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Pārgrozījumi likumā- par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām,
Hkojum» par pārgrozībām noteikumos
par Rīgas Daugavas tilta pacelšanu
luga caurlaišanai.
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Redakcija:

šādu likumu:

Pārgrozījumi
likumā par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām,
Likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām(Lik. krāj. 1923.g.
37) 1. panta 1. piezīmi un 5. un 6 pantu
izteikt Šādi:
Aktivā kara dienestā
esošām personām, kā ari pamatskolu,
nermala tipa dienas arodskolu, vidusskolu un skolotāju institūtu au-

Rīgā, pilī No 2. Tel. N«. 20032 ^ļļ^B^Bļl^
Runas stundas no 11—12
^^ f"

personām, ka

ari

tiem

viņas bie-

driem, kuru pretlikumīgā darbība
pierādīta, ņemt tiesība uz laiku, ne
ilgāku par trim gadiem, iestāties
citā līdzīgā biedrībā vai politiskā
organizācijā.
Ar šo likumu atvietoti:
1) likums
par biedrību, savienību un politisku organizāciju likuma papildināšanu (Lik.
kr. 1924. g. 81) un 2) pārgrozījumi un
papildinājumi likuma par-biedrībām, savienībām ua politiskām
organizācijām
(Lik. krāj. 1926. g. 119).

Salgales Aučos,
1926. g. 30. septembri.

Valsts Prezidents J. Čakste.

kārtības mācību sporta un fiziskās
audzināšanas biedrībās. Tāpat viņām noliegts apbruņot savus biedrus, kā ari sastādīt militāras vienības.
5, p.

Par biedrību

biedriem var būt abu

dzimumu personas, ne jaunākas par
18 gadiem, kuru tiesības nav aprobežotas ar tiesas spriedumu, kā ari
juridiskas personas.

Par

politiska

orgarizaciju

biedriem var būt abu
dzimumu personas, ne jaunākas par
21 gadu, kuru tiesības nav aprobežotas ar tiesas spriedumi?. Sporta,
moraliski-fizbkās audzināšanas, kā
ari arodu un jaunatnes kultūras biedrībās par biedriem-interesentiem var
but ari personas,
jaunākas par
18 gadiem, kas nebauda ne aktivas,
ne pasivas vēlēšanu tiesības.
1- piezīme. Biedrības, savienības
un politiskas organizācijas valdē
var ievēlēt tikai pilngadīgas personas.

val

politiskas

orgāni-

Faldības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums

Rīgā, pilī JV» 1. Tel. JMfe 20031
Atvērts

4. oktobri ies pēc
Rīgas pīkst. 4.50,
šanas Zasulaukā,
Bolderaju vilc. Ns

no

pulksten

9-3

rindiņām
b) par katru

no

kurienes tāla<

uz

citu iestāžu sludinājumi
par katru
vienslejīgu lindiņu
c) no privātiem par ka'ru viensl. rindiņu
'
(par obigat. sludin.i
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas

Jaunpieņemto

Pavēle J* 54
Nikolaju
Sk a u g e 1i

linu monopola

—,25
>

88

apstiprinu

pārvaldes centrālo linu nolikta-

vas vec. šķirotāju uz brīva līguma ar algu Ls 450
un Ls 0,C8 no katras
izkuģotas
tonnas
linu, skaitot no š. g. 1. oktobra.

mēnesī

Ernstu

Reizē ar minēto ievestas vispārējā vilvidusskolas direktoru,
cienu sarakstā vēl sekošas pārgrozības:
1.

Atrelt

sākot

ar

4. oktobri Rīgas-

Skrlveru vi'cieuu Ns 36 un ar 5. oktobri
Skrīveru Rīgas vilc. N« 35 un 34/39 un
no 4. oktobra Rīgas-Sfguldas
vilcieni
Ns 17/18.
2.

Starp Tukumu II un Ventspili, 3 kJ.

pasažieru pārvadāšanai norīkoti sākot ar
Sakarā ar biežo vilcienu kustību un 4. oktobri jaukti vilcieni Ns 231 un 232,
vilcienu saraksta grozīšanu uz posma kuri apgrozīsies pēc sekoša saraksta:
Tukums I aties 6.41, Ventspilī pienāks
Rīga galv.-Torņakalns, lieku priekšā noatpakaļ no Ventspils atiet 13.50,
teikumu Ns 233, par Rīgas Daugavas 13.40,
Tukumā
I pienāk 20.40.
tilta pacelšanu kuģu
caurlaišanai (sk.
3. Sākot ar 4. oktobri vilc. JSTe 126
Dzelzsceļu virsvaldes 1923. g. rīkojumu
krājumu Ns 36), 1. pantu grozīt sekosi: Starp Enguri-Stendi paliek apgrozībā tikai
«Daugavas tilta pacelšanu, kuģu
nn otrdienās un piektdienās, vilc JV° 127 no
liellaivu caurlaišanai var izdarīt katru Stendes atiet 11.30, Talsos pienāk 12.42,
dienu no vilcienu kustības brīvā laikā." paliek apgiozlbā starp Stendi Talsiem
ikdienas, bit starp Talsiem Enguri tikai
Šis rīkojums stājas spēkā no 1926. g.
otrdienās un piektdienās. Brz tam starp
28. septembra.
Talsiem-Stendi norīkoti sākot ar 4. okGalvenais direktors A. Rode.
tobri ikdienas apgrozībā vilc. Nt 126 bis.
Techniskais direktors K. Timuška.
No Talsiem aties 13.10. S'endē pienāk
14 20. Vilc. Ki 127 bis starp StendiEksploatacijas direktors T. Dumpis.
Talsiem sākot ar 4. oktobri atcelts.
4. Vilc. No. 7/8 starp Rlgu-PļaviņāmValdības iestāžu paziņojumi. Vecgulbeni apgrozīsies sākot ar 4. oktobri pēc sekoša saraksta: no Rīgas aties
pīkst. 15 30, Vecgulbenē pienāks pīkst.
Paziņojums.
22.27,
atpakaļ
no Vecgulbenes sities
Atsaucoties uz pagaidu noteikuma un
pīkst.
1.45,
Rīgā
pienāks 8.30
tarifa preču pārvadāšanai 6. paragrāfa
5.
Sākot ar
1. oktobri uz Aizputes3: pantu un grozot š. g. «Valdības Vēstneša" 106. un 159. numurā iespiestos Liepājas pievedceļa grozīts vilc. N§ i salaišanai.

Paziņojums.

20

m

Rīgā, 1926 g. 27. septembrī.
pecsvinamSs dienās no Zasulaukā vz
Finansu ministra biedrs A Dzenis.
Bolderaju vilc. N* 221 atirs pīkst 0 22,
*
pēdējam pieskaņotais no Rīgas būs vijc.
Rīkojums
Nš 136.
No 5 (ātes 23.50). Atpakaļ no BoldeIeceļu par Madonas apriņķa
Mēdzūlas pagasta
raj?s p-tiei pīkst. 6.45, 17.05 ar pārsē- zemes vērtēšanas komisijaspriekšsēdētāju
zemes
šanos Zasulaukā ; 21.30 ari ar pārsēšanos vērtēšanas daļas taksatoru Jāni 2 n o t i ņ u.
Zasulaukā un 23 35, kurp pa svinamām
Rīgā, 1926. g. 29. septembrī.
un pScsvinamārn dieaām būs apgrozībā
Zemkopības ministris M. O a i 1 ī t s.
vienīgi slarp Bolderaju-Zasulauku. Bez
*
Rīkojums
Mi 144.
tam svinamās un pēcsvinamās dienās no
1926. g. 28. septembrī.
Bolderajas uz Rīgu aties vēl pīkst. 1.15.

1926. g. 23. septembri.

Par pārgrozlbām noteikumos
JVe 233 par Rīgas Daugavas
tilta pacelšanu kuģu caur-

4
' 15

Iecelšanas.

227 aties pīkst. 17 52; pjr

21.47 ari ar pārsēšsnos Zasulaukā, no
kurienei tālāk uz Bolderaju vilc. JMs 229
aties pīkst, 22.17. Bez tam svinamās un

1s

tālāku rindiņu

sekoša saraksta: no
16 05, 17.20 ar_ pārsē-

Nr. 343.

Sākot ar pirmdienu 4. oktobri uz Rīgas
Jūrmalas linijas ievests ziemas vilcienu
saraksts, pēc kura pasažieru vilcieai apgrozīsies sekosi: no Rīgas aties pīkst.
13 30 uz
7
17 uz Stendi, 10 15 uz Sloku,
iekšHf
ffiinistris vai prokuratūra. Tukumu, 15.43 uz Sloku, 17.20 uz TuLīdz if
kumu, 19 28 uz Sloku, 21.43 uz Sloku,
turēt f«* izlemšauai tiesā, var apVentspili, Rīga pieaāks pīkst.
«z U'r gas orgaHizacijas darbību 23 50 uz
U
Ventspils, 7.35 no Slokai,
prokurano
ministra vai
7 00
turat ?
9.25 no Tukuma,
r08inā J oniu, vai neatkarīgi 8 35 no Slokas,
no tg
16.02
no Slokai, 18.40 no
Slokas,
13 12 no
22.17 no Tukuma. Tāpat starp
vai politisku orStendes,
biedribu
gaoiS2^
vilcieni sākot ar
tacl lu.
tiesa var tām viņas amata Rīga- Bolderaju pas.

var
'^S 1 uz tiesas sP"
dnn!"
Ja
tās Pārkāpj
likumus
vai +'
atntu n°teikumus. Jautājumu
Dar h
rlbas vai politiskas organi«•di , gšaau
tie8u iestādē ierosina

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

Apstiprinu

2. piezīme. Pamatskolu, normāla
tipa dienas arodskolu, vidusskolu
un skolotsju institūtu audzēkņi var
paziņojumus attiecībā uz piena, eksportbūt par biedriem vai biedriem-insviesta un pasažieru ātruma
sūtījumu
teresentiem šinī (5.) pantā minētās
pārvadāšanu uz iecirkņa Ventspils-Rīga,
biedrībās, izņemot politiskās orgadzelzsceļu virsvalde psziņo:
nizācijas, tikai saskaņā ar izglīSākot ar 4. oktobri, pienu, tukšos
tības ministra apstiprinātiem noteikumiem.
piena traukus, eksportsviestu ua pasažieru ātruma sūtījumus, izņemot zļvis
CP' Uz administratīvu iestāžu ierosistacijām,
Ventspils un Stendes
no
nājumu vai ari uz biedru sūdzība
Ventspils-Rīgas iecirknī pārvadās:
Pamata apgabaltiesa var: 1) atstāvilcienu
ar
dināt nelikumīgi ievēlētas biedrība
virzienā no Ventspils
Nt 232/2082, kas aties pulksten 13.50
vpolitisku organizāciju amata per«onas un UZrjot izdarīt jaunas veleun pienāks Rīgā pas. pīkst. 4.45;
2)
virdenā
no Rīgas ar vilc. Nt 2081/231,
JfDas;
atcelt nelikumīgus vai
statūtiem pretī runājošus sapulces
kas no Rīgas pas. atiet 23.25 un
enumus uB U2dot attiecīgam pārVentspili pienāk pulksten 13.40.
bīdes orgānam sasaukt vēlreizēju
Zivis no Ventspils un Stendes stacijām
?apuici . uzņemot
dienas kārtībā tos pārvadās tāpat kā līdz šim ar vilc. Ns 6.
lamāj umus , par
kuriem nelikumīgie
*ai «tatutiem
Dzelzsceļu ekspluatācijas direktors
pretī runājošie lēmumi
T. Dumpis.
Paņemti ; 3) uzdot novērst pretlikumigo rīcību vai
nodaļas vadītājs
Rīcības
statūtu pārkāpumus;
Ed. Stankevics.
atņemt statūtos paredzētās tie^
RiM -J3 PēdēJā« izlieto nelikumīgi,
zari-

Sludinājumu maksa:

laikraksts

Kantoris un ekspedicija;

j^MilPll

1. piezīme.

dzēkņiem aizliegts būt par biedriem
politiskās organizācijās.
Biedrībām un organizācijām militāra apmācība noliegta, izņemot

oficiāls

mģļ svētdienas un svētKudenas

g

iifļr-

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina

1, p.

iznāk katru dienu, izņemot

rs%^

gadu

:

ns-atkalp ārdevējiem .

(saņemot eksped.) par:
Ls
. .
18,—
^
««.. . .
10,* *
3 men. . . ,
5,—
l
. . .
1,70
m
Par atsevišķu
numuru
. , - . 10

Latvlšas valdības

raksts

sekosi:

no

Aizputes atiet pīkst.

16 30, Liepājā pienāks 19.30
Visi

pārējie

vilcieni paliek apgrozībā

pēc līdzšinējā saraksta.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.

Pasažieru nodaļas vadītājs
P.Miezans.
Pasta
Atklātas

ziņas.

pasta palīga nodaļas:

F r a n c m a n i par Dobeles
skaitot no š. g 28. augusta.

Izglītības ministris E. Z i e m e I s.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.
Rīkojums

Ni 145.

1926. g. 28. septembrī.
Ieceļu inženieri-technologu
Ādolfu G a u d i ņ u
par Liepājas
valsts technikuma direktora palīga
vietas izpildītāju, *r algu pec valsts civildienesta
am»tu VII kategorijes 3. pakāpes, skaitot no š. g.
1. oktobra un izdienu šinī 3. pakāpē ar to pašu
laiku.
Izglītības ministris E. Ziemels.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Arodu skolu direktors
*
Rīkojums

1. Z u b a n s.

Nš 149.

1926. g. 28. septembri.

Apstiprinu inženieri Aleksandri Ku picu
par
Liepājas valsts technikuma direktoru, ar algu pēc
valsts civildienesta amatu VI kategorijas 3. pakāpes, skaitot no š. g. 16. augusta un izdienu
šinī 3 pakāpe ar to pašu laiku, un atsvabinu viņu
no technikuma direktora palīga pienākumu izpildīšanas, skaitot no augšā minētā laika.
Izglītības ministris E. Ziemels.
' Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Arodu skolu direktors I. Zubans.
Meklējamo

personu saraksts JV2 282.
(1. turpinājums.)
22408. Geruckis, Didr chs Friča d , 20 g. v. —
Paziņot dzīves vietu Rīgas
13. iee
miert. uz
Nš 1140/25. no 4. sept 1926. g. (20-IX-26.)
22409 Grigorjeva, Helene Tereiitija m., 50 g.
meita, pied. pie Daugavpils
— Paziņbt dzīves
vietu Rigas pils 1. iec. miert. uz
Nš 1239 no
8. sept 1926. g. (22-IX 26.)
22410
Gertmans, Jēkabs Josifa d., 22 g V.,
pied. pie Rīgas
— Paziņot dzīves vietu Rīgas
pils. 1. iec. miert. uz Nš 732 no 8. sept. 1926. g.
(23-lX-26.)
'22411. Grīslis, Kristaps Friča d., dz. 1885. g.,
pied. pie Kezdangas pag. — Paziņot dzīves vietu
Dobeles iec. miert. uz Nš 752 no 6. sept. 1926 g.
(22-IX-26.)

Grengis, Voldemārs Andreja d., 22 g.
pag. - Rēzeknes apr.
1. iec. miert. raksts Nš 800 no 4. sept. 1926. g.
(17-K.-26). Ņemt parakstu pardzīv. vietas ne22412.

vecs, pied. pie EķengravfS

mainīšanu, par ko paziņot meklētājam.
22413

Grostogels, Aleksandrs

Indriķa

d., dzim.

16. maijā 1902. g., Latvijas pav. — p'aziņot dzīv.

Vecogre — Cēsu apriņķī Ogres pag. vietu ārlietu ministrijas admin.-jurid depart. uz
valdē ar visām raita operācijām.
Nš S 70-111/21229 no 13. aug. 1&26. g. (20-IX-26)
Stūrumuiža — Tukuma apriņķi
Blīdenes pagasta Stūrumuiža ar vienkāršu
un ierakt tītu sūtījumu pieņemšanu un

izdošauu.
Pabažu

telefoia palīga nodaļa pār-

veidota par pasta ua telefona pailga nodaļu ar vienkāršu un ierakstītu sūtījumu

pieņemšasu un izdošanu.

d., dzim.
22414. Grinhofs, Arturs Fridricha
1889. g., piederīgs pie Matkules pag. — Paziņot
dzīves vietu Rīga» pilsētas
1. iec. miert. uz
rakstu Nš 763 no 9. septembra 1926. g. (17-IX-26.)
22415.
Gaudiņš, Eduards Paula d., 37 gadus
vecs, Francijas pav. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
pilsētr.s 1. iecirkņa
miertiesn.
uz rakstu Nš 11)26
no 9. septembra 1926. g. (17-ļX-26.)
22416. Gutmanis, Andrejs Ādama d., 22 gad.
vecs, Ventspils pilsonis. — Paziņot dzīves vietu
Kandavas iecirkņa miertiesn. uz rakstu Nš 490
no 10. septembra 1926. g. (17-lX-26.)
22417. Grunjmans, Vilis
Kārļa
dēls,
dzim.
1900 g, piederīgs pie Baldones pag. — Pa-

Misas
pasta palīga nodaļa izd&ra
visas pasta operācijas.
Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenais direktors A. A u z i ņ š. ziņot dzfves vietu Rīgas
no 8.
Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š. rakstu Nš 1174

1.

iec.

miertiesn.

septembra

1926

uz

g.

(17-IX-26.)

Pasta ziņas.
Annas

pasta

palīga nodaļa, Valkas

22318. Homka, Vera
Donata m., 22 gadus
veca, piederīga pie Kārsavas miesta. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas apgabaltiesas 2. krim. nodaļai
uz rakstu Nš 21703 no 11. septembra 1926. g.

no Ka»!u pusfl7-IX-26 )
Sodīta ar Ls 20. - .
apriņķī, pārvietota
muižas uz Annas pagasta namu, iekār22419.
Hartvigs,
Pēteris
Jāna
d , 44 gadus
tojot tur visāda veida sūtījumu pieņemšanu vec», piederīgs pie Valmieras pilsētas. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 4. iecirkņa miertiesn. uz
un izdošanu, kā ari sūtījumu pienešanu rak«tu Nš 1355 no 7. septembra t9i6. g. (17-IX-26 )
mājās.

Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenais direktors A. A u z i ņ š

Nodsļas vadītājs Kļavinš.

22420. Jakov ckis, Ādams Donita _ d . 58 gadus
— Pavecs, piederīgs pie Daugavpils pilsētas
ziņot dzīves vietu Daugavpils apr. 6. iec. miertiesn.
uz
rakstu
Nš
1518
no
17. jūlija
1926. g. (20-IX-26)

Jāņa d., dzimis

Bernhards

Jankovskis,

22421.

1880. g. — Dobeles iec. miert. raksts
1926. g. (22-IK-26).
Nš 791 no 13. septembra
Apvain. uz sod. lik. 581. p. — Apcietināt.
22422. Jurevics, Boļešovs Jēkaba d., pied. pie
30. janvāri

Jaunsaules pag., 34 g. v. — Paziņot dzīves
vietu Bauskas apr. 1. iec. miert. uz Nš 469 no
8. septembra 1926. g. (17-IX-25).
22423. Krauklis,
Pēteris Pētera dēls, dzinis
18 oktobrī 1887. g., pied. pie Rīgas. — Paziņot
dzīves vietu Rigas 4. iec. miert. N» 787 no 7. septembra 1926. g. (20-IX-26).
22424. Kronis, Jānis Jāņa d., dzim. 189!. g,
pied. pie Jelgavas apr. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 4. iec. miert. uz Nš 1142 no 7. septembra
1926. g. (21-lX-26).
2242a. Kipels, Aleksandrs Pētera dēls. 23 g. v.
— Paziņot dzīves vietu Kandavas iec. miert. uz
Nš 488/kr. no 7. SL-ptembra 1926. g. (21-IX-26).
22426. Korsak, Anna Ādama m., dzim. 1899. g.,
dzīves vietu
pied. pie Brigu pag. — Paziņot
Rīgas 6. iec. miert. uz Nš 1367 no 23. augusta
1926. gada (22-IX-26).

22427. Krūmiņ, Feodosija Viļā m., 30 g. v.,
Latvijas pilsone. — Paziņot dzīves vietu Rigas
4. iec. miert. uz Nš 1489 no 11. septembra 1926. g.
(22-lX-26.)
22428. Kukuls, Jezups Antona d., 56 g. vecs,
pied. pie Kaunatas pag. — Paziņot dzīves vietu
Rēzeknes apr. 1. iec. miert. uz Ni 413 no 15. sept.
1926. g. (23-IX-26.)
2242tf. Kiršbaums, Anatolijs Meiera d.., dzimis
1900. g. pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 6. iec. miert. uz Nš 1362 no 12. septembra
1926. g. (22-IX-26.)
22430.

Klein,

Anna

Antonijas

m.,

17 g. veca,

čigāniete, — Paziņot

dzīves vietu Jelgavas pils.
uz Nk 1377 no 8. septembfa 1926. g.

iec. miert.
(23-lX-26.)

22431. Kaimiņš, Roberts Jāņa d., dz. 1892. g,
pied. pie Bauņu pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 6. iec. miert. uz N» 1399 no 13. septembfa
1926. g. (22-IX-2S.)
22432
Kalniņš, Jānis Jāņa d., 43 g. v, pied.
pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 6. iec.
miert. uz Nš 1242 no 13. septembfa
1926. gada
(22-IX-26.)
22433. Klein, Antonija Paula m., 45 g. veca
čigāniete. — Paziņot dzīves vietu Jelgavas pils.
iec. miert. uz Nš 1377 no 8. septembfa 1926. g.
(22-IX-26.)
22434. Kulte-Kultiņš, Voldemārs Friča d., 24 g.
vecs, pied. pie Svētes pag. — Krim. pārvaldes
Jelgavas n»d. pr-ka telef. _Ni 176/4440 no 16. sept.
1926._ g. (18-IK-26.)
Izbēdzis ne cietuma Jauna

muižā no lauku darbiem

Apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

22436. Krūms, Kristaps Friča d., 26 g vecs,
Liepājas pilsonis. — Rīgas 9. iec. izmekl. tiesn.
raksts Nš 2617 no 15. sept.
1926 g. (20-IX-26)
Apv. uz s. 1. 142. p. — Apcietināt.

Kiilovs,

Nikolajs Aleksandra d., dzim.

Rīgas

5. iecirkņa

miertiesn.

uz rakstu

1926. g. (20-IX-26.)
Jāņa
22455. Lauberts, Eižens
dēls, dzim.
1907. g., piederīgs pie Kauguru pag. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 5. iecirkņa miert. uz rakstu
Nš 773 no 10. septembfa 1926. g. (17-IX-26.)
22456. Malcova, Marija-Sarlote Anša meita,
apm. 29 gadus veca, piederīga pie Kursīšu pag. —
Liepājas spgabalt. prokurora raksts Ns 38#0 no
10. septembfa 1926. g. (23-IK-26.) Apvainota uz
sod. lik. 586. p. — Apcietināt.
22457. Mitčuli», Jānis, dzim. 1906. g., leitis. —
Paziņot dzīves vietu Rīgas 7. iec. miertiesn. uz
rakstu
Nš 1639 no
13. septembfa 1926. g.
(17-IX-26.)
22458. Magaram, Steina-Rocha Rataila meita,
27 g. v., pied. pie Daugavpils. — Paziņot dzīve»
vietu Rīgas 7. iec. miert. uz Nš 1653 no 16. sept.
1926. g. (23-IX-26.)
22459. Marcinkevičs,
Julijs-Rudolfs Reina d.,
dz. 17. jūnijā 1901. g., pied. pie Jaunjelgavas pils.
— Madonas apr. 2. iec. miert. r fie 897 no
10.
septemb fa 1926. g. (23-IX-26).
Pieprasīt
Ls 500,— drošības naudas, līdz kufas iemaksai ap-

cietināms.
22460. Masalskis,
dz. 1902. g. pied. pie
dzīves vietu Rīgas 6.
8. septemb fa 1926. g.
22461. Markelovs,

Konstantīns Aleksandra d.,
Varakļānu pag. — Paziņot
iec. miert. uz Ns 1015 no
(21-IX-26.)
Prokofijs Lariona d., 39 g.
v., pied. pie Naujenes pag. — Paziņot dzīv. vietu
Daugavpils apr. 9. iec. miert. uz Nš 560 no
15. septembfa
22462.

1926. g. (22-IX-26.)

Mirkins,

Leiba

Kopela

d.,

pied.

pie

Daugavpils, dzim. 25. oktobrī 1876. g. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 7. iec. miert. uz Ns 1647 no
15. septembfa 1926. g. ( _20-IX-26.)
22463. Mucenieks, Kārlis Jāņa d., 24 g. vecs,
pied. pie Rembates pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas apr. 3. iec. miert. uz Nk 467/kr. no 4. sept.

tiesneša raksts

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

Valdības darbība.
kuģniecības

nelaimes gadījumu izmeklēšanas
kolēģijas priekšsēdētāju ministru kabinets
vakar iecēlis nevis zvērinātu
advokātu
Lavrentjevu, kā bija ziņots, bet tiesu palātas locekli G r ot u.

Nš 1795 no

31. augusta 1926. g.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Apv. uz s 1. 440., 448 , 591. p. 2. d. —

Apcietināt.
22438.

Krālen, Erichs, dzim

27. maijā 1869 g.,

pied. pfe Vīnes. — Vīnes policijas direkcijas raksts
Ns S. B. 13640/26 no 9. septembfa 1926. g.
(20-IX-26.) Piesavinājies apm. 50X00 šillingu. —
Apcietināt un paziņot meklētajam.
22439. Krauklis, Kārlis Pētefa d., dzim. 1830. g.,
pied. pie Salaspils. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
4. iec. miert. uz Nš 1280 no 7. sept. 1926- g.
(20-IX-26.)
22440. Kepul-Pepul, Doroteja Kriša m., dzim.
1874. g.. pied. pie Jaunpils pag. — Paziņot, dzīv.
vietu Rīgas 6. iec. miert uz Nš 1266 no 6. sept.
1926. g (2C-IX-26.)
22441. Krastiņš, Jānis Andreja d., dz. 1890. g.,
pied. pie Iršu pag. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
4. iec. miert. uz Nš 1250 no 7. sept. 1926. g.
(20-IX-26.)
22442. Kovaļenko, Kirils Platona d., 34 g. v.,
pied pie Makašānu pag. — Madonas apr. 1. iec.
miert raksts Ns 868/25. no 13. sept. 1926. g.
(18-lX-26.) Ņemt parakstu par dzīves vietas nemainīšanu, par ko paziņot meklētājam.
22443. Kalniņš, Voldemārs Dāvida d., 22 g. v.,
pied. pie Salacgrīvas pag. — Paziņot
dzīves
vietu Rīgas 6 iec. miert. uz Nš 1239 no

13. sept.

1926. g. (17-1X26)
22444.
KravcovsJānis Samuila d., dzim.
1904. g., pied. pie Jēkabpils. — Paziņot dzīves
vietu Jēkabpils iec. miert. uz Nš 432 no 11. sept.
1926. g.

(17-IX-26.)

224i5.

Lietavnieks» Antons Petefa d., 18 g. v.,

pied. pie MakaJanu
Rīgas

5. iec.

1926. g.,

pag. — Paziņot dzīves

miert.

uz

Ns

970

no

7.

v.etu
sept.

(21-lX-26.)

22446. Lielb.ksis, Kārlis Kārļa d., 24 g. vecs,
pied. pie Lugažu pag. — Madonas apr. 2. iec.
miert. r. N» 593 no 13. septembfa 1926. gada
(18-IX-26). Ņemt parakstu jjpar _ dzīves vietas nemainīšanu, par ko paziņot meklētājam
22447. Lazarevs, Jupats_ Jakoba d., 35 g. v.,
pied. pie Reznas pag. — Rēzeknes apr. 2. iec.
miert. raksts Nš 631, no 31. augusta 1926. gada
(23-IX 26). Ņemt par dzīves vietas nemainīšanu
parakstu, par ko paziņot meklētājam.

22448. Laugalis, Roberis Anša d , dz 23. oktobrī 1885. g., pied. pie Kuldīgas apr.—Kriminālas
pārvaldes Rīgas nod. pr-ka r. no 11. septembfa
1926. g. (17-IX-26). Apvainots piesavināšanā. —
Apcietināt.

22449. Lukičevs. Dmitrijs Trofima dčls, dzimis
1893. g., bij. Krievijas pav. — Paziņot
dzīves
vietu Rīgas apr. 2. iec, miert. uz Nš 3119, no
10. septembfa 1926. g. (23-IX-26).
22450. Lebedevs, Sergejs Osipa d., 32 g. v. —
dzīves vietu Jaunlatgales apr. 3 iec.
Paziņot
10. septembfa 1926. gada
miert. uz J* 870, no
(20-IX-26).
22i51. Labanovskis, Augusts Ignata d , dzimis
1873. g-, pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas pils. 1. iec. miert. uz Nš 1149, no 9. septembfa 1926. g. (23-IX-26).
22452. Lipins, Ramclds Kazimira d., dzim.
1894. g., Lietuvas pav — Pazi.ņot dzīves vietu
netiešo nodokiu un valsts monopolu departamenta
tieslietu nodaļai uz rakstu Nš 17175 no 3. septembfa 1926. g. (17-lX-26.)
Augusts Andreja d., dzim.
22453. Lielnors,
1904. g-, piederīgs pie Ķirbižu pag. — Pazņot

pilsētas

domes

1926.

gada

sēdē un apstiprināti ar iekš-

Abonentu
un strāvas
§ 1.

Kandavas

pievienošanas

lietošanas
pilsēta

elektrības

maiņstrāvu
gaismošanai

un

piegādā iedzī-

trisiazu

ar 220 volta
380

50 periodu

spriegumu ap-

voltn

spriegumu

§ 2. Abonentu pievienojumi pie elektrisko vadu tīkla var
notikt
vienīgi ar
pilsētas ziņu pēc rakstiska
pieteikuma
iesaiegšanas pēc noteikta formulāra.

§ 3. Pievienot var vienīgi tās instalācijas, kuras izvestas saskaņā ar vispārējiem tehniskiem noteikumiem.
Pēc

abonents
nas,

var stāties

pie

kam

kontrolēt
§ 5.

pieteikuma

par
Pec

pie

iesniegšanas
ietaises izvēla

pilsētai ir tiesība

ietaisi

viņas izbūves laiku.
paziņojuma

pilsētai

par

instalācijas

nobeigšanu, pilsētas tikla pārzinis kontrolē ietaisi, vai viņa izvesta saskaņā ar techniskiem
noteikumiem, pie
kam visi trūkumi, kādi atrasti, ir novēršami. ' Tikai pēc tam instalāciju var pievienot tiklam, ko izdara viesīgi pilsētas
montieris vai tikla pārzinis.

1. piezīme.
Gadījumā, ja instalācija izradītos par nepieņemamu, par
katru
nākamo
nepareizi
izvestās
instalācijas
pārbaudīšanu
abonents
maksā 2 latus.
2. piezīme.
Par patvarīgu
pievienošanu abonents vai instalatots at-

M

-i-

^ p^srr^

C.

paziņojumi.

Techniskie

instalāciju
§ 26.
skaņā

ar

Pilsētai

ir

tiesība

katram

noteikumi

Dit

ierīkošana

Instalācijām jātiek i zveltām
u
vispārējiem
techniskiem »„

teikumiem un pastāvošiem
noteikusi

LfStVlJā,

§ 27 Pilsētas vadu tiklam pievienojamos elektrības ierīkojumus ievest
tie
siba visiem tiem instalatoriem, kuri,

teiKia

11.

"*

runāties.

Kanioa

abo-

pieradījuši

dzigās

praktiskās

piķētai

vai»

zināšanas vai Rb«
pilsētas
valdē izturējuši pārbaudijamt.
nomas naudu Ls 0,20 mēnesi.
Instalatoram pie atļaujas saņemšanas
m
§ 12. Pēc apgabalus tarifa elektrisko pilsētas valdes instalēšanai jādod rakstiski
solījums ieverot pastāvošos noteikumu
eneiģiju atjauts lietot vienīgi apgaismošanai. Lietojot
to
citām vajadzībām, par elektribas ierīkojumu izvešana ui
jauzdod sava adrese.
abonents atbild tiesas priekšā par strāvas zādzību. Tāpat abonents tiek saukts
§ 28.
Ja instalators neievēro elekpie atbildības, ja viņš lieto vairāk sveču trības ierīkojumu
drošības noteikumu!,
gaismas kā pieteikts.
tad pilsētas valdei tiesības, saskaņā ai
§ 13. Pie apgabalus
tarifa var tikt pārkāpuma lielumu,
atņemt tam datbi
lietotas vienīgi spuldzes ar enerģijas paizvešanas atļauju
uz kādu laiku, va!
tēriņu ne vairāk par 1,2 vatiem uz vienu pavisam.
normalsveci. Nekādā ziņā netiek pie§ 29. Tiesības darbus izvest parelaistas spuldzes ar ogju matiņiem. Ja uz
dzēts atņemt eekošos gadījumos:
spuldzes atzīmēts ne sveču skaits, bet
1) par patvarīgu plombu noraušana
vatu patēriņš, tad sveču skaita
aprēķi
nam tiek pieņemts enerģijas patēriņš —
skaitītājiem, par plombu noraušanu
aizsargiem un nepaziņošana pat to
viens vats uz vienu normaleveci.
Skaitītāji

jauns vai maz lietots.
Piezīme.
Visi abonentiem piederoši skaitītāji tiek no pilsētas pār.

baudīti.

§

15.

Ja

izrādās,

dej

lietota, vai

pilsētas tīkla pārzinim
laikā;

tiek pielaisti, ja fabri-

ka

skaitītājs kaut

apstājies,
ja viņš būtu

kaut gan
enerģiju
daudzums

nepareizi mērojis, tad enerģijas
pēc pagājušā un nākošā
mēneša caurmēra.
§ 16. Ja pilsētai dēļ neparedzēta darbības traucējuma nebūtu iespējams kādu
laiku kārtīgi piegādāt abonentiem strāvu,
tad pēdējiem nav tietība prasīt zaudētiek aprēķināts

Ja pārtraukums ilgtu vaino vietas, tad
abonenti ar enerģijas aprēķinu pēc
apgabalus
tarifa
nemaksā
par šo
laiku, sākot no pirmās pārtraukuma

4) par patvarīgiem darbiem pie pievadvadiem līdz skaitītājiem vai strāvas
aprobežotajiem, kā ari pie skaiti'
tāja vai aprobežotajā paša;
5) par elektrības ierīkojumu pievienošanu ar šim nolūkam ierīkoti vadu
savienojumu, apejot pilsētas likumīgai strāvas lietošanai nolemto
skaitītāju vai strāvas aprobežotāju ;
6) par apgabalus konzumentu ietaisei
nelikumīgi pievienotiem aparattem.
apgaismosi»
kuri tieši nekalpo
strāvas lieto;
kā ari par neatļautu

par 3 dienām

dienas.
§ 17. Par strāvas pārtraukumiem bojājumu dej abonenta pievados un iekšējā
instalācijā

kļūda

3) par
ierīkojumos
pielaisto
neizlabošanu noteiktā laikā;

jumu atlīdzību par šādu pārtraukumu.
rāk

24 stunda

2) par nepiemēroti
stipru aizsargi
ielikšanu pie pēdējo izlabošanas;

Piezīme.

spēkam.

§ 4.

atteikša-

šādu abonentu atvienošanu uz laika un
jaunu pievienošanu tiek ņemti 2 lati, kuri
nomaksājami pie atvienošanas.
Piezīme
Par šādu atvieiošanu un
pievienošanu iesniedzami
rakstiski

strāva

noteikumi.
votājiem

rakstiskas

§ 10. Abonenti, kurš nevēlas zināmu
laiku ņemt strāvu, var tikt atvienots no
tikla, noplombējot ievada vadu galus. Par

kādu iemeslu

lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1926. g. 9. septembfa rakstu Nš 107438.

A.

kurā

kas plombas ir kārtībā un ja pēdējais ir

par elektrības ierīkojumu izvešanu,
abonentu pievienošanu un strāvas
lietošanu Kandavas pilsētā.
14. augusta

tiesību

sev

nās netiks atzīti.

§ 14.

Noteikumi

Pieņemti

atstāj

nentam ar apgabalus tarifu uzstādīt strāvas aprobežotāju, par ko abonents maksā

(Turpmāk vēl.)

Par

Pilsēta

nelietošanu bez

§

1883. g., bij. Krievijas pav. —Rīgas 1. iec. izmekl.
(20-IX-26.)

§ 7.

katrā laikā kontrolēt abonenta ietaisi ua sanai un spēkam kā pgaolah ,^'%,
atvienot pēdējo vai viņas daju bez kādas tā ari pēc skaitītājiem mEbalus «5
mēneša pirmā» dienās
atbildības pret abonentu, ja pie kontroUD nļa*i *2
les tiktu atrasti trakumi un bojājumi, 10 dienu laikā, pēc kam I* n:
neB tie »
turu dēļ strāvas
došana nebūtu pialai- jāmaksā 50 santīmi soda
nokavēšanu.
Ja abonents ms^il Pt
Zflulfltiek piegā- nav nokārtojis savus maffeŠa
§ 8. Strāva abonentiem
^
Abos
gadī- pilsētai ir tiesība vi ņu
bez
skaitītāja.
vai
dāta ar
atv
^
trības
tikla, piedzenot 2,4
jumos abonents iesniedz pieteikumu, uzpaiād a
su*
nn viņu lielumu tiesas ceļā.
rādot spuldžu skaitu
normalsvecēs. Par katru pārmaiņu spul§ 24.
Par
katru pārmaina»
radžu vairumā pret to, kāds uzdots agrākā šanu, ja gaismas
punktu skaiti &«*
rakstiski
paziņo abonents
pieteikumā, abonents
maksā pilsētai 50
alntf' ?
notikšanas,
pilsētai iepriekš pārmaiņas
§
25.
Maksu
(paušal)
par
ar
apgabalus
pie kam abonents
enerģija» iui »
Šādas noteic pilsētas dome, 8f \ļle>t
sveču skaitu.
tarifu paziņo ari
ņemot Dudžetu
nākošam sairLpie
pārmaiņas var tikt izdarītas vienīgi katra
gadam.
Maksas
15.
datumā.
apmēri £ "'?*
mēneša 1. vai
§ 9. Ja abonents atteicas no strāvas līdz 31. decembrim tekošā eadā
f'^
lietošanas, tad viņam par to rakstiski jā- dinājumu izlikšanu pilsētas slurL» **
vietās
Tādā kārtā izsludina»
paziņo pilsētai un jānokārto visi maksāsaistoši priekš abonentiem „„ , i:
jumi.
Piezīme.
Aizrādījumi par strāvas maksas apmēru nezināšanu nev , ?

1926. g. (20-IX-26.)

— Apcietināt

22435. Kazak, Līvija-Vilhelmine
Johana m.,
dzim. 18. sept. 1803. g —Rīgas apr, 3. iec. miert.
raksts Nš 867 no 7. sept. 1926. g. (18-IX-26).

22437.

dzīves vietu

Ns 856/850 no 7. septembfa 1926. g. (20-lX-26.)
22454. Limors, Kārlis Andreja d., 34 gadus
vecs, Latvijas pilsonis. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
5. iec. miert. uz rakstu Nš 966 no 7. septembfa

sanu bez

uzstādītā

vu

skaitītāja

strāvas aprobežotajā.
jāmaksā pj
Bez tam instalatoram
punktos 4., 5. un 6. minēto neliknoj

tarw
patērēto
enerģiju
pēc apgabalus
daudzumi"
Ja patērētais
enerģijas
tad pilsētas vaļaeu
droši nosakāms,

pilsēta neatbild.
Šie noteikumi skaitās
§ 18.
zaudējumu aPrerD.^
par tiesības pie
ir «j»
strāvas noņēmēju
parakstītiem
un at- pieņemt, ka pievienotie kilovati
rszosas
zītiem par līguma sastāvdaļu,
visu strāva»
ja noņē- bez pārtraukuma
mējs parakstījis pieteikšanas formulāru. laiku.
Kandavas
pilsētas tarifi
not
un technfskie
§ 30. Mājas pievienojamo vietu p
noteikumi skaitās par šo notekumu
saievērojot
pilaētas tikla pārzinļs,
stāvdaļu.
iespējas pasūtītāja vēlēšanos.
§ 19. Pilētai ir tiesība šos noteikumus grozīt un papildināt, pie kam
§ 31. Pilsētas valde patur iev MļJ
strāvu no
apgādāt
ietaises ar
abonentiem iepriekš tiek paziņots
terPie . ^
atrodas
kas
miņš, no kura šie pārgrozījumi
pievienojuma,
nn pava ^
pildinājumi stājas spēkā.
mājas. Tādos gadījumos pret

Maksas
noteikumi
par strāvas lietošanu.

§ 20. Par patērēto enerģiju abonents
maksā pec apgabalus tanfa vai ari pēc
skaitītāja.
§ 21. Skaitītājs tiek pielaists uzstādīšanai
tikai tad, ja abonentam
ir ne
bild tiesas ceļā.
mazāk, ka 2 gaismas punkti ar pie§ 6. Pēc fe aises pieņemšanas un pieslēgto sveču kopskaitu ne mazāk kā 32
vienošanas pilsēta nekādā ziņā neatbild normalsvecēs.
pareizo
par viņas turpmāko
darbību,
§ 22. Aboaentiem ar skaitītāju
panedz par sekām, kura» varētu celties caur stāv divējāds tarifs:
apgaismošanai augietaises nekārt'go stāvokli.
Ietaises uzstāks un dzinējspeksm lētāks.
raudzīšana un labošana pilnā mērā tiek
Piezīme.
Dzinējspēkam enerģija
uzlikta abonentam.
tiek nodota tikai caur

skaitītāju.

ūj(
elektrības nozarošanos vadu hdu"
ā
īpašniekiem vai viņas ap dzīvotaj
aw
tiesības celt ierunas, pie kam
nosaka
' j
ja tāda būtu pamatota,

valde. Pie šo vadu novietošanas _^
v
pēc iespējas mājas
vai iedzīvotāju vēlēšanās.

jāievēro

^

§ 32. Ietaises pievienojumu Pļ^
„,
vientne
tiklam
gaisa
vadu
p»
tikla
resp.
elektrības iestāde
^itf
ar
ierīkotais pievienojums līdz
paliek par pilsētas iPašunļ" vjeB ojanl1'
pie
zljumus vai izlabojumus
.^^

^^

wlļ?L
kā
ari no elektrības

ierīkojumus
tikai

tikla

p ievienojumā
pārzinis.

iiH

<*"

I"

P iezīme-

Ja abonents strāvu

vairs

ne, tad p ilsēta atmaksā abonen-

materiāla vērtība, pēc pastātam to
izlietots
cenām, kurš
tirgus
vošām
ierīkošanai,
no tikla līdz
pievada

mājai.
Pieteicot projektētās elektrības
ari viņu pilnīgi izvejāiesniedz
,aises,
planaformats ir
loas plāni- Mazākais
Pielaisti
plānu
mērogi 1:50;
l\x20 cm.
Ja
uzzīmēto
telpu zitua1:200.
f-100uz ielu vai vietu, no kuHiu attiecībā
elektrības strāvu, nav pieir enes p ievada
jāiesniedz zituacijas plāns,
tiekoši skaidra,
Uz plāvar b_ utmazāks.
mērogs
kura
patērētajā un instalatora
jāuzraksta
niem
njlnīgas adreses un jāuzdod, kādam nolietos.
Plāna pareizību
lūkam elektrību
apliecin a ar savu parakstu instalators un
S 33

strāvas patērētājs.

Katrā ietaisē
vajadzīgo »kaitlstrāvas aprobežotāju
lielumu,
vietu nosaka
daudzumu un uzstādīšanas
tas tiklu pārzinis.
pilsē
§ 35. Motoru uzstādīšana atļauta tikai
saņemšanas
ņlc noskaidrošanas atļaujas
nopilsēta», ka pie gaisa vadiem ir
iespē jams tos pieslēgt.
§ 34.
ti ju un

stājas spēkā ar
§ 36. Šie noteikumi
„ValdIbas
Vēstnesi"
izsludināšanu
to
laikā
no
izsludināšanas
divu nedēļu

dieoas.
Pilsētas

galva O. Jaegermans.
Sekretārs

E d. Tinte.

Saistošie noteikumi
par ielu, ietņu un grāvju ierīkošanu,
un
uzturēšanu
kārtībā
labošanu
Priekules miestā.
Pieņemti

Priekules

miesta

domes

1926. g- 10- apriļa sēdē un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas būvvaldes š. g.
18. septembra rakstu Mi 97607.

1. Ielas, ceļus, laukumus un zaļumu
administratīvās
robežās
vietas mietta
saved kārtībā
un labo pašvaldība
no
saviem līdzekļiem.
vai
gruntsgabala
2. Katram
nama
īpašniekam, kam gruntsgabals
pieiet pie
ielas, uz sava rēķina, gar gruntsgabala
robežām
jāuztaisa
gar ielu ietne, pēc
miesta valdes norādījuma, un jāuztur tā
pastāvīgi pienācīgā kārtībā. Ietņu pamats
jāpārklāj
ar dedzinātiem ķieģeļiem, cementa
bluķiem
vai bruģa
akmeņiem,
tos pienācīgi nostiprinot uz pamata.
Izņēmuma gadījumā gar ceļiem un dažām
ielām atļaujams ierīkot dēļu kājceliņš.
3. Kādas
ielas un ceļi un no kāda
laika skaitāmi par kārtībā savestiem un
līdz kādam laikam jāierīko 2. pantā minētās ietnes, to uzbūves kārtību un materiālu, katrā atsevišķā gadījumā nosaka
miesta dome.
4.

Bruģētās

vai

šosētāt

ielas katram

nama vai
zemes īpašniekam
jānotīra
katru dienu, nošķipelējot un
noslaukot,
izņemot kamanu
ceļu ziemas mēnešos,

kad ceļš ir sasalis un pārklāts

ar sniegu.

, 5.

Zemju un nama īpašniekiem jārok
iela, kā ari pārējie
grāvji un tie jātīra
reizi gadā, tādos apmēros, ka tie spētu
novadīt ūdeni savās robežās
un
nekavētu ūdens novadīšanu no pierobežu gaiļiem.
1. piezīme.
Par galveno ūdens novadīšanas kanālu rakšanas izdevumu
segšanu, kas kalpo vispārības vajareizi
miesta
dzībām, lemj katru
pašvaldība.
2- Piezīme.
Grāvjus
gar
jaunbūvejamām

ielām

izrok

miesta

paš-

valdība no saviem līdzekļiem, bet ne
vēlāk kā trīs gadu laikā.
,Tiltu» par notekurenem un grāvjiem,
«s novada
ūdeni caur ielām, būvē un
wtCl kartībā
miesta pašvaldība no salīdzekļiem, pie kam zemju un namu
i ?
Pasniekiem , kuru
robežās
tilti atrodas,
ļ«
nekavējoties jāpaziņo pašvaldībai par
ka'"em to
bojājumiem
Pārm,5*igi smagu
priekšmetu pārvanirr
^asasai ĪSlieto aizsargu līdzekļi pret
" Uitu b°i āšanu > bet ja bojāšana
notikt
ļv.:,.' tad šo priekšmetu pārvedējiem
" Sluni! jāizlabo
uz sava rēķina.
ļ
aizliegts
v isnSM? K žiceH 9 lem Oetnēm)
w ngj braukt
un
vest
lopus.
9
gU
PJS a un cItu kustoņu atstlšan
UI ielām bez uzraudzības ir aiz-

segta

'

vai ' - , Alz'iegt3 uz ielām izmest meslus
aetiruinus,
kājceliņu
kā
ari
fcla» . i
ļ,a Pkraut ar malku, akmeņiem u. 1.1.
mas
laitjā
zemju
un
namu
īPatnipVm vai t0
jānoP ilnvarniekiem
"dzina U
traucējošās
satiksmi
k «Den». * ielām
m ** un bedres.

12.

Uzraudzība

par
šo noteikumu
uzlikta miesta valdei saziņā ai

pildīšanu

policiju.

13. Vainīgos par šo noteikumu neizpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma 138. p. pamata.
14.

Šie noteikumi stājas
spēkā pēc
divām nedēļām no viņu publicēšanas
dienas .Valdības Vēstnesi" .

Priekulē, 1926. g. 24. septembrī.
Priekšsēdētāja b. P. S e n b e r g s.
Sekretārs

teātrī

vakar

izrādīja

A.

S a u li eša jauno traģikomēdiju . Nepilnīgais" , 3 cēlienos, kas
atrada
publikā dzīvu piekrišanu.
Lugā
tēloti
gan pilsētnieku, gan laucinieka ierāvēju
tipi.
Pretējais tips,
lugas pati galvenā
persona viņā ir Māris Valks, tā sauktais
«Nepilnīgais* — ļaužu acis uzskatīt* par

prātā

jukušu,

pēc

amata

namdaris

un

tēlnieks, kas priekš vairākiem gadu desmitiem pazaudējis savu mīļāko nn par
to izmisis, tagad
uzcēlis
meža vientuļā
vieta sev namu, kurā dzīvo »n nodarbojas pastāvīgi ar tēlu ciršanu kokā; viņš
grib atdzīvināt
koka
tēlā
savu zudušo
līgavu.
Šis savādais
cilvēks ir
izdaudzināts par lielu bagātnieku un viņš tāds
ari tiešām ir — bagāts ar jūtīgu un labdarīgu sirdi, karu tādēļ aplenc no visām
pusēm dažādi izmantotāji un lūdzēji, kam
viņš atdod, ja nav vairs naudas, pat pēdējo drēbes gabalu.
Lugā izcelti kontrasti — nabags bagātais ua bagātie nabagi, no kuriem
pēdējie
tikai vaid un
gaudo un kam
nekad
nav
diezgan.
Tiem svarā tikai nauda un manta, reālas
lietas, bet pavisam neizprotamas un neideālas
pievāktas
cilvēces
augstākas,
mantas.
Lugā vairākkārt meklē cilvēkus.

Miris Valks

tēlots

uz 29. septembri 1926. g

Aktīvi.
LaU.
Zelts lējumos un monētās kasē nn
pie ārzemju emisiju bankām . . 23,617,792
Ārzemju valūta
34,408.767
Sudraba nauda
2,029,658
Valsts kases līmes u.afka metāla nauda 8,536,945
īsa termiņa veksep
68,685,898
Aizdevumi pret nodrošinājumiem
. 50,052,626
Citi akUvI
. ? 10,507,209

pus

mistisks,

bet ari tīri kā reāla
būtne, pati labsirdība un godprātība, ko pasaule tik maz
bet gan
grib un prot saprast un cienīt,
zin viņu visādi un
pastāvīgi
izmantot.
Valka saprot un mīļo tik
divas personas, atskaitot
bērnus
— jaunā
skuķe
Elvira, kam jāsvin saderības ar tukšo vei-

Pielīme: uz29 septembri 1926. (.Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par
kuras nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pēc paritātes 1 klg =
Ls 3444,444 nodrošina
2) ar $ 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc
paritātes 11= 1,5046 gt. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina
3) ar £ 621 270,—/— (seši simti divdesmit astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit
angļu mārciņām), kas pēc paritātes
S i,— = 7,32238 gr. tīra celta =
Ls 25,22155, — nodrošina

Rīgā, 29. septembrī

nevar

— un

vērts!"

Luga

pietnību
Izrāde

pašu

atstāja

iespaidu.
Tā
matiski, starpām

jūs

.Visus

vienu

nokaut

nokaut

diezgan

nav
stipru

sarakstīta
dzīvi
dramijas humors ar no-

un traģiku.

Dailes

teātris.

vispārīgi noritēja

patīkami

dzīvi

izdošanās, protams, guva
beidzot

ir aktieri

ir autors

tembri, pulksten

7.30 vakarā

Vāgnera

.V a I k i r a"

lielās

A.
mūzikas

sagatavošanas

drāmas

darbi

tuvojas nobeigumam. Uzveduma
atbildīgās
un
nieciskā vadība
uzticētas mūsu ievērojamākiem
niekiem.
. Valkiras" muzikālo
galvenais diriģants
jumu vada
Kupers, režijas darbu galvenais
Pēters

Meļeikovs,

karā

.Siržu

dekoratīvo

jau

mākslipartijas
māksliiestudēEmils

režisors
inscenē-

jumu gatavojis mākslinieks Otto Skulme.
Lielēkās lomas dzied Meta Laube, Mflda
Amanda
LibertBrechman - Siesgele,

Rebane, Ada Beneielde. Rudolis Bērziņi,
Ādolfs Kaktiņš, Jānis Niedra un c.

30.

pirmo

.Siržu

sep-

7,773,930 —
15,845,934 —
~~
31,886,530

Ringolds Kalnings.
direktors K. Vanags.

7.30 va-

Nacionālais teātris.
Ceturtdien, 30.
septembri,
pulksten
4
pēc
pusdienas
kara
vīriem
Goldoni
komēdija .Melis". Piektdien, 1. oktobri,
7.30 vakarā

D i r g m e t ali:
Zelts 1 kg

Sudrabi

sestdien,

divkauja",

2. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā
.Spēlēju dancoju" , svētdie», 3. oktobri,
pulksten
2
dienā
par
tautas izrādes
cenām .Seši mazi bundzenieki"
un pulksten 7.30 vakarā « Siržu
divkauja *.

pulksten

1 SSSR červoņeci

teizi

divkauja".

1. oktobrl. pulksten

Lilijas

Sten-

3425 — 3445

I kg

98 — 106

Vērtspapīri:
5/«
4°/o
B»/o
8°/°

neatkarības

aianēKtnms
.
aizņēmums
Zemes bankas ķīlu zīmes

Valsta

98 — 100
98 —100

prem.

Hipotēku
sīmes

bankas

92 — 98

ķīla

.......

96 — 97

Rīgas bii ž i* kotaclļa» ljnlaijaa
prleMaMētāJs A. Ka cena
Zvērināti

biilaa

nuktats

Tb.

Summēt,.

Literatūra.
Zemgales

pilnīgais" .
pulksten

Svētdien,

3.

oktobrī,

pusdienas tautas
Izrādē
Raiņa
un
viņa
.Jāzeps
brāļi".
Pulksten 7.30 vakarā Lengieļa
.Nakts

Centra

Špilberg.

Telegramas.
telegrāfa

Rīgā,

aģentūras

ārzemju

telegrama» i

29. septembri. Oficiāli apstiparakstīts
garantiju

un SSSR.

Varšavā, 30. septembrī.
Maršals
Pilsudskis
atgriezās
trešdien no sava
atvaļinājuma Varšavā. Ministru kabīnes
noturēs sēdi, kurā apspriedīs jautājumu,
kādu stāvokli ieņemt valdībai pret seimu.
Maskavā,

29. septembri.
Ārlietu
C čerins kādā
runā
uzsvēris,
ka starp
Padomju
Krieviju un Lietuvu
noslēgtais draudzības
līgums neaizkarot
nevienas
citas
valsts
tiešās intereses,
bet gan vēl vairāk nodrošinot
Lietuvas
neatkarību,
un
lielā
mērā
veicināšot
saimniecisku
sakaru
attīstīšanos
starp
abām
līdzšinējām
valstīm, sagatavojot
ceļn tirdzniecības
līguma
noslēgšanai.
komisārs

izdevums.

1-

Redaktors: M. Arons.

2 pec

Sagatavošanā — Jurjina komēdija ,V a ronis
aiz pārpratuma" E. Feldmaņa režijā.
Dabūjamas jau biļetes uz
Blaumaņa piemiņas komitejas .Saroderd i ēnas Silmačos" izrādi
14.oktobrī.
Ruda lomu šoreiz tēlos jaunangažētais
mākslinieks Arveds Michelsons. Atlikums
par labu Blaumaņa piemineklim.

(Latvijas

biedrības

Lauksaimniecības

Agronoms J.Maigel viesu izrādē
atkal Lengieļa
popuversīts.
Musu
senču lopkopība.
(Pēc
lārā komēdija .Nakts
serenāde" . latvju daiņam ) Rigā, Valtera un Rapas akciju sab.
ģeneralkomisijā.
Sestdien, 2. oktobrī, A. Sauliefa .Ne-

uz
skatuves prinās, ka Maskavā
līgums starp Lietavu
bagātīgi
ap-

lausus un puķes.

Padomes priekšsēdētājs

Ceturtdien,

serenāde" ar Ludmila

lomas
un iespaidīgi. Visas galvenākās
atradās rūdītu aktieru rokās.
Bet sevišķi
jāizceļ Teodora Lāči tēlotais Māris Valks;
tas bija smalki izdomāts un konzekventi
izvests raksturs.
dzlves_ un likteņa
sagrausts tēls, skaista dvēsele. Tikpat noteikta
un
labi izpildīta
bija Lielveja
kundze Jūlija Skaidrīte. _ Cimdiņš, galantērijas tirgotājs no pilsētas, izvērtās par
ievērojamu smalku tipu Kārļa Lagzdiņa
rokās.
Ar atzinību jāmin vēl Mirkšiene
(B. Rum(Ella Jakobson), Kalkuniete
Labjānis
Kalkūns
(Parņickis),
niece) ,
(Podnieks).
Pēc šādas novitātes izrādes

8,266,666 —

Nacionālā opera
Šovakar
6. reizi Čičerins
izteicis
pārliecību, ka tirdznieRimskij-Korsakova opera .Teika
par
cības līgumu varēšot parakstīt
jau vistuneredzamo
pilsēta Kitežu
un vākā laikā.
jaunavu Fevroniju" galvenā diriLondonā, 29. septembrī. Reiters
ģenta Emiļa Kupera
vadībā.
Piedalās: ziņo, ka rit, ceturtdien, Čemberlens
M.
Brechman - Stengele,
R.
Bērziņš, sastapsies
ar M u s o 1 i n i. Satikšanās
J. Niedra, N. Vasiļjevs, H. Berzinska, notikšot laikam Čivitavekijā.
i
J. Muške un c. — Rītvakar skolnieku
izrādē komiskā opera .Bēgšana no
s e r a i ļ a", kurā
KURSI.
Mocarta
ģēnijs raisās
brīnišķā
melodiskā krāšņumā.
Pirmās
Rīgai bira, 1926. gada 3». leptembri.
lomas dzied: A. Benefelde, N. Olande,
M. Vētra,
J. Niedra,
Ed. Miķelsons,
D e viie?:
K. Nīcis un c. Diriģents Jānis Medlņš. — 1 Amerikas dolārs
....
5,183 — 5,19?
Sestdien, 2. oktobri, .Minjona" ar
1 Anglijas mārciņa ....
25,16 — 25,24
100 Francijas franka . . . .
14,65—14.90
Libert-Rebani, Benefeldi, Vasiļjevu, Mi100 Bejģijas franku ....
13,95 — 14,25
ķelsonu
un c
Diriģents
Teodors
Re i100 Šveices franka
....
99,85 — 108,85
ters. — Svētdien, 3. oktobrī, pulksten
100 Itālijas lira
19,40 — 19,80
2 dienā, 4. tautas izrāde balets .Gulbju
100 Zviedrijas kronis....
138 36 — 13935
100
Norvēģijas
kran* . . .
112 85—114,55
ezers". Biļetes parketā, parketa ložās
100 Dānijas krona
.
.
136,75—138,88
un I balkonā Ls 1,—, stāvparterī, 11 un
100 Čechoslovaķijaa kronc
15,25—15,55
un III balkonā
50 santimi un galerijā 100 Holandes guldeņa .
. .
207,10 — 208,65
25 sani.— Pīkst. 7.30 vakarā .Otello". 100 Vācijas marku
....
122,80 — 124,10
....
12,97— 13,17
Galvenās
lomās:
Brechman
Stengele, 100 Somijas marku
Igaunijas mārks ....
1,37 — 1,395
Bērziņš, Kaktiņš, Niedra un c. Galvenais 100
100 Polijai slotu
57,00 — 67,00
diriģents Emils Kupers.
100 Lietavas Utu
50,70 — 51,70

Piektdien,

ieroci un izsaucas:

31,886,530 —

Galvenais

izrādās

mīļoto un pai
zudušu turēto līgavu.
Tā
viņam tagad
parādās
par
labu
sargu
un izpalīgu.
Viņš beidzot iedzej- no viņas pasniegtās
miega — nāves
zāles un
saļimst pie
sava izcirstā
tēla
zemē, lai .šķīstītos"
mūža miegā, tāpat blakus viņam ubadze
Salna ... Spēcīgs moments lugā ir īsais
bridis priekš šī paša beidzamā
skata,
kur .Nepilnīgais" mostas no savas guļu
vietas un paķēris spožu ieroci rokā dodas virsū visu cilvēka
cienību pazaudējušiem viņa
dalītā j'em", kas
.mantas
klupdami krizdami nu metas prom.
Tad
Valks kā
ārprātā
iesmiedamies
nomet

1926. g.

14290

Šeridena komēdija

viņa tik ļoti

La

Ls

kalniecisko Cimdiņu, un ubadze Salna, kas
par

S.

Pasīvi.
Uti.
S.
Bankas naudas itmes apgrozībā . . 31,886,530 —
50 Pamata kapitāls
13 446 905 £8
07 Rezerves kapitāla
2 236,778 67
— Speciālās reierves
2,500,000 —
74 Noguldījumi
9 022 448 41
12 Tekoši rēķini
45!265,'833 36
19 Valsts rēķini un depozīti
76,319,522 39
67 Citi pasivi
.
? 17,160,878 ~ *8
^
197 838,897 29
197,838~,897 29

(paraksts).

Māksla.
Nacionāla

Lotuilas bankas nedēlos pārskats

šim numuram

6 lapas puses.

m^^^^^^^i^^^a^imm^mi^mam
mmmm^mi^mmmmm

Līksmo ni miDīstfu kaoīitta

mlcikim bljnii.
1926. gada

15. burtnīca

ienākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. Istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
ar pieprasījurrie-n.
Burtnīca
maksā'
bez piesūtīšanas Ls 0,28
ar piesūtīšanu . . 0,30
Saturs:

112)

Pārgrozījumi
un
papildinājumi
karaklausības likumā.
113) Papildinājums
likumā par valsts
zvērinātiem mērniekiem.
114) Latvijas pilsētu un miestu savienības statūti.
115) Noteikumi
par
algas
piemaksu
valsts Rīgas parauga pamatskolas
skolotajiem.
116) Noteikumi
par Lubānas
ezera
regulēšanas darbu pārvaldi.
117) Papildinājums
likumā par privāto
un piešķirto
valsts fonda zemju
atsavināšanu.
118) Noteikumi par armijas spiestuvi.
119) Pārgrozījumi
un _ papildinājumi
likuma parbiedrībam , savienibām.
un politiskam organizācijām.
120) Noteikumi
par procentu
normu
aorobežojumu
un šo noteikumu
pārkāpšanas sodāmību.
121) Papildinājums
likumā
par virsdienesta karavīriem.
122) Pārgrozījums valsts zemes * bankas
statūtos.
123) Papildinājumi
Latvijas
hipotēku
bankas statūtos.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
tad minētās personas atz!s ka atteikušās u civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301,
atlikuma no obligācijas par 54000 rbļ. so ierunām un zaudējušas savas tiesības, 309. un 311. p. p. pamata, uz Marijas
\
' pirmatnējā
lielumā
no 12. oktobra bet testamentu pasludinās par likumīga Noriņ, dzim. Zaķe, lūgumu viņas praRīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
1913. g. ar Ns 2853, apstiprinātu uz tu spēkā gājušu.
sības lietā pret Jēkabu Noriņu par Hulipamatojoties uz 10. jūnija 1926. g. pašu nekustamo īpašumu, izdota nu
Rīgā, 1926. g. 24. sept. Nš 4287
bas
šķiršanu uzaicina pedejo, kura dzīves
likumu 'un civ. proc. lik. 2060. un 2062. Dāvida' Michelsona par labu Kārlimvieta prasītājai
nav zināma, ierasties
Veidners.
Priekšsēd.
v.
A.
Heinricham Kārļa d. Bergam, pievestā
p. p., ievērojot Verēnas Kārļa m. Aker13961
Sekretars _A K a 1 v_e^_ tiesā 4 mēnešu laika no šī sludinājuma
man lūgumu un savu 14. sept. 1926. g. obligācijas daļa 10000 rbļ. atlikuma ir
^
publicēšanas dienas.
lēmumu, paziņo, ka parādniece Verēna pārgājusi uz Georgu Bulmeringu, kā
Pie lūguma pielikti noraksti no iesuRigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
Akerman parādu pēc obligācijas par blanko cesionaru, kas viņu ir atkal
dzības raksta un tam pievienotiem dokuun
2011—2014.
uz
civ.
bes.
lik.
1967.,
4000 rbļ., apstiprinātas 8. jūnijā 1910. g. cedējis Kārlim Buchfinkam, par to
mentiem.
ar Ns 158
uz nekustamo īpašumu 1919. g. 12. sept. ar Ns 272, ir izgatavots 2079 p. p. un Balt. privāttiesību kop.
Ja atbildētājs noliktā laika neieradīsies
Menģeļa
2451.
p.
pamata
uz
Eduardi
Cēsīs, Gaujas ielā ar zemes grām. reģ. atsevišķs zemes grāmatu dokuments, —
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
pilnv.
zv.
adv.
Antona
Ozola
lūgumu,
Nš 149, izd. par labu Ernestīnei Filipa m. ir iemaksājusi Rīgas apgabaltiesas deponolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aizPol, dzim. Mastiņ, — ir samaksājusi
uzaicina visas personas, kufām ir kaut
zitā Ls 341,34 dēļ kapitāla un
muguriski.
ierunas
kādas pretenzijas, stādi vai
tiesas depozitā Ls 82,67 dēļ kapitāla un dzēšanas.
J* 1345
Rīgā, 1926. g. 24. sept.
g. 28. septembrī
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa pret šai tiesā 1926
%° i, dzēšanas.
o. v. (paraksts).
Priekšsēdētāja
NaukTāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaicina visas personas, kurām būtu publicēto 1925. g. 8 novembri
14004
Sekretāra v. Stute.
šēnu pag.-stā ,Jaun Irmās' mirušā Miuzaicina
visas personas, kurām būtu tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
ķeļa
Jāņa dēla Menģeļa, 1925. gada Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
pieteikties
tiesā
viena
mēneša
laikā,
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
27. ma'tā pie Rūjienas notāra J. Radziņa
pieteikties tiesā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad šis sludinājums
uz civ proc. lik. 293., 295., 298 , 301.,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda, taisīto testamentu, kā ari visas perso309
un 311
p. p. uz Manjas
Ivanas,
kurām
ir
kaut
kādas
tiesības
uz
mika ja šīs personas noteiktā laikā neiespiests ,,Valdības Vēstnesī" un. aiznov, dzim. Rūtenberg, lūgumu viņas
rušā
Miķeļa
Menģeļa
mantojumu
vai
sarāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā pieteiksies, obligāciju atzīs par iznīciprasības lietā pret Georgiju lvanovn
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz- nātu un lūdzējam dos tiesību prasīt karā ar Šo mantojumu, kā mantiniekiem, par laulības šķiršanu uzaicina pēdējo,
legatarijiem,
fideikomisarijiem,
paraddenīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.
prssīiājai nav zināma,
1926. g. 22. septembrī. Nš 4456.
vejiem un t. t., pieteikt savas tiesības, kura dzīves vieta
parāda dzēšanu zemes grāmatā.
ierasties tiesā četru me.iešu laikā no
pretenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
Priekšsēdētāja
v.
A.
Veidners.
sludinājuma
publicēšanas
dienaa
1926. g. 21. septembrī. Ns 4361.
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma šī
13779a
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
.Vaid. Vēstnesī'.
iespiešanas dienas.
13773a
Sekretārs A. Kalve.
Pie lūguma pielikti noraksti no ieRīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
šu dzibas raksta un tam pievienotiem
tad
minētās
personas
atzīs
kā
atteikušās
pamatojoties
uz
10.
jūnija
1926.
g
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
-.
no ierunām un zaudējušas savas tiesības, dokumentienh
likumu un civ. pr. lik. 2060. un 2062. p.p
pamatojoties uz 10. jūnija
1926. g.
Ja atbildētājs nolikta laika neierādīievērojot
bet
testamentu pasludinās par likumīga
Karlines
Franča
m.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un 2062. pamata,
siet
personīgi
vai
ca
r
pilnvarnieku,
Balod lūgumu un savu lēmumu ne speķa gājušu.
p. p„ ievērojot Jāņa Jāņa d. Slessera
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausī14. sept. 1926. g. paziņo, ka lūdzēja paRīgā, 1926. g. 28. sept. Ns 4493
pilnvarnieka zv. adv. Aleksandra Lazšanai aizmuguriski.
']) par 10000 rbļ.
diņa lūgumu un savu 21. sept. 1926. g. rādu pēc obligācijām:
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Rīgā, 1926 ts. 24. sept
*& 1321
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Jānis no 21. maija 1898. g. ar Ns 1030, ap14225
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēdētaja b. (paraksts).
stiprināta
uz
nekustamu
īpašumu
Rīgā,
Slessers parādu pēc obligācijas par 4000
14005
Sekretāra v_ Sture.
3. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
rbļ., apstiprinātas 16. augustā 1904. g.
2292, izdota no Jāņa Štrema pai
M°
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
ar Ns 359 uz nekustamo īpašumu Valkas
labu Fricim Štremam un * 2) par 30000 r, atklātā tiesas sēdē 1926. g 10. augustā
apriņķī, Vecjērcenu muižas zemnieku
izklausījusi mirušā Jāņa Augusta _ dēla uz civ. proc. lik. 293., 295., 298, 331.,
no
11.
marta
1910.
g.
ar
apstipNs
538,
zemes ,,Ziemu!" mājām, ar zemes grām.
Steinerta mantošanas lietu, nolēma: 309., 311. p. p. pamata, ut Annas Lipp
reģ. N° 100, izdotas no Jāņa Jāņa d. rinātu uz to pašu nekustamo īpašumu, par bezvēsts
prombūtnē esošā Jāņa ari Lippe, dzim. Gailīt, lūgumu viņas
un
izdota
no
Jāņa
Karlines
Štremiem
Slessera par labu Richardarfr Richarda
Voldemāra Jfņa d. Steinerta mantibu prasības lietā pret Andreju Lipp arī Lippe,
par
labu
Villem
Friča
d.
Karlsonam.
dēlam Mooram, iemaksājis Rīgas apgaAbas augšā minētās obligācijas pār- iecelt aizgādniecību, par ko ar pavēli par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
baltiesas depozitā Ls 80,— dēļ kapitāla
dzīves vieta prasītājai
nav
zināma,
gājušas
uz
Hermani
Kārļa d. Kampe, kā paziņot Salaspils pagasta tiesai.
un °/0°/0 dzēšanas.
ierasties _tiesā četru mēnešu laikā no
blanko cesionaru, kas viņas ir cedējis
Rīgā, 27. sept. 1926. g. L. Nš 822.
Tāpēc apgabaltiesas
3. civilnodaļa
šī sludinājuma iespiešanas dienai .ValPriekšsēdētāja v. A. Veidners.
uzaicina visas personas, kurām būtu atkal blanko, — ir samaksājis, bet šīs
dības Vēstnesi".
Sekretārs A. K a 1v <-.
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju, augšā minētās obligācijas nevar tikt 14087
Pie lūguma pielikti noraksti no ieparādniekam
izsniegtas
atpakaļ
dēj
pieteikties
tiesā viena mēneša laikā,
sūdzības raksta
un tam pievienotiem
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
Rigas
apgabaltiesas
3.
civilnod.,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
dokumentiem.
gājušas
zudumā.
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizsaskaņā ar civilprocesa likuma 1958 p.,
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
paziņo, ka 1926. g. 5. oktobri minētās personīgi vai
uzaicina
visas
_ caur pilnvarnieku, tiks
personas,
kurām
būtu
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznodaļas atklāta tiesas
sēde nolasīs nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aiznīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt tiesības uz augšā aprādītām obligācijām, 1924. g._ 30. oktobrī, mirušā Mellužos,
muguriski.
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
parāda dzēšanu zemes grāmatā.
Kārļa Kārļa dēla Veismaņa notarielo
Rīgā, 1926. g. 24. sept.
X? 1318
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
testamentu.
1926. g. 21. septembri. Ns 4435.
Priekšsēdētaja b. v. (paraksts)
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
L. Nš 4583 14006
Sekrētam v. Stūre.
Rīgā, 27. sept. 1926. g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
ka ja šīs personas noteiktā laikā ne13774a
Sekretārs A. Kalve.
pieteiksies, obligācijas
Priekšsēd. v. A. Veidners.
atzīs par izRīgas apgabaltiesas
4. civilnod.,
14C88
Sekretārs A. Kalve.
nīcinātām un lūdzējam dos tiesību prasīt
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
parāda dzēšanu zemes grāmatā.
pamatojoties
uz 10. jūnija
1926. g.
1926. g. 17. septembrī. Ns 4395.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod., 309. un 311. p.p. pamata, uz Alvīneslikumu un civ. proc. lik. 2060. un 2062,
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 28. sept. iz- Emmas Rerovič ari Javorovič, dzim Lavrep. p. pamata, ievērojot Jāņa Dāvā d.
13341a
klausījusi Amālijas Antonijas Rudoifa m. novič lūgumu, viņas prasības lietā pret
Sekretārs A. Kalve.
Purbeka pilnvarnieka zv. *adv. Jāna
Jāni Reroviču ati Javorov.ču par laulības
Breķis, dzim. Borner lūgumu dēļ aizAnsberga lūgumu un savu lēmumu no
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod., gādniecība» iecelšanas par
bezvēsts šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
14. sept. 1926. g. paziņo, ka lūdzējs
vieta_ prasītajai nav zināma, ierasties tiesā
parādu
pēc sekošām 6 obligācijām: uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019 prombūtne esošā Eduarda Friča d. Breķis
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma, pubp.
p.
pamata
ka
pēc
1926.
mati
tu,
nolēma:
par
bezvēsts
paziņo,
g.
prom1) par 5000 rbļ. no 16. janv. 1909. g. ar
licēšanas dienas.
No 1, apstiprināta uz nekustamu īpa- 8. augusiā Rīga mirušā Augusta Fri- būtne esoša Eduarda Friča d. Breķis
Pie lūguma pielikti noraksti no iesūatstāto manta iecelt aizgādniecību, par
diicha
dēla
Haupt
ir
atklāts
manšumu Valmieras pilsētā atrodošo gruntsdzības raksta un tam pievienotiem dotojums
un
ko
ar
pavēli
paziņot
uzaicina,
kam
uz
šo
mantoj.,
Salaspils
pagasta
gabalu Ns 2a ar zem. grām. reģ. Ns 262
kumentiem
vai sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem, tiesai.
par labu Gerhardam Andreja d. Legz^
Ja atbildētājs
noliktā laikā neieradīRīgā, 28 sept. 1926. g. Ne 4482.
diņam blanko cedētas; 2) par 4500 r. legatarijiern, fideikomisarijiem, kreditoriem
sies personīgi vai caur pilnvarnieku,! iks
u.
1.1.,
pieteikt
šīs
tiesības
minētai
tiesai
Priekšsēd. v. A. Veidners.
no 29. jūlija 1909. g. ar Ns 15, apstiprinolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
nātas uz to pašu nekustamo īpašumu sešu mēnešu laika, skaitot no šī sludināj. 14203
Sekretārs A. Kalve.
aizmuguriski.
par labu Valdsleschen (B;uibiuiuecxein>) iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".
Rīgā, 1926. g. 24. sept. Ne 1334
Ja _ minetās _ personas savas tiesības Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
alus
darītavas
akciju
sabiedrībai ;
Priekšsēd. b. v. (paraksts).
3) par 30000 rbļ. no 29. sept. 1912. g. ar augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad uz Latvijas civillikumu
kop. 36. p. pie14007
Sekretāra v. Stūre.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Ns 37, apstiprinātas uz to pašu nekustazīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
mo īpašumu par labu Pēterim Pētera d.
Rīgā, 14. septembrī 1926. g. L. Nš 436S laulātie draugi Oskars Jāņa d. MiķelJelgavas apgabaltiesa
Marovskim blanko cedētas,
4) par
Priekšsēd. v. A. Veidners.
sons un Kārli ne Ernesta m. Miķelson, dara zināmu vispārībai , ka ar šās tiesas
1000 r. no II.
aprija
1864. g., ap13051
Sekretārs A. Kalve.
ozim. Eglīt, atraitne Jankevič, noslēguši 1926\ g. 15. jūlija nolēmumu iecelta
stiprināta uz nekustamu īpašumu Valsavstarpīgo laulības līguma pie Rīgas aizgādnība promesošā Arnolda - Teodora
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod., notāra Jāņa Purgala
mieras pilsētā atrodošo gruntsgabalu
13. septembrī Kalniņa
mantībai.
un namu Ns 121 un sakņu dārzu No 2 uz civ. ties. lik 1967., 2011.—2014. un 1926. g., reģistra Nš
60/10046, ar kuru
Jelgavā, 25. sept 1928. g. L. Ns 846 26
ar zemes grām. reģ. Ne 'par labu 2079. p. p. un Balt privāttiesību kop. viņi, attiecība uz viņu noslēgto laulību,
Priekšsēdētaja v. Veiss.
Vachenfeldta mantiniekiem
blanko ce2451. p. pamata, uzaicina visas persoir atcēluši vietējo civillikumu 79. un 14091
Sekretārs K. Pussars.
dēta; 5) par 30000 rbl. no 29 spntpmhra
nas, kurām ir kaut kādas pretenzijas, turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
1912. g. ar Ns 38, apstiprināta uz to
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 1926 kopību.
Liepājas apgabaltiesa,
pašu nekustamo īpašumu par labu gada 21. septembrī publicēto 1924.
g.
Rīgā, 2S. septembri 1926. g. L. Nš 4479 uz
sava 26. aug.
1926. gada
lēPēterim Pētera d. Marovskim blanko 26. janvāri Veļķu pagastā,
.Leja -Vienmuma pamata uzaicina 30. maija 1926. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
cedēta, — ir samaksājis, bet šīs augšā tiešos" miruša Anša Krustiņa dēla SkaGaiķu pagasta mirušā Andreja Misas
14205
Sekretārs A. Kalve.
minētās obligācijas nevar tikt izsniegtas liņa, 1924. g. 24. janvaī mājas kārtībā
mantiniekus, kreditorus legatarus, fideiatpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zetaisīto testamentu, ka ari v.sas persomes grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas nas, kurām ir kaut kādas tiesibas uz Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod., komis. un visas citas personas, kam vazudumā, un 6) par 3000 rbļ. no 10. jūlija miīuša Anša Skaliņa mantojumu vai uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301. rētu but kādas tiesības un prasības uz
viņa atstato
1896. g. ar Ns 18, apstiprināta uz nei09. un 311. p. p. pamata, uz Emmas lētos apstrīdētmantojumu, vai kuras vēsakara ar šo
mantojumu, kā manviņa testamentu, pieteikt
kustamu
īpašumu Valmieras pilsētas tiniekiem,
Veiss,
dzim.
Lazdjņ, lūgumu viņas pra- tiesai savas
fideikomisa_ legatarijiern,
tiesības un prasības sešu
gruntsgabalu Ns 2a ar zemes grāmatu rijiem, paraddevejiem
un t. t, pieteikt sības lieta pret Pēteri Veisu par laulības mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iereģ. JVs 262, izdota par labu Dāvidam savas tiesības, pretenzijas
un ierunas šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves spiešanas dienas.
Taube, — ir samaksājis un obligācijas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, vieta prasītājai nav zināma , ieasties
Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
oriģinālu saņēmis atpakaļ, bet kreditors, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas tiesa četru mēnešu laikā no šī sluprasības tiks atzītas par zaudētām uz
kurš tagad miris, nav uz obligācijas dienas.
dinājuma publicēšanas dienas.
visiem laikiem un pec aizrādītā termiņa
izdarījis
paraksta par viņas dzēšanu
Pie lūguma pielikti noraksti no iesūJa tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
notecēšanas testamentu pasludinās par
zemes grāmatās.
tad minētās personas atzīs kā atteikušās dzibas raksta un tam pievienotiem dolikumīgaspeka stājušos.
Tāpēc apgabaltiesas
3. civilnodaļa
no ierunām un zaudējušas savas tiesī- kumentiem.
Liepāja, 13. sept. 1926. g. Nš90I-m/21.
Ja
atbildētājs
uzaicina visas personas, kurām būtu bas, bet
noliktā
laikā
testamentu
pasludinās pat
neieradīPriekšsēdēt . b. K i r š f e 1 d s,
sies
personīgi
vai
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām, likumīgā spēkā gājušu.
caur pilnvarnieku,
12959
, Sekretārs A. Jansons.
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
Rīgā, 1926. g. 24. sept
L. Nš 4055 tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aizmuguriski. '
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Liepājas apgabaltiesa
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Rīga, 24. sept. 1926. g. Nš 1326
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aiz
13959
Sekretārs A. Kalve.
16. septembri
1926. g.
uz Lūcijas
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Zadovski lūgumu un civ. prov. lik.
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iz- Rigas apgabaltiesas 3. civilnod., 14002
Sekretāra v. Stūre.
2081. un sek. p. p., uzaicina obligācijas
nīcinātām
un lūdzējam
dos tiesību uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
turētāju, kura izdota par 400 rbļ. uz
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā. 2079 p p. un Balt. privāttiesību kop. Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
Jura Kodola
vārdu un
1881. gada
1926. g. 21. septembrī. Ns 2924.
2451. p. pamata, uz Jāņa Dārznieka lū- uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301. nn 24. aprīlī nostiprināta uz Lucijai-Karo311. p.p. pamata, uz Bēra Levenšteina
gumu,
uzacina
visas
personas,
kurām
ii
linei-Sarlotei, Johana m. Zadovski un
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
lūgumu viņa prasības lietā pret Ievu Augustei-Valijai
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ieru13775a
Sekretārs A. Kalve.
Johana m. Zadovski
Levenštein, dzim. Pspkov, par laulības piederošas
nas pret šai tiesā
1926. gada 21. sepnekustamas mantas Saldus
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa.
tembri publicēto J926. gada 3. janvāri šķiršanu, uzacina pedejo, kuras dzīves pilsētā, zem krep. 87, (agr. Ns 85) —
vieta prasītajam nav zināta, ierasties sešu mēnešu
uz
10. jūnija
1926. g. Meiranu
pamatojoties
pagastā
. Ložu
dārzā* milaikā, skaitot no sludinālikumu un civ. proc. lik. 2060. un 2062. rušā
Pētera Reiņa
dēla
Dārznieka, tiesā 4 mēnešu laika no šī sludinājuma juma iespiešanas dienas, ierasties tiesā
publicēšanas
dieaas.
p. p., ievērojot Emmas Pētera meitas 1925. gada 28. decembrī mājas kārtībā
līdzņemot minēto obligāciju.
Pie kam
Pie lūguma pielikti noraksti no iesū- tiek
Austrum lūgumu un savu 21. sept. taisīto testamentu, kā ari visas peraizrādīts, ka pēc minētā termina
dzības
raksta
un tam pievienotiem do1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādniece sonas, kurām ir kaut kādas tiesibas
notecēšanas, ari obligācijas turētāja
kumenriem.
Emma Austrum parādu pēc obligācijas uz mirušā Pētera Dārznieka mantoneierašanās gadījumā , parādu
atzīs
Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīpar 6000 rbļ., apstiprinātas 21. janvārī jumu, vai sakarā ar šo mantojumu,
par samaksātu un obligāciju par izsies personīgi vai caur pilnvarnieku, nicinātu, piešķirot
1893. g. ar Ns 49 uz nekustamo īpašumu kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomilūszējai tiesību pietjks nolikts tiesas sēde lietss izklausīprasīt
Rīgā, 2. hip. iec. ar zemes grām. reģ. sarijiem, paraddevejiem u. t. t, pieteikt
parāda izdzēšanu
iz
zemesšanai
aizmuguriski.
Kārļa-Heinricha
savas
tiesības,
pretenzijas
un
ierunas
no
grāmatām.
JSs 89, izdotas
Rīgā,
1826.
g.
sept.
Ns
1332
tiesai
sešu mēnešu laikā,
Berga par labu Kārlim-Ferdinandam minētai
Liepājā, 20. sept. 1926. g. Ns 603-1 26.
Priekšsēdētāja b. (paraksts).
Ivana d. Zommer-Horstam, kura obliskaitot no šī sludinājuma iespiešanas
Priekšsēdēt - b - v A Kiršfelds.
,-J-,^
- 14003
Sekretāra v. Stūre.
13706a
gācija ir pārgājusi uz Hermani Kārja d. dienas.
Sekretārs A. Jansons.
Kampe kā

Tiesu sludinājumi.

blanko cesionaru, kas viņu

ir atkal cedējis blanko un par 10000 rbļ.

Liepā
-apgabalt
.
.
s
saskaņa ar savu lQ9 fi . ļ^^^
<6.
, se'
lēmumu uz |„drika
ptemb
^f
unciv. proc.
'
lik^OSl.un
Cn,
uzaicina obligācijas
^
P ;
turēHi
dota par 1000 rbl. llz Rdlaj" k«fa ļ
a
Štesela vārdu un ļq,,
B '
nostiprināta uz Indriķim
?
iu„
manam piederošas
nekut W a - Hart

"?

Kuldīgas apr., Grikrp

^a

sTf<
J« 4" mājām zem
kren v"
sešu mēnešu laikā, ska
urna iespiešanas dienas
ier«f**
līdzņemot minēto obligadii
p-S **
tiek aizrādīts , ka pēc
m L* ^
notecēšanas, ari obligāciju,"
neierašanas gadījumārļL
par samaksātu un
oblieS,
nīcinātu, piešķirot lūdzS
pieprasīt parāda izdzēšanu
esib «
i,
a ī emesgrāmatām.
Liepājā, 22. sept. 1926 e v„ *,Priekšsēdēt. b. v. vfj £

13788a

611*Sekretārs A.fJ

Liepājas apgabaltiesa
"
ar savu 16.
septembra
lēmumu un pamatojoties uz I92fi
P
37. p., piezīmi pie 36. un
2.
notāra nolik. 280. p., ar šo
„!
P
saskaņā

Z£

JEL

-

ka laulātie JochenS JartSfļS
horns un Marijanna Šlauma
m H "
horn, dzim. Edelberg,
noslēguši '
Aizputes
notāra
Kārla VittoLPle
24. augustā 1926. g*^ $'£* «»
līgumu, ar kuru viņi atcēluši attie iuz viņiem viet. priv. lik.
79. un sek „
paredzēto laulātu ļaužu
mantas knl'
ChenS
°
Jtankela d? H'ft
?884T
1884. g l7
17. augusta
saņēmis no Māri
jannes Slauma m. Hiršhorn savā
Ž
valdīšanā dzīvokli, iekārtu ar
"
mebelta
dažādas saimniecības
lietas, trauka,'
drebēs, veļu, zelta un ari vērtslietas
1
vienu govi Ls 3000,kopvērtībā
skaitās par Marijannas Šlauma m '
rlifš
horn, dzim. Edelberg, atsevišķu
iDa
sumu.
" v
Liepājā, 22. sept. 1926. g. Hs 592-126
Priekšsēdēt. b. v. A. Kiršfelds '
13783a
Sekretārs A. Jansons '

„

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas

atklātā tiesas sēdē 1926. s
28. oktobri, pulksten lOrītā, paslidinās
1926. g. 31. jūlija

miruša Eduarda-Her-

berta Jāņa d. A u d e r a testamentu
Liepāja, 1926. g. 25. sept. Nš 1045m 26
Priekšsēd. b. v, A. Kiršfelds.
14C92
Sekretārs A. Jansons.

Jfzfabojums
no Latgales zemes grāmatu atjaunošanas komisijas.
Šā gada 8. septembrī .Valdības Vēstnesī" Wš 200 iespiesta sludinājumā uz
Ba«jas Mona meitas Ebia vārdu, pēc
vārda: . kvartālā - jžlasa .Sakņu ielā
po icijas Nš 9'.
Daugavpilī, 1926. g, 27. sept. I*39570
14243

Komis. priekšs. E Hellvichs.
Se.kretars-darbv. I Strads.

Jzīafoojums
no Latgales zemes grāmatu atjaunošanas komisijas.
Šā gada 8. septembrī .Valdības Vēstnesī" Nt 200 iespiestā sludinājumā uz
zemkopības ministrijas vardu, pēc vārda:
.sastāvošas" jālasa: .no Domnopoles
muižas", pēc vārda: . īpašnieces Ale.Aleksandras Krauzes mantinieces
ksandras Jāņa meitas Cibalovskas. dan.
šminēta
Roslar" un pēc vārda .aug
..«
.Domnopoles mni?a *.
Daugavpilī, 1926. g. 27. sept. J* 33S">
Komis. ptiekšs. E. HelļvtcM
Sekretars darbv. J. St _i««*
14242

Rīgas

apgabaltiesas I lec «««

izpildītājs
paziņo, ka 8. oktobrī 1926. g, P*"
»?
10 dienā. Rīgā, Marstaļu iela J* ";
J°»
p ārdos
prasībā
K.
Laša
V
R o z e n b I a 11 a un Hirsa
maņa zem firmas: .Randei." kw»£
pre«
mantu, sastāvošu no galantērijas
750.
.
Ls
un novērtētu par
, »» ^
Izzināt sarakstu, novērtējuma
vire» r~
ipskatit pārdodamo mantu
iošanas dien» uz vietas
.
Rīgā, 29. septembri 1926. g
14271

Tiesu izpild. J. Onnļiii^

Rigas apgabaltiesas I «w.
izpildītājs

«

ļ|ļsL
1926- S- pu

paziņo, ka 9. oktobrī
PunPpctļ
Andreja
jj,
10
dienā, Rīgā,
l
ielā Nš 1, dz. 2, I iec f/,%k»
otra o'Pl
kanclejā pārdos
fflfflaū ti
ovā.
un DenasGrintuchuķuitamo
on
krekliem
sastāvošu no kungu
_ .-.„„.. kā &
tētu par Ls 390.
Izzināt sarakstu, novērtējamu,
var« v
mantu
apskatīt pārdodamo
šsnas dienā uz vietas.
192b. iRīgā, 29. septembrī
^
-rl
14272 Tiesu izpiljLjLiilL!

Rīgas

I
\K
apgabaltiesas i ''

izpildītājs

™
"

,,

1926- fc P # %
paziņo, ka 11. oktobrī
Grēciniek n i *
'
l
1.
diena. Rīgā.
^
«!?
P<*
veikalā, un K ungu
JTc,tu
c
un
'
Bj
.Sveču fabr. Kurzeme imw
.fr
toru prasībās pārdos
^
u0 *r
AlperoviČ" kustamo «a^mebei
no kolonia! precēm un
14.
*,*
vērtētu par Ls 3947,
ovērtēji^
izzināt sarakstu, n
^
mamu
apskatīt pārdodamo
vietasuz
šanas diena
19* *
ļiu
Rīgā, 29. sep tembri
u
14269
Tiesu izpild. J-

I

apgabaltiesas

Rigas
m

iec. tiesu

Rīgas apgabaltiesas

izpildītājs

izpildītājs

kg 12. oktobrī 1926. g., pulkst.
ostas kuģniecības biefHie'flā, Rīgas
sekcijas
kantori,
iih« enkurnieku
koka tilta
firmas:
pie
ffiavmalā.
i M Šmidf prasība pārdos Rīgas
' *,<! ku &m'ecības biediības enkurnieku
"flriias kustamo mantu, sastāvošu no
skapja un rakstam«hetēm naudas
*\ iT'
un novērtētu par Ls 1050. _
īsināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
mantu varēs pārdonskat; t pārdodamo
?:„« dienā uz vietas.
1926. g.
"Sa 29. septembrī
.Tiesu izpild. J. Orinfeids.
iec
...

^TT^ģaba

Wg

V

ltiesas

.

I

tiesu

izpildītājs

VI

iec.

tiesu galda, galdiņa, krēsliem, skapja, raspuskas, ecēšām, bildēm, bišu stropa un
, veciem ķieģeļiem

paziņo, ka 7. oktobrī 1926. g., pīkst.
12 dienā, Rīgā, Brīvības ielā Nš 4,
Nochuma Kaplana lieta pārdos Dāvida M i r k i n a kustamo mantu, sastāvošu no 160 pāru kungu un dāmu
cimdiem un novērtētu par Ls 425.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt paidodamo mantu varēa pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 20. septembrī 1926. g.
14286
Tiesu izpild. J. Zirģel s.
Rīgas

apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

Riests
B

apgabaltiesas III
izpildītājs

lec. tiesu

paziņo, ka 9. oktobrī 1926 g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Avotu ielā Nš 24fabr.,

.Delta" prasība, otra ūtrupe,
Vilhelma Berzlapa kustamo
mantu, sastāvošu no elektromotora un
novērtētu par Ls 540.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 23. septembrī 1926. g.
14274 Tiesu izpjld. J. Kazubierns.
akc. sab.
pārdos

Rīgas apgabaltiesas III
izpildītājs

iec. tiesu

paziņo, ka 14. oktobri 1926. g.. pulksten
10 dienā, Rīga, _ Vitebskas iela Ns 12/14,
otrā ūtrupē p ā r d o s _ Jēkaba Zāģera
sastāvošu no koku
kustamo mantu,
apstrādāšanas mašinām un novērtētu par
Li 5210.
Izzināt safakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 25 septembrī 1926. g.
14273 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas

III

iec. tiesu

Izpildītājs
bja kanclejā

atrodas

Rīgā,

Andreja

Pumpura ielā Ns 1, paziņo:
1) ka Finansu ministrijas,

Latvijas
bankas un Latvijas Komercbankas prasītos pret Jēkabu Zāģeri par Ls 26.615,19
at °/o un izdevumiem, 30. decembrī
1926. g., pulksten 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē,

illiliieilitoriiiEiiiiīiloi
Jēkaba Z a ģ e r a

nekustamu īpašumu,
ķn[š atrodas Rīgā, Vitebskas ielā Ns 12/14,
111hipot. iecirknī ar ^zemesgrāmatu reģ.
«•917 (grupā 44, grunts Ns 65) un
sastāv no pilsētas dzimtsrentes gruntsgabala 184 kv. asis platībā ar uz viņa
eošam ēkām;
, }) ka īpašums priekš publiskiem torsiem apvērtēts par Ls 8C00;
3) ka bez augšminētās prasības īpatns apgrūtināts ar hipotēku parādiem
P«U 23,014;
V ka personām,
kuras vēlas pie
''giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
«mitā daļa no apvērtēšanas sumas un
«oa priekšā apliecība par to, ka no
'ifs puses nav šķēršļu
mi!n-mini8tr
oraetam personām
iegūt
n:kustamo

.

pasumu , un
emes grāmatas uz šo īpašumu
tiek *"
f
vestas
R'gas-Valmieras zemes grām»L
mata nodaļā.
ersonāū
i
.:ri
. kurām it kādas Uesības uz
Īpašumu, kas pārdošanu neE* ?°
adas tieS'bas jāuzrāda līdz pardo*«„
unas dienai.
Papi
" M dokumenti, atliecoši uz
5ārr!nrt lpašumu
iDsZu- ir ieskatāmi Rīgas
3 civilnod. kanclejā.
R?o nfas
2i sePtembrl 1926. g.
l42-f'
J.
?^l _ļiesn izpild.
Kazubierns.
S"s

apgabaltiesas

tara t nCl

IV iec. tiesu

izPiWītājs,

%atrodas R'gā, Andreja
**lf * * '? P«i v O. ka 1926. g.
pa». Vtl^. ', pulksten 10 «tā. Bolderajas
Vi ļā gļ?°8ā , Kleistiņos, pārdos
? stamo mantu . sastāvošu
* ērzeli
tavņ --'"' Vlenas govs un apm. 10 biraun novērtētu Par U
lzzinSt
48°u * novērtējumu , kā ari
'^"atit tr!t
to Jtiias J^
Qdamo mantu, varēs pārRiJs *^a uz vietas.
SePtem
'
14276
°" 1926. g.
T'esn izp. v. Požariski».

?nm-,ra

Ls 225.
Izzināt sarakstu,

novērtētu

par

ka ari
varēs pār-

novērtējumu,

apskatīt pārdodamo mantu,
došanas dienā uz vietas.
Rīga, 24. septembrī 1926. g.
14280

Tiesu izpild. E. L i e p i ņ S.

Rīgas apgabaltiesas

Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo,

ka 13. oktobrī 1926. g., pulkst.

l_ diena, Nītaures pagastā,
mājas, pārdos
stamo mantu,

Mēlītes
Jāņa Ka u k i t a ku-

sastāvošu no 2 govīm,
ķēves un novērtētu par

3 telēm un
7. oktobiī 1926. g, pulkst.
Ls 1000.
'/2l dienā, Rīga, Stabu ielā Nš 23, dz.10
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
a/s .Liepājas Bankas'
un citu lietās apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdopārdos Jozefa L u r j e kustamo mantu,
šanas dienā uz vietas.
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
Rīga, 21. septembrī 1926. g.
par Ls 2400.
Tiesu izpild. E. Liepiņš.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari 14281
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdopaziņo, ka

ka 12. oktobrī 1926. g., pīkst.
?ndienā, Rīgā, m. Minsterījas ielā Ns 8,
fikalī k/s .Christensen, Buhrman un
Ko-' un citu kreditoru prasībās p a r a o s Markusa D a n e m a ņ a kustamo
°"dtlj sastāvošu no ķilavām un novār- šanas diena uz vietas.
Rīga, 21. septembrī 1926. g.
gto par Ls 1000.
14287
Tiesu izrīld. J. Zirģels.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
mantu, varēs pārapskatīt pārdodamo
Rīgas apgabaltiesas
VI iec. tiesu
došanas dienā uz vietas
izpildītājs
1926.
g.
Rīgā, 27. septembri
paziņo, ka 7. oktobrī 1926. g., pīkst.
, i-vm
Tiesu izpild. J. G r i n f e 1 d s.
II dienā, Rīga, Terbatas ielā Nš 23/25,
II iec. tiesu III Vidzemes savstarp. kreditbiedr. lietā
pfeas apgabaltiesas
Rlg
PB
izpildītājs
pārdos Daumanta Zvirbuļa
kumantu, sastāvošu
no divām
1926. g., pīkst. stamo
osaino, ka 13. oktobrī
un novērtētu par
Valdemāra ielā Ns 33, blanko obligācijām
10 dienā, Rīgā,
Ls 2000.
kuoārdos Teodora Ķergalva
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār460.
novērtētu
par
Ls
un
došanas dienā uz vietas.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
Rīgā, 18. septembrī 1926. g.
mantu
varēs
pārdoārdodamo
apskatīt p
14288
Tiesu izpild. J. Zirģels.
uz
vietas.
šanas dienā
septembri
1926.
g.
Rīgā, 22.
Rigas apgabaltiesas VI lec. tiesu
Tiesu izpild. Ed. K alniņ š.
U171
izpildītājs
«ziņo

un

[ Citu iestāžu sludlnojamL

imMvttoasmumuEmamM hmtmm

(Faztņoļums.

Finansu

ministrs

š. fg. 31.

augustā

apstiprinājis

14143

Rīgas un Pārdaugavas
savstarp. kredītbiedrības
statūtu 5. panta grozījumu, ar kuru mazākais vienam biedram
piespriežama
kredita apmērs noteikts uz Ls 500.
Tirdzn. un banku nod. priekšn. V. Gailits.

Rīgas prefektūras

saimn.

nodaļa

Dzelzsceļu virsvalde
izslud. rakst. torgus 4. okt.

1926. g. uz

pulksteņiem, galda, i*
modinātājiem — 688 gab

Rīgas apriņķa priekšnieka palīgs
1 iecirknī
izsludina

par nederīgiem

sekošus

no-

zaudētus dokumentus :

1) Latvijas

pasi

viņa uz Timoteja

vardu;

Nš 1705, izdotu no
Ivana dēla Denisova

Torgu sākums pulksten 11 no rīta.
2) Personas apb'ecību _ Ns 59/3458,
jāiemaksā 10/o izdotu no
Torgu dalībniekiem
viņa uz Jāņa Jāņa dēla Retdrošības nauda no piedāvājuma vērtības.
papa vārdu ;
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsseļu virs3) Latvijas pasi Nš 3851, izdotu no
valdē, Gqgoļa ielā Nš 3, ist. 101. 13450
dēla

viņa uz Fridricha Pētera

OMie|uvi[S!Jiiiiwiile
izsludina sekošus

rakstiskas torgus
š. g. 6. oktobrī uz
1) čuguna katliem — 358 gab,
2) ķēdēm, priekš truļiem — 121 gab.,
3) grābekļi, dzelzs — 600 gab. un
4) dakšas, dzelzs, 6 zariem — 184 gab.
š. g. 6. oktobrī uz
1) ziepēm, gabalos — 3000 kg nettoun
2)
šķidrām — 6000 .
.
Torgu sākums, pīkst. 11 rītā. Torgu
dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības
naudas no piedāvājumu vērtības.

Tuvākas ziņas izsniedz dz-ļu virsvaldē,
Oogoļa ielā 3, iāt 10L
*1
13855

Dzelnctli ?iRffiMts BBtHlali apHfls
izsludina

rakstisku

konkurenci

13 oktobrī 1926._ g. uz stikla logu II
lab., dažāda izmēra, 1800 lokšņu piegādi un

pārdod

rakstiskā

konkurencē

Prāvesta
klausības
apliecību
Nš 35473, izdotu no Rīgas kara apriņķa
priekšnieka uz ta paša vardu;
4) Latvijas pasi Nš 813, izdotu
no
viņa uz Amālijas Mārtiņa m. Dzērve v.;
5) Latvijas pasi N* 24493, izdotu no
Rīgas preiekta uz Arveda Jāņa dēla
Bērziņā vardu;
8) Latvijas pasi Ns 455, izdotu no
Lielvārdes pagasta valdes uz Jāņa Anša
dēla
Purlica
vārdu un zirgu
pases
l'&Ns 96/21830, 214/21948 un 215/21949,
izdotas no Ogresgala pagasta valdes uz
tā paša vardu;
7) _Ļatvijas pasi Ns 454, izdota no
Lielvārdes
pagasta valdes uz Emilijas
Andreja meitas Purlic vārdu;
8) Karaklausības
apliecību Nš 8196,
izdotu no 3. Jelgavas kājnieku pulka
komandiera uz Jāņa Jāņa d. Šenberga v.;
9) Latvijas pasi — 373, izdotu no Ropažu pagasta
valdes uz Otilijas Andreja meitas Lediņ vārdu;
10) Latvijas pasi Ns 57, izdotu no
Salaspils pagasta valdes uz Minnas Jāņa
meitas Bērziņ vārdu;
11) Latvijas pasi Nš 346, izdotu no
Salaspils pagasta val.es uz Livijas Jāņa
meitas Grasmann vārdu;
12) Latvijas pasi Ns 1142, Izdotu no
Piedrujas pagasta valdes uz Pētera Pētera dēla Maļecka vārdu;
13) Latvijas pasi Nš 834, izdotu no
Zaubes pagasta valdes uz Jāņa Pāvila
dēla Šuķa
vārdu un karaklausības apliecību Ns 6728, izdotu no 9. Rēzeknes
kājnieku
pulka komandiera uz tā paša
vārdu

un

kara

paziņo, ka prefektūras saimniecības Jno13. oktobrī š. g., vecu nederīgu pepiru,
daļa, 25. istabā, 6. oktobrī š. g., pulkst. papīra atgriezumus un atkritumus —
10 rītā,
apm 4000 kg., vecas biļetes apm. 250 kg.
paziņo, ka 7. oktobrī 1926. g., pulksten
Konkurcnču sākums pulksten 11 no
'/al2 dienā, Rīgā, Elizabetes ielā Nš 75,
rīta.
Dalībniekiem jāiemaksā drošības
dz. 1, 1 Rīgas savstarp. kredītbiedrības dažādas konfiscētas un no šaubīgām naudas: uz skārdu Ls 50, uz stiklu 10°/o
lielā, pārdos Vilhelma U 1 r i c h a personām atņemtas mantas.
no piedāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas
,
kustamo mantu, sastāvošu no kantora
Pref. ' vietā viņa pal. Luters.
dzelzsceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3, _ 14) Latvijas pasi Ns 560, izdotu no
mēbelēm un novērtētu par _ Ls 266.
14202
Saimn. pārz. (paraksts).
ist. 101.
2*
14229 Ādažu pagasta valdes uz Annas
Jāņa
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Rīgas policijas VII iec. priekšnieks meitas Pēterson vārdu;
apskatīt pārdodamo mantu vārēs pārdo- Rīgas policijas I iec. priekšnieks
15) Latvijas pasi Nš 48948, izdotu no
šanas dienā uz vietas.
paziņo, ka š g. 7. oktobrī, pulksten
Rīgas _ 10. policijas iecirkņa priekšnieka
Rīgā, 20. septembrī 1926. g.
10 no rītā, m. Kalēju ielā Nš 1/3, dz. 13,
uz Dāvida Ģederta
dēla Svara vārdu;
14278
Tiesu izpild. J. Zirģels.
16) Latvijas pasi Nš 6983, izdotu no
14. oktobrī 1926. g., pulksten 10 rītā,
Kapiņu
pagasta
valdes uz Staņislava
Rīgas apgabaltiesas
VI iec. tiesu
Rīgā, Stabu ielā Nš 49, dz 29, B. SmolStaņislava dēla Rosicka vārdu;
Voldemāra
Jurgensona
dzīvokļa
čanska
mantu
—
ēdamgaldu,
12
krēslus,
izpildītājs,
17) Latvijas pasi Nš215051, izdotu no
iekārtu, notakstēta kopā par Ls 279, kumodi ar spoguli, kušeti un skapi, nopaziņo, ka 12. oktobrī 1926. g., pīkst, Rīgas pilsētas kredītbiedrības
prasības vērtētus kopzumā par Ls 127, Rīgas Rīgas prefektūras uz Artura Miķeļa dēla
'/all dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā J\et 24, apmierināšanai.
Ledaina vaidu;
muitas valdes kontrabandas nodaļas praManusa
Gervaša
lieta, pārdos
18) Kāja klausības apliecību !•& 23765,
Rīgā, 29. septembrī 1926. g.
sības lietā.
Jūlija un Reinholda L u k s t i ņ u ku14282
Priekšsēd. (paraksts)
Pamats: Rīg. muit. vaid. konfr. nod. izdotu no Rīgas kara apriņķa priekšnieka
stamo mantu, sastāvošu no rakstāmuz Kārļa Mārtiņa dēla Ana vārdu.
12933
raksts Ns 13509 no 13. sept. š. g.
mašīnas un novērtētu par Ls 300.
Rīgas policijas IV lec. priekšnieks
29. septembrī 1926. g.
Rīgā,
Kraukļu
pagasta
valde
atsauc
savu
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari paziņo, ka 5. oktobrī 1926. g., pīkst.
_
sludinājumu, ievietotu .Valdības Vēst142-t2
Priekšn.' Ķenigsvaids.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār10 rītā, Rīgā, Cēsu ielā Ne 5,
neša" 1926. g. 33. numurā par Jāņa Jēdošanas dienā uz vietas.
Apriņķa ceļu inženiers Jelgavā
kaba d. Stokmaņa karaklausības apliecīpārdos vairāksolīšanā
Rīgā, 20. septembrī 1926. g.
izdos 1926. g. 5. oktobri pīkst. 11 savā bas, izd. no Cēsu kara apr. pr-ka i7. jū14277
Tiesu izpild. J. 2 i r ģ e 1s.
R. Miķelsona
mantu, sastāvošu no
kanclejā, Upes ielā Ns 9
nija 1924. g.. Ns 9113, atzīšanu par ne220 šņabju un vīna glāzēm un 7 siera
rakstiskā un mutiskā izsolē
derīgu, jo minētā apliecība ir atrasta un
Rīgas apgabaltiesas VIII iec,tiesu traukiem
(pārklājas),
kopvērtībā
par
skaitāma par derīgu.
13247
mazākprasītājam
izpildītājs
Ls 274,95, par labu Rīgas centrālai slimo
i
' "?
Krau'tļu
pag.
valde
izsludina
par netilta būves darbus
paziņo, ka 12._ oktobrī 1926. g.,_ pulksten kasei un Latvijas apdr. sabiediībaf pret
12 dienā, Rīgā, 1. Maskavas iela Nš 101, sbadnieku nelaimes gadījumiem.
pār
Audruves upi uz Platones-Aveņu derīgu Latvijas iekšzemes pasi Nš 415,
izdotu no Mēdzūlas, pagasta valdes
Pardoc'amās mantas apskatāmas pār- ceļa pie Kabļu un Grīvenieku mājām.
pārdos EvtropijaP e t r i ņ i n a ku1920. g. 17. martā, uz Annas Jāņa m.
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm došanas dienā ūtrupes vietā.
Drošības nauda Ls 800.
13246
Rīgā, 28. sept. 1926. g. Ns 21747/23354
un novērtētu par Ls 304.
Tuvākas ziņas kanclejā darbdienās no Lapsel vārdu.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari 14283
Priekšnieks (paraksts).
pīkst. 9—15.
1 '
13996
Kraukļu pagasta valde izsludina par
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdonederīgiem, nozaudētus sekošus dokuRīgas policijas IV iec. priekšnieks
Zilupes iec. poiic. priekšnieks mentus: Latv. iekšz. pasi Ns 1950, izd.
šanas diena uz vietas.
Rīgā 15. septembrī 1926. g.
paziņo, ka 1926. g. 11. oktobrī, pulksten paziņo, ka š. g. 8. oktobrī, pīkst. 10 rītā, no Madonas iec. pol. pr-ka 1924. g. un
14279
Tiesu izpild. J. O t i n i o 9
10 rītā, Rīgā, Matīsa ielā Ns 20, dz. 12, Zilupē, Trgus laukumā Nš 1,
apliecību
par
ieskaitīšanu 3. daļas rezervē, izdotu na Madonas kara apriņķa
Rīgas
Rīgas apgabaltiesas
apriņķs
pr-ka, abas uz Jāņa Jāņa d. Apetera v.
I iec. tiesu Izpildītājs
(apl. Nš un izdošanas laiks nav zināmi).
pils. Taubes Fonarevas
kustamo
kura kanclejā atrodas Rīgā, Dzirnavu Elsas R a s s a mantu, sastāvošu no mantu, sastāvošu no pieciem deķiem,
Daugavpils pilsētas prefektūra izslu2 kājminamam šujmašīnām un divām
ielā Ns 37, dz. 2, paziņo, ka:
vērtībā Ls 20.
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
veikala
bufetēm,
kopvērtībā
par
Ls
418,20
1) kreditoru Ls 24.128,59 prasību
iekšzemes pasi Nš 19519, izdotu no
14248
Polic. priekšn. (paraksts).
par labu pils. Kampām.
segšanai ar °/o un piedzīšanas izdevuviņas 1922. g. 14. septembriuz AndriPārdodamā manta apskatāma pārdo1926. g., pīkst.
miem 30. decembri
Lipnas iec. policijas priekšnieks,
jana Artemija d, Dzjubova vārdu.
10 no rīta Rīgas apgabaltiesas civil- šanas dienā ūtrupes vieta.
Rīgas apriņķa
Skrīveru iec. policijas
Rīgā, 28. septembrī 1926. g. Ns 26213. ar šo dara zināmu, ka 14. oktobri š. g.,
nodaļas sēžu zālē
priekšnieks izsludina par nederīgiem se14284
Priekšnieks (paraksts).
noturēs ūtrupi
košus nozaudētus dokumentus: 1) LatKrāslavas iec. policijas priekšnieks pie _ Linavas _ pag. valdes _ nama, kurā vijas iekšzemes pasi Ns 1877, izdotu
vairāksolīšanā, pret tūlītēju
samaksu, 1. martā 1922. g. no Stukmaņu iec. poEdgara Ertaka
ar šo dara zjnamu, ka _ zemāk minētās
pārdos tā paša pagasta Podubje ciemā, licijas priekšnieka uz Marijas Reiņa m.
vietās un laikā noturēs
nekustamu īpašumu,
dzīv. pils. Natālijai A r ķ i s piederošas Rode vārdu; 2) Latvijas iekšzemes pasi
Slokas
ielā
atrodošos Vec-Dubultos
divas
govis, dēļ Ls 104.— naudas Ns 2387, izdotu
12. aprīlī 1924. g. no
gruntsgabalu,
Ns
56,
Ns 10, Vec-Dubultu
iekasēšanas līdz ar piedzīšanas izdevuValles (Tautkalnes) pag. valdes uz Lūzemes grāmatu reg. Ns 852, aptverošu kuras pārdos atklātā vairaksolišanā da- miem pēc Tiešo nod. dep. raksta Nš 179175. cijas Jāņa m. Trūba vardu; 3) Latvijas
145 kvadrat rūtis lielu zemes gabalu;
žādas mantas, dēj nodokļa
un sodas
Lipnā, 27. septembrī 1926. g. Ns 2688. iekšzemes pasi Nš 140, izdotu 4. martā
2) īpašums priekš publiskas pārdo- naudas iekasēšanas:
1920. g. no Cirstu pag. valdes uz Pētera
14247
Priekšnieks (paraksts).
šanas novē<tēts uz Ls _ 20.000, bet solīJēkaba d. Akmentiņa vārdu; 4) Latvijas
JirūsltMvtMS
ļtifsētāšana otrā
ūtrupe sāksies no hipotēku
Rencēnu pag. valde, Valmieras apr., iekšzemes pasi Nš 1593, izdotu 25. maija
1) 5. oktobrī 1926. g., pīkst. 10 rītā,
parāda un piedzīšanas izdevumu kopar šo izsludina par nederīgu nozaudēto 1920. g. no Izvoltas pag. valdes uz
Spitaļu iela Ns 4, Icikam Gakeram piesumas Ls 14.500;
1301, Jāzepa Franča d. Peipina vārdu ; 5) Latv.
derošo rakstāmgaldu, galdu, lampu un Latvijas iekšzemes pasi ar Nš
3) uz īpašuma guļ h'poteku paradi
nocenotas Ls 57,50 dēļ izJotu no Valmieras apr. pr-ka 1. iec. iekšzemes pasi Nš 1392, izdotu 28. febr.
citas
mantas,
par Ls 14.000;
nodokļa iekasēšanas par
1925. g. pēc palīga 15. decembrī 1924. g. uz Annas 1922. g. no Izvoltas pag. valdes uz Jāņa
4) pie piedalīšanas utiupe jāiemaksā
Jāņa d. Zaiceva vārdu un karaklausības
14256
tiešo
nod
d-ta
š.
g.
raksta
Ns 162971. Martiņa m. Bērziņ vārdu.
un
jā14.500,—
no
Ls
10°/o
apliecību Nš 39665, izdotu 30. novembrī
2)
5.
oktob:ī
š.
g.,
pīkst.
12
dienā,
Jūrniecības
departaments
ar
šo
izsluuzrāda apliecība no tie&lietu ministrijas
J925. g. no Daugavpils kara apriņķa
Vācu iela Nš 7, Izraeļam Elcefonam piedina par zudušu un nederīgu Latvijas
par nekustama īpašuma iegūšanas tiepriekšnieka uz tā paša vārdu ; 6) 3 ziederošo sienas spoguli, nocenotu Ls 21,10, pilsoņa Ernesta Nikolaja
d.
Melville
sībām;
dojumu vākšanas listes NšNš 4, 27 un
dēļ
nodokļa
iekasēšanas
pec
tiešo
nod.
pirmās
šķiras
kuģa
vadītāja
diplomu,
5) zem?s grāmatas uz šo īpašumu tiek
66, izdotas Lielvārdes ev.-lut. draudzes
d-ta
š.
g.
raksta
Nš
162852.
izdotu no Rīgas pārbaudīšanas komivestas Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
padomei priekš
ziedojumu
vākšanas
3) 6. oktobrī š. g., pīkst
10 rītā, sijas 1898. g.
14266.
nodaļā;
bazāram.
13265
Vācu ielā Nš 5, Jankelam Laferam piekuram
ir
kādas
tiesības
6) personām,
Burtnieku pagasta valde izsludina par
derošo bufeti, nocenoju Ls 21, dēļ noGaiķu
pagasta
valde
izsludina
par
kas
pārdošanu
uz pārdodamo īpašumu,
nederīgu, kā :.ozaudētu , karaklausības
dokļa iekasēšanas pec tiešo noJ. d-ta
nederīgiem nozaudētus sekošus dokunepielaiž, jāuzrāda tādas līdz pārdošanas
apliecību,
izdotu
no
Valmieras
apr.
š. g. raksta Nš 164143.
mentus uz Pētera Kazimira d. Zagorska
apsardz. priekšn. 23. martā 1921. g. ar
dienai;
4) 6. oktobrī š. g., pīkst.
12 dienā,
vārdu : 1) Latvijas iekšzemes pasi Nš 907,
7) visi papiri un dokumenti atliecošie
Ns
4071
uz
Ādama
Daniela
d.
Bukainis
piederošo kumodi, bufeti,
izdotu no Vidzmuižas pagasta valdes
īpašumu
ir
atvērti Hanai Zitbers
pārdodamo
13953
uz
Ls 18, dēļ vārdu
galdu un gultu, nocenotus
26. decembrī 1921. g.; 2) karaklausības
publiskai apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
ārstēšanas izdevumu piedzīšanas pēc
Daugavpils pilsētas prefektūra izslu- apliecību Nš 3617, izdotu no AizputesIII civilnodaļas kanclejā.
I Rīgas pils. slimn. raksta Nš 6133.
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas Kuldigas kara apriņķa pārvaldes 28. fsbr.
Rīgā, 27. sept. 1926. g.
iekšzemes pasi-Nš 23271, izdotu no 1925. g.; 3) zirga pasi Nš 75, izdotu no
pagastā:
izpild
A.
Ozoliņš.
š
ftaistas
14075
Tiesu
viņas 1923. g 31. oktobrī uz Konstantīna Gaiķu
pagasta
valdes 23. februārī
5) 6. oktobrī š. g, pīkst. 10 rītā, pie
13210
13269 1926. g.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķi Skaistas pag. valdes tdpām,_ Osipsm Ku- Konstantīna d. Ošmjaga vārdu.
izpildītājs
cjku,
II iec. tiesu
7 men. vecu, nočikam piederošo _
Dauga%'pils pilsētas prefektūra izsluIlūkstes apriņķa
priekšnieka palīgs
deļ soda naudas iekasē- dina par nederīgu nozaudēto karaklau2. iecirknī ziņo, ka nozaudēta un atzīpaziņo, ka 9. oktobrī 1926. g., pulksten vērtētu Ls 10,
pagasta
Dzelvju šanas pēc 6. iec. mitrtiesneša izpildu sības epliecibu Nš 40, izdotu 1920. g. stama par nederīgu Latvijas iekšzemes
Olaines
1 dienā,
raksta Nš 469/525.
31. jūlijā no Daugavpils kara apriņķa pase Ns 1848, izdota no Rubeņu pag.
mājās, II un I izsole pārdos Paulfnes
Priekšsēd. (paraksts).
kustamo mantu,
priekšnieka uz Feodora Daniela
dēla valdes 21. maijā 1925. g. uz Zofijas Pēun Pētera D z e 1 v e s
P. darbvedi Alksnis.
bodes
I Kalužonoka vārdu.
13270
tera m. Streluk vārdu.
13264
bufetes, 14246
sastāvošu ne zirga,

pildos atklātā iiirālnilSati

aiuu

v

H iiikseDīioi

liOS MMM
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ūtrupes,

izoirdoi !aiitiia9l

pārdos

——

Pāles pagasta valde izsludina par nederīgu karaklausības apliecibu Nš 440,
izdotu no 1. Robežsargu rajona priekš-

Jefkšfietu ministrijas
Imigrantu un bēgļu transporta nod.,

nieka 21. janvārī 1920. g. uz Pētera lija
dēla Ozoliņa
vardu, kura apliecība

pieteikta par nozudušu.

priekšnieka 28. jūlijā

1923. g. uz Kazi-

mira Donata d. Jonina vārdu.
Jēru pagasta

valde

izdos

13249

Pustiņas pagasta valde, Daugavpils
apriņķī, izsludina par nederīgu, kā nozaudētu atvaļin. apliecību NŠ7155/U310/Ž,
izdotu no
Daugavpils
kara apriņķa
13207

izsludina

par ne-

derīgu pazaudēto Jāņa Pētera d. Stupeles karaklausības apliecību Ns 40367,
izdotu no Armijas virspavēlnieka štāba

priekšnieka

pa-

izsolē

mazākprasitājiem

Emigrantu un bēgļu etapa punkta (Pilsoņu iela Nš 13) vajadzībdm.
Izsoles noteikumi pieietami Iekš! , min. Emigrantu un bēgļu
nodaļā, istabā Nš 4, darbdienās no pulkst. 10—13.

Jinriņķa
savā

kanclejā

transporta

14191

ceļu inženiere Sienaļa
12. oktobrī

1926.

g.

jauktā

galīga

izsole

grīdu un morsu atjaunošanu tiltam

Naukšēnu pagasta valde izsludina par
nederīgām zirgu pases NšNš 390 un 391,
izdotai no šīs pagasta valdes 1920. g.
20. aprilī uz Miķeļa
Jāņa d. Lorenča pār Durbes
vārdu.
13204
apriņķa

rakstiskā

5 hub. osu egļu un 15kub. nu priežu, sausas,
I. šļi. malkas piegādāšanu

inspekcijas daļas priekšnieka 26. novembri
192a_g.
izdos
13198

Daugavpils

11 rīta,

Brīvības ielā Nš 37/ 39. š. g. 7. oktobrī, pulksten

ezera izteku uz Durbes-Lieģu

bruģa lļ2 km.

14228

Daudzevas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē

uz

Grigorija Sili-

versta d. Andrejeva vārdu,

ii! liMnl

nepārdotus sekvestrētus gatavus materiālus ;

Ns 24940,

nozaSn?^^^SS»

t

9. oktobrī š. g./pulksten 12 dļenā, Biržu
pagastā, Leimaņu kooperatīva, 2 klm.
attālumā no Berzgala šaursliežu dzelzs-

uz ceļa Spuldzenieki-Biržu muiža
apm. 14 klm.
pa gabaliem no

1*

1/2—1 klm gari.
Biržu pag. valdē, 25. sept. 1926. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).
14164
Darbvedis A. J a n k e v i c s.

Dignājas

pagasta,

Jēkabpils apr., Daugavas I pakāpes pamatskolai, apm. 2 klm no Rlgas-Daugavpils dzelzsceļa Jerzikas stac. vajadziga

skolotāja.

I iecirkņa mežniecības Taurkalna novadā, 10 vienības, vērtībā no Lš
10— līdz Ls 107,—
seja d. Kirilova v., — izdotu uz ArII iecirkņa mežniecības Taurkalna novada, 6 vienības, vērtība no Ls 25,—
teinija Gavrila d. Aleksejeva-Pantelīdz Ls 337.
Jejava v., Ns 420, 1922. g. 19. jūlijā
III iecirkņa mežniecības Erberges novada, 6 vienības, vērtība no Ls 24,—
uz Kapitolinas
Andreja m. Kirillovas
līdz Ls 67,—.
vārdu, Ns 24891, 1921. g. 11. maijā uz
IV iecirkņa mežniecības Taurkalna novada, 5 vienības, vērtībā no Ls 48,—
Antipa Kuzma d. Stepanova vārdu un
līdz Ls 215—.
3) zirga pasi Ns 391, izdotu no Kalupes pag. valdes
1920. g. 28. augustā
II.
1926. g. 3. novembrī, Daudzeses pagasta valdes telpās,
uz Jezupa Jezupa d. Soma v.
13181

Vēlēšanas notiks pag. padomes sēdē
12. oktobrī š. g., pulksten" 11 diena,
Dignājas pag. namā, 5 klm no Jerzikas
un 7 klm no Līvānu stacijas.
Kandidātus uzaicina pieteikties līdz
minētam laikam rakstiski vai velēšanas
dienā personīgi pie pagasta padomes,
iesniedzot
attiecīgus
dokumentus un
ārsta apliecību par veselības stāvokli.

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu nozaudētu iekšzemes pasi Ns 1582, izdotu 1925. g. 6. februārī no Remtes
pag. valdes uz Almas Indriķa m. Bortkevič _y.
13183
Kārķu pag. valde, Valkas apr., iz-

14165

1921. g. 28. aprilī

uz

sludina par nederīgu

Nazara

Alek-

nozaudētu Latvi-

jas iekšzemes pasi Ns 761, izdotu no
Kārķu pag. izp. kom. 1921. g. II. maijā
uz Līzes Pētera m. Munc v.
13281

sausus un vēja gāztus, kā ari augošus numurētus
kokus dēc celmu skaita:

Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis P. Šotnieks.

Naudītes pagastā,
II iecirkņa mežniecības Daudzevas un Rundāles novados, pavisam 2 vienība,
vērtībā Ls 35,— un Ls 84,—.
Jelgavas apr., dzelzsceļa stacija Abgulde,
IV iec'rkņa mežniecības Rundāles novadā, 15 vienības, vēitībā no Ls 9,— 8 klm no pagasta nama, 6 klasigai palīzz Ls 65,—.
matskolai vajadzīgs
IV iecirkņa mežniecības Lielzalves novadā 8 vienības vērtībā no Ls 8,—
līdz Ls 114.—.
,
III.

skololi js-pārzinis,

1926. g. 5 novembrī, Lielzalves pagasta valdes telpās,

sausus un vēja gāztus, kā ari augošus numurētus
kokus pēc celmu skaita:

vīrietis, muzikāls, sabiedrisks darbinieks.
Vēlēšanas notiks
12. oktobri š. g.,
Mērdzenes pag. valde izsludina par
pulksten 12 dienā, Naudītes pag. namā.
nederīgu nozaudēto kara klausības apV iecirkņa mežniniecības Lielzalves un Rundāles novad., pavisam 22 vien,
Kandidāti tek uzaicināti
pieteikties
liecību Ns 18237, izdotu no Ludzas kara vertibā no Ls 8,—
līdz Ls 83,— .
iepriekš vēlēšanām pie pagasta valdes
apriņķa priekšnieka 1923. g. uz līdz
rakstiski, vai vēlēšanas dienā ierasties
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
turpmākam rīkojumam atvaļināta Bopersonīgi pie pagasta padomes, iesnieļeslava Kazimira d. Ankipana v. 13278
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
10 proc.
dzot cenza apliecību, kā ari ārsta apVentspils pils. policijas priekšnieks drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas papildināma līdz liecību par veselības stāvokli.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv. 10 proc. no nosolītās sumas.
1 ha zemes, augļu un sakņu dārzs,
un pēc virsmežNopirktie gatavie materiāli pircējam jāpieņem bez brāķa
iekšzemes pasi Ns 1097, izdotu no Pudzīvoklis ar pilnīgu apsildīšanu un apzes pag. valdes 1920. g. 16. jūlijā uz niecības nomērīta vairuma.
gaismošanu.
2*
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
Annas Jāņa m. Skaile v.
13397
Priekšsēdētāja v. E. B1 o s f e 1d s.
pec saviem ieskatiem.
14162
Darbvedis (paraksts).
Daugavpils pilsētas
prefekts izsluTuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņuTmežziņiem.
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
Ances pagasta,
1926. g. 22. novembrī. Nš 637.
iekšzemes pasi Ns 4339, izdotu 1924. g.
14124
3)ttudgei)ag *>i*-smeŽTiiecifeq.
Ventspils apr., Virpes skolai vajadzīgs
27. augustā no Kalupes pagasta valdes, Daugavpils apr., uz Emilijas Pē13399
tera rn. Čubrevič v.

Ventspils

Daugavpils

pilsētas

prefektūra

izslu-

dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 23821, izdotu t924. g.
7. februārī no Daugavpils pilsētas prefektūras uz Dāvida Haima-Vulfa d.
Neiberga v.
13400

skolotājs,

virsmežniecība

1926. g. I. novembrī, Sarkanmuižas pagasta namā,

pārdos mutiskā izsolē
augošu un atmirušu mežu pēc celmu skaita:

vīrietis, ar pilnas pamatskolas
tiesībām.

Kandidāti

skolotāju

tiek uzaicirfāti

teikties rakstiski, vai ierasties

pie-

personīgi

vēlēšanu dienā 14. oktobrī š. g., pagasta
namā, pie pagasta padomes, pulksten

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
12 dienā. Priekšroka muzikāliem un sa1. iecirknī izsludina par nederīgu nobiedriskiem
darbiniekiem ar skolotāju
I
iecirkņa
Platenes
mežniecības
Ventspils
novadā,
30
vienības,
vērtībā
no
zaudēto kara klausības apliecībuNs 1212,
praksi. Alga pēc valdības noteikumiem.
Ls
10—
līdz
Ls
1335,—.
izdotu 1923. g. 30. aprilī no Jelgavas3
Pagasta valde.
II iecirkņa Bušnieka mežniecības Ventspils novadā, 7 vienības, vērtībā no 14254
Bauskas kara apr. pr-ka uz Augusta
Indriķa

dēla Bumbiera v.

13405

Mazstraupes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības apliecī6u Ns 5460, izdotu no Valmieras
kara apr. priekšnieka

uz Kārļa Ķārja
Ķēču
derīgiem

1922. g.

d. Ērģeja

pag. valde
sekošus

2. okt.

v.

izsludina

13441
par

nozaudētus

ne-

doku-

'

«

kārtējo pilno m

apm.

11. oktobrī š. g., pulksten 12 dienā,
Biržu pagasta, Biržu piensaimnieku sab.
namā, 2 klm. attāluma no Šiliņu šaursliežu dzelzsceļa stacijas

J^ST

valde uzaicina
akciona rus

ceļa stacijas

18 klm.

—?

Dažādi sludjnij^ļ

ceļu grāvjus rakt uz jaunieved.
III šķiras ceļiem

uz ceļa Kuprares-Leimaņi

j°^2 Q,

Krāslavas _ pagasta^lT
savu sludinājumu
,-.„ a? at»i B,
Vēstnesī' Nš V'
noTf? -Valdīt^

Jēkabpils apriņķī,

Grāvji tiks izdoti rakt

līgs '1. iecirknī izsludina par nederīgām
sekošas pazaudētas pases: 1) Latvijas I. 1926. g. 1. novembrī, virsmežniecības kanclejā, Valenburgas meža muižā,
iekšzemes pasi Ns 1504, izdotu no Kolupes pag. valdes 1921. g. 1. jūnijā uz
Jūlas Joņa m. Jonan vārdu, Ns 2785,
*
1921. g. 18. decembri uz Helenes Ludviga m. Rasnač v., 2) Latvijas iekšsausus uu vēja gāztus numurētus
kokus pēc
zemes pases Ns 17200, izdotas no Majinovas pag. valdes uz Demjana Vacelmu skeita kā ari š. g. 13. septembfa izsolē
silija d. Jevsejeva v., Ns 4447/481,
1925. g. 2. janvārī

Biržu pag. valde,

s^nsa?»»

m «•
pīkst. 5 dienā.
Dienas
kārt i h ,
1. Valdes un reviziia<s tnmi ??
2) 1925. g. pārskaTunfe,
3)

4)
5)
6)

^,
Cm

skatīšana un pieņemšanai
Peļņas sadalīšana.
1926. g. izdevumu budžek
ets

'

Vēlēšanas.
Tekošas darīšanas.
Akcionāri, kuri vēlas piedalītie, „-i
P
'
sapulcē, tiek lūgti iesniegt
vs
gaidu apliecības valdei (Rjpg nJJa '
ielā Ns 57 (Baznīcas ielā Nf 6)
"v?
s
ar sabiedrības statūtu 8 52 n, « -,??
par 19. oktobri 1926. g? ' "'
ļgļ

'

vaiue

.

.

.

Jelgavas vasku drānu un cepuru
fabrika
akciju sabiedrības ,
agr. Maksis Grabners ,

akcionāru kārtēja pilna sapaītf

notiks š g. 30. oktobrī pīkst. 17
sabiedr
valdes telpas Jelgava , Rūpniecības iela
i
Dienas
kārtība1) Sapulces prezidija velēšanas.

2) Valdes darbības pārskats par laiku
no 1. janvāra 1925. g. līdz
30 Z
niļam 1926. g.
3) Velēšanas.
4) Dažādi jautājumi.

Ja š. g. 30. oktobri noliktā pilna
sapulce nebūtu sprieduma spējīga, 18 novembrī 1926. g. pīkst. 17 tiek sasaukta
otra pilna sapulce, kura pēc statūtu
§ 60 bus sprieduma spējīga neatkarīgi
no klāt esošo balsu skaita.
1423
Valde.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
banka ar šo dara zināmu, ka sekofas
noguldījumu zīmes, izdotas no bijušās ' I
IV Rīgas savstarpīgās kredītbiedrības uz
Jāņa Jāņa d. Reinholda vārdu
Nš 5934/1955 2. jūlijā 1913. g. cara
rbļ. 3.2C0,—
10. oktobrī 1913. g.
Ns 5934/2085
cara rbļ. 200,—
Ns 5934/2326 2. jūlijā

1914. g. cara

rbļ. 300,—
ir nozaudētas, kamdēļ tās

tiek izsludi-

nātas par nederīgām.

Sešos mēnešos pēc šī sludinājuma
iespiešanas minēto zīmju vie'a tika izdoti dublikāti, kamdēj visiem, kam varētu šinī lieta būt kādas prasības, tās
pieteicamas bankas valde, Rīgā, lielā
Smilšu ielā Nš 15/17, līdz minētam ter14263
miņam.

Lēdurgas otrā piensaimnieku sabiedr. „Jugla"
valde ziņo vispārībai, ka

iiett liii

Priekšsēd. A. Rechtsprechers.
14289
Sekretārs (paraksts).

Ls 20,— līdz Ls 608,—.

Izsole iesāksies pīkst.

12 dienā.

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10 proc.
drošības naudas no novērtētas sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz

10 proc. no pilnas nosolītās sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles
pec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecībā

un

izsludinātās

Tlrdznlecib. un lūpn. akc. sab. J. MtMit un biedri
t&itance uz 1. janvāri 1926. &
Aktivs.

vienības

Ls

Kasē

pie I un II iec. mežziņiem.

mentus : Latvijas iekšzemes pasi Ns5693,
Par pārdevumiem līdz Ls 200.— rakstiski līgumi nav slēdzami ja pircējs
izdotu no Cēsu pilsētas polic. priekš- visu pirkuma stirnu samaksa nekavejošļ pēc vienības nosolīšanas, pie kam nonieka 1921. g. 20. maijā
uz Annas maksa tiek ieskaitīta ari izsole iemaksāta drošības nauda.
Rūdolfa m. Kleķer v., Latvijas pasi
Ventspilī, 1926. g. 27. septembrī. Nš 653.
Ns 400, izdotu no Ķēču pag. valdes
14123
ļTeaafgpils vtrsmež.nieāba.
1920. g. 29. jūlijā
uz Almas Augusta
meitas Zastes v. un invalidu apliecību
Ns 179, izdotu no Valmieras kara apr.
pr-ka invalidu komisijas 1920. g. 13. aprilī uz Oskara Reinholda d. Lustes v.
1926. g. 1. novembrī, Varakļānu virsmežniecības kanclejā, Atspukā,
Jaunpiebalgas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudētu kara klausības apliecību Ns 8065, izdotu no galvenās
artilērijas pārvaldes 1920. g. \iz Her-

Varakļānu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē

14.293,27 Akciju kapitāls
Tekoši
rēķini bankas
....
4.611,29 Rezerves kapitāls
Nekust, un kustami īpašumi 1.491.739,21 Amortizācijas kapitāls . .
Preces,. .
184.312,12 Neizmaksāts dividends par
.
Ražojumi
par 1924. g. .. .. 57,597,44
Materiāli
59.401,58 Veikalu parādi
Pajas un vērtspapīri . . .
118.270,03 Dažādi kreditori
. .
•
Debitori
287.179,38 Nodokļu rēķins
Pārejošas sumas ....
43.661.80 Pārejošas sumas . .
•

.

Zaudējums par

Ls

Pasivs.
S

??'2m73

12t>.flw
.ļi'^n'

1925. g. .

Ls

47.299,75
2.308.365,87

..,.,
3Ym%
,1« w55
H
^Vm
.{. j^'s
la
'

l\

rrS

UjM^

Peļņas un zaudējumu rē&ins

Pelnīts.
Zaudēts.
Ls
preču
Vispārēji
izdevumi
.
221.500,16 No Rīgas veikala
Lizuma degvīna izdalīšanas
rēķina
•
maņa Pētera d. Sābuls v.
13455
izdevumi .. _ ....
646,03 No Rēzeknes veikala precu
^
Kantora preču rēķins
. .
Jaunpiebalgas pag. valde izsludina
18.376,81
.
rēķina ..
{j0,n
par nederīgu nozaudētu kara klausības
Liepājas veikala preču re« tifiM
No Sakas veik. preču reķ.
apliecību Ns 7597, izdotu no 10. Aizķins
1.139,83 No Starpniecības rēķina
II. iecirkņa mežniecība, Varakļānu I. d. novadā, Strumpnicas, Dārtas - Kārklu un Kalnamuižas spirta dedzin.
putes
kājnieku
pulka
komandiera
, Stendes spirta dedzin.
^\
Padagas
mežu
nog.,
pavisam
23
vienības,
vērtībā
no
Ls
100,— līdz Ls 925,—.
1920. g. 3. septembrī uz Pētera Pētera
visp. izdevumu rēķins
3.391,77
ražošanas rēķina
d. Ducena v.
Vecgnlbenes spirta dedzin.
N» Sakas spirta dedzināt.
13454
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
^ņ
?
ražošanas rēķins
. .
8.766,50
ražošanas rēķina
Valgundes pag. valde Izsludina par
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10% droecibas
Lizuma
spirta
ķieģeļrupni
dedzinātavas
No Sakas
nederīgām nozaudētas kara klausības šības naudas nonovertetas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10%
ļ4 ^
ražošanas rēķins
. .
3.436,94
ražošas rēķina .5 ' 120,apliecības, izdotas no Jelgavas-Bauskas no pilnas nosolītas sumas.
Amortizacijas
rēķina
•
80.281,39 No dividendu
kara apr. pr-ka: 1) Ns 9330-a, izdota
56.20V
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
.
1924. g. 10. maijā uz Arvīda Jāņa d.
. vērtspapīru rēķins iela
pec saviem ieskatiem.
Veļa v., 2) Ns 1997, izdota 1921. g.
No nama 1. Miesnieku
,^1
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie II. iecirkņa mežziņa.
Ns 11 eksploatac. rēķina
11. februārī uz Jāņa Indriķa d. Friderii
Nš
, go4.mana v.
13439
14251
No nama Katoļu ielā

?,

augošu mežu pēc platības:

foraftfdnu

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera aroda
un frizieru darbnīcu ierīkošana
un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab, dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

Kandavas

pag. valde

izsludina

par

rigamežiriccāfeo.

Kalsnavas pagasta
nederīgu nozaudēto 1 atvijas pasi N°414, nederīgu karakl. apl.
izdotu no Vecmoku pag. valdes 1922. g. Dzērve vardu, izdotu
7. janvārī uz Alfrēda Jātnieka v. 13277 pr-ka 18. dec. 1922.
Drustu

eksploatacijas rēķina

iew
No nama Brīvības
Ns 137/9 ekspl- rēķina
parNo nekustamu īpašumu

valde izsludina par
uz Pētera Jāņa d.
no Cēsu kara apr.

g. Nš 9076.

vērtēšanas ...-••
Zaudējums
'

14052

pag. valde

izsludina par neLatvijas universitātes leģitimācijas karderīgu nozaudētu iekšzemes pasiNb 1387, tiņa NŠ6198 uz Alfrēda Skrodera vārdu
izdotu šīs pag. valdes 1922. g. 28. sep- pazaudēta un tiek izsludināta par netembrī uz Augusta MIkas d. Seržanta v. derīgu.
H265
~
IespiestFvālsts tipografijā\

Ls
13849

337.539,43

I
tfj. lļSV"

47.2*''
-^-g^Ž*
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