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kartēm.

Positions from German charts. Bearings

Peilungas par. rad. no 0° līdz 360 ° un
uguns sektora robežas uzdotas no jūras.
Uguns saredzamība skaidrā laikā noka
sākot
ar
nākošo
Paziņoju ar šo,
teikta
pēc uguns stipruma.
1927 g- '? jaūvar* visām dzimtsarakstu
aodalāni jāieved jaunas civilreģistrācijas
aktu
stāvokļa
17) Pāvilostā.

are true and in degrees from 0° to 360°,
and those relating to lights are from
seaward. Visibilitv of lights inclear weather

Rīkojums
visām dzimtsarakstu nodaļām.

grāmatas, bet vecās noslēdzamas un

uzrādītas pēc

JSfg 11.

J* 11. Riga, 30lh September 1926.

vācu

5. oktobri

viņu otrie eksemplāri nododami attiecīgai
apgabaltiesai ievietošanai archivā.
. turpināt ierakstus vēl nākošu 1927.gadu
vecās grāmatās var tikai tās nodaļas,
to atvērtas 1926» gadā, ja viņu grāmatās varēs ierakstīt visus nākošā gada
civilstāvokļa aktus.
Rīgā, 1926. gada 30 septembrī.

end of the lenghted North mole.

rindiņām

saucas ari Ernests Skribnauckis; atrašanas gadījuma apcietināms un ieskaitāms Rīgas apgabaltiesas rīcībā.
.Vtldības Vēstnesī" 1926. g. 192. numurā meklējamo personu saraksta ,N° 275 pkt. 21775
Škerbels, Jānis Pētera d., dzim. 1893. g. un ne
1903. g. (3. augustā 1926.)
Valdības Vēstnesī* 1926. g. 188. numurā me^
klējamo
_ personu saraksta te 274 pkt. 21632
Piķis, Rūdolfs Andreja d. ir 45 gadus vecs un ne
41 gadu vecs (28-V1I-1926.)
.Valdības Vēstnesī* 1926. g. 191. nu.nurā meklējamo personu sarakstā J* 275 pkt. 21725
tiek meklēta Kutuzova, Teodora Jāņa m. un ne
Kutuzovs, Teodors Jāņa d. (3-VI11-26.)
.Valdības Vēstnesī* 1926. g. 191. numurā mekiējamo personu sarakstā Jvfe 275 pkt. 21740 tiek
meklēts Malads, Juris Dāvā d. un ne Nalads.
(5-VHI-26.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.
Darbveža vietā K. Robežnieks.

Saistošie noteikumi
par tirgoftanās laiku

A. Dzenis.

(3. turpinājums

Paziņojums.

taments paziņo, ka iekšlietu ministris,
pamatojoties uz „likuma par pašvaldību
vienību tiesību piešķiršanu, robežu un
«oiaukamu noteikianu un pārgrozīšanu"
14, pants, ar savu š. g. 30. septembra
rezjlaciju nolēmis pārdēvēt Eķengraves
miestu, nosaucot to: „V i e s ī t e".

Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zlmognodokli 74. panta

kārtībā dotās atļaujas nomaksāt zlmognodokli naudā Latvijas bankā par piensaimnieku aprēķinu
grāmatiņām
un
citiem izdodamiem,
kā
ari
saņemamiem dokumentiem, sekošām pienSaskaņā ar augšminēto lēmumu, pašvaldības departaments uzdod Eķengraves saimnieku sabiedrībām: Tukuma apriņķī
miesta pašvaldības orgāniem sākot ar Vagas piensaimnieku sabiedrībai („Valdības Vēstneša" 1925. g. 23. jūlija
s. g. 1. novembri
ievest savā darbībā jauno nosaukumu .Viesīte", kā ari 160 numura rīkojums Ns 172); Liepājas
lūdz visas iestādes un amatpersonas visās apriņķi: Rucavas piensaimnieku sabiesavās attiedbās ar minēto miesta paš- drībai (,ValdIba> Vēstneša* 1925. g.
25. maija 113 numura rīkojums Ks 152),
valdību lietot jauno nosaukumu.
Vērgales piensaimnieku sabiedrībai («ValRīga, 1926. g. 30. septembri. Ns 107950, dības Vēstneša" 1925. g. 21. jūlija
158. numura rīkojums Ne 155) un MePašvaldības departamenta
dzes piensaimnieku sabiedrībai (.Valdīdirektors J. Zankevics.
1925. g. 28.. decembra
Nodaļas vadītās P. Klinkla^vs. bas Vēstneša"

un beigas.)

22494.
Soloveičik, Merija Ābrama m , 22 g. v.,
Latvijas pav. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 10 iec.
miert. uz J*fe 1149, no 7. septembra 1926. g.
(17-IX-26).
22495. Zeifs, Hajms Ābrama d.( 26 * g. vecs,
pied. pie Daugavpils. — Paziņot
dzīves vietu
Rēzeknes apr. 3. iec. miert. uz te 3160 no 9. septembra 1926. gada (17-lX-26). . '
22496. Smirnovs, Pāvels Jēkaba dēls, dzimis
1886. g., pied. pie Daugavpils. — Paziņot dzīves
vietu Daugavpils pils
polic.
1. iec. pr-kam uz
J* 6361 no 27. jūlija 1926. g. (21-JX-26)
22497.
Sklanda, Vasilijs Jāņa dēls, Latv. pav.,

21 g. v. Paziņot dzīves vietu Rīgas 10. iec. miert.
uz te 77 bo 7. septembra 1926. g. (22-1K-26)
22498J Sokolovs, Leons Tritona d., 19 g. v.,
pied. pie Naujenes pag. — Paziņot dzīves ļvietu
Daugavpils apr. 9. iec. miert. uz te 500, no 15. septembra 1926. gada (22-IX-26)
22499. Skarbuls, Otto Otto d., 36 g. v., pied.
pie Dobeles apr. — Paziņot dzīves vietu Rigas
2. iec. miert. uz te 990 no 8. septembra 1926. g.
n 7.T\-*>fi-i

22500. Žemaitis, Matiss Vincenta d, 23 g. v.,
pied. pie Prodes pag. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils apr. 1. iec. miert. uz te 714/26. g. no
15. sep. 1926. g. (22-IX-26.)
22501.
Šulmeister, Neise Friča

Madonas apriņķa

bieži apdzīvotas vietās.

Meklējamo personu saraksts JVe 282."

Finansu ministra biedrs

,

Darbvedis A. Zaķis.

Rīgā, 1926. g. 30. septembrī.

Apstiprinu.
1926. g. 24. septembrī.

'

( i§
par katru
vienslejigu rindiņu
...
...
..
,20
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.)
25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas
m —^0

Position: Lat. 56° 53,5' N
Long. 21° 10,6' E

21° 10,6' O

j_s 4,

b) par katru tālāku rindiņu
citu iestāžu sludinājumi

55 meters to wett and placed on the

56° 53,5' N

Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-

Pieņemti Madonas apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes š. g. 30. jūlija sēdē,
prot. JVs 17. p. 27. un 6. septembra sēdē
prot.
JV° 20, p. 4. un apstiprināti ar
Iekšlietu
ministrijas pašvaldības
departamenta š. g. 31. augusta rakstu
JMš 107194.

1. Tirdzniecības veikalus, noliktavas
u. t. t. Madonas apriņķa bieži apdzīvotās
vietās

atļauts atvērt

no

1. aprija līdz

1. oktobrim _ no pns 7 rītā līdz pus 8
vakarā, pārēja gada laikā no 7 rītā līdz
7 vakarā.

2. Svētdien? s tirdzniecības uzņēmumus

atļauts atvērt no pīkst. 1—5 pēc pusd.,
bet pārtikas preču tirgotavas vēl no

pus 7-9 rītā.
3. Ēdienu, dzērienu namus un veikalus, tējnīcas, bufetes bez reibinošu
dzērienu pārdošanas atļauts atvērt no
pus 7 rītā līdz 10 vakarā, bet parastās
svētdienās no 8 rītā līdz 10 priekšpusdienā
un no

12 dienā līdz

jumu bufetes

10 vakarā.

Izrīko-

var tirgoties pa visu izrī-

m., 29 g. v., kojuma laiku.
290. numura rīkojums Ks 231) arļiuansu pied. pie Popes pag. — Paziņot dzīves vietu
4 Kafejnīcas, maiznīcas, konditorejas
ministra J. g. 24. septembra lēmumu Rīgas 10. iec. miert. uz Jvfs 1139 no 7. sept. atļauts atvērt no 6 rītā līdz 10 vakarā,
1926. g. (22-K-26.)

atceltas.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Vicedirektors E. L o s k e.

Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs
A.Bankins.

Uzaicinājums

Rīgas apriņķa Siguldas miesta
nekustamas mantas īpašniekiem.

Apstiprinu.
1926. g. 29. septembrī.
Finansu ministra biedrs
, A. Dzenis

Pilsētu un miestu nekustamas mantas
nodokļa izvešanai Siguldas miesta par
1926. gadu, tiešo nodokļu departaments
izaicina visus šī miesta nekustamas
Bantas īpašniekus iesniegt Rīgas apriņķa
'iecirkņa nodokļu inspektoram
Hdz 1926. gada 1. decembrim
P&noteikta parauga paziņojumu, kurā
ļļ"adn prasītās ziņes, saskaņā ar likuma
P" nodokli no nekustamas
mantas
PJset5s un miestos 13. p. (Lik. kr.
1S26 g. Nb 91), par 1925. gadu.
Par paziņojuma neiesniegšanu vaidiem uzliks naudas «odu Hdz Ls 100,—.
Pazi ņojumu blankas dabūjamas' pret
ļ"Kin (a 10 sant.)
Rīgas apriņķa
'iecirk ņa nodokļu inspektora un Siguidas miesta
valdes kanciejās.

Rīkojums Ne 264.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu departaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zlmognodokli 74. p. kārtībā

Šadeiko, Vladimirs
22502.
1909. g. — Subates iec. miert.

Jura

d,

dzim.

r. te 1387 no
Apvain. uz
s. 1.

11. sept. 1926. g. (2l-IX-26.)
581. p. I. d.
Apcietināt.
22503
Šochs, Alberts Roberta d., dz. 4. okt.
1896. g., Šveices pil.'onis.
~ Šveices konsula
Rīgā raksts JVs 1261. OS./FS. no 13. septembra
1926. g._ (20-lX-26.) Apvain. 14000 Šv. franku

piesavināšanā — Apcietinot.
22504. Šube, Franciska Aleksandra m., 20 g.
veca, Latvijai pilsone. — Pjziņot dzīves vietu
Rīgas 10. iec. miert. uz .Nt 1138 no 7. st-ptembra
1926. g
(22-1X26)
22505. Ščerbinskaja, Oznstancija Jāņa m., dz.
26. sept. 1906. g., pied. pie Rfgas. — Paziņot
dzīves vietu Rigas pils. 9. iec. miert. uz
JS6 509
no 6. sept. 1926. g. (17-lX-26.)

bet svētdienās no 7 rītā līdz 10 priekšpusdienā un no 12 dienā līdz 10 vakarā.

5, Bārddziņu-frizieru veikalus atļauts
atvērt no 7 rītā līdz 8 vakarā un svētdienās no 7—11 rītā.

6. Traktieros un bufetēs ar reibinošu
dzērienu pārdošanu aizliegts tirgoties ar
alkoholiskiem dzērieniem, kā ari lietot
tos no pulksten 10 vakarā līdz 9 rītā,
bet svētdieuās un citās svinamās dienās,
kā ari tautas nobalsošanas, pašvaldības,
iestāžu vēlēšanu un rekrūšu iesaukšanas
dienās — visu dienu, un sestdienās, kā

piensaimnieku sabiedrībai
Annenieku
nomaksāt
Tukuma apriņķī dota atļauja
zlmognodokli Latvijas bankā naudā par
ari pārējo svinamo dienu priekšvakaros
22506.
Zukovs, AleVsandrs Izaka d., 21 g.vecs,
katriem 3 mēnešiem ne vēlāk ka ceturtā pied. pie Vitcbskas gub. — Paziņot dzīves vietu no pulksten 12 dienā.
mēneša beidzamā dienā par aprēķinu
grāmatiņām un citiem izdodamiem, kā
ari saņemamiem dokumentiem, par kuriem
tāds no izdevēja nebūtu nomaksāts.
Direktora vietā E. Loske.
vietas izpildītājs
vadītāja
Nodaļas
A. Bankins.
1447o
Paziņojums

Talsos un apkārtnē dzīvojošiem
valsts darbiniekiem.

g. i. oktobrī.

Direktors A. V i n t e r s.
»,
^toļas vadītāja
vietas izpildītājs

Tautas labklājības ministrijas sociālās
apgādības departaments paziņo, ka Bods
F n k s ir pieņemts par valsts darbinieku
zobārstu, ar dzīves vietu Talsos, Lielā
ir
ielā N» 29, bet zobānte B. Berger
zobārsta
darbinieku
atsvabināta no valsts
pienākumu izpildīšanas.
Departamentā direktors G. S ī 1i s.

A. Bankins.

Mežu departaments
eļ?°'audj ēkņu uzņemšanas termiņš

skolā pagarināts līdz š. g.
im:
L0gumi ar apliecībām par
viānS i
15 I*? 5eža

tieši

Mežu departaments."

harbour).

uz apmēram:

Rīkojums

beigšanu iesniedzami

(Pawlowsk

On the 5. October the white flashing
light will be transposed approximate

par Eķengraves miesta pārdēvēšanu.

skolai

17) Pāvilosta

Pāvilostas dienvidmola
uguns tiks pārcelta par 55 metriem
tālāk jūrā uz pagarināta mola galvas

Tieslietu ministris Bitte.
Departamenta direktors Brikovskis.

og», 1926.

as limited by the intensitv of light.

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

Valsts darbinieku "ārstniecības
I

nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.

Rēzeknes apr. 1. iec. miert. uz te 553/24 no
10 septembra 1926. g. (l7-IX-26.)
22507. Ulrchf, Romāns Līzes d, 49 g vecs,
pied pie Jelgavas pils — Jelgavas apr pr-ka pa-

līga 1. iec. raksts te 5109 no 30. augusta 1926. g.
(23-IX-26). Izvairās no policijas uzraudzības. —

Apcietināt.
22508. Vintčas, Pranuss Jazspa d., dzim 1859. g.,
pied. pie Kaunas gub. Telšev. apr. — Paziņot
dzīves vietu Rigas 11. iec. miert. uz
te 7j2 no
13. sept.
22509

1928. g. (20-IX-2o)

Vicks, Kārlis Rūdolfa d., dzim. 1893. g
2. janvārī, Vācijas pavalstnieks. — Paziņot dzivei
vietu Rīgas 11. iec. miert. uz te 821 no 26. aug.
1926. g. (20-lX-26.)
22510.
Vilkens, Ernsts Ādolfa d., 48 g. vecs,
Jelgavas pilsonis. — Paziņot dzīves vietu Dobeles

iec. miert. uz te 651 no 13. septembra 1926 g.
(21-IK-26.)
22511. Vigulis, Konstintins Jāzepa d, 27 g.
pied. pie Izvoltes pag
—
Paziņot dzīve* v/etu
Dobeles iec. miert. uz te 525 no 8. sept. 1926 g.
(20-1X26)
Izlabojumi:
Vēstnesi" 1&26. g. 194. numurā mepersonu .sarakstā N° 277" pkt. 21980
meklējamais' Skfibanovskiš; Voldemārs Jāņa d.
.Valdības

klējamo

7.

Tirgotavās

ar

reibinošiem

dzē-

rieniem promnešanai aizliegts tirgoties
ho 6 vakarā līdz 9 rl'ā, bet svētdienās
nn citās svinamās dienās, kā ari tautas
nobahošanas, pašvald bas iestāžu vēlēšanu un rekrūšu iesaukšanas dienās —
visu dienu, un sestdienās, kā ati pārējo
svinsmo.. dienu priekšvakaios — no
pulkslen 12 dienā.
8. Iebraucamām vietām, viesnīcām,
iebraucēju naktsguļu vietām jābūt atvērtām priekš iebraucējiem katrā laikā.
9. Fotogrāfiskās iestādes atveramas
svētdienJs no 12 dienā līdz 4 pēc pusdienas.
10. Visiem augšminētiem uzņēmu*
mcm jābūt pilnīgi
slēgtiem 1. janvāri,^
1. maijā, 24. jūnijā, 18. novembri un pirmās Lieldienās, Vasaras svētkos un Ziemas svētkos, bet pā.ējās svicaaižs uo
svētku dienās-,! kā -paustās svētdienas.

WtBK™""

11. Šie noteikumi neattiecas uz ne
dēļas un gada tirgiem, par kuriem izdoti
atsevišķi saistoši noteikumi.
pārkāpēji
I?.
Šo saistošo noteikumu

tiks saukti pie atbildības uz soda likumu
pamats.

13.

Uzraudzība par

šo saistoSo

no-

teikumu pareizu izpildīšauu piekrīt pagastu un apriņķa valdēm un policijai.
spēkā divi
14. Šie noteikumi stājas
nedēļu laikā pēc to publicēšanas „Val-

dības Vēstnesi".
Madonas apriņķa
likvidācijas

pašvaldības
valdes

Latvijas bērnu palidzibas
savienības
aizsardzības

Kā lektors no Rīgas
V. L e z d i ņ š.

izstāde tiek

Jaunjelgavā.
izbrauc

stud. med.

un Mariss Vētra.

komēdija
„Madame
Sāns
Gē n e". — Dabūjamas biļetes uz J. Jurjina
aiz
komēdiju
asprātīgo
.Varonis
pārpratuma", kuru iestudē E. FeidSsrdū

Ārzemes.
Turcija.

Maršals Piļsudskis sastāda jaunu
valdību.

Rigas ^1926.

gadaj^^
==55

D e vi ze s .
1 Amerikas dolārs
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku
100 Bejgijas franku
100 Šveices franku

100
100
100
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Itālijas liru. . . .
Zviedrijas kronu. .
Norvēģijas kronu
.
Dānijas kronu
. .
Čechoslovaķijas kronu
Holandes guldeņu .

100
KO
100
100 Vācijas marku
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100 Somijas marku .
100 Igaunijas marku .
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maņa režijā ar Arvedu Michelsonu galvenā lomā. Abonentiem derīga 4. biļete.

Londonā, 1. oktobrī.
No Konstaatinopoles ziņo, ka pirmdien Turcija stā-

likumu un civ. proc. lik. 2060. un 2062.
p. p., ievērojot Jāņa Kārļa d. Ratnieka
pilnvarnieka zv. adv. Antona Ozola
lūgumu un savu 21. septembj-a 1926. g.
lēmumu, paziņo,- ka parādnieks Jānis
Ratnieks parādu pēc obligācijas ' par
900 rb].. apstiprinātas 24. jūlijā ' 1887. g.
ar N° 917 uz nekustamo īpašumu Rīgas
apriņķi, Bīriņu muižas zemnieku zemes
,,Lanku' mājām ar zemes grāmatu reģ.
te 2217, izdotas no Jakoba Ratnieka
par labu Ādamam Niedrītam, kas viņu
ir cedējis blanko, ka pievestā obligācija

ar 1926. g. 7./14. septembra lēmumu ir
atzinusi Eduardu Krieviņu par maksāt
nespējīgu parādnieku tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem
īpašumiem,
kā ari apķīlāt viņa kustamo mantu, ja
tāda atrastos viņu iestāžu robežās,
2) paziņot Rīgas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksāt nespējīgo parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas iestādēm.
Privat

'.

,

...

.

.

.

96-97
Rīgas biržas kotacijas komisijas
A.
{"^sēdētājs
„ _ . ..
Kacens
Zvērināts biržas maklers P. Rupnt

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa

sies spēkā jaunais laulību likums, kurš
aizliedz poligāmiju (daudzsievību).
Pilsoņi, kuriem ir vairākas sievas, līdz pirm-

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz
10. jūnija
1926. g.

?

J

_
^-

100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu

aģentūras

ārzemju telepaMļi

Māksla.

ļ

!
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9/170 *
7™'£ļ - 208,6q
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Sestdien, 2. oktobrī,
Dailes teātris.
Kaunā, 2. oktobri. Lietavas ministrs
Varšavā, 1. oktobrī.
pulksten 7.30 vakarā . Spēlēju danŠodien pulkpre?idents
un ārlietu ministris Slešesten 11.05 Polijas valsts
prezicoju" . Svētdiea, 3. oktobri, pulksten 2
v i č u s sarunā ar preses pārstāvjiem padienai
var
no
tām
šķirties.
Jaunajam
dents oficiāli uzdevis maršadienā par tautas izrādes cenām
«Seši
skaidroja, ka caurbraucot Rīgai ceļā m
laulību likumam par pamatu ņemts Šveilam Piļsndskim
jaunās valdīmazi bundzinieki"
un pulksten
Maskavu
viņš neieradies ar vizīti pie
LTA.
7.30 vakarā
divkauja".
bas sastādīšanu.
Piļsudskis uz- ces civilkodekcs.
. Siržu
Latvijas
ārlietu
roinfctra
Ulmaņa tāOtrdien, 5. oktobrī, pulksten 5 pēc pusaicinājumu pieņēmis un de/is solījumu
ka esot
gribējis
dēļ,
vispirms
noprezidentam
24 stundu
laikā paziņot
dienas skolnieku izrādē . Siržu
divdot viziti C i č er 1 n a m, kas pirmais apjaunā kabineta sastāvu.
LTA.
kauja". Trešdien, 6. oktobrī, pulksten
meklējis Kaunu. Ārlietu ministri Ulmani
Nacionālā opera.
Šovakar .M i n - 7.30 vakarā
par tautas izrādes cenām
Atsauksme par Krievijas-Lietavas
viņš neesot gribējis apmeklēt Ūkai Rīgai
i o n a" ar Amandu Libert Rebani, Natāliju
un
.Roberts
Bertrams". Piektcauribraucor,
bet apmeklēšot vip
līgumu.
Olandi, Nikolaju Vasijjevu, Eduarda Midien, 8. oktobri, pulksten
6 vakarā,
braucienā.
Varšavā, 1. oktobri. Poļu preses ķelsonu, Rūdolfu Tunci galvenā» lomās. kareivju izrādē .Spēlēju, dancoju". atsevišķa
komentāri
par
SSSR-Lietavas līgumu I Diriģents Teodors Relters. — Svētdien,
Redaktors: M. Arons.

Tiesu sludinājumi.

)

s*
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tnm
f'"
Nacionālais teātris. Sestdien, 2. ok1 SSSR Červonecs
. . . ]
A.
Saulieša
tobri, pulksten 7.30 vakarā,
Dārgmetāli:
jaunā traģikomēdija , N e p i 1 n I g a i s\
e 8
Svētdien, 3. oktobrī, pulksten 2 diena, ||
3425 -3445
|
i.?v
««
Sudraba
1 kg
.
gg__
brucēji
bija apdraudējuši ai revolveru, tautas izrādē J. Raiņa
Jāzeps un
tomēr izdevās preparātu
laikā
dabūt viņa brāļi". Pulksten 7.30 vakarā
Vērtspapīri:
uzbrukuma
prom.
Valda
domas, ka
Lesgieļa komēdija .Nakts serenāde" 5°/o neatkarības aizņēmums .
98 —īnn
motivi ir tīri politiski
un meklējami ar Ludmilu Š p 11 b e r g Antonijas 4°/o Valsis prem. aizņēmums .
98— nn
Zemes
bankas
ķīlu
6°,o
zīmes
Sdjechovska runā, kurā tas asi nokriti99 __ nļ
Jomā.
Pirmdien, 4. oktobrī, pulksten
8°/o Hipotēku
bankES
ķīlu
zējis Baitela valdību.
LTA.
7 30 vakarā, 24. pamatskolai par labu
*<mes

Jaunas valstis.
Polija.

kT^T-^M

dai'dz mierīgSkā tonī, nekā diena

Pēc tam virsnieki nolika
UUbā kādu
preparātu, no kura izplūda
smacējoša
Sulainim, kuru uzgāze, un aizbēga.

Iekšzeme.

sarīkota š. g. 3. oktobri

—-^

3. oktobrī, pulksten 2 dienā, 4. tautas
ezers*. —
ieoriekš. Ari Piļ udskim tavu stāvošais izrādē balets .Gul bju
Pulksten 7 30 vakarā .Otello" galvenā
. GIos Prawdy" raksta, ka ilguma nodiriģenta Emiļa Kapera vadība", arMildu
zīme esot stipri
ierobežota un tas uzBrechman
- Stengeli, Rūdolfu Bērziņa,
skatams vairāk par naidīgu žestu. Līgums
pirmās partijās. — OtrKaktiņu,
Ādolfu
esot petarde, kura var iebaidīt tikai naidien, 5. oktobri, otro reizi šinī sezonā
vus ļaudis, kas to notur
par
bīstamu
,R i g o 1 e 11 o\ Kritika uzveduma ievebumou.
LTA.
stos pārlabojumus atzīst par visai svarīVirsnieku uzbrukums bijušam
giem, labi izvestiem un izceļ ari izdevīgo
ministrim.
lomu sadalījumu ar Ādolfu Kaktiņu un
partijās.
Džildu
Varšavā, 1. oktobri. Šorīt apmēram Maritu Vētru atbildīgās
Zelma
dziedās
jaunangažetā
pirmo reizi
15 poļu virsnieki
ielauzās
nactonalun
Hercogu
Bergkinde,
Rigoletto
Gothard
demokratu
vadoņa un bijušā finansu
lielus panākumus guvušie Ādolfs Kaktiņš
ieturēti

ministra Sdjechovska
dzīvoklī, uzlaužot
priekšsēdētājs A. Mūrnieks.
durvis, an to smagi piekāva, tā ka
Darbveža v. i. (paraksts). Sdjechovskis palika guļot bez samaņas.

Mātes un bērna

*

personām

jāpaziņo

apgabal-

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

3. hip. iec, ar zem. grām. reģ. JVs 2248
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
g. par labu Zalmanim Izraēla d. Kisinam, uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. pielikumu
un civ. proc. lik. 2060. un kas viņu ir cedējis blanko un b) par zīmes pamata, ar šo paziņo vispāribai,
2062. p. p. pamata, ievērojot Ābrama 15000 rbļ. atlikumā no obligācijas par ka laulātie draugi Alfrēds Pētera d,
Tālroze un citu pilnvarnieka, zv. adv. 30000 rbļ. pirmatnējā lielumā, apstipriMurits un Marta Jāņa m. Murit, dzim.
Edgara Kurme lūgumu un savu le- nātu 1914. g. 9. janvārī ar JVs 69 uz to Upit, noslēguši
savstarpīgo lauta
par labu līgumu pie Rūjienas notāra
mumu no 14. sept 1926. g. paziņo, ka pašu nekustamo īpašumu
J. Radziņa
Hiršam Bineļa d. Kuršakam, kas viņu 20. aug. 1926. g. reģ. JVs
lūdzējs parādu pēc 4 obligācijām, apa/2002, arkuju,
stiprinātām
uz
nekustamu
īpašumu ir cedējis blanko.
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
1926. g. 22. septembrī. JVs 2519.
Rīgā, 1. hipot. iec. ar zemes grām. reģ.
ir atcēluši vietējo civillikumu 79. un
Priekšsēdētāja
v.
A.
Veidners.
JVs 446, izdotas no Felicijas Heim'an. par
turpm. p. p, paredzēto laulāto mantas
Sekretārs A. Kalve.
labu Edmundam Vilhelma d. Iršikam, 13781a
kopību.
kas viņu ir cedējis blanko.
1) no 22.
L«i>4468
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Rīgā, 28. sept. 1926. g.
maija 1903. g. ar JVs 704 par 5000 rbļ. = atklātā tiesas sēdē 1926. g. 21.
sept.,
Priekšsēd v. A. Veidners.
10800 vācu markām; 2) no 23. maija izklausījuse būvsabiedrības
,.,Struktor "
14209a
Sekretārs A. Kalve._
1903. g. ar JVs 713 par 20000 rbļ. = lūgumu dēļ obligācijas
atzīšanas par
43200 vācu markām; 3) no -24. maija
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
zudušu, nolēma: atzīt par iznīcinātu
1903. g. ar JVs 721 par 5000 rbļ. =
uz nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā, uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. pie10800 vācu markām, un 4) no 27. maija 5. hip. iec. ar zemes grām.
reģ. JVs 1136, zīmes pamata, ar šo paziņo vispāribai,
1903. g. ar JVs 725 par 20000 rbl. = apstiprināto 1912. g. 13.
"
janv ar Xs 122 ka laulātie draugi Eduards Jāņa d.
43200 vācu markām, — ir samaksājis,
obligāciju par 6000 rbļ., par labu būv- Sīmansons un Anna Jēkaba m. Sīmanson
bet šīs augšā minētās obligācijas nevar
sabiedrībai „Struktor".
dzim. Micīt, noslēguši savstarpigo lautikt izsniegtas atpakaļ parādniekam
1926. g. 22. septembri. JVs 2552.
lības līgumu pie Rīgas notāra Jāņa
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Krūklanda
11. sept. 1926. g. reģ.
ka ir gājušas zudumā.
13780a
Sekretārs A. Kalve.
JVs 155/ 22440, ar kuru viņi attiecībā uz
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
viņu noslēgto laulību ir atcēluši vietējo
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzaicina visas personas, kurām būtu
civ. lik 79. un turpm. p. p. paredzēto
uz
Latvijas
civ.
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām ,
lik. kop. 36. p. pielaulāto mantas kopību.
pieteikties tiesā viena mēneša laikā , zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
LJN»4480
Rīgā, 28. sept. 1926 g.
skaitot no dienas, kad šis sludinājums ka laulātie draugi Johanes Gustava d.
Veidners.
Priekšsēd. v. A.
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizMorels un Leontīne Artura m. Morei,
14208a
Sekretārs A. Kalve._
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā dzim. Švalbenberg
noslēguši savstarnepietekisies, obligācijas atzīs par iz- pīgo laulības līgumu pie Rīgas not.
Jelgavas apgabaltiesa,
nīcinātām
un lūdzējam
dos tiesību R.Voigta 17. sept.1926. g.reģ. JVs 76/8726
p.
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā. ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309V
dēlu
Toma
pamata,
uzaicina
Parfitiju
laulību, ir atcēluši vietējo * civ. lik.
1926. g. 17. septembrī. JVs 3964.
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto K u d 1o v i č u, kura dzīves vieta nezināma.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
četru mēn. laika ierast, šai tiesa saņemt
mantas kopību.
13340a
Sekretārs A. Kalve.
Kudlovtc ,
Rīgā, 28. sept. 1926. g.
LJVs45J9 norakstus no viņa sievas Elzas
dzim. Bērzkaln, iesūizības raksta viņu lauPriekšsēd.
v.
A.
Veidners.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
lības šķiršanas lietā un no pielikumiem,
14211a
Sekretārs A. Kalve.
uz civ. ties. lik. 1967.; 2011.—2014. un
un uzdot
savu dzīves vietu Jelgavai
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
2079. p. un Balt. privāttiesību kop.
pi.sētā.
2451. p. pamata, uz Kristines Cerbul uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. pieJa minētā laikā aicināmais neierastos,
lūgumu uzaicina visas personas, kurām zīmes pamata, ar šo paziņo vispāribai, lietu noliks uz termiņu un izspriedis oez
ka
laulātie
draugi
Sp
'riča (Sprinča)
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
Jānis
savu
vipa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
ierunas pret šai tiesā 28. sept. 1926. g. d. Ptrke un Alvine Jāņa m. Puķe, dzim. dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
Biseniek,
noslēguši savstarpīgo laulības
publicēto 1926. g. 28. maijā Vijciema
uz tiesas sēdi un visus pārējos pap"»
pagastā „Jaun-Subre
JVs 52" mājās līgumu pie Rīgas notāra R. Voigta atstās tiesas kancleja.
mir. Dāvā Kaspara d. Cerbula, 1920. g. 13. sept. 1926. g. reģ. JVs 64/8676 ar
402/26
kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
Jelgavā, 29. sept. 1926. g. L. J*
6. febr. pie Valmieras notāra Klingenberga taisīto testamentu, kā ari visas laulību, ir atcēluši vietējo civ. lik.
Priekšsēdētāja v. R. M ii lietspersonas, kurām ir kaut kādas tiesības 79. un turpm. p. p paredzēto laulāto 14'.Q1
Sekreta-a p. F._Ķaj£
uz mir. Dāvā Kaspara
d. Cerbula mantas kopību.
,
Rīgā, 28. sept. 1926. g.
mantojumu vai sakarā ar šo mantoLJVs4518 Liepājas apgabaltiesa
Priekšsēd. v. A. Veidners.
dara
jumu, kā mantiniekiem, legatarijiem,
pamata
uz lik. par laulību 77. p.
Sekretārs A. Kalve.
fideikomisarijiem , parāddevējiem un t! 14210a
zmamu, ka 1926. g. 19- augusta «£
t, pieteikt savas tiesības, pretenzijas Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod., mugurē nosprieda: starp Jāzepu, zig
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu «skaņā ar civilprocesa
Kazimira rolikumu 1H58. p. munta d , Genejki, un Annu.
laikā, skaitot ? no šī sludinājuma ieStefanovič, '? l"
paziņo, ka 1926. g. 12. oktobri minētās Genejki, dzim.
spiešanas dienas.
nodaļas atklātā tiesas sēde nolasīs 1911. g. 19)8. g Riblnskā noslēgto laulību sķii'.
aisu
Skultes
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts 16. jūlijā
draudzē
mirušai lauliba dzimušo dēlu, A_ eksandru ,
i
tad minētās personas atzīs kā atteikuSkultes nag. .LielMirfu' mājas īpašnieka mātes audzināšana; pārejā prasības
šās no ierunām un zaudējušas savas Jāņa Miķeļa d. B r 1 n k m a ņ a testaatsacīt.
. , ine
tiesības, bet
testamentu pasludinās mentu.
Liepājā, 29. sept 1926 g. " **371-^
ta m ?
Rīgā, 30. sept. 1926. g.
par likumīgā spēkā gājušu.
Priekšsēd b V. B i e n e n s
L. te 3892
Priekšsēd. v. A. Veidners
14-108
A. J»ņ^JLi£
Sekretārs
Rīgā, 29. sept. 1926. g.
LJVs4307
H388
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. A. Veidners
apgabaltiesa
pamatojoties

uz

10.

jūnija

1926.

tiesai par savu parādu prasībām no
parādnieka, kā ari par sumām, kādas
parādniekam pienākas, neskatoties, vai
maksājumi notecējuši vai ari viņu termiņš gaidāms nākamībā, kā ari pārapgrūtina ari tās pašas muižas zemmaksāt
nespējīgā
nekustamiem
īpanieku zemes no Lanku mājas atdalītās
šumiem, kuri atrastos viņa pārziņā uz
Akmentiņu mājas ar zemes grām. re *. atsevišķiem noteikumiem *
JVs 6067, — ir iemaksājis Rīgas apgabalAugšā minētie paziņojumi izdarāmi
tiesas depizitā dēļ kapitāla un %%
četru mēnešu laikā, skaitot no šī sludidzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".
uzaicina visas personas, kurām būtu
1926. g. 17. sept. L. JVs 537-1. g.
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
skaitot no dienas, kad šis sludinājums 13338a
Sekretārs A. Kalve.
iespiests ,, Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
Rīgas
apgabaltiesas
3. civilnodaļa,
ka ja šis personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīci- ar 1926. g. 21. sept. lēmumu ir atzinusi
nātu un lūdzēja
dos tiesību prasīt Tirdzniecības un Rūpniecības Akciju
Sabiedrību „Austrums" par maksātparāda dzēšanu zemes grāmatā.
nespējīgu parādnieci tirdzniecībā, kam1926. g. 24. septembrī. JVs 4017.
dēļ iestādēm un priekšniecībām vajaPriekšsēdētāja v. A. Veidners.
dzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aizliegumu
13962a
Sekretras A. Kalve.
uz parādnieka nekustamiem īpašumiem,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
kā ari apķīlāt viņa kustamo mantu, ja
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g. tāda atrastos viņu iestāžu
rsbežās,
likumu un civ. proc. lik. 2060. un 2062. 2) paziņot Rīgas apgabaltiesai
par visām
p. p., ievērojot Mārtiņa
Sīmaņa d. prasībām pret maksāt nespējīgo parādOzoliņa pilnvarnieka zv. adv. Alfrēda
nieku, kā ari sumas, kas pienākas ieĀbeltiņa lūgumu un savu 21. sept. stādēm.
1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Privat personām jāpaziņo apgabalMārtiņš Ozoliņš parādu pēc obligācijām:
tiesai par savu parādu prasībām rio
1) par 20000 rb|., apstiprinātas 3. sept. parādnieka, kā ari par sumām, kādas
1911. g. ar JVs 2885 uz nekustamo parādniecei pienākas, neskatoties,
vai
īpašumu Rīgā, 3. hip. iec. ar zem. grām. maksājumi notecējuši vai ari viņu terreģ. JVs 1894, izdotas par labu Jānim
miņš gaidāms nākamībā, kā ari par
Pramam;
2). par 10000 rbļ., apstiprimaksāt nespējīgās nekustamiem īpanāta 6. sept. 1911. g. ar JVs 2918 uz to šumiem, kuri atrastos viņas pārziņā uz
pašu nekustamo īpašumu par labu tam atsevišķiem noteikumiem.
pašam Jānim Pramam un 3) par 50000 r.,
Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
apstiprināta 8. maijā 1912. g. ar JVs 1408
četru mēnešu laikā, skaitot no šī sludiuz to pašu nekustamo īpašumu par labu nājuma iespiešanas diemas
,,Valdības
d. Auzenbergam.
Augustam
Jēkaba
Vēstnesi".
Visas trīs augšā minētās obligācijas
1926. g. 23. sept. L. JVs356-1. g.
ir pārgājušas uz Hermani Kārļa dēlu
Priekšsēdētāia v. A. Veidners.
Kampe kā blanko cesionaru, kas viņas
Sekretārs A. 1<alve.
ir atkal cedējis blanko, — ir samaksājis, 13860a
bet šīs augšā'minētās obligācijas nevar
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
tikt izsniegtas atpakaļ parādniekam
dēj dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka atklātā tiesas sēdē 1926. g. 21. sept,
izklausījuse Kriša Mārtiņa d. Brieda
ir gājušas zudumā.
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēTāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atzīt par samaksātu
uzaicina visas personas, kuj-ām būtu šanas, nolēma:
rbļ. atlikumā no
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām, obligāciju par 23400
obligācijas par 25000 rbļ. pirmatnējā
Liepājas
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
14293a
Sekretārs A. Kalve.
lielumā, apstiprinātu 16. maijā 1909. g.
Rīgas apgabaltTs. civilnodaļa
dara
skaitot no drenas, kad šis sludinājums
uz
lik. par laul. 77. p. pamata
saskaņa
ar
civilprocesa
ar JVs 846 uz nekustamu
īpašumu
likumu 1958 p
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
'
iespiests,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
10.
Kļiemb»
paziņo,
zināmu,
ka
1925.
g.
ka 12. oktobrī 1926. g. minētās
Rīgas pilsētā, 2. hip. iecirknī, ar zem.
ka ja šīs nersonas noteiktā laikā nepieatklātā tiesas sēdē 1926. g. 21. sept., nodaļas
iw
mugure
nosprieda:
starp
Jēkabu
grām. reģ. JVs 563, izdotu no Kriša
atklātā tiesas
sēdē nolasīs
teiksies, obligācijas atzīs par iznīciizklausījuse Andreja un Origorija Jāna 1926. g. 26. martā
un Annu Kupleu dz. Egle, 12. fet>«g
Mārtiņa
d.
Briedē
par
labu
Eiženijām
mirušā
Babītes
pag
diai»"*
nātām un lūdzējam dos tiesību prasīt
dēlu Ousevu lūgumu dēļ obligāciju a' tTallinas Pāvila
Liel-Cenas-Miglas*
Fridricha d. Jeckevičam.
atraitņa
Jēkaba 1917. g. caur _
zīšanas par zudušām , nolēma: atzīt par Jekabj
parāda dzēšanu zemes grāmatā.
mācītāju noslēgto laulību šķirt.
d.
Migla
testamentu.
1926. g. 22. septembrī. JVs 2564.
1026. g. 24. septembrī. JVs 2708.
iznīcinātām obligācijas: a) par 10000 r.,
'
Rīgā, 30. septembrī 1926. g. L. te 4527
Liepājā. 29. sept. 1926. g. J* ^U:
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Priekšēdētāja v. A. Veidners.
apstiprinātu 1912. g. 29. sept. ar JVs 2941
»•
Ptiekšsēd.
v
a
m
. A. V e i d n e r s.
.,*
Priekšsēd. b. V. Bienen s t
13778a
13963a
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs A. Kalve.
uz nekustamo īpašumu, Rīgas pilsēta, H389
14409
Sekretārs A. Janson*Sekretārs A. Kalve

I

—

W^"*4

Liep ājas

-

apgabaltiesa

16. septembra 1926. g.
kaņa5 arsavu
Emilijas Zvirbul-Šperliņ
^
2081. un sek. p.
1^'1 civ proc lik.
lūg urt1 ' 0biigacijas turētāju, kura iz»l?:" l 400C) rbļ. uz Kār\a Vilhelma d.
1912. g. 4. maijā no*«, vardu un
l3 ūi\t a uz Emīlijai, Friča m. Zvirbulstipr !n niederošas nekustamas mantas
sešu
krep
Sal
laikā skaitot no sludinājuma
I1,ĒneS
-iias dienas, ierasties tiesā līdzPie
kam
ie5pl
obligatiju.
t minēto
minētā termiņa
K aizrādīts, ka pēc
obligācijas
turētāja
brišanas , ari
n"
atzīs
anās gadījumā , parādu
n
«maksātu un obligāciju par izjātu piešķirot lūdzējai tiesību pieiz
zemes" it parāda izdzēšanu

-

ŠSSpSu.

V^-

vieta prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas
,,Valdības
Vēstnesī".
Pie lūguma
pielikts tā noraksts
laulības un dzimšanas apliecības ar
norakstiem.
Ja atbildētājs noteiktā laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku
tiks nolikta tiesas sēde lieta klausīšanai
aizmuguriski.
Daugavp., 15.sept.l926.g.C.L.X2825p.
1926. g.
Priekšsēdēt. b. v. A. Strazdiņš.
13371a
Sekretārs K. Kangurs.

mantu,

sastāvošu no tvaika motora ar
ūdenspumpi un novērtētu par Ls 860.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 30. septembrī 1926. g.
14451

Tiesu izp. V. P o ž a r i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas IV

iec. tiesu

izpildītājs,

(fāĒSttā un telegrāfa

virsvalde

pildos galīgi mm Izsolē iiiiijii
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejas un Brāļu Skrindu ielās stūrī, 15

pulksten

10 rītā,

noplēšanai

oktobrī

š g

''

vlenstāvii koka dzīvojamo ēku,

novērtētu par Ls 1336.73.
kufa kancleja
atrodas Rīgā, Andreja
Solīšana sāksies no novērtēšanas sumas.
Pie izsoles pielaidīs personas,
Pumpura iela te 1, paziņo, ka 1926. g. kuras iemaksās līdz izsoles "sakumam
Rēzeknes pastmeistaram drošības naudu
14. oktobrī, pulksten 10 rītā, Rīgā, Kr. Ls
100.— apmēra, kura pēc nosol. japapild. līdz 10 8/o no pilnas nosolītās sumas.
Barona iela te 2 dz. 2, pārdos Bēra
Tuvākas ziņas parasta darba laika pie Rēzeknes pastmeistara
14479
Dvorkina kustamo mantu, sastāvošu no
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
2 pārdotavas galdiem, 2 sienas plaukuz lik. par laulību 50. un 77. p. pamata, tiem ar skapīšiem, decimalsvariem, patdara zināmu, ka tiesa 1926. g. 1. martā vāriem, 50 pāriem zeķu u. c. un novērizsludina 29. oktobrī, pulksten 10 no rīta,
Pētera Jēkaba d. Niķi tina prasības tētu par Ls 920.
lietā
pret
Annu
Jāņa
m.
Nikitinu
1926. g. *2 602-1/26.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
%*&&? septpar laulības šķiršanu aizmuguriski noapskatīt pārdodamo mantu, varēs pārPriekšsēdēt. b. v. A. Kiršf elds.
sprieda:
laulību
noslēgto
1920.
g. došanas dienā uz vietas.
,qSekretārs A. Jansons. _ decembra mēnesī,
Sebežā, starp Pēteri
Rīgā, 30. septembrī 1926. g.
uz 18"0 mikrofonu kapselēm,
4000 ogļu membrānām, 20 kg mikrofonu pulveri,
apgabaltiesa
Jēkaba
d
Nikitinu
un Annu Jāna m.
Liepājas
14450
Tiesu izoild. V. Požnriskis
10.000 sausiem elementiem, 30 minušu skaitītājiem, 930 kg sērskābi, 20 kg kālija
., seDtembri 1926. g.uz KristapaGomza. Nikitinu, dzim. Bogdanovu, atzīt par
sārmu, 1000 kg vara vitriolu, 1 ommetri, 1 voltmetri, 1 ampermetri, 3000 ardļa
uz civ. proc. šķirtu.
Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
tumu un pamatojoties
čaulītēm, 100 kg alvu pildītu ar kalifoniju.
2*
atbildētāja civ. proc. lik. 728.,
Ja
—2086.
p.,
nolēma:
f 2081.
Tuvākas zinas materiālu iegādāšanas nodala no nīkst 11—13
14476
izpildītājs
731. un' 748. p. paredzētā laikā ne"
2000
rbļ.
pēc
obligācijas,
i parādu
? ,ļ0tas uz Kristapa Andža d. Gomza iesniegs tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, paziņo, ka 8. oktobrī 1926. g., pulksten
3. jūnijā nostiprinātas tad spriedums stāsies likumīgā spēkā. 1 dienā, Rīga. Šķūņu ielā te 16, pārJsrdu un 1899. g.
Daugavpilī, 16. sept. 1926.g.t.Xs9f5/26 dos Georga Magidsona kustamo Antonijas [ielā te 6. dz. 1, saskaņa ar 111. p. noteikumiem par valsts pie, Kristapam Andža d. Gomza piemantu, sastāvošu _ no kantora iekārtas
Imšas nekustamas mantas Kuldīgas
gādājumiem š. g. 4. oktobri, pulksten 11, pecizsole,
Priekšsēdēt. b. v. A. Strazdiņš.
14477
un rakstāmmašīnām un novērtētu par
krep. te 202, atzīt par 13571a
zem
Sekretārs
K- Kangurs.
Sētā
43 m ton. kāpostu (galviņās) piegādāšanai.
Ls 1310.
'
līdz ar visām promlnigi samaksātu
Latgales apgabltiesas 1. civilnodaļa,
par iznīcinātu un
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
rentem un obligāciju
pieprasīt zemesuz lik. par laulību 50. un 77. p. pamata, apskatīt pārdodamo mantu varēs pār2 atvēlēt lūdzējam
došanas dienā uz vietas.
grāmatu nodaļā minētā parāda iz- dara zināmu, ka tiesa 1926. g. 9. augustā
Rīgā, 24. septembrī 1926. g.
Franča Antona d. Ignatana prasības
iešanu iz zemesgrāmatām.
izdos š. g. 9. oktobrī rakstiskā izsolē
' Liepājā, 20. sept. 1926.g. te 344-1/ 25. lietā pret Moniku Antona m.
Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.
Ignatani, 14453
Priekšsēdēt. b. v. A. Kiršfelds.
dzim. Paukšte, par laulības šķiršanu
Sekretārs A. Jansons.
aizmuguriski
nosprieda: atzīt Franča Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
,3707a
Izpildītājs
Antona
d.
Ignatana
1917. g. 16. jūlijā
Liepājas apgabaltiesa
finansu ministrijas namā Rīgā, Dzirnavu ielā te 31.
noslēgto laulību ar Moniku Antona m. paziņo, ka 15. oktobrī 1926. g.. pulksten
1926.
g.
uz
Kristapa
Issofc
būs salīgta.
16. septembrī
Ignatani, dzim. Paukšta, par šķirtu.
10 diena, Rīgā, Rēveles ielā J* 79,
Gomza lūgumu un pamatojoties uz
Drošibas nauda 10 Vo no piedāvātās sumas. Ofertes, apmaksātas ar 80 sant.
Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., pārdos
Pētera Gorisa kustamo
civ. proc. lik. 2081.—2086. p., nolēma: 731. un 748. p. paredzētā laikā neiesniegs mantu, sastāvošu no frezmašinas un zlmognodokli. iesniedzamas kredīta departamenta administratīvai nodaļai Ifdz
1, parādu 300 rbļ. pēc obligācijas, tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad novērtētu par Ls 600.
pulksten 10 rita izsoles dienā.
Lui-Eduarda
Rūdolfa d. spriedums stāsies likumīgā spēkā.
izdotas uz
Ar piegādes noteikumiem var iepazīties kredīta departamentā, administraIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
1909.
g.
17.
decembrī
vārdu
un
Rāma
Daugavp. 18.sept. 1926.g". L.Xo417p/2fJ. apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo- tivā nodaļā, darbdienās no pulksten 9—13.
14468
uz
Kristapam
Andža
d.
nostiprinātas
šanas dienā uz vietas.
Priekšdēdēt. b. v. (paraksts).
,
piederošas
nekustamas
manGomzam
Rīgā. 24. septembri 1926. g.
'šoseju un zemesceļu vafde
13712a
Sekretārs K- Kangurs.
tas Kuldīgas pilsētā, zem krep. te 487,
14454
Tiesa irolld. ' G r i n i n
atzit par pilnīgi samaksātu līdz ar
izsludina galīgu
Rīgas apr. I. iec. miertiesnesis,
izsati
un obligāciju
par
visām procentēm
uz civ. proc. lik. 293., 309. p. pamata un
š. g. 12. oktobri, pīkst. II.
iznicinātu un
Akc sab. ,A. M. Šmidt* lūgumu, viņas
Siēnes-3f£ mūštzafncs cefa fiūoes darfviem 3 tzwn j *ar.
2. atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemesprasības lietā pret Ivo Oreniusu
par
grāmatu nodaļā
minētā
parāda
izDrošibas nauda Ls 1500.
uz 3. jūlija 1916 g. likumu
pamatojoties
Ls 374, uzaicina atbildētāju Ivo Oreniusu,
dzēšanu iz zemesgrāmatām.
par
tirdzniecības
un
rūpniecības
uzņēTuvākas
ziņas,
Gogoļa
ielā 3, ist. 403, darbdienās no 10—14.
14478
kura tagadējā dzīves vieta nav zināma,
Liepājā, 20 sept. 1926. g. te 345-1/25.
mumu atsavināšanu,
dara zināmu, ka
četru
mēnešu
skaitot
no
šī
sludilaikā,
Priekšsēdēt. b. v. A. Kiršfelds.
nājuma iespiešanas dienas .Valdības Leiba Smuļa d. Sidliņs ar līgumu, no13708a
Sekretārs A. Jansons.
slēgtu 1926. g 28 septembrī ar reģ.
Vēstnesī*, paziņot miertiesnesim Rīgā,
te 14989 un aktu grāmatu te 18,
Liepājas apgabaltiesa
izdos š. g. 12. oktobrī, pīkst. 12 diena
Andreja Pumpura ielā te 1, savu dzīves
ir pārdevis Haimam Javičam savu
16. septembri
1926. g. uz Andreja vietu.
pricsona
lūgumu
un
pamatojoties
Ja
atbildētājs noteiktā laikā savu
ķimisko darbnicu „Rapid"
uz 17. marta 1923. g. likumu un civ. diives vietu reziņos, turpmākā lietās Rīgā, Lāčplēša ielā te 87 — par Ls 2200.
proc. lik. 2081.—2986. p., nolēma:
gaita notiks saskaņā ar civ. proc. lik. 14368
Notārs G. Zemgals.
Drošības nauda Ls 1000.
1. parādus 1) 2000, 2) 1500 un 3)5000r. 211. p. noteikumiem.
Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz techniskā daļa , Valdemāra
pēc obligācijām izdotām 1) un 2) uz
te 756/25."
30. t eptembrī 1926. g.
ielā J* 1 a. katru darba dienu no pīkst 9—12.
14480
Liepājas krājkases Un 3) uz Leopolda

Pasta un telegrāfa virsvalde

rakstisku izsoli

GaĒvenā eietumu raidē

Finansu ministrijas Kredīta departaments

30 Rub. asis bērza malkas piegādāšanu

jauktu

Rīgas notārs fi. Zemgali

Jūrniecības

rOKSlISKu

Bernharda

d. Michelsona vārdiem un
I) 1897. g. 2. augustā, 2) 1899. g.
20. janvārī un 3) 1910. g. 10. novembrī
nostiprinātām uz Andrejam Friča cl.
Fricsonam piederošas nekustamas mantas Liepājā, zem krep. te 1528, atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm;
2. atvēlēt lūdzējam piedrasīt zemesgrāmatu
nodaļā minēto
parādu
izdzēšanu iz zemesgrāmatām;
3. iemaksāto naudu
glabāt tiesas
depozitā līdz kreditora ieraša-iai, kuram
tad naudu izmaksāt.
Liepājā, 20. sept. 1926. g. te 820-1/ 25.
Priekšsēdēt. b.v. A. Kiršfelds.
ļ£ļOa

Sekretārs A.

jansons.

14469

Rīgas

Miertiesnesis

apgabaltiesas II
izpildītājs

(paraksts).

iec. tiesu

paziņo, ka 15. oktobrī 1926. g„ pulksten
10 dienā, Rīgā, Ausekļu ielā te 6/8,
pārdos Artura Bideļi kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 1060.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. septembrī 1926. g
14448

[ Citu iestāžu sludinājumi. J
Tiešo nodokļu departamenta

izpildītājs

apgabaltiesa,

' 19, iuniiā zem žl,rn - N°- 43
'"'Stinrins?
atds uz laulātiem Vulfam Itciga i|
feldam un Pessei lcika mGr
«nfeid

d-

Kiršner, piederošas ne.V? 4B,antas Liepājā, zem ' krep.
> atzīt par pilnīgi
samaksātu
kustama'

iznīci '-procentēm U11 obligāciju

l"ldzSJam pieprasīt zemes!t
<tzēšanit ;, nod alā minētā
parāda
izU epājā%,emesgrāniatām.
Prt'J- scpt - 1926 - 8- Ns 291/26.
sedēt. b. v. A. Kiršfelds.
'%a
«Sekretārs A. Jansons.
r>~
lamatu

'Saies

~"
—
apgabalt
'esas

~

- —

1. civilnodaļa,
*civ
293
f- un ^', -- 298., 301.,
H-ējam d - p ' Pamata, uz Bertas
KeiZn
'ek, dzim. Krumberg,
'"gurnu v.' ;
Jāņa d ''-ļ?Prasības lietā pret Jāni
^t-'iztiīckii par laulības šķir1 c>na
pēdējo, kura
dzīves

Apriņķa ce|u inženiers Rīgā,
savā kancleja, Lāčplēša ielā te 24, dz. 8, š. g. 6. o k t o b r ī, pīkst. 10 izdos

mazāfcnrasītāļiem jauktā izsaiē

pārdos vairāksolīšana
Kremer Civas kustamo mantu, novērtētu
par Ls 200 un sastāvošu no bufetes,
dēj viņa dažādu nodokļu segšanas.
Rīgā, 2. oktobrī 1926. g.

14474

Piedzinējs (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta

iec. tiesu dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
7. okt.. 1926. g., pulksten 13 dienā,
Rīgā, Ģertrūdes ielā te 90, dz. 8,

paziņo, ka 13. oktobrī 1926. g.,_ pulksten
i0 dienā, Rīgā, Dzirnavu iela te 110,
pārdos vairāksolīšanā
eptembrī 1926. g. uz Friča Ēvalda d.
dz. 4, Līzes Treiber^ prasība p ā r d o _ s
"una
lūgumu un pamatojoties uz
Veinrebe
Hirša kustamo mantu, novērFiiča Treiberga kustamo mantu, sastā"proc. lik. 2081.—2086. p., nolēma: vošu no mēbelēm, uzvalkiem un cita un tētu par Ls 280 un sastāvošu no mē' parādu 800 rbļ. pēc obligācijas, novērtētu par Ls 520.
belēm, dēļ viņa dažādu nodokļu segĶdotas uz Christofora Christiana d.
novērtējumu, kā ari šanas.
Izzināt
sarakstu,
Jattsena vārdu un 1901. g. 7. februārī
Rīgā, 2. oktobrī 1926. g.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdom. žurn. te 172 nostiprinātas uz
Piedzinējs (paraksts).
šanas dienā uz vietas.
14475
«matiem Fricim
Ēvalda d. Hūnam un
Mlizei Andreja
Rīgā, 25 septembrī 1926. g
Tiešo nodokļu departamenta
m. Hūn, dzini. -Lībek,
Tiesu izp. J. Kazubierns.
'ierosas nekustamas mantas Liepājā, 14472
dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
m krep.
te 2856, atzīt par pilnīgi
tiesu 8 oktobrī 19269, pulk»ten 12 dienā,
laksatu līdz ar visām procentēm un Rīgas apgabaltiesas III lec.
Rigā, Avotu iela te 1/3, dz. 12,
obligāciju pat
Izpildītājs
_
iznīcinātu;
i. atvēlēt lūdzējam
pārdos vairāksolīšanā
pieprasīt zemespaziņo, ka 9 oktobrī 1926 j»., pulksten
5"matu nodaļā
minētā
parāda iz10 dienā, Rīga, Bruņin eku ielā te 139. Papkova Zamuela kustamo mantu, no«sanu iz zemesgrāmatām.
Jankevitca prasībā vērtētu par Ls 550 un sastāvošu no
garāžā,
Herberta
L|ePaja , 20. sept. 1926. g. JVs 728-1/25.
Vladimira
Bakana kustamo zāles iekārtas dēļ viņa dažādu nodokļu
pārdos
mantu, sastāvošu no vieglā automobiļa segšanas
,. Priekšsgdēt. b. v. A. Kiršfelds.
' '_
un novērtētu par Ls 1000.
Sekretārs A. Jansons.
Rīgā, 2. oktobrī 1926. g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari 14473
Piedzinējs (paraksts).
Liepājas apgabaltiesa,
apskatīt pārdodamo ma/itu, varēs pāruz
vietas.
Vll,fa
OriinTiešo
nodokļu
departamenta
uz
došanas
diena
4?!-l926- §•
2081 ono«lln civ - P- lik Rīgā, 23. septembrī 1926. g.
piedzinējs paziņo,
dažādu maksājumu
I T"r -?" P-- nolēma:
ka 5. oktobrī 1926. g., pulkst. 12 dienā
14471 Tiesu izpild. J. Kazubierns.
?wSot« n- ", V1000 rbl- P5c obligācijas,
Rīgā, Arensburgas iela J* 3,
man d7m Jobannas Jēkaba m. Traut- Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
pārdos vairāksolīšanā
un |oiq
' R°ževic (Raževic) vārdu
izpildītājs,
Liepājas

nostiprināšanas darbus.

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
7. oktobrī 1926. g-, pulksten 1 dienā,
47 m gara
Rīgā, Ģertrūdes ielā te 90, dz. 18,

Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas III

IZS016

departaments

koka tilta remonta darbu izvešanu pār L. Juglu un Zaķu
Ropažu stacijas ceļa, pie Zaķu muižas. Drošības nauda Ls 600.

Tuvākas ziņas kancleja

2

muižas —

13845

Strenču virsmežniecība
1926. g. 4. novembrī, Strenču miesta valdes telpās,

pārdos mutiskā izsolē
ausoiu mežu:
1) no Zilēs mežniecības 11 vienības no Ls 150 līdz Ls 1800;
2) no Saules mežniecības 10 vienības no Ls 30 līdz La 1200;
3) no Oliņas mežniecības 31 vienība no Ls 82 līdz Ls 1762;
4) no Trikates mežniecības 17 _ vienības no Ls 145 lidz 1700.
Izsole iesāksies pīkst. 12 diena.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksas izsoles komisijai 10 proc.
drošibas naudas no novērtētās sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz
10 proc. no pilnas nosolītās sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.
_ _
Tuvākas ziņas par izsoli dabūjamas virsmežniecības kancleja Udriņu meža
muižā caur Strenčiem un pie attiecīgiem mežziņiem.
29. septembrī 1926. g. te 759.
^treniņa ļ>faswiežtiiecittm.
14424

krustpils virsmežniecība
8. novembrī

1926.

g, Līvānu pagasta

valdes telpas,

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pēc platības:

Jerziku IV iecirkņa mežniecībā, Jerziku novadā
Stacijas meža 29 apgaitā, Bucenieku sila 30. apgaita un Krievu purva apgaitā. Pārdodamais mežs sadalīts 46 vienības, novērtētas no Ls 5 līdz Ls 490.
kustamo mantu, noatrodas R?gā, Andreja Friedmaņa Dāvida
kura kancleja
Izsole sāksies pīkst. 12 diena.
un sastāvošu no
par
Ls
301,52
ka
l926.
g.
vērtētu
_
10 proc.
Pumpura ielā te 1, paziņo,
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksas izsoles komisijai
dēļ
viņa
.Ford",
lirmas
automobīļa
10 iīta, _ Rīga,
14 oktobrī, oulksten
drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas papildināma līdz
itsašn.
nodokļu
segšanas.
1924.
gnek.
1 Kandavas ielā te 18, otrreizēja izsole
10 proc. no nosolītās sumas.
Rīgā, 1. oktobrī 1926 g.
Tebela kustamo
Fridriclīa
pārdos
Par pārdevumiem līdz Ls 200.— rakstiski līgumi nav slēdzami ja pircējs
Piedzinējs (paraksts).
mantu, sastāvošu no tvaika apsildīšanas 14447
visu pirkuma sumu samaksā nekavējoši pec vienības nosolīšanas, pie kam nokatla un novērtētu par Ls 860.
maksā tiek ieskaitīta ari izsolē iemaksāta drošīb-s nauda. _
Tiešo nodokļu departamenta
Cirtumu tīrīšanas drošibas naudas iemaksājamas
pec ciršanas
biļetes izIzzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
maksājumu
varēs
pārdopiedzinējs
paziņo,
dažādu
apskatīt pārdodamo mantr
ņemšanas.
1926.
g.,
pīkst.
1
dienā,
ka 6. oktobrī
šanas dienā uz vintas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātas vienības
iela te 3,
Rīgā , Ķieģeļu
pēc saviem ieskatiem.
Rīgā, 30. septemtrī 1926. g.
Tuvākas ziņas Krustpils virsmežniecībā un pie IV iecirkņa mežziņa Jerziku st.
pārdos vairāksolīšanā
14452 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.
kustamo
mantu,
no14425
J£wustļ»Um virsTneintecība.
.Dukāts"
akc.
sab.
Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu vērtētu par Ls 800 un sastāvēšu no
priekšnieks izsludina
Rīgas polic. XI iec. priekšnieks izslupol.
XI
iec.
Rīgas
izpildītājs,
tabakas gr. mašinas dzirnavas tabakas par nederīgu nozaudēto kara klausības dina par nederīgu nozaudēto kara klauAndreja
Rīgā,
atrodas
dēļ
viņa
1924.,
1925,
g.
«/ti
malšanai,
kura kancleja
apliecību grām. 1* 35726, jzd. no Rīgas sības atvaļ. apliecību ar te 7001, izd.
komandiera
Pumpura ielā te 1, paziņo, ka 1926 g. peļņas nodokļu segšanas.
kafa apr. priekSn. 25. jūlija 1924. g. uz no 9. Rēzeknes kajn. p ilka
Rīga.
10
lita,
14
oktobrī, pulksten
Kārļa Jāņa d. Veinbeiga vardu, dzīv. 28. augustā 1920. g, uz Ādolfa Friča d.
Rīgā, 30. septembrī 1926. g.
otrreizēja
izsole
i Kandavas ielā te 18,
14383 Ķempes vārdu, dziv. Sergeja ielā 14, dz. 1.
Anniņmuižas ielā J* 12, dz. 5.
Piedzinējs (paraksts).
Tebela kustamo 14445
Fridricha
pārdos

Liepājas muita

uzaicina zemāk minētos preču īpašniekus nekavējoties nokārtojot attiecīgas muitas formalitātes, pretgja
gadījumā muita būs spiesta, piemērojot muit. lik. 477., 497., 496. un 561. paragrāfus, pārdot preciju-upe
plenfikusl
Prece
_
"

-

0

K

^^

°r

| >S
l
JL
cjS:
^in
2-*
U *&

te

Ar kuģi

„nr

vai pa

dzelzsceļu

o. 0.2;

'

Vietu skaits un zīmes

pr« u nosalums

,
No kurienes

Kad
^

Pre ču īpašnieks

_^______——————__

1924. gads.
J Ep^ eins
6 kastes CK. S,
Kakao, pulverī
.Ballrižer*
22. VIII. 24.
Dancigas
1 ķ'P» Ķ- I. \™''
Daugavpils
Kokvilnas audumi
2
2718
—
111900
pa dzelzsceļu
2. VIII. 24.
r£ n»H
*
rw f,„ £"
3
2788
3
346
5. VIII. 24.
Hamburgas
Aptieku preces
Lk?st ,
. Turnus'
iizona
Dec un Pernau
18 kastes, Osram
^
3162/79
Elektriskas
4
3256
2867
Gaida'
4.
VIII.
24.
Rīgas
kvēllampiņas
.
1 kaste O M. I 2119
Drukpogas, dzelzs
.Thor*
*™
5
3732
348
6" VIII 24.
Klaipēdas
5/1
EVu
Gerhards un Heys
2 kastes A. G. F. A. 24483/4
AnilirTkrāsas
6
46979
1679
pa dzelzsceļu
13. VIII. 24.
Rīgas
1

57

14 2

396

.

1925. gads.
17. IX. 25.

Virbaļiem

13. X. 25.
19. VI. 25.

Klaipēdas

282669

,
,

Lietotas pasažieru mantas
Lietoti kurvji
Grāmatas, svešvaloda

73377

,

29. X. 25.

Rīgas

Pasažieru lietas

7

4950

—

8

5144

—

29483
15878

9

5361

—

10

5842

—

pa dzelzsceļu

Nezināms

1 koferis
1 vieta
1 kaste
2 vietss

1926. gads.

11

1462

6

154

.Baltara"

31. III. 26.

Londonas

8 kastes '

Velosipēdi

V^
E 5162

*

1/8

,

m\/c
Rīga

1925. gads.
12 I "eno!*'

37

ļ

379

ļ

ļ

.Claus*

ļ

4. XI. 25.

ļ

Vācijas

ļ

Radio aparāta daļas

ļ

1 paka

ļ

L. Šulmans

Liepājas muita.

14326

Tiešo nodokļu departamenta

Rēzeknes apriņķa

Maltas iec.

policijas priekšnieks
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 8. oktobrī 1926g, pīkst. 12 dienā, dara zināmu, ka Maltas pag. Maltas m.
Rīgā, Blaumaņa iela te 14,
1,2. oktobrī 1926. g, pulksten 10,

pārdos vairāksolīšanā

Eduarda
vērtētu
veikala

Bērziņa
par

kustamo

Ls 217

un

mantu,

no

sastāvošu

no

psnfoi laiiHiia

pils. Jsselim Hanovičam
piederošas
1925. g. °/o mantas, sastāvošas no: divdesmitpieciem
(25) pāriem vīriešu chromādas gariem
zābakiem, novērtētiem par pāri Ls 5,
14446
Piedzinējs D e r i n g s.
kopā par Ls 125, ienākumu nodokļa
piedzīšanai.
Mantas varēs
apskatīt pārdošanas
Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka dienā uz vietas.

iekārtas, dēļ viņa
peļņas nodokļa segšanas.
Rīgā, 1. oktobrī 1926. g

8. oktobrī 1926. g., pulksten 12 dieni, 14418
Rīgā, 1. Maskavas ielā te 21, dz. 4,

pārdos vairāksolīšanā
Lazara K a 11 u n a kustamo mantu,

no-

vērtētu par Ls 2056 un sastāvošu no
mebelm dēļ viņa 1924. g. ienākuma

nodokļa segšanas.
Rīgā, 10. septembri 1926. e
14467
Piedzinējs (paraksts).

Rīgas policijas

I iec. priekšnieks

paziņo, ka š g. _ 13 oktobrī, pulksten
10 no rīta, I. Grēcinieku ielā te 29

saidss fUiliiaiii

Morduchim Musselim piederošus divi
ozola koka rakstāmgaldus notaksētus par
Ls 152,70, tiesas un zīmognodokļa segšanai — saskaņā

ar Rīgas apgabaltiesas

IV civilnodaļas rakstiem tete 9479,
9484, 9482, 9481, 9483 un 9477.
Rīgā, 30. septembrī 1926. g.
14382

Priekšsēd. (paraksts).

Zemkopības min. kulturtechniskā nodaļa
paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
24. septembrī ir apstiprinājis Vecsalaces
muižas un Čūsku pusmuižas meliorācijas
sabiedrības statūtus.
Sabiedrība
ir
ievesta

meliorācijas

sabiedrību reģistra
II daļas 5 lp. ar
te 155.
Sabiedrības valdes sēdeklis
Salaces
pagastā.
Nodaļas vad. A. Ķuze.
14442

Darbvedis F. B r 1e d i s.

Zemkopības min. kulturtechniskā nodala
paziņo,

ka

zemkopības

ministris

i. g.

Priekšnieks (paraksts).

Dze]zi£e]D virsvaldes materiālo apgāde

Dzelzceļu vlrsv. materiālu apgāde

Ventspils apr., Virpe* skolai vajadzīgs

izsludina

rakstiskas konkun
14. oktobri 1926. g. uz 1) eļļu cilindru
pārkarsētam tvaikam — 10,000 kg, 2)
eļļu cilindru slapjtvaikam — 50,000 kg;

14. oktobrī 1926. g. uz kabeli, vara,
izolētu 70 mm, l m garu ar saskariem
- 250 g.
Konkurenču sakums pulkst. 11 norīta.
Konkurenču dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10'o apmērā no piedāvājumu vēttibas.

Tuvākas

ziņas

izsniedz

dzelzsceļu
ist. 101.

virsvaldē, Gogoļa ielā te 3,
2*
14481

Zilipes

iec.

potic.

priekšnieks

pārdod rakstiska konkurencē

atsauc savu sludinājumu .Vald.Vēstn.*
o>
7. oktobrī 1926. gada apm.
JL, š. g. 215. numurā attiecībā uz Jāņa
16000 kgr. spodrā skārda
P i m a ņ a Latvijas iekšzemes pases un
2
510 X 710 m/m.
kara klausības apliecības nozaudēšanu,
Konkurences sākums pulksten 11 no jo dokumenti atrasti.
rīta.
Konkurences
d '.lībniekiem
jāieZilupē, 30. septembrī 1926. g.
maksā 10°/rj drošibas naudas no piedā14420
Polic. priekšn. (paraksts).
vājuma vērtības. Tuvākas ziņas izsniedz
d-zļu virsvalde, Oogoļa ielā Ne 3, i&t. 101.
PoļeŠčinas iec. policijas priekšnieks
izsludina par' nederīgiem kā pieteiktus
Jelgavas pilsētas ūdens par nozaudētiem sekošus dokumentus:
Latvijas iekšzemes pasi te 1949, izd.
un elektrības uzņēmumi, 1)
1. sept. 1922. g. no Istras pagasta valdes
Elektrības ielā te 10,
uz Jāņa Trofima d. Pereca v.; 2) karaklausības apliecību te 8683,
izdotu
1924. g. no Ludzas kara apriņķa priekš
nieka uz ta paša vardu.
14419
š. g. 11. un 12. oktobri, pīkst. 10
Ludzas
apriņķa
priekšnieka
palīgs
rīta, elektriskos skaitītājus un aparātus,
par nederīgu, kā
motorus, petrolejas lampas, vecu misiņu, 1. iecirknī izsludina
noz»udētu,
zemessarga
čugunu, dzelzi, dažādas mašinu daļas, pieteiktu par
te 29470, izdotu no Ludzas
dažādus darba rīkus, skrūves, naglas, apliecību
logu slenģes, logus un durvis, dažādus kara apriņķa priekšnieka 9./15. decembri
1924. g. uz Franča Oduma dēla Auli
eļļas traukus un daudz dažādus ma1^421
teriālus. Priekšmeti iepriekš apskatāmi vārdu
katru dienu no pīkst. 12—3.
Madonas apr. pr-ka palīgs 2. iecirknī
izsludina par nederīgu pieteikto kā noJelgavas pilsētas elektrības un
zaudētu karaklausības epliecibu te 7536,
14426
ūdens uzņēmumi.
izdotu no Armijas saimn.
pārvalde»
Kurmenes pag. padome, bāzes te 2 noliktavas pr-ka 6. novembrī
1920. g.uz kaprāļa
Oskara Jāņa dēla
Bauskas apriņķī, izdos sestdien, 23. okt. Apiņa vardu.
14440
š. g., pīkst. 12, Kurmenes pag. namā
Rīgas pel. 12. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto apliecība par ieskaitīšanu III daļas rezervē .** 85067, izdotu
Rīgas kara apr. pr-ka 2?. decembrī
Kurmenes I pamatskolas no
1925. g. uz Nazarija Teodora d. Masteskolēnu
internāta
iz- renoka vardu.
'4456

Bardos atklāta valraksolisaia

atklāta mazfiksolifana
būves darbus.

Izbūves plāns un tuvāki paskaidrojumi

pieejami pagasta valdē.
14434
3

Rīgas policijas 2. iec. pr-ks izsludina
kara
par nederīgu nozaudēto
apliecību
te 55245, izdotu no Rīgas
ka[a apr. pr-ka 10. decembrī 1924. g. uz
Eižena Miķeļa d. Bagāts vārdu.
144ab

klausības

24. septembrī ir apstiprinājis Pedeles
YaJdi^_
Annas purvā meliorācijas sabiedrības
statūtus.
4. Valmieras kājnieku pulks izsludina
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa- Latvijas dzelzsceļu policijas Rīgas
par nederīgu nozaudēto personas apliebiedrību reģistra II d. 4 lp. ar te 154.
nodaļas priekšnieks
cību te 2875, izdotu 10. aprilī
1926. g.
Sabiedrības valdes sēdeklis Lugažu paziņo, ka 25. septembrī š. g., pēc
no 4. Valmieras kājnieku pulka komanpagastā, Kaln-Muižniekos.
vilciena te 131 atiešanas,
diera uz kasiera kara
ierēdņa Pētera
Nodaļas vad. A. Ķuze.
Ogres stacijas uzgaidā- Kārļa d. Josta vārdu.
14460
14443
Darbvedis F. Briedis.

mās telpās atrasts maciņš ar naudu,

Jelgavas apriņķa

Ances pagasta,

Pāles pagasta valde izsludina par nezaudētam sekošas karaklausības aplieRēzeknes apriņķa Maltas iec.
cības, izdotas no Valmieras kara apriņķa
policijas priekšnieks
kuru pazaudētājs
var
saņemt dzelzsc. priekšnieki:
1) te 25ul, izd. 1920. g
dara zināmu, ka Maltas pag. Maltas m. policijas Rīgas nodaļas kancleja katrā
uz Vilhelma Jāņa d Rantiņa vārdu un
14458 2) te 5131, izd. 4.
aprilī
1921. g. uz
pārdos vairāksolīšanā darba dienā no pīkst 9—15.
Reinholda Lība d. Davidsona v.
14438
1926. g„ pulkst. 12, Bo12 okttbrī
Rīgas pils. polic. 13. iec. pr-ks izsluRadiofona abon. kantoris izsludina par
rucham
Saltuperam
piederošas
nederīgu un atsauc nozaudēto radiofona
mantas, sastāvošas no viena skapja, dina par nederīgu nozaudēta karaklaunovērt, par Ls 40; viena dīvāna, novērt, sības apliecību te 37313, izdotu no Rīgas lietos, atļauju te 579. izd. 24. nov. 1925. g.
par Ls 20; diviem galdiem, novērt, par kāja apr. pr-ka 1921. g. uz Kārļa Kārļa Aleksandram Aleksandra d, Pavlovam.
dēla Kinsona vārdu.
14457
Ls 20; vienas tējmašinas, novērt, par
14483
Ls 12; kopvērt. Ls 92, ienākumu noBabītes pagasta
valde izsludina par
Latvijas bankas Jēkabpils nodaļa ziņo,
dokļa piedzīšanai.
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes ka pazaudēta
beztermiņa noguldījumu
apskatīt
pārdošanas pasi te 373, izdotu no Babītes (Piņķu)
Mantas varēs
grāmatiņa te 15292, izdota no Latvijas
dienā uz vietas.
pagasta valdes 26. iebruarī 1920. g. uz bankas Jēkabpils nodaļas uz Mīlas Jāņa
Priekšnieks (paraksts).
Miķeļa Konrāda d. Vilciņa v.
14444
14417
m. Bremze v. 30. sept. 1925. g. 14330
Iespiests Valsts " tipogrāfijā.

skolotājs,

priekšnieka

palīgs.
nederīgu note 482, ndotu 1920. g. 25. augustā 'no Tērvetes
pag. valdes uz Jēkaba Jēkaba d. Jansona vārdu.
138S9
1. iecirknī izsludina par
zaudētu iekšzemes pasi

Turlavas pag. valde izsludina par
skolotāju
nederīgu nozaudēto zirga pasi JVs 644
tiesībām. Kandidāti tiek uzaicināti pieizdotu 1924. g. 30. oktobrī no Turlateikties rakstiski, vai ierasties personīgi vas pag. valdes uz Jēkaba
Jāņa dēla
vēlēšanu dienā 14. oktobrī š. g., pagasta
Doniņa v.
1*4163
namā, pie pagasta padomes, pulksten
12 dienā. Pr ekšroka muzikāliem un saValkas apr. pr-ka palīgs 2. iecirknī
biedriskiem
darbiniekiem ar skolotāju izsludina par noderīgu nozaudēto kara
praksi. Alga pēc valdības noteikumiem. klausības apliecību te 7257, izdotu no
Valkas kar/a apr. pr-ka 1924. gada
14254
1
.
Pagasta valde.
16. maijā uz Kārļa Jāna d. Rona v.

vīrietis, ar pilnas pamatskolas

Skrundas pagasta valdei
un tiesai
Ku'dīgas epriņķī

vajadzīgs iestrādājies

darbvedis.

Dažādi sludinājumi ]
Zvērināts kurators sasaucmaksātneipējīgā
parādnieka Sīmaņa Šeinina lietā

kreditoru pilnu sapulci

4 p. p,
Kandidāti tiek lūgti pieteikties rakstiski 1926. g. 15. cktobrī, pulksten
Rīgā Vald:māra ielā 33dz. 2.
vai ierast es personīgi pie pagasta paSapulces dienas kartība:
domes 16 oktobri
1926. g., pīkst.
12 diena, Skrundas pagasta namā uz 1) zvērinātā kuratora pārskats par lietas
stāvokli;
vēlēšanām, iesniedzot dokumentus par
izglītību un darba spējām. Lūgumraksti 2) konkursa valdes priekšēdētāja un
locekļu vēlēšanas;
apliekamiar zīmognodokli 80 sant.
Alga pec kategorijas, brīvs dzīvoklis, 3) atlīdzības n ..teikšana zvērinātam kuratoram un
apkurināšana, apgaismošana un zeme
4) tekošu lietu caurskatīšana.
pec normas.
Zvēr, advokāts (paraksts) ^
14465
14348
1*
Pagasta valde.
priekšnieka
palīgs
Cēsu apriņķa
1. iecirknī
izsludina par nederīgiem
sekošusnozaudētus dokumentus: 1) Latv.
pasi te 687, izdotu no Drabešu pag.
valdes uz Jāņa Kārļa d. Kitnera v.,
2) Latv. pasi te 1369, izdotu no Drabešu pag. valdes
uz Jāņa Kārļa d.
Lasmaņa v., 3) kara klaus. apliecību
te 213, izdotu no Cēsu apr. apsardz.
pr-ka 1921. g. uz Jāņa Pētera d. Veiša
vārdu, 4) kara klaus.
apl. te 14872,
izd. no Cēsu apr. apsardz. priekšnieka
1920. g. uz Kārļa Dāvida d. Daniela
vārdu, 5) Latv. pasi te 452 , izdotu no
Nēķena pag. valdes uz Nannijas Rudolfa m. Rungul v.
14156

Zvērināts kurators sasauc maksltne-p ējīgi
parādnieka Zamueļa Bludza lietā _

kreditoru

pilnu sapulci

1926. g. 15. oktobrī, pulksten 5. p. Pr
Rīgā, Valdemāra ielā 33, dz 2.
Sapulces dienas kārtība.
1) zvērinātā kuratora pārskats par lieta»
stāvokli;
priekšsēdētaja un
2) konkursa valdes
locekļu velēšanas;
.,
Ku3) atlīdzības noteikšana sverinatamļ
ratoram un
4) tekošu lietu caurskatīšana.
14466
Zvē'. advokāts

(paraksls)__

Dzīvokļu kooperativs „ Atpūta"

g-,
10. oktobrī 1926.
Ventspils pils. policijas priekšnieks sasauc
*K)
Bīskapu ielā te J,
no
rīta,
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi
te 4987, izdotu no
Ventspils pol. pref. 1920. g. 21.'maijā
uz Līzes Jēkaba m. Steinbergv. 14153

P^

Rīgas apr. Skrīveru
iec. policijas
priekšnieks izsludina
par nederīgiem
sekošus
nozaudētus
dokumentus:
1) personas apliecību (Nanzena sertifikātu) te 232/5985/11., izdotu
1922. g.
21. novembrī no Daugavpils apriņķa
pr-ka uz Pāvila Annas d. Kadiša ' v.,
2) Latvijas iekšzemes pasi JVs 169, izdotu
1920. g. 7. maijā no . Birzgales (Lindes) pag. valdes uz Andreja Jēkaba
dēla Bramaņa v., 3) Latvijas ' iekšzemes pasi te 1129, izdotu 1924. g.
27. maijā no Birzgales (Lindes) pag.
valdes uz Jura-Arvida Kārla
d. Poriņa (dzim. 1907. g.) v. un kara klausības apliecību
te 85990,
izdotu
1925. g. 3. decembrī
no Rīgas kara
apriņķa
priekšnieka uz tā paša
v
4) kara klausības apliecību j>
*
30169
izdotu 1926. g. 2. janvāri no Rīgas
kara apriņķa priekšnieka uz Viļā lura
dēla Viksne ( jzjtņJ907 ^) v,
14245
Latvijas
unversitātes
lefritīrnTcīīās
kartiņa te 3821 uz Gotharda B r I k
m a ņ a
vardu pazaudēta un ar šo tiek
izsludināta
paijiideiigu.
l44

g

iii vlā
Dienas

kārtī ba:

1) Prezidija velēšanas.
2) Statūtu nolasīšana un pieņemšana.
un
3) Vēlēšanas: rPadome, valde
zijas komisija.
4t Paiju jautājumi.
5) Dažādi jau'ājums.
,,c «*sii.
Statūtu parakstītajā
14459
Maksātnespējīgā parādnieka

,U,it,<, J***»j#

konkursa valde uzaicina
kreditorus uz

kreditoru

mm. i*"»

r t
sanu*«

",

ktob
kura nolikta uz š. g. II.
, >«'.V
7 vakarā, Rīgā, apgabalt. nātna
..0
•Dienas k a r 11 b a
noiei"1) Maksātnespējas rakstura
21 Konkursa valdes atalgojums,
i) Konkursa nnsas noteikšana.
4) Dažādi jautājumi.

°

5) Ko.ikursa slēg šana.

.

Konkursa valdes P**»£*i.
zvēr, adv. ori. M. °J^
144S4
j^
lauksaimniecības «""
Ramkas
reģistrēts

^

.^

s-als
statūtu oriģins»

Latvijas
un versitātes
leģitimācijas
kartiņu
^
JVs 2334 uz RebekT. mT
aiz nezināmiem iemesliem p * . ,tis
vidskas
vardu pazaudēta un ar šo
kas to atrastu, ^ic,
kādēļ
personas,
tiek izsludināta par nederīgu.
14451 nodot to min. b-bas valdei.

