu,

sastāvošu

no

galantērijas

pre-

cēm un mēbelēm un novērtētu pai
Ls 1694.
Rīgā, 16. augustā 1926. g. L. MŠ4241 Latgales
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apgabaltiesas I civilnod.
Priekšsed. v. A. Blumentals.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārka
1925.
g.
30.
dec.
paziņo
vispārībai,
10872
Sekretārs A. Kalve.
došanas dienā uz vietas.
mirušā Alekseja Semjona d Semjonova
Rīgā, 13. augustā 1926. g.
notariālais
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
testaments, ar kuru testatora
1C923 Tiesu izpild. J. Kazubierns.
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p., kustama un nekustama manta novēlēta
paziņo, ka 24?augustā 1926 _ g, minētās Miķelim Leona d. Sem.jonovarņ ar apgabalRīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
nodaļas
atklātā
tiesas
sēdē nola.»is tiesas 1926 g. 5. maita lēmumu apizpildītājs
mantiniekam.
stiprināts
un
izdots
1926. g. 22. maijā Rīgā mirušā Zaubes
pagasta .Gutinkalns* m?jas ipašnifka
Daugavp., 31. jul. 1926. g. LNs551a/26 paziņo, ka 30. augustā 1926. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, Marijas ielā Mš 8, veiJāņa Ādama d. Osiņa notarielo testaPriekšsēdētāja v. J. Krūmiņš.
kalā, hraela Raškesa prasības
lietā,
mentu.
9926
Sekretārs K- Kangurs.
pārdos Movša G 1 i k s m a ņ a kuL. Ms 4237
Rīgā, 16. augustā 1926. g.
mantu, sastāvošu no dažādas
Latgales apgabaltiesas I civilnod. stamo
Priekšsed. v. A. Blumentals.
manufaktūras un novērtētu par Ls 322.
in873
Sekretārs A. Kalve.
paziņo vispārībai, ka 1925. g. 22. aprīlī
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
mirušā Jāņa .ura d. Āboliņa privātais
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdoJelgavas apgabaltiesa,
testaments, ar kuru testatora kustama
šanas dienā uz vietas.
saskaņa ar Valsts zemes bankas lūgumu un nekustama manta novēlēta
Annai
Rīgā, 13 augustā 1926. g
un pamatodamās
uz savu
1926. g. Jura m. Vilciņai ar apgabaltiesas 1926. g.
8. jūlija nolēmumu
un
civ.
proc. 23. apriļa lēmumu apstiprināts un izdots 10924
Tiesu izp. J. Kazubierns.
lik. 2081. p. 2. pkt., kā
ari 1923. g. mantiniecei.
Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
17. marta lik. 3. p.,
uzaicina
to
Daugavp.,31. jul. 1926.g. LMšI34a'26
izpildītājs
personu, kuras rokās atrodas obligācija,
Priekšsed. v. J. Krūmiņš.
kas koroborēta 1896. g. 20 janvārī 9927
paziņo, ka S0. augustā 1926. g., pīkst
Sekretārs K- Kangurs.
ar M» 32 uz
Ilūkstes
apr.,
Raudas
10 dienā, Rīga, Lāčplēša iela Ms 76,
(Stelles) pagasta „Mitelu-Skujiņu* mājām Latgales apgabaltiesas I civilnod. austuvē, Bēra Brennera prasības lieta,
ar hip. M» 1813, nodrošinot pirkšanas paziņo vispārībai, ka 1922. g. 20. aug. pārdos Ābrama G e n i še r a kustamo
sumas _ atlikumu
300 c. rbļ. _ ar ķīlu
mirušā Afanasija Jegora d. Maļinovska mantu, sastāvošu no dziju šķetināmās
tiesībām
uz
minētām
mājam,
ka privātais testaments, ar kuru testatora mašinas un novērtētu par Ls 500.
ari personas, kurām būtu kādas tiesības kustama un nekustama manta novēlēta
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar)
uz
minēto
aktu,
iesniegt
aktu
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārJevfimijai Jegora m. Vetlovaiar apgabalun
pieteikt
savas
tiesības
šai
došanas dienā uz vietas.
tiesas 1924. g. 21. marta lēmumu aptiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no stiprināts un izdots mantiniecei
JevRīgā, 13. augustā 1926. g.
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdīb.
fimijai Jego-a m. Vetlovai.
10962 Tiesu izpild. J. Kazubierns.
Vēstnesī".
Daugavp., 31. jul. 1926. g. LMš94a 24
Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs,
Priekšsed. v. J- Krūmiņš.
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parada 9929
Izpildītājs
Sekretārs K Kangurs.
aktu par iznīcinātu
un Vahts zemes
ka 31. augustā 1926. g _ , pulksten
paziņo,
tiesību
prasīt
hipotēkas
bankai
dos
10 dienā, Rīgā, Lāčplēša iela Ms 70b,
dzēšanu zemes grāmatās.
dz.
1, pārdos Chajas un Tuvja L i fM»
L.
945/26. paziņo vispārībai, ka 1924. g. 13. dec.
Jelgavā, 1926. g. 26. jul.
sasjāvošu no
š
c
u kustamo mantu,
i
Priekšsed. v. P. E H e r t s.
mirušā Donata Andrieva d. Začesta dažādām mēbelēm un drebem un no9412
Sekretāra v. (paraksts).
privātais testaments, ar kuru testatora vērtētu par Ls 393.
kustama un nekustama manta novēlēta
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
Liepājas apgabaltiesa,
Začestai ar
apgabaltiesas
Apoknijai
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārsaskaņā ar savu š. g. 22. jul. lēmumu, 1925. gada 20. novembra lēmumu apdošanas dienā uz vietas.
Jāņa Vērpes lūgumu un civ. proc. stiprināts un izdots mantiniecei.
lik. 2083. un 2084. p. p. un 1923. gada
Rīgā, 14 augustā 1926. g.
Daugavp.,31. jul. 1926. g. L.Mš 731a'25.
17. marta likuma uzaicina Frici un Vili
10801 Tiesu izpild. J. Kazubierns.
Priekšsed. v. J. Krūmiņš.
Vērpe, Jūliju Libek, Annu Ģibiet, Ženiju
Sekretārs K Kangurs.
9928
Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
Pramalt,
Alvini Verie, Jāni Vērpe,
izpildītājs
Annu Vērpe un Lidiju Vērpe sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā- Daugavpils apr. 1. lec. miertiesa.
paziņo, ka 31. augusta 1926 _g., pīkst.
.Valdības saskaņā ar civ. prot lik. 1401. p. un 10 dienā, Rīgā, Avotu iela Ns 18,
dienas
juma
iespiešanas
Vēstnesī," ierasties tiesa saņemt Ls 18,30 lik. sakop. X sēj. 1. d. 1239. p. un Ābrama Prūša un citu prasībā pārdos
g. 31. jūlija Kristapa R ā d e n a kustamo mantu, sapēc Liepājas apgabaltiesas 1914. gada pamatojoties uz savu 1926.
1917. g stāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ni>
10305, lēmumu paziņo,
ka _ pec
13. marta izpildu raksta
Ls 300.
pēdējo līdzņemot, kurš 29. marta zem 10. novembri Maskavā miruša Berka Juz
Jānim sela d. Prezma palicis mantoj. un uzaic.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
žurn. M° 408, nostiprināts
Frča d. Vērpe piederošas nekustamas
visas personas, kam uz šo mantojumu apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vielas.
mantas Liepājas
apr. Treknu .Vērpe* jeb sakarā ar to būtu kād.ties., pieteikt
tās pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
Rīgā, 14. augusta 1926. g.
mājās ar krep. M° 221-11 reg.
sludinājuma iespiešanas
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta skaitot no šī
1C921 Tiesu izpild J. Kazubierns.
Vēstnesī.*
termiņa notecēšanas, ari minēta izpildu dienas .Valdības
Daugavpilī, 31. jul. 1926. g.c.l. 725 26 Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
jaksta turētāja neierašanās gadījuma,
izpildītājs,
Miertiesnesis A. Malkins.
parādu
atzīs par samaksātu , piešķirot
10178
lūdzējam
tiesību pieprasīt tāda izdzēatrodas Rīgā, Andreja
pasu
nodaļa
kura
kancleja
izs'uministrijas
Iekšlietu
šanu iz zemes grāmatām.
,,,,,-«
nederīgu nozaudēto Vandas Pumpura iela Mi 1, paziņo, ka 1926 g.
dina
par
541-1/26
N°
Liepājā, 28. jul. 1926. g.
Stankevič
ārzemes pasi Ms 136, izd 31. augustā, pulksten 10 rītā, Rīga,
Priekšsēdei, b. v. (paraksts).
10949 Kr. Barona ielā M» 10, veikalā, pārRīgā 1926. g.
n
s
o
n
s.
Sekretārs A. J a
9573
testamentu.

dos

Izraēla

Feitelsona

kustamo

mantu, sastāvošu no mazgājamiem zīda
krekliem un novērtētu par Ls 240.
pamatojoties uz savu 1926. g. 10. aug.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
lēmuma un uz pagasta tiesas likuma apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār108. un 109. pantiem, izsludina: ka Mār
došanas diena uz vietas.
tiņš Jēkaba d. Jansons ar dzīves vietu
Rīga, 17. augustā 1926. g.
vietējā pag „Kaļvu" mājās pieņem bērna
10965
Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s,
vietā — odoptē viga sievas Almas Jāņa
m. Janson dz. Graudiņ ārlaulībā dzim. Rigas apgabaltiesas
IV tiec. iešu
dēlu Ludvigu Almas d. Graudiņu _ dzim.
izpildītājs,
25. okt. 1923. g., piešķirot odoptējamam
kura kancleja
atrodas Rīgā, Andreja
visas likumīgās bērna tiesības
un uzPumpura iela Ms 1. paziņo, Ka 31. augustā
vārdu Janson.
1926. g., pīkst. 10 rītā, Rīgā, Brīvības
Personas, kurām pret šo odopciju
bulv. Mš 3, veikala, pārdos Kārļa
būtu ierunas, tiek uzaicinātas pieteikties
Meija kustamo mantn, _ sastāvošu no
šai tiesā sešu mēnešu laikā skaitot ne
38 m linoleuma un novērtēta par Ls 380.
šī sludinājuma iespiešanas
.Valdības
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Vē?tnesī" trešo reizi.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārPēc minētā termiņa notecēšanas nedošanas dienā uz vietas.
kādi iebildumi netiks pieņemti un odopRīgā, 16. augustā 1926. g.
ciia skaitīsies par likumīgā spēkā gā- 10803
Tiesu izpild. V. Požariskis.
Liepājā, 23. jul. 1926. g. Ms 543/26.
jušu.
Rīgas apgabaltiesas
V iec. tiesu
Priekšsēdētājs M. Kalniņš.
Priekšsed. b. v. (paraksts).
9579
Sekretārs A. J a n s o n s.
10955 3*
Darbvedis R. Lie p i ņ š.
izpildītājs
Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu paziņo, ka 26. augustā 1926. g., pulkst,
Liepājas apgabaltiesa,
9 rīta, Rīgā, Brīvības ielā Ms 50, pārizpildītājs
dos Benciona Slobodkina kustamo
uz sava 1926. g. 8. jūlija lēmuma pamata
meklē uz sod. _ lik. 157. p. 1. d. pam paziņo, ka 27. augustā 1926 g-, pulksten mantu, sastāvošu no mēbelēm un noaps. Gotlību Mārtiņa d. Ventlandu, 10 dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā Mš 52/54, vērt itu par Ls 380.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
kūja pazīšanas zīmes ir sekošas: vidēja dz. 16, savstarp.kreditbiedr. pie Latv.
auguma, pelēkiem pelnu krāsas matiem, tirg. sab. prasībā, pārdos
Eduarda apskatīt pārdodamo mantu varēs pārtādam pašam ūsām, līdzenu gludu seju, Bērziņa
kustamo mantu, sastāvošu došanas dienā uz vietas.
runa latviski ar stipru vācu izloksni. no dažādīm mēbelēm, šujmašīnas, (ējRīgā, 16. augustā lī)26. g.
mašinas
un
Dzimis 1882. g.
gleznas un novērtētu pai 10966
Tiesu izpild. E. Smeils.
Katram, kam zināma Ventlanda uzturēs, Ls 1070
Iz?.inat sarakstu, novērtējumu, kā ar! Rīgas apgabaltiesas
V iec. tiesu
vieta, jeb ari kur atrodas viņam piederoša manta, par to bez kavēšanas jāpaipskat'it pārdodamo mantu varēs pārizpildītājs
ziņo Liepājas apgabaltiesai, vai tuvākai došanas dienā uz vietas
paziņo, ka 27. augustā 1926. g., pīkst.
polic'jas iestādei.
Rīgā, 13. augustā 1926. g.
9 rīta, Rīgā, Brīvības ielā M° 153, pārAtrašanas gadījumā Ventlands apciedos Eduarda K u p č e s kustamo mantu,
10961 Tiesu izpild. J. Kazubierns
tināms.
sastāvošu no dažādām pudelēm u. t. t.
Liepājā, 29. jūlijā 1925. g.
III lec. tiesu un novērtētu par Ls 2200.
Mi 490S Rīgas apgabaltiesas
Tiesas loceklis (paraksts).
izpildītājs
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
9570
Sekretārs (paraksts).
paziņo, ka 27. augustā 1926. g., pulksten apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo10 diena, Rīgā, Kurmanova ielā Mš 15, šanas dienā uz vietas.
Liepājas apgabaltiesa,
Rīgā, 20. augustā 1926. g.
pārdos
Matīsa
Kvmmeļa
prasībā,
er sava š. g. 13. jūlija lēmumu, meklē
Oskara Kampes kustamo mantu, sa> 11055
Tiesu izpild. E. S m e i 1s.
uz seda lik. 51. un 589. p. 2. d. 5 pk. stāvošu no kanclejas galdiem un veipamata apvainoto Rūdolfu Māitiņa d. kala letes un novēitetupar Ls 220.
Rīgas apgabaltiesas VI lec. tiesu
Davidnieku, kura pazīšanas zīmes
izpildītājs
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ir seTcošas: 23 g. vecs, liela auguma, apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārpaziņo, ka 3L augustā 1926. g., pīkst.
pilnīgas miesas būves, zilām acīm un došanas dienā uz vietas.
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā N» 3,
gaišiem matiem, Davidnieks piederīgs
a. s. „Seidenstoftwebereien vorm. Gebr.
Rīgā, 13. augustā 1926. g.
Liepājas apr., Tāšu-Padures pag.
Nael Cirichē" lietā, p ā r d o s _ Ābrama
10963
Tiesu izpild. J. Kazubierns.
Katram, kam zināma Davidnhka uzturēŠ e e r a kustamo mantu, _ sastāvošu no
šanas vieti, vai ari kur atrodas viņam
Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu manufaktūras un novērtētu par Ls 697.
piederoša mantība, par to bez kavēšanās
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
izpildītājs
jāpaziņo apgabaltiesai, vai tuvākai poapskatīt plrdodamo mantu varēs pārdolicijas iestādei.
paziņo, ka 30. augustā 1926 g., pulksten šanas dienā uz vietas.
Atrašanās gadījumi Davidnieks ap10 dienā, Rīgā, Marijas ielā Mš 50, dz. 17,
Rīgā, 13 augustā 1926. g.
cietināms.
Hermaņa Ulmaņa un
citu
prasības
Tiesu izpild. J. Zirģels.
kustamo 1C969
Liepājā, 30. jūlijā 1926. g.
Ni> 4918. pārdos Borisa Ulmaņa
uz _ savu 1926. g. 22. jūlija lēmumu, Jāņa
Vērpe lūgumu, civ. proc. lik. 2083 un
2084. p.p. un 1923. g17. marta lik.,
uzaicina obligāciju turētāju, kura izdota
par 700 rbļ. uz Jāņa Friča d. Vērpe
vardu un 1902. _ g. 13. jūlijā ar žurn.
Ms 361, nostiprināta uz Jānim Friča d.
Vērpe piederošas
nekustamas mantas
Liepājas apr., Trek nu .Vērpe" mājas ar
II reģ. ar krep. M° 221, — sešu mēnešu laika, skaitot no- sludin. iespiešanas
dienas ,Vald. Vēstn.', ierasties tiesā,
līdzņemot minēto obligāciju.
Pie kam tiek azrādits, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turētāju neierašanās gadījumā parādu atzīs
par samaksātu un obligāciju par iznīcinātu, piešķļfot lūdzējam t'esību pieprasīt
parada
izdzēšanu
iz
zemes
grāmatām.

9571

Latgales apgabaltiesai 1. civilnod.,

Rīgas

apgabaltiesas

VII

iec. tiesu

izpildītājs

paziņo, ka 26. augustā 1926. g., pulkst.
11 dienā, Rigā, 1. Kalēju ielā M» 9/11
un pīkst. 11,30, 1. Zirgu ielā M» 21,
pārdos Johanas Rozenbach kustamo mantu,
sastāvošu no veikala
iekārtas un aptiekas precēm un novērtētu par Ls 1649,14. _
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 18. augus tā 1926. g.
10970

Tiesu izpild.

L. -lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
izpildītājs

tiesu

paziņo, ka 27._ sugusta 1926. g., pulkst.
10 dienā, Rīga, Kruzumuižas iela Ms 5,
pārdos Matīsa Grossberga kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un govs un novērtētu par Ls 540. _
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 18. augustā 1926. g.
Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

10971

Rīgas apgabaltiesas VIII
izpildītājs

iec. tiesu

paziņo, ka 26. augusta 1926. g., pulkst.
11 dienā, Rigā, Jēkabpils ielā Mš 1 a,
pārdos Kivela G r i n f e 1 d a kustama
mantu, sastāvošu no 24 metriem neapretās drēbes un novērtētu par Ls 230.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt plrdodamo mantu varēs pārdošanas diena uz vietas.
Rīgā, 3. augustā 1926. g
10973
Tiesu izpild. J. Orinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs
30. augustā 1926. g., pīkst.
2 dienā, Kokneses pag., .Priedlf mājās,
pārdos Peteram P r i e d ī š a m piederošo kustamo mantu, sastāvošu no
dažādiem dēļiem, baļķiem, aptēstiem
kokiem, bet _ otrā ūtrupē no vienas no
kokiem būvētas
dzīvojamas ēkas nopaziņo, k»

plēšanai un novērtitu par Ls 1310.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
:1gā, 16. augustā 1926. g.
10816
Tiesu izpild. A Ozoliņš.
Rīgas apgabaltiesas

Rīgas apriņķa

I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 31. augustā 1926. g., pīkst
10_ dienā, Madlienas pagastā, .Bušenos,*
pārdos Nikolajam M ī 1 m a n i m piederošo kustamo mantu, sastāvošā no
viena zirga, labības pļaujmašīnas, zāles
pļaujmašīnas zirga grābekļa un raspuskas
un novērtētu par Ls 800.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdo-

šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 14. augustā 1926. g.
1082L

Tiesu izpild. A. O z o I i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa

I iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 31 a'iru'tā '926.g, pulksten

LiepBios muitu

š. g.,
10. septembrī
11 diena. Madliena= _pag , . Lejas-Pēter- paziņo, ka
muitas
rarnā. Liepājs, Dienvidvakaru
senos " pārdos
Jfņam Rubeņam
ostmalā, f l*tst. 10 riti,
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no
vienas sl?uamas govs. viena buļļa un
teles un novērtētu par Ls 360.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
un Alfona
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- pārdos Otto Bonkendorfa
došanas dienā uz vietas.
Labunska kontrab lietā Mš 45-1925 26 b. g.
'
konfiscēto mctorkuteri .Albatros* līdz
Rīgā, 16. augu tā 1926. g.
ar inventāru un attiecīgiem piederu1C820
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
miem, pārcenots kopa par Ls 3000,—.
Moto.kuteis — ozola koka: 19 br.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
t onnas liels, 15,30 mtr. garš, 3,73 mtr.
I iec. tiesu izpildītājs
plats, ai 0,40 mtr. lielu peldi un ar
paziņo, ka 31 augustā 1926. g., pulks'en
iebūvētu 40 Z. S. bencina-pe'rolejas
2 _ dienā,
Madlienas
pasta kantorī, 4-cilindru motoru . Deutz" firmas. Mopārdos Jāņam Ļoļam
piederošo kuto rkuters piemērots tieši pasažieru pārstamo mantu, sastāvošu no 2 velosipēvadāšanai pa jūru un iekšzemes ūdeņiem
diem un novērtētu par Ls 310
un spēj uzņemt no 40 50 personas
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari Viņā ierīkots pasažieru za'ons ar visam
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- labierīcībām un
apgaismoelektrisku
šanas dienā uz vietas
šanu.
Piederošais inventārs, starp citu sastāv
Rīgā, 16. augustā 1926. g.
no
0,4 K- W bencina motordinamo
10819
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
priekš apgaismošanas, glābšanas laiviņas,
16 fibl kurināmo vielu uzglabājamiem
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
traukiem, 1 gb'. laivas komoasa, 2 gbl
I iec. tiesu izpildītājs
enkuriem, 1 komple ta _ buram, 3 gbl.
paziņo, ka 31. augustā 192x g, pulksten signarukturiem, 2 gbl. glābšanas riņķiem,
1 denā, Marlienas pag. . Gaitiņos" pār120 mtr. garām manilla un drāšu tauvām,
dos otrā ūtrupē Paulam Liepām piedeapm. 240 ltr. bencina, 20 ltr. petrolejas,
rošo kustamo mantu, sastāvošu no viena 10 ltr. smērvielām, sīkiem amatnieku
žirga un trīs slaucamām govīm un no- rīkiem u. t. t.
vērtētu par Ls 600.
Pats
m. k. .Albatros*
apskatāms
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari muitas
rajonā
ari
iepriekš ūtrupes

oliā iii izsolē

apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. augustā 1926. g.
10818
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

dienas.

Liepājā, 17. augustā 1926. g. Ms 6200.
10933
Liepājas muita.

Rīgas policijas VI iec. priekšnieks

Rīgas apgabaltiesas Rigas apriņķa

paziņo, ka š. g. 30. augustā,
lītā, Elizabetes ielā Ms 22,

I iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 31. augustā 1926. g., pulksten
3 dienā, Madlienas pig . Jaun-Sprukās*

pīkst. 10

pārdos publiska tuiftoliiiia

pārdos otrā ūtiupē Karļam Karkliņam
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no

grāmatu drukatavai-spiestuvei .Dzintars*
piederošu 1 Frankenthal ātrdrukājamo
govs mašinu, 1912. g, novērtētu par Ls 5000.

viena z'rga un vienas slaucamas
un novērtētu par Ls 250.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdo-

šanas diena uz vietas.
Rīgā, 16. augustā 1926. g.
10817

Latgales apgabaltiesas

7. iecirkņa tiesu izpildītājs
paziņo, ka 30. augustā 1926. g., pulkst.
10 rīta, Ludzas apriņķī, Pasienes pag.
Zilupes miestā pārdos Edgara Everta
kustamo mantu, sastāvošu no dzelzslietu tirgotavas precēm un traukiem un
novērtētu par Ls 1106,05.

novērtējumu, _ kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
10925

sarakstu,

Citu iestižH sludinilral.
,

i„.,

,„

j

Risas muito
ar šo paziņo, ka uz muitas lik. 1140. p.
pamata
s/s„Poseidon"
kontrabandas
lietā Mš 49,1926. g. — 3. augustā š. g.,

nolemts
aizturētās uz s/s,Poseidon" preces konfiscēt
un sodīt
administratīvā kārtā
s/s.Poseidon* I. stūrmani Thure Sundqu i s tu

ar

naudas

sodu

pieckārtīga

muitas nodokļa apmērā ar ls 3315,60.
Minēto lēmumu, uz mu tis lik. 1141. p.
pamata, var pārsūdzēt uz muitas departamentu 3 nedēļu laikā, skai'ot no šī
lēmuma izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī". Pārsūdzība apmaksājama ar
attiecīgu zīmr gnodokli un iesniedzama
caur Rīgas muitu

Muitas prikšn. Krūmiņš.
10928 Kontr. nod.

pārzinis A. Bruss.

Liepājos muita
paziņo,

ka

š. g.

10. s-ep tembri ,

pīkst. 11, muitas I. noliktava,

iii

Latvijas neredzīro institūtā krāšņu

izsolē

tiks pārdotas dažādas konfiscētas kontra-

batdas precs, kā: partija vilnas gultas
segu, tabakas preces, alkoholiskie dzērieni, galantērijas preces u. t. t.
j [Preces būs apskatāmas ūtrupes dienā.
Ms 6198.

muita

ka
10. septems
muitas njona, Liepājā
Dh\
ostmala,

p!kst\^^

pārdos iii alki ii

Rīgas pilsētas lopkautuvei
vajadzīgi 3000 pudi siena ar piegādāšanu.

Ofertes slēgtās aploksnēs, paraugs un 100 lati drošības naudas jāiesniedz Pilsētas
tirdzniecības nodsļā 1. Ķēniņu iela 5, istabā 95, līdz 31. augustam.
No'eikami: jāpiegādi līdz 20. septembrim un siena kvalitātei jāskan
1<>9£6
ar paraugu
Neizrild

šana* eadīmm" tirdzniecības

Apriņķa
v

nodala

var uzskatīt

līguma p*r Muztu.

Daugavpilī,

ceļu inženiers
savā kancleja, Šosej s ielā

104,

izdos mazfikprasjiiāiiein

jauktā izsolē
Viku—Vasiļevas muižas ll-b šķ ceļa avotaino vietu labos.nas darbus
mežu platības rēķina labojamā ceļa gabala. Drošības nauda Ls 570,—.

aprakstu un noteikumiem var iepazīties kancleja katru darbdienu

Elkšņu

uz valsts

U|

h

līdz^;

Motorburelieks

o?okok, l

1921. g., sr slēgtu klāju
un
21 brutto reģ. tonnas )iels .n.
garš, 4,6 mtr. plats un ar l' y „, «
iegrimi Jpiekrauta
stāvoklī)
burenieka iebūvēts viens 15
7 <. ^
cilindra .Bolinder- iipa

"^

naftas "
Piederošais inventārs , starp mofiT*
>
stāv no 3 gab enkur'em 1 gab
'J*
ķēdes, 1 glābšanas laiviņa i!?*
muca,
1 rezervuāra
ar nsftu i*
mani la tauvas, 4 gab. dažāda
rpL*
virvēm, _4 gab. zignallukturiem
1
s
rokas vējlukturiem, 2 gab. koaniž
p
2 gab. lūku brezentēm, 1 gab '*«

11056 dzēšama

š. g. 25. augustā, pl. 12,

aparāta

»Minimax* u '^*

piederumu m.

Pats motcrburenieks

rpsk»taros iJ|
Ar darbu
rajona ari iepriekš ūtrupes dienas
no pl. 9—15.
Liepājā, 17. augustā 1926. g.
^ 6ļ,'
10?32
Liepājas

virsmežniecība

pīkst. 12 dienā Erģļu muižiņā, Biržu pag, II iec.
1926. g. 17. septembra
mežniecības telpās, (6 km attāluma no Šiliņu šaursliežu dzelzsceļu stacijas)

Dārdos liii vairāksolīšanā:

sekvestrētus uz meža pirkuma līguma nosacījumu § 5 pamata sekvestrētus un
pārņemtus Valsts īpašumā no kokrūpnieka V. Cepurīša izstrādātus, izvestus un
atrodošos pie šaursliežu dzelzsceļa Šiliņi—Slote, 13 km, sekošus meža materiālus.
Mizotas egles stutmalkas, apm. .
.
.
...
.
65,5 kub. asis
46
Egles klučus 8 pēd. garus, apm. . '.
0,5
,
Priedes klučus 8 ped gajus, apm
...
...
1,5
Apses klučus 8 pēd. garus, apm.
Jauktu kļavas ozola un oša I Šķ. dedzināmas malkas, apm. 18,5
Bērza I šķ. dedz'namas malkas, apm. . .
28,5
.59
,
Melnalkšņa 1 šķ dedzināmas malkas, apm. .

mtt^

Pērkones pns II Dūk.Dimioisi
vajadzīgs

Skolas parisi,
Velēšanas notiks Pērkones pag m
28. augustā š. g, pīkst. 12 ļZ
kandidātus uzaicina pieteidies personīs
minēta diena pie pag padomes m2
attiec gus dokumentus.
10207

I*

Pag. padome

Skiiitlalu! 21 pamatiloiai
vajā dzīgs

skolotais -io.

Kopā anm. 219,5 kub. asis

Novēitēts par Ls 11.600,—,
Vēlēšanas notlks _ Skaistka'nes m
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas kurasiemaksās izsoles komisijai
10°/o dro- namā, 28 a u g u s t a š. g, pl. 12 M
paziņo, ka zemkopības ministris S. g.
Kandidātus uzaicina _ pieteikties pa»
10. augustā ir apstiprinājis Krivosolas šības naud'S no novērtētās sumas, ku[a pēc nosolišanas jāpapildina līdz 10°/o no
nīgi vai rakstiski mine'ā dienā pie pij
meliorācijas sabiedrības «Noteka* sta- pilnas nosolītās sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludināto vienību.
padomes, uzrādot attiecīgus dokumentus
tūtus.
Materiālus var apskatīt uz vietas un tuvākas ziņas dabūt virsmežniecības 11020
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas saVa!de _
biedrību
reģistra
128. Ip. ar Ml» 128. kancleja un pie II iec. mežziņa.
Sabiedrības valdes sēdeklis Krivo11027
Elkšņu virsmežniecība.
solas muižā, Preiļu pag.
Nodaļas vad. v. (paraksts).
Apr. ceļu inženiers Jelgavā,
1C638
Darbvedis F. Briedis.
izdos š. g. 31. augustā, pulkst. 11, savā
vajadzīgi:
kancleja, Jelgavā. Upes ielā 9,
Zemkopības min. kultur1626. gada 13. burtnīca
techniskā nodaļa
iznākusi un dabūjama Valsts tipografiļi,
pilī, 1. istabā, kut ari vienīgi jājgrieUs
oaziņo, ka zemkopības ministris š. g. sek. darbus: 1) Rīgas-Emburgrs-Bauskas
(vīrietis) un
ar pieprasījumiem.
10. augu tā ir apstiprinājis
Pikoteres H-a šķ. 0,25 km gara ceļa gabala zemes
meliorācijas sabiedrības statūtus
darbus un bruģēšanu Saldales pagasta
Burtnīca maksā:
Sabiedrība
ir
ievesta
meliorācijas robežās: droš. n. Ls 961.-; 2) Rīgas—
bez piesūtīšanas Ls 0,28
sabiedrību reģistra 129. 1p. ar Ms 129.
Emburgas—Bauskas II a šķiras 0,55 ķm
Pifntierīgi kandidāti,- tes, tiek uzaiciar piesūtīšanu . , 0,30
Sabiedrības valdes sēdeklis Sunākstes gara eeļa gabala grantēšanas un grāvju nāti pieteikties pie pag. pad., Vilzenu
Saturs:
pag., Mazjāņu mājās.
atjaunošanas darbus Salgal-s pag-sta
1926. gadā, 100) Noteikumi
robežās; droš n. Ls 115—; 3) jaunbūv. pag. namā, 28. augustā
Nodaļas vadītājs (paraksts).
pir daiba ražil
pl. 14, vai līdz minētam
laikam pie11021
Darbvedis F. Briedis.
Krimūnu stac. — Degu kroga šosejas nomijām zemkopības departaraaB
teikties rakstiski, iesniedzot dokumentus
grantēšanas darbus; droš. n. Ls 170,mērniekiem.
un ārsta apliecību par veselibas stāvokli.
4) tilta remonta darbus pār Iecavas upi
101) Noteikumi par kuģošanas laikus
Priekšroka muzikāliem un sabiedriskiem
pie Ozolmuižas; dr. n. Ls 65 —
kuģošanas naudu kafa flotē.
izsludina
darbiniekiem, par ko ari vēlams iesniegt 102) Jaunu amatu saraksts karaspēki
Tuvākas ziņas kanci, darbd. no pīkst
rakstiskus
torgus
apliecības.
9—15
3
10957
103) Noteikumi par atlīdzību vaļa
25. aug. š. g., uz 1) lokomotīvju cauAlga pēc valdības noteikumiem.
iestāžu amatpersonām p»r uz*
ruļu un degtuvju cauruļu sienām —
šanos tiesās.
10782
Valde.
19 gab; 2) _ vara plāksnes — 3 gab.
104) Noteikumi
par _ avansu
Torgu sākums, pl _ 11 rītā. Torgu
mežu saimniecība.
Filozofu ielā Mš 37, noturēs šī gada
jāiemaksā
drošība
10
dalībniekiem
°/o ap- 1. septembrī, pīkst. 12, ar pēcizsoli
105) Papildinājumi likumā par «*
vajadzīgi:
mērā no piedāvājuma vērtības
Tuvākas
un meža materiālu p ārdošanu i
4. septembrī,
3
?iņas izsniedz dzelzc. virsv. Gogoļa ielā
iz-niegšanu valsts mežos.
9297
Ms 3, 101. ist.
l
106) Pārgrozījumi noteikumos parvu
uz 900 k. m. bērza malkas, 900 k. m. ar _ pilnas pamatskolas pārziņa tiesībām,
nodokļu un citu neapstrīdami^
pienācīgo naudas sumu piedzisaa
melnalkšņa malkas un 200 k.m. priežu vēlams muzikāls un spējīgs vadīt dziekārtību.
malkas piegādāšanu,
saskaņā ar no- di taju kori.
107) Nolīgums par konfliktu vm
teikum'em.
!0&»\
sanu un izšķiršanu, kuri
Piedāvājumi, nemaksāti ar attiecīgu
Latvijas un Padomju Soci*»"
zīmognodokli, iesniedzami slēgtās ap
iepirks mutiskā un rakstiskā izsole
Republiku Savienības r°*J
skolai, ari
loksnēs slimnīcas ktntorī līdz pīkst. 12 ar pirmās pakāpes igauņu
latviešu valodas pratējs -ja.
108) Pārgrozījumi likuma pa'*l
sacensības dienā.
Vēlēšanasnotiks 27. a u g u s t ā š. g.,
zemes fonda piešķirto u« P
Tuvākas ziņ?s un noteikumi ieskatāmi
rāmo zemju novērtēšanu «
slimnīcas kanori nopīkst 9—15
10775 pl. 12, pi sētas valdes namā no pils.
domes, piete.kianas Ainažu pils. valdē,
došanu dzimtsipašurmivaiaK»*'
(ari mazākas daļas)
rakstiski vai personīgi, ? iesniedzot dokdzimtsnoma.
lidz 27. aug. š. g.
ar pakīpenisku nor/osanu līdz šā gada
par nodokli no^
109) Rīkojums
10927
31. decembrim.
Valde.
nekustamas mantas par J"^;
Kandavā,
Izsole notiks Zemgales divīzijas inten(6. klm. no Kandavas stacijas),
danturā, Daugavpilī Karavanes ielā Mj23,
vajadzīgs
š. g. 6. septembri, pulksten 10.

iUll ui litu lins

noļimi kilju.

Vitai pao. 11pak. pamatstol. Urgā,

Skolos pārzini;
z. skolotais -jo.

Dzelzceļu virsu, materiālu cpgfide

CiūiniiižassiiUelifā,

rakst. un mutisku izsoli

AlnKu 6 u. pamatskolai

Skolos paninis,

IZSOLE.

ttnk liii]» ma\m

i skolotais -jo,

300 tonnu siena

Kalnu apvieo. 6 li. pamatskolai.

Rakstiski
piedāvājumi
ar uzraksta:
Uz 300 tonnu siena izsoli 6. septembrī
1926. g," ka _ ari lūgumi pielaišanai

skalotājs

Latvijas hipotēku

mutiikā

ar attiecīgu
z mognodokli, iesniedzami Zemgales divīzijas intendairam
līdz iz.'oles atklāšanai vai izsoles dienā izsoles komisijai.

izsole,

nomaksāti

jauktā izsolē

Iespiests Valsis tipogrāfijā.

bankas

bilanee uz 1. aug. 1920. g.

(vīrietis, veļams muzikāls).
Kandidāti,
kuriem ir pilnas pamatskolu
A k t i v s.
10931
Liepājas muita.
skolotajā nesitas, tiek lū ti hsniegt Ka
.
. . '.
.
3,671.85
,„
pirms velēšanām Kandavas
apvienotās Tekošs konts Latvijas banka
429,563.95
Rīgas Jūrmalas pilsētas
pamatskolas, skolas padome , Kandavā, Pasta tekošs konts _ .
3,080.45
valde
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē ' Palejas iela Ms 8, savus or ginal dokuTekošs konts privātas kreizdos
mentus
par
izglītības
jāiemaksā 7 lati drošības raudas no
cenzu, līdzšinējo
ditiestades
.
.
131,649.74
30. augustā 1926. g., pulksten 11,
tonnas no piedāvāta siena daudzuma. nodarbošanos un ārsta ap), par vese- Termiņa noguldījumi LaSīkākus izsole<
not ikumus paziņo lības stāvokli,
vai ierasties personīgi
tvijas bankā
. . .
2,900,000.Zemgales divīzijas
intendantura katru pag. padomes sēdē cz vēlēšanām sestAizdevumu konts
. . .12,184 386.92
dien,
28.
augusta
1926.
g,
bij.
mājas
darbu
dienu
no
pīkst.
8—14.
pl.
14
Akciju
10959
Dzēsta
kapitāla
konts
.
Dubultu,
218,913.08
Kandava, pag. mājā.
Ve.tsoapīru konts
Zemgales divīzijas intendantura.
.
1.795 895.18
balkona izlabošanu
Priekšroka
tiks
dota muzikalim un Kredīta
depart.
Isterm.
Rīgss pol. XIIJec. pr-ks izsludina par sabiedriskiem
u nojaukšanu.
darbiniekiem.
aizdev. likv. konts
2,049,108.17
un 2 balkonu spārn
nederigu nozaudēto kafaklaus. apliecību
Alga un dzīvokļu nauda, pēc valdibas Pagannajamo
maksājumu
apmaksāti ai Ms 45852, izd. no Rīgas kara apr. pr-ka
Rakstiski piedāvājumi,
noteikumiem līdz ar 1 ha zemi.
iesūtāmi pilsētas 27. sept . 1924. g. uz Pogaina,
•
• • •
320,003.67
„>"*?
Ls 080 zīmognodokli ,
Jāga Dā- 10913
Valde.
Pārvaldes konts .
79,791.54
valdei līdz š. g. 30. augustam, pīkst. 11. vida d. vardu.
109-0
Neizsniegtu
ķīlu
zīmju
konts
Rīgas policijas V iec. priekšn. atsauc
359,300.noteikumi
un
Tuvāki paskaidrojumi
Radiofona abonentu kantoris izsludina savu sludinājumu, ievietotu .Valdības Dazad. aktīvi
.....
129,922.31
vades buvnodaļa
pilsētas
dabūjami
par nederīgu un atsauc nozaudēto radioVēstneša" š. g. 182. numurā par Augusta
fona lietošanas atļauju Ms 5875, izdotu Dombrovska zirga
katru dienu darba laika.
pārdošanu, jo pēdējā
Ms 30 6 aprilī
1926. g. Arvedam Jāzepa d nenotiks. Pamats: Tiešo nod.
_ 20,605,286.86
Dubultos, 1926. g. 17. aug.
depart.
Bulliņam.
Pilsētas vaUIe.
10958
raksts no 16. aig. š. g. ar Mš 5565. 11026 10774
j,Q25
Liepājā, 17. aug. 1926. g.

Liepājas
paziņo,

«r
Piedāvājumi, atmaksāti ar 80 sar.t. zīmognodokli, slēgt.'s aploksne^
ierakstuUz latvijas neiedzign inMituta krāšņu remonta darbiem , iesniedzami
S.olas ielā Ms 28 dc.. *. ne vēlāk, kā līdz
teufas lābliāiības ministrijā, Rig<,
noteikumi.
10847 Valtera
Koske
š.e. 1. septembrim, pulksten 11 dienā. Turpat saņemami tuvāki
kon'rabanrb
Ms 49-1925/;6. b. g
knn "i
Hans Henri•„ •
lažu unmvert.ru, Par:ak,ē,/

mutiskā un iatat.izi.lG mazākpieprintāilem

Tiesu izp. K. M a r k v a r d t s.

*-

izdod mazākprasītājiem
r*?montadarbus.

Zemkopības min. kulturtechniskā nodaļa

Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Izzināt

dšļ sumas piedzīšanas, saskaņā ar darba
inspektora š. g. 14. maija rakstu Ms 84409.
18. augustā 1926. g.
11010
Priekšnieka v. (paraksts).

(tautas labtktāfī&as ministrija

P a s i v s. n ,,n Ā
2 >Ta
Pamata kapitāls
.
Rezerves
£# ?
Budžeta sumu avansa konts l$"ļ*
2
Kredīta departaments
''
.J
Apgrozībā esošu ķīlu zīmju
12,
?
?
konts
jāj
Pārvaldes ionda lonts . .
%ļ
?
Dzēšanas
.
?$$
.
Procentu konts . .
«Vj C*
" >'?'
Tiražētu ķīlu zīmju konts
Svešu koroborētu sumu
n5 jj
korts
.
Termiņa maksšj. kuponu
konts

?

.

Procentu fonda konts
zīmju
Neizsniegtu ķlu
īpašn. konts
.
Dažādi pasivi

. ?

.gj*

— ^
^^
$$

fatde

