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Rīkojums Nr. 148.
1926. g. 24. augustā.
Rīkojuma Ns 119 . Tranzitdziju pār«trSdāšana — krāsošana" (Izsludināts
1926 g ,Valdības Vēstneša' 148. numurā) papildinājums.
Papildinot rīkojumu Na 119 1926. g.,
nuku, ka uz miuetā (119.) īīkojumā
tranzitdziju
njevesto noteikumu pamata
ari
I Ljtiādāšana — krāsošana atļauta
,W.
Anspach".
krāsotavai
Mika
Finansu ministra biedrs A Dzenis.
Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Redakcija:

padotas

lādiem pašiem noteikumiem . kā
Šveices preces, tad muitas departamenta
1956. g. 27. janvāra rīkojumu
Nb 18
attiecībā uz Šveici papildināt ar:
Lichtensteinas saimniecības kamera,
Lichtensteinisrhe Wirt&chaitskammer
in V aduz,
La chambre d'ēconomie de LichSenstein ā Vaduz.
Holandē:

Tirdzniecības ministrija,
Le Ministēre du Commerce.
Beļģijā

—Luksemb

urgā:

1) Tirdzniecības kameras,
Les Chambres de Commerce.
2) Komunālās iestādes,
Administrations communales.

Ziemeļamerikas savienotās
valstīs:

1) Preču ražotāju
vai eksportieru izdotas un notarieli apstiprinātss

Finansu ministra biedrs

1926. g. 30. augustā.

J. Bokalders.

Papildinājums
ārzemju iestāžu un organizāciju sarakstam, kas pilnvarotas izdot preču
ražojamās v.etas apliecības.
Papildinot uu grozot 1926. g. „Valdībai Vēstneša* 24. numurā publicēto š.g.
27. janvafa rīkojumu N« 18, paziņoju, ka
muitas iestādēs atzīstamas par likumīgām
sekošo ārzemju

iestāžu

u organizāciju izdotās vai pēc būtības
ipstlf-i nātās preču ražojamās vietas apliecības:

Muitas departamenta

direktors

E.Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Mežu departaments
paziņo, ka viņa

pārziņā

esošā Cīravas

Tuvāki noteikumi
par
meža
skolu publicēti š, g. «Valdības Vēstneša"

1) Tirdzniecības-rūpniecības

un

kuģ-

niecības ministrija,
Ethvervsministeriet,
Le Ministēre Royal de l'Industrie,
du Commerce et de la Navigation.
2) Zemkopības ministrija,
Landbrugsministeriet,
Le Ministēre de 1'AgricuIture.
3) Finansu ministrija,

Finanaminlsteriet,

170. numurā.

Mežu departaments.

P a v ē 1 e Nš 46.

Atsvabinu
centrālo

līdzšinējo linu

linu

noliktavas

monopola

jaunāko

pārvaldes

šķirotāju

Brikšu
no
dienesta pienākumu
skaitot no š. g. 1. septembp.

Jāni

izpildīšanas,

Rīgā, 1926. g. 27. augu-tā.
Finansu ministra biedrs

NēgociantsengrosdeCopenhague.

>>) Rūpniecības padome,
Industriraadet,
Le Comitē Central
des
du Danemark.

Industries

*) Provinces tirdzniecības kamera,

Povlnshandelskammeret ,
La Chambre de Commerce
des
Provinces Danoises.
'Muitas iestādes,
Je lokale Foldmyndigheder ,
autoritēs douaniēres locales.
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.Uū Lichtensteinu
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Ē"ar 1L
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nelaiķis

grozu, aizslēgtu
ar aizkaramo atslēgu, kūja atradās viņa mantas,
burtiem „B." un
starp kufām veļa apzīmēta
ar
„H. B.\ Igaunijas avizes 1826. g. apriļa un jūnija
mēnešu, papira gabaliņš ar aore^i: ,P. BpeMHJīb.
Top. KancK-b. KoHiopcKaa
C. C. C. P. CH6Hpb.
JMa 37*, un c.
Katram, kas var sniegt kādas ziņas par relaiķa
personību, jāpaziņo par to Valmjerfs apriņķa
2. iec. izmeklēšanas tiesnesim, pie kūja ari atrodas nelaiķa līķa fotogrāfiskais uzņēmums.
Rīgā, 1926. g. 28. augustā. Ns 77554.
Priekšsēdētāja biedrs D a u k ša.
Sekretārs J. Suslo vs.

Meklējamo

Sys?e£andekSa ''

;

vilcienu sabraukta nezināma vīrieša līķis ar sekošām pazīmēm : ap *;5 g. vecs. paUela auguma,
normālas miesas būves, 5- 6 cm gariem, ruzganiem
matiem un zilganam acīm ; līķis jipģerbts melnos
vilnas svārkos, virsbiksēs un veste, baltas apakšbiksēs, kurās iešūti ar sarkaniem _ diegiem burti
„H. B.\ un 2 baltos kreklos; kājas brūni šņorzābaki un nātnas
zeķes; kabata ptiadās nazis,
kufam viens asmens nolauzts un baltas drānas
kabatas lakatiņš ar dzeltenas krasas burtu „B".
Valmieras stacijas uzgaidāmās
atstājis no baltām rīkstem _ pītu

personu

palksten

9—3

21853.
pie

Nātre, Jānis Jēkaba d.,

Skankalnes

paj. — Kriminālās

42 g. v., pied.
pārvaldes

Rī-

gas nodaļas priekšnieka raksts no 7. jūlija 1926. g.
(ll-VIII-26). Apvainots zādzībā. — Apcietināt.
21854. Novicki, Ede Andreja m., dzim. 1893. g.,
piedeiīga pie Turlavas pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 7. iec. miert. uz rakstu Ns 1319 no
19. jūlija 1926. g. (7-VIII-26.)
21855. Ozoliņ, B?rta Augusta m.. dzim. 1904. g.,
piederīga pie Naudītes pag. — Paz'ņot dzīves
vietu Rīgas 8. iec. miert. uz rakstu
N° 654 no
27. jūlija 1926. g. (ll-VIII-26.) _

saraksts

Nr. 276.
(1. turpinājums un beigas.)
Anša d., 31 g. vecs,
21843. Krišans, Arv.'ds
Madonas apr.
pied. pie Vecpiebalgas pag.
1 iec miert. raksts Ns 81 no 29. jūlija 192b g.
vietas ne(7-VI1-26). Ņemt parfkstu p«r dzīves
meklētajam.
paziņot
par
ko
mainīšanu,
d..
āzim.
21844
Lemkins, Kārlis Simaņa
_ Pazinot dzives vietu Bauskas apr.
īsos g
jūlija
pr-ka pailgam 1. iec. «z N» 3123/24. no22.
uzIzvairās no policijas
1926. g. (2-VIH-26)
raudzības.
., , , .
A-; m
m.,
āzim.
Lūkaf, Zenta Nikol ja
21845
pag
28. febr. 1913. g, pied. pie Olaines
ka r _ no
Krimina'ās pārvaldes R'gfs noda as pr .
Apvain. zādzība.
26).
g.
(2-V1II
7. augusta 1926.
— Apcietināt.

Sludinājuma maksa:
a) tiesn Mudinājumi līdz 30 vienglejīgām
rindiņām.
Ls 4.—
par katrutalaku rindiņu
—.15
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vlenslejīgu rindiņu
.20
S) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.)
—.35
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
tj ersonaa
, —.grj

apr. 3.
1926. g.
1. d, —
21872;
pied. pie

iec mier*. r. Ns 558/kr. no 31 jūlija
(ll-VIII-26). Apvainots uz s 1. 581. p.
Apcietināt.
Sala, Antons Izidora d., 28 g. vecs,
Varkovas pag. — Madonas apr. 1. iec.
miert. r. N» 679 no 28. jūlija
1926. g. (7-VIII-26).
Ņemt parakstu par dzīves vietas nemainīšanu, par
ko paziņot meklētājam.
21873. Sjlajānis, Simons Simona d., 39 g. vecs,
pied. pie Rēzeknes pils. — Paziņot dzīves vietu
Jelgavas apr. miert. uz Nš 932/25 no 24. jūlija
1926. g (6-VIII-26).
21874. Silis, Kārlis Jūlijs Miķeja d., 45 g.vecs.
— Paziņot dzīves vietu Rīgas 10. iec. miert. uz
NsHs 828 un 817 no 19. jūlija 1926. g. (6-V111-26).

21875.
Pf ziņot
Nš 9.-5

Zeltiņ, Ida Pētera m, dim. 1885. g —
dzīves vietu Rīgas pils. 3. iec. miert. uz

no 21. jūlija 1926. g. (10-VIH-26).
Sīman, Anna Jēkaba meita, 28 g. veca,
pied. pie Valmieras
pilsētas. — Paziņot
dzives
Rīgas 2. izmekl. tiesn, uz Ns 1684 no 3. jūlija
1926. g. (10-V1I1-26). _
21877. Stebers,
Jānis Jāņa d., dzim. 7. jūlijā
1910. g Rīga, Latvijas pav. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. pr-ka raksts no 4. augusta
1Ģ26. g. (7-V1II-26).
Apvainots zādzībā. — Ap21876.

cietināt.
21878.

Zelčs, Eduards
Ādama dēls, dzimis
21. augusta 1902. g., pie pie Baltinovas pag. —
Paziņot dzīves vietu krjmin. pārvaldes Rīgas nod.
priekšniekam uz rakstu no 4. augusta 1926. g.
(9-VIII-26).
218/9.
Zariņš,

Jānis Jēkaba dēls, dzimis
21 decembri
1891. g., pied. pie Lenču pag. —
Paziņot dzīves vietu Cēsu apr. 2. iec. miert. uz
Ns 219 no 16. jūlija
21880.

1926. g. (1 t-VIII-26).

Stambovski,

Marija

Aleksandra

meita,

20 g. veca, pied. pie Kaunatu pag. — Paziņot
dzives vietu Rēzeknes
apr. 1. iec miert. uz
dzim. Nš 200/23 no 31. jūlija 1926. g. (11 V1I1-26).

21856.
Obulevičs, Pēteris Jāzepa dēls ,
1908. g., piedeīgs pie Rēzeknes apr. — Paziņot

dzīves vietu Rēzeknes apr. 5. iec. miert. uz rakstu
Ns 3736 no 30. jūliji 1926. g. (7-V1II-26.)
21857. O/ols, 2anis-Voldemars Miķeļa
dēls,
dzim. 19(2. g, — Paziņot dzīves vietu Jelgavas
rakstu

Ns 657 no 2. augusta 19^6. g.

21858.
Olcbovskis, Alreds Jāņa
d., dzim.
26. augustā 1907. g, pied. pie Rīgas. — Rīgas
8. iec miert. r JnTs 642 i.o
12. iulija
1926. g.
(6 VM-26). Apvain. uz sod. lik. 581. p 1. d. —
_

21859. Ozoliņš-Ariņš, Ernests Jēkaba d., dzim.
22. augustā 1883. g, pied. pie Stirnenes pag. —
R gas 8. iec miert. r. Ns 1081 no 22. jūlija
19.6 g. (6VI11-26).
Ap/ain. pēc sod. lik. 574. p.
1. d. — Apcietināt.
21860
Otters-Stett'rs, Roberts Edmunda d.,
dzim. 1897. g.. bij. Krievijas pav
— Paziņot
viet-j Rīgas 8. iec miert. uz N° 9.8 co
dzīves
fc \7UĪ r,e\
c
f_ti±.
ir.nc
~

A. Dzenis.

Le Mioislē'e des Ffnances.
Rīgas apgabaltiesas 3. kriminalnodaļa,
4) Lieltirgonu biedrībss komiteja,
saskaņā ar savu š. g 24. augusta lēmumu paziņo
Grosierer-Societetets Komitē,
vispārībai, ka š. g. 7. jūlijā uz dzelzsceļa līnijas
Le Corcltē de la Corporation
des Rīga-Valka, posmā Lode-Valmiera tika ttrasts ar

<

no

21846' Lebedevs, Jefims Jereneva d, 42 g. v,
pied pie Silajāņu pag. — Pazibot dzīves vietu
Rigas apr. 1. iec miert. uz Nš 712 no 2. augusta
li-26. g. (7-VII1-26).
21847. Lerchs, Vo'demars Eduarda d., dzim.
19UU . g, pied. pie Ozolnieku pag. — Paziņot
dzīves vietu Jelgavas pils iec. miert. uz N° 80
no 29 julja 1926. g. (7-VIIŅ26).
2 848. LočmelsAgitans, Jānis Agates d., dzim.
1898 g, pied. pie baltinovas pag
— Paziņot
dzīves vi.tu Jaunlatgales apr. 1. iec
miert. uz
Nš 1938 no 3. jūnija 1926 g. (6V11I-26).
21849.
Matisons-, Jānis Mārtiņa
dēls, dzim.
12 februāri 1901. g., pied. pie Svitenes pag. —
Paziņot
dzīves vietu Jelgavas apr. miert. uz
Ns 5f>2 no 19. jūlija 1926. g. (11-V111-26).
21850. Msslobojevs, Lazars Radiona dēls, pied,
pie Reznas pag. — Paziņot dzīves vietu Rēzeknes
apr. 2. iec. miert. uz N° -,05 no 13. j lija 1926 g.
(6-V11I-26).
22851. Millers, Georgs Georga d, 44 g. vecs,
pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīves
vietu Rigas
7. iec miert. uz 1* 1294 no 13. jūlija 1926 g.
(6-VIlī-2i). Sodīts ar L« 24 vai 1 nedēļu aresta.
11852. Nagla, Feteris Ādama d., dzim. 1890. g.,
pied. pie Varklanu pag — Paziņot
dzīves vietu
Rīgas
7. iec. miert. uz
JsTe 1306 no 15. jūliji
1926. g. (10-VIII-26).

Apcietināt

Iecelšanas.

un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. M 20031
Atvērts

meža skola pārorgsniieta
un turpmāk,
t. i. sākot ar š. g. 1. septembri
skolā tpr. miert. uz
uzņems audzēkņus tikai ar vidusskolas (ll-VIII-26.)
izglītību.

Dānijā:

Kantoris

tfr^ļāRBralliŠis^

Rig*, pili M 2. Tel, Wk 20032 ^8^^S^^p^
y«^|p^M
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Rīkojums Nr. 149
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21861. Plotņikovi!, Vavils Maksima d., 3 3 g.
vecs, pied. pie Viļņas gub. Paziņot
dzīves
vietu Daugavpils apr. 2. iec. mieit. uz JSTs 580 no
29. jupja 1926. g. (7-VIII 26).
2 862. Penkovs, Alfrēds Jāņa d., 21 g. v.,
pied. pie Kalētu pag. —
Pazinot dzīves vietu
Rīgas atr. 3. iec miert. uz Ns 130 no 8. jūnija
1926 g (2-VIII26).
21863.
Pokšan*, Pēteris Dominika d, 27 g v.,
pied. pie Jasmu'žas pag. — Madonas apr. 1. iec.
1926. g.
miert. uz Ns S60/24. no 30. jūlija
(7-VIII-26). Ņemt parakstu pzr dzīves vietas
nemainīšanu, par ko zinot meklētājam.
21864. Raudzeps, Kāilii Jēkaba dēls, dzim.
1863. g., piederīgs pie Rigas. — Rīgas pilsētas
9. iecirKņa miertiesn. raksts Ns 735 no 19. jūlija
1926. g (7-VI1I-26.) Apvainots uz sod. lik 2 6. p.
— P.eprasīt drošības naudu La 100,—, neiemaksāšanas gadījumā apcietināms.
21865. Rušans, Jānis Kārļa d., dzim. 1870. g.,
piederīgs pie Saukas pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas pilf. 9. iec. miert. uz rakstu N? 567
no 31. jūlija 1926. (ll-VIII-26.)
21866
Ruicis, Jānis Pētera d., dzim. 13. oktobri 1866 g-, piederīgs pe Mazsalaces t ag. —
Rūjienas iec. policijas
pr-ka rakstt N° 2482 no
13. julja .926 g. (6-VIJI-2I5). Apvainols uz skc.
lik. 3S. p. —
Sa«kaņa
ar Rīga? apgabaltiesas
'>. krim. nod. ra„s.u no 20. apiiļa 1926. g.
Ks 21738 peprasama Ls 1C03,— diošībaa nauda,
prttējā gadījumā apcietināms.
21867. Romanovakis, Zigismunds Ādama dēl.«,
?49 gadus vecs, piederīgs pie Va'ahļāņu pag. —
Pazinot dzīve? vietu Rēzeknes apr. 1. iec. miert.
uzraks u Ns 1109 no 31. jūlija 1926. g. (7-VIII-I6).
Šļoms Meiera dēls, dzim.
21868. Romms,
1 -it 4 g. Latvijas p-.v. — Pazibot dzives vietu
Rīgas pils. P. iec. miertiesn. uz rakstu Nš 769 no
12. jūlija 1926. g. (_rO-»IH26.)
21869. Rfsmanis, Teodors Andrē a dēL«, dzim.
19 novembrī 1693., piederīgs pie Olaines pag. —
Pazinot dzīves vietu Tukuma iec. miert. uz r, kstu
Nš K.423 no 26. jūlija 1926 g. (7-V1II-26.)

Zuievs, Pavels Vavila d , 38 g. vecs,
d:īvrs
pie
Kacenu pag. — . Paziņot
vietu Jaunlatgales apr. 2. iec. miert. uz Nš 2868 no
24. jūlija 1926. g.. (U-VIIl-2i). Sodīts ar Ls 15,
vai 4 d enam aresta
Strazdiņš, Džemss Jāņa d, 40 g. vecs,
21871
pag
— Rigas
pieJ.
pie
Ļaudonas Odzienes
21870.

pie",

21881. Zigunovs,
Jevgeņijs Leva d, 35 g. v.,
pied. pie Maltas pag. — Paziņot
dzīves vietu
Rfzeknes
apr. 3 iec. miert. uz Ns 1816 no
2 augusta 1923. g. (ll-VIII-26)
21882. Smolakovs, Archips Pāvela d., 23 g. v.,
cied. pie Daugavpils. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils apr. 1. iecirkņa miert. uz Ns 654 no
29. jūlija 1926. g. (6-V1II-76).
21883. Zabirins, Moisejs Pāvila d., 47 g. vecs,
Latvijas pav. — Pazinot dzīves vietu Rīgas pils.
3. iec miert. uz Ns 'll36 no 21. jjlija 1926. g.
(6-V1II-26).
21884. Spielbergs, Fridrichs Jāņa d., dzimis
1878

g. pied. pie Vaidavas psg. — Paziņot

dzīv.

vietu Rīgas apr. 1. iecirkņa miert. uz Ns 848 no
8. iulija 1926. g (6-VIII-26).
21885. Zvigul-Purin, Olga Gusta m., 26 g. v,
pied. pie Latvijas. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
pils. 3. iec. mi;rt. uz Ns 961 no 28. jūlija 1923. g(6-VI1I-26) .
21886. Statkus, Emilija Jāzepa m., 17 g. v. —
Rīgas apr. pr-ka pal'gļ I.iec. jfe 7146 no 3. aug.
no aresta. —
'926. g. (7-VIII-26;. Izbēguse
Apcietināt.

21887. Zvigul-Purin, Olga Justa m., 26 g. v.,
pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu Rigas
pil«. 3. if c. miert. uz Nš 1035 no 24. jūlija 1926. g.
(5-VI1I-26).
21888. Zvinguls, Peters Kārļa d., el g. vecs,
pied. pie Ugāles psg. — Paziņot dzīves vietu
Rgas pils. 3. iec miert. uz Ns 933 no 24. jūlija
1926 g. (7-VIII-26).
21889.

Žviguls,

Pēteris

Kārļa

d,

31 g. vecs,

pied. pie Ugāles pag. — Paziņot dzīves vietu
Rigas pils. 3. iec. miert. uz Ns 12/6 no 24. jūlija
1926 g. (7-VIII-26).
21890.
Skola, Teodors Gerasima d, 31 g.vecs,
Krievijas pav. — Latgtles
apgabali
prokurora
raksts Ns 15411 no 25. jūlija 1926 g. (ll-VIII-26).
Apvain. uz s. 1, 585. p. 1. d. — Apcietināt.
2 891. Žurilo, Anufrijs Augusta d., 19 g. vecs,
oied. pie Daugavpils npr. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas pils. 3. iec miert. uz Ns 138 no 3. jūnija
1^26. g (ll-VIII-26).
21892
Švej, Baila Abo m., 66 g. veca, pied.
pie Latvijas. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils
anr
1. iec. miert. uz Nš 557 no 26. jūlija
196. g (6-VIII 26).
21893. Treimans, Augusts O.kara d., dzim.
1893 g., pied pie Jaunbar nieku pag. — Paziņot
dzīvi s vietu Rigas pils. 1. iec miert. uz Ns 96
no 9. jūliji 1926 g. (6-VIII-26). _
21894 Ten's, Helene-Lilija Jāņa m , 20 g. v:cn,
pied. pie Līksnas pag. — Rīgas
11. iec. miert.
raksts Ns 983 no 5. maija 1926_ g. (ll-VIII-26).
Apv. uz s. 1 £91. p — Apceiinat.
21895 Tračjms, Jānis Jāņa d, 18 g. v.. pied.
pie Krāslavas psg. — Daugavpi's apr. 6. iec.
mi.it. r. Nš 1569 no 26. jul

1926 g.

(6-VIII-26).

Ņemt parrkslu par dzīves vietas nemainīšanu,
par ko pazicot meklētājam.
2 896 Turks, Fricis Jāna d, 48 g. v.
Paziņot dzīves vietu Jelgavas pils
if c. miert. uz
Nš 1180 no 21 jūlija 1926. g. (7-VIII-25).
2897. Vedze, Alvine Kristapa m.. 28 g. v,
pied. pie Rīgas. —
Paziņot- dzīves vietu Rīgas
pils 3. iec. miert. uz Nš 1027 no 24. jūlija
1926.. g. (7-VIII 26).
2189S
Vin:gr,idov?, Zalm?ns Zi;ka d. 25 g.
dzīves
vecs, pied. pie Višķu pag. . — Paziņot
vietu Rēzeknei apr. 2. iec. miert uz r Ns 477 no
2. augusta 1926. g. 111-VIII 26).

P^ M^lJŽt^Lfr č- vecs. -

Meklējamo personu saraksts
Nr. 277

pi'fSe jSSfa
'«»*•-.« g. v.,
C. Pazlnot dzīves vietu
^
Rīgas 11 ier mirt

^no

WifcmbF

2- w

Kriminālās pārvaldes
priekšnieks

G. Tifentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

Personu

saraksts,

kuru meklēšana
izbeigta , Nr 188.
AiZkaInS

(llII26.)

'

Eriks Qustava

d- - !8632/26.

19%.^KnV^" Te °

d0ra

dē

'- ~

m^ &zT^t^' Anele Adama
AIb6ItS

(15-1X25 f1"8'

(24-VIli.25)

tterS

'

AlbeftS

,o?!^; Beinarovičs ,
18113/26. (19-11-26.)

Jāņa

d

'

~

15773/25-

Jāņa dēIS " ~ 15273/25-

Michails

Teklas

dēls. —

Anna Aleksandra
15381/25. (2-1X25.)
9152. Beinarovič, Anna Aleksandra
18548/26. (2-11-26.)
9153.
Bielinskis,
Maksis.
—
(21-1-26.)
9154. Brože, Arnolds. — 18993/26.
9155. Brože, Arnolds. — 19158/25.
9156.
Nikita
Nestora
Čujakovs,
16162/25. (25-X25.)
9157. Čerebenka,
Jānis
Matveja

meita. —

,c?l?!;

Bejnarovi č,

meita. —
18119/26,
(25-11-26.)
(1-01-26.)
dēls. —

21901.

Andersons,

Aleksandrs

Jēkaba

23 g. vecs. — Paziņot dzīves vietu Jelgavas pils.
iec. miert. uz Ns 1279 no 10. augusta 1926. g.
(17-VIII-26).

Zelma Andreja ro.,
dzim.
219C8.
Bērziņ,
1901. g., pied pie Turaidas pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rigas 8. iec. miert. uz Ns 998 no 27. jūlija
(12-VIU-26).
21919. Benson, Rocha Jankela m., dz. 1870.g.,
pied. pie Aizputes pil?. — Rīgas 8. iec.

dēls

dēls,

dzim. 14. martā i903. g., pied. pie Ainažu miesta.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. pr-ka r. no
Apvainots krāp9. augusta 1926. g. (12-VIH-2o).
šana. — Apcietināt.
2 902
Agorojans, Mardrass Joaganesa dēls,
dzim. 1894. g., Persijas pav. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas pils. 1. iec. miert. uz Ns 1009 no
6. augusta 1926. g. (lg-VIU-26).
Stepana
dēls,
21903. Aršanikovs, Vladimirs
dzim. 1879. g, ried. pie Istras pag. — Paziņot
dzīves vietu Talsu iec. miert. uz Ns 110 no
P. augus'a 1926. g. (13-VIII-26).
219.4. Baltgalvs, Jānis Andreja d, £6 g. vecs,
pied. pie Bauskas pag. — Paziņot dzīves vietu
Bauskas
apr
1. iec. miert.
uz Ns 282 no
2. augusta 1926. g. (18-VI11-26).
21905. Balod, Karija Andreja m., 31 g. veca,
pied. pie Vecauces pag. — Paz ņot dzīves vietu
26. jūlija
Rīgas 8. iec. miert.
uz Ns 993 no
1926. g. (18-VIII-26)
219C6. Bicans, Francis Antona d„ 34 g. v.,
pied. pie Jasmuižas psg. — Paziņot dzīves vittu
Rīgas 2. iec. miert. uz Ns 1074 no 10. augusta
1926. g. (18-VIII 26).
Bortkevičs, Antons Konstantīna
d.,
21907.

—

miert. r.

21933. Ivanova,
Anna Romānā m., dzimusi
1897. g., pied. pie Rozentovas pag. — Paziņot
Rīgas 4. iec. miert. nz Nš 737 no
dzives vietu
3J. jūlija 1926. g. (12-VIII-26).
21934. Jerums, Eduards Gustava dēls, dzimis
1915. g., pied. pie Rīgas. — Rīgas kara apriņķa
11. augusta
priekšnieka raksts Ns 43414 no
1926. g. (18-VIII-26). Dezertējis. — Apcietināt.

atjauts tirgoties uz laukuma
^^
Policijas uh Baznīcas ielu !;r aSfc
la
saukumu „Mazais tirgus".
'ķ
§ 6. Uzbraucējiem uz
lir?*, ?
visiem pārējiem sīktirgotājiem
» ^
niem un citām tirgotavām
jaw,^
pilsētas valdes norādītās vets. las >
21935. Jakunovs, Jānis Donata d., 25 g. vecs,
Zirgi pret košanu
pied. pie Sakstigales pag. — Paziņot dzīves vietu dās.
nodrol
a
Rīgas
pils. 3
iec. miert. uz Ns 1877/25 no uzpurņiem
vai galvā uzmauktām
31. jūlija 1926. g. (17-VIII 26).
Aizliegts atstāt
zirgu, uz !„?iauJtuffl
21935. Judašoks, Jānis (Ivans)
Ananija d.,
a t|
ielām bez uzraudzības.
apm. 36 g. vecs, pied. pie
Purvmalas pag. —
§ 7. Uzbraukt uz tirgus
Paziņot dzīves vietu Jaunlatgales apr. 1. iec. miert.
lauku.
raksts Ns 2683 no 3.augusta 1S26 g. (13-VIII-26). tirgošanās vajadzībām vienīgi
«t - '
21937. Krastiņš, Jānis Andreja dēls, 35 g. vecs, un paēdināt zirgus
aizliegts.
^
pied. pie Latvijas. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
§ 8. Tirgošanās uz ceļiem, i-is,,
4. iec. miert. uz Ns 1295 no 4. augusta 1926. g.

'"

(17-VIII-26).
21938.
Kalniņš,

Alfrēds Friča

d.,

37 g. vecs,
pied. pie Rīgas. - Paziņot dzīves vietu Dobeles
iec. niert. uz Ns 421 no 31. jūlija
1926. g.
(17-VIII-26).
21939. Korsak, Anna Adatna m., dzim. 1. aug.
1899. g., pied. pie Brigu pag. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. pr-ka raksts no 14. augusta
1926. g(18-V1II-26).
Apvainota zādzībā. —
Apcietināt.

2tv'40

Kalniņš, Vilhelms-Juliuss Jāņa d., dzim.
pie Allažu pag. — Rigas apr.
1. iec. miert. r. Ns 1208 no 12. augusta 1926. g.
(19-VIII-26). Apvain. uz sod. lik. 573. p, 2. d. —
1892. g., pied.

Apcietināt.
21911.

Kauliņš,

Juris

Jāņa

d.,

dzim.

2.

sept.

1901. g., pied. pie Rīgas. — Kriminālās pārvaldes
16. augusta
1926
g.
Rīgas nod. pr-ka r. no
(19-V1II-26). Apvain. piesavināšanā.—Apcietināt.
21942. Kreicbergs, Krišs-Krišjāns Jāņa d., dz.
16. apr. 1869. g., Slokas pilsonis. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nod. pr-ka r. no 12. augusta
1926. g.
(17-VIII-26). Apvainots zādzībā. —
Apcietināt.
61943. Kožurkins, Michails Michaila d., dzim.
1907. g., pied. pie Borovas pag. — Paziņot dzīv,
vietu Rīgas 6. iec. miert. vz> Ns 946 no 81." jūlija
1926. g. (17-VIII-26).

Ns 1181 no 2. augusta
1926. g.
2-VIII-26).
^
15784/25. (16-IK-25.)
Apvain. uz scd. lik. 276. p. 1. d
— Apcietināt.
9158.
21910. Bērzings, Olto-AlberU-Juliuss Luizes d.,
Ēvalds, Jānis Jēkaba dēls. — 17603/26.
(22-Xll-25.)
dzim.
19C6. g. — Jelgavas pils. iec. miert. r.
9159. Ēvalds, Jānis Jēkaba dēls. — 16335/25. Ns 1605 no P. augusta 1926. g._ (17-VM-26). Apv.
(19-X-25.)
uz sod. lik 581. p. — Apcietināt.
Jānis
Miķeļa
dēls. —
9160. Garbovskis,
21911. Blriņš, Jānis Toma d., 29 g. v., bij.
17823 '26. (2-1-26.)
Krievijas pav. — Paziņot dzīves vietu Liecājes
9161. Germans, Jekabs-Michels Siska dēls. — lauku iec miert. uz Ns 180 no 29. jūlija 1926. g.
13337/25. (16-IV-25.)
(17-VIII-26).
219*4.
Kasparsons,
Aleksandrs
Sīmaņa
d.,
9162. Gogels, Sergejs Amosa d. — 19692/26.
21912. Birze, Andrejs Otto d., 23 gad. vec. «, dzim 1805. g.. pied. pie Vidtišu pag. — Paziņot
(3-IV-26.)
piederīgs pie Zentenes pag. — Paziņot dzīves dzīves vietu Rīgas 6. iec. miert. uz Ns 809 no
Jēzups
Klemeniija dēls. — vietu Kandavas iec. miertiesn. uz rakstu Ns 409/kr.
9163.
Guskis,
5. augusta 1926. g (17-VIII-26).
15789/25. (15-IK-25.)
no 6. auguata 1926. g. (17-VIII-26).
21946. Kasparsons, Aleksadrs Sīmani dēls,
9164. Gaidamovičs, Broņislavs Augusta d. —
21913. Botva, Otto Jēkaba d., 29 gadus vecs. dzim. 1905. g.. piederīgs pie Vidriži pagasta. —
17234/25. (28-XI-25).
— Paziņot dzīves vietu Valkas apr. 1. iec. miert. Paziņot dzīves vieiu Rīgas 6. iec. miertiesn.
1926.
g. uz
9165. Grigorjevs, Benedikts Jevstafija dēls. — uz rakstu Nš 386/k no 30. jūlija
rakstu
Ns 809
no 5. augista 1926. g.
(12-VI1I-26).
(17-VIII-26)
16914-3/25. (17X1-25.)
21914. Bērziņ, Milda Jura m., dzim. 1900. g.,
21946. Kubliņš, Fricis Ādama d., 42 gadus
9166. Hermans, Jēkabs-Michels Siska dēls. —
piederīga pie Cēsu apr
— Paziņot dzīves vietu
vecs, piederīgs pie Naukšēnu pag. — Paziņot
12822 un 11783/25. (75-24-V.)
Rīgas
8
iec.
miertiesn. uz rakstu Ns 969 dzīves vietu Rīgas 4. iec. miertiesn. uz rakstu
9167. Jegorovs,
Sergejs
Jāņa
dēls.
— no 26i jūlija 1926 g; (12.V1II-26).
Ns 1086 no 9. augusta 1928. g. (17-VIII-26).
12524/25. (13-11-25.)
22915. Gmians,
Jāzeps Franča
dēls, dzim.
21947. Kubliņš, Fricis Ādama d., dzim. 1883. g.,
9168. Kalvits,
Jānis Pētera d. — 17847/26.
26. maija 1905; g. — Rīgfs pilsētas komandanta
piederīgs pie Naukšēnu pag. '— Paziņot dzīves
(5-1-26).
raksts Ns 4582 no 12. augusta 1926. g (17-VUI-26.) vietu Rīgas 4. iec. miert. uz rakstu Ns 768 no
9169. Kalniņš, Jānis Andreja d. — 19949-a/26. Dezertējis. — Apcietināt.
29. jūlija 1926. g. (I6-VIII-26.)
21916. Cers, Matīss Kristapa d., 45 gal vecs,
(15-1V-26).
2i948. Kapustins, Vasilijs Paula d., 20 g.vecs,
9170. Katkovski,
Eleonora Fridricha
m. — piederīgs pie Jelgavas. — Paziņot dzīves vietu pied. pie Augšpils. — Paziņot dzīves vietu Jauniecirkņa
Jelgavas pilsētas
miertiesn. uz rakstu latgales apr. 1. iec miert. uz Ns 267 no 3. aug.
17096/25. (24X1-25).
9171. Katkovski, Eleonora Fridricha m. — Ns 1156 no 9. augusta 1156. g. (17-VIII-26.)
1926. g (13-VIII 26).
18915/26. (1311-26).
21917. Cibuļskis, Izidors Osipa d., 30 gadus
21949.
Kiīgers, Jānis Reiņa d, dzim. 1896. g.,
Eleonora vecs, piederīgs pie Zvirgzdienes pag. — Paziņot pied. pie Aderkašu pag. — Paziņot dzīves vietu
9172. Katkovski, dzimis Peterson,
dzīves vietu Ludzas apr. 1. iec. miert. uz rakstu
Rīgas 4. iec. miert
vz Ns 1270 no 4. augusta
Fridricha m. — 19939-a/26. (19-IV-26).
Ns 2774 no 9. augusta 1926. g. (17-VIII-26.) So1926. g. (13-VIII-26).
9173. Krasilnikovs, Marķēts Vavila dēls — dīts ar Ls 9.— vai 3 dienam aresta.
219£,0. Kipsts, Jēkabs-Leons-Valdēm ars Andreja
19184/26. (2-III-26).
21918.
Cuttelo, Staņislava Jāzepa m., 45 g v,
dēh, dzim. 27 augustā 1905. g. — Rīgas pilsētas
9174.
Lazarevs, Jupats Jēkaba d. — 20123/26.
pied. pie Kaunas. — Paziņot dzīves vietu Kīgas komandanta raksts Ns 4582 no 12. aug. 1926 g.
(281V-26).
4. iec miert. uz Ns 1214 no 4. augusta 1926. g. (17-VIL-26). Dezertējis. — Apcietināt.
9175. Miloradovs, Kondratijs Kuzmas dēls — (13-VIII-26).
(Turpmāk vēl.)
17757/26. (29X11-25).
21&19
Cubrevičs, Jānis Jāņa d., dzim. 1905. g.,
pied pie Ružinas pag — Paziņai dzīves vietu
9176. Malade, Kārlis-Joāchims Kristapa d. —
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.
18233/26. (19-1-26).
Jelgavas apr. miert. uj Ns 662 no 5. augusta
Darbvedis A. Zaķis.
9177. Moncinskis, Donats Jāņa d. — 16392/25. 1926. g. (13-VIII-26).
219/0. Davidnieks,
Rudols Mārtiņa d. apm.
(17X25).
pag. —
pie Tāšu-Padures
9178. Mednis, Vilhelms Pētera d. — 19215/26. 20 g. vecs, pied
Liepājas
apgabait.
prokurora
r. Ns 3351
no
(2-111-26).
Apv. uz s. 1.
9179. Mecgin, Pēters Vikenta d. — 3749/22. 29. jūlija 1926. g. (13-V1II-26).
51. un 589. p 2. d 5. pk. — Apcietināt.
(895/21).
21921. Dudzenko, Filips Lariona d., 25 g. vecs,
9180. Nagel, Edgars Jules d. — 19980-a/26.
bij. Kriev. pav. — Paziņot- dzīves vietu Rīgas
(16-IV-26).
Saistošie noteikumi
13. iec. miert. uz Ns 792 no 12. augusta 1926. g.
9181. Ostrovskij, Marija Osipa m. — 16147/25

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

(3-X-2o).
Pinctusovičs,
9182
19452/26. (15-HI26).
9183. Pinchasovičs,

(18-VUI-26).

par nedēļas, gada un lopu tirgiem

tās un iebraucamās vietās bez
se *
pilsētas valdes atļaujas aizliegta iaS
s a '"&
tā ari citās dienās.
Piezīme.
1) Tirgošanās Uz u.

miem pierobežojošām ielām ai£
tirgus dienās vienīgi tad, ja az«
2
laukuma nav svabadas vietas
gošanās pārējās nedēļas
diensi
tirgus laukuma aizliegta bez
pili!
valdes atļaujas.
§ 9. Maksu no uzbraucējiem|
D rA
vējiem (sīktirgotājiem) pilsētas '
ievestiem lopiem (zirgiem, govīm, $£
u. t. t.) nosaka pilsētas dome un jeu
tirgus ienākumu nomnieks vai nodri
"
iekasētāji.
§ 10. Uzbraucēju ratiem, no kuri»,
tiek pārdotas preces, jžbūt tīriem n i
ņos novietotām precēm atdalītām no tjt
šas pieskaršanās pie ratu sienam.
§11. Gaļas produktiem jār-ūt apam
gotiem ar Kuldīgas pilsētas zīmoga.

'

. § 12. Mēriem un svariem jābūt ap
zīmogotiem saskaņā ar likuma prasīti»
§ 13. Vainīgos par šo noteikumu «

izpildīšanu sauc

pie

likuma pamata.
§ 14
Šie saistošie

atbildības nz sodi

noteikmni ttjjn

spēnā diva nedēju laikā no viņu ink
„Valdības
dieāšanas dienas
bet gada un lopu tirgi jaunos termina

Vēitnai

tiek noturēti skaitot ar

1927. gadu.

§ 15. Līdz ar šo skaitās atcelti «ii
līdz šim izdotie saistošie noteikumi iii
lietā.
Kuldīgā, 1S26. g. 29, maijā.
3
Kuldīgas pilsētai vai

Saistošie noteikumi

par svētdienas darbu noliegta
maiznīcās Liepājas pilsētā,
Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 15. augusta sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas
pašvaldības
departamenti
1926. g. 25. augusta rakstu Nš 107061.

1. Visos uzņēmumos, kuri izgata
pārdošanai maizi, biskvītus, konoiton
preces vai citus cepumus no miltiem,
aizliegta cepšana avētdienās. Uznēmmn
īpašniekiem, nenodarbinot algotu dtih
spēku, svētdienās atļauts ceturtdaļstunda
laikā maizes un c. miltu cepumu i«»

dzēšana pirmdienai.

2. Izņēmumi no 1. pantā min. alilt
guma pielaižami, ar pilētas paīra*
atļauju,
nelaimes un katastrofu P
dljumos.
3. Šo saistošo noteikumu pārkaļtf
sauks pie atbildības par saistošo no»

21922 Dzalbe, Jānis Andreja d. — 42 g. vecs,
Kuldigas pilsētā.
pied. pie Aulejas pag. — Paziņot dzives vietu
apr.
3. iec. . miert. uz Ns 1685 no
Jēkabs Sīmaņa dēls. — Daugavpils
Pieņemti
pilsētas domes '926. g. 15 apriļa
4. augusta 1926 g. (13-VIII-26)
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
kurnu neievērošanu.
_
..
16153/25. (8X-25).
Enge,
Augusts
Jāņa
d.,
46
g.
vecs,
21923.
pašvaldības departamenta 1926. g. 19. aug.
stājas
4. Šie saistošie noteikumi
Poksans, Peters Dominikad.-— 11422/24. pied pie Rembates pag. — Paziņot dzīves vietu
9184
rakstu Ns 106929.
(354-24X1).
pēc 2 nedēļām no viņu pirmreizējas^
.
Auces iec. miert. uz Ns 396 no 4. augusta 1926. g.
Romanenko, Jevgeņijs Zachara dēls. — (12-V1II-26).
§ 1. Kuldīgā nedēļas tirgus notur uz publicēšanas « Valdības Vēstnesi", »?
918J
15720/25. (8-IX-25).
21924. Ermansons, Žanis Andreja d.. 24 g. v., pastāvošā
tirgus laukuma pirmdienās, jāizliek redzamā vietā visos 1. pw*v
uz Ns 571 no 31. jūlija 1926. gada trešdienās un piektdienās.
Rubens, Kārlis Jāņa d. — 12970/25.
— Paziņot
9186
nētos uzņēmumos.
(12-VIII-26).
(1
^'
§ 2. Kuldīgā preču gada tirgus noRemersens, Dau'a Kārļa d. — 21009/ 26.
21925. Gedritisovs, Antons Josifa d., 29 g. v,
Liepājā, 26. augustā 1926. g.
9187
30.
septemorl, _ 1. un 2. oktobri,
pied. pie Kurcumas psg — Paziņot ddves vietu tur
vai*
2
Liepājas pilsētas
9188. Skretels, Mārtiņš Andreja d. — 19995/26. Bauskas apr. 1 iec miert. uz Ns 291 no 6. augusta
10. un 11. maijā, kā ari 21., 22. un
(16-VIII-26).
1926. g.
(1MV-26).
23. decembri, bet lopu tirgss otro otr21926.
Grišans, Antons Aloiza d., 22 g. vecs,
Andreja d. — 21456/26(
Saistošie noteikumi
9189. Skretels, Mārtiņš
apr ļa mēnesi, 1. septembrī un
dzīves vietu dienu
pied
pie Osunas pag — Pazinot
(9
15. novembri.
par _ sevišķas
maksas Oernš -.yJ
Jelgavas pils i-c miert. uz Nš 1139 no 10. aug.
SŠtrazds, Roberts Pētera d. - 2186/21.
i
1926. g. (17-V1II-26).
Piezīme
Ja gada vai lopu tirgi pilsētas ce'ļu un tiltu pastiprinātu
/ļ9
22-111)
1
Gtaube,
Pavils
Albina
d,
18
g
vecs,
21927.
Leonids
Izidora
nod
Sumarokovs-Rogoļevs,
qiqi
iekrīt sestdienā, svētdienā vai kādā sanu) no automnbiļiem, kurj
ļļļ5
pied. pie Osunas pag. — Paziņot dzīves vietu
(1-VI1-25.)
dēis - 14459/25.
citā kristīgo vai žīdu sveiku diesā, ar pasažieru un preču
ls.
iec.
miert.
uz
Ns
1138
no
10.
augusta
Jelgavas
p
—
19068/
26
Jāņa
d.
Juris
administrē
Skuķis,
919?.
tad tos notur nākošā pirredienā.
1926. g. (17-VIII-26).
.Daugavpils
pilsētas
21928. Gedreicis, Antons Jadvigas d., 17 g. v.,
(1
§
3.
Tirgcšasās
nedēļas
tirgos
atļauta
robežās.
19481/26
J,a
d.
Alfrēds
pied. pie Kalkūnes pag. — Paziņot dzīves vietu
9' l93Zīdens,
192
no pulksten 6 rītā līdz pulksten 2 pēc
Pieņemti Daugavpilspilsētasdomes
Daugavpils-apr. 1. iec miert. uz Ns 661 no 5. au(1
Mārtiņa
d.
19485
26
apstiprināti ar isj"' ^
Ž',94'Lidts, Kārlis
10.
maija
sēdē
un
pusdienas.
Nekavējoties
pfc
tirgošanās
gusta 1926. g. (13-VIII-26).
depart'
ministrijas
pašvaldības
21929. Hanzovskis, Heinrichs Teodora d., 30 g. laika izbeigienās visiem uzbraucējiem un
(1
d. - 20187/26,
J* !U *" 1
Kārlis
Mārtiņa
rakstu
1926.
g.
10.
jūnija
vecs, pied. pie Kuldigas.— Paziņot dzīves vietu liigo.ājie n jāats āj tirgus laukums.
9$!? Stnidts,
3,,
Kandavas iec. miert. uz Ns 166/kr. no 6. augusta
Pamatojoties uz likuma
§ 4.
Kārtību tirgos
uztur Urga ienāt
^aļgģ ^' sļupikova , Praskovja Michaila meita.
1926. g. (17-V1II-26).
satiksmes
15p.
par
i
«M^Jļ,
iA?fi8/25. (6-VII-25.)
21930. Heinrichsons, Kārlis Teņa d., dzimis kumu notnn!ek8 ar po'ici as piepalīdzību.
Miķeļa meita. zemes ceļ
jāpadodas ielām, šosejām un
Slupikova, Praskovja
1871. g.. pied. pi ? Rīgas. — Paziņot dzives vietu Visiem tirgus apmeklētājiem
0197
'
19-IV-26.)
miert.
uz
Ns
53
no
22.
jūlija
Rīgas
4.
iec.
citiem
un
nomnieka aizrādījumiem un nosacījumiem. automobiļiem
on'ni? 26 '
Miķeļa meita. - 19^6. g. (12-V1U-26).
kas '»' ^
Slupikova. Praskovja
līdzekļiem,
Piezīme. Pilsētas valdei Ir tiesības satiksmes
9198
Jūlija
Ādama
2!931. Ivulan-Bite,
meita, 22 g.
122 Wf*p
.Valdības
Vēstnesi"
Ns
iecelt
vajadzības
gadījumā
tirgus
d.
19252/26
veca, ped. pie Labvaržu pag. — Rēzeknes apr.
20^f- šukSIgnats Kajeana
sevis*»
1. iec. miert. rak: ts Ns 6?6 no 30. julja 1S26. g.
uzraugu kārtības uzturēšanai tirgos. 5. jūnijā, noteikt sekošu
.^
p«-'
Jēzupa
meita.
(17-V , 11-26). Apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. —
tiltu
Viktorija
par
pilsētas
ceju
un
§
5.
Tirgošanās
ar
malku
un
a,
^Sf'Vkovskaj
lopu
ua -erS H
Pieprasīt ķīlu Ls 50 līdz kūjas iemaksai turēt apēdamo (sienu, salmiem u. t. t.) atjauta lietošanu no automobiļiem
dēis.
cietinājumā.
pa»lt l
20S26'lS26Konstan -ins Pāvela
ar
nodarbojas
kletiem, kuri
0
21932. Ivanovs, Ku^ma Fedora d., apm. 21 g. katra dienu no pulksten 6 rītā līdz pulk_ 56gl/22 (115 ..I1I0
preču _ pārvadāšanu D-SUgavpi
20278/26. (20-JV-26.1
vecs, pied. pie Augšpils pag. — Jaunlatgales apr. sten 1 dienā no pilsētas valdes ierādītās
"
1. iec. miert. raksts Nš 2673 no 3. augusta 192o. g. vietās: a) ar malku
- 1268/21. (45-21-1.)
atjauts tirgoties uz robežas:
Jāni
gg" Se
(18-VIII-26). Sodīts ar _ Ls 10. — Pieprasīt min.
^
laukumiem, atrodošiem Jelgavas un Kalna
§ 1. No preču automobiļiem. «^
kujus
iemaksāt
Latvijas
banka
T.
M.
pārvaldes P*»"*
10 lalus,
Kriminālās
ielu
stūri
un
laukuma
Ventspils, Smilts no viņu maksimālā kf^ļL gadi*
ienākuma rēķinā
EN
12 un par izpildīšanu pa^
Darbvedis A. Zaķis.
ziņot meklēt ijam.
un Teatj-a ielu stūrī; b) ar lopu ēdamo maksa ņemama Ls 80—i*
Jēkabs Simaņa dēls.

—

spa

PY^

?

mecf^'

šais pasažiertvaikonis .Bsrevestņik* pa- ļ
—""^IMaksu uzrādītās sumas rogājušo nakti biezā miglā, mēģinādams
<D t°, «oSc rpilētas valde.
un
bezas nu.
aut0mobiļiem
mo- izvairīties no sadursmes ar kādu citu i
^
īpašnieki, veikalkuģi, uzskrējis virsū ostas molam, pie
Vrfiem kurus viņu
izlieto tikai savām va- kam dabūjis lielu sūci un 15 minūtēs
rūpnieki
,n
^l
fll<Tlusm
Liekas, ka
maksa ņemama no katra nogrimis.
dabūjuši
un no motocikleia galu apmēram simts cilvēki.
J
mobila Ls 60
Atrasti jau 19 līķi.
g
ņemams
Ls
40
i-8 2 g
autotaksometra
Maskavā, 31. augustā. Par tvaiNo
koņa
„Burevestņik"
jļ5 do katra motora.
kataautobusu satiksmi strofu
Ļeningradas
reidā ziņo, ka
* « 4 Pirms pilsēta
pamatiem, no upuru
skaits
izrādās
vēl
Vimks uz koncesiju
Ūnijas ņemams lielāks nekā to vēstīja pirmās
maršruta
autobusa
. ai
liekas.
Jnklis Ls 100 gadā un par katru nā- telegramas:
noslī150 cilvēki.
-n (izņemot pirmo) autobusu tanī kuši
Uz kuģa pa*a linik l 'a viņu uztur viena un tā visam atradās 563 pasažieri; 285 no
- Ls 100 gadā
tiem uzņēma glābšanas laivas, bet daudzi
Jf p ina
n 5 jvbksa iekasējama pilnā apmēra, izglābās pašu spēkiem peldot, jo kātaizdota pirms strofa notika ne visai tālu no krasta.
atļauja
.braukšanas
izdo'a pec
ja
atļauja
turpretī,
,
LTA.
5i iunija
par
tekošo
'
maksaiekasējama
on jūnijs, tad
Stāvoklis Ang ija.
pusapmerā.
aadu t kai
Londonā, 30. augustā. Apakšnams
s 6 Šie noteikumi stājas spēkā 2 nepēc publicēšanas «Valdības šodien sanāca uz ārkārtējo sesiju izņēdeftt laikā
muma stāvokļa pagarināšanai sakarā ar
1V
Pilsētas valde.
ogjraču streika turpināšanos. Rezolūcija,
kas pagarina valdības sevišķās pilnvaras,
tika pieņemta ar 232 balsīm p.et 91.
Vairāk strādnieku partijas deputāti pa

__

kur ar
nostādīta latvju tenatnes rāmjos,
reālo bij kopā savienots ari teiku mitoesot pilnīgi bez pamata. Spā- loģiskais elements. Teika, mīts ir fantāzijas auglis, kam senais latvietis ticējis
nijas iekšējais stāvoklis e ot pilnīgi normāls, par ko liecinot ari fakts, ka pēdē- un ko tas uzņēmis kā psiehisku realitāti.
ņēmis senā latvieša pasauli ar
jās dienās noticis tikai viens politisks Rainis
viņa mitoloģisko domāšanu un ir ielicis
arests: apcietināts kāds zīmētājs karika-

gramu, ka visas baumas oar

mieru

tūrists par valdības apvainošanu.

Tautu savienība.
Žeņevā šo2eņevā , 30. augustā.
otro
sesiju
Tautu
uz
sanākusi
dien

sēdes laiku sacēla

nekārtības

no tiem — Džeku

Džonsu — priekšsē-

un vienu

dētājam nācās izraidīt no zāler.
Londonā, 30. augustā.
Pie Ponkomisija, tipulas ogļraktuves Velsā šodien liels

LTA.

to savos simboliskajos tēlos.

Rīga.

Telegramas.

Z. A. Meierovica piemiņas fonda

(Latvijas telegrala

valde

ārzemju telegiamai.)

aģentūras

T a 1 i n ā, 30. augustā. Vabtsvecākais
vakar Veravā svinīgi atklāja pieminekli
igauņu nacionālā eposa „Kalew.poeg"
autoram Dr. Krizvaidam.

ar šo izsaka vissirsnīgāko pateicību
māksliniekiem, Rīgas simfoniskam orķe-

strim, Tukuma vieslgās biedrības korim,
Rīgas Doma un Tukuma Trīsvienības
Londonā, 30 augustā. Vācijas
baznīcu valdēm, Rigas Jūrmalas un Tulabākais gargabalu peldet _ ājs
kuma skautiem, laikrakstiem un citiem Flrketers šodien pārpeldējis
par Z. A. Meierovica nāves dienā sarīkoto koncertu
pabalstīšanu un
laipno
pretimnākšanu nelaiķa piemiņas dienas

atzīmēšanā.

"Te,

Ārzemes.

neMadridē

izcelšanos

Māksla.

juras

Lamanšas

šaurumu

minūtes - par
īsākā
1 stundu
48 minūtēm
Ederle,
laikā, nekā Ģertrūde
uzstādīdams tādā kārtā jaunu rekordu.
Firketers ir tikai 25 gadi \ecs un nz
vienas acs neredzīgs.
12 stundās
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Sezonas atklāšana Nacionālā teatrū

Nacionālais teātris atklāj sezonu kā pirmā

mākslas

iestāde

KURSI.

trešdien, 1. septembrī.

Pirmo reizi uz latviešu

skatuves

parā-

Rtga» birze, 1P26. gfda 31. augustā.

dīsies Šekspīra lielā fantastiskā spēle
„Vētra". To ieskata par šī senā drāD e v I s e i:
studiju
javienibas
mas lielmeistara
pēdējo darbu, kurā 1 Amerikas dolar» .... 5,183 — 5,193
jāspriež
par
Savienības
streikotāju
bars
apmētāja
ar
akmeņiem
jautājums
kurai
25,17 — 25,25
Anglijas mārciņa ...
Komisijas lo un citiem priekšmetiem policijas nodaļu, spilgti izpaužas viņa dzives un mākslas 1100
padomes reorganizāciju.
Francijas franku ....
14,85 — 15,10
gūtās
atziņas.
Visa
drāma
ir
cildena
100 Beļģijas tranku ....
cekļi, kuru tagad ir tikai 14 agrāko 15 kas apsargā pie darba atgriezušos ogļ
14,20 — 14,45
gara caurdvesta, cilvēkmīlas, dziļa miera, 100 Šveices franku ....
' , jo Brazīlija vairs nepiedalās sa— 100.65
racis.
99,75
PoHcistiem
ar
lielām
pūlēm
izdevietā
bet ari gara trauksies pārņemta. Fan100 Itālijas liru
16,65 — 16 95
priekšpusdienā
vispirms
vās
uzbrucējus
bet
abās
pusēs
izklīdināt,
junās notuiēja
138 35 — 136.40
tastiskas, romantiskas un jautri groteskas 100 Zviedrijas kroms....
Tai sekoja atklāta pie tam vairāk ievainoti.
LTA.
slēgta apspried 1'.
112 85—114. J5
ainas mainās dzīvā kaleidoskopā. Tās 100 Norvēģijas kronē . . .

1

Spānijas delegāts Palasioss
ņamatoļa spāniešu prasību pēc pastāViņš kategoriski
vīga mandāts padomē
«stājās par to, lai jautājums tiktu izŠķirts šinī sesijā, — to nekādā ziņā
vaira nedrīkstot atlikt. Tālākās debatēs

jjde, kuri

Francja, Anglija un Vfcija lika priekšā
ienest dažas pārgrozības pazīstamā lorda
Seiila projekts, lai padarītu to vairāk
bet
pieņemamu Spinijai un Polijai,
Kālija, Beļģija un Zviedrija tam pretojās.
Nolēma uibināt šaurāku subkomisiju,

Spānija.
Parizē, 10. tugustā. Havasa aģentūra apstiprina
ziņu, ka Spānijā izcēlušies nopietni
nemieri.
To cēlonis virsnieku
korpusa

konflikts

d e R i v e r u.

Tuvāku

ar

Primo

informāciju

par

Zviedrijas,

Itālijas,

Uragvajas, Vācijas,
LTA.

Krievija.
Maskavā, 30. augustā
Ļeņingradasreidā notikusi
smaga
katastrofa
Uz KronUadi izbrsukuDonata

J*h anabiltiKa I. dilMali

«Ipar

"'Pārsūdzību,

laišanu

Lugas

saturs

prasa

daudz mūzikas (to komponējis Jānis Kal-

niņš) un deju sn plastiku

kustību

(tās

iestudē A. Mišsjeva). Izrādē nodarbināti
daudzi pirmie tēlotāji. Uzstāsies ari šis

sezonas jaunangažētie spēki: Paula Baltābol (Mirandas lomā), A. M'chelsons (kā

catiksme ar Spāniju joprojām pārtraukta

groteskais Stefans) u. c.

tomēr nav
gaitu acumirkli
iespējams dabūt, jo telegrāfa un telefoni

Spānijas dzelzsceļi

nostādīti zem militā-

Gazette" sa
ņēmusi no spāniešu vēstnieclbs paskai
drojumu, ka ievērojot ļoti nopietno stāvokli Spānijā, domājams, ievesta stingra
preses cenzūra, ar ko izskaidrojams tiešu
ziņu trūkums.
Parizē, £0. augustā. Havssa aģen
tura saņēmusi no Madrides oficiālu

tele-

Sagaidāma kla-

siskajam
darbam
cienīga izrāde
Ka
publikā ļoti liela interese uz Nacionālā
teātra sezonas darbu, redzams jau no tā,
ka atklāšanas izrSdes biļetes jau3di.nas
iepriekš izpārdotas.

Dailes teātris atklās sezonu ar Raiņa
« Spēlēju, d ancoj u \ Rakstot šo
darbu, autoram nav bijis nekāda speciela
traktējuma problēma, bet viņa idejas bijušas tikai sajūtas.

d. Kozlovska mantu un pieLatgales apgabaltiesas I civilnodaja,
pie
kopvaldīšanas,
uzaicina atklātā tiesas, sēdē 1926. g. 16. martā
Boļeslavu Antona d. Kozlovski, kura izklausījusi
Ignata Antona, Aloizija
dzīves vieta prasītājiem nav zināma, Andreja
d.d. Ripinu
par
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod., četru mēnešu laikā, skaitot no šī slu- Miķeļa (Michaila) Andrejalūgumu
d. Ripiņa
««skaņā ar civilprocesa likuma 1958. p., dinājuma
iespiešanas
dienas ,,Vald. atzīšanu par atrodošos bezvēsts prompaziņo, ka 7. sephmbrī 1926\ g, minētās Vēstn.", ierasties šai tiesā saņemt no- būtnē nolēma: publicēt ,,Vald. Vēstn."
Jiodaļas atklāta _ tiesas
sēde nolasīs rakstus no prasītāju iesūdzības raksta un par bezvēsts promesošo Miķeli
Ripiņu
1925. g. 8. maija mirušā Rīnužos, Manpielikumiem un uzdot savu dzīves vietu un uzdot Skaiste§ pag. padomei iecelt
gai» pagasta, Jēkaba Pētera d. Azau- Daugavpilī.
aizbildnību
par
bezvēsts promesošā
Jtija
Ja minētā laikā aicināmais neierastos Miķeļa
(Azauska, Azovska) notarielo
Andreja
d. Ripiņa
mantu,
«štamentu.
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs atrodošos Skaistes pagastā. Ripiņu c.
ja
klātbūtnes,
ieradīsies, bet
Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
Rigā, 27. augustā 1926. g.
L. Ni> 3904 bez viņa
savu dzīves vietu Daugavpilī neuzdos, 295. p. kārtībā.
Priekšsēd . v. D. Cimmermans.
aicinājumus
uz tiesas sēdi un visus
Daugavp.,1926.g.l3.aug. LJVg697a/26
Sekretārs A. Kalve.
HJJ2
pārējos papirus atstās tiesas kanclejā.
Rn'ekšsēd. v. J. Krūmiņš.
Daugavp.,1926.g. 10.aug. LXs668p/26.
%is apgabalt. 3. civilnodaļa,
10897a
Sekr. v. Ķ. Debesnieks.
Priekšsēd.
b.
Krūmiņš.
J.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.
Latgales apgabaltiesas 1 civilnodaļa,
10520a
Sekr. v. K- Debesnieks.
ka 7- sePtetnbrī 1926. g., minētās
S','
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 28. maijā
*»a |as atklāta
tiesas
sēdē nolasīs
Latgales apgabaltiesas 1 civilnod.,
izklausījusi Marijanas Caunas lūgumu
«6 g. 5. augusta Rigā mirušās Frideuz
civ.
proc.
lik.
293.,
295.,
298.,
301.,
par Sīmaņa Ādama d. Cauna atzīšanu
"«« (Fnderines) Amandas
Kārļa m. 309. un 311. p. pamata uz Stepanīdas par atrosošos bezvēsts prombūtnē, no«eiraan (Nei-man, dzim. Zablovski,
dzim.
KuzņeJerofeja m. Magulas,
lēma: publicēt
,,Vald . Vēstn." par
«*«rolo testamentu.
covas lūgumu, viņas prasības lietā pret bezvēsts promesošo Sīmani Cauni un
%, 27. augustā 1926. g. L. Ns 4339 Aleksandri Antona d. Magulu par lauuzdot Krāslavas
bāriņu
tiesai iecelt
Pri ekšsēd. v. D Cimmermans. lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kūļa
aizbildniecību par bezvēsts promesošā
1]7..
-^!L
Sekretārs A. Kalve.
dzīves 'vieta prasītājai nav zināma, Sīmaņa Ādama d. Cauna mantu, atrod.
ierasties tiesā četru mēnešu laikā, no Krāslavā, Augusta ielā JVe 38.
šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald .
Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
Vēstn.".
295. p. kārtībā.
LN&95
Pie lūguma pielikts lūguma noraksts.
'iW 1f\5Gun 77- P- P««nata . dara
Daugavpilī, 1926. g. 13. aug.
noteiktā
'
laikā neJa atbildētājs
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
L 'lavskas Pra.«ības lietā pret ieradīsies personīgi vai caur pilnvarSēmi™,
10898a
Sekr. v. Ķ. Debesnieks.
rsa d L'Pliavsku par laulības nieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas
ikirč
klausīšanai aizmuguriski.
Latgales
apgabaltiesas
I civilnodaja
nosprieda:
laulību
>?
ļSļ'*^
S
15.
Daugavp.,13.aug. 1926.g. CLJVe791
septembri, Lietava
.ar šo paziņo vispārībai, ka 1925. g.
Garp L"tb ^reil draudzē &tar
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
2i». martā mir. Konstantīna Parfirija d.
P P™»'"!»»
Helēnu ?i«r
I
Llpliav sk«
10895a
Sekr. v. K. Debesnieks.
Bočko notariālais testaments, ar kuru
> a'iaitne Tagere dzim.
Tai»
1
tāiu Sem
testatora kustama un nekustama manta
Qirša d
Latgales apgabaltiesas I civilnodaļa,
^P «h.lf"!^ škirtu; )'onu
at iaut pfas>novēlēta Annai Pētera m. Bočko ar
m Ukt,es savā
298., 301., apgabaltiesas 1926. g. 30. apr. lēmumu
uz
civ.
proc.
lik.
293.,
295.,
atraitnes
uzvārdā
.Taģe,.
uz
pamata
Natālijas
309. un 311. p.
apstiprināts un izdots mantiniecei.
atbildētājs civ. pr0c. lik.
dzim. Fiļi728, 731 Nikolaja m. Podrevskas,
Daugavp.,1926.g.l3.aug. LJVs768a 26.
^
lietā
pret
P' pared?eta laika neiesniegs povas lūgumu, viņas prasības
^i atii,
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
d. Podrevski par
tad Vladimiru Nikonora
Priedumc ?.10899a
Sekr. v. K- Debesnieks.
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
nav zināma,
dzīves
vieta
prasītājai
I civilnodaļa
aUgUSā
Latgales
apgabaltiesas
Ua .4 436;
IM6. gadā.
1926
ierasties tiesā četru mēnešu laikā no sī ar šo paziņo vispārībai, ka 1924. g.
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald. 25. febr. mi 'r. ļura Pētera d. Mileiko
'0519 Sew!!klsēdētāia b- (paraksts)
~
Vēstnesī".
privātais testaments, ar kuru testatora
T^ir^alļv_K. Debesnieks.
Pie lūguma pielikts tā noraksts ar iz- kustama un nekustama manta novēlēta
alapgaba|tiesas 1
civilnodaja,
zinu.
Antonam Raudivam, Anelei Mileiko un
" ja atbildētājs noteiktā laika neie^"C.. lik. 293., 295..
298., 301.,
Annai Dzenis ar apgabaltiesas 1925. g.
?
pilnvarnieku
P- pamata , Feliciias radīsies personīgi vai caur
17. apr. lēmumu apstiprināts un izdots
klausīšanai
;m - Pehksa . Antona un Donita tiks nolikta tiesas sēde lietas
L.V?298a 2o
mantiniekiem.
CLJM°782p 26
13. aug.
1926.
g.
Boleslal,, a °.vsku P^sības lietā aizmuguriski.
Daugavpilī,
Daugavpilī, 13. aug. 1926. g.
antošanL -°-- Kozlovski
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
tiesību atPriekšsēd. v. J. Krūmiņš.
.'Pasu'na
un ' nam
1 ,kllso
Sekr. v. K- Debesnieks.
1090iia
Debesnieks.
Pēc mir. Antona
Hi896a
Sekr. v. K-

Tiesu sludinājumi.

!

darina J. Msncis.

notikumu

kas mēģinās
domstarpības
izlīdzināt
ras apsardzības.
Subkomtsi;ā ieiet Francijas, Anglijas,
Londcnas ,Weastminster
Beļģijas un Polijas pārstāvji.

teatrāli izveido A. Arntmaņa-Briedlša režijā. Fantastisko apkārtai un kostīmus

Visa lugas darbība
Latgales apgabaltiesas

136,85— 138,85
15,25— 15,55
100 Holandes guldinu . . .
207,15 — 208,70
100 Vācijas marka
.... 122,80 — 124.H
12,97 —13,17
100 Somijas marka , . . .
1,37 — 1,395
100 Igaunijas marka ....
—
55,00
100 Polijas zlota . . . , .
100 Dānijas krona

....

100 Čechoslovaķijai

krona

uzdot

Pasienes

pag.

65,n

50,55-5160

100 Lietavas lita

1 SSSR červoņeci

...

Dārgmetāli
Zelts 1 kg ...
Sudraba 1 kg . .
.

.

.
.

3425 — 3445
98 —1C6

.

VSi ttpaplt l:

5°/o neatkarības aizņēmums
4°/o Valsts prem. abņēaiuma

98 — 100

6°/o Zemes bankas ķīlu

92- 92

8°/o Hipotēku
ermes

zīmes

ķīla
9fJ

8;

priekšsēdē! *js J. Skujevk»
Zvērināts biržai meklēt M. Okmltni

ir

Redaktors: M. Aroni.

1. civilnodaja,

padomei

bankai

98 — 10?

Rīgas biržai kotacljat kū.uls.|M

atklātā tiesas sēdē 1926. g. 26. februārī,
izklausījusi
Pasienes pag. valdes lūgumu parFrančaSidoroviCa atzīšanu par
atrodošos bezvēsts prombūtnē, nolēma:
publicēt ,,Valdības Vēstnesī" par bezvēsts promesošo Franci Sidoroviču un
aizbildniecību

.

iecelt

par
bezvēsts
promesošo Broņislavu
Žagaru un uzdot Liksnas pag. padomei
iecelt

aizbildnību

esošā Broņislava
rodošos

Liksnas

par

bezvēsts

Žagara
pagastā

prom-

mantu,

at-

Klingevišku'

sādžā.
Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.
L. JVa 1534a, 25.
Daugavpilī, 6. augustā 1926. g.

par bezvēsts promesošā
Franča
Sidoroviča mantu, atrodošos
Priekšsēdētāja v. J. Krūmiņš.
Šo 10173a
Pasienes pag., Gumnišču ciemā.
Sekretāra v. K- Debesnieks.
lēmumu publicēt civ. proc. lik. 295. p.
Latgales
apgabaltiesas 1. civilnodaļa
kārtībā.
Daugavpilī, 1926.g.6.aug. L.Ns608a26g ar šo paziņo vispārībai, ka 1925. g. 12.
novembrī mirušā Uljana (Julijanaj An
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.
10174a
Sekretāra v' K. Debesnieks. drēja (Andriva) d. Šelecka notariālais
testaments, ar kuru testatora kustama
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
un nekustama manta novēlēta Pēterim
atklātā tiesas sēdē, 1926. g. 19. febr., Karaševskam ar apgabaltiesas 1926. g.
izklausījusi Praskovjas Jāņa m. Kudr23. apr. lēmumu apstiprināts un izdots
javcevas lūgumu dēļ Jāņa Leona dēla mantiniekam.
Ļevkina
atzīšanas par atrodošos bezDaugavpilī, 1926.g.l3.aug.LJM°341a 26
vēsts prombūtnē — noiēma: publicēt
Priekšsēd. v. J. Krūmiņš.
,,Valdības Vēstnesī" par bezvēsts prom 10901a
Sekret. v. K. Debesnieks.
esošo Jāni Leona d. Ļevkinu un uzdot
Linavas pagasta padomei iecelt aizbildLatgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
niecību par bezvēsts promesošā Jāņa atklātā tiesas sēdē 1926. g. 11.
jūnijā
Leona d. Ļevkina
mantu, atrodošos izklausījusi Franciskas Tomasa meitas
Linavas pagastā. Šo lēmumu publicēt Žundas lūgumu atzīt Jāzepu Tomasa
d.
civ. proc. lik. 295. p. kārtībā.
Zundu par atrodošos bezvēsts promDaugavpili, 1926.g.5.aug. LKs250a26. g. būtnē, nolēma:
publicēt
,, Valdības
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.
Vēstnesī" par bezvēsts promesošo Jāzepu
10091a
Sekretārs
K.
Ķangurs.
Tomasa d. Žundu un uzdot Naujenes
pagasta padomei iecelt aizbildnību par
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
bezvēsts promesošā Jāzepa Tomasa d.
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pamata Žunda mantu, atrodošos Naujenes pag.,
ar šo dara zināmu, ka tiesa 1926. g. 31. Būtisku sādžā.
maijā Zinaīdas Pētera m. Škļares,
Dāugavp.,1926.g.l7.aug.LNal.015a 26
dzim. Zaiceva, prasības lietā pret KonPriekšsēd. b. J. Krūmiņš.
stantīnu Nikifora d. Škļaru par laulības
11086a _ Sekr. v. K- Debesnieks.
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: laulību
noslēgtu 24. febr. 1924. g. starp KonLatgales apgabaltiesas I. civilnodaļa,
Škļaru.
stantīnu Škļaru un Zinaidu
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 30. aprilī,
dzim. Zaicevu, atzīt par šķirtu, atļaujot
izklausījusi šīs tiesas prokurora lūgumu
šķirtai sievai saukties savā jaunavas
deļ Jāņa (Ivana) Origorija d. Bujanuzvārdā ..Zaiceva ".
arzīšanas par atrodošos bezvēsts
atbildētājs
civ.
proc.
lik.
728.,
731.
Ja
publicēt ,,Vald .
un 748. p. p. paredzēta laikā neiesniegs prombūtnē, nolēma:
Vēstnesī" par bezvēsts promesošo Jāni
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
Origorija d. Bujankovu un uzdot
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
Aiviekstes pagasta padomei iecelt aizDaugavpilī,!7.aug. 1926.g.L> 268
bildniecību
par
bezvēsts
prom
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
Jāņa Origorija d. Bujankova mantu,
llil.Soa
Sekret. v. K. Debesnieks.
atrod
pag., Dankeru
ciemā.
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
lēmumu publicēt civ. proc. lik.
atklātā tie
g. 6. novembrī
izklausījusi šīs tiesas prokurora lūgumu 295. p. kārtībā.
Daugavpilī, 7.aug.l926.g.L..Nš899a 26.
par Broņislava Žagara atzīšanu par
atrodošos bezvēsts
prombūtnē, noPriekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.
,,Valdības
Vēstnesī" 10416a
lēma: publicēt
Sekretāra v. K. Debesnieks

.

Latgales apgabaltiesas 1.
civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 12. martā
izklausījusi
Jāzepa Ādama d. Ļaksa
lūgumu dēļ Konstantīna, Adeles un
Annas Ādama d. d. Ļaksu atzīšanas
par
atrodošos bezvēsts prombūtnē — nolēma : publicēt „Valdības Vēstnesī" par
bezvēsts promesošo
Konstantinu,Adeli
un Annu Ļaksiem un uzdot Skaistas
pag. padomei iecelt, aizbildniecību par
bezvēsts promesošo Konstantīna,Adeles
un Annas
Ļakšu
mantu, atrodošos
Skaistas pag., Kokinu ciemā. Šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 295. p. kārtībā.
Daugavpilī ,1926.g.5.aug. LN°656a 26. g.
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.
10092a
Sekretārs Ķ. Kangurs.

,

Rigas apgabaltiesas III

lec. Hesu

izpildītājs
paziņo , ka 7. septembrī 1926. g., pīkst.
10 diena, Rīgi, Kurmanova ielā N° 27.
dz. 26 1 un II torgos pārdos Chaima
V a i n e r a kustamo^ mantu, sastāvošu
no mete'em un drēbēm un novērtētu
par Ls 210.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 26 augustā 1926. g.
11783 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs
paziņo, ka 10 septembrī 1926. g, pīkst.
10 dienā.Rīgā, Stabu ielā Nš 61, dz. 18,
11 utiupe pārdos Nikolaja Otto
kustamo mantu, sastāvošu no dzelzs
drējbeņķa un novērtētu par Ls 400. _
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 26. augustā 1926. g.
11782

Tiesu i?pild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs
14. septembri 1926. g., pīkst
^
ielā Ns 57
Rīga, Lačplefa
9 Rīgas tird niecības bankas
prasībās pārdos
Dāvida
Gordona kustamo mantu, sastāvošu no
3 standartiem dēļu un mēbelēm un novērtētu par Ls 2040.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.

paziņo, ka
10 dienā
un 76, dz
a/s u. c.

Rīgā, 26 augustā 1926. g.
11781

Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pils. tiesas izp.,
atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 24, istaba 20, paziņo:
kura kancleja

1) ka Andiēja Meikes prasības apmie.ināšanat no Annas Pēlēja m. Kalviški pēc Jelgavas apgabaltiesas raksta
no 30. novembp
1925. gada
zem
Ns 42016 3. novembrī
pulksten 10 rīiā, .Līgavas

1926.

gadā,

apgabaltiesas

civilnodaļas sēžu zālē,

pārdos puDllsK. torgos
Anaai Pēlēja m. Kalviški

nekustamu

piederošs

īpašumu,

kujš atrodas Jēkabpils apriņķī
Elkšņu
pagastā ar zemesgram. reģ. Nš 2429 m
sastāv no Elkšņu muižas .Meženieki
Ns 8' mājām;
2) ka īpašums priekš publisk. torgiem
apvērtēts par Ls 20.OuO;
3) ka bez augšminētās prasības īpašums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 31.500;
. 4) ka personām, kuras veļas pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jātsāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas
pusei nav Šķēršļu
minētām personām
iegūt
nekustamo
īpašumu; un
5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
vestas
Jēkabpils-Ilukstes zemes
tiek
grāmatu nodaļā. _
Personām, kujam ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu nenepielaiž, tādas tiesības jāuzrjda līdz
pārdošanai dienai.
Visi papiri un dokumenti, attiecošies
īpašumu ir ieskatāmi
uz pārdodamo
Jelgavas apgabaltiesas — civilnodaļas
kanclejā.
24. augustā 1926. g.
Tiesu izpild. J. V e i s s.
11670

6) Lilija Alp. dzim. Feldman, dzīvojošā Rīgā, lielā Nometņu ielā .Nd 47, dz. 4,
kura vēlas saukties uzvārdā
,,Feidmane".
Varbūtēji iebildumi pret pievesto lūgumu ievērošanu, iesniedzami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma
publicēšanas dienas,
pretējā gadījumā, pēc minētā termiņa
notecēšanas, lūgumus izpildīs.
Rīgā, 1926. g. 21. augustā. Ns 3575i*.
Par administratīvā departamenta
vicedirektoru K- Ābels.
11364a Nod. vad. v. P .Kurzemnieks

Valkas apr. c. Plāņiem vajadzgs

Bērzmuižas pag. valdes telpās

skolotais-ja
Kandidati-tes, kujiem

-M^ .

Bērz-Sīpeles virsmežniecība ^

Plāņu pagastam

ir pilnas pamat-

pārdos

mutiskā

6. oktobrī
lūļa

izsoli

skolu skolotāja tiesības, tiek lūgti pieaugošu mežu pēc platības no:
teikties pie Plāņu pagasta padomes
I iecirkņa mežniecības — Bērz-Sīpeles novada, pavisam 9i ,
1926
g. 4. sept., pulksten 12 dienā,
' Vleni H vfe
no Ls 91 līdz Ls 1439.
Plāņu pag. namā.
mežniecības — Berz-Sīpeles novada, pavisam 17 ?
II
iecirkņa
rakstiski
vai
personīgi,
Pieteikties var
Vlen
'bas,
piesūtot dokumentus par izglītības cenzu, tībā no Ls 51 līdz Ls 340.
^
II
iecirkņa
mežniecības
—
Līvbērzes
novada,
;
pavisam
rsta apl.
24 vi»eniDl
-u
līdzšinējo nodarbošanos un
no Ls 42 līdz Ls 827.
Iekšlietu ministrijai
ir iesnieguši lū- par veselības stāvokli
gumus dēļ uzvārdu maiņas apakšā miIII iecirkņa mežniecības — Pienavas un Grauzies novari ss
Priekšroka tiks dota muzikāliem un
' Pāvila^
nētie Latvijas pilsoņi :
vienības, vērībā no Ls 158 līdz Ls 1052.
sabiedriskiem darbiniekiem.
1) Pēteris Vucen-Lazdan, ari TrīIzsole sāksies pulksten 12 dienā.
Alga pēc kategorijas, pie brīva dzīziņš ar sievif Martu, dzīvojoši Daugavvokļa ar apkurināšanu un apgaismošanu
Pie izsoles pielaidīs personas kūjas iemaksās izsoles komisijai im
pils apr., Līvānu pag., Dubnas miestā, un 1 ha zemes.
šlbas naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolišanas jāpapildina
i"'
„Lazdiņš";
z
kuri vēlas saukties uzvārdā
11772
2*
Valde.
pilnas nosolītās sumas.
2) Kārlis Krokums ar sievu Līnu un
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātdēlu Ernestu, dzīvojoši Talsos, Lielgaba°s ve|
pēc saviem ieskatiem.
Ternejas pa asta
lu ielā Ns 11, kuri vēlas saukties uzvārdā
Tuvīkes ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirk ņu mežjinie
„Velde";
(Valmieras apr.) Pendigas I pakāpes
11719
Bērz-Sīpeles virsm ežniecība
3) Alfrēds Putriņš ar sievu Johannu
pamatskolai vajadzīgs
un meitu Beati, dzīvojoši Rīgā, Valguma
ielā Ns 15/17, kuri vēlas saukties uzvārdā
,,Pūriņš";
4) Ansis-Žanis Meževeprs, saukts
6. oktobrī 1926. g., Slokas pilsētas valdes telpās,
Grābants, dzīvojošs Kuldīgas apriņķī,
Ranku
pagastā, Allažu muižā, kur/š
Veļams koja vadīlspejīgs un sabievēlas saukties uzvārdā ,,Grābants "; drisks darbinieks. Kandidāti ar pamat5) Anna-Marija Meževepre, saukta skolas skolotāja tiesībām tiek uzaicināti
Grābant, dzīvojoša Kuldīgas apriņķī, ierasties personīgi pie pagasta padomes
Raņķu
pagastā, Allažu muižā, kūja Ternejas pagasta namā (Rūjienā) š g.
vēlas saukties uzvārdā ,,Grābante ";
II. iecirkņa mežniecības — Slokas un Klīves novados, pavisam 21 «?
14. septembri, pulksten 11.
Lūgumi ar
6) Pēteris Bormans ar sievu Alvini, attiecīgiem dokumentiem un ārsta aplie- vērtībā no Ls 79 līdz Ls 104.
""*<
_
dzīvojoši Valkas apr., Vijciema pag., cību iesūtāmi pagasta valdei līdz š. g.
Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.
,,Vecbūdās ", kuri vēlas saukties uzvārdā 10 septtmbrim.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras
iemaksās izsoles komisijai
11741
im
,,Rožlapa".
drošības naudas no novērtētās sumas, kufa pec nosolišanas jāpapildina \L
0
Varbūtēji iebildumi pret pievesto lūno pilnas nosolītās sumas.
Taurenes pagasta
gumu ievērošanu, iesniedzami iekšlietu
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās
vitnj»
ministrijai triju mēnešu laikā, skaitot no II pakāpes
pamatskolai, pēc saviem ieskatiem.
**»
_
šā sludinājuma publicēšanas
dienas,
Tuvākas
ziņas
Slokas
virsmežniecības
kanclejā
Dubultos
(tāļr.
Cēsu apr., vajadzīgs
Majori
,v
pretējā gadījumā, pēc minētā termiņa
H773
šlottas virsmežniecība
notecēšanas, lūgumus izpildīs.

iloli-jiiiii,

Slokas virsmežniecība

pārdos
mutiskā
izsole
augošu mežu pēc niatibas:

skolotiji-pārzinis.

Rīgā, 1926. g. 24. augustā. Ns 35823.
Par administratīvā departamenta
vicedirektoru K. Ābels.
11500a Nod. vad. v. P. Kurzemnieks.

Rīgas policijas III

Pilntiesīgi kandidāti,

vajadzgi:

spējīgi pasniegt

dziedāšanas un
iec. priekšnieks lūgti pieteikties

mūzikas stundas, tiek
personīgi 4. septembrī
2 pecpusd, pie padomes

pārzinis

Risas termiņcletums

PlīdOS ittOllDl

11721

Priekšnieks (paraksts).

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina rakstisku
konkurenci
2. septembrī
1926. g. uz petroleju
I šķiras — 150 tonas, konkurences sākums pl. 11 no rīta, konkurences dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas
no piedāvājuma vērtības, tuvākas ziņas
izsniedz dz-|u virsvaldē, Gogoļa ielā 3,
ist 10L
1*
10846

derīgu

Liepas

pagasta

valde

izsludina ņ
nederīgu
nozaudēto
iekšzemes d>
ar pilnas pamatskolas pārziņa tiesībām, Ns 1822, izdotu 1921. g. 8.
febr,
vēlams muzikāls un spējīgs vadīt dzie- Trikātas pag. valdes uz AnnasMārfoi
dātāju kcri;
Kalniņ vārdu.

Skolas

paziņo, ka š. g. 13 septembrī, pulksten š. g., pulkst,
10,30, Rīgā, Bruņinieku ielā 22, dz. 18, Taurenes pag. namā, līdzņemot vajadzīgos
dokumentus.
Rakstiski pieteicoties jāiesūta rri ārsta apliecība par veselības
1 skolotājs- skolotāja
stāvokli. Tuvākā stacija Dzērbene 7km.
pils. Jānim Gavarinam
piederošas Alga un dzīvoklis pēc likuma.
pirmās pakāpes pamatskola 1, ari igiuņu
mantas, sastāvošas no grāmatu s'capja,
valodas pratējs- ja.
Pagasta valde.
šujmašīnas tritiio spoguļa, rakstāmgalda 11432
Vēlēšanas notiks 15. septembri š. g.
ar krēslu, novērtētas par Ls 275,17, piepulksten 12, pilsētas valdes namā no
Rīgas prefektūra
dzenot šo sumu par labu Rīgas pilsētai.
pils. domes. Pieteikšanās Ainažu pils.
„Apskatīt pārdodamās mantas varēs izsludina par nederīgām sekošas pases valdē, rakstiski vai personīgi, iesūtot
un
personas
kuras
pieteiktas
apliecības,
uz vietas pārdošanas dienā.
dokumentus līdz
15. septembrim š g.
par zudušām:
Rīgā, 28. augustā 1926. g. Ns 21652
Latvijas pases, izd.: 1) Ns 239022 no
Rigas polic. 6. iec. priekšnieks Izslu11775
Priekšnieks (paraksts).
Rīgas pret. uz Rūdolfa Remberta d. dina par nederīgām, kā nozaudētas, zieBirnbauma v.; 2) Ns 125985 no Rīgas dojumi vākšanas listes N»Ns: 196, 239
pref. uz Haralda Viļā d. Braunfelda v.; un 387 par labu pulkveža Brieža piemi3) Ns 202216 no Rīgas pref. uz Moža nekļa celšanai, kuras pulkveža Brieža
pārdos atklātos
torgos vairāksolīšanā Ābrama d. Tulboviča v.; 4) Ns 127484 fonda biedr. valde nosūtījuse ziedojumu
š. g. 6. septembrī, pulksten 10 rīta,
no Rīgas pref. uz Elizabetes Jēkaba m. vākšanai Rēzeknes aizargu pūka I baKrūmiņ v.; 5) Ns 1464 no Katlakalna taljona komandierim (liste Ns 196), Val2090 kg topu miltus.
p. v. uz Jēkaba Līzas d. Jansona v.; mieras aizsargu pulka II bataljona koMiltus
apskatīt un iepazīties ar solī- 6) Ns 263170 no Rīgas pref. uz Jāņa Os- mandieram (listi Nš 239) un Ķieģeļu pašanas noteikumļem var cietuma saim- kara d. Melbarta v.; 7) Ns 234 no gasta valdei 1 liste Ns 337)
11715
niecības kanclejā no pīkst. 9—15. 11778 Mežkunga p. v. uz Andreja Jāņa d.
Nozaudēta un tamdēļ uzskatama par
Miķelsona v.; 8) Ns 254815 no Rīgas
Baltinovas iec. doI. pr-ks pref. uz Olgas Jāņa m. Puliņ v.; 9) nederīgu Polijas pavalstsnieces Olgas
Gilles Pol jas pase, izdo a viņai no
dara ar šo zināmu, ka 7. septembrī Ns 186644 no Rīgas pref. uz Feigas Lodzas pilsētas valsts komiiara izoraukĀbrama
m.
Cesler
v.;
10)
Ns
1145
no
1926. g, pulksten 10 no rīta,
šanai uz Latviju.
(Pases f* un datums
Daugavpils 2. iec. pr. uz Judes Judeļa m.
Pamats Poijas koi.zulata
Špungin v.; 11) Ns 53510 no 7. p. iec. nezināmi).
Rīgā apl ecība 19. jul. 1925. g. Ns2633/26.
uz Līnas Pētera m, Draizka v.; 12)
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Baltinovas miesta uz
tirgus laukuma, Ns 44511 no 8. pol. iec-uz Annas Kriša m.
Verif v.; 13) Ns 43508 no 3. pol. iec. uz
Daugavpils poligonā nozaudēts š. g.
pils. Perecam Bobrovam piederošo kustamo mantu, sastāvošu no 2 pudiem Irenes Fridricha iri. Jēkabson v.; 14) 9. augustā revolvers « Šmeissera* zistezoļu ādas, notaksētu par Ls 8208 no- Ns 159421 no Rīgas pref. uz Hugo mas, Ns 61511. God. atradējs tiek lūgts
Teodora d. Celmiņa v.; 15) Ns 360 no revolveri nodot Vidzemes artil. pulka
dokļu nomaksāšanai.
Mantas apskatīšana pārdošanas dienā Augstnļzes p. v. uz Emmas Jāņa m. štābā, Rigā
11780
Buka v.; 16) Ns 2446 no Cēsu apr. pr.
uz vietas.
Latvijfs unive sitates leģitimācijas kar-

pfirdos oolronsolBans

'

Krāslavas pag. valde izsludina par
nozaudēto
Annas Ontona j
Tračurn pasi Ns 759, izd. 9. martā 19J],
11718 no Kras'avas pag. valdes.

Ainažu pilsētas 6-klas.
pamatskolai

Ķieģeļu pagasta valde izsludina ķ
nederīgu zirgu pasi Ns 464, izdot» 11
Kokmuižas pag. valdes 1925. g. 18.*.
*
uz P. Zīles vārdu.
962i
Krāslavas
iec. policijas priekSA
izsludina par ned. nozaud. sekošusdot.

1) Latvijas iekšzemes pasi Ns li)3T,isl
no Krāslavas miesta valdes 30. augu'
1921. g. uz Konstantīna Nīkita dea
Petunova v.; 2) Latvijas iekšzemeiļm
Ns 1121, izd. no Krāslavas miesta*
9. dec. 1920. g. uz Leiba Mira d. S»
vārdu.

[ Dažādi sludinājumi,

Latvijas tirgot. Mi
sasauc

otrreizējo

?isp.ārkārtēju akdonjagi

15. septembri 1926. g. banka^
ar sekošu dienas kārtību:
I
1. sapulces am itu personas vēlēšanai;
2. valdes ziņojums;
3 dažādi jautājumi un priekšlikumi;
,_,.
4. vēlēšanas.
Saskaņā ar statūtu § 65 arW*
pulcē, ka otrreizējā 28. augusti
nenotikušās vietā, skaitīsies par F
uz Almas Jāņa m. Karlsonv.; 17)Ns2689
tiņu Ns 5885 uz Marijas Neilandes vārdu tiesību un viņas lēmumi par g»"P »
no Rēzeknes pils. uz Leva-Izaka Vulfa d.
s» [
Gasula v.; 18) Ns 3490 no Ludzas apr. pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par pie katra reprenzenteta akciju
VjJjU
nederīgu.
11777
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pr. 1. iec. uz Voicecha Elija d. Sinkana v.
1
19) Ns 70807

no 7. pol. iec. uz

Olgas

Uzlabojums.

Anša m. Delle

v.; 20) Ns 43998 no
3. pol. iec. uz Zelmas Jāņa m. Kalniņ v.;

Rīgas

polic

X

iec. pr-ka sludinājumā

ii bij-ail i. w

š. g. .Valdīo>s Vēstnesī" 105. n unārā
druS|
uzaicina sīvus pirmskara bie .
i -. ļ
Kondrata Otto d. Birša v.; 22) Ns 4199 ieviesušās kļūda: Izs udin.ts par nederīgu vēl nav atjiurojuši savas agras? 8 P£
Ns 3649, izdotu no Rigas
no Liepājas pref. uz ļurajāna d. Lējēja v atvaļ. apl
kara saistības un papildinājusi
23) Ns 88007 no 2.'pol. iec. uz Annas kara apr. pr-ka uz Nikolaja Jēkaba d. līdz vienai pajai Ls 20 ap«n«a '"SLI
Friča m. Blūm v.; 24) Ns 1445 no Rīgas Ozoliņa vārdu, kas nepareizi, v jaga būt
6 mēn. laikā, skaitot no ^Tļ\
pref. uz Jāņa
Indriķa d. Sīpola v.; un jālasa: atvaļ. apl. JTr. 369*t dienas Valdības Vēstnesī",
.
P^'^l
ii.
t.
t.
D714
25) Nš 133124 no Rigas perf. uz Pētera
mne
kuri
dījumā tie biedri,
{#l
uti olp
v r^g
Filozofu iela Ns 3, noturēs šī gada Jāņa d. Silvana v.; 26) Ns 190756 no
saistības
Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks nebūs atjaunojuši
1. septembiī, pīkst. 12, ar pēcizsoli Rīgas pref. uz Esteres Zalomona m. izsludina par nederīgu, kā nozaudētu, nājuši iemaksas vienas P*Jai ,bf:., *l
Lifštc v.; 27) Ns 230530 no Rīgas pref. Latvijas iekšzemes
4. septembri,
1
kā iat«l»**p
no mērā, tiks uzskatīti
pasi, izdotu
uz Arnolda Ģederta d: Šmidta v.;
pieskaitītas sau"
Lejasciema
pag.
valdes
Ns
19
no
10.aug.
pajas
iemaksas
rakst. un mutisku izsoli 28) Ns 170109 no Rīgas pref. uz Osvalda
,r ,d; ļ
1920. g. uz
jāna Kriša d. Jansona reze ves ka.italam.
uz 900 k. m. bērza malkas, 900 k. m. Kriša d. Cibula v.; 29) Ns 1395 no Rīgas vārdu.
9746a
k.670
apr.
pr.
p.
2.
iec.
uz
Kārļa
Ādama
d.
melnalkšņa malkas un 200 k. m. priežu
malkas piegādāšanu, saskaņā ar na- Niedrīta v.; 30) Ns 2208 no Ludzas apr.
pr. uz Minnas Benciana m. Fonarova v.;
Iekšlietu ministrijai ir iesnieguši lūgu- teikum em.
Piedāvājumi, nrmaksāti ar attiecīgu 31) Ns 1865 no |.-Piecalgas p. v. uz
mus dēļ uzvārdu maiņas apakšā minētie
zīmogno'dokli, iesniedzami
Jēkaba Kārļa d. Spolīta v.; 32) Ns 244313
slēg.ās apLatvijas pilsoņi :
l)Pēteris Bojārs-Fuks, Latgales ar- loksnēs slimnīcas ksntorī lidz pīkst. 12 no Rīgas pref. uz Martas Pētera m.
kurš vēlas saukKalniņ v.; 33) Ns 1995 noRozenu p. v.
stcmsibss dienā.
tilērijas pulka kareivis,
Tuvākas ziņ-s un noteikumi ieskatāmi uz Lilijas Jāņa m. Galiņ v.; 34) Ns 928
ka 1925 1926. mācības gadā izdotās skoSnie*
ties uzvārdā Strautiņš";
Annu un slimnīcas kam ori no pīkst 9 — 15 10775 no Ķieģeļu p. v. uz ļāna ļāna d. Upes v.;
2) Augusts Aunin ar sievu
kartiņas,
Rīgā, Lāčplēša
35) Ns 214968 no Rigas pref. uz Alberta
meitu Emmu, dzīvojoši
kuri vēlas saukties
Toma d. Petelpoiga v.; 36) pērs. apl.
Sidgundas pagasta
braukšanai par pazeminātu maksu Rīgas ielu dze lzceļos
ielā Ns 27, dz. 16,
^
Ns 9642 no Rīgas pref. uz Aleksandra
urs';
.
pakāp, pamatskolai
uzvārdā ,,Viest
sievu Kārlim, otras
Gerasima d. Sauleviča v.; 37) Latvijas
3) Fricis Dirinš ar
Rudbāržu pag..
(Rigas apr.) vajadzīgs
pase Ns 74943 no 4. pol. iec. uz Hannes
dzīvojoši Aizputes apr.,
veļas saukties
kup
Leiba m. Abramovič v.; 38) Ns 14856
muižā,
Rudbāržu
no Liepājas pref. uz Jankeļa Ābrama d.
Skolas pārziņi tiek lūgti iesnieg; visdTzākā laika skolnieku^^J^ j nod#
Heimai
; 39) Na 134335 no Rīgas s
^^LeitTsSevu šarloti-AntoOsvaldu-ArPilntiesīgi kandidāti -tes (lutert.) tiek pref. uz Staņislava Jēzupa d. Kublicka v.. gada fotogrāfijām valdes kantorī, Biīvības ielā Ns 110. kartiņu izo°
11.
:Žani-Rudolf
niH dēliem
valde nun meitu Lūciju, uzaicināti pieteikties pie pag. padomes
248270 no Rīgas pref. uz Mildas no pīkst 10-2, jo cit?di _te.-hnisku iemesla dēļ sabiediības
noldu Eriku-Arturu
Sidgundes pag. namā, 8
septembrī
atbildību, ka kartiņas vates ti"t skolniekiem hiā izsniegtas.
Ezeres
pag.
apr.,
a
m.
Kaimiņ
vārdu.
dzīvojoši Kuldīgas
1926. g., pulksten
14 dienā vai lidz
Par kat 33 skolnieku kārtiņas izgatavošanu jāsamaksā 10 san
-: Rīgas prefektūras raksts
kuri vēlas saukties uzvārda
^{|Jļ
Ķņ os,
minētam laikam
pieteikties rakstiski , 10., li., 12. un 13. augustā 1926. g.
JCīrfzšinējās sfmtnicztm ftārtma* āeti&a* "
dzīvojošs
iesniedzot
dokumentus
un
trsta
apliecību
554.
ti«Mx š. ģ. 31. oftto'ferinr
"55llk'abs Indul-Dakter , Indulos. par veselības stāvokli Alga pēc vaid.
Ceraukstes pag
Rigas pref. pal. Simanovičs.
^^^^
Bauskas apr.,
;
s
noteikumiem.
11737
Pagasta
valde.
,,lndul.
10746a Pasu nod. darbv. Orinbergs. ^^????^k^ HBHI^MB^B^^MHi^M
vi as saukties uzvārdā
21)

Ns 3831 no

Rūjienas

pol.

pr.

uz

Ginīermuižas stimnici. Jelgan.

____IZ

[ citu iestāžu sludinājumi ļ

i dzelzsceļu alti sabiedrības vāleli
Rigasi

..

jāapmaina nvet 3aunū*!i
derīgām 1926./27. mā€. &<*»*

ir

skolotājs -ja.

'

?

S

HHi^Mi^»^^^^^^^^

Iespiests Valsts tipogrāfijās

