
Valdības rīkojumi un pavēles.
Papildinājums

likumā par privāto un piešķirto
valsts fonda zemju atsavināšanu
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā).
1923. g. 26. marta likuma par privāto

ūū piešķirto vahts fonda zemju atsavi-
nāšanu (lik. kr. 32) 1. pantu papildināt
ar sekošu 3. piezīmi:
3.piezīme. Par šajā (1. p.) mi-

nētiem rūpniecības uzņēmumiem
(kuri na/ atsavināmi) uzskatami:
ķieģeļu un kaļķa cepļi, dzirnavas,
alus daritivas, spirta dedzinātavas,
koka zāģētavas, sausa koka destilā-
cijas ietaises, elektriskās spēka sta-
cijas, linu apstrādāšanas iestādes un
dsžāda veida fabnk«s.

Rīgā, 1926. g. 2. septembri.
Ministru prezidents A. A1 b er i n g s.

Zemkopības reinhttrs M. G a i I ī t s.

Noteikumi
par Lubānas ezera regulēšanas

darbu pārvaldi.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
1. Lisbānas ezera ūdens līmeņa regu-

lēšanas darba izvešanai dibināma pie
zemkopības ministrijas kulturtechafskgs
nodaļas atsevišķa pārvalde ar nošau-
tai! .Lubānas ezera regulēšanas darbu
pārvalde".

2- Pārvaldei ir pastāvīgi darbinieki,
«[i bauda štata dienesta tiesības, bet
«k algoti no budžetā darbu izvešanai
«velētam sumām. Šo darbinieku skaits
J? amata kategorijas noteikti šā panta
ielikum a, bet pārēj i e darbinieki pfe-
.ffj ! uz brīva ligama pamata, pēc
'ajadzlbas.
J: Pimldes priekšnieks un viņa i
3 komandējumu naudas vietā saņem ]u Mas piemaksas pie algas, skaitot
ES- "J.""1 14 dienas komandējumā. 1oinie

!

UX «" 'ii saņem komandējumu ļ
hļļ" sask*nā ar vispārējiem notei-1

stitin?Stvaldes štata darbiniekus ap-
tin hrt

an
J
atos zem^Pibas ministris,

Inesis »
guma darbiniekus pieņem

Pllnva LP aldes P»ekšnieks vai viņa™varota s persoaas.

MeWTnas ezera Qdens Umeņa re-

I «akopL!!?. .P°J ektu apstiprina
?inij tri ,, miniRt»3 saziņā ar finansu

I dijamj 'kg ī̂gais darba plāns izstrā-
t **%

mr*ai jūrniecības departa-
6. <?v -

Mežam?"?!? techDi»ki jautājumi ap-
*"**, TBr ™,techniskās nodaļas pa-
«niatris n«

Sa, stāvu ncteic ze; kopības
* Pārvaldes priekšniekamir tie-

1* zem't-n^°luinus Pārvaldes lietās
1 pS^nhtrlai, ? {

' && m ?t\ P'i^ šnieks. rīkojas pat-
Nītiem ' w. ."* ^vešanai atvēlētiem

&«robežās ™ Pa»
I 5lDās catstt >

dotām 8um3ra ari °o-
^tlīdJaf5

^

ar
valsts kontroli.

it amiŠ« iS»atbildIbB Par kreditu
& i»»tt jSS*ļf«. Svarīgākos kre-
Wo£\Memēram par lielākuu "«lēmējam vai izvešanu

saimnieciskā kārtā, pārvaldes priekš-
niekam jāizprasa priekšniecības pie-
krišana. Kompetencei robežas nosaka
zemkopības ruinistrļs.

Rīgā, 1926 g. 26. augustā.
Ministru prezidents A. AIberings.
Zemkopības ministris M. G a i 111 s.

Noteikumu par Lubānas
ezera regulēšanas darbu pār-
va di 2. p. pielikums.

Lubānas ezera regulēšanas darbu
pārvaldes darbinieku skaits un

amatu kategorijas.
?? i i

! I CC I:£, g
Amata nosaukums i ao ļ 2 «

. ! ^ I
1. Pārvaldes priekšnieks —

regulēšanas darbu vadītājs IV 1
2. Pārvaldes priekšnieka pa-

līgs ; VI 1
3. Vecākais inženieris. . . VII 1
4. Vecākais grāmatvedis. . IX 1

Rīgā, 1926. g. 26. augustā.
Ministru prezidests A. A1 b er i n g f.
Zemkopības ministris M. G a i 111 s.

Rīkojums Nr. 322
1926. g. 7. septembri.

Jaunu staciju ieslēgšana SSSR-Latvijas-
Igaunijas tiešā preču satiksmē.

SSSR-Latvijas-Igaunijas tiešās satiksmes
izpildu un tarifu noteikumos ievietotā
SSSR dzelzsceļu staciju saraksts, kari
izsludināti 1924. g. ,Valdības Vēstseša"
254. un .Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu
krājuma" 45. numurā, ieslēdzamas seko-
šas SSSR dzelzsceļa stacijas, preča no-
sūtīšanai uz SSSR:

a) Maskavas BaUkrJev.- Baltijas dzelzsceļu
(Mockobcko - BejiopvccKO -Ba^THHCKaa

3K. Ā.)

Visokoje,
Drlssa,
Opočka,
Pustoška,
Polock,
Trigorakaja,
Toržok,
Šachovskaja,
Kņažji-Gori.

!

b) Samaras Zla'oustas dzelzsceļi
(CaMapo-3^aToycTOBCK3H hc n..)

Ufa.
c) Zabaikala dzelzsceļi

(SaSaHKajībCKaa m. &.)
Verchfeudinsk,
Cita I,
Mančžurija.

d) Ziemeļu dzelzsceļi
(CesepHbie m. n.)

Baklanka,
Grjaiovec,
Kaiia,
Kaļazin,
Koteļņič,
Ketova Gora,
Konitastinovskij Zavod,
Čerepovec,
Šabaļino,
Jaroslavj.

e) Ussurijss dzel«ceļi
(yCCypHHK3H X. R.)

Vladivostok, v
Hsbarovsfca.

f)Aizksukaza dzelzsceļi
(SaKaBKaacKHe jk. a.)

Tiflli,
Erivaņ.

ļ g) Taškentas dzelzsceļi
(TauiKeHTCKaa hc. R-)

Or-nbarg I.

h) Permas dzelzsceļi
(OepMCKaH m. ņ.)

Vjatka I un II,
Glazov.

i) Maskavas Kurskas dzelzsceļi
(,MocKOBCKO-KypcKaH tk. ņ.)

Kur4k,
N. Novgorod,
Ovsjanaia.

k) Ziemeļu-Rietumu
(CeBepo-SanaAHbie jk. ķ.)

Bež:ck,
i Volot,

Valdai,
Dedoviči,
Ļnbnica,
Ličkovo,
Nasva,
Neveļ,
Pola,
Porchov,
Rodionovo,
Strugi-Krasnije,
Stara ja-Russa,
Soļci,
Sučevo,
Harino,
Čtchačevo,

i Šimsk.

1) Rietumu dzelzsceļi
(SanaflHbie m.. a.)

Gomeļ.
m) Mnraanas dzelzsceļi

(MypMaHCK3H >K. Jl.)
Murcatnsk.

n) Rjazaņas Urala dzelzsceļi
(PH33HCK0-ypa^bCKaH >K. fl.)

Arkadak,
Bekov»,
Voļsk,
Ekateriaovka,
Kobšļel,
Tatnala,
Petrovsk-Saratovskij,
Moskva tov.

o) Dnepropetrovskas dzelzsceļi
(ZlnenponeTpoECKan 6hb. EKarepH-

HHHCK3fl w. n.)
Karaņ.

Bez tam minētā sarakstā dzelzsceļa no-
saukums: „Ekaterinas dzelzsceļi (ĒKaie-
pHHHHCK3H>K. A-" izlabojams uz: „Dnepro-
petrovskas dzelzsceļi fjjHenponeTpoB-
ck3h jk. ķ.)un šo dzelzsceļu stseija
BEkaterinoslav" izlabojama uz: nDnepro«
petrovsk".

Šis rīkojums spēkā no š. g. 15. sep-
tembra.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A R o d e.

Starptautiskās satiksme* inspektors
F. MagaziEgs.

Apstiprinu.
1926. gada 6. septembri.

Tautas labklājības ministris
V. Rubuls.

Pārgrozījums rīkojuma
slimo kasēm par palīdzību kases

dalībnieku ģimenes locekļiem.
Rīkojums slimo kasēm par palīdzību

kases dalībnieku ģimenes locekjjem
(1923. g. 17. augustā N» 16914, .Val-
dības Vēstneša" 179. numurā) 4. panta
atvietot ar sekošo:

4. Tiesība uz naudas pabalstu slimo
kases dalībnieka sievai dzemdību ga-
dījumā ir tikai tiem kases dalībniekiem,
kuri piedalījušies kādā slimo kase vismaz
3 mēnešus pirms dzemdībām, pie kam
ja darba pārtraukumi nepārsniedz trīs
mēnešus, līdzdalība pirms un pēc darba
pārtraukuma uzskatama par nepārtrauktu.

1926. g. 6. septembrī. .Nš 14722.
Departamenta direktors Fr. Roze.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs Jul. T r e i m a n i s. ļ

Pacildinājums likumā par privāto un pie-
šķirto valsts fonda zemju atsavināšanu

Noteikumi par Lubiņas ezera regulē-
šacas darbu pārvaldi līdz ar pie-
likumu.

pjr2!0Ziļums rīkojumi slimo kasēm par
palīdzību kases dalībaieku ģimenes
locekļiem.

Rīkojums par jaunu ttaciju ieslēgšanu
SSSR Latvijas Ig iunijas tiešā preču
satiksmē.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Tieslietu ministrija paziņo:
1) ka atvērta jauna dzimtsarakstu no-

daļa Vandzenes pagastā,
Talsu apriņķi, ar rajonu Vandze-
nes pagasts, skaitot no š. g.
1. augusia;

2) ka Liepājas apriņķa, A i z v i ķ u
pagasta dzimtsarakstu nodaļa no
š. g. 1. augusta ir atvienota no
Vaiņodes pagasta dzimtsarakstu

"nodaļas un pievienota Gramz-
das pagasta dzimtsarakstu no-
daļai. „

Rīgā, 1926. g. 7. septembri.
Departamenta direktora v. Saulīts.

Vec. juriskonsults Balodis.

Paziņojums.
Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka,

pamatojoties uz .Noteikumiem par eks-
portējamo asgļu un ogu kontroli"
(.Valdības Vēstneša" 1925. g. 237. nu-
mura) un instrukcijām (.Valdības Vēst-
neša" 1925. g. 245. numurā) augļu tir-
gotājs Aksels Tijdens, dzīv. Rūjienā,
Pasta ielā Nb 30, 7. septembri reģistrēts
kā augļu un ogu izvedējs . uz ārzemēm
zem šādas tirdzniecības markas, trafaretā
uzspiestiem viens otrā saliktiem buitiem
A. T. trīsstūra Ierāmējumā.

Lauksaimniecības pārvalde.

Paziņojums.
Sākot ar sestdienu 11. septembri at-

celti starp Stendi-Roju pa sestdienām
vilciens Ka 123 no Stendes atiet 18.20,
Rojā pienāk 23.55 un pa pirmdienām
v. ,N2 124 no Rojas atiet 2.10, Stendē
pien. 8.30 un turpmāk no Stendes uz
Koju vilciens aties tikai ceturtdienās un
piektdienās, bet no Rojas uz Stendi
piektdienās un sestdienās pēc augšā mi-
nētā saraksta.

Sākot ar sestdienu 11. septembri starp
Liepāju Vaiņodi atcelti vilcieni Ns 17 un
18 no Liepājas atiet (sestdienās) 15.43,
Vaiņodē pienāk 17.16, no Vaiņodes atiet
(pirmdienās) 7.32, Liepājā pienāk 9.01.
Uz Rīgas Jūrmalas līnijas atcelti pa darb-
dienām sākot ar pirmdienu 13. septembri

starp Rīgu-Dubultiem
v. Ne 85 no Rīgas atiet 15,17, Dubultos

pienāk 16. i5.
v. J\f9 I 04 no Dubultiem atiet 20 25, Rīgā

pienāk 21.16
starp Rīgu Ķemeriem

v. JM° 115 no Rīgas atiet 19.47, Ķemeros
pienāk 21.48 un sākot ar otrdienu
14. septembri

starp Ķemeriem-Rīgu
v. Ns 56 no Ķemeriem atiet 7.05 Rīgā

pienāk 8.40
Sakarā ar to sākot ar pirmdienu 13. sep-

tembri v. Ns 87 kurs no Rīgas atiet 15.45,
pieturēs visās stacijās.

Eksploatacijas d.rektora
vietas izpildītājs P. Lielais.

Pasažieru nodaļas vadītājs
P. M i ez a n s.

īss pārskats par izdarītām
revizijem farmācijas valdei

padotas iestādēs.
1925. gadā Latvijā reģistrētas 368 ap-

tiekas, izdar.tas 3<0 revīzijas. Uz revi-
ziju pamata 134 aptiekām doti aizrādījumi
un 8 nodotas tiesai. Reģistrēti 330 drogu
veikali, izdarītas 328 revīzijas, pie kam
tiesai nodoti 58. Ķfmiski-farmaceitisko
laboratoriju reģistrēts 15; izdarītas 13re-
vizijas; 2 gadījumos doti aizrādījumi un
2 laboratorijas nodotas tiesai. Bez tam
1925. gadā izdarītas 55 augļu un mine-
rālūdeņu iestāžu un 130 dažādu iestāžu
(kā konfekšu, sīrupu un ekstraktu darb-
nīcas, ķīmiski - techniskās laboratorijas
u. t. t) revizijas. Par dažādiem pSrkā-

.Valdības Vēstnesi" sakot ar I. aprīli:

yniesūtīšanu bez piesūtīšanas
ar v . . (saņemot eksped.) pjr:

' Ls 22,- ļ gadu . . . Ls 18,—
g»o« ? - 12— '/s 8adu . . „ 10,—
'/! g,dl1 ' 6— ' 3 mēri. . . . 5 —
jnien. • ' 2,'— 1 . ... 1,70

',, w-i, i Par atsevišķu
Pie ^<^~ _ 12 I numuru . , —,10devējiem . >' i

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām. Ls ,—?
b) par katru tālāku rindiņu „ — 15

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par ob igat. siudin.» „ —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas — 80

Latvilas vadības /A> ofšdafs laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot jguf \$$M svētdienas un svētkudienas

???? ?*? ? -*- š&īr

Redakcija:
cFr^f ī^*3^ Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī N° 2. Tel. JVfe 20032
^^^^^^^^^

Rīgā, pilī Ne 1. Tel.20031
Runas stundas no 11— 12 ip Atvērts no pulksten 9-3



FesSu in^^l- ^831 18 Minerālūdeņuies}feu-Ipasmeki vai pārvaldnieki. *
ļ?l ;!^Mz h I«lMam reģistrētas
d« *K,zda,Itas 185 ievlzi ias;
dn i!

am .mazākiem pārkāpumiem
i$l*i*^gadījumos un izteikti
7S!

1111 14 gadījumos; nodotas tiesaiiu aptiekas. Drogu veikalu reģistrēts319, revidēti 209; doti aizrādījumi 27
veikaliem; izteikti brīdinājumi 12 veika-
liem -saukti pie atbildības tiesas ceļā 19.No 15 reģistrētām ķimiski farmaceitiskām
laboratorijām revidētas 8; uz revīziju
pamata 2 brīdinātas un 2 nodotas tiesai.Bez tam līdz š, g. 1. jūlijam izdarītas
revīzijas 42 minerālūdeņu iestādēs (no-
dotas tiesai 7) un 32 dažādās iestādēs.

Farmācijas valdes priekšnieks
M. Pusbārnieks.

Izlabojumi.
.Valdības Vēstneša" š. g. 6. sept.

198. numurā iespiestā rīkojumā «Pār-
grozījumi un papildinājumi mežu taksēs*
1. slejā, 20. rindā no apakšas (Kuldīgas
virsmežniecības 6. III iec. mežniecības
Griķu novada kvartāli), kur stāv 28—30,
35-30, jāstāv: 28-30, 35-38.

1. slejā, 7. rindā no apakša?. (Lutriņu
virsmežniecība), kur stāv Kobaļevska,
jāstāv Kovaļevska.

2. slejas (Priekutes virsmežniecības 3.
V iecirkņa mežniecība), kur malkas
kokiem takse ir XVI, jāstāv XIV, un tai
pašā sleja (Skrundas virsmežniecības 2.
II iec), kur stāv Vecteišu, jāstāv Vec-
leišu.

„Vald. Vēstneša" š. g. 8. septembra
200. numurā iespiestās iecelšanās, muitas
departamenta pavēlē Ns 359, kur stāv:
Alga pēc XVIII amatu kategorijas 1. pa-
kāpes, jāstāv: „Alga pēc VIII amatu
kategorijas 1. pakāpes ..."

Un tā paša departamenta 379. paveie,
kur stāv: Alga pēc VIII amatu katego-
rijas 1. pakāpes, jāstāv: .Alga pēc VII
amatu kategorijas 1. pakāpes . . ."

Iecelšanas.
Pavēle Jn& 63.

I
Dānijas pavalstnieku Arvid Sigurd Andeisen

ieceļu par Latvijas vicekonsulu Helsingera, skaitot,
no š. g, 16. augusta, bez atlīdzības no valsts

1 līdzekļiem kā budžeta kartībā, ta aii no konsula-
I riem ienākumiem.
. Rīgā, 1926. g 29. jūlijā.

Ārlietu ministris K Ulmanis.
I Administrativi-juridiska departamenta

direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle N°65.
Administratīvās un protokola nodaļas sekretāra

palīgu Olgu Burgman pārceļu dienesta laba
uz Oslo un ieceļu par sekretāru ģenerālkonsulātā
Oslo.

Rīgā, 1926. g. 16. augustā.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.

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

P a v ēle Jft 66.
. Delegācijas pie Tautu Savienības II šķ. sekretāru
Pēteri V e 1p u saskaņā ar noteikumiem par valsts
darbinieku atalgojumu ieskaitu 9. kategorijas otrā
pakāpē, skaitot no š. g. 1. septembra, ar izdienu
no 1916. g. 10. augusta.

Rīgā, 1926. g._ 18. augustā.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.

Administrativi-juridiska departamenta
direktors R. L i e p i ņ I.
*

P a v ē 1 e Ms 69.

Vicekonsulu Vikā Aleksander Movvat, uz
pāža lūgumu, atbrīvoju no amata, skaitot no kon-
sulāta archiva, zīmogu un citu piederumu nodo-
šanas dienas. (

Rīgā, 1926. g._4. septembrī.
Atlietu ministris K- Ulmanis.

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

*
Pavēle N» 70

Vicekonsulu Kaptaunā (Kapštatē) Samuel
W W h i t a k e r, uz paša lūgumu, atbrīvoju no
amata, skaitot no konsulāta archiva, zīmogu un

citu piederumu nodošanas dienas.

Rīgā, 1926. g. 4. septembri.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.

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

Rīkojums Ns 217.

Ar tiešo nodokļu departamenta direktora rīko-
jumu likvidēts valsts nodokļu un citu neapstrī-

di valstij pienācīgo naudas sumu piedzinēja

Seni Daugavpilī, skaitot no 1926. gada 1. sep-

Sta
"un piedzinējs Jānis E»u m I ņ s pārvests

uz Rīgu tS« Pašā ama{a ' &ka,t0t "° * pasa

1. septembra.

^^^ Liepiņ -

Rīaas apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
- ar savu š g- 3. septembpa lēmumu

saskaņa ar vēstnesī" 141. numurā ievie-
ats , L'JurrTupar Kārļa Miķeļa d. Riek-
sto sludraaSnuj0 minētais Riekstiņš atrasts,

ilrf 1926. g. 7.
' septembri- Ns 19206.

' priekšsēdētāja biedrs T. B e r g t a 1 s.
Sekretārs Kreicbergs.

Latgales apgabaltiesas 1 kriminalnodaļ?..
saskaņā ar savu 1926. g. 3 septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik 443. p. 8. pkt. pamata ap-
sūdzēto Jefrosiniju Ādama m. Romanovsku,
28 gadus vecu, piederīgu pie Ilūkstes anr, Stelles
pagasta, kuras pastāvīgā dzīves vieta pēdējā laikā
bij Daugavpilī, Rīgas ielā Ns 74

Visām ifSlādēm un personām, kurām zināma
minētās Jefrcsinijas Romanovskas un viņas mantas
atrašanās vieta, jāpaziņo Latgales apgabaltiesas
1. krimiaalnodaļai.

Daugavpilī, 1926. g. 4. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā T. U d r i s.

Sekretāra pailgs E. L e s k e.

Rīgas aprigķa 3. iec. miertiesnesis
atsauc savu sludinājumu .Valdības Vēstneša"
J87. numurā par Jāņa Feodorova meklēšanu,
viņa atrašanas dēļ.

1926. g. 7. septembri. JNTs 310.
Miertiesnesis B i 1 m a n i s.

Meklējamo personu saraksts
Ns 279.

22063. Andrejevs, Michails Lauraktija d, 25 g.
vecs, pied pie Kapiņu pag. — Paziņot dzīves
vietu Valkas apr. 1. iec miert. uz Ns418/K, no
4. aug. 1926. g. (2-IK-26.)

22064. Andersons, Jānis Andreja d., dzim.
1900. g. 26. septembrī. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils pils. pol. 1. iec. prkam uz N° 57 no
30. jūlija 1926. (l-IK-26.)

22065. Andrejevs, Dāvids Andreja d., apm.
31 g. v.. pied. pie Maļinovas pag. — Rīgas
apgabaltiesas prokurora r: Ns 19779 no 18. aug.
1926. g. (30-V1I1-26). Izvairās no soda izc e-
šanas. — Apcietināt.

22C66. Ber, Frida Ošera m., 51 g. v., bij.
Krievijas pav. — Paziņot dzīves vietu Daugav-
pils preiektam vz Ns 12426. (l-K-26). Sodīts
ar Ls 15.— vai 5 dienām aresta.

22067. Bertelsons, Vladislavs Voldemārs Pētera
dēls, dzim. 10. janv. 1<03. g., pied. pie Rozēnu
pagasta. - Rīgas 8. iec. miert. r. Ns 749 no
23. aug. 1926. g. (l-K-26). Apvain. pēc. sod.
lik. 276. p. 1. d. 2. pkt. 53. p. 57. p. — Ap-
cietināt. -

22068. Bidlinš, Voldemārs Jāņa d., dzimis
1900. g., pied. pie S:r jndales pag. Paziņot
dzives vietu Bauskas apr. izrnekl. tiesnesim uz
Ns 1326 no 19. aug. 1926. g. (3C-VIII-26).

22069. Balčunas, Jānis Teofilas d, 17 g. v. —
Nepilngadīgo zemkop. un amatn. kolonijas Irlava
r._Ns 564 no 20. aug. 1926. g. (28-VIII-26). Iz-
bēdzis no kolonijas. — Apcietināt.

22070. Bultans, Jānis Vinča d., 54 g. v, pied.
pie Izvoltes pag. — Paziņot dzīves vietu Jaun-
latgales apr. pr-kam uz Ns 1372/111 no 24. jūlija
1926. g. (28-VIII-26). Sodīts ar Ls 60,— vai
30 dienām aresta.

22071. Burkevič, Pāvils Kāt\a 6., dzimis
9. maijā 1885. g., pied.pie Jelgavas. — Paziņot
dzīves vietu kriminālās pārvaldes Rīgas nod.
pr-kam uz r. no 23. aug. 1926. g. (27-VIII-26)

22072. Bikšs, Pēters Jāņa d., dzim. 1877. g.,
pied. pie Dreiliņu pag. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils apr. 2. iec. miert. uz Ns 571/26. no
4. aug. 1926. g. (28VIII-26).

22073. Burlakovs (Burmanovs), Haritons Afū-
nasa d., 16 g. vecs. — Paziņot dzīves vietu
Bauskas apr 2. iec. miert. uz Ns 341/b no
19. aug. 1926. g. (28-VII-26).

22074. Cibis, Fricis Kriša d. 59 gadus vecs,
piederīgs pie Zvārdes pag. — Paziņot dzīves
vietu Jelgavas aprņķa miertiesu, uz rakstu

Ns- 256/25 no 21. augusta 1926. g. (30-VIII-26.)
22075. Cvetkovs, Jānis Semjona dēls, 19 gad.

vecs, piederīgs pie Pildas pag. — Paziņot dzīves
vietu Rēzeknes apr. 3. iecirkņa miert. uz rakstu
Ns 2050 no 21. augusta 1926. g. (28-VI1I-2 6.)

22076. Davidonaite, Apoionija Aleksandra m.,
15 gadus veca, Lietuvas pavalstniece. — Paziņot
dzīves vietu Jaunjelgavas iecirkņa miertiesn. uz
rakstu Ns 2625 no 23. augusta 1926. g. (31-VIII-26.)

220?7. Eglīts, Herberts Jāņa d., 21 gad. vecs,
piederīgs pie Jaun-Raunas pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 13. iec. miert. uz rakstu Ns 1255 no
20. augusta 1926. g. (28-V11I-26.)

22078. Eglīts, Ernests Kārļa d. dzim. 1. marta
1903. g., piederīgs pie Kosas pag. — Kafa tiesas
priekšsēdētāja raksts Ns 105C-9 no 17./18. au-
gusta 1926. g. (30-VIII-26.) Apvainots uz k. sod.
hk. 128. p. 1. d., 129. un 130. p., 163./1. p.,
229. p. 1. d„ 232. p. 3 d. 1. pkt. un sod. lik.
574. p. 1 d. un 581. p. 1. d. — Apcietināt.

22079. Edolfs, Kristiāns Andreja d., 62 gadus
vecs (1925. g.), piederīgs pie Naudites pag. —
Rīgas prefektuias 3. nodalās raksts Ns 4711 no
14. augusta 1926. g. (30-V1II-26.) Sodīts no Rīgas
apgabali. 3. kriminalnod. 18. augusta 192i. g.
uz sod. lik. 310. p. 1. d. ar Ls 50 vai 2 nedēļām
aresta. — Apcietināt

22080. Eglīts, Herberts Jāņa d, 20 gadus
vecs. — Paziņot dzīves vietu Jelgavas pils tas
iec. miert. uz rakstu Ns 1744/25. no 14. augusta
1926. g. (28-V1II-26.)

22081. Garoziņš, Aleksandrs Jfkaba dēls,
42 gadus vecs, piederīgs pie Domopoles pag. —
Paziņot dzīves vietu Jelgavas apr. miertiesn. uz
rakstu Ns 285 no 21. augusta 1926. g. (31-VIII-26.)

22082. Golubevs, Vikuls Konstantīna dēls,
15 gadus vecs. — Nepilngadīgo zemkopības un
amatniecības kolon'jas Irlavā rakstu Ns 564 no
20. augusta 1926. g. (28-VIII-26.) Izbēdzis no
kolonijas. — Apcietināt.

22)83. Glačkovs, Makars Pāvila d., dzimis
1901. g., piederīgs .pie Smoļenskas gub.— Paziņot
dzives vietu Rīgas 1. iec.'miertiesn. uz rakstu
N» 949 no 7. augusta 1926. g. (30-VIII-26).

22084. Gasperovič, Just^nija Annas m., apm.
20 g. v, pied. pie Daugavpils — Paziņot drives
vietu Daugavpils apr. 2. iec. miert. uz Ns 10/26 no
20/ augusta 1926. g. (31-VIII-26.)

22085. Gfinbergs, Arturs Aleksandra d ,dz. !887.g.
— Paziņot dzīves vietu Kriminālas pārvaldes Rīgas
nod pr-kam uz i. no 26. augusta 1926. g.
(27-VIU-26.)

22086. Grjnbergs, Kārlis Pētera d, 30 g. vecs,
pied. pie Bērzpils pag. — Paziņot dzīves vietu
Rēzeknes a' r. 1. iec. miert. uz Ns432/23 no 17. aprija
1926. g. (28-V11I-26.1

22087. Hermans, Pēters Pētera d., dz. 1876. g,
pieO. pie Jelgavas. — Rīgas apgabaltiesas II kri-
minalnodaļas r. Ns 21749 no 25. augusta 1926 g
(MX-26) Sodīts uz s. 1. 264. p. 1. d. ar 5 dien
aresta. — Apcietināt.

223S8. Ivanovs, Jānis Miķeļa d., 19 g. vecs
— Pa?iņot dzīves vietu Bauskas apr. 2. iec. miert.
uz Ns 34 /.i no 19. ruarstal926. g. (30-V1II-26)

22089. Jurnan, Juzeii Antoniņa Jāze~a m,
36 g. veca, pied. pie Kurcunu pag- — Paziņot
dzīves vietu Daugavpils prefektam uz Ns 7358
(l-IX-26). Sodīts ar 1 mēn. aresta.

22090. Jurkan, Juzepa Antoniņa Jāzepa m.,
36 g. veca, pied. pie Kurcuma pag. — Paziņot
dzīves vietu Daugavpils apr. 2. iec. miert. uz
Ns 14513 no 6. augusta 1926. g. (l-lX-26.)

22091. Jakunovs, Jānis Donata d, dz. 1901. g.,
pied. pie Sakstigales pag. — Rigas pils. 3. iec.
miert. r. Ns 1290 no 16. augusta 1926. g.
(30-VII1-26) Apvainots uz s 1. 591. p. 1. d. —
Apcīe'ināt.

22092. Jeiune, Izaks (lciks) Dāvida d., dzim.
10. oktobrī 1887. g., pied. pie Krustpils. — Rīgas
polic. 1. iec. pr-ka telefonograma Ns 119 no
W. augusta 1925. g (3I-VIII-26). Maksāt ne-
spējīgs parādnieks. — Apcietināt.

22083. Jevsejeva, Antoniņa Ivana m, 60 g. v.,
pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
pils. 3. iec miert. uz Ns 1524 no 20. augusta
1926. g. (31-V1II-26).

22094. Jepišovs, Aleksandrs Sergeja d., 44 g.
vecs, piederīgs pie bij. Krievijas. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas pils. 3. iec. miert. uz Ns 974
no 16. augusta 1926. g. (28-VIII-26).

22095. Ivanovs, Jestafijs Sevastjana d., 22 g.v.,
pied. pie Sakstigales pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 13. iec. miert. uz Ns 662 no 14. augusta
1926. g. (28-VI1I-26.)

22096. ' Kislova, Marija Aleksandra meita,
dzim. Tučkova, dzim. 1864. g. — Paziņot dzives
vietu Rīgas apr. 1. iec. miert. uz Ns 1207/26 g.
no 7. aug. 1926 g. (2S-VIII-26).

22097. Kuncevič, Pauls Pētera d., 18 g. vecs,
pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu Rigas
4. iec. miert. uz Ns 1149 no 16. augusta 1926. g.
(28-VIII-26).

22098 Krēgers, Jānis Juliusa d., dz. 1889. g.,
pied. pie Iršu pag — Paziņot dzīves vietu Rīgas
4. iec. nr'ert. uz Ns 1115 no 14. augusta 1926. g.
(30-VIII-26).

22099. Korts, Jānis Jura dēls, dzim. 20. aug.
1900. g, pied. pie Doles pag. — Rīgas apgabal-
tiesas 2. krim. nodaļas r. Ns 21757 no 16. aug.
1926. g. (31-VIII-26). Sodīts uz tod lik. 581. p.
1. d. ar 1 mēnesi cietuma soda. — Apcietināt.

22100. Ķemze, Tomas Domin'ka d., 29 g. v.,
pied. pie Biržu pag. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
apgabaltiesas 2. krim. nodaļai uz Ns 21528/} no
25. augusta 1920. g. (1-1X 26). Sodīts ar Ls 15
vai 3 dienam aresta.

22101. Krūmiņš, Pēteris Mārtiņa d . 45 g. v.,
pied pie Sēlpils pag. — Madonas apr 1. iec.
miert. r. Ns 430 no 23. augusta 1926. gada
(31-VIII-26). Ņemt parakstu par dzives vietas
nemainīšanu, par ko pazinot meklētājam.

22102. Korickis, Jānis' Nikolaja d., 32 g. v.,
pied. pie Daugavpils. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils apr. 2. iec. miert. uz Ns 209/26. g. no
S0 augusta 1926 g. (31-VIII-26).

22103. Krūmiņš, Pēteris Mārtiņa d., 45 g. v.,
pied. pie Sēlpils pag. — Madonas apr 1. iec.
miert. r. Ns 653 no 23. augusta 1926. gada
(31-VII1-26). Ņemt parakstu par dzīves vietas
neatstāšanu, par ko paziņot meklētājam.

22104. Klavenieks, Jānis Jēkaba d., 35 g. v.,
pied. pie Mercendorfa pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 6. iec. miert. uz Ns 580 no 15. aug
1926. g. (28-VIII-26).

22105. Liepa, Augusts Augusta d., dzimis
1900. g., pied. pie Ropažu pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 12. iec. miert. uz Ns 645 no 16. aug.
1926. g. (28-V1II-26).

22106. Lapiņš, K'rils Trofima d., 20 g. v.,
pied. pie Briģu pag. — Paziņot dzīves vietu
Jaunlatgales apr. pr-kam uz Ns 1258/111 no 14. jū-
lija. 1926. g. (28-VI1I-26). Sodīts ar Ls 80 vai
40 dienām aresta.

22107. Laizans, Antons Matveja d, 19 g. v.,
p:ed. pie Rozenmuižas pag — Paziņot dzīv. vietu
Rēzeknes apr. 3. iec. raiert. uz Ns 2049 no 21. aug.
1V26 g. (28-VI1I-26.)

22108. Leitan, Rozālija Miķeļa m, 40 g. veca,
pied. pie Kapiņu pag. — Paziņot dzīves vietu
Latgales apgabaltiesas II krim. nodaļai uz Ns 16120
no 20. augusta 1926. g. (28-VI1I-26.)

22109. Michailovs, Vladinvrs Konstantīna d.,
dz 1881. g. pied. pie Maļinovas pag. — Paziņot
dzīves vietu Rīi>as 2 iec. miert. uz Ns 1074 no
10. augusta 1925. g. (27-VIII-26.)

22110. Marve, Hugo Teadgra d., dzim. 1871. g.
pied. pie Siguldas pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 4. iec. miert uz Ns 592 no 18. augusta
1926. g. (31.-VIII-26.)

22111. Mackus, Aleksandrs Miķeļa d., dzimis
13. janvārī lt-87. g. pied. pie Rīgas ?— Rīgas
8. iec. miert. r. Ns 91 no 9. augusta 1926. g.
(30-VI1I-26). Apvainots uz sodu lik. 616. p. 1. d.
2. pkt. — Apcietinot.

22112. Melbārds. Hugo Otto d„ dz. 30. nov.
1908. g pied. pie Daugavpils. — Kriminālas pār-
valdes Rīgas nodaļas pr-ka r. no 27. augusta
1926._g. (31-VIII-26). Apvainots zādzība. — Ap-
cietināt.

22113. Moisejs, Konstantīns Jegora d, dzimis
1903. g pied. pie Izabelinas pag. — 12. Bauskas
ksjn pulka komand. r. Ns 120/ no 12. augusta
1926. g. (2-lX-26). Apvainots uz s:du lik. 51. un
581. p. 1. d: — Nolikt zem policijas uzraudzības
un paziņot meklētājam.

2 114. Millers, Jānis-Teodors Mārtiņa d., dz.
1883. g., pied. pie Rigas — Paziņot dzīves vie'u
Rīgas 7. iec. miert. uz Nš 1448 r.o 7. augusta
1926 g. (28-VIII-26). Sodīts ar Ls 10 jeb 3 dienām
aresta

22115- Novikovs, Vtsilijs Terentija d., 22 g. v.,
pied. pie Kaunas gub. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils pref. iu Ns 22180 no 8. jūlija 1926. g.
(l-lX-26). Sodīts ar Ls 100 jeb 2 ned. aresta.

52116. Oiševskis, Vikentijs Dementija d, dz.
1E88. g. pied. pie Daugavpils — Daugavpils apr.
2. iec. miert. r. Ns 712/26 no 20. augusta 1V26. g.
(30-VU1-26;. Apvainots uz srdu lik. 591. p. 1. pkt.
— Apoetinat

22117. Plators, Fricis Kārļa d., dzimis 16. aug.
1905. g. pied. pie Daudzevas pag. — Rīgas pils.
Komandanta palīga r. Ns 4767 no 23. augusta
1926. g. (28-VUI-26). Dezertējis. - Apcietināt.

22118. Plate, Hermine Jāņa m.. dzim. 31. aug.
1895. g. vai 1898. g., pied. pie Meiranu pag. —
Rīgas pils. 2. iec. izrnekl. tiesn. r. Ns 1919 no
17. augusta 1926. g (30-VIU-26). Apvainota uz
k. s. lik. 442., 448. un 440. p. — Apcietināt

22119. Pivovarenoks , Aleks.n^, ,^^-!4. ma-ti 1901. g.. pied p?e ntZ> «-, <t)augavpils apr. 6. iec. miert rak^S^
*

augusta 1926 g. (31-VHI-26J \t ^ik. 58Lp - Ņemt parakstu par Z ' "* *«lemaimsanu. H QZives vjer
22120. Pudniks, Pāvils Jāzepa d *,>ied. P1e Aulejas pag. _ Pazi t - « g. v^Daugavpils apr. 3. iec. miert U7 Tv'et»3. augusta 1926 g. (2S-V1II-26) * * «26 „
22121. Petrovics, Roberts Friča d a>ned. pie Lielauces pag. - Pazinot - « g. v^elgavas apr. miert. uz Ns 245/25 nn 9i Mvj «n

926 g. (28-V1U-26). ' no 21- augastļ
22122. Rastoperka, Aleksandra rmIzim. 22. novembrī 1901. g.. pied ' V"» . meiķ

'aziņot dzīves vietu Rīgas piis q' }"" K,Sas. _
Vs 1512/25 no 4. augusta 1926' > 7m?!?*22123. Ruitcis, Jānis Pētera d dii»^obrī 1866. g, pied. pie Mazsalaces DaD

i5 *
Ienes iec. pol. pr-ka r. Ns 3449 no iri ~" "»?
926. g. (30-VI1I-26). Sodits uz akc J^16. p. ar 2 men. cietuma soda. — Aūcietin-; *22124. Rezgalis, E-nests Jāņa d 3n

l
)ied. pie Liepājas. — Madonas anr ' i \J' ^Ns 539 no 13 jūlija 1926. g n.ix 0Cl m,fl'-
rainots uz s. 1. 532. p 1. d 3\T, "H
ietināt. ' p ' - V

22125. Rastoperka, Aleksandra Otto m ,?
.901. g pied. pie R.gas. - Paziņot dzil^tīgf s pils. 9. iec. miert. uz Ns 1416/25 nn7..926. g. (28-VIII-26). ' "Wa

22126. Sīmans, Ādolfs Annas d U „
>ied. pie Valmieras pils. — Paziņot dzīves SJīgas 2. iec. izmeklēšanas tiesn. uz m> u».
I. jūlija 1926. g. (28-VIH-26).m

"22127. Silajevs, Pēters Jāņa d., 20 g>ied. pie' Valkas pilsētas. — Pazinot d/*'rietu Rīgas 10. iec. miert. uz N* 7™
!0 augusti 1926. g. (28-VIII-26.) ' m

2ž»28. Skujiņs, Fricis Friča d., 52 g v ..?.,
>ie Dreiliņu pag. — Paz.ņot dzīves vietu Rin.
.0. iec. miert. uz Ns 923 no 20.augusta1QM;28-VIII-26) S *S'

2212J. Strogonovs Terentija Jāņa d. 51 ,)ied pie Nirzas pag — Paziņot dzīves vieta[elgavas apr miert. us Ns 681 no 21 auo.ti
1926. g. (28-VIII-26.) ' m

22130. Strīdiņš, Rūdolfs Kārļa d„ 35 oadu
;ecs, piederīgs pie Jaunpiebal gas pagata
Paziņot dzīves vietu Rīgas 10. iec. miertiesa
rz rakstu Ns 991 no 20. augusta 1926 1
28-VIII-26). . . *

22131. Saulīts, Pēteris Romāna d., dziaii
29. janvārī i 899. g., piederīga pie Dreiliņu pag -
Paziņot dzīves vietu Rīgas pils, 9. iec. i*.;iesn. uz rakstu Ns 949 no 7. augusta 1926 i
;30.VIII-26).

22132. ZediņŠ, Teodors Adolia d., 2U gadus
/ecs, piederīgs pie Pastendes pag. — Paziņot
Izives vietu Rīgas pils. 12. iec. miertiesn. uz
rakstu Ns 645 no 16. augusta 1926. g.(30-V1II 26.1

22133. Sašilovs, Nikolajs Nikolaja d., di. 1896.j.
23. sept, piederīgs pie Liepājas. — Cēsu apriņķa
1. iec. miertiesn. raksts Ns 5451 no 28. jūlija
1926. g. (l-K-260 Apvainots uz sod. lik. 581.p.
1. d. — Apcietināt.

22134. Zohnn, Ernests Richarda d., 19 gadu
i'ecs, piederīgs pie Rīgas. — Paziņot dzīvesvieta
Rīgas 3. iec. miert. uz rakstu Ns 544 no 18.au-
gusta 1926. g. (30-VI1I-26.)

22135. Strunins, Juda-Jēkabs ' Sīmaņa dils,
piederīgs pie Rēzeknes pilsēta' , drēbnieks. —
Paziņot cfzīves vietu [Latgales apgabalt. 2. krim
nodaļai uz rakstu N» 15271 no 5. augusta 19i.g.
(31-VI1T-26.)

22136. Skrupskijs, Kazimirs Aleksandra dēli,
32 gadus vecs, piederīgs pie Daugavpils, - Pa-
ziņot dzives vietu Jelgavas pi's. iec. miert. u
rakstu Ns 1079 no 25. augusta 1926. j.'
(31-VIII-26.)

22(37. Sjaksts, Jānis Aleksandra d„ 23 g.
vecs, pied. pie Nerzas pag. — Paziņot dzīves
vietu Jelgavas apr. miert. uz Nš 251 no 21. aug
1926. g. (21-VIII-26)

22138. Šeršnevs, Pāvels Andreja d. 21 g. veci,
pied. pie Daugavpils — Paziņot d-īves vieta

Daugavpils prefektam uz_ Ns 3385 (l-K-26). So-

dīts ar Ls 100 vai 2 nedēļām aresta.
22 ,39. Žigle, Ādolfs Jānis Jochana d, w

11. janvārī 1H04. g., pied. pie Rīgas. - 4,«

kara izrnekl. tiesn. raksts Ns 1914 no 24. 1*
1926. g. (30-VIII 26.) Apv. uz k. sod. lik. 12»;\
1. d. 129. p. un 133. p. dezertējis. - Apciet»

22140. Šulcs, Emils Kārļa d, 33 g. vecs.-
Paziņot dzīves vietu Bauskas apr. 2. iec. 11»

uz Ns 145 no 14. augusta 1926. g (28-VHWW
22141. Zukovskaja, Hedviga Jāņa m, «I

veca. — Paziņot dzīves vietu Rīgas P;i7
miertiesnesim uz Ns 1486 no 5. augusta li»f
(28-VIII-26) [fi „

22142 Tumaševičs Augusts Jāņa d, *o t
pied. pie Ludzas pils. -- Paziņot dzīve8 «•

Ludzas apr. 1. iec. miert. uz Ns 2913 no *>•"
1926. g. (31-VIII-26). m

22143. Ungur, Malvine Ādama ^\ "*,
1898. g., Latvijas pav. — Paziņot azWs Jļļ
Rīgas 4. iec. miert. uz Ns 423 no 2). «»S-

1926. g. (1-1X26). r . «.t
22144. Urstin, Jadviga Kazimira m, -'Ļ,

pied. pie Liepāj s. - Pazioot dzīves vietu *

6. lec. miert. uz Ns 1219 no 23. augusta 1*
(27-VI1I-26). . „ a0

22145. Urstin, Jadviga Kazimira m,
prf

1901. g., pied. pie Skrandas pag-
^

,,79 *
dzīves vietu Rīgas 6. iec. miert. uz w
13. aug. 1926. g. (28-VIII2o). & M

22146. Volkolokovs, Feodors F»*^^
vecs, pied. pie Bukmuiž«s pag. — VĶ L, tfi l
vietu Daugavpils apr. 2. iec fflie». &

21 1926 (31-VIU-26). $A
no . aug. . g

22147. Visla, Jānis Aleksandra a» A

18. jul. 1891. g., Ldvijas p.ls. — JZT^m
polic. 1. iec Pr ^ar Ns6_897 no

;
1926. g. (1 lX-26). Izvairās no P°«'
dzības. — Apcietināt.

Izlabojums:
^

1

.Valdības Vēstnesī * Ns 174/26; g _
sarakstā Ns 271 pkt. 212:i īe°Sģ^*
Jevdokima d. tiek meklēis no Mļfifiņ *'
miert. ar r. no 10. jul. 1926 g. J* 1/D

Jaunlatgales iec. miert. ^il'-°J'.
Kriminālās pārvaldes priekš- meKs
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Iekšzeme.
Lūgums.

Latvlias kooperatīvu kongresu padome
nodomāju»* sagatavot un izdot juridisku
,"ugrāmatu kooperatīvu darbiniekiem.
y minētais darbs būtu pec iespējas
tLjki, Latvijas kooperatīvu kongresu
«dosies valde griežas pie visām koope
rativām organizācijām un to darbinie-
tiem ar laipnu lūgumu, iesūtīt padomei
(PM Dzirnavu ielā 68, dz. 3), pēc iespe-
rt, tuvākās dfenāe, jautājumus, kuri no-
skaidrojami un uz kuriem paskaidrojumi
bitu ievietojami minu tā rokas grāmatā.
l'i iesūtītāja vēlēšanos padomes juris-
tomults sniegs rakstiskas atbildes uz
iesālītiem jautājamiem bez kādas atlīdzī-
bas jau pirms grāmatas iznākšanas.

Latvijas kooperatīvu kongresu
padomes valde.

Ārzemes. ?
Vācija uzņemta Tautu savienībā.

Žeņevā, 8. septembri. Vārdiskā
nobalsošana par Vācijas uzņemšanu sā-
līs pulksten 11.45 minūtēs un ilga tikai
trīs minūtes. Prezidents paziņoja, ka
visas delegācijas atbildējušas ar .ja" un
tādā kāitā lēmums pieņemts vien-
balsīgi. Visi kongresa dalībnieki un
publika uzņēma paziņojumu ar vētrai-
niem un ilgi nerimstošiem aplausiem.

Par pašu uzņemšanu ziņo vēl:
/eņevā, 8. septembrī. Tautu sa-

vienības kongresa plenārsēde, kuras
dienas kārtībā ir Vācijas uzņemšana par
Tantu savienības locekli un padomes
reorganizācijas problems, sākās šodieu
pulksten 10.10 minūtēs priekšpusdienas.
Sēdes zālē valda atkal « lielas dienas"
noskaņojums. Visas delegācijas ieradu-

šās pilnā skaitā. Diplomātu tribinē redz
ari vācu ģenerālkonsulu Žeņevā Dr. A ē -
mani.

Tūliņ pēc sēdes atklāšanas kongresa
priekšsēdētājs Ninčičs dod vārdu
Šveices federālas padomes loceklim Mo-
t a m,_ kā bijušam studiju komisijas' un
tagadējam kongresa juridiskās komisijas
prezidentam. Mota liek priekšā pieņemt
prezidija ieteikto_ dienas kārtību — t. i.
izšķirt reizē jautājumus par Vācijas uz
ņemšanu un par Tautu saviealbas pa-
domes nepastāvīgo locekļu skaita pavai-
rošana. Šie jautājumi esot nedalāma
kopība. Vācijas uzņemšanu Mota apzī-
mēja par notikumu, kuru prasot Tautu
savienībss dzīvības intereses. Šī pārlie-
cība esot ar katru gadu vairāk nostipri-
najuses un tagad neviens vairs to neap-
strīdot. Ari pastāvīga mandāta piešķir-
šanu Vācijai Tautu saviealbas padomē
tāpat, ka citām lielvalstīm, visi atzīstot
par elementāru nepieciešamību. Runājot
par padomes nepastāvīgo locekļu skaita
pavairošanu, Mota uzsvēra, ka Tautu
savienības pienarkongress, zināms, ne-
drīkstot vājināt savu iespaidu un
autoritāti par labu padomei. Ievērojot
to, ka padomei visi lēmumi jāpieņem
vienbalsīgi, viņas locekļu skaitam pie-
augot nenoliedzami var būt zināms
pamats bažām, ka varētu mazināties
padomes darba spējas. No otras puses
tomēr ļoti svarīgi argumenti runājot
padomes paplašināšanai par labu. Pirm-
kārt, jāgādājot par to, lai tiažādle konti-
nenti būtu samērīgāki reprezentēti pa-
domē. Otrkārt, esot laiks panākt tādu
stāvokli

^
ka padomes nepastāvīgo lo-

cekļu velēšanās varētu ienest turnusa
sistēmu, lai visi Tautu savienības
locekļi varēta pēc kārtas tikt pie Hdz-
runāšānas ari padomē. Treškārt, un
pēc tam par visu vairāk, padomes reor-
ganizācija esot vienīgais līdzeklis, kā
pārvarēt smago krizi, kura izcēlās Tautu
savienībā marta mēnesi. Mota dedzīgiem
vārdiem uzaicināja kongresu pieņemt
prezidija_ priekšā likto dienas kārtību un
savstarpējas saprašanās garā dot iespēju
novadīt Lokarnas miera darbu līdz
g?!lam.

Debatēs par dienas kārtību ņēma vārdu
Loudons (Holande), Nansens (Norvēģija)
un Lefgrens (Zviedrija). Loudons kriti-
zēja prezidija priekšlikumu, kurš neļaujot
plenarkongresam iedziļināties paaomes
mandātu problēmā un to rūpīgi pār-
baudīt. Par to, vai nepastāvīgo mandātu
skaits palielināms, kongresā valdot dom-
starpības. Tomēr neskatoties uz lādu
principielo viedokli, Holandes delegācija
balsošot par dienas kārtību, klda to liek
priekšā prezidijs, lai Vācijas uzņemšana,
kuru vēlas visi, vairs nenovilcinātos.
Nansens un Lefgrens izteica līdzīgas
domas. Pēc tam kongress apstiprināja
Tautu savienības padomes lēmumus par
Vācijas pastāvīgo mandātu un par nepa-
stāvīgo mandātu skaita pavairošanu no
6 uz 9. LTA.

-^Hbas vietējo iestāžu
rīkojumi.

pārgrozījums
saistošos noteikumos

tirdzniecības un rūpniecības uzņē-

«"LLt/ ēršanu, slēg šanu undarba laiku
0 nlsētas administratīvas robežas.

#L Cēsu pilsētas domes 1926. g.
rW?._ gidā pēc žurnāla*» 22 un ap-
10 ^5t« ar iekšlietu minisrijas paš-
stiP departamenta 1926. g. 15. jūlija
valdibas aep

^^ ^ ^^
pgvidēt un atcelt minēto saistošo no-
1rau § 3 P iezIml l un t0 izteikt

*o°Sezīme 1. Vasaras mēnešos, laikā
Jo 15- aprīļa līdz 15. septembrim

šis tirgotavas tiek atvērtas no
oulkslen 6 līdz 19.

*j Pārgrozījums s!ā as spēkā 2 nedēļu
t no viņa iespiešanas .Valdības

Vēstnesi"-
pilsētas galva Dr. Vanadziņš.

Sekretāra vietā (paraksts).

5 apgabaltiesas II iec. tiesu
** ka u

iZPUditāiS

»? žB? W l-* ? p,kst -
!ā ūlnml"

Slrelnieku ielā M 3,
| ?*< SPārdos Vasilija Ka-

lun n
™ Tntu - sastāvošu no

Izzināt a»fltertetu Pa' Ls 430.
I?"» pSS^

n0vērt ējumu, ka" ari

h> % ^ v,e*as. v

%'
T 8Wti 1926- 8

fe^^Pili^dJOUņņš.

ho.ka.^^'tājs

i\^ «arti» fc t**
L£ I' ūtrI? E1Lzabetes ielā Ns 3,

110 mantu, sastāvošu no

rakstāmgaldiem un mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 700.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 27. augusta 1926. g.
12442 Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.

[Jiesu sludinājumi.
%« apgabal tiesas 3. civilnod.,
Maņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,

Zt.
ka21 -; sePt™bri 1926. g, minētās

«™aias atklāta tiesas sēdē nolasīs 1926. g.
tSinpK', ^'S* mirušās Karlinas (Ka-
£s $rt« (Mlchela) m. Ram, dz.

"™? (Kalning) notarielo testamentu.
™& 1- septembrī 1926. g. L. Ns 4407

124/
p«ekšsēdēt. v. A. V e i dn er s.

r-JL. Sekretar» A. Kalve.

2«Pgabaltiesas 3. civilnod.,
m»u^'P'^esa likuma 1958. p,
m'JSr^P'embrī 1926. g., mi-

glas atklātā tiesas sēdē nolasīs
Amīran-1-"13"3 mirušā Bērzones pag.
l taJuiM m ipašnieka J^a Pēteranana (Drusmana) testamentu.

87-. f P* 1926. g. L..NM404
mn ™s«dv . A. Veidners.
>- Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 14. septembrī 1926 g., pīkst.
10 dienā, Rīgā, Kr Barona iela _Ns 64,
dz. 7, Lāzera Libesmaņa prasība, pārdos
Borisa G u r v i č a kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 1000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 26. augvstā 1926. g.
12536 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 16. septembrī 1926. g., pīkst.
>,2l2 diena, Rīga, Baznīcas ielā Ns 37,
pārdos Artura Vitkovska kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un citas
dzīvokļa iekārtas un novērtētu par
Ls 1240.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 26. augusta 1926. g.
12443 Tiesu izpild Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 17. septembrī 1926. g., pīkst.
12 dienā, Rīga, Dzirnavu iela Ns 34 a,
pārdos Augusta Baumaņa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 1070.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas..

Rīgā. 27. augusta 1926. g.
12531 Tiesu izpild. Ed. Kalniņš

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 17. septembrī 1926. g., pīkst.
1 dienā, Rīgā, Ausekļa iela Ns 11, otr-

reizējā ūtrupe pārdos Kārļa Būllera
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
drēbēm, traukiem u. t. t un novērtētu
par Ls 394.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1. septembrī 1926. g.
12532 Tiesu izpild. Ed. K a 1 n i ņ s.

prasībās, pārdos Rivas P o p ļ a k
kustamo mantu, sastāvošu no krāsotavas
vannām un dzelzs pakpreses un no-
vērtētu par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2. septembrī 1926. g.
12533 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21. septembri 1926. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, Marijas ielā Mš19, dz 10,
Jankeļa Vulfa un citu prssibās, otrā
ūtrupē, pārdos Dona V o i t i n s k a
kustamo mantu, sastāvošu no manu-
faktūras, frakas un pulksteņa un no-
vērtētu par Ls 234.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20 jūlijā 1926- g
12534 Tiesu izp. J. Kazubierns

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 14. septembri 1926. g., pīkst.
10 dienā, Rīga, Stabu iela J* 46/48,
dz. 7, III Vidzemes savstarp. kreditbiedr.
u. c. prasības K torgos pārdos Jāņa
Lūkasa kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, uzvalkiem un citu un novērtētu
par Ls 1182.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 26. augusta 1926. g.
12538 Tiesu izpil<L_J._ Kazubiems.

Rigas
~apgabaltiesas III iec. tiesu

izpildītājs
paziņo, ka 18. septembrī 1926. g., pīkst
10 dienā Rīgā, Stabu iela Ns 40, di. 11,
Rīgas komercbankas prasība pārdos
Kārļa-Roberta Jikabsona kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 280.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ar)
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-

došanas dienā uz vietas.
Rīgā, 2. septembri 1926. g.

12535 Tiesu izpild. J._K a zubj_e r n s.

Rīgas^tpgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 18 septembrī 1926 g, pīkst.

10 dienā, Rīgā, Kurmanova iela Ns 21,
darbnicā Herberta Laurentca un cita

90 metriem vasku drānas un novērtētu
par LsSOOO.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā vietas.

Rīgā, 7 septembrī 1926 g.
12540 Tiesu izpild. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu

izpildītājs,
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 1926. g.
21. septembrī, pulksten 10 rītā, Rīgā,
Kandavas iela Ne 18, pārdos Fridricha
Tebela kustamo mantu, sastāvošu no
16 lozberkokiem spaiņos un 10 jauniem
leceķļulogiem un novērtēta par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.
12539 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas III lec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21. septembri 1925. g., pīkst.
10 dienā, Rīgā, Avotu ielā )* 25,
veikalā, a/s .Teodor Riegert" prasībā
pārdos Voldemāra U zar i ņ a kustamo
mantu, sastāvošu no veikala iekārtas un
novērtētu par Ls 398.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

liigī, 3 sepembrī 1926. g.
12537 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas IV lec. tiesu
Izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā N» 1, paziņo, ka 1926. g
21. septembrī, pulksten 10_ rītā, Rīgā,
Brīvības bulv. N° 3, veikala, otrreizēja
izsolē pārdos Kārļa Meija kustamo
mantu, sastāvošu no 150 metriem lino-
leuma, 10 linoleuma grīdsegām uo

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka U._ septembrī 1926. g., pīkst.
II diena, Rīga, Mārupes ielā J* 3-b,
pārdos Augusta M e i e r a kustamo
mantu, sastāvošu no zā!es garnitūras
un novērtētu par Ls 250.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 6. septembrī 1926. g.
12541 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

oaziņo .ka 24. septembrī 1926. g., pīkst.
I diena, Rīgā, Miesnieku ielā J6 4,
II ūtrupe pārdos Aleksandra B r ii g e-
m a n a kustamo mantu, sastāvošu no
4 rokas p:esēm, papes griežamās mā-
siņas un t. t un novērtētu par Ls 3420.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 6. septembrī 1926. g.
12548 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.

Rīga.
Paziņojums.

Pārdaugavas tramvaja liniju vagoni sā-
kot ar š. g, 9. septembri iebrauks no
pontona tilta pilsētas riņķa liniļā pār-
maiņus pa labi un pa kreisi

Rīgas ielu dzelzsceļu
akciju sabiedrība. Tirdzniecība un rūpniecība.

KURSS.
Rīgas birzi, 1936. gada 9. septembrī.

Dtvliei;
1 Amerikas dolāra .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 25,26
100 Francijas franku.... 14,90 — lfi,2«
100 Beļģijas franka .... 14,15 — 14,4(J
100 Šveices franku .... 99,75 — 100.75
100 Itālijas liru 18,55 — 18,90
100 Zviedrijas kiom.... 138,25 — 139,30
100 Norvēģijai krema . . . 112 90—114,80
100 Dānijas krona .... 136,85 — 138,85
100 Čechoslcvaķija* faoaa . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldsņa . . . 207,30 — 208,85
100 Vācijas marka .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marka .... 12,97—13,17
100 Igaunijas muks .... 1,37 — 1,395
100 Polijas dota ..... 55,00 — 65,0f>
100 Lietavas lita ..... 50,55 — 5160
1 SSSR feervoņec» ....

D i r g m e t a 1 i:
Zelts 1 kg ....... 3425 — 3445
Sudraba 1 kg 98— 1G6

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības nisnēmoms . 98 — 100
4°/o Valsts prem. BisņSmom* 98 — 100
6°/o Zemes bankas ķīla eīmca 92 — 93
8°/o Hipotēka bankas ķi!a

līmes 96 — 97

Rīgas birSaa kotacijaa komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevic».

Zvērināta birža» māklera Th. Summert

. Redaktors: M. Ārons.
HHH^HiaH^^^HHiH^^^ na^

Telegramas.
__

(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramai.;
Varšavā, 9. septembrī. Atklāta

poļu-latvju dzelzsccļkoaference, kas sa-

saukta, lai nokārtotu jautājumu par poļu
vagonu apgrozību Latvijas teritorijā. Ap-
spriedes turpināsies vairāk dienu.

Kaunā, 9. septembrī. Lietavas aug-
stākais tribunāls noraidījis apelācijas
sūdzību, kuru bij iesnieguši nesen 93 ko-
munistu prāvā notiesātie.

Māksla.
Nacionālais teātris. ,Jāzeps un

viņa brāļi" izrāde bija galīgi izpār-
dota. Lugu vēl izrādīs. Ceturtdien, 9. sep-
tembrī, pulksten 5 pēc pusdienas, skol-
nieku izrādē Goldoni interesantā komē-
dija .Melis". Piektdien, 10. septembrī,
pīkst, pus 8 vakarā, Šekspīra „ V ēt r a ".
Sestdien, 11. septembrī, pulksten pus
astoņos vakarā, Sardū populārā komēdija
„ M a d a m e Sans-Gēne".— Biļetes
dabūjamas ari jau uz tuvāko novitāti —
Lengieļa komēdija .Nakts sere-
nāde* ar Liliju Štengel (izrādīs
15. septembrī).

Nacionālā teatfa studijā pieteikušos
volofttarus lūdz ierasties uz pārbaudīšanu
teātri svētdien, 12.septembrī, pulksten 10
no rīta.

Dailes teātris, šodien, 10. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā « Spēlēju,
dancoju". Sestdien, 11. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā, .Seši mazi
bundzinieki". Svētdien, 12. sep-
tembrī, pulksten 7.30 vakarā, .Spēlēju,
dancoju". ^^^

Lonijas aiosRos mtm pnskots
uz 8. septembri 1926 g.

Aktīvi. Lati. S, Pasīvā. Uti. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas «imes apftoifbfi . . 30,205,280 —

pie ārzemja emisijas bankām . . 23,613,172 73 Pamata kapitāls . . .' 13,446,905 58
Ārzemju valūta 34,044,947 48 Rezerves kapitāls 2,236,778 67
Sudraba nauda 2,151584 — Speciālās reiervei 2,500,000 —
Valsts kases «imes n.slkametāla nauda 9,775,873 89 Noguldījumi 8,904,780 66
īsa termiņa vekseļi 68,107,390 17 Tekoši rēķini 43,854,045 61
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 51,324,613 16 Valsts rēķini un depoziU 81,616,637 46
Citi aktivi . . 8,840,180 33 Citi pasīvi . . 15,093,333 78

197,%57;761 76 197,857,761 76

Pielīmē: az 8 septembri 1926. g Latvijas bankas nandas zīmes apgrozībā par Ls 30,205,280 —
karas nodrošinātas:

1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pēc paritātes 1 klg =
Ls 3444,444 nodrošina 8,266,6€6 —

2) ar $ 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc
paritātes 1 $ = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 7,773,930 —

3) ar £ 561.610,—/— (pieci simti sešdesmit viens tukstots seši simti desmit
angļu mārciņām), kas pēc paritātes & I,— = 7,32238 gr. tīra zelta =
Ls 25,22155, — nodrošina 14,164,684 -

Ls 30,205,280

Rīgā, 8. septembrī 1926. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
12562 Galvenais direktors S v e d e.



Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
Izpildītājs

paziņo, kalS. septembrī 1926. g., pīkst.12 diena, Rīga, lielā Ka eju ielā Ns 9/11,»n pulksten 1 dienā, lielā Zirga N« 21
P a r d o s 11 ūtrupē Johannas R o z e n -
?Ai .l° mantu, sastāvošu noveikala iekait.8 un aptiekas precēm unnovertftu par Ls 1649,14.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. septembrī 1926. g.
12544 Tifsu izpild. L. J a k s t i ņ š.

Ap^ķT^ļ^
Jelgavā nl*»

izdos 1926. g. 17 .„_. .
savā kanclej! Je gavfn^"'*'rakstuka un motfik]\£g* 3J1

sekošus darbus: l' f̂lļ
1) Šosejas jaunbūvi U2 muzber mem pār Sesavas «pU?«NBauskas ceļa; drošības ZiT ^2) Ceja gabila i.h0 x.„ . U

*tilta pfc'li.pf^fcC
Aivs'ke ^,ffli;
^«r-

fiēa^i^^r^būvju un īpašumu dala, Citart^sludina 17. sept. 1926. ļļĶ

lonktn onigu iii
"" -SBB??^

Rakstiski piedāvājumi slēgtās mm i
ar uzrakstu .« izsoli 17 **1926. g.pltot 12-, kā ari inS*dalīties izsolē, apmaksāti 7%*;
zīmognodokli, iesniedzami bSvhīpašumu daļat izsoles dienā HiZV 1

Pie piedalīšanās izsole jāiemaLi!
žības nauds Ls 48 (var ari ieS H
vijas bankas garantijas rakstu) ļt\
būvniecības pārvaldes kasa. ,S

Sakas pagasta,
Aizputes apr,,

otai I pak. pjmatskolai, vajadzjJ

skolo; pārzinis (-nuļ
Vēlešanas_ notiks š.g. 14. septsus-ļ

pl. 12 diena p e pag. padomes, m
nama. Kandidāti tiek uzaicināti 2
teikties pag. valde līdz vēlēs, di
rakstiski, vai vēleš. dienā ierasties p
sonīgiiesniedzoi attiecīgus doki*
Tuvāka dzelzceļa stac. — A> zpukM
12527 Vft _

Priekules policijas priekšnieks ialt
dina par nederīgu, kā r.ozaudēiu Miijj
iekšzemes pasi Ns 1629, izdota r:
Asītes pag. valdes 1924. g. 6. sep.
uz Šarlotes Franc v.

[ Dažādi sludinājumi. [|
Kareiviska sporta biedrība

,,Tēvijas sargs'
Rīgas nodaļas

p'Inā biedru saput»
š. g. 15, septembrī, pl. 18, Marijas!
ielā Ns 13, dzīv. 47.
12556 Va'fe.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
17. septembrī 1926. g., pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kārļa ielā Ns 21/23. dz. 5,

naido; rumbu
Čerf ssa S a v e ļ a kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 636,35 Jun sastāvošu no
pianīno klavierēm un mēbelēm, dēļ viņa
dažādu nodokļu segšanas.

Rīgā, 3. septembrī 1926. g.
12342 Par piedzinēja 'paraksts).

Otu iesilu gMirajuml. ]
Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
13. septembrī t926 g., pulksten 1 dienā

Rīgā, Audēju ielā Ns 11, pārdos

vaiTāūsoUšanā
Ritevskv 'Zamuela un Putermana ku-
stamo mantu, novērtēta par Ls 617,56
uņ sastāvošu no 300 dučiem birstes,
deļ viņa 1925. g. proc. peļņa nodokļu
segšanas.

Rīgā, 7. septembrī 1926. g.
12455 Piedzinējs K. T r e i 10 n s.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 14. septembrī 1926. g, pīkst. 2 dienē,
Rīgā, Mjr<jas ielā Ns 8-a, di. 2,

pārdos vairāksolīšanā
Ābrama Glika kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 734 un sastāvošu no
dažādām mantām, dēļ viņa 1925. g.
proc. nodokļa segšanas.

Rīgā, 8. septembrī 1926. g
12529 Pieddnēļs (paraksts).

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka š._ g. 22. septembrī, pulkst.
10 rītā, Arsenāla ielā Ns 3, pārdos

slklāifi MlsolanB
spedicijas firmas .Intrac* kantora iekārtu,
notaksēta kopā par Ls 351,17, par labu
XIII Rīgas kopējai darbinieku slimo
kasei.

Rīgā, 7. sept. 1926. g.
12457 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
š. g. 22. septembr, pulkst. 10 no rīta,
Rīgā, Popova ielā Ne 7, dz. 12,

pārdosl
Minnas Ozoliņ mantu — vienu rak-
stāmgaldu, divus krēslus, divas kušetes,
vienu drēbju skapi, vienu tepiķi, alumī-
nija grāpi un dažas citas mājsaimniecības
lietas, novēitētas kopā par Ls 158 Lat-
vijas dzvokļu kcoperativa prasības lietā.

Pamats: Rīg. II. raj īres vaid. izpildu
raksts Ns 757 no 26. augusta š. g.

Rīgā, 7. sept. 1926. g.
12552 Iecirkņa priekšu, (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
20. septembrī 1926. g., pulksten 3 diena,
Rīgā, Karlines ielā .Ns 2 a, dz. 1,

pārdos vairāksolīšanā
Dāvida Rumeļa kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 233,84 un sastāvošu no
mēbelēm, dēļ viņa 1924. g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rīgā, 1. septembrī 1926. g.
12339 Piedzinēja v. (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
15. septembrī 1926. g., pulksten 3 diena,
Liepājā, Dārza iela Ns 9,

sirdos ittolii
Edgara Kozlovska kustamo mantu,
novērtētu par Ls 90 un sastāvošu no
vienas bufetes un viena rakstāmgalda,
dēļ viņu 1925. g. ienākuma un dzīvokļa
nodokļu segšanas.

Liepājā, 7. septembri 1926. g.
12512 Piedzinējs T. R u d u 1s.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
16. septembrī 1926. g, pulkst. 3 dienā,
Liepājā, Helenes ielā Ns 24,

pārdos iHBDi
Georga JJ en č a kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 80 un sastāvošu no
viena pielaižamā aparāta priekš elektro-
motora, dēļ viņa 1925. g. ienākuma un
dzīvokļa nodokļu segšanas.

Liepājā, 7. septembrī 1926. g.
12513 Piedzinējs T. Ruduls.

Rīgas apgabaltiesas VII lec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 22. septembrī 1926. g., pīkst.
11 dienā, Rīgā, lielā Zirgu ielā Ns 10
pāidos Eižena Lēruma kustamo
mantu, sastāvošu no dzelzs lakojamās
krāsns un novērtētu parLs 1000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pardodp-mo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas. ?

Rīgā, 2. septembrī 1926. g.
"12542 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 22. septembrī_ 1926 g pīkst.
12 diena, Rīgā, Janna iela Ns 10
(veikala), pārdos Otto £e f 1 e r a
kustamo mantu, sastāvošu no lielas
gaļas kapājamās mašinas un novērtētu
par Ls_500. *

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2. septembrī 1926. g.
12543 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 22. septembrī_ 1926. g., pīkst.
1 dienā, Rīgā, Jaunā iela Ns 33, pār-
dos Fridticha S t e i n a kustamo mantu,
sastāvošu no 45 ruļiem jumta papes,
dzelzs miniuma un koka piķa un no-
vērtētu par Ls 530.

Izzināt sarakstu, novertējumu, _kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. septembri 1926. g.
12546 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
15. sept. 1926. g., pulksten — diena,
Rīgā, Parka ielā Ns 8, dz. 5,

paidn liiUiail
Izraēla L e i t m a ņ a kustamo mantu,
novērtētu pņj Ls 2035 un sastāvošu no
dzīvokļa iekārta», deļ viņa dažādu no-
dokļu segšanas.

Rīgā, ». septembri 1926. g.
1255u Piedzinējs (paraksts).

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
1926. g 20. septembrī, pulkst. 10 rītā,
Rīga, Marijas iela Ns 42,

pair viškiioā
Joseļa Rubinšteina vienu 7 gadus
vecu zirgu un atspeju raspu^ku, novēr-
tētus par Ls 125, A. Milman prasības
lietā.

Pamats: Rīg. II raj. īres valdes iz-
pildu raksts Ns 265 no 27. jūlija š. g.

Rīgā, 7. sept. 1926. g.
12553 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas XI iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g, 20. septembrī, pīkst
12 dienā, Kuldīgas ielā N° 29, dz. 2,

pārdoi vairāksolīšanā
Eižena Jaegeram un Jofiannai B 0 -
g a j e v a i /piederošas mantās: 1 bufeti,
3 galdus, 12 krēslus, 1 divanu un c,
novērtētas kopsumā par Ls 188. īres
maksas parāda un tiesāšanās izdevumu
piedzīšanai par labu Terezai Sukki, sa-
skaņa ar Rīgas IV raj. ires valdes izpildu
rakstu Ns 553. 12458

Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 15- septembrī IS26. g., pulkst. 11 d.,
Rīgā, Paika ielā jJ*4-a, dz. 13,

JoIIUh ittOlBti
Vuifa Joffe kustamo mantu, novērtētu
oar Ls 2*0 un sastāvošu no bufetes,
dēļ viņa 1923. g. °,o> peļņas nodokļu
segšanas.

Rīga, 8. septembrī 1926 g.
12549 Piedzinējs (paraksts).

Skrīveru iec. pol. pr-ks
paz'ņo, '.ka 20.septembrī š. g.,;,pulkst.13,
Viskāļu pag., .Tiltagala* mājās,

plMos unire&olM
Kārlim Kārļa d. Dekovičam ap-
rakstīto mantu, sastāvošu no bārzd-
skuvja veikala piederumiem, kā: viena
spoguļa u. c, novērtēta par Ls 20,—,
valsts nodokļu piedzīšanai.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Skrīveros, 6. sept. 1926. g. Ns 6099
12516 Priekšnieks (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta

HaJādu maksājumu piedzinējs paziņo,

kf 17. sep tembrī 1926. g-, pīkst 2 dienā,
Rīgā, Avolu ielā Ns 45,

ļii! fttUani
Artura Bukovska kustamo mantu,

- ts*« nar Ls 484,90 un sastāvošu

rdS raspuskām, dēļ viņa 1920 un

1921 g 0,0 peļņas nodokļa segšanas.

Rīeā 6. septembrī 1916. g.

12440 PicdltaSts (paraksts).

?^^^T'.rlfSS
f/df TieasciemSag - valdes 1924. g.

f[maijā « Kārļa Ostrovs v. 11734

Rīsus muita
uz muitas likuma 1140. panta pamata
paziņo, ka s/s .Lotte Leonhardt*
kontrabandas lietās Ns 69/1926. gadā
1926. g. 27. augustā

nolemts:
aizturēto tabaka konfiscēt un sodīt ad-
ministratīva kārtā s/s „Lotte Leonhardt"
namiķi Hermani Albrechtu ar naudas
sodu pieckarlīga muitas nodokļa apmērā,
ar Ls 60.

Šo lēmumu uz muitas lik. 114!. p.'
pamata var pārsūdzēt uz finansu mini-
strijas muitas departamenta 3 nedēļu
laikā, skaitot no šī sludināiuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi". Pīr-
sudzības apmaksājamas ar attiecīgu zī-
mogr.odokli un iesniedzamas caur Rīgas
muitu. 12560

Muitas priekšn. v. Rubis.
Kcnt . nod. pāizinis A. B r u s s.

Rīgas pol. Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 20 septembrī, pulkst.
10 rītā, Mellužos, Upes ielā Ns 10,

Ms laiiUini
Ruvinam Lazaram L e v i n a m piederošo
galda pulksteni, novērtētu par Ls 9,29,
saskaņa ar tiešo nodokļu departamenta
rakstu no š. g. Ns 30021.
12509 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 20. septembrī, pīkst.
10 rīta, Bulduros, Rēzeknes pr. Ns 17

pārdos vīioliiā
Ernestam K i r s t e i_n a m piederošo pe-
trolejas ķēķi, novērtētu par Ls 4,—,
saskaņa ar Rīgas Jūrmalas pilsētas rakstu
noš. g. Ns 3645.
12508 Priekšnieka v. (paraksts)

Liepājas pol. 1. ie;. priekšn. izsludi a
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apl. uz Osva'da Laudana v., izdotu
1922. g. 9. martā, zem Ns 15189 noļ
Liepājas kara apr. pr-ka. 12515 i

Latvijas dzelzsceļu policijas Valmieras
nodaļa izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu karaklausības atvaļinājuma
apliecību, izdotu no Daugavpils apr.
apsardzības priekšnieka 7. oktobrī 1920. g
Nš 8/4580 uz Roberta Jāņa d. Skuja
vardu. 11717

Iespiesti Valsts tipogrāfijā

Latuijos npdfošin. un fronspi.
okc. sab. ,.RfgesLlOiuJ *.

sasauc š. g. 29. s e pt e mbn, pl. 5pM
Sabiedrības telpās, Rīgā, liela »»ļ
iela Ns 7.

iljupilniui
Dienas kartība^

1) sapulces amatu personu vēlēšanas. I
2) valdes ziņojumi fcilJ
3) sabiedrības stāvoklis un <ļ °™l

turpināšana, saskaņā ar sabteanļ
statūtu 95, 96 u. t. p.

4) velēšanai
5) dažādi jautājumi. vlfc ļ
12558

__
Ceļa [žūtu ei sāti» m

ih.al.„UUll
uzaicina god. akcionārus ierast»

nu**!ceturdien, 1926. g. 30. »«Pļļ*J
pl. 17 dienā, Rīgā, maza «««*

dz. 3, sabiedrība kantora telpas.

Dienaskārtlba'1) bilances un gada pā«kat^ ap

2) revizijas komisijas ziņor-m .
^

3 valdes, valdes kandidāta u» rf ļ
komisijas locekļu ve ēšanas,

kuri nolek savas P^^S
4) pamata kapitāla VW%?gvM
5) budžeta un darba p lāna apstip

par 1926. g. „cniie5«* I
6) akconaru priekšlikumu apspīd

7) dažādi jautājumi. J

Saskaņā ar statņu §^;a >«
niekiem lai tie dabūtu tie»»»? ļ
pilnās sapulcēs un līdzi ° 23. fi
sniedz valdei ne vetak, Ķ

.

š. g. pagaidu apliecībai vi?; 0i

rošfs Vkcionar. ap liec**s* ,,

sniegt kvītes par šo "gji vai A
vai ieķīlāšanu Latvijas v -

^
,

kredit - iestādes k «
^

tiJ
vddībss apstiprinātu

^
fvaHfJ

atzītas no finansu minora|m

de l'Union Pansienm-
Chauchat, Parize.

^ 30
Gadījumā, «j/ļJaS

nesanāktu noteiktai^i *»"

otra pilna sapulcētot w k
ļ{ 9jm

turpat un tanī paša l?-'«a
dienas kārtību ,kojain««radušos akconaru skaitu-

likumīgi notikušu.

12557
J

3feglifīf>as ministrija
izdod piegādāt

rakstiskā izsolē
15 kub. asis bērza malkas, 15 kub. asis alkšņa

malkas un 70 tonnas I labuma koksa.
Izsole notiks š. g 24. septembrī, pulksten 10, izglītības ministrijā, Valde-

māra ielā Nš 3§a
Rakstiski piedāvājumi nomaksāti ar zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar uz-

rakstu .Apkurināšana' iesniedzami izglītība» ministr.jas intendantam, Valdemāra
ielā Nš 36a, līdz š. g 24. septembrim, pulksten 10, iemaksājot drošības naudu
uz berza un alkšņa malku Ls 300 un uz koksu Ls 300.

Ar izsolts noteikumiem var iepazīties izglītības ministrijā, Valdemāra
ielā Ns 3oa, no' pulksten 9—15 pie intendanta. » 12564

Veselības departaments i
pārdos pifftf. vaivāfcsotīšamā

27. septembrī 1926. g., pulksten 10 rītā, Aleksandra augstumu slimnicā,
Aotiekaru iela Nš 15/17,

nigloigiotiit.aufoilitii. j9i".
Solīšana sāksies no Ls 1000. Personām, kuras vēlas ņemt dalību vairāk-

solīšana, jāiemaksā drošības nauda Ls 100 Iemaksas pieņems līdz 1926. g
25. septembrim, pīkst. 13, veselibas departamentā, Skolas ielā Nš 28, ist 38, bet
izsoles diena no pīkst 9 30 līdz izsoles sākumam Aleksandra augstumu slimnicā

Automobils apskatāms līdz š g 25. leptembim, pīkst 13, Aleksandra
augstumu slimnicā, bet izsoles dienā pie apskatīša.as pielaidīs personas, kuras
uzrādīs drošības naudas iemaksas kvīti.

12559 Vesefīfioa departaments

Finansu min. Mita departaments
izdos š. g. 24. septembri rakstiskā izsolē

175 tonnas koksa un
15 kub. asis bērza malkas

piegādāšanu finansu ministrijas namos Rīgā. ksole ir galga. Drošības nauda
koksam Ls 700—, malkai Ls 150,—. Ofertes, apmaksātas ar 80 sant zīmog-
nodokli. iesniedzamas kredīta depastamenta saimniecības daļai līdz pulkst. 10
rītā izsoles dienā.

Ar piegādes noteikumiem var iepazīties kredita depattamenta saimniecības
daļā darbdienās no pīkst. 9—1 dienā 12661

Kara būvniecības pārvaldes,
Daugavpils grupa, Daugavpils cietoksnī, Emto es ielā Ns 26, grupas kancleja
izsludina

jauktu galīgu izsoli
1«S. sepfemfrfi 1@%@. j*., plftstf. 12

uz dzelzsbetona griestu un asfalta grīdas izbūves
darbiem Daugavpilī, Jātnieku pulka rajona ēkā

IMQ 94.
Drošības nauda Ls 450.
Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, kā arī lūgumi piedalīties mu-

tiskā solīšana, apmaksāti ar _ attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupas kancleja
līdz pulksten 12 izsoles dienā.

Līdz tam pašam laikam katram izsoles dalībniekam jāiemaksā uzrādītā
drošības nauda.

Ar izsoles noteikumiem un darba maksas aprēķiniem var iepazīties Dau-
gavpils grupas kancleja no pulksten 9—15 darbdienās. 1* 12451

Intendanturas Liepājas noliktava

mutiski nn roKstiska moziHfrn. sacensība
200 tonnu rudzu pārmalšanu rupjos miltos,

35 „ kviešu bīdelēšanu,
60 „ miežu pārmalšanu putraimos,
10 „ miežu pārmalšanu grūbās,
5 „ auzu saspiešanu

laikā no 1. oktobra 1926. g. līdz 1. aprilim 1927. g.
Sacensība notiks intendanturas Liepājas noliktavas kancleja — Liepājā,

kara ostā, Zemgales iela Ns 3$— 18. septembrī 1926. g., pulksten 10.
Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā sacensībā, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-

nodokli, iesniedzami sacensības komisijai sacensības dienā pirms torgu atklāšanas.
Rakstiskie piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, slēgtās ap-

loksnēs ar uzrakstu: .Uz labibas pārstrādāšanas sacensību 18. septembri 1926. g."
iesniedzami noliktavas priekšniekam līdz 18. septembrim 1926. g, pīkst. 10.

Ar tuvākiem sacensības noteikumiem var iepazīties noliktavas kancleja,
daiba laika no pnlksten 9 līdz IV 12510
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