Maksa par . Valdības Vēstnesi sākot no 1. janva|a:

Latvijas valdības

Saņemot ekspedīcijā:
par 1 mēnesi

oficiāls laikraksts

iznāk katru dienu, izņemot

1 lats 50 sant.

svētdienas un svetkudienas

piesūtot mājā un pa pastu:
Par i mēnesi
par atsevišķu

numuru:

1 lats 80 sant.

saņemot

ekspedīcijā
pie atkalp ārdevējiem
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Redakcija:
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Runas

Noteikumi par valsts aizdevumu izsniegšanu policijas darbiniekiem satiksmes
līdzekļu iegādāšanai.
Rīkojums par franču valodas skolotājiem.

Rīkojums ārstiem, zobārstiem , vecmātēm,
slimnīcām, sanatorijām u. t. t. par
darbības pārskatu iesūtīšanu.
Rīgas ostas valdes rīkojumi.

Valdības rīkojumi nn pavēles.
Noteikumi
par valsts aizdevumu izsniegšanu
policijas darbiniekiem satiksmes
līdzekļu iegādāšanai.
1.

Tiesību saņemt valsts aizdevumu satiksmes līdzekļu iegādāšanai (zirgu, ratu,
aizjūgu u. t. t.) bauda apriņķu
priekšnieki un viņu palīgi, resp. policijas iecirkņu priekšnieki apriņķos, kriminālpolicijas uzraugi apriņķos un vecākie policijas kārtībnieki pagastos.

11—12

Rīgā, 1926. g. 30. janvāri.
Valsts kontrolieris R. Ivanovs.

Aizdevumu izsniedz
bez procentiem
no budžetā paredzētiem līdzekļem uz
laiku, ne ilgāku par diviem gadiem.
Aizdevums vienai personai nevar pār-

J.Kam i n s k i s.

Rīkojums Nr. A-87
1926. g. 28. janvāri.
Saskaņā ar 1919. g. 8. decembra «Likuma par Latvijas
izglītības iestādēm"
14. pantu atzīt par pilntiesīgiem vidusskolu skolotājiem bez augstskolas izglīkas
tības
franču
valodas skolotājus,
ieguvuši Francijas universitātēs apliecību
„Gertificat d'Ettdes Frangaises", un kam
tā ari pilna vidusir kā pedagoģiskā,
un attiecīga
skolotāja
skolas izglītība
prakse.

pa

daļām,
pēc katriem notecējušiem sešiem mēnešiem. Atmaksas termiņus nosaka administratīvais departaments.
5.

Aizdevuma saņēmēja parādu zīme un
galvojumi iesūtāmi administratīvam departamentam, kuram piekrīt vispārīga
uzraudzība par aizdevumu atmaksu.
6.
Aizdevuma saņēmējam aizliegts par
šo naudu
iegūtos satiksmes līdzekļus
pārdot, ieķīlāt vai citādi atsavināt pirms
pilnīgas aizdevuma atmaksas.
7.

Ierēdņiem, izstājoties vai viņus atlaižot

no dienesta, viss aizdevums jāatmaksā.

8.
Noteiktos termiņos labprātīgi nesamaksātās sumas piedzenamas no aizņēmēja
vai galviniekiem
valsts neapstrīdamu
prasību kārtībā līdz l°/o_ mēnesī soda
naudas no termiņa notecējuma līdz nomaksas dienai.
9.
Visas iekasētās aizdevumu sumas līdz
ar varbūtējām so3a
naudām iekšlietu
ministrijas administrativais departaments
katra budžeta gada beigās iemaksā kre-

Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka
1926. g. 9. februāra izsolē netiks

pārdotas:
1) Kazdangas muižā atrod. R. Volfa
firmas kuļmašīna un Garret & Sohn
firmas lokomobile un
2) Stendes muižā alrod. „Case" firmas
kūlējs.

7. Siguldas kājnieku

pulks

atkārtoti lūdz visas policijas un
citas
iestādes
paziņot
pulka
komandieram
Alūksnē bijušā pulka kareivja La u č a,
Jūlija Jāņa d., uzturēšanās vietu.

Valsts Bibliotēka

Rīkojums.
Ar šo veselības departaments atgādina
visiem ārstiem, zobu ārstiem, vecmātēm,
masierēm, slimnīcām, sanatorijām, dzie-

dinātavām,

dzemdēšanas

patversmēm,

slimo kasēm, ambalatorijām, ķimiskianalitiski bakterioloģiskām laboratorijām
un kabinetiem, kosmētiskiem kabinetiem,
Rentgena kabinetiem, Candera institūtiem un prostituēto kontrolpunktiem, ka
1. aprīlim obligatolīdz 1926..g.
riski jāiesūta ziņas par savu 1925. g.
darbību: tām iestādēm un personām,
kuras atrodas un dzīvo Rīgā — veselības departamentam, bet visiem pārējiem
— attiecīgiem apriņķu ārstiem.
Darbības pārskata tabeles augšminētām
personām un iestādēm saņemamas:
kuras dzīvo Rīgā un
a) personām,

Rīgā esošām veselības kopšanas
veselības
departa—
iestādēm,
mentā, Skolas ielā JMs 28, ist.

36 un

dzīvojošam med. persob) apriņķos
kopšanas
veselības
nālam
un
iestādēm — caur apr. ārstiem.

Rīgā, 1926. g. 30. janvāri.

10.
Tuvākus
norādījumus šo noteikumu
robežās dod iekšlietu
ministrijas administrativais departaments.

Veselības depaitamenta
vicedirektors Dr. M. Džonsons.

Epid. -administrativās nodaļas

vadītājs Dr. J. Sentels.

Rīgā, 1926. g. 28. janvāri.

Nr. 1.
Rīgas ostas valdes rīkojums

uzaicina perRīgas ostas valde ar šo
gada plosonai, kuras vēlas ierīkot šī
dārzus
koku,
rajonā
Valsts kontroliera lēmums.
En3 s sezonā ostas
privathetosanai
kā vispārīgai, tā ari
Papildinot 1922. g. 27. marta un 29. no15 dienu laika
iesniegtRlfas ostas valdei
vembra lēmumus („Valdības Vēstneša"
par
ierādījumu
ar
p
līdz
nazinolumu
.

ka darbības
Ēdens Up. zemes W**™ ™ ta$S£
i
vienkāršošanas labā, sākot ar 1926. g.
koku dārzu plānu
nas tiesībām un
resaiepriekšējai
*• iebruari , nav iesūtāmi
attiecīgas atļaujas
3 eksemplāros dēļ
vīzijai :

"sNb 72 un 272), paziņoju,

28. janvāri atvērusi B o 1-

Izglītības ministris E. Z i e m e 1 s.
Tuvākas ziņa; jau uzrādītas 1925, g.
Skolu virsvaldes direktors R. L i e p i ņ š. «Valdības Vēstneša" 288. numurā.

dīta departamentam.

Ministru prezidents K. Ulmanis.
Iekšlietu minlstris Ed. Laimiņš.

sākot ar š. g.
vos nodaļu.

Paziņojums.

Departamenta priekšsēdētājs

sniegt 700 lat es.

4.
atmaksājams

no

sonām

par

katru

60 sant.
12

vienslejīgu

rindiņu
—
c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . —

.16
.20

Valdības iestāžu paziņojumi.

2.

Aizdevums

stundas

Rīgā, pili Ns 1. Tel. N° 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejlgām rindiņām
3 lat.
pai katru tālāku rindiņu
. . — ,
b) citām iestādēm un amata per-

1. darīļumi un saistības,
kuru vērliba ņemšanas, piemērigi ostas obligat. noJlasapera
O Ba
pyccK.
spaneā
nepārsniedz Ls 2.C00,
teikumiem 109, 110. un turpm. §§ no1916;
Heuschul,
Feueiwehr - Lieder;
2. mantas un materiālu
apgrozījumi, sacījumiem.
BonbMapcKoe V'BSAHoe Oone-BO o Hapoa.
kuru vērtība nepārsniedz Ls 2
000,
Ostas priekšnieks J. Raudzeps. Tpe3BOCTH: Iustruction zum Feuerlosch3. paziņojumi par
iestāžu komisiju
weaen; Grāmatu rādītājs Valmieras BiDarbvedis J. B u r g a.
sēdērr, ja apspriežamo objektu vērbliotēkā — 2 eks.; Pharmacopea Wirtentība nepārsniedz Ls 2.0C0,
bergica;
TrBKapcTBaivrb;
CoOn.'EHKa
4. paziņojumi par komisiju sanākšanu Rīgas ostas valdes rīkojums Nr. 2.
KOJiOB'b, ne,zj,arorHq. ncHxojior/HH; Meyer,
gadījumos, kādi parediēti valsts
Rīgas ostas valde uzaicina visus kuģuDie Polaritāt;
Kalniņ, Tafelrechnen;
kontroles revīzijas
laipu materiālu iznomātājus, kā ari stīvippgaidu reglaBacHJībeB-b,
ToJiCTOHOHCKa:
ArponoM.
menta 35. p, ja operācija nepārdorus, tirgoņus un kuģu īpašniekus un 1.1, coB-femanie; Očinan 300Texnia: Chesniedz Ls 1.00O,
kuriem pieder laipu materiāli kuģu kravu mische Notizen; Pepper, Milchwirtschaft;
5. karaspēka daļu noiēķioi un izmakie- un izkraušanai, pirms viņu, t. i. ma/],OBO^bCTB ie BOfiCK-b; 3KCKypcioH. Bblteriālu lietošanas, iesniegt
sas orderčeki par tekošām vajadzīostas valdei craBKa; HHcrpyKu,iH;
Co6p. Vnpaaji.
paziņojumu līdz ar materiālu sarakstu, AKUH3HbIMH
bām piegādātu svaigu gaļu,
CČOpaMH;
HHCTpyKLJ,iH ;
6. drošības naudas izmaksas orderuzrādot vietu, kur
materiāls nokrauts, Wilmsen, Hersilieus;
—
109 dažādas
čeki un cita veida nodrošinājumu dēļ viņa apskatīšanas.
grāmatas un brošūras; R. Egle — Rīgā:
atbrīvošanas pieprasījumi pie galīPamats.
Ostas oblig. noteikum. PeHHHKOB-b. B-b crpan-B *ryĶecb; Bem>iH,
gas norēķināšanās par iepriekšējā
§§ 93., 94. un c.
Ha nepesajie; Upīts, Proleiaritkā māksla;
punktā minētiem piegādājumiem,
MaTepiajībi;
Bjiok,
ZlonojiHHTe^bHioe
Ostas priekšnieks J. Raudzeps
7. drošības naudas daļa izmāktas orderBocroicb; MeDarbvedis J. B u r g a. ZI.BeHaj.uaTb; HBaHOB-b,
čeki un cita veida nodrošinājumu
pe>KKOBCKiH, A^eKcan^p'b I.; CnnpHflodaļu' atbrīvošanas pieprasījumi ar
hobhi, CoiiiajīpeBo^ iouioHepbi; —8 grānoteikumu, ka daļu atbrīvojami nematas;
M. Woit — Berlīnē — Woit,
pārsniegtu 90°/o no vita nodrošiUmgestaltungen
an
Blattgevvebfn
—
nājuma.
1 broš.;
Dancīgas Brīvvalsts — GutLatvijas banka

Valsts kontroliera lēmums.

3.
Lūgumi izdevumiem iesniedzami vietējam apriņķa
priekšniekam,
uzrādot
aizdevuma sumu, divus maksātspējīgus
galviniekus un uz kādu laiku aizdevums
nepieciešams.
Apriņķa
priekšnieks šo
lūgumu līdz ar savu atsauksmi iesniedz
iekšlietu ministrijas administrEtivam departamentam, kurš izšķir jautājumu par
aizdevuma piešķiršanu un tā apmēriem.

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili Ko 3. Tel. Ns 9-89

.

Sludinājumu maksa:

achten flber den Danzig-Polnischen

Pcst-

streit — 1 broš.; Dipan, Limbažos —
VKasij Eh HivinepaTopcKaro BejinnecTBa
— 1 grām ; B. Ļuļe, Ņujorkā — Lule,
Latvia — 1 breš ; E. Ulmans, Valmierā
— Ulman, Didaktika kurlmēmo skolā —
1 broš.; Laty. ģenerālkonsuls, Vācijā —
Schramm, Die Inkunabeln — 1 grām ;
Linschoten Vereenfg ng
—
1
broš.;
Kļaviņ-Ellansky, Šveicē — Rapport Annuel de la chambre de
commerce;
Slichel, Argentinien; Burneus, La chambre

Vandoise;

Verbelis, La

— 4 grām.;

tavers

Lituanie russe

A. Glāznieks, Rīgā — At-

le dēsert —

1 katalogs;

Oester-

reichischer Bundesverlsg, Vienē: Kalinka,

Griechische Sprachlehie
—
1 grām.;
G. Fischer,
Jenā:
Hohn
Der ostpreassischeHolzhandel; Poh e Wohnungsnot — 2 grām.; Bīriņš, Londonā: Town
and
countiy
News
—
1 žurnāls;
Radecki, Riea: Kircboff.

Eurooa

—

1 er.:

Latv. konsulāts Berlinē
—
Das Echo
laikā ņ O 1925. g. 1. julija _ līdz 33. dec. M 33 — 1 žurn.; V. Sinaiski, Rīgā:
saņēmusi sekošus dāvinājumus no:
Sinaiski, chronologie de Roma —1 gr.;
Līgotņu Jēkaba, Rīgā — Latviešu Vācu sūtniecība Rīgā: Becker, Deutsche
1 žurn.
kompl.; Universitat
avīzes 14)01. g. —
—
1 gr.; T. Skribanovic,
A. Stāla, Rīgā
— 25 daž. uzsaukumi; Rīgā : Baut, Eltern seminarien ; SkribaKauguru
Mičkeno?: novvitz,
H.
Endzebņa
Wundts
Voluntarismus
—
Deutscher
Verein in
Livlacd
5908; 2 gr.; A. Bīlmans Rīgā : Bilman?, GrundJloBarHH-b, Feorpacbia; R chter, Socialdem. Lngs par Latviju — 1 gr. ; Fr. nkfuiter
Zukunftsbilder; Vtojiobh. saKOHbi 1910; Zeitung : Europas Volk vv.rtschaft — 1 gr.;
BepBH, Bopb6a, aa CBo6oAy; HhctptvkA. Schroll: Schroll, Almanach — 1 gr. ;
ujh no nocraHOBick ;ioma,n,eft; A^Jiep-b, Universitātes
Bibliotēka
—
Gracā:
Prausnitr, Die Tuberkulose; Ude, t as
Koch,
Monstri HuMaccosan cra^Ka;
māni; Lee, Selbstarzt; Paczkowjki; ZooWirtschaftsideal; Weiss, D e musikalische
Charnberlin;
Die Instrumente; Schuster,
logische
Garten;
Johann Kepler;
Grunlagen; HefdelbcgerStudeatenschaff; Kronēs, Gethich'e Kari Franzens-UniverĒBpeHHOBT>, AKiiHSHbiH Ha^ sop-b ; Triuisitat — 5 gr.; General Chemical Comtatis; Alkschņa, Apakschā krehslā; Rigas pany, Nju-Jorka — Katalogs Ne 85 — 1 gr;
garīgais Westnesis; Aufruhr in Dresden; J. Pavils — Dzircciemā: Svirgldes I —
rpeHvniKHH'b, PvccKaa HCTopiH; Pusikan, 10 eksempl.; ārlietu ministrija — Gay
Wappenfiguren; MoposoB-b, nepesoporu; Relief operatiens; no nValdibas Vēstneša"
HocKOBa, flnoHiH;
Ocbo6o. tj.ht
ķburedakcijas: La restauration financiee de
jKenie; TopciriH, CnpaBoinaH KHHHCKa; la Po!ogneLoreatowicz, Ladislas Reymont,
KopKVHOB-b
Pvcck.
FocyA.
npaso; Przemysl, Handel, Zalacznik ; Dziecn k
Monitor
fleabKOBa. napjiaMCHTCKiH crpoii; fleAb- Ustaw; Commerce extērieur;
ABHJKeHie; /Ih6- Polski; Czasopismo tethniczne; Handel
KOBa, FIo^HTHHecKoe
Polskiej;
Rzezypojpolitej
KHexrb, Ha-rcorH; Boncken, Studenten; zagraničzny
Mantu rassejs; Thomas, Kalender 1925; Revue trimestrielle de Statistique ; ElektryStalystyka
Pracy; uo
Dusas diena; Binde, Reliģiski ļaudis; fikaeja Polski;
Evvanģelijuma df^mas; Ardeevas augstlaikrakstu nn žurnālu redakcijām: Latvis
skolai;
Leleks,
Ewanģelijuma meldiņi; — 5 eks. ; Latvijas
Sargs — 4 eks. ;
Russ.
StaiteordLatvijas
Vēstnesis
—
3 eks.; Lstvijas
Pahrtulkotajs;
s,
Spie
Benningen, Dein Reich komme! Kareivis — 3 eks. ; Zociāldernokrats —
nung;
2 eks. ; Jaunākās Ziņas — 1 eks.; Jaunā
W gner, Lozernebau;
3aHu. eB-b, PyKODas Dzīve — 1 eks ; Kurzemes Balss — 1 eks;
boactbo a^'bioTaHTOB'b; Kuhnert,
ByMaLaukstrādnieks
—
1 eks. ; Zemgales
Flach-; BHJībiHHCK ii Kyjibtypa;
Balss — 6 eks ; Zvejnieku Vēstnesis —
kobck ii, Ctohh; Altsmannsberger, Heuernte; Rogolski, Der Korbweidenbau; 1 eks.; Jaunā Balss — 1 eks.; Irglllības
Verhā'tministrijas mēnešraksts — 1 eks ; Latvju
Wasserwirtschaftliche
Meisner
BojmeHKOB-b
C6opHHicb
ackok.
Saule
— 1 eks.; Lstvijas Biškopis —
nisse;
Vēstnesis — 6 eks.;
^OBO^bCTB; Bargelolose Zahlungsverkehr; 1 tks.; Kristīgs
o-bo npocB-feLatvju Tirgotājs — 1 eks.; CeroflHH —
Ainel a Galē; PyccKoe
eks
BenepoM^ — 1
Statut
der Russ. Gesell. des 1 eks.; Cero^HH
;
meH 'H;
Kgmhtcti,
1900;
Rigasche Rundschau —
1 eks ; Neues
Kreuzes
Rothen

apr., Dunkiškas sādžas, Silajāņu pag., pēc sod. lik. 184. p. 1. d. — Pazi ņot
krievs, vecticībnieks, līdz 1925. gada dzīves vietu.
24. novembrim strādāja uz jaunbuvejamā
115073. Šurmans, Augusts Jēkaba d,
Valsis bibliotēka izteic pateicību visiem
— Dobe'.es 35 g. vecs, Latvijas pilsonis, agrāk dzīv!
Liepājas-Glūdas
dzelzsceļa.
ziedotājiem.
iecirkņa miertiesneša 1925. g. 17. dePiņķu pag., Dambja krogā. — Rj gas
Direktors M. Stumbergs.
10. iec. miertiesneša 1925. g. 15. decembra raksts Ns 671 (11-1-26) , apvai—
lik.
262.,
284.
un
475.
p.
nots
uz
sod.
cembra
raksts Ns 14.23 (8-1 26), apv. Vz
saraksts
Meklējamo personu
Paziņot dzīves vietu.
sod. lik. 284. p. — Ziņot meklētājam.
Nr, 248.
18061. Suseklis, Pēteris Aloiza dēls,
18074. Žerdiņš, Jēkabs Ābrama d.,
(4 turpinājums.)
piederīgs pie Dricānu pag, agrāk dzī- 35 g.
vecs, pied. pie Saldus pag,, KulBoriss
Grigorija
d.,
18030. Pilniks,
vojis kīgā, Alises ielā Ns 5, dz. 35. —
dīgas apr., agrāk dzīv. Saldu, Striķu
vecums un piederība nav zināmi, agrāk
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas pr-ka
ielā Ns 3. —Rīgas pilsētas 3. iecirk ņa
dzīv. Rīgas Jūrmalā, Edinburgas prosp.
1926. g. 7. janvāra raksts (11-126), ap16. decembra
miertiesneša 1925. g.
iec
miertiesneša
12.
No 39. — Rīgas
vainots krāpšana, —' Apcietināt un noraksts Ns 1348 (8-1-26), apv. uz sod.
raksts
Ns 1742
1926. g, 4. janv.
gādāt meklētāja rīcībā.
nogādāt meklētāja rīcībā.
lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.
(13 1-26), apv. uz sod. lik. 231. p. —
18062. Samsonova, VasaVasilija m.,
18047. Ribakovs, Vasilijs Ivana dēls,
Paziņot dzīves vietu,
18075. Šantars, Alberts Staņislava d.,
32 g. vecs, pied. pie Jēkabpils. — Rīgas piederīga pie Silajāņu pag. Rēzeknes apr.
18C31. Parūks, Kārlis Kriša dēls, 2. iec. miertiesu. 1925 g. 10. decembra — Daugavpils apr. 1. iec. miertiesneša 18 g. v., pied. pie Rozenmuižas pagti
40 gadus vecs, piederīgs pie Blīdenes
raksts Ns
1291 (81- 26), apvainots uz 1925. g. 17. decembra raksts Ns 496 Rēzeknes apr., Morcinieku ciemā. —
pag., Tukuma apr., latvietis, luterticīgs,
sod. lik. 139. p. — Paziņot dzīves vietu. (11-1-26), apvatnota uz sod. lik. 574. p. Daugavpils apr. 8. iec. miert. 1925. gada
rokpelnis. — Tukuma iecirkņa mierties14. decembra raksts Ns 3280 (8-1-26),
18048. Rubens, Alfrēds Fridricha d., — Paziņot dzīves vietu,
neša 1925. g. 21. decembra raksts Ns 983
pied.
apv.
uz sod. lik._ 581. p. — Apcietināt
d,
Fricis
Jāņa
18063. Simanis,
(13-1-26), apvainots uz sod. lik. 397. p. 18 g. v., Latvijas pav., agrāk dzīv. Rīgā,
meklētājam.
un
nogādāt
pag.,
Valkas
apr.,
agrāk
pie
Jērcēnu
18. — Rīgas
Marijas ielā JSfs 5, dz,
— Paziņot dzīves vietu.
dzīv. Cēsis, Krūmiņa mājās. — Madonas
Alfrēds Jāņa d., dzim.
18076.
Šmidts,
prefektūras
3.
nodaļas
1925.
g.
28.
dec.
18032. Platonovs, Staņislavs Franča
apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 1902. g. 27. decembri, pied. pie Pāles
raksts
Ns
9873
(8-1-26),
sod.
no
Rīgas
d., 14 gadus vecs, piedeiīgs piePosienes
18. decembra taksis Ns 1628 (11-1-26), pag, Valmieras apr., latvietis, pareizpag. Ludzas dpr., ģērbies pelēkas drēbēs, 9. iec. miertiesneša uz sod. lik. 188. p.
apv.
uz sod. lik. 139. p. 1. d. — Ņemt ticīgs, neprecējies, kurpnieks. — Kara
vai
5
dienām
aresta.
—
cepurē un biksās, īsā mētelī, mati tumši. ar Ls 15,—
parakstu
par dzīves vietas neatstāšanu. Tiesas 1925. gada 24. decembra raksts
— Dzelzsceļu policijas Rēzeknes nodaļas Paziņot meklētājam.
Sietinsonr, Kārlis Kārļa
d, Ns 17853 (11-126). apv. uz k. sod. lik.
18064.
Jānis
(tuvāku
ziņu
18049. Rampans,
priekšnieka 1925. g. 15. decembra raksts
dzim. 1872. g. 23. augustā, Liepas pa128. p. 1. d. 133. p. un sod. lik. 128. p.
—
Rīgas
prefektūras
3.
nodaļas
nav).
Ns 5225 (131-26), bez vēsts nozudis no
1. d. 133. p. un sod. lik. 1903. g. izd.
raksts
Ns S611 gasta pilsonis, pase izdota no Cēsu apdzīves vietas Zilupes stacijā. — Paziņot 1925. g. 16. dec.
riņķa priekšnieka palīga 1. iec. 1925. g, 581. p. 1. d. — Apcietināt un ievietot cie(81-26), sod. no Rīgas 9. iec. mierdsīves vietu.
7. janvāri, J*fe 9572, (tuvāku ziņu nav). tumā, ieskaitot viņu 4. iec. kara izmeklē18033. Puķīts, Vilis Valta d., agrāk tiesneša uz sod. lik. 138. p. ar Ls 25,—
— Valmieras apriņķa 1. iecirkņa miert. šanas tiesneša rīcībā, par ko paziņot
vai
7
dienām
aresta.
—
Paziņot
meklēdzīvojis Rīgā, Puškina ielā Ns 9, dz. 32
1925. g. 17. decembra raksts Ns 830 pēdējam un kara tiesai.
(iuvāku ziņu nav). — Jelgavas pilsētas tājam.
(12-1-26),
apv. uz sod. lik. 284. p. —
pied.
18050.
Roga,
Ādolfs
Ādolfa
d.,
1E077. Šilovs, Vasilijs Sergeja d,
iecirkņa miertiesneša 1925. g. 23. dePaziņot
dzīves
vietu.
pie Cēsu pilsētas, agrāk dzīv. Cēsīs,
14 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apr., Sakcembra raksts Ns-1833 (12 1-26), apvai18C65. Stiebels, Vilhelms Kārļa d., stigales pag., dzīv. Alūksnē, Kapsētas ielā
nots uz sod. lik. 397. p. — Paziņot Gaujas ielā JSe 11. — Auces iec. mierdzim. 12. janvāri 1903. g., pied. pie Ns 13, krievs, vidēja auguma, pelēkiem
tiesneša
1925.
g.
14.
dec.
raksts
Ns
700
dzīves vietu.
Nēķenu pag, Cēsu apr., latvietis, neprematiem, pelēkām, mazliet greizām Ecīm.
18034. Pipors (Pipirasa), Joza Kaza d., (8-I-26>, apv. uz sod. lik. 397. p.
cējies, pēdējā dzīves vieta Rīgā, Stabu — Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieka
1.
d
d.
—
Pazinot
dzīves
vietu.
25 g. v., Lietavas pav., agrāk dzīvojis
ielā Ns 77, dz. 25. — Rīgas policijas 1925 g. 22. decembra raksts Ns 17861
I805I. _ Rozenblats, Alfrēds, pēc noBauskas pagastā. — Bauskas apriņķa
I iecirkņa miertiesneša 1925. g. 17. dec. darbošanās tirgotājs (tuvāku ziņu nav). 7. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 23. de(11,1.-26.), 1925. g. 17. decembrī aizraksts Ns 46071 (12-1-26), dēļ
raksts Ns 542 (12 I 26), apv. uz sod. lik. — Madonas apr. 2. iec. miertiesneša cembra
bēdzis no saviem vecākiem. — Apcie1925. g. 15. dec. raksts Ns 564 (8-1-26), 10. iec. miertiesneša sprieduma noraksta tināt un nosūtīt meklētāja rīcībā.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.
izsniegšanas. — Ziņot minētam mier18035. Plotko, Andrejs Antona d, apv. uz sodu lik. 532. p. 1. d. 3 pkt. —
18078. Šiliņš, Francfs Franča d., 36 g.
dzim. 1895. g, agrāk dzīv. Šķibes pag. Pieprasīt drošības naudu Ls 300, līdz tiesnesim uz viņa 1925. g. 30. novembra vecs, bij. Krievijas pav., bez noteiktas
rakstu Ns 1361.
Jelgavas pilsētas iemaksai apcietfnlt, par ko ziņot
. Strautiņu" mājās. —
dzīves vietas. — Rīgas prefektūras 3. no18066. Stuls, Voldemārs Jēkaba d.,
Mārtiņa
18052.
Rassmanis,
Eduardi
iecirkņa miertiesneša1925. g. 28. dec.
daļas 1925. g. 29. decembra raksts ar
dzim.
6
jūnija
(j
st.)
1885.
g.,
pase
raksts Ns 1287 (12-1-26), sod. lik. 49., d,, pied. pie Olaines pag., Rīgas apr.,
Ns
8406 (12-I.-26), piedzenams
vizas
agrāk dzīv. Rīgā, Bruņinieku ielā Ns 72, izd no Rīgas Jūrmalas policijas priekš581. p. I. d. p. — Piestādīt tiesai.
nodoklis
Ls
20.
—
Paziņot
meklētājam.
nieka 1921. g. 16. jūnijā Ns 3830, pēdējā
18036. Pugajeva, Pelageja Pētera m., dz. 9. — Kriminālās pārvaldes Rīgas noM» 16.
18079.
Šenne, Alfrēds Jegora d.,
28 g. v., _bij. Krievijas pav., agrāk dzīv. daļas priekšnieka raksts no 1926 g. dzīves vieta Slokā, Dzirnavu ielā
—
Dzelzsceļu
policijas
Valmieras
nod.
dzim.
1889.
g, Valmierā, latvietis. 7.
janvāra
(11
1-26),
apv.
piesavināšanā.
Talsu ielā Ns 9, dz. 98. — Rīgas prefekpriekšnieka
1925.
g.
29.
decembra
raksts
Rīgas
p:lsētas
9. iecirkņa miertiesneša
—
Apcietināt
un
nogādāt
meklētāja
rītūras sanitārā galda 1925. g. 30. dec.
Rigcer Tageblatt — 6 eks.; DosFolk —
1 eks.; Latvju Grāmata — 1 eks.

18045. Puķīts, Aleksandrs Andreja d ,
1895. g. 4. decembrī, pied. pie
dzim.
Rīgas pilsētas, agrāk dzīv. Rīgā, Cēsu
ielā Ns 23. — Rīgas 12. iec. miertiesu.
1926. g. 4. janvafa raksts Ns 1470
(14-1-26), apv. uz sod. lik. 57i. p. 3. d. —
Paziņot dzīves vietu.
18046. Ratenberg,
dzim. Leinberg,
Gotlība Jāņa m., dzim. 1886. g. 10. aug.,
pied. pie Rīgas, agrāk dzīv. Sīmaņu ielā
Ns 14/16. — Rīgas policijas 5. iec. priekšnieka 1925. g. 19. decembra raksts
Ns 18734 (11-1-26), apv. uz sod. lik.
262. p. 1. un 284. p. — Apcietināt un

no cībā.
18:53. Reingolds, Augusts
(tuvāku
ārsta kontroles. — Paziņot dzīves vietu.
18337. Pasvianskij, Mo/ša Jankeļa d., ziņu nav). — Rīgas prefektūras 3. noLietavas pav., agrāk dzīvojis Bulduros, daļas 1925. g. 24. dec. raksts Ns 9851
Lielā prospektā Ns 36 (tuvāku ziņu nav). (12 1-26), sod. no Rīgas 9. iec. mierties— Rīgas 12. iec. miertiesneša 1926. g. neša uz sodu lik. 138. p. pam. ar Ls 20
4. janvāra raksts Ns 1650 (13126), apv. vai 3 dienām aresta. — Paziņot meklēuz iodu lik. 397. p. — Paziņot dzīves tājam.
viptil
18054. Rešetnikovs, Krišjānis Spiri18038. Prockans-Prockalovs, Daniels dona d., dzīv. Jēkabpils . Brodos" JēkabVoicecha d., 29 g. v, pied. pie Kārsavas pils ielā Ns 23. — Rīgas 13. iec. mier
pag., Ludzas apriņķa. — Ludzas apr. tiesneša 1925. g. 22. decembra raksts
3 iec. miertiesneša 1925. g. 28. dec. .No 510 (12 1-26), apv. uz sod. 4ik. 28). p.
raksts Ns 3141 (13-1-26), apv. uz sodu — Paziņot dzīves vietu.
18055. Rabinovičs, Lazars Arkādija d.,
lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.
18039. Pizans, Jānis Jāņa d., 50 g. 34 g. vecs, Lietavas pav, agrāk dzīv.
v., pēdējā laikā dzīv. Krāslavā. Tuvāku Liepājā, Nikolaja ielā Ns 13, dz. 5. —
ziņu nav. — Daugavpils apr. 2. iecirkņa Rīgas
9. iec. miertiesneša 1925. gada
miertiesneša
1925. g. 20. dec. raksts 30. decembra raksts Ns 1153 (14-126),
Ns 881 (13-M6),apv. uz sodu lik.28i.p. apv. uz sod. lik. 240. p. 1. d. — Paziņot
dzīves vietu.
— Paziņot dzīves vietu.
raksts

Ns 2055

(13-1-26),

izvairās

Ns 3.85 (8 I 26), par dzelzsceļa kalpotāja apvainošanu pie dienesta pienākuma

1925 g. 22.
(2-1-26), apv.

dec.
raksts
Ns 1491
uz sod. lik. 284. p. -

izpildīšanas. — Paziņot dzīves vietu.

Paziņot dzīves vietu.

18066a. Sunde, Aleksandrs Pētera d,
18080.
Šops, S'epans Miķeļa
d.,
agrāk dzīv. Rēzekne, (tuvāku ziņu nav). 20 g
v., pied. pie Daugavpils, agrāk
— Rēzeknes apr. 1. iec. miertiesneša dzīv. Daugavpili, Kaunas ielā Ns 120. —
1925. g. 23. decembra raksts Ns 473 23 Ilūkstes apriņķa
izmeklēšanas tiesneša
(12 1-26), apv. uz sod. lik. 138. p. — 1925. g. 18. dec. raksts
Ns 3519
Paziņot dzīves vietu.
(11 126), apv. uz sod. lik. 589. p. l.d.
18067. Sī nanis, Jēkabs Paula d, ve IV. d. 51. p. — Apcietināt un nosūtīt
cums nav zināms,

pied.

pie Cēsu apr,

1925. g. jūlija mēnesi dzīvojis Bērzupes
ciemā, Lipnas pag. Jaunlatgales apriņķī
— Jaunlatgales apriņķa 2. iec. miertiesneša 1925. g.
10 nov. raksts Ns 2806
(11 126), apv. uz «odu lik. 138. p., sodīts par pases nereģistrēšanu ar Ls 5 vai
1 dienu areita. — Paziņot dzīves vietu.
18063. Sokolovskis, Jānis Augusta d.,
Latvijas paie Ns 999, izdota no Alšvangas pagasta valdes (tuvāku ziņu nav).—
18056. Rasmans, Teodors Andreja d., Aizputes apriņķa
18040.
Pavuliņš, Ģederts
Indriķa d.,
priekšnieka
palīga
62 g. vecs, pied. pie Zileņu miesta, dzim. 1893. g. 19. nov., Latvijas pilso1925. g. 26. novemb ra raksts Ns 152/24.
agrāk dzīv. minētāmiestā Lielā ielā Ns 24. nis, agrāk dzīv. Jelgavas apr., Ozolnieku (II-I-26),
dļ pases pārbaudīšanas. —
— Netiešo nodokļu un Valsts monopolu pag. Ozolmuižā. — Jelgavas apriņķa Paziņot dzīves vietu.
dep. tieslietu nod. 1925. g. 21. dec. priekšnieka palīga 2. iec. 1926. gada
18069. Skarevic, Magdaliena Leona
raksts Ns 27703 (13 1-26),; .apv. uz akc. 4. janvāra raksts Ns 6600 (14 1-26), patm., Latvijas pase Ns 834, izdota no Al;sod. lik. 33., 1. p. — Paziņot dsīves varīgi atstājis dzīves vietu, kā sastāvošs švangas psgasta valdes. Tuvāku
ziņu
vietu.
policijas uzraudzībā uz sod. lik. 34., 35 nav — Tas pats.
.1 .
18041. Favlovs, ©arāla; Jēkaba d., p. p. — Ņemt policijas uzraudzībā un
18070.
Sīmanis,
Jūlijs
(Vilis)
Bar19 g. vecs, pied. pie Maļinovas pšagv jzjņot meklētājam.
charda d, 19 g. v., pied. pie Limbažu
'
Daugavpils apr. — Daugavpils, saprJ .naļ8057. Salirj, Eda Jāņa m, 46 g. v., pag, čigāns. — Rīgas prefeaturas 3 no8. iec. mieriieisn. 1925. ;g, 23ī dec raksfe>' ;RiŠdh P,e Madonas apr., Vestienes pag. daļas 1925. g. 1. decembra
raksts
.Ns 3338 (13-1-26), sod: uz sod. hrk. 269.! ruHEcļ^adonas apr. priekšnieka palīga Ns 9257 (12126), apv. uz sod. lik.
p. pam — Paziņot dzīves rvietu.; vveteU \ -Iniecj 1925. g. 21. dec, raksts Ns 3519 585. p. 1. d. p. — Saskaņā ar Rīgas
18042. Paulučonoks, Pēteris AadrFjaļ -6UliJ-26^ nl;925. g. 6. nov. izgājuse no paapgabaltiesas
1925. g. 24. novembra
;d., 33 g. vecs, pied. pie Daugavpilsnpr s ;stā<\īg$s dzīves
vietas Vestienas pag. rakstu Ns 712028, apcietināms, ieskaitot
^ iKarjepepa",
jņājām un atpakaļ vairs nav Rīgas apgabaltiesas rīcībā, kā ari pa-Dagdas pag., agrāk dzīv. turpat/Narcišu;
dtemā. — Dobeles iec. rmeriie.n. 1925t ģ.ļ atgriezuees. — Paziņot dzīves vietu.
ziņot meklētājam.
14. dec. raksts JMs 611 (8 1-26), apv. uz
18053. Samus,
Kazimirs
Jāņa d.,
18071. Stegmans, Edgars - Johanssod. lik. 397. p. p. — Paziņot-dzīves ;28 g. vec$v p!ed. pie Rozentovas pag., Vilhelms Fridricha-Ferdinanda d., dzim.
fij ! Rēzeknes apr. — Rīgas pilsētas 9. iec 1898. g 14.Junijā, pied. pie
vietu..
Kuldīgas
18043. Pitkevič?, Nikolajs Oiipa.;«.; ! miertiesneša 1925. g. 22. dec. raksts p lsētas, vidējā auguma, gaišiem mā50 g. vecs, bij. Krievijas pav., agrāk ife 1U41 (11-1^26), apv. uz sod. lik. tēm, kalsnējs, taisnu degunu, apcirptām
dzīv. Rfgā, Stabu ielā M 35, personas 284. p. — Paziņot dzīves;nraeiu.
usiņSm. — Ludzas apriņķa
1. iecirkņa
apliecība Ns 12371. — Rīgas apr. 3. iec.
18G59. Zariņ, dzim. Estana, Viltie!- izmeklēšanas tiesneša 1925. g. 30. nomiertiesa. 1925. g. 14. dec raksts N» 1060 mine Aleksandra m., dzim. 1880. g., vembra raksts Ns 2075 (Ī31-26), apv.
(8-1-26), apv. uz sod. lik. 284. un 262. 13. aug., Latvijas pav., agrāk dzivojuse pec sod* lik. 644
p. paredzētā noziep. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.
Ģsrtrudes ielā Ns 89, dz. 18. — Rīgas gumā. — Paziņot dzīves vietu.
18044. Pavasaraitis, Zofija Jēkaba ro., prefektūras
sanitārā
galda
1925. g.
18072. Stroda, Staņislavs Jāņa d.,
,35 g veca, agrāk dzīv. Rīgā, Krāsotāju 21. dec. raksts Ns 1955 (11-1-26), .izvairās dzim. 1894. g., pied. pie Rēzeknes apr,
ieiā JSfs ]] , dz, 58. — Rīgas 12. iec. no ārsta kontroles. — Paziņot
dzīves agrāk dzlv. Rīga, Tvaiku ieā .Ns 76,
.miertiesneša 1925. g. 16. decembra raksts vietu.
dz. 9. — Rīgas policijas 5. iecirkņa
Ns 1484 (8-126), apv. uz sod. lik.
18060. Strogocovs, Tichons Filimoaa priekšnieka 1925. g. 30. decembra raksts
286. p. — Paziņot dzīves vietu.
d., 26 gadus vecs, piederīgs pie Rēzeknes Ns 20609 (13-1-26), celts apvainojums

uz Daugavpils cietumu, ieskaitot meklētāja rīcībā, par ko paziņot meklētājam.

d.,

18081. Šlauksters, Aleksandrs
dzim. 1906. g. 11. novembrī,

Jāņa

pie-

derīgs pie Kosas pag., pase Ns 994, izdota no Kosas pagasta valdes 1921. g.

28. oktobri, pēdējā dzīves vieta Praulienes pag. Robežnieku mājis. — Dzelzsceļu policijas Valmieras nodaļas priekšnieka
1925. g. 22. decembra raksts
Ns 3442 (111 26), apvainots par dzelzsceļu obligatorisku noteikumu pārkāpšanu.
— Paziņot dzīves vietu.
18082. Tichonova, Melānija Stepana
m., Latvijas pilsone. — Rīgas 2. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 19. decembra raksta
Ns 1985 (11-I 26), apvainota uz sod. lik.
528. p. — Paziņot dzīves vietu.
18083. Taubkin,
Zofija
Icika m.,
19 gadus veca, Latvijas pavalstniece. —
Rīgas 2. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
31. decembra raksts Ns 1338 (11 I 26),
apvainots uz sod. lik. 528. p. — Paziņot
dzīves vietu.
18084. Tarabanovs, BorissMakarija d.,
dzim. 1903. g., pied. pie Ludzas apr.i
Janovoles pag, krievs, pareizticīgs, precējies, agrāk dzīv. Rīgā, Dagdas ieU
Ns 3, dz. 13. — Kara tiesas priekšsēdētāja 1926. g. 2. jtnvara raksts Ns 16
(8 1-26), piedzenami tiesas izdevumi. —
Paziņot dzīves vietu,
18085. Treilon, Lina Niklāva m, Latvijas pase Ns 478, izdota no Alšvanga»
pagasta valdes (tuvāku ziņu nav). Aizputes apriņķa
palīga
priekšnieka
1925. g. 26 novembra raksts Ns 152/24.
(11-1-26), deļ pases pārbaudīšanas. —
Paziņot dzīves vietu.
(Turpmāk

vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
Tlfentāls.
Darbvedis A. Zaķi».

Iecelšanas.

—

Rīkojums

N» 115.
g. 23. aprija likuma 6.
ar
[923.
Saskaņā
pantu
vērtēšanas daļas virstaksatoru JĒkabu
ieceļu Zemes
par
Valmieras
apri
rļkmani
ņķa
Rūjienas
vērtēšanas
zemes
komisijas prieklpilsētas
'

SlS

l926. g- 3D. janvārī.
Zemkopības ministris M. Q a i 1 ī t s.
*
Rīkojums N° 10.
1926. g. 18. janvārī.

^^******

nedrIk5t sakrā "
tIel'ārS!J"«»dārzos) stāvošs
8mirdošs
vai

Jaunas valstis.

4.

Stingri aizliegts pirtis turēt kalposlimojošus ar lipīgām slimībām.
Ēdienu veikali.
Lietava.
1. Ēdienu veikali nedrīkst būt ciešā
Attiecības ar Poliju.
sakarā ar
dzīvojamām
telpām: šādos
veikalos jāievēro tīrība un kārtība; pro1. februāri.
Berlīnē paKaunā,
duktiem, no kuriem pagatavoti ēdieni, rakstīts līgums par Lietavas dzelzsceļu
jābūt pirmā labumā un svaigiem. Augļu norēķināšanos
ar
poļu
dzelzsceļiem.
ūdeņi un citi dzērieni pagatavojami no Līgums noslēgts ne tieši ar Poliju, bet

tājus,
vlRvai
adI J umā sētas Jābruģē,
'
lli eSn 1Zbruģētā8
K!
reūe8 sden no°

ūdens

vldlfiS

*

-

^5 ieluN reue m

SdeDi

DaV

Iebraucamās

at}auts novadit

sētas:

vIetu sētIm iābūt (Pēc
iesDēi^braKl-?:,

vārīta ūdens. Telpām jābūt gaišām un
jābūt ar pietiekošu ventilāciju.
2. Minētos veikalos pārdošanai novietu ūdelēm un stelinliPrIffea T.
lemtiem ēdieniem jābūt pirmā labumā.
tl
kārtIbā Ēdieni pārklājami tīrām segām vai smal8
Ieb ™ camo vietu
&£/U
!?'
lai tos aizsargātu no
Stelu?ģi
izkaJķojami vismaz kiem tīkliem,
«5*
2,
i reizi
mušām un putekļiem. Tas pats attiecas
gadā - laikā no 15. aprija
līdz uz ēdamvielu pārdošanu no rokām un
1. maijam, 210 cm
*
augstumā no zemes. vāģlšiem.
Produktus aizliegts ietīt pa6. Iebraucamo vietu sētās
Rezolūcija Ns 6/Rob.
no steliņģiem pira,
kurš jau reizi lietots minētai vajaSmaZ rdzl dienā ir īāizvāķ,
apriņķa
II
robežapsardzības
Jaunlatgales
rajona SSL'
no dzībai vai apdrukātā papirā.
stedelem vasaras laikā
miekšnieku Osvaldu Ozoliņu, saskaņa ar savu
(no 1. maija līdz
lēmumu
Jfc
15129,
I. septembrim)- vienreiz par
ž a 20. janvāra
atvaļinu no
Maiznīcas.
mēnesi un
Liķ. par civildienestu 38. panta paziemas mēnešos iekrājušies
dienesta uz
1.
Maiznīcas
telpām jābūt pastāvīgi
līdz
1.
maijam.
mata, — skaitot no š. g. 15. febiuara.
dzirdīšanai iebrau-' tīram, tāpat maizes cepamiem rīkiem.
l?loPu
...«»
1926. g. 28. janvāri.
Rīgā,
catnās vietās turami pietiekošā daudzumā Cepumiem jābūt novietotiem aiz stikla
Administratīvā departamenta direktors
Apstiprinu Annu R e r i c h i par Liepājas valsts
direktora palīga pagaidu vietas izpilvidusskola*
ag?l926. g. 1. janvāri līdz 1926. g
skaitot
ētajā
ieskaitot, ar algu pēc valsts civil%\ jūlijam
dienesta amatu saraksta VII kategorijas 1. pakāpes.
Izglītības ministris E. Z i e m e 1s.
Skolu virsvaldes vicedirekrors P. Zālīts.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš!

Slosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks
J. Ķ ē m a n s.

kārtība.bruģetām

Uū

bruģim

tin spaiņi.

5

ar trauku.

nieku,

Rīgā, 1926. g. 28. janvāri.

Akas:

Administratīvā departamenta direktors

l._ Dzeršanai un ēdienu pagatavošanai ūdens ņemams no akām vai avotiem, bet ne no upēm vai dīķiem un ci*
tiem dabiskiem ūdens rezervuāriem.
Rezolūcija
Ns 8/Rob.
2. Akas nevar tikt ierīkotas tuvāki
Jaunlalgales
apriņķa
robežpolicijas
trupas
Ieceļu
par
12 m no ateju vietām, mēslu bedrēm,
kapteini
Andiēju
priekšnieku, rezerves
Šauro v s k i par tā paša apriņķa V robežapsardzības lopu kūtīm un citām netīrumu krātuvēm.
Šīs noteikumu pants nerajona priekšnieka palīgu, skaitot no š. g. 15. fePiezīme.
bruaja.
attiecas uz jau pastāvošām vai artēSlosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks
J.Ķē m a n s.

Rīgā, 1926. g. 28. janvāri.

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks
J. Ķēmans.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Pieņemti Saldus pilsētas
domes sēdēs
1925. gada 7. novembrī un 1926. g. 2. janvārī un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas

un

trotuāri:

Privātiem

namu īpašniekiem, kā
ari iestādēm, gar kuru namiem vai gruntsgabaliem stiepjas ieias, ceļi, trotuāri un

grāvji, jārūpējas par to tīrīšanu un kārtībā turēšanu.
2.

Katram

īpssniekam

jāaptīra

iela

gar viņa gruntsgabalu līdz ielas vidum.
3. Uz ielām un tirgus laukumiem
stingri aizliegts no dzīvokļiem un veikaliem izmest vai izslaucīt gružus, netīrumus, kaulus, papirus un citu, kā ari izliet
ūdeni, siļķu sālījumu un citu; klapēt no
drēbēm putekļus u. t. t.
.... 4. Aizliegts nosviest saulgriežu sēklu
čaulas uz ielas, tirgus laukumiem un pilsētas dārzā.
5. Ielas aptīrīšana jāizdara vismazākais
vienreiz dienā: sākot no 1. aprijalldz
31. augustam līdz pulksten 7 rīta un
no 1 septembra līdz 31. martam līdz
pulksten 9 rītā. Sakrātie mēsli stundas
aikā pec aptīrīšanas jānovāķ.
. 6. Bez noteiktās aptīrīšanas vispārgi
«lu aptīrīšana
jāizdara katrā laika pec
vajadzības.
', Salā

en

ziemas

laikā

ledus un

«D'egs no trotuāriem jānotīra līdz pulkslen 8 rīt!,
bet, ja trotuāri slideni, tie jānokaisa ar tīrām smiltīm. Kailsala (at«alas) laikā trotuāri jānokaisa vairāk
īeļzas dienā. Ielu renēm katrā laikā JāDu' tīrām no sniega un ledus.
8- Siltā
vasaras laikā, kī ari sērgu
?jļ epidēmiju laikā, sētās ūdens notekas,
«a ari jeiu rensteles
jānolaista ar kaļķu

kā

Akas grodiem vismaz

Privātās

sētas:

sausi. Azliegts izmelku, žagarus, skaidas, lupatas,kau-

JfD maJātur tīri un

zīme abu valstu

sūtnis Vojkovs u. c.

lielā

saimniecisko

no-

attiecību
LTA.

izveidošanā.

Rīga.

šā amata nepiederošus priekšmetus (kā neģērētas
ādas, drēbes, lupatas u. t. t.).
3. Abrām jābūt segtām ar vākiem.

Miss A. VValker,

angļu institūta lektrise, noturēs priekšlasījumu par „V e m b 1 i j a s izstādi"
4 Konditorejās, maiznīcās, delikatešu otrdien, 2. februāri, pulksten 8.45 min.
un citos tamlīdzīgos veikalos, kups tirvakarā Angļu-Latvju klubā.
gojas ar produktiem, stingri aizliegts
turēt kalpotājus, kup slimo ar veaeNacionālas Latvijas atvaļināto
riskām, acu vai citām lipīgām slimībām.

Telpām jābūt gaišām un ar pietiekošu
ventilāciju un atdalītām
no dzīvokļa ar
y
durvīm.
Bārddziņu
veikali.
1. Bārddziņu veikali turami tīrībā un
kārtībā.
Bārddziņiem jābūt tīrā baltā
uzvalkā un priekš klientiem jābūt tīrai

kafaviru biedrības

sndrabmantu
31.
loterijas š. g.
vinnestu saraksts.

janvārī

61

625

645

932

139

681

938

66

195 700

243

247

703

925

1791 2784 3275 3764 4381

194 5

2833 3 285 3 908 44 02
1984 2840 3307 3928 4478

966

1994 2845 3310 3985 4661

114 2

416
491

712 1244
721
1266
724
1284
791 1572
794 1598
837

167

545

84 2

1704

263

389
5 0

1

611

923

4

22 12

2875

3330

2396 2937 3342
2423 2991 3 4 31
2 652 29 96 3598
2695 3148 3653
2698 3185 3655
275

319

6

7

2764

3724

4 043 4696
4107 4826
4181

4885

42 13 4927

4289 4973
4304
4308

3 214 3726 4333
2769 3274 3740 4342

1789

vate priekš katra klienta lietojama svaiga.

jābūt 50 cm augstākiem par zemi. Akai Birstes
rlienā.
jābūt segtai ar uzceļamu vāku.
4. Veļu un traukus skalot pie akas
stingri aizliegts.

vismaz

Vispārīgi.
Netīru ūdeni no pirtīm,

1 reizi

Māksla.

Nacionālais teātris. Otrdien, 2. febr.,
pulksten 7Va vakarā par tautas izrāžu
vai upē tikai caur ūdens notīrīšanai cenām A. Tolstoja un P. Ščogoļeva pokraušanai.
specieli ierīkotiem filtriem, kuri atzīti pulārā drāma »C a ri enes sazvēreAtejas:
Trešdien, 3. februārī, pulksavam nolūkam kā derīgi no sanitārās stība".
sten 77a vakarā Zila Romēna asprātīgā
1. Katrā namā vai sētā jābūt atejas komisijas.
„Doktors Knoks
jeb
2. Gaļa un gaļas produkti pārvadā- komēdija
vietai ar bedri un slēgtu iztīrāmo duCeturtdien,
ratiem,
iekšpusei
jābūt
apmedicinas
brīnumi".
jami
uz
kuru
bultvāku.
2. Atejas vietas bedrei jābūt būvētai sistai ar noalvotu bleķi. Produkti pār- 4. februārī, pulksten 5 pēc pusdienas
no cieta materiāla un nekas nedrīkst no sedzami tīrām, baltām segām; vedēji kara viru izrādē Jūlija Pētersona konedrīkst sēdēt uz produktiem.
mēdija
Piektdien,
.Diplomāti".
bedres iztecēt vai izsūkties uz ārieni.
5. februārī, pulksten 7ķ vakarā Annas
3. Stingri aizliegts nobeigušos kusto3. Atejas vietu bedres iztīrāmas pec
Lielais loms".
3
vajadzības, kad tās ,4 pilnas un vismaz ņus iesviest vai ari dzīvus slīcināt upē. Brigader komēdija .
Nobeigušcs
liellopus
drīkst
aprakt
tikai
saUz
vai
policijas
gadā.
reizes
divas
pilsētas lopu kapos. _
nitārās komisijas pieprasījumu tās iz4. Sakrājušos mēslus un gružus, kā
laikā.
tīrāmas katrā
Tirdzniecība un rūpniecība.
ari citus atkritumus atļauts izgāzt tikai
vasaras
sevišķi
vietās,
atejas
4. Ja
valdes
ierādītās
mēslu
izno
pilsētas
.
ar
jāizkaisa
laikā, rastos smaka, tad
KURSI.
gāšanas vietās".
klorkaļķi vai jāizlaista ar karbolu.
noliktavas
aizliegts
atvērt
Kaulu
Rīgas
biržā,
1926. gada 2. februāri.
5.
līdz
5. Vasaras laikā no 1. maija
pilsētas
centrā,
bet
tās
ierīkojamas
vieizvebedres
vietu
1. septembrim ateju
nīgi ārpus pilsētas uz specieli priekš tam
līdz 6 rītā.
Devīzes:
damas no 10 vakarā
ierīkotiem zemes gabaliem, ar pilsētas 1 Amerikas dolārs . . . .
5,182 — 5,192
Cūku

staļļi.

tikai
1 Cūku staļļi var tikt ierīkoti
pēc pilsētas
atļauju
valdes
pilsētas
-ar
sanitārās komisijas atzinuma.
būvējams
2 Pamats cūku staļļiem
kā
augstāka
cm
no akmeņiem un 30
materiāla,
ciesa
no
jābūvē
grīda. Sienas
vai
baļķ.em
ķieģeļiem,

fkmeņiem,

1.

dezinficējamas

un citiem uzņēmumiem

var

fabrikām

laist kanāli

valdes atļauju pēc iepriekšējas apskatīšanas no sanitārās komisijas.

1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijas franku
. . .

7. Pēc lipīgām slimībām pilsētā dzīvokļos vai darbnīcās izdarāma dezin ekcija un dzīvokļi izbalsināmi pēc sanitar-

100 Norvēģijas kronu .
100 Dānijas kronu

100 Beļģijas franku....
6. Darbnīcās un fabrikās jābūt pietie100 Šveices franku ....
ventilācijai
un
pietiekošai
tīrībai,
košai
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas krona . . .
saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem.

ārsta aiziādijumiem.

Pl

saslimšanas
gadījumu
ar
Par katru
būt pie kaimiņu
3Cūku staļļi var
slimībām, kā izsituma tif?,_ vēlipīgām
stallis
ja
metrus,
kā 2
ro bežām ne tuvāk
difterits, asinssērga,
betona. dera tīfs, šarlaks,

vai
„av no akmeņiem, ķieģeļiem ,
but no
vajaga
grīdai
staļļu
4 Cūku

kolera, masalas, bakas, drudzis (malaria),
spitālība (lepra) mājas saimniekam vai
cementa)
iespējas
īrniekam nekavējoties jāziņo
cieta materiāla W
Cūku staļļos dzīvokļa
slīpai ar šķidruma noteku.
valdes sanitārai komisijai.
piltētas
truba.
vafaga būt gaisa ventilācijas
8. Dzīvokļi — ķēķi izbalsināmi pec
ne šķidrumi
Nekādi atkritumi ,
5
gadiem vienreiz, pēc vajadzības un
trīs
izsūkties no cūku
Jmmt SecEt vai
sanitārās komisijas ieskata.
pēc
āru.
uz
bedres
gaidījumu mazākais divas reizas nedēļa. ESSal kS atkritumu
Vainīgie pie šo saistošo noteikumu
9
turam,
*T elfi Saļļi un to apkārtne
neievērošanas saucami pie likumīgas atJ' Sētas, pagrabi, trepes un dārzi ar-

Krievijas

Visās runās uzsvērta kameras

ari pārtikas veikalos ne-

veļai pietiekošā daudzumā.

5. Visapkārt akai 3 m attālu laukumu
nav brīv lietot dažādu priekšmetu no-

pašvaldības departamenta
1926. gada
15. janvāra rakstu Ni> 100306.

Ielas

peļķes.

Padomju

drīkst novietot citus p:e

3. Apkārt aku grodiem jāapliek 60 līdz
2. Pēc katras personas apkalpošanas
90 cm dziļumā un vienu metru platumā jānomazgā rokas un šim nolūkam vajamāli un tie jānosedz ar cietu materiālu dzīgs atrasties tīram ūdenim un dvielim
(ķieģeļi, cements, koks), pie kam akai redzamā vietā.
ka
jābūt visapkārt paaugstinājumam,
3. Slotiņa (pindzele) un nazis dezinūdens viegli var notecēt un nesakrājas ficējami pēc katra klienta. Pūderējamā
pieakas

Saldus pilsētas
saistošie sanitārie noteikumi.

1.

ziskām akām.

1. februārī.
Svētditn
Varšavā,
Varšavā svinīgi atklāta poļu-krievu tirdzniecības kamera. Atklāšanas ceremonijā
piedalījās kameras priekš-ēdētājs, bij.
ministru prezidents Poņikovskis, tirdzniecības un rūpniecības ministris Oseckis,

vai apsegtiem ar smalkiem tīkliem.
2. Maiznīcās, konditorejās un miltu

noliktavās,

starp

LTA.

Polija.
Attiecības ar Krieviju.

S? i?". :\Pilnā

Guļamās telpās nekādā ziņā nedrīkst but_ kopīgas nāras,
bet katrai personai jabut atsevišķa guļama vieta.
Rezolūcija Ns 7/Pob.
t». Kopējās czturs-telpās, kā ari guļaIeceļu Jaunlatgales apriņķa V robežapsardzības mās telpās jābūt
attiecīga i ventilācijai.
palīgu
Davidj
M
e
r
g
i
n
u par
-rajona priekšnieka
7. Apmeklētāju telpās jābūt vārītam
tā paša apriņķa II robežapsardzības rajona priekšdzeramam ūdenim, muciņa
skaitot no š. g. 15. februāra.
l

starp Lietavu un Vāciju vienā un
Poliju un Vāciju otrā pusē.

aizvien sausi.
^^
Pirtīs
vannas jātur tīrībā
tur
vai
to
npiTm
velu
uebru ve,
aūUegts mazgāt
^
^
par
Za
« ūS jāmaina ne mazāk
Mtva
,

i.

rima
Pirtis un

^
" mēslus un gružus.
Katfā
sētā vajadzīgs but meslu
ut.
tei (bedrei) ne
120 cm
mazākai kā
ļ
vai
dzicm
jābūt no cementa
2!i90 cm platumā un 120
mīto S
vir,
sieķieģeļiem
Mē8,u
ciešām
jābūvē
kaste
anolietiem
rZ
cementa
flr\emen
reste8cieši slēdzošu vāku eņģēs._ Meslu ar
ta?
ķipjiem
"
un
3
pilna.
benķiemlāvām
7jāiztīra, ja viņa ir U dziļuma
T Pirts
«ribā.
vai
sētās
Mēslus
priekšzīmīga
turēt vai uzkrāt
D.t
jābūt pastāvīg i
™Ievenēs
stingri aizliegts.

*?"

bildības
10. Šie noteikumi nāk spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu iespiešanas « Valdības
Vēstnesī*.
11. Līdz ar šo noteikumu spēkā nākšanu skaitās atcelti agrāk izdotie sanitārie noteikumi, publ. . Valdības Vēstnesī*
Ks 9 — 1923. gadā.
Saldus pilsētas galva: A. C ī r u 1 s.
3

Sekretārs: J. L e m b e r g s.

.

.

100 Cechoslovaķijas kronu

.

100 Holandes guldeņu. . .
100 Vācijas marku ....
100 Somijas marku ....
100 Igaunijas marku

.

.

.

100 Polijas rioru
100 Lietavas Utu

1 SSSR červoņecs

....

25,20 — 25,27
19,30—19,70
23,35 — 23,80
99,65 — 100,40
20,65 — 21,10
138,30
139,35
104,55— 106,65
126,80 — 12935
15,25 — 15,55
207,2) —2C8,80
123,00 — 124,35
13,10 —13,20
1,37 —1,40
66,00 — 76,00
50,60 — 51,80
26,40 — 26,85

Dārg metāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs

3420 — 3450

1 kg

104 — 112

Vērtspapīri:
5 °/o neatkarības aizņēmums
4 °/o Valsts prem. aiZņ. .
.

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

98 — 10G

98— 100
92 — 93
96 — 97

Rīgas biržas kotadjas komisijas
priekšsēdētājs A. Kaccoi
Zvērināts biržas maklers M. Okmiani

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lapas puses.

ļ

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
«z civ. tiea. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kot>.
2451. p. pamata, uz Jāņa Sīmaņa dēla
Dreimaņa lūgumu, uzaicina visas personas, kūjām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 1926.
gada 19. janvārī publicēto 192 5. _ gada
2. septembri Bejas
pagasta Mārtiņos
mirušā Sīmaņa Jāņa
dela _ Dreimaņa,
19?5. gada 25 augustā
mājas kartība
sastādīto testamentu, kā ari visas perkādas
tiesībes
sonas, kurām ir kaut
uz
mirušā Sīmaņa Dreimaņa mantojumu
vai
tojumu, kā

sakarā

ar

šo

man-

_

|

Tiesa slcdžnājami.

lību, ir atcēluši vietējo civillikumu 79. Rīgas apgabalt.
3. civilnodaļa,
un turpm.
p. p. paredzēto laulāto uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
mantas kopību.
pamata paziņo, ka pec 1924. _ gada

Rīgā, 1926. g. 12. janvārī.
21048

L. Ns 2272.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
ScTtretar» A. Kalve.

11.

oktobrī

rušā

barona

zepa

Traunsteinā

Zigismunda

V o 1 f a

(Volti)

(Vācija)

mi-

'Alireda Jāir
atklāts

mantojums un
uzaicina, kam ir uz
Rfgas apgabalt. 3. cīviirt., šo mantojumu, vai sakara ar to
tiesības kā mantiniekiem,
legatariem,
u Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pievi'oārībai, ka iideikomisariem, kreditoriem un t. t,
rimes pamata, paziņo
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
laulātie draugi — Dāvids Šefteļa dēls
mēnešu laika, skaitāt no šī sludinājuma
Kacens un Meti Chackeļa m. Kacen,
dzim.
Zasmanovič, noslēguši sav- Iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības
līgumu nie
Ripas
starpīgo
laulības
sugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
notāra V. Kanska 1925. eada 16. de7955, ar kuru ziņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
cembrī reģistra
r*
MŠ1944.
Rīgā, 1926 g. 25. janvāri.
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto lairPriekšsēdei, v. A. Veidners.
lību ir atcēluši vietējo civillikumu 7?.
Sekretārs A. Kalve.
laulātr 22047
m
turpm. p. p. paredzēto

^gaa asga&aftlsssf % eh*H««J

paziņoka uz 1925. g. 14. decembrī apstiprināta dāvināšanas līguma pa -ata
Pēteris Jāņa dēls Kuzits ieguvis no
Augasta Otto dēla Dilles _ tiesibas uz:
18 des. Ls 300,— vērtībā nekustamā
īpašumi 37 des. 1776 kv. asis platībā ,
pastāvoši no Aleksandropoes mu ž<;si.'dal. 'lā zemes gabala
ar nosaukumu
ferma Daugisne N° 7, Jaunlatgales apriņķa Rugāju pagastā.
Daugavpili, 1925. g.31. dec. Nš 28278..

ftigas apgabaltiesas 3. civilnod.

a iņo, >a uz 1925. gada 12 decembrī
apstiprināta
pitkšanas - pārdošanas līguma pamata, Aleksejs Antona d. Gu-

?

'

mantiniekiem, legatariem, mantas konību.
Rīgas apgabalt. 3. civiln., ai civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
iideikomisariem, paraddevēļiem u. t. t,
L. N> 2236.
Rīgā, 1926. g. 12.janv.
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
iz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p. p p. pamata paziņo, ka pēc 1914 g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
augustā
Jaunpiebalgas
pagasta
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu 21046
pamata
paziņo, ka pec
1925. gada 28.
Sekretārs A. Kalve.
mājas īpašnieka
22. decembrī Rīgā
miruša Ruj,enas mirušā . Maz-Brice"
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie(Brantiņa)
ir
atBranta
šanas dienas.
Rīgas apgabaltiesas 3 civilnod., pagastā, . Aleksanderhofa" mājas īpaš- Jāņa
klāts mantojums un uzaicina, kam uz
Krieva
Ja tas minēta termiņa nebūs izdarīts, az Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie- nieka Anša Anša dēla
tad minētās personas atzīs ka atteikušas
io mantojumu, vai sakarā ar to, tiesībis
ir
atklāts
mantojums
un
uzailīmēs pamata paziņo
visnāribai, ka
iideilegatarijiem,
no ierunām un zaudējušas savas tiesības, laulātie draugi — Ēvalds Jēkaba dēls cina, kam ir uz šo mantojumu, vai kā mantiniekiem,
bet testamentu pasludinās par likumīgā Šķipsna un Emma-Elizabete Miķeļa m. sakara sr to, tiesības, kā: mantiniekiem, komlsarijiem, kreditoriem a. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
spēkā gājušu.
legatarijiem, iideikomlsarijiem, kreditoŠķipsna, dzim. Kauliņ, noslēguši savmēnešu laika, skaitot no šī sludināRīgā, 1926. g. 20. janv.
L. J* 2211. st arpīgo laulības līgumu pie Rīgas no- riem un t. t., pieteikt šīs tiesības
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.*
minētai
tiesai sešu mēnešu laika
Priekšsēd. v. A. Veidners.
tāra J. Kieicberga !925 g. 29 decembrī
Ja minētas personas savas tiesības
21674
Sekretārs A. Kalve.
reģistra N° 23534, ar kuru viņi, attie- skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tai
cībā uz viņu neslēgto laulību, ir atcē- dienas.
Ja minētās personas savas tiesības ziņas atzīs kā šīs tiesības zaudējums
Rīgas apgabalt. 3. civiln., luši vietējo civillikumu 79. un turpm. tugiā
L J* 2384
Rīgā, 1926. g. 27. janvārī.
uzradītā termiņā nepieteiks, tad
kopību.
p. p paredzēto laulāto mantas
«z civ. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
'Inas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā, 1976. g. 12. janv.
L. J* 2273
'2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
Rīgā, 1926. g. 25. janvārī.
L. Nš 2436. 22074
Sekretārs A Kalve.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
2451. p. pamata, uz Friča Kārļa deia
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.
Rīgas apgabalt. 4. civilnodaļe,
Upmaņa pilnv. zv. adv. Aleksandra 21047
Sekretārs A K«'«'
22048
Sekretārs A. Kalve.
Lazdiija lūgumu, uzaicina visas persoaz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
nas, kuram ir kaut kādas pretenzijas, Rīgas apgabalt. 3. civiln., Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnos
iinamu, ka tiesa 1926. g. 20. janva-i
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 1926. e iz civ. «es. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p. u civ. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019 Elzas Breuer, dzim. Baltiņ, prasības lieta
12. janvārī publicēto 1&23. g. 19. jūlijā pamata paziņo, ka pēc 1925. gada p.p. pamata paziņo, ka pēc 1925 g. pret Kārli Antonu Breuer par laulības
Gaujienas pagasta Tuntes mirušas Emī- 27.
jūnijā Vestienas
pagastā, „Sil- 4. jūlija Smiltene mir. Artura Petepa d. šķiršanu, aizmuguriski nosprieda: šķirt
lijas Jāņa meitas Upman, dzini. Apsit, krogos* mirušā Jēkaba Pētera dēla Dūņaina ir atklāts mantojums un laulību, kas noslēgta Liepājas Trīsvie1923. gada 10. jūnijā pie Rīgas notāra Kļaviņa
ir - atklāts
mantojums
un uzaicina, kam ir uz io mantojumu, vai nības draudzē 1919. gada 23. iebruarī
J. Kreicberga
taisīto
testamentu, kā uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, staip Kārli Antonu Breutr un Elzu
ari
visas
personas, ku[ām ir kaut vai sakarā ar to tiesības kā mantiniekredilegatarijiem,
fideikomisarijiem,
Breuer, d*if. Baltiņ, piešķijot prasītājai
kādas tiesības uz
mirušās
Emīlijas kiem, legatariem, iideikomisariem, kreditoriem n. t. t.,
pieteikt šīs tiesības prāvnieku dē u Kārli, dzim. 1920. gada
dzim.
A p s ī t,
mantoUpman,
toriem u. 1.1., pieteikt šis tiesības minētai minētai tiesai sešu mēnešu laikā 6. feb uarī, audzināšanai līdz pilngadībai
jumu vai sakarā ar šo mantojumu, tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī ?kaitot no šī sludinājuma iespiešana» un pirmshulības uzvīrdu
.Baltiņ*.
kā mantiniekiem, legatariem, Iideikomidienas . Valdības Vēstnesī.*
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 72$., 73i.
sariem, parāddevējiem u t. t., pieteikt
Ja minētās personas
savas tiesības
Ja minetSs _ personas savas tiesības an 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
savas tiesības, pretenzijas un ierunas sugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
minētai tiesai
sešu
mēnešu
laikā
viņas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas. spriedums stāsies likumīgā spēkā.
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
Rīgā, 19V6. g2ā. janvārī.
i-1* 1913
Ns 43523/505.
Rīgā, 1926 g. 30 janv.
Rīgā, 19i 6. g. 25 janv.
L. N» 2357
dienas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēdētāja
b.
Eglits.
Priekšsēd.
v.
A
Veidners.
Ja tas minēta termiņa nebūs izdarīts
21052
S»k'eMT!i V K s ? v 22438
Sekretāra v. Stūre.
Sekretārs A. Kalve.
tad minētās personas atzīs kā atteikušas 22049

no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgi
spēkā gājušu.
Rīgā, 1926. g. 20. janvārī.
L. 1* 2134
Priekšsēd. v. A. Veidners.
21675
Sekretārs A. Kalve.

Rfgas apgabalt. 3. civiln.,

az civ. ties. lik, 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1917. g. 20. decembrī Naukšēnu pagasta
.Tediņos*
mirušā Gusta Lielmaņa ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo
mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesīRīgas apgabalt. 3. civiln., bas, ka: mantiniekiem, legatarijiem,fidetss civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un komisarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
3079. p. p. un Balt. privāttiesību kop
24M. p. pamata, uzaicina visas permēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
sonas, kufām ir kaut kādas pretenzijas, iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības
stridivai ierunas pret šai tiesa 1926. g.
19. janvārī publicēto 1925. g. 8. maijā sagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
Lubānas muižā mirušā Lubānas pag. viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
jaunsaimnieka Rūdolfa Jura dēla PomelL. J&2332.
Rīgā, 1926. g. 25 janvārī.
nieka 1925. g.5. apr. mājas kārtībā taisīto
Priekšsēdei, v. A. V e i d n e r s.
testamentu, «a ari visas personas, kurām 22050
Sekretārs A. Kalve.
it kaut kādas tiesības uz mirušā Rūdolfa Ju[a dēla Pomelnieka man ojamu 3igas apgabali
3. civilnodaļa,
vai sakarā ar šo mamopimu, ka raantin.eii civ. ties. lik. 2011,, 2014. un 2019. p, p.
kiem, legatariem, iideikomisjriem, papameta paziņo, ka pēc 1 925. g.22. augurāddevējiem u. t. t., pieteikt savas tie- sta Bīriņu pagas ā, Tērinciemā mirušā
sības, pretenzijas un ierunas minētai Jāņa Jāņa d h Jumiķa ir atklāts mantotiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
jums un
uzaicina,
kam ir
uz
šo
sludinājums iespiešanas dienas.
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesibas
Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts
ka mantiniekiem, legatsriem, Iideikomitad minētās personas atzīs kā atteikušās sariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šis
ao ierunām un zaudējušas savas tiesības, tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu
bzt testamentu pasludinās par likulaikā, skaitot no II sludinājuma iespiemīga spēkā gājušu.
šanas dienas.
L. J* 1610
Rīgā, 1926. g. 21. janvārī.
Ja minētās personas savas tiesības
Priekšsēd. v. A. Veidners.
sugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
21733
Sekretārs A. Kaive
iriņts atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1926. g. 25 janv.
L. J* 2361.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,

« civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
8079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Kārļa Jāņa dēla
Steka lūgumu, uzaicina visiy personas,
kurām ii kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesS 1916 gada
25. janvārī publicēto 1S25. g. 20. novembrī Salacas pagasta Krišos mirušā
Mārtiņa Stelca 19/5. g. 18. ntvembrī
mājas kartība taisīto
testameatu, ka
ori visas personas. _ kuram ii kaut kādas
tiesības uz miruša Mārtiņa S teica
mantojumu vai
sakarā ar šo mankā
tojumu,
mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisariem, parāddevējiem u
t. i., pieteikt savas tiesibas, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.'
220i 1
Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 2011., 5014. un 2019. o. p.
oimata paziņo, ka pēc 1925 g. 4. oktobrī Rīgi miruša Kārļa Jāņa dēla Bunte
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir az šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības ka mantiniekiem, legatariem, iideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minetās _ personas savas tiesibas
augša uzrādīta termiņā nepieteiks, viņas
tiks atzītas par šīs tiesības zaudējušām.
Rīgā, 1926. g. 25. janv.

šanas dienas.
22045
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,

L. J*2354.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A Kalve

RIg. apgabalt. 3. civilnod.,

%t civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p
pamata
paziņo, ka pec
1920. gadā
Krievija, Vladimiras pilsētā, mirušā JāņaRīgā, 1926. g.25. janvārī.
L. Ja 2355 Alberta Pētefa d. Stanga ir
atklāts manPriekšsēdētāja v. A. Veidners.
tojums un
uzaicina,
kam
ir
uz
22044
Sekretārs A. Kaiv>
šo
mantojumu,
vai
sakarā
ar to
ties. kā mantiniekiem,
legatariem, iiRīgas apgabalt 3. civiln., deikomisariem, kreditoriem un t. t„
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie- pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
zīmes pamata, (aziņo vispārībai, ka mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
laulātie draugi — Voldemārs Augusta iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības
dēls Kcrmans un Betij .-Ženija Georga
meita Korman, dzim. Červinskij, noslē- '.Bgšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
guši savstarpīgo laulības līgumu pie ziņos atzīs ka šīs tiesibas zaudējušas.
Rīgas notāra J. Kreicberga 1925. gada
Rīgā, 1926 g. 25. janv.
L. J* 2403.
2i. decembrī, reģistra Ns 23537, ar kūpu
Priekšsēd. v. A. Veidners.
viņi, attiecība uz viņu noslēgto lau- 22046
Sekretārs A. Kalve.
bet testamentu
spēkā gājušu.

pasludinās par likumīgā

Migas apgabaltiesas 3. civilnod.

u civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc li-24. g
19. oktobrī Rīgā mir. Roberta Vilhelma d.
Jakobsa ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai sakarā ai
to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, tideikomisartjfcra, kreditoriem
t. i. t, pieteikt šīs tiesības minētai
liesai sešu mēnešu laikā, skaitot ne
fi sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī.*
Ja minētās _ personas savas tiesībai
augšā uzrādītā termini nepieteiks, tad
trinas atzīs kā šīs " tiesības zaudējušas
Rīga, l&i6. g. 25. janvārī.
L J*2394
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
22053
Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309». p.
pamata uzaicina Matildi Gatau, kufas
dzīves vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt norakstus
no Emmas Matildes Biakman, dzim
Holm iesūdzības raksta un no pielikumiem, lietā p.ir viņas prasī&u pret
Matildi Gatau un Olgu Vilde Ls 1,500
vērtība deb mantošanas tiesībām, pie
kam uzdot " savu dzīves vieta Jelgav?s
pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
Uetu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
ddves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kanclejā.
Jelgavā, 17. aprīlī 1925. g. L. Ns 265,'25
ilgas apgabaltiesas 3. civilnod.
Priekšsēdei, v. F e 1d m a n s.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
Sekretārs Ķ. Pus sars.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1925 g. 1886
2?. nov. Rankas pag. .Kalna-Pakalniešos"

_

līmei niiillliin ntaiHs sitin

g] civ. ties !ik. 2011., 20!4. un 201S
p. p. pamata ?azico. _ ka o*r 1925 ?
8.
novembrī
Rīga
miruša Jēkaba
Lība dēla B i r z g a 1 a !i atsiets
mantojams un uzaicina, kam ir az io
mantojumu, vai sakara ar to. tiesības
legatarijiem, iidelkā mantiniekiem,
komlsarijiem. kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn ,*
Ja minētas personas savas tiesības
sagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, ka šīs tiesības zžu lēsušas
L J* 2360
Rīgā, 1936. g. 58. janvārī
Priekšsēd. v. A. Veidners.
22293
Sekretārs A. Kalve.

Vecakī nota a vietā
viņa palīgs E. K r i ķ i s..
20417
Sekretāra ral A. N e i ķ e n e.

Latgales apgabaltiesas vec. notāri
del-Gudjevskis ieguvis no Jēzupa Jē
zupa d 11 Soikana par Ls 900,—, zemnitkiem piešķirtas zemes viensētu N» 6,
platībā 8.313 ha Ludzas apriņVa Giblasi.
agrāk Eversm;ižas pagastā Britjiku sā>
džas robežas.
Da tguvņili, 1925. g. 12. dec. J*28274^
Vecākā notāra vietā,
viņa palīgs E. K r i ķ i s.
20418
Sekrststa pai. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas «tālais notārs
paziņo, ka uz 1925. _ g. 3. decembri
apstiprināta pirkšanas-pardošanas līgumai
pamata, Vavila Jāņa
d. Maslobojevs
ieguvis no Antona Minajtva par Ls 7600
zemniekiem piešķirtas
zemes viensētai
Ms 1, platībā 30 des. Rēzeknes apriņķa,
Makašānu pagasta, Michalo.o
sādžas,
zemei robežās.
Daugavpilī, 1925. g. 31. dec.
Vecākā notāra vietā,
10420

Nš 28270i.

viņa palīgs E. K r i ķ i s.
Sekretāra pal. A. Neikene-

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs
paziņo, ka 8. februārī 1926. g., pulksten*
11 dienā, Rīga, Elizabetes iela J\Ts 55„
H. Livšic littā, pārdos
Zalman»
Livšitca kustamo mantu, sastāvošu no
rakstāmmašīnas
un
novērtētu
par
Ls 330,-.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ ka ari
acskatīt

pārdodamo

mantu

varēs

pār-

došanas dienā uz vietas.
Rīgā, 29. janvāri 1926. g.
22435

Tiesu izpild. K r e b s.

tlgas apgabaltiesas

2 iecirkņa

tie-au izpildītājs
pw *ņo,

k* 9 februārī
1936. g.„
oulksten 11 dienā, Rīg?, Pulkv. Briežs
ielā 1* 15, Odiņa m Konstanta lietā,.
pārdos Alberta Bsrneka fcusiamo
mantu, sastāvišj no 128 asīm bērza,
prieža un egļu ma'kas un novērtētu par
i -s 2110.—.
Izz nat sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdjšai< as dienā uz vietas.

Rīgā, 29. janyatī 1926. g.
f'-in izmid K. Krebs

22434

Rīgas apgabaltiesas

3 iecirkņa

tiesu izpildītājs

aziņi, M 6. februārī 19' 6 s?. p ulkster»
iela N» 2, pārmir. Pāvula Pētera d. Ir bita (Irbe) Jelgavas apgabalt. reģ. noba|s dos
kustamo
Nikolaja Demidova
uz
civil
tie\ likumi mantu, sastāvošu no mēbelēm un noir
atklāts
mantojums
un
uzsscžna, pamatodamās
l
1460 . panta pazigo, \>a minētā tiesa
kam ir az šo mantojumu, vai atvērtētu par Ls 438,—.
kār i ar to, tiesības ka mantiniekiem, civilnoda .as 30 decembja 1925. g. atIzzināt sarakstu, novarējām» , kā ari
klātā
sēdē
nolēma
kooperatīvu
legatarijiem,
sabiekredi
fidsikomisarijiem,
apskatīt pārdodamo rnrnta, varēs plļioriem u t. t., pieteikt šīs tiesības drību reģistra _165. numurā, pirmā dali,
minētai tiesai sešu mēnešu laikā otra it dalījumā aizīmēt, ka ar Lībagi doSanss dienā uz vieUs.
ikaiiot ao ii sludīnajansa
Rigā, 28. janvārī 1926. g. —
iespiešanas pagasta Savstarpējais uguns apdrošināšanas .biedribīs 1925. g 27. septembra 22-131
ii«nas .Valdības Vēstnesī.'*
.
' "'-m- irpfM. Kazubierns.
Ja minētas personas savas tiesības pilnas biedru sapalces lēmumu biedrīnas
sug&ā uzrādītā termiņā nepieteiks,
apgabaltiesas
3. iec.
tad statūti pārgrozi i, s:škaņā ar klātpielik*ig&9
ziņas atzīs ka žīs tiesības zaudējušas, tiem statūtiem.
izpildītājs
tiesu
Biedrības
valdes _ sēdeklis
Rīga, 1926. g. 25. janvārī.
L J*2104
atrodas
paziņo, ka 10. i e b r u a r ī 1926. g., pīkst
Līb.-gu pagasta nama.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
J* 24,.
10 dienā, Rīgā, Aotu ielā
22054
Sekretārs A Kalve.
Jdgava, 7. janv. 1926. g
parkos
Vija
Bēi zlapa
kustam"
Reģ. noo. pārzinis P. E i f e r t s.
stigas apgafeattieg&s dl. cilnim. 21108
mantu, snstēvošu no bukšu un uzSekretāra v. E. Freibergs.
griežņu urbjamām mašinām un novērtēti»
u civ. ties. lik. 2G11., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1922 g Jelgavas apgaba>t. reģistr. nod. par Ls 750,-.
Izzināt sarakstu,- novērtējumu, kā »»
28. aprīlī Rīgā mir. Jāņa Jāņa d. V e i n- pamatodamās
uz
civ. proc. likuma
pārb e r g a ii auclāts mantojums un uzaicina, 1460. panta paziņo, ka minētā tiesa apskatīt pārdodamo mantu, varēs
došanas diena uz vidas.
kam ii uz Io mantojumu, vai sakara at civijnodaļas 30 _ decemorī 1925. g. attiesības ka mantiniekiem,
io,
Rīgā, 28. janvāri 1926. g.
iega klāta sēde nolēma: 1 oopeiativu sabietorijiem, tideikomissrijiem, kreditoriem drību reģistra pirmajā daļā, 53. numurā, 22432
Tiesu izpild. J. Ķazubierns>. t, t„ pieteikt šīs tiesības minēta II ieda1ījuma _ atzīmēt, ka ar Reņģes panesai sešu mēnešu laikā,
biedrības
1925. g.
skaitot gasta patērēt iju
apgabaltiesa» 4. iecirkņa
io ii sludinājuma iespiešanas dienas 23. oktorjpa p Inas biedru sapulces lē- Rl&as
tiesu izpildītājs
.Valdības Vēstnesi.*
mumu grozīti sabiedrības statūti, saskaņā
Ja minētās personas savos tiesības ar klātpeliktiem s|atut em un biedrības kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
īagšā uzrādītā termiņā nepieteiks,
tad nosaukums, pārdēvējot to par .Žebreness" Pumpura iela JVs 1, paziņo, ka 12. februāri 1926. g., puhsten 10 dienā, Rīga,
fiņoa atzīs ka šīs tiesīb is zaudējušas. patērētāju biedribu.
Rīgā, 1926 g. 25. janvārī.
L J* 2408
Biedrības
valdes, sēdeklis
atrodas Kalpaka bulv. J* 5, dz. 5, otrreizējaPriekšsēdētaja v. A. Veidners.
Zebrenes pagasta robež s.
izsole pārdos
Vija Vagara kustamo
22055
Sekretārs A Kulve.
Jelgavā, 7. janvarī _ 1926. g.
mantu, sastāvošu no mēbelēm un nonod. parz. P. E f f e r t s.
vērtētu par Ls 600,—.
«igas apgabaltiesas 3. civilnod. 21106 Reģ.
Sekretāra v. E. Freibergs.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ii dv. tiea. lik. 2011., 2014. un 2019.
ipskatlt pārdodamo mantu varēs pārdup p. pamato paziņo, ka pēc 1925. g. Jelgavas apgab. reģ. nod.
Sana* dienā uz vietos.
11. augustā Dzelzavas pag.
.Aizderdzēs' pamatodamās uz civil proc. likuma 22403
Tiesu izpild. P o ž a r i s k iļmir. Pētera Jāņa d. Jūfmalieta ir at1460". panta paziņo, ka m.nētā tiesa
klāts
mantojums un
uzaicina, kam civilnodaļas 30. dec mbrī 1925. g atRigas srgabaltiesss 4. iecirkņa
« šo mantojumu, vai sakarā or to, klāta sēde nolēma: kooperatīvu
sabietēsu izpildītājs
īlesībos kā mantiniekiem, legatarijiem, drību reģistra pirmajā
daļā, 152. uumurā,
ideikcsniiariļiem , kreditoriem u. t. t., II iedalījuma
Andreja
atzimet, ka ar Mūrmuižas k'jra kanclejā atrodīs Rīgā,
pieteikt līs tiesibas
minētai
tiesai savstarpējšs
Pumpura ielā .Ns 1, paziņo. Ka 12. iebruugunsapd-ešināšanss
bieielu mēnešu laikā, skaitot no šī drības
10 tīta, Rīg%
14*2^. g. 14.maija pinas biedru arī 1926. g., pulksien
iSndinājumo iespiešanas dienas .Vaid sapulces lēmumu
otrreizēja
pārgrozīti šīs biedrības Mērķēja iela Ns 1, dz. 5.
Vēstnesī."
izso ē pārdos Movša K a c a kustamo
stat.it', saskaņā
ar k atpieliktiem staJa minētās personas savos tiesības tūtiem
mantu, sastāvošu no manufaktūras precēm
?agšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
Biedrības valdes sēdeklis atrodas N ir- un novērtētu par Ls 1961,— .
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas. muižas pagasta.
izzināt sarakstu, novērtējumu, ka f'
Rīgā, 1926. g. 27. janvārī.
L J*2402
Jelgavā, 7. janv. 1926. g.
apskatīt pīrdodamo mantu, vsrčs pfl'*
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Reģistr. nod. pārz P . E i f e r t s,
doignas Oiena uz vteUs.
22073
Sekretārs A. Kalve.
21107
Sekretāra v. E. Freibergs.
22404
Tiesu izpild. V. Požariskis12 dienā, Rīgā, Tumes

Rīgas

apgabaltles.

7. iec.

Tiešs L'ttii departamenta

tiesu Izpildītājs

Kaunatas pagasta ualde,

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka pamatojoties"
uz tiesas ust. II. daļas s
paziņo, ka 10. februāri 1926. g., pulksten 5-februārī 1926. g.,pulksten 12 dienā, 1021. pantu ar
šo paziņo, ka 5 februāri
Kaļķu
ielā
J4 9, Rīgā, Kaļķu ielā Nš 12, dz. 3,
11 diena, Rīga,
1926. g., pulksten 10 rītā, noturēs pie
veikalā, pārdos firmas .Rubinstein
Kaunatas pagasta nama
,
un Trembackij* kustamo mantu, sastāvošu no 5 gab. angju samta 192 jardi,
trīs gab. angļu samta 116 jardi un nologel Jules kustamo mantu, novērtētu
vērtētu par La 1232,—.
par Ls 204,70 un sastāvošu no dažādām
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari mēbelēm II ūtrupē, viņa 1924 g. prec. kura pārdos pils. Dubuļu folv. Ludviga
Lubglna kustamo manu, kā: liovi
gpskatit pārdodamo mantu varēs pārdo- peļņas nodokļa segšanei.
šanos dienā uz vietos.
8. piena un 1 cūku, 8 mēn. notaksētu
Rīgā, 1, februārī 1926. g.
par Ls 83,61 nodokļu nomaksai.
Rīgā, 1. februārī 1926. g.
22408
Piedzinējs H e i b o v i č s.

Mrfloi raMisolišaoi

Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

22405

Rīgas

apgabalt. 7. lec.
tiesu izpildītājs,

ūtrupi,

Tiešo nod. departamenta

Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis L. Petersons.

22425

iažadu maksājumu piedzinējs paziņo
ka 8. februāri
1926. g
pulksten
1 dienā, Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 5,
Valkas apr., pamatojoties
paziņo, ka 13. februārī 1926 g., pulksten dzīv. 12,
uz saviem
28. janv. š. g lēmum i em, ar šo izsludina,
10 dienā, Ris>ā, Tempļa ielā Nš 5, dz. 2,
Fricim
Šulcam
ka 18. f e b r u a r ī š. g., pīkst. 12 d.
pārdos
kustamo
mantu, sastāvošu no astoņiem mīkstiem
viņa iznomās
krēsliem, dīvāna, apaļa magoga koka Zolotuchina Gecela kustamo mantu, noatkiātā
galdiņa un 2 trimo spoguļiem un ne- vērtētu par Ls 481 un sastāvošu no
dažādām
mēbelēm, viņa 1924. g. ienāk
vērtētu par Ls 690,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ori nodokļa segšanai.
Rīgā, 1. februārī 1926. g.
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdoNigras pagasta namā uz 1926./27. saimn.
22410
šanas dienā uz vietas.
Piedzinējs H e i b o v i č s.
gadu sekošas tiesas pārziņā atrodošās
Rīgā, 1. februārī 1926. g.
Rīgas pol. 8. iec. priekšnieks mājas:
Tiesu izpild. L. Jakstiņš.
1) D u k u ļ u māju (78 purv. aram22406
dara zināmu, ka 16. februārī 1926. g ,
zemes, apm. 1 prv. abeļ dārza,
pulksten
10
rītā,
Matīsa
ielā
Ns
86
,
Rīgas apgabaltiesas
7. iecirkaa
41 _ prv. pļavu,
18 prv. ganību).
Māju
iznomās 2 nomiekiem
tiesu izpildītājs
—
katram pusi;
paziņo, ka 10. februāri 1926. g., pulkst.
2) Lejas Viķeru
māju (70 prv.
11 dienā, Rīga, Kaļķu
ielā Nš 9, Miķeļam Muižulam piederošās mantas,
aramzemes, 38 prv. pļavu, 40 prv.
veik., pārdos firmas .Rubinstein un sastāvošas
no
1 urbjamās mašinas,
ganību). Māju iznomās 2 nomnieTrembackij' kustamo mantu, sastāvošu novērtētas par Ls 93, ārstēšanas naudas
kiem — katram pusi.
no 37 mtr., plīša, 2 gab. mēteļu drēbes, parādu dzēšanai, ,'saskana ar Latv. sark.
Mājas izdevīgā vietā apm. 2 klm. no
2 gab. samta un novērtētu par Ls 1482 krusta slimnīcas p. g. 2. novembra
kopmoderniecības
Izzināt saraksti/, novērtējat» , kā on rakstu Ns 6485.
Pie solīšanas pielaidīs tikai personas,
Pātdodamo
mantu
varēs
apskatīt pārdodamo mantu
varēs par
apska'īt ku[ām bus vajadzīgais inventārs un
pārdošanas dienā uz vietas.
došanas dieni uz vietas.
kufas līdz izsoles sākamam iemaksās
22421
Priekšnieks (paraksts).
Rīgā, 1. februārī 1926. g.
tiesai 20 Ls drošības naudas.

liirai (bij.li) piiultlna,

pfirdos ualrBksolKanll

Vairāksolīšana

Hidos všēēM

22407

Tiesu izpild

L. J a k s t i ņ š.

Jelgavas apgabaltiesas, Jelgavas

apriņķa tiesu Izpildītājs
kūja kanclejā
atrodas
ielā Nš 10, paziņo:

Jelgavā, Annas

1) ka Valsts zemes bankas prasības
piedzīšanai no Kcišjāņa Šiliņa pēc Jelgavas apgabaltiesas raksta no 1925. g
5. merta Ns 8952 — Ls 1613,65 ar °/o
un soda naudām apmērā — 7. aprīlī
1926. g, pulksten 10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zāle, uz

Krišjānim Šiliņam piederošo

nekustamo

īpašumu,

paziņo, ka 10. februāri 1926. g., pulksten
12 dienā, Tēriņu ielā Nš 31,

naidos pobl. naiiiolišii
mirušā

Jāņa

M>ķeļa

došanas dienai.
Visi papiri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Jelgavas apgabaltiesas civilnod. kanclejā.
Jelgavā, 18. janvārī 1926. g.
22422

Tiesu izpild.,J. Vīksna.

apķīlātas

viņa kantorī,
bulvāra Ns 21, apstiprināts
janvārī pirkuma-plrdevuma
reģistra Nš 573, pec kura
zināmu,

ka

Latvijas pilsonis

zirgu tirgus,

Zommeriem piederoši 120,000
dedzināti ķieģeļi un 1 ziigs, Ls 2274,98
Latvijas apdrošināšanas sabiedribai pienākošās sumas piedzīšanai.
Jelgavā, 29. janv. 1926. g. Ns 7347/25
Pnekšn. pal. (paraksts).
Darbvedis (paraksts).
22334

Jelgavas apriņķa pr-ka pal. I Iet.

izsludina par nederīgām nozudušās .Tērvetes (Kalnamuižas) pagasta aizsargu
nodaļas ziedojumu vākšanas listes NsNs5,
15 un 17" 1925. g.
20883

pagasta valde,

uz tiesas ust. II. daļas
1021. p., ar šo paziņo, ka 5. februāri
1926. g., pulksten 10 rītā, noturēs pie
Kaunatas pagasta nama
pamatojoties

ūtrupi,
pārdos

pils.

Dubuļu

folv. Staņi-

mantu, _ kā:
kustamo
slava Lubg na
1 govi, 5 g- v. un 4 aitas, novērtētu
par Ls

119,20 nodokļu nomaksai.
Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis L. Petersons.

Kaunatas pag. valde,
II.

daļas,

Jelgavas apr. pr-ka
pal. 1 iec. (paraksts)

Jaunraunas pagastam
vajadzīgs valdes un tiesas

darbvedis.

115.—

IV iec. mežniecībā, Lielās salas, Mindaugas un Sūklas nogabalos, pavisam
23 vienības, vērtibā no Ls 10.— līdz Ls 20.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās iztoles komisijai 10»/o drošības naudas no novērtētas sumas, kūja pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītās sumas.
Par pārdevumiem līdz Ls 200.—, rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs
visu pirkuma sumu samaksā, nekavējoši pec vienības nosolīšanas, pie kam nomaksā ieskaitāma ari izsolē iemaksātā drošības nauda.
Cirtumu
tīrīšanas drošibas nauda iemaksājama pie ciršanas
biļetes
izņemšanas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Atvpukā, un pie attiecīgiem iecirkņu
mežziņiem.
22339
TfmmKļiĒmM pirsme* niecība.

Piltenes virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu sek. vietas un dienas:
š. g 3. martā, Piltenes pag. mājā:
I iecirkņa

li z Ls 1091.—.

mežniecībā, Piltenes nov, pavisam 4 vien., vērtībā no Ls 57.—

š. g. 2. martā, Sisses meža muižā:
II iec. mežalec, Venzavas
Ls 63 - līdz Ls 1477.—.

un

Līva

nov.,

š. g. 4. martā, Siēkas

pavisam

24 vien., vērtībā no

meža muižā:

III iec

Alga pēc valdības
22400

noteikumiem.
Pagasta valde.

ūtrupi,

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
8. februārī 1926. g., pulksten 12 dienā,
kurā pārdos pils. Annas Astica m.Apeļ
Rīgā, Lāčplēša ielā Nš 52/54, dz 69,
govis novērtētu
kustamo mantu, kā: 2
par Ls 175,99, nodokļu nomaksai.
Priekšsēdētājs (pārak ts).
Darbvedis (paraksts).
22424
Voliberga Callela kustamo mantu, novērtētu
sastāvošu
par Ls 330
un
no dažādām mantām,
II. ūtrupe,
v,rja dažādu nodokļa segšanai.
janvāra
Valdības Vēstneša * š. g. 16.
*
sludinājuma par
Rīgā, 1. februārī 1926. g.
12 numurā ievietotā
SjjPiedzinējs -H e i ?b _ov jjjL_ Jāna vTsilija d. A n g e r a nozaudētas
atēšanu par
kfaus bas apliecibas
Aulejas pag. valde izsludina par ne- S
apzimēts ka atadinepareizi
nederīgu
derīgu, kā nozaudētu, Latv. iekšzemes
pasi, izdotu 24. martā 1920. gada no
stāvēt: Rīgas polic. l':^*'"
Izvoltes pag. valdes Ns 1191 uz Matveja Vajaga
priekšnieks.
20736
Jāzepa d. Kudina v.

mis ittoioā

Izlabojums.

ziņas virsmežniecības

kanclejā

un pie iecirkņa mežziņ em.

S'iffenes

rir«mešniecic»a.

Saldus virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
15. februārī 1926. gada, Saldū, Sa'dus pagasta valdes telpās, 1926. g. 15. janvaja

izsolē nepārdoto

mežu p ēc platības un celmu stalto:

II iec. mežniec. Saldus

un Sesiles

un Kaahcu novados,

pavisam

novados, pavisam 46 vien., vērtibā no

Ls 10.— līdz Ls 405.

un Saldus novados,
pavisam
III iec _ mežaiecibā, Liel-Satiķu, Gaiķu
Ventspils pils. polic. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudētu Latv. iekšz. pasi 6 vienības, vērtība no ls 10.— līdz Ls 2162.—.
IV iec. mežniecībā, Blīdenes novsdā, pavisam 3 vienība», vērtībā no
ar Nš 3059, izdotu no Popes pag. valdes
līdz Ls 427.—.
16. martā 1923. g. uz Ellas Agnezes Ls 30.—
21195
Andreja m. Techo v.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā,
Pie izsoles piejaidīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10 °/o droMadonas apriņķa pr-ka 2. iec. palīgs
šības naudas no novērtētās sumas,
kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
izsludina par nederīgu nozaudēto aplieno pilnas nosolītās sumas.
cību ar Nš 160, izdotu no Valkas apr.
Par pārdevumiem līdz La 200 rakstiski līgumi nav
slēdzami, ja pircējs
pr-ka 2. iec. palīga 11. augusta 1923. g.
uz Oskara Jēkaba d. Toma v., par savisu pirkuma sumu samaksa nekavējoši pēc vienības nosolīšanas, pie kam nouzraudzības.
21
92
maksā ieskaitāma ari izsolē iemaksātā drošības nauda
stāvēšanu zem polic.
Cirtumu tīrīšanas
drošibas naudas iemaksšjam s pie ciršanas biļetes
Daugavpils
apr. pr-ka pal. 2. iec. saņ.mš«n»s.
nozaud
neder,
Latvijas
iekšz.
izsludina par
Saldus virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātai un pārdešanai nopasi, izdotu no Daugavpils apr. pr-ka lemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
1920.
g.
242
arN»
pal 2. iec. 5. augustā
Tuvākas ziņas Saldus virsmežniecības kanclejā, Upesmuižā, caur Sa'du un
Kusela Haikela d. Oelbarta v.
uz pils.
v
21191 mežs fpskstams oz vietas pie attiecīgiem mežsargiem.
22271
Saldus virsmežniecība.
Rīgas polic. 4. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību
ar Ns 21765, izd. no Rīgas
apr. pr-ka 1921. g. uz Eduarda
kara
21190
Jāņa d. Riekstiņ jv.

Bauskas

_

uz tiesas ust.
ka 5. februāri
Rīgas Polic- 3- iec. pr-ks izsludina par
1021 p. paziņo,
noturēs pie nederīgu nozaudēto atvaļinaj. apliecību
rītā,
10
g.,
pulksten
1926.
ar Ns 37503, izdotu no Rīgas apr. apKaunatas pagasta nama,
sardzības pr-ka 14. nov. 1920. g. uz
21188
Roberta Jaoa d. Salmiņa v.
pamatojoties

Tuvākas

22338

1928. _ g.,
Vēlēšanas 10. februārī
pīkst. 12 dienā Jaunraunas pag. nama.
Kandidāti ar attiecīgiem dokumentiem
I iecirkņa mežniecība, Saldus, Kalnamuižas
tiek uzaicināti pieteikties.
6 vienības, vērtībā no Ls 4.— līdz Ls 143.—.

brāļiem

22423

Tleio isdolli flepārtaiHta

līdz Ls 790.—.

Nigras pagasttiesā, 28. janv. 1926.g.

Tokia pilsētas valde.

saiiālsolišaoā
i
i
i
pārdoti

atrodošos Rīgā, Avotu ielā Ns 42, Rūpniecības
un tirdzniecības
sabiedrībai
.Brāļi Engelson' par Ls 4000,—.
22429
Notārs E. Trautsolts.

Otu iestāžu stoMaral J

2) š. g. 25. februārī, Borkovas pag. valdes telpās:
III iec. mežniecībā, Borkovas nov, pavisam 5 vienības, vērtibā no Ls

pārdos ralrfiksolSanfl

kurā

^

1) š. g. 22. februārī, Varakļānu virsmežniecības kanclejā, Atspukā:
II. iecirkņa mežniecības, Robežnicas, Sēņubirzes un Olušnicas nogabalos,
pavisam 13 vienības, vērtībā no Ls 15.— līdz Ls 625.—.

mežniec., Siēkas novada, pavisam 5 vienības, vērtībā no Ls 62.—
līdz Ls 208.—.
dara zināmu, ka 16. februārī 1926. g., kufš noturams 20. un 21. februārī š. g.,
pulksten 11 dienā Oskara ielā Ns 26
bet iekrīt svētdienā, tiks noturēts
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
izsoles komisijai
Pie
izsoles pielaidis personas, kuras iemaksās
10°/e
22. un 23. febr. 1926. g. drošības naudas
no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
22274
Tukuma pilsētas valde.
no pilnas nosolītas sumas.
akc. sab Russisk-Norsk Skogindustri pieVirsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
derošo kustamo mantu, sastāvošu no
pec saviem ieskatiem.

Jēkabs Hlrša dēls Heitlns plrdeva
viņam piederos kafijas surogātu
un cigoriņu grauzdēšanas un iepakošanas uzņēmumu,

^——??^????

ro Ls 360,—.
Mazākā solīšanas
suma Ls 10,—.
Pēc nosolīšanas l/s nomas maksas
nomaksājama tiesai.
22436

mantas,
taksēta kopvērtībā
Ls piecpadsmit, 85 s. (15 Ls 85 s.).
Pamats: Rigas pilsētas 4. rajona
īres valdes izpildu raksts Ns 79, no saskaņa ar domes lēmumu 23. janvārī
š. g., paziņo vispārībai, ka
13. februaja 1925. g.
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Priekšnieks (patakats).

Rijas notārs Emanuēls īiaolsolts Kaunatas
ar šo dara
Riga, Raiņa
1926. g. 29.
līgums, ar

dosim mežu, atmirušus kokus un sekuestrētus
materiālus pēc platības, celmu skaita un
Sapalu skaita sekošas dienās un vietos:

riem

d. _ O 1 s t e i n a

kufŠ atrodas Jēkabpils apriņķī, VecSaukas pagastā, ar zemesgrāmatu reģistra
Vec-Saukas
J* 1996, un sastāv no
viena gatera
muižas „Lukse Nk 64' mājām;
2) ka īpašums priekš publiskiem tor- 500 mm, firmas „N. A. O. Statmas
giem apvērtēts par Ls _5,009.—;
Nunensgam" ar piederumiem, novērtētu
3) ka bez augšminētas prasības īpa- par Ls 4000.
1
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
Mantas apskatāmas augšminētā vietā
par Ls 1685,34^
pārdošanas dienā.
4) ka personām, kūjas vēlas pie torPamats: Latvijas apdtošin. sabiedrības
jāiemaksā
zalogs
—
giem dalību ņemt,
pret sttādnieku nel. gadījumiem raksts
desmitā daļa no _ apvērtešanas sumas Ns 8760 no 6. nov. 1925. g.
22105
un jāstāda priekšā apliecība par to, ka
Priekšn. (paraksts).
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām
personām
iegūt nekustamo Jelgavas apr. priekšnieka paigs
īpašumu; un
II. iecirknī ,
5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
dara zināmu, ka 1926 g. 18. f e b r u a r ī,
tiek vestas
Jēkabpils-llukstes zemespulksten 12 dienā, Lejas-Benužu mājas,
grāmatu nodaļā.
Ozolnieku pag., tiks
Personām, kujam ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-

pārdos mutislio izsolē

Iznomājamās mājas puses solīšana
Rīgas pol. X. iec. priekšn. sāksies
Dukuļiem no Ls 500,—, Viķe-

Rīgas pol. 10. iec. priekšn.

idilli Mēri ptt

Varakļānu virsmežniecība

virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē

18. februārī 1926. g., Skaistkalnes

izsolē

pag.

v Ides

nama, 1925

g. 30. decembfa

nepārdoto

izsludina
Rīgas pol. 7. iec. pr-ks
nozaudēto karaklausības
par nederīgu
apliecību ar J* 1210, izdotu 22. janvārī
ar apvērtējuma pazeminājumu par 50°/o.
1925. g. no Liepājas kāja apr. pr-ka
I Šenbergis iecirkņa mežniecība, Nš 1, Sarkangala ipgaitā, uz Spundes
d.
Ande,sona
v.,
Jāna
uz
pils. Jāņa
kroga jims?imniecības Nš 57f,
pavisam 33 vienības, vērtibā no Ls 55.—
dzīv. Lāčplēša iela Nš 50, dz. 7. 21277 līdz Ls 160.—.
Nš 8, Ķirpa apg., uz Šenbergssmuiž?s jaunsaimniecības Nš I6F, 9vieribas,
Pilte es iecirkņa policijas pr-ks izsludina par nederīgu, kā nozaudētu, Latv. vērība ro Ls 45.— līdz Ls 112.—.
iekšzemes pasi, izdotu no viņa 12 marta
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
1920. g- ar Ns 457 uz Nikolaja Indriķa d
Pie izsoles pielaidīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai
10°/o dro20913
Rozentala v.
šības naudss no novērtētās sumas, kūja pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītās sumas.
Jelgavas apr. pr-ka 1. iec. palīgs izsluVirsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
dina par nederīgu nozaudēto kajaklaus.
izdotu no II. Dobeles kajn. pēc savienv ieskatiem.
apliecību
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņa.
pulka
1924. g. 3. jūlija ar Nš 341 uz
20309 22337
Aleksandra Jāņa d. Valtera v.
(fiausftas rirsmeini«cīfra.

augošu mežu pēc celmu skaita.

Ventspils ostus valde
izsludina

uz

1926. g.

10. februāri,

pulksten

izsludina

12 dienā,

jauktu izsoli ar pārsoli
2000 kub. nīti. mullu akmeņu plejādei
Ventspils osta.
13. februāri,

pulksten 12 dienā,

Piedāvāt laukakmeņus var partijās ne mazākas kā 50 kub. mtr.
Drošības nauda par katru piedāvāto kub. mtr. akmeņu Ls 0,25.
Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz Ventspils ostas valde un
Jūrniecības departamenta techniskā daļā Rīga, Valdemāra ielā Nš la, katru darba
1
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dienu no pulksten 9 līdz 12.

Apriņķa

ce|u inženiers Smiltenē

š. g., savā kanclejā, Vēveru ielā Ns 3, iedos ļmatttā
iKstriē šādus darbus .1) Aiviekstes tilta remonts pie Ļaudonasj drošības nauda Ls 250.—
2) Ceļa uzbēruma grantēšana pie tilta par Baltiņu upi uz Opes-Zeltiņu ceļa; drošības nauda Ls 150.—
5. februārī

3) Ceļa uzbēruma grantēšana pie tilta pār Vaidavu

uz Opes-Jaunrozes ceļa; dro-

šības nauda Ls 60.—
4) Ceļa uzbēruma grantēšana pie tilta par Viju uz Smiltenes-Vijciema ceļa; dro1
22309
šības nauda Ls 40.—
Izsole bus galīga. Tuvākas ziņas apr, ceļu inžen. kanclejā, Smiltenē.

Pasta
izsludina

rakstisku

un telegrāfa

izsoli

16. februārī

10

no

iz 70 gab. .utoinat. telefonu aparātiem ns 3000 kg darvoto .triki.
Tuvākas ziņas materiālu iegādāšanas nodaļā no pulkst. 11—13.

2

1926. g., pulksten 12 dienā, Zālītes meža muižā,
rāksolīšanā virsmežniecībā atrodošos

lecapas

«avsiarpīģa

/kredītbiedrība

dienā, Rīgā, Merķeļa
biedrības telpas

š.g., pulksten

pases

2

Ielā )* 2, kredīt-

Kārtēju pilnu sapulci
un personasapliecības, kuras pieteiktas
ar sekošo dienas kārtību:
par pazudušām:
Latvijas pases, izd.: 1) Ns 2609 no
1) Sapulces amatu vīru vēlēšana.
Rēzeknes apr. 3. iec. pol. pr-ka uz
2) Gada pārskats par 1925. g. un revidentu ziņojumi.
Dores
Ābrama
m.
Segai
vārdu;
3) Peļ 7as izdalīšana.
2) Ns 235778 no Rīgas pret. uz Annas
4) Budžets 1926. g.
Aleksandra m. Rozīt v.; 3) Ns 16328 no
5) Nekustama īpašuma atsavināšanas lieta
22433
vv
Jāņa
d.
Salniņa
3. pol. iec. uz Robera
6) Siltalu papildināšana un grozīšana.
vārdu; 4) Ns 1081 no Iršu kol. pag. uz
7) Velēšanas: 2 valdes locekļu, 2 padomes locekļu, 3 re videntu
vārdu;
Veras
Sīmaņa
m.
Silling
un 2 revīzijas komisijas kandidātu.
5) Nj 114773 no 10. pol. iec. uz Lizetes
Piezīme:
Gadījienā, ja nesanāktu statu os § 35. paredzētais biedru
Jēkaba m. Verbicki v.; 6) Nš 170751
skaits, tad otrā sapulce ar to pašu dienas kārtību notiks 16. martā š. g
no Rīgas pref. uz Kārļa Jāņa d. Sprinģis pulksten 7 vakarā, Rīgā, Elizabetes ielā Ni 85-a, .Rotas" telpās.
Valde.
vārdu; 7) Nš 1S5434 no Rīgas pref. uz
Zofijas Rafaila
m. Maļinovski vardu;
8) Nš 224 no 2. pol. iec. uz Andreja
Zamueļa d. Vildberga v.; 9) Ns 15021
no Jelgavas pref.
uz Fridreikas Dores
meitas Jezdovski v.; 10) Nš 8645 no
Liksnas pag. v. uz Antoniņas Trifona m.
Nikitin v.; 11) Nš 167110 no Rīgas
pref. uz Nikolaja Mozus d. Zilperta v.;
12) Ns 396 no Stukmaņu pol. pr-ka uz
Jūles Ju[a m. Anderson v ; 13) Nš 72534
no 1. pol. iec. uz Milijas Jāņa m.
Oulbe v.; 14) Nš 894 no Medzules pag.
vaid. uz Hermines Mātča m. Šlesser v.;
15) Ns 256808 na Rīgas pref. uz Kārļa
Antona d. Namnieka v.;

no

22440

16) Nš 198417

4. ool.

iec.

uz

Annas

Kriša

m.

Jonas v.; 20) Ņs 129322 no Rigas pref.
uz Alektandra Ādama d. Jogže vardu;

21)' Ns 626

pārdos

vai-

mm lietošanai nederīgus zlmogimurus.
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18. februārī

lottes Indriķa m. Plinč v.; 19) Nš 105323

Iecavas virsmežniecība
16. februārī

sekošas

par nederīgām

sasaic

no Rīgas pref. uz Kristīnes Friča m.
Upner v.; 17) Nš 259338 no Rīgas pref.
uz
Ooldas
lcika
m. Gos vārdu;
rīta,
18) Ns 149174 no Rīgas pref. uz Šar-

virsvalde
š. g., puUsten

Haltijas

Rīgas prefeUtiiN

pirsmcžtiieci&M.

Ldtaljas dzelzsceļu I. ceļa Iecirkņa priekšnieks
izsludina savā kantorī, Rīgas I stacijā, sekošas

jauktas izsoles:

_

no Mūru pag. valdes uz
Jāņa Jāņa d. Baloža v.; 22) Ns 3477 no
Rīgas apr. 2. iec. pr-ka uz Emmas Jāņa
meitas Freidendorf v.; 23) Ns 593 no
Artavas pag. v. uz Emilijas Andreja m.
Bērziņ v.; 24) Ns 88469 no 2. pol. iec.
uz Kārļa Staņislava d. Stankeviča v.;
25) Nš 152892 no Rīgas pref. uz Hermīnes
Jāņa
m. Sveishelm
vardi;
26) Ns 102502 no 10. pol. iec. uz Kar-

līnes Ģirta

m. Bajar v.;

27) Nš 216165

no Rīgas pref. uz Elzas Kārļa m. Maksimov v.; 28) Nš 209339 no Rīgas pref.

uz Helenes Andreja m. Pipinis vardu;
29) Ns 47827 no 12. pol. iec. uz Aleksandera Leona d. Lenkeviča
vārdu;
1) 15. februārī š. g., pulksten 12 diena, uz asenizācijas
darbu izvešanu I ceļu 30) Nš 58099 no 7. pol. iec. uz Maiecirkņa rajonā (Rigas mezglā un uz posma Šķirotava-Pļaviņas) laikā līdz tildes Pētera m. Laidiņ vārdu.
Ptrs. apl., izd: 31) Ns 6079 no Rīgas
1. janvārim 1927. g., ar pārsoli 18. febrmrī š. g., pulksten 12 dienā. Drošības
pref. uz Grigorija Jāņa d. Ivanova v.
nauda Ls 5C0.—
Latvijas pases, izd : 32) Ns 78261 no
2) 16. februārī š. g., pulksten 12 diena, uz podnieku
darbu izvešanu I ceļu
iecirkņa rajonā laikā no 1. aprīļa 1926 g., līdz 1. aprilim 1927. g, ar pārsoli 3. pol. iec. uz Vaļeskas
Ludviga m.
19. februārī 1926. g., pulksten 12 dienā. D ošības nauda Ls 500.—
Ošeniek v.; 33) Ns 162 no Daugavpils
3) 23. februārī š.g., pulksten 12 dienā, uz krāsošanas darbu izvešanu I ceļu apr. pr-ka pal. 2. iec. uz Agafijas Deiecirkņa rajonā, laikā no 1. apriļa 1926. g. līiz 1. aprilim 1927. g, ar pārsoli mentija m. Kirilovas v.; 34) Ns 140195
no Rīgas pref. uz Eduarda Pētefa d
26. februārī š. g, pulksten 12 dienā. Dtošības nauda Ls 500.—
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī, darbdienās no pulksten 10—14.
22412 Karņicka v.; 35) Ns 233156 no Rigas
pref. uz Annas Jāna m Rozenberg v.
Pērs. apliec, izd.: 36) Ns 16182 no
Dignājas pag. valde, Jēkabpils apr.,
Rīgas pref. uz Dāvida Šmueļa d. Abraizsludina pa nederīgiem sekošus nomoviča v.; 37) Ns 11412 no Rigasprel.
zaudētus dokumentus:
izsludina par nederīgām sekošas pases
Iekšzemes pases uz:
uz Ābrama Lāzera d. Mirļina vārdu;
un personas apliecības, kufas pieteiktas
1) Annas Jāņa m. Stašul vārdu, izd. 38) Ns 16620 no Rīgas pref. uz Miķeļa
par pazudušām:
no Dignājas pagasta valdes 20. augustā Savelija d. Tovzena vārdu.
Latvijas pases, izd.: 1) Ns 228904 no 1921. g. Nš 40:3;
Pamats: Rīgas' prefektūras raksts
Rīgas pref. uz Jāņa Jēkaba d. Ozoliņa
2) Dārtas Bertuļa m. Dardzan vārdu, 16., 18., 19. un 20. janvārī 1926. g. ar
vārdu; 2) Ns 241614 no Rīgas pref. uz izdotu
no
Dignājas
pagasta valdes Nš 896.
Hermines Jēkaba m. Ozoliņa vārdu; 20. septembri 1921. g. Ns 4193;
Rīgas pref. pal. Simanovičs.
3) Nš 45635 no 3. pol. iec. uz Eleo3) Jāņa Mārtiņa d. Duņinieka
vardu, 22344 Pasu nod. darbv. G r i n b e r g s.
noras 'Kazimira
m.
Passern vardu; izdotu
no Dignājas pag, v. 28. dec.
Jelgavas apriņķa priekšnieka I. iec.
4) Ns 17568 no 8. pol. iec. uz Emilijas 1921. g.
J*_ 4732;
Jēkaba m. Krievs v.; 5) Nš 71726 no
4) Jufa Pāvila d. Rubeņa vardu, izd. palīgs izsludina par nederīgu nozaudēto
8. pol. iec. uz Lilijas Augusta m. Pamno Dignājas pag. valdes 10. janvārī iekšzemes pasi ar Nš 188737, izdotu no
Rīgas prefektūras 10. decembrī 1921. g.
povas v.; 6) Nš 86292 no 7. pol. iec. uz 1922. g. Ns 4929;
uz Jāņa Jēkaba d. Engeļa v.
20908
Viktorija Kārļa d. Ruprecht
vārdu;
5) Konstantīna Vladimira d. Radčenko
7) Nš 5852 no Rīgas Jūļmalas pol. uz vārdu, izd. no Daugavpils pils. pref.
Rīgas prefektūra izsludina par nedeVladimira
Miķeļa
d. Serbais vārdu; 31. janvārī 1923. g. Nš 21237;
rīgu nozaudēto dienesta apliecību ar
8) Nš 12749 no 4. pol. iec. uz Elzas
6) Jufa Jāņa d. Mikanovska vārdu, Nš 2226, izdotu 9. martā 1925. g. uz
Krustiņa m. Runce v.; _ 9) Ns 59796 no izd. no Dignājas pag. valdes 1. julijā
Rīgas pils. polic. 11. iec. jaunāka kārtībn.
6. pol. iec.
uz
Mārtiņa Pētefa d. 1922. g. Ns 5723;
(
Jāņa Vetce v.
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Dišlera v; 10) Ns 178221 no Rīgas
7) Jāņa Ilzes d. Ķikste
alias Cikste
pref. uz Kārļa Aleksandra d. Kazimira vārdu, izd. no
Līvānu pagasta valdes
vārdu; 11) Ns 215444 no Rīgas pref. uz 25. janvārī 1925. g.
Nš 31;
Fadeja Kazimira d. Čerņavska vārdu;
8) Elzas Ignata m. Zmuidiņ vārdu,
12) Ns 25190 no 3. pol. iec. uz Eliza- izd. no lzvoltas
pag. vaid. 3. aprilī
betes Emiļa m. Sintenis v.; 13) Ns 2887 1922. g. Ns 1896;
no Rīgas Jūftnalas polic. uz Alvīnes
9) Marijas _ Jāņa m. Grāver vārdu,
Pētefa m. Timmerman v.; 14) Nš 211222 izd. no Dignājas pag. vaid.
18. martā
no Rīgas pref. uz Emilijas Ernesta m. 1925. g. Ns 93;
ziņo, ka kooperatīvu
Liepiņ v.; 15) Nš 183148 no Rīgas pref.
un sabiedrisku ie10) karaklausīāas apliecību uz Juja
uz Valentines Pāvila m. Zitman v.; Mārtiņa d. Erdlana
stāžu darbinieku slimo kases dalībnieku
izdotu
no
vārdu,
16) Nš 106975 no 11. pol. iec. uz EmiJēkabpils-Ilūkstes kafa apriņķa priekšn. grāmatiņas uz sekošiem vārdiem un N.
lijas Jāņa m. Bērziņ v.; 17) Ns 28372 22. dec. 1922. g. Ns
N. nozaudētas un tāpēc skaitās neder.:
7857.
2J929
no 3. pol. iec. uz Margrietas Ludviga
1) Emma Pastalniek Ns 2374
meitas Kazak v.; 18) Ns 204723 no
2) Mārtiņš Grass-Kuzik Ns 623
Liepājas apr. pr-ka 1. iec. palīgs izRīgas pref. uz Kārļa Mārča d. Vītola v.; šūdina par nederīgām, kā nozaudētas,
3) Anna Ivgle Nš 695.
19) Ns 8 no Krimuldas pag. v. uz Kasekošas no viņa izdotas iekšzem. pases :
4) Valfrida Velmer Ns 1679.
trīnes Aleksandra m. Klot v.; 20) Ns 972
1) ar Ns 6773 uz
5) Hermans Bre'cis Nš 1766
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Jāņa Jāņa d.
no Dvietes pag. v. uz Helenes Antona Plūcēja vārdu;
m. Fili,jonovas v.; 21) Nš 11963 no
2) ar Ns 13291 uz Kārļa Kārļa d.
12. pol. iec. uz Heinricha Mārtiņa d. Vītola vardu ;
vardu;
Gutmaņa
22) Nš 153064 no
3) ar Nš 13023 uz Jāna Jāņa d. valde ziņo interesentiem, kā pilnā biedru
sapulce, kura notika 28. janvārī š. g.,
Rīgas pref. uz Otilijas Friča m. Gorbus Krona vārdu;
vārdu; 23) Nš 222365 no Rigas piei* uz
ir n o 1 e m t s:
4) ar Ns 3606 uz Lavīzes Jāņa m.
Nikolaja Vladimira d. Kiršteina vārdu; Baltcepur vārdu;
kooperatīvu
24) J* 237842 no Rīgas pref. uz Valijas
5) ar Nš 7907 uz Annas Toma m. 22389
Valde.
Andreja m. Ruben v.; 25) Nš 196435 no Blankenburg vardu;
Rīgas pref. uz Emilijas Jāņa m. Klein6) ar Nš 4538 uz Jāņa Jorena d.
berg v.; 26) Ns 52600 no 11. pol. iec. Kātiņa vārdu;
uz Kārļa Kārļa d. Čiekura
vārdu;
zirgu pases:
valde sasauc vispārīgu
27) Ns 57783 no 11. pol. iec. uz Annas
7) ar Nš" 40 uz Jāņa Jorena d. Kātiņa
Jāzepa m. Binka vardu.
vardu, izd. no Medzes pag. v. 1924. g.;
Pērs. apliec., izd.: 28) J* 9617 no
8) ar Nš 254 uz Matīsa Ģirta d. GutRīgas pref. uz Veras Platona m. Šev- maņa v., izd. no Tadaiķu pag. valdes.
covas v.; 29) Nš 14714 no Rīgas pref.
20983
uz Marijas Pankrata m. Artemjevas v.
Cēsīs, Pils muiža, sabiedrības telpās,
Ilūkstes apr. pr-ka 1. iec. palīgs izsluLatvijas pase, izd.: 30) Ns 26021 no
1926. g. 13 februārī, pīkst. 19 ar sekošu
dina
par
nederīgu
nozaudēto
Latvijas
1. pol. iec. uz Lizes Jura m. Buran v.;
iekšz.
pasi
ar
Nš
izdotu
no
d ien as kārtību:
2862,
Preiļu
31) Nš 79012 no 3. pol. iec. uz Olgas
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
1922. g. uz
Mārča m. Vanag v.; 32) Nš 196587 no pag. valdes 24. augustā
2) Pārvaldes orgānu ziņojumi.
21228
Rigas pref. uz Olimpiādes Nikolaja m. Jūlijas Ādama m. Zusiņ v.
3) Darbības pārskata pieņemšana un
Spange vardu.
Jelgavas apr. pr-ka pal. 1. iec. izsluapstiprināšana par 1925. g.
Pamats:
Rīgas prelekturas raksts
dina par nederīgu nozaudēto iekšzemes
4) Sabiedrības turpmākā darbība.
11., 12., 13., 14. un 15. janvārī 1925. e. pasi ar
I* 518, izdotu no Skaistas
5) Budžeta pieņemšana 1926. g.
ar Nš 800.
(Izabetinas) pag. valdes J7. decembrī
6) Vēlēšanas.
Rīgas pref. pal. Simanovičs.
1920. g. uz Jāņa Ludviga d. Juchņeviča
7) Jautājumi un priekšlikumi.
22111 Pasu nod. darbv. G r i n b e r g s.
vardu.
20907 22234
Valde.

Rlios prefektūru

i titeL i [ūgiii. akciju saiifl lins i i.
_3ilunce u« 31. <lece_n_>ri 192%. g.

Debets.
Ls
Kredīts.
Ls
....
.
1,234.12 Pamata kapitāla rēķins
100,000.Es šo preču rēķins
.... 199,052.98 Speciālu rēķinu rēķins . .
292 849.59
Tekošu rēķinu rekins . . .
1,174.04 Starptautiskas bankas A'S,
Vekseļu rēķins portfeli
On Call rēķins
7,338.12
. .
31,725.20
Vekseļu rēķins uz inkaso , 140,702.11 Mūsu tratu rēķins
.... 68,689.35
Debitoru rēķins
97,478.64 Kreditoru rēķins
273,380.90
Inventāra rēķins
10,053.—
Personīgu rēķinu rēķins . .
72,191.f8
Deficita rēķins
...
. 237,420.95
Kases rēķins

766,645.04

Zaudēts.
Pelnīts.
Procentu rēķins
69,535.02 Komisijas rēķns
Tirdzniecības, pasta un teiegr.,
Preču rēķins
ceļojumu telpu īres rēķini
67,008.96 Deficita rēķins
Algu un slimo kases rēķins
57,710.08
Juras, dzelzsceļu, muitas un
apdrošināšanas rēķini
134,251.51
328,505.57

A.IS. .Juilu Dirzs"

akcionāru sapulci

237,420.95
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Aktīvs.
Kase: Centrāle
_
„ fabrikā

,
Tekoši rēķini:
Latvijas bankā
....
Latv. tirdzn. rūpu. b-kā .
Fabrikas ēku izbūve ....
Mašinas un iekārta ....
Inventārs un darba rīki , .
Lini un pakulas ......
Palīga materiāli
Materiāli
Nekulsti» lini
......
Personas un iestādes . . .
Cesvaines centra saimn. . .
Linsēklas
Lins. pelavas
Meža eksploatacija
. . . .
Linu audzēšana
Saņemti vekseļi
Pārejošas sumas
Tīrais zaudējums 1923,24. g.

Zaudējums

.

Ls
P a s i v s.
1,722.20 Akciju kapitāls
2,089.56 Personas un iestādes . . .
Izdoti vekseļi . .
. .

Ls

100,000.116,708.U

12,846.60

2,393.66
888.16

67,810.—
72,631.83
11,533.41

3,146.54
1,050.50

285 51
11,856.30

34,543.55
27.57
217.30 i
12.80

950.—
12,104.70
4,036.35
1,904.52
253.86
96,39
229,554.71

__t9.554.71

Zauāējumu un peļņas rēķins.
Zaudēts.
Vispārējo izdevumu rēķina .
Komisijas rēķina
. ....

_

Iespiest Valssts tipogrāfijā.

48,659.80
42,425.32

'

22342

Kooperatīvu un saHiedriskn iestāžu
darbinieku sllm ka»

likvidēt.

766,64504

Zaudējumu un peļņas rēķins par 1923./24. g.

Dažādi sludinājumi.

Valmiera. dz-|u mezgla kooperativa

__

5,015.01
1,500—

Pelnīts
'
Renšu rēķinu .
*
Materiālu rēķinu
. .- . .
Dzīv. ēku eksploat. rēķinu .
Zaudējums .
. . ,
~~

. . .

6,515.01

6,039.90
88.7*

290.-;
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