Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:
par 1 mēnesi

1 lats 50 sant.

Latvijas valdības

Mtg*

iznāk katru dienu, izņemot

Sludinājumu maksa:

o«dals laikraksts

Jk/^SBĒ^^Š

svētdienas un svētkudienaa

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejlgām rindiņām

par 1 mēnesi . . . . ... , . 1 lats 80 sant.
Par atsevišķu numuru: saņemot
ekspedīcijā.
— .
6 ,
— .
7 .
Pie atkalpārdevējiem .....

Redakcija:

Rīgā, pilī Ns 3. Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12 ^^^^^^^P
ir^M^^T! ^

Saeima.

cības

Rīkojums par miesta pašvaldības t esību
piešķiršanu Siguldas bieži apdzīvotai

Ns 417; pa apbūves gabalu un Vēja
kroga saimniecības robežām līdz Puskas

vietai.

Rīkojums

par preču tarifa papildināšanu

ar dažām SSSR un Lietavas dzelzsceļu stacijām.

SAEIMA
Sēde

12. februārī.

robežu

līdz

apbūves

gabalam

mājas zemes robežām; pa Puskas mājas
zemes un apbūves gabtlu robežām līdz
šosejai;

pāri

šosejai pa šosejas un
Pinkas mājas zemes robežām līdz apbūves gabalam Ns 2; pa apbūves un
Tožas māju robežām līdz Ventas mājas
robežai (ieslēdzot šo māju miesta teritorijā); pa Kalnabeites mājas zemi līdz
šosejai,
piedalot šīs mājas apbūves

43 pūrvietas kopplatībā
pie
miesta teritorijas; pa šoseju līdz apDr. P. Kalniņš.
būves gabalu beigām un zemnieku māju
Ienācis priekšlikums,
grozīt dienas robežu sākumam; pa apbūves gabalu
kārtību, pārceļot . Likumu par Latvijas- un Kaķīšu mājas robežu līdz Gaujas
Lielbritānijas līgumu attiecībā uz parādu upei, ieskaitot Līcīšu māju miesta teripar kara laika piegādājumiem" no 7. vietas torijā.
Sēdi atklāj pulksten 5.5 priekšsēdētājs

uz 1. vietu apspriežamo likumu rindā un
.Pārgrozījumus muitas tarifā" no 6. uz
2. vietu.
Abus priekšlikumus pieņem.
Pie ,Likuma par Latvijas-Lielbritānijas

Rīgā, 1926. g. 8. februāri.
Iekšlietu ministris Ed.

par nomaksājamā

Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Lauku nodaļas vadītājs
P. Klinklavs.

parāda lie-

Apstiprinu.

luma un maksāšanas termiņiem.
F. C i e 1 e n s garākā

runā

1926. g. 10 februārī.
Satiksmes ministris

aprāda,

P. Aro n i e t s.

cik šis Ilgums smags un nelabvēlīgs
mūsu valstij, bet atzīst, ka labākus noteikumus

sasniegt

mums nebijis iespē-

jams.

Likumu pieņem steidzamības kārtībā
ar 50 pret 30 balsīm.

Pēc tam nāk apspriešanā ,Pārgrozīju mi muitas likumā",
A. K1 ī v e liek priekšā steidzamību, ko
pieņem ar 46 pret 41 balsi.

Vispārējās debatēs uzstājas: JR. Kalni ngs, finansu ministris J, Blumbergs, R. Bllmans, M. Skujenieks, M. Lazersons, J. Celms uu

Šterns.
Pēc tara aēdi slēdz.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi tin pavēles.
Rīkojums

par miesta pašvaldības tiesību
piešķiršanu Siguldas bieži apdzīvotai vietai.
Pamats: lik. par pašvaldību vienību
tiesību piešķiršanu, robežu un nosaukumu noteikšanu un pārgrozīšanu
10; un 13 p. p.
Bieži apdzīvotai vietai Rīgas apriņķa
Siguldas pagastā piešķirt miesta pašvaldības tiesības, izdalot to no Siguldas
pagasta pašvaldības sastāva zemāk aprakstītās robežās un nosaucot šo jauno
pašvaldības vienību . Siguldas" miesta
pašvaldība.
Domnieku
skaitu noteikt
uz 12. Miesta valdes pienākumu izpildīšanu un domes izvēlēšanas darbu va-

L a imi ņ š

par

Rīkojums Nr. 49
Vācijas un Lietavas ar

SSSR

dzelzsceļu tiešās satiksmes (tranzītā
caur Latviju un Igauniju) preču tarifu
papildināšanu

ar

dažām

SSSR

un

Lietavas dzelzsceļu stacijām.
Vācijas un Lietavas ar SSSR dzelzsceļu tiešā satiksmes preču tarifā (A nodalījumā) uzņemto SSSR dselzsceļu staciju saraksts, kurš publicēts 1925. gada
.Valdības Vēstnesi" Ns 143, izdots at-

Obojaņ.
3) Ekaterinas
TCpHHHHCKOH

iestāžu paziņojami.

Centrs" statūtu

13. panta pārgrozījums.
vadītājs K. Vilde.

23540

Darbvede

Personu

A. V e i s s.

AOpOFH) :

Vecernij-Kut.

Marganec. lv
4) Oktobra dzelzsceļu(OKTa6pb
ckoh AOporn):
Poddubje.
5) Ziemeļa dzelzsceļa
hoh Aoporn):

saraksts,

kuru meklēšana izbeigta, Nr. 158.
6560. Burnovskis, Eduards Matīsa d.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas

—

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

6582.

Novikovs,

Teodors

.

16

. 20

Nikolaja

d.

— Tas pats (5 XI 25). — 16670/25.
6583. Petersen, Hermine Kārļa m. —
Tas pats (98 24 X). — 9784.24.

6584.

Rencis, Rūdolfs

Toma

d. —

15932/25.

6587. Rozenba hs, Ādolfijs Nikolaja
dēls. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā (9 X-25). — 16272/25.
6588. Rudzīts, Pēteris Andreja d. —
Jelgavas pilsētas iecirkņa miertiesneša
1926 g. 18. janvāra raksts Ns 435/25

rīcībā (21 X-25). — 16315/25.
6561. Burnovskis, Eduards Matīsa d. (23-VII-25). — 14778'25.
6589. Zēbergs, Kārlis Jāņa dēls. —
— Tas pats (21-X 25). — 16317/25.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī6562. Burnovskis, Eduards Matīsa d.
cībā (10X-25). — 16280.25.

Tas pats (27X-25). — 16453/25

6590. Zalāns, Silvestrs Jāņa dēls. —
6563. Bogdanovs, Aleksejs Alekseja
Grīvas
iecirkņa miertiesneša 1926 gada
dēls. — Galvenā Staba administratīvās
13 janvāra raksts Ns 61 (289 21-11). —
daļas priekšnieka 1926. g. 15. janvāra
1534 21.
raksts Ns 234/Ga (154-22-IH.. — 5197/22.
6591. Ščerbinskaja, Konstancija Ivana
656*. Baranovs, Jegors Vasilija d. —
meita.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas noRīgas policijas '5. iecirkņa priekšnieka
daļas rīcībā (3 lX-25) . — 15582/25.
1926. g. 19. janvāra raksts Ns 13519
6592. Teders, Viktors Jāņa dēls. —
(3X25). — 16089/25.
Kara tiesas priekšsēdētāja 1926. g. 16. jan6565.
Celm, Marija Kārļa meita. —
raksts 1* 735 (61-22-II). —7158/23.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī- vāra
6593. Terentjevs, Jevlampijs Michaila,
cībā (22-X-25). — 16330/25.
d. — Rīgas 11. iec. miert. 1926. gada
6566. Celm, Marija Kārļa meita. —
19. janvāra raksts Ns 95/22 (20-11-22). —
Tas pats (T0-X!-25). — 1675J/25.
5178/22.
6567. Ducmans, Pauls Jāņa d. —
Tas

pats

(101/24-VII).

—

10161/24.

11510/24
6568.

Egllts,

tiesas

16 janv.
6569.

Pēteris

Pētera

priekšsēdētaja

raksts

Ns 735

Fokkers,

d.

1926.

(8 22 1).

Fridrichs

no-

daļas rīcībā (41-24-V). — 9900/24.

6570.
— Rīgas

Golrneisters, Eduards Franča d.
policijas

5.

iecirkņa

6594.

Tobius,

Pēters

Jēkaba

d. —

Tas

pats, ar rakstu
no 1926. .gada
19. janv. Na 251 (4111-22). — 5943/22.

—
6595. Valters, Rudolis Roberta d. —
g.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī—

Aleksandra

dēls. — Kriminālās pārvaldes Rīgas

priekš-

cībā (28-1-25). —
6596: Vabals,

Gromovs, Aleksandrs Romanova d. — Kara tiesas pr ekšsēdētāja
1926. g. 16. janv.
raksts
Ns 735

12331/25.
Izidors Ādama

d. —

Rēzeknes apr. priekšnieka 1926. gada
14. janvāra raksts Ns 56/11 (94 1-21). —
886/21.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā 1 s.

nieka 1926 g. 15 janv. raksts Ns 14952
(30-X-25). — 16615/25.

Darbvedis A. Zaķis.

Meklējamo personu sar&kstr
Nr. 249.

(27-22 II;. — 7048/23.
18529. Augstkalns, Pēteris Ādama d.,
6572. Iadriks, Boleslavs Tadeusa d. dzimis 1872. g, 1920. g. dzīvojis
Krust— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1926. g. pilf. — Daugavpils apriņķa priekšnieka
18. ianv. raksts Ka 14195/24 (31-111 25j. palīga 2. iecirkņa
raksts Ns 12642
— 13110/25.
(28-1-26),
dēļ pases pārbaudīšanas. —
6573.

(Ctnep-

vienslejīgu

(5-XI-25). — 16684/25.

6571.

dzelzsceļu (Ekb-

katru

6586. Ratnieks, Emeljans Kārļa d. —
Rīgas pilsētas 9. iecirkņa miertiesneša
1926. g. 14. janvāra raksts Ns 950

Preses un biedrību nodaļas

7047/23.

2) Dienvidus
hoh Aoporn):
Bielgorod.

9—3

Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

pildināms ar sekošām stacijām:

dzelzsceļa (IOjk-

no pulksten

sonām par
rindiņu

60 sant.

,12

nodaļa paziņo, ka saskaņā ar likumu Rīgas pilsātas 9. iecirkņa miertiesneša
par biedrībām, savienībām un politiskām 1926. g. 14. janvaja raksts Ns 81 (7-VII-25).
orgaoizacijām 22. pantu un instrukciju — 14552.25.
pie likuma par biedrībām, savienībām un
6585. Renge, Jūlijs Jāņa d. — Rīgas
politiskām organizācijām, 2. pantu, reģipilsētas 9. iecirkņa miertiesneša 1926. g.
strēts politiskās partijas .Demokrātiskais 14. janvāra raksts Ns 3 (21-IX 25). —

Kara

ti jas dzelzsceļa (MockobckoBe;iopyccKO-Bajj.THHCKOH Aop).
Bolva.
Kuvšinovo.

Atvērts

Paziņojums.

sevišķā brošūrā un ievests dzīvē ai
1925. g. Rīkojumu Ns 248 (1925. gada
Dzelzsceļu Virsv. Rīk. Kr.Ns 27), pa1) Maskava s-B a Itkrīevu-B al-

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57

Valdības

gabalus

līgumu attiecībā uz parādu par karalaika
piegādājumiem" referātus sniedz R. Kalniņ gs, J. Hans un O. Nonācs,
ziņodami

Kantoris un ekspedīcija:

£r^šŠ &I alfei^

3 lat.

par katru tālāku rindiņu
. . —
b) citām iestādēm un amata per-

Piesūtot mājā un pa pastu:

Kazbuka,

Jānis

Jēkaba

Rīgas 6 iecirkņa miertiesneša
16. janv. raksts Ns 852/25

d.

—

1926

g.

(3-1X25). —

Paziņot

dzīves vietu.

185i0. Auniņš, Fricis-Aleksandrs Friča

dēls, dzimis 1902. g., piederīgs pie
15472/25.
Pečitkino.
Valkas apriņķa, Valkas pagasta, agrāk
6574. -Kalniņš, Jānis Jēkaba d. — dzīvojis Rīgā, 1. Maskavas ielā Ns 58,
6) Maska vas-Kazaņ as dzelzsKriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļas rī- dz,
(MocKOBCKO-KasancKOH
aoceļa
3, Latvijas pase Ns 3546, izdota no
cībā (9-XI-25). — 16795/25.
porn) :
Valkas apriņķa priekšnieka palīga 1923. g.
6575. Kagan, Sora Leizera m. — 16. augustā. — Rīgas policijas 6. iec.
ĻuDerci.
izvēlēšanai uzdību līdz
miesta valdes
Rīgas 6. iecirkņa miertiesneša 1926. g. priekšnieka 1926. g. 28. janvāra raksts
7) Ziemeļu - Kaukāzas dzelzslikt miesta pagaidu valdei, kuras sastāvā
20. janvāra raksts Ns 721/25 (25-V1II-25). Ns 984 (3-11 25), apvainots par karavīru
ceļa (Cesepo - KanKaacKOH aoieiet iedzīvotāju pilnvarotie Alfrēds Ru— 15312/25.
porn) :
reģistrācijas note'kumu neievēros?nu. —
bīns, Arnolds Krūmiņš un Jānis Vīksne.
6576. Krastiņš, Gotfrids-Ludviga d.— Paziņoi dzīves vietu.
Novorosijsk.
Miesta robežas: Gaujas upe līdz Si8) Omskas dzel zsceļa (Omckoh Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša 1926 g.
18531. Aržanikovs, Nikifors Stepana
guldas pagasta Lejasklauku robežu bei15 janvāra raksts Ns 970 (10 IX-25). — dēls, 50 g vecs, piederīgs pie
Aoporn):
Istras
gām un Kalnaklauku mājas robežu sā15674/25.
Petropavlovsk.
pagasta, Ludzas apriņķī, agrāk dzīvojis
robežu
līdz
kumam ; pa minēto māju
Gustavs-Arvīds
Al6577. Mauriņš,
Tanī pašā tarifa nodalījumā uzņemto
tanī pat pagastā Laum ciemā. — JēkabVējupītei; pa šo upīti līdz Siguldas mā- Lietavas dzelzsceļu staciju saraksts pavīnes d. — Ludzas apriņķa priekšnieka pils
iecirkņa
miertiesneša
1926. g.
cītāja muižas zemes robežai; pa minētās pildināms
1926. g
12 janvāra raksts Ns 2C084 18. janvāra raksts Ns 746 (301 26),
ar sekošām stacijām:
aprobežu
ar fonda
mācītāja muižas zemes
(6-VI 25). — 14161/35
Kaunas—Miestas.
vainots uz sedu lik. 284. p. — Paziņot
zemi līdz Pižas mājas jaunsaimniecībuzeGastavs
Arvīds
Al€578.
Mauriņš,
Klaipēda—Miestas.
dzīves vietu.
mes robežai; pa Pižas mājasun fonda zemes
vīnes d. — Tas pats. (25 VI25). —
spēkā
no
18532. Ažubalis, Jāzeps Matīsa d,
1926.
g.
stājas
Šis
rīkojums
apbūves gabaliem (ar likumu)_ lldz apbū14366/25.
vecums nav zināms, Lietavas pav., agrāk
15.
februāra.
ves gabalam Ns 778 a ; pa apbūves gabalu
6579. Magids, Jeiims. — Rīgas kara dzīv. Šenbergas miestā, pase izdota no
Dzelzsceļu galvenais direktors
un Pižas mājas un mācītāja muižas zemju
apriņķa pr'ekšnieka 1926. g. 16. janvāra Lietavas priekšstāvja 1925. g. Ns 317,
A.Rode. raksts Ns 2819 (135 Xl-24). — 9830/24.
robežām , kā ari uz mācītāja muižas zemes
derīga līdz 1926. g. 5. martam. — JelFinansu direktora pal. J. Bērziņš
iedalītu jaunsaimniecību robežam _ līdz
6580. Novikovs, Teodors Nikolaja d. gavas pils. iec. miert. 1925. g. 31. dec.
mācītāja
dzelzsceļa teritorijai (atstājot
Eksploatacijas direktors T. Dumpis. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas raksts Ns 1298 (III 26), apv. uz sod. lik.
muižas zemi un visas jaunsaimniecības
rīcībā (7-X 25). — 16146/25.
281. p. — Paziņot dzīves vietu.
pagasta robežās); pāri dzelzsceļa teri18533. Abramson, Sima-Enla Haima
6581. Novikovs, Teodors Nikolaja d.
torltorijai uz Vēja kroga saimniecību;
m,, agrāk dzīv. Krāslavā, uzturas uz La— Tas pats (17-IX 25). — 15819/25.
pa dzelzsceļa un Vēja kroga saimnie-

tvijas

iekšzemes

pases Ns 272 izdotas no

Krāslavas miesta valdes
1920. gada
6. augustā. — Krāslavas iec. policijas
priekšnieka 1926. gada raksts Ns 6842
atrašanas gadījumā paziņot
(2-II 26),
par dokumentiem par piederību un vecumu.
18534.
Abramson, Zalmans Benjamiņa d., agrāk dzīv. Krāslavā, uzturas
uz Latvijas iekšzemes pases Ns 8, izdotas
no Krāslavas miesta valdes 1920. gada

vainots

uz

sod. lik. 284. un

262. p. —

Paziņot dzīves v.'etu.
18548. Beinarovič, Anna Aleksandra
m., 35 gadus veca, piederīga pie Rozentovas pag. Rēzeknes apr. — Daugavpils
apriņķa 1. iec. miert 1926. g. 20. janv.raksts
Ns 286/25 (2 II 26), apvainota uz sod.
lik. 581 p. 1. d. — Pieprasīt divi simti
(200) latu drošības naudu, bet līdz tās
iemaksai paturēt apcietinājumā, ieskaitot

raksts Ns 5666 (28-1 26). Pieprasīt
mentus par piederību un vecumu.

doku-

18563. Fišers, Edgars Fridricba d,
dzira. 1893. g 2. maijā, Mālpils pag,
Rīgas apr., vācietis, pedejā dzīves vieta
Alsviķu pag Tūjas muižā. — Valkas
apriņķa priekšnieka 1926. e. 22 janv.
raksts Ns 7215, 6859 (3 II-26) , jāizsniedz
no Rīgas prefekta izd. personas apliecība ar uzturas vizu. — Paziņot dzīves
vielu.
18564. Fieimans, Teodors Kārļa d,
dzim. 1906. g., uzturas uz krittamās
mazgadīgo noziedzzīmes vai Irlavas
nieku kolonijas apliecības (kā atsvabināts). — Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīga 2. iec. 1926. g. 18. janv. raksts
Ns 7956 (4 II 26), apv. aizdomās zādzībā.
— Paziņot dzīves vietu.
18565. Goldbrih, Zalmans Smuila d.,
Latvijas pase Ns 935. izdota no Krāslavas

meklētāja rīcībā.
18549. Bankovičs, Voldemārs Andreja
prasīt dokumentus par piederību un ve- dēls, 22 g. v._ pied. pie Rīgas, agrāk
cumu.
dzīvojis Rīgā, Ērgļu ielā Ns 10. — Auces
miertiesneša 1926. g. 20. janvāra
iecirkņa
18535.
Apškalejs, Alfrēds - Nikolajs
Augusta dēls, dzim. 1902. g., pied. pie raksts Ns 581/25 (2 11-26), apv. uz sod.
Bērzmuižas pag., Jelgavas apr., 3. Jel lik. 262. un 284. p. — Paziņot dzīves
gavas kājnieku pulka kareivis. — Jel- vietu.
gavas-Bauskas kara apriņķa pārvaldes
18550. Brodencovs, Ivans Savelija d.,
priekšnieka 1926 g. 20. janvāra raksts dzim. 1879. g., bez noteiktas dzīves
Ns 1162 (1-II-26),
dezertiers. — Apvietas. — Rīgas prefektūras 3 nodaļas
cietināt.
1926 g. 20. janvāra raksts Ns 10109/25 miesta valdes. — Krāslavas iec. policijas
(2 11-26), piedzenams vizu nodoklis Ls 5. priekšnieka 1925. g. 21. novembra rak'fs
18536.
Adelsous, Kalmans Ābrama d.,
31 g. v., Lietuvas pav., agrāk dzīvojis — Paziņot meklētājam.
Ns 6362 (28 I 26), pase izdota uz nepieRīgā, 1. Maskavas ielā Ns 118. — Rīgas
18551. Cēris, Matiss Kristapa dēls, tiekošu dokumentu pamata. — Pieprasīt
prefektūras 3. nodaļas 1926. g. 21. jan- 43 g. v., agrāk dzīvojis Jelgavas apr, dokumentus par vecumu un piederību.
vāra raksts Ns 5999/25 (1 -II 26), sod. no Lfelsesavas pag., pase Ns 17371, izdota
18566. Ginzburg, Golde Mendeļa m.,
Rīgas prefekta ar Ls 20 vai 3 dienām no Jelgavas prefekta 1921. g. 25. jūlijā.
Latvijas pase Ns 866, izdota no Krāslapiedzenot
Ls
3
vizu
nodokli.
—
—
Jelgavas
pilsētas
iecirkņa
aresta,
mierties— Tas pats.
Paziņot meklētājam.
neša 1925. g. 31. decem'ra raksts Ns567 vas miesta valdes.
Ņikifors Anfima d.,
18567.
Gurovs,
18537. Aržanikovs,
Ņikifors Stepana (1-11-26), apv. uz sod lik. 284. p. —
pied. pie Rušonu pagasta. — Rīgas 1. iec.
dēls, 55 g. v, pied. pie Istras pag., Paziņot dzīves v.'etu.
raksts
18552.
Caune
Jūlija
Mārtiņa
m., miertiesneša 1926. g. 18. janvāra
Ludzas apr. — Daugavpils apr. 8. iec.
miertiesneša 1926. g. 20. janvāra raksts dzim. 1884. g., 1920. gadā dzīvojusi Ns 1869 (30 1-26), sod. lik. 262. p. 1. d.
Ns 553 (1-11-26), apv. uz sod. lik. 138. p. Krustpilī. — Daugavpils apr. priekšnieka 284. p. — Paziņot dzīves vietu.
— Paziņot dzīves vietu.
18568. Grinfelds, Jānis Jura d, 62 g.
palīga 2 iecirknī raksts Ns 12597 (28 1-26),
18538. Aleksandrs, Mārtiņš Kristapa dēļ pases pārbaudīšanas. — Paziņot vecs, pied. pie Mengdes pag. Rīgas apr.,
26. jūnijā. — Tas pats

dēls,

meklētājs.

Pie-

dzīv. Brīvības
ielā Ns 88, dz. 26 —
čigāns, agrāk dzīv. Rīgā, Elejas ielā
18553. Čumuks, Osips Jāņa d., 22 g. Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
Ns 23, dz 3, Latvijas pase. izdota no vecs, bij. Krievijas pavalstnieks, agrāk 1926. g. 7. janvāra raksts
Ns 22126
Rīgas preiekturas Ns 165785. — Krimidzīvojis Rīgā, Vitebskas ielā Ns 2, dz. 15. (30-1 26), apv. uz sod. lik. 138. p. un
nālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka — Rīgas 4. iecirkņa miert. 1925. gada 284. p. sod. ar 10 latiem vai 3 dienām
raksts no 1926. g. 29. janvāra (l-H-26), 21. decembra raksts Ns 1731 (3-II-26), aresta. — Paziņot dzīves vietu.
apvainots krāpšanā. — Apcietināt.
apvainots uz sod. lik. 262. p. 1. d. —
I$569. Gesse, Aleksandrs Dāvida d.,
Paziņot
meklētājam.
18539. Baranovs, Ivans Antona d.,
dzim. 1885. g., pase Ns 153099, pied.
18554. Dreijer, dzim. Kuzik, Elizabete vieta nav zināma. — Daugavpils apr.
Latvijas pase izdota no Krāslavas miesta
valdes ar Ns 339. — Krāslavas iecirkņa Jura m., dzim. 1873. g, piederīga pie 1. iec. miertiesneša 1926. g. 11. janvāra
policijas priekšnieka 1925. g. 21. nov. Kuldīgas pilsētas, agrāk dzīvojusi Rīgā, raksts ar Ns 1116/Kr. 22. g. (30 1-26),
raksts Ns 6362 (58-1-26), pase izdota uz Marijas ielā Ns 53, dz. 10. — Rīgas apvainots uz sodu lik. 591. p. — Pa13. iecirkņa miertiesneša 1926 gada ziņot dzīves vietu.
nepietiekošu dokumentu pamata. — Pieprasīt dokumentus par vecumu uu pie- 20. janvāra raksts Ns 1528 (29-1-26), ap18570. Hor, Leiba Berka d., dzim.
derību.
vainota uz sod. lik. 138. p. — Paziņot 1867. g, agrāk dzīv. Krāslavā, Latvijas
18540.
Baranova, Helene Ivana
m., dzīves vietu.
pase Ns 1033, izdota no Krāslavas miesta
18555. Drozdovs, Panfils Lavrentija valdes 30. decembri 1920 g. — DauLatvijas pase, izdota no Krāslavas miesta
d., 35 gadus vecs, piederīgs pie Tilzas gavpils apr.,
valdes ar Ns 340. — Tas pats.
Krāslavas iec. policijas
dzim. 1892. g.,

18541.

Bernsteins,

Jelgavas pilsonis,

pag. Jaunlatgales apr.

—

Ludzas

apr.

uzturas

uz

1atvijas

Judin,

18580.

Rahile

Zorocha

m,

agrāk dzīvojusi Krāslavā, uzturas uz Latvijas iekšzemes pasi Ns 297, izdotu no
Krāslavas miesta valdes 1920 g. 7. angūstā. — Tas pats.
18581. Kits, Arons Ābrama d-, dzim.
1904. g., agrāk dzīv. Krāslavā, Latvijas
pase Ns 389, izd. 1920. g. 2. septembri
no Krāslavas miesta valdes. — Daugavpils apr. Krāslavas iec. policijas priettšn .
1926. g. 8. janvāra raksts Ns 5666 (28 1-26).
— Pieprasīt dokumentus par piederību
un

vecumu.

18582. Kastkevič, Anna Osipa meita,
1923. g. precējusies un tagad saucas
vārdā Alutis ari Arbut, dzim. 1904. g.,

Polijas pavalstniece. — Meitenes muitas
1926. g. 19. janvāra raksts N» 202 (l-H-26),
apv. kontrabandā — Paziņot dzīv. vielu
meklētājam.

Jule Friča m.,

57 g.

veca, pied. pie Lejasciema pag.,

18583.

Klein,

Valkas

apr, čigāniete,

agrāk dzīvojuse Baunu
pag., Verpulenas ciemā. — Jaunlatgalej
apriņķa 3. iecirkņa miertiesneša 1926. g.
16. janvāra raksts Ns 147 (1 11-26), uz
sod. lik. 269. p. 1. d. — Paziņot d īves

vietu meklētājam.
18584.

Kigitovičs, Antons Antona d.,

29 g. v., pied. pie Posinas pag, Ludzas
— Rīgas

apriņķa.

1925.

20.

6

iec.

miertiesneša

raksts Ns 1216
(l-H-26), uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.
18585. Kriviņš, Jānis Gavrila d.48 g.
v.,

g.

pied. pie

janvāra

Demenes

pag.,

Ilūkstes

apr. — Grīvas iec. miert. 1926. gada
16. janvāra raksts Ns 403/25 (1 H-26), uz
akc. sod. lik. 36. p. — Paziņot dzīves
vietu.

18586

Kuzņecovs, Jāzeps Zacharija d.,

12. aprilī, Latvijas pav.,
pase
izdota
no Rīgas
prefektūras
Ns 200576 1924. g. 26. augustā, agrāk
dzim. 1893. g.

Rīgas policijas 1 iec. priekša. 1956 g.
23. janvāra telefonograma Ns 11 (MI 26;,

Paziņot dzīves vietu.

1894. g,

18542. Beitans, Eduards Jēkaba d,,
26 g. v., pied. pie Rēzeknes apr.,
Andrupines pag., dzīv. turpat ,.Skrabu "
sādžā. — Rēzeknes apriņķa 1. iecirkņa

agrāk dzīv. Rīgā, Valguma ielā Ns 19. — (281-26). dēļ pases pārbaudīšanas. —
Rīgas 13. iec. miert. 1926. g. 19. janv. Paziņot dzīves vietu.
raksts Ns 1399 (30-1-26), apv. uz sod.
18572 Iaovskis, Žanis Olgas d., agrāk
lik. 138. p — Paziņot dzīves vietu.
dzīvojis Tukuma apr. Annenieku pag.,
18557. Danilevičs, Boleslavs Antona tuvāku ziņu nav. — Jelgavas pilsētas
d., agrāk dzīv. Krāslavā. Uzturas uz Laiecirkņa miertiesneša 1925. g. 31. detvijas iekšzemes pases Ns 351 izdotas no cembra raksts Ns 1995 (1-1126), apvain.
Krāslavas miesta valdes
1920. gada uz sod. lik. 138. p. — Paziņot dz.ves
25. augustā. — Krāslavas iec. policijas vietu.
priekšnieka 1926. g. 21. janvāra raksts
18573. Joffe, Frume Izraēla m., KrustNs 233 (2 II 26).
Piepraūt dokumentus pils pilsone, agrāk dzīvojusi
Rēzeknē,
par piederību un vecumu.
Brīvības ielā Ns 12, tirgotāja. — Ne18558.
Drīksna,
Staņislava
Kazimira
tiešo nodokļu un valsts mrmopo'u depar-

cietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.
18587. Kalniņš, Jēkabs Jēkaba

1925. g

3.

nov.

d.,

dzīvojusi Krāslava,

iekšzemes pasi Ns 1)99, izdotu no Krāslavas miesta valdes 1920. g. 17. decembrī. — Krāslavas iecirkņa policijas
priekšnieka 1926. g. 21. janvāra raksts
Ns 233 (2 I 26). — Pieprasīt dokumentus
par p'ederlbu un vecumu.

priekšnieka
1926. g. 8 janvāra raksts
dzim. 1885. g., Krustpils pilsētas pils, 2. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša 1926. g. Ns 5666 (28-1-26). — Pieprasīt dokumentus par piederību un vecumu.
agrāk
dzīv. Rīgā, Matīsa ielā Ns 27, 12. janvāra raksts Ns 77 (30-126), izvairās no izmeklēšanas. — Apcietināt un
dz. 66. — Daugavpils apriņķa priekš18571
Halsmans,
Iciks
Arona
d.,
nieka palīga _ 2. iec. raksts Ns 11871 paziņot meklētājam.
dzim. 1878. g., agrāk dzīv. Rīgā, Kuģu
(28-1-26), deļ pases pārbaudīšanas. —
18556. Dāvid, Ida Pētera m., dzim. ielā Ns 11, dz. 3. — Daugavpils apriņķa

miertiesneša

Jenabs Leiba

dzīves v!etu.

Ivanova, Vasuisa Afanasija ra.'
1894. g., bez
no'eiktas dzīves
vietas. — Rīgas prefektūras 3 nodaļas
1926. g. 20. janvāra raksts Ns 101 lg
piedzenams
vizu
nodoklis
(2-11-26),
Ls 5,—. — Paziņot meklētajam.
18579. Judin . Pesja Arona m., agrāk

18578.

dzim.

raksts

pied. pie

Ns 767 (3-II-26), apv. uz sod. lik.
397. p. — Paziņot dzīves vietu.
18543. Belovs, Konstantīns Klementija
dēls, agrāk dzīv. Pildas pag., Šverzdovas
ciemā, pase izdota no Pildas pag,
Ludzas apr. Ns 4848. — Jelgavas pils.
iecirkņa miertiesneša 1925. g
31. dec.
raksts Ns 1949 (311-26), apv. uz sod.
— Paziņot dzīves vietu m. 26 g. v.,
lik. 397. p.
meklētājam.
18544.

Betiņš.

dzim. 1899. g.

Aleksandrs

Dāvā

d,

20. augustā,

pied. pie
Ns 11759 iz-

Zaļenieku pag., apliecība
dota no Talsu apriņķa priekšnieka palīga 2. iecirkni. — Talsu apr. priekšnieka palīga 2. iec. 1925. g. £8. dec.
raksts Ns 11759 (3-11-26), izcietis sodu
uz kara sodu lik. 162. p. II d. 581. p.
1. d. ar sekām pēc sodu lik. 28., 30. un
31. p. p. un saskaņā ar sodu lik. 35. p.
aizliegts uzturēties Rīgā un Liepājā un
ir nolikts zem shevišķas policjas uzraudzības ar dzīves vietu S'.eades pagastā,
Talsu apr., bet šo dzīves vietu patvarīgi
atstāiis. — Paziņot dzīves vietu.
18545. Bobkins, Jānis Dāvida d., dzim.
1898. g. 27. janvārī, bij. Krievijas pav.,
pēdējā dzīves vieta Alūksne. — Valkas
apriņķa priekšnieka 1926. g. 22 janv.
raksts Ns 7215, 6859 (3 11-26), jāpiedzen
gada personas apliecība ar uzturas atļauju. — Paziņot dzīves vietu.
18546. Belovs, Konstantīns Klementija
d., dzim. 1894. g„ agrāk dzīvojis Bikstu

pag. pie mežsarga. — Jelgavas pilsētas
iecirkņa miertiesneša 1926. g. 19. janvāra raksts Ns 1751 (30 1-26), uz sod.
lik. 262. un 284. p. — Paziņot dzīves
vietu.
18547. Burcevs, Larlons Karpa d.,
40 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks. —
Rīgas 2 iecirkņa miertiesneša 1C-26 g.
20. janvāra raksts Ns 1995 (2-H-26), ap-

Sarkanmuižas

dzīv.

Melngalvju

ielā

Ns 4, dz. 3. —

pag., priekšnieka pal. 2. iec. raksts ar Ns 12273 dēļ soda

izciešanas saskaņā ar Rīgas
apgabala tiesas 2. kriminalnodaļas 1926. g.
15. janvāra rakstu Ns 2461/5. — Apd,
dzim. 1869. g., pied. pie Limbažu pag.,
Valmieras apriņķa. — Rīgas 6. iecirkņa
miertiesneša 1926 g. 2. janvāra rakss
Nš 1765 (1-II-26, uz sodu lik. 138. p.Pazinot

dzīves vietu.

18588.

Kalvans,

Antons

Antona

d,

49 g. v,, pied. pie Pilskalnes pag., Daugavpils apr., agrāk dzīv. Stāmerienei
muižā. — Dzelzsceļu policijas Valmieras
pied. pie Andrupienes pa1926. g. 12. janvāra
tamenta tieslietu nodaļas 1926. gada nod. priekšnieka
gasta. — Daugavpils apr. 1. iec. miert. 8. janvāra raksts Ns 446 (l-H-26), apv. raksts Ns 3434/25 (l H-26), par parādī1926. gada 20. janvāra raksts Ns 58/25 uz akc. sod. lik. 1202. p. — Paziņot šanos publiskā vietā iereibušā stāvokli.
(2 11-26), apv. uz sod. lik. 574. p. 1 d. — dzīves vietu.
— Paziņot dzīves vietu.
Paziņot dzīves vietu.
18574.
Janlts, Eduards Pētera d.,
18589. Kondratjevs, Minajs Mārtiņa d,
18559. Enttņ, Civja Ābrama m., dzim. 50 gadus vecs, piederīgs pie Jauntozes 23 g. vecs, krievs, Latvijas armijas bij.
1853. g., agrāk dzīv. Krāslavā, Latvijas pag. Valkas apr., agrāk dzīvojis Rīgā, seržants, vidēja auguma, kalsnējs, skūtu
pase Ns 1026, izdota no Krāslavas miesta Margrietas iela Ns 15. — Rīgas pilsētas ģīmi, mati gaiši, pied. pie Daugavpils
3. iecirkņa miertie?neša 1926. g, 22. janvaldes 1920. g. £6. decembrī. — Dauapr., Džgdas pag. Ģērbies krievu šineli,
gavpils apr. Krāslavas iec. policijas priekšvāra raksts Ns 1289/25 (2-II 26), apvain. galvā zila apaļa cepure ar spožu sirmi,
nfeka 1926. g. 8. janv. raksts Ns 5656 uz sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves kājās šņorzābaki. Pastāvīgā dzīves vieta
(28-1 26). — Pieprasīt
dokumentus par vietu.
Rīgā, Mangaļu salā, Kalniņa mājās. Lapiederību un vecumu.
18575. Ivanotskis, Pēteris Jāņa dēls, tvijas iekšzemes pase Ns 116188. 18560. Engelbert, dzim. Grieznis, Alma dzim. 1870. g., pied. pie Daugavpils apr.
Daugavpils apriņķa priekšnieka 1926. gJāņa m., dzim. 1897. g., pied. pie Ķempu
Pridruiskas pag., agrāk dzīv. Daugavpils 25. janvāra raksts Ns 187/III (4-1-26),
pag., Valmieras apr., agrāk dzīv. tanī apr. Piedrujas pag. ,Širenovas" sādžā. — apvainots nelegālā Latvijas-SSSR robeža»
pat pagasti, Eriņu mājās. — Rīgas 13. iec. R'gas 13. iec. miertiesneša 1926. gada pāriešanā turp un atpakaļ un izbēg šana"
miertiesneša 1926. g. 19. janvāra raksts 20. janvāra raksts Ns 573 (2-11-26), apv. no pavadoņiem, vedot uz Rīgu, RIga '
Ns 1500 (1 11-26), apvainota uz sodu lik uz sod. lik. 276 p. — Paziņot dzīves prefekta rīcībā. — Apcietināt un nogādžl
vietu.
269. p. — Paziņot dzīves vietu.
Rīgas pilsētas prefektam, atsaucoties vtf
18561. Esmans, Aleksandrs Terect ja
18576. Ivanovs, Dimitrijs Afanasija d., Daugavpils apr. priekšu, rakttu Ns 187/H'
d., dzim. 1903. g, pied. pie Krus'pils dzim. 1905. g., pied. pie Daugavpils apr., no 25. janvāra 1926. g.
pilsētas, agrāk dzīv. Liezeres pagasta Višķu pag., agrāk dzīv. Rīgā, 1. Kalnu
18590.
Kamarovski, Agate Ignata nr,
.Rostokos", 5. Cēsu kāju. pulka kareiielā Ns 56. dz. 12. — Rīgas 13. iec. 30 g. veca, Lietuvas pavalstniece, agrā*
vis. — 5. Cēsu kājn. pulka komandiera miertiesneša 1926. g. 20. janvāra raksts
dzīvojusi Rīgā, Po»rova ielā N» 7/»i
1925. g. 39. decembra raksts Ns 11:933 Ns 1271 (2 H-26), apv. uz sod. lik. 284. p. dz. 2. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļa»
(l-H-26), piedzenami Ls 10 par pielaistu 262. p. 1. d, 469. p. 1. d. — Paziņot 1925. g. 31. decemb
ra raksts Ns 6^>
šautenes bojājumu. — Paziņot
dzīves dzīves vietu.
(3 H-26) , sodīta no Rīgas prefekta ai
vietu.
18577. Juchnevičs, Juris Jura dēls, 503 rbļ. vai 10 dienām aresta, piedzen^
18562. Feodotova,
Ziuoveja Antona 37 g. vecs, pied. pie Liksnas pag., Dau200 v. markas vizas nodokli. — Pazi? *
meita, dzim.
1895. g,
agrāk
dzlv. gavpils apr., agrāk
dzīv. Krasta
ielā meklētājam.
Krāslavā, Latvijas pase Nš 1027, izdo'.a Ni 3, nakts patversme. — Rīgas pilsētas
18591.
Kondratjevs, Michails Filip*
1920. g. 26. nov. no Krāslavas miesta 3. iecirkņa miertiesneša 1926. g. 13. jandēls, dzimis 1907. g., piederīgs P*
valdes — Krāslavas iec. policijas priekšvāra raksts Ns 44 (2 11-26), apv. uz sod. Pleskavas guberņas. — Rīgas 6. iecirk?*
nieka Daugavpils apr. 1916. g. 8. janv. lik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu.
miertiesneša 1926. g. 25. janvāra raktf

•j. oin

(4-H-26),

apvainots

uz

sodu lik.

dzīves vietu.

Pazinot

Ns 5666 (28-1-26).

Pieprasīt dokumentus

par piederību un vecumu.
esi o 1
Filips
Vasllija
d.,
Kalioins,
18605. Munic, Haja Movša m, dzim.
ifi592 '
Ns 3045 izdota no Mali- 1857. g, agrāk dzīv. Krāslavā, Latvijas
pase
viias
r»
agrāk dsīv. Rīgā, pase Nš 574 izdota no Krāslavas miesta
J pag. valdes,
uz
dz.
4, tuvāku ziņu valdes 1920. g. 8. oktobrī. — Tas pats.
Ns
36,
ielā
las
Sa
Aktīvi
18606. Marcinkevičs, Aleksandrs Kārļa
„T- Dobeles iec. miertiesneša 1926. g.
Ns 633 (30 126), apv. d, dzim. 1903. g. 15. maijā, pied. pie Zelts lejamos nn monētās kasē un
u janvāra raksts
_pie ārzemju emisijas bankām . .
dzīves Jaunjelgavas, čigāns, pareizticīgs, agrāk Ārzemju valūta
lik. 397. p. — Paziņot
Iz sodu
dzīv. Rīgā, Cīekurkalnā, 3. šķ. līnijā Sudraba nauda
kases zīmes u.slka metāla nauda
Vi8593. Kairovs, Ignats Ignata d„ 35 g. Ns 3, dz. 6, 9. Rēzeknes kāju. pulka ka- Valsts
īsa termiņa vekseļi
Zvirgzdienas
Ludzas
apr.,
reivis.
— 9 Rēzeknes kājn. pulka kopied. pie
Aizdevumi pret nodrošinājumiem
.
apr. 1. iec. miertiesmandiera 1926. g. 19. janvāra Ns 545 Citi aktivi
. .
naeasta. — Ludzas
18. janvāra raksts Ns 177 (29-1-26), nav atgriezies no atvaļināneš * 1926. g
(301-26) U2 godu lik 475. p. sodīts ai juma. — Arestēt un nogādāt meklēd- ""

— Ņemt parakstu pai
5 dienām aresta.
vietas nemainīšanu un paziņot

dzīves
,. ? „,",
m eklētājam.
18594. Lel, Konstancija Kazimira m.,
20 g veca, pied. pie Kārsavas pagasta
Ludzas apriņķī. — Ludzas apr. 3. iec.
miertiesneša 1926. g. 16. janvāra raksts
jV« 65 (1-11-26), uz sod. lik. 397. p. —
Paziņot dzīves vietu.
18595 Līdaka, Aleksandrs Jāņa d.,
diim. 1888 g, pied. pie Liepājas, latv.,
tirgotājs, komisijas veikala, Tirgoņu ielā
jsfo 6, īpašnieks. — Rīgas apgabaltiesas

Lntvllds Mas nedilas pārskati

tājam.
18607. Makutanins, Berka Rafaila d,
Latvijas pase izdota no Krāslavas miesta
valdes Ns 910. — Krāslavas iec. policijas priekšnieka 1925. g. 21. novembra
raksts Ns 6362 (28-1-26), pase izdota uz
nepietiekošu dokumentu pamata. — Pieprasīt dokumentus par vecumu un pieMarija Jāņa m.,

dzim. 1898. g, 1920. g. dzīv. Krustpilī.
— Daugavpils apriņķa priekšnieka palīga
2. iec. raksts Ns 12654 (28-1-26), dēļ pases
pārbaudīšanas.
— Paziņot dzīves vietu.
1 iec. izmeklēšanas tiesneša 1926 gada
18609.
Muižnieks,
Aleksandrs Pētera
Ns
209
(28
126)
,
apv.
28 janvāra raksts
dēls,
agrāk
dzīv.
1.
Maskavas
ielā Ns 50,
p.
—
Arestēt
un
no575.
lik.
uz sod.
dz. 16 (tuvāku ziņu nav). — Rīgas pregādāt meklētāja rīcībā.
fektūras 3. nodaļas 1926. g. 23. janvāra
18596. Litvinovs, Ludvigs Vikentija d.,
raksts Ns 405 (3-11 26), sod. no Rīgas
pie
Viļņas
gub.,
pied.
dzim. 1892. g,
7. iecirkņa miertiesneša uz sod. lik.
agrāk dzīv. Rīgā, Vilanu ielā Ns 10. — 284. p. ar 25 latiem vai 1
nedēļu aresta.
Rīgas 5 iec. miertiesneša 1925. g. 24. nov. — Paziņot meklētājam.
(1-11-26),
apv.
sodu
lik.
;raksts Ns 1129
18610. Mulkis, Konstancija Jāņa m.,
138. un 530 p. p. — Paziņot dzīves agrāk dzīv.
Krāslavā, uzturas uz Latvijas
vietu.
iekšzemes pases Ns 166, izd. no KrāslaJānis
Ābrama
d.,
Leinieks,
18597.
vas miesta valdes 1920. g. 2. augustā. —
Latvijas pase, izdota no Krāslavas miesta
Krāslavas
iec. policijas priekšu. 1926. g.
X» 792. — Krāslavas iec. povaldes

ar

licijas priekšnieka 1924. g. 21. novembra
raksts Ns 6362 (28-1 26), pase izdota uz
nepietiekošu dokumentu pamata. — Pieprasīt dokumentus par vecumu un piederību.
18598. Labunski, Alfrēds Luciana d.,
dzim. 1900. g. 5. martā, Dancigas pils.
/pēdējā dzīves vieta Liepājas ostā uz mo,Albatros". — Liepājas
torburenieka
prefekta 1926. g. 27. janvāra raksts
Ns 168/11 (3-II26), patvarīgi atstājis
dzīves

vietu kā sastāvošs zem policijas

uzraudzības

(apvainots

kontrabandas

lietā). — Ņemt zem policijas uzraudzības
un paziņot
18599.

dzīves vietu.
Laucevičs, Kristaps Kristapa d.,

Ns 6842 (2-11-26),

piepresit dokumentus

par piederību un vecumu.
18611. Martulevičs, Leija Mozus d.,
50 g, vecs, agrāk dzīv. Palejas ielā Ns 30,
dz. 3 — Jelgavas pilsētas iecirkņa miertiesneša 1926. g. 19. janvāra raksts
Mi 1924 (2 11-26), apv. uz sod. lik. 397. p.
— Paziņot

8.

janvāra

Pasīvā.

zināma, agrāk

ielā

S.

. . 27,771,560 -

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāla
Speciālās rezerves
Noguldījumi
Tekoši rēķini
Valsts rēķini un depozīti
Citi pasīvi

11,659,245
1,521,714
1,000,000
7,216,860
45,841,631
76,618,407

16
80
—
13

70
19

. . 21,819,819 84
193,449,238 52
Ls

27,771,560 —

8,266,666 —
7,773,930 —

ll,73,S64 —
Ls

biržas kursiem.

1926. g.

Uti.

naudas zīmes apgrozībā

27,771,560 —

Padomes priekšsēdētājs Ringolds
Kalnings.
Galvenā direktora vietā K. Vanags.

dzīv. Daugavpili, Grodnas

Ns 69. — Daugavpils

apr. I iec.
miertiesneša 1926. g. 20. janvāra raksts

18629.

Stacevičs,

Ignats

Ignata

d.,

pied. pie Rēzeknes apr. Kornātas pag.,
Dubultos,
agrāk
dziv.
Ns 858/25 (3-1126), apv. uz sod. lik. Mellužu ielā Ns 2. — Rīgas
10 iec.
179. p. — Paziņot dzīves vietu.
miertiesneša 1926. g. 19. janv. raksts
uz sod. lik.
18619. Petrovs, Aleksandrs Grigorija Ns 1341 (29-1-26), apv.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.
dēls, dzim. 1894. g., pied. pie Daugavpils,

maza

auguma, gaišiem matiem,
— Daugavpils apr.
1. iec. miertiesneša 1926. g. 20. janvāra
raksts Ns 640/25 (2-II 26), apv. uz sod.
lik. 574. p. 1. d. — Pieprasīt drošības
naudu četri (400) simti latu apmērā, bet
šīs naudas neiemaksāšanas gadījumā are-

kalsnējs no sejas.

stēt un nogādāt meklētāja rīcībā.

43 g. v,

18630.
Šiliņš, Pēteris Gustava d.,
dzim. 1893. g. 11. jun., pied. pie Dreiliņu pag. Rīgas apr, agrāk dzīv. Mangaļu pag. v. Baznīcas ciemā, Ķestera m.
— Rīgas policijas 5. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 30. dec. raksts Ns 18358
(l-H-26), solidāri ar citiem saskaņā ar

Rīgas muitas rakstu
1925. g. 22. okt.
18620. Purlts, Jānis Andža d., 42 g. Ns 22187 jānodrošina Ls 20279,64 soda
vecs, Latvijas pilsonis, pedejā dzīves nauda kontrabandas lietā. — Paziņot
vieta Jelgavas apr. Līvbērzes pagastā. — dzīves vietu.

Jelgavas apriņķa
21. janvāra

priekšnieka 1926. gada

raksts

Ns 11871/1 (4-II 26),

sodīts administrativā kārtā.
dzīves

vietu.

Nehama

—

Paziņot

Icika

dēls,

18631.

Starovaitis,

Andrejs Kazimira
Lietavas pilsonis, bez
noteiktas dzīves vietas. — Rīgas 10. iec.
miertiesneša 1926. g. 20. janv. raksts
Ns 1279 (3 11-26), apv. uz «od. lik.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.
dēls, 24 g. v,

uzturas uz
dzīvojis Krāslavā,
511, izdota
iekšzemes
pases
Ne
Latvijas
veca,
piederīga
pie
Jēkabmiesta,
33 g.
čigāniete, precējusies, katoļticīga, strād- no Krāslavas miesta valdes 1920. g.
18632. Sidorovs, Aleksandrs Ignatija
niece, agrāk dzīvojusi Rīgā, 1. Maskavas 28. septembri. — Krāslavas iec. policijas dēls, 39 g. vecs, pied. pie Ilūkstes apr.,
ielā Ns 168, dz. 3. — Rīgas 7. iecirkņa priekšnieka 1926. g. 21. janvāra raksts Skrudalinas pagasta. — Grīvas iecirkņa
miertiesneša 1926. g. 21. janvāra raksts Ns 233 (2 II 26), pieprasīt dokumentus miertiesneša 1926. g. 16. janvāra raksts
Ns 106 (2 H-26), apvainots uz sodu lik. par piederību un nodzīvoto laiku Latvija Ns 100 (2 11-26), sod. uzsod. lik. 574. p.
274. p. 1. d. un 581. p. 1. d. — Novest un vecumu.
1. d. ar 3 mem cietuma. — Apcietināt
18622. Rullē, Alfrēds-Andrejs Krišuz meklētāja kameru.
un ieskaitīt meklētāja rīcībā, par ko pazināms, pied. pie ziņot meklētājam.
^
18613. Narnickis, Kazimirs Antona d,, jāņa d, vecums nav
18612.

Marcinkevičs,

Karline Jura m...

53 g. vecs, pied. pie Lietavas, Viļņas
gub., strādnieks. — Rīgas policijas 6. iec.
37 g. vecs, piederīgs pie Kārsavas pag.,
priekšnieka 1926. g. 23. janvāra raksts
— Ludzas apriņķa
Ludzas
apriņķa.
Nb 37661 (3 II 26), ar Rīgas 5. iecirkņa
3. iecirkņa miertiesneša 1926. g. 16. janmiertiesneša 1925. g. 17. decembra izvāra raksts Ns 66 (l-H-26), uz sodu lik.
pildu rakstu Ns 13, sodīts ar 3 nedēļām
581. p. 2, d. — Paziņot dzīves vie!u.
cietuma. — Paziņot dzīves vietu.
18614. Narvaišs (alias NSrvišs), Jānis
18600. Lācis, Johans Fridrichs-Adolfs
Jāņa d., dzimis 1897. g. 9. jūlijā, agrāk
Rudolfa d., dzim. 1893. g. 30. augustā,
dzīvojis Ogres miestā, uzturējies us apLatvijas pihonis, pēdējā dzīves vieta Jelizdota
1925. g.
liecības
Ns 13123,
gavā, julianes ielā Ns 5. — Jelgavas pil26. decembri no Rīgas apriņķa priekšsētas policijas
1. iecirkņa priekšnieka nieka palīga 1. iecirkni, piederīgs pie
1926. g. 15. janvāra raksts N° 8048
Rīgas apriņķa, Vidzemes pagasta, lie<4 H-26» , patvarīgi atstājis dzīves vietu, tavietis, pastāvīga dzīves vieta Ogres
kā sastāvošs policijas uzraudzības uz sod.
miestā, Abramenes mājā. Gara auguma,
lik. 34. un 35. p. — Paziņot
dzīves brūnēts, tuklu ģimi, bez
bārdas un
vietu.
mētelī,
kājas
melna
Ģērbies
ūsām.
18601. Lebedevs, Sergejs Osipa d., ūdenszābaki, ap kaklu sarkana šalle,
30 g. v., krievs, pied. pie Rēzeknes galvā melna ziemas cepure. — Daugav
Pils, agrāk dzīvojis Rēzeknē. — Rēzekpils apriņ ķa priekšnieka 1926. g. 25. jannes apriņķa
1. iecirkņa miertiesneša vāra raksts Ns 187/ III (4-H-26), apvainots
1926. g. 25. janvāra raksts Ns 44 (4 II 26), nelegālā Latv'jas — SSSR robežas pārļpv. uz sod. lik. 284. p. un 266. p. — iešanā turp un atpakaļ un izbēgšanā
Pazi ņot dzīves vietu.
no pavadoņiem pie nogādāšanas Rīgas
18602.
ar riņķa priekšniekam. Apcietināt un noL'rckij,
dzim. Balod, Luize
Emīlija Jāņa m., dzim. 1887. g. 30 okgādāt Rīgas apriņķa priekšniekam, atsautobrī, Saldus pag, pied. pe Zemītes pag., coties uz Daugavpils apriņķa priekšnieka
Jalsu apr., latviete, Latvijas pase Ns2612, rakstu Ns 187/IH no 1926. g. 25. janvāra.
izdota no Kuldīgas apriņķa priekšnieka
18615. Olechnovičs, Vladislavs StaņiPalīga 3. iecirkņa 1923. g. 17. maijā. — slava d, 25 g. v., pied. pie Daugavpils.
Wgas policijas 3. iecirkņa
priekšnieka
— Daugavpils apr. 9. iec. miertiesneša
926. g.
Ns
1597
19.
janvāra
raksts
ļ(2
1926. g. 23. janvāra raksts Ns 71 (4-II-26),
II 26), no Rīgas apriņķa 2. iecirkņa apv. uz sod. lik. £62. p. — Paziņot
miertiesneša sodīta ar Ls 25 vai 5 die- dzīves vietu.
nām aresta pēc sod. lik. 530. p. — PaSloms Sarja d.,
18616. Pjanikovs,
2150t dzīves vietu.
Latvi as pase Nš 721 izd. no Krāslavas
18603. Lapiņš, Bernhards Pētera d., miesta valdes. — Krāslavas iec. policijas
agrāk dzīv. Rīgā, Matīsa ielā Ns 17, priekšnieka 1925. g. 21. ,'nov. raksts
*" 13 (tuvāku ziņu nav). — Rīgas preNs 6362 (28-1-26), pase izdota uz nepamata. — Piefektūras 3. nodaļas 1926. g. 22. janvāra pietiekošu dokumentu
raksts Ns 466 (2 II 26), izsniedzams Rīgas prasīt dokumentus par vecumu un pie5. iecirk ņa miertiesneša aizmuguras sprie- derību.
.,
dums par tā sodīšanu uz sod. lik. 274.p.
18617. Pastor, Fehcija Augusta m_
pag.
RēVarakļānu
Pam ar 1 mēnesi cietuma. — Paziņot 21 g. v., pied. pie
Piefekturas 3. nodaļai.
zeknes apr. — Rīgas apgabala tiesas
4
iec. izmeklēšanas tiesneša 1926. g.
18604. Munics, Ābrams Avseja d.,
^Z|m. 1850. g., agrāk dzīv. Krāslavā, 23. janvāra raksts Ns 189 (3-11-26), apv.
- Paziņot
Latvijas pase Ns 573 izdota no Krāslavas uz sod. lik. 442. p. 1. d.
,
ļ^esta valdes 1920. gada 8 oktobrī. — dzīves vietu.
Georgijs Miekla
Popenoks,
18618.
Daugavpils apr. Krāslavas iec, policijas
pied. vieta nav
21
g.
v.
d.,
(Michaila)
raksts
Priekšnieka
1926. g.

23,563,231 45
30,018,082 86
2,923,942 —
9,586,119 50
63,712,287 13
53,208,140 85
10,437,534 73
193,449,238 52

23459

18621. .Pavda,

dzīves vietu.

S.
Bankas

pēc 8. februāra 1926. g. Ņujorkas

Rīgā, 10. februārī
Maļinovskaja,

Lati.

Piezīme: uz 10. februāri 1926. g Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par
kuras nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pēc paritātes 1 klg =
Ls 3444,444 nodrošina
2) ar $ 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc
paritātes 1 $ = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina
^
3) ar £ 465 326,
(četri
simti sešdesmit pieci tūkstoši trīs
simti div—/—
desmit sešām angļu mārciņām), kas pēc £ kursa £ \, — = $ 4,864375 ;
S 1.— = 1,5046 gr. tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina

derību.

18608.

10 februāri 1926. g

agrāk

Rīgas, agrāk dziv. Rīgā, Marijas ielā
Ns 28-a, dz. 13. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1926. g. 7. janvāra raksts
Ns 9982 (30-1-26). saskaņā ar kara tiesas

18633. Savillo, Pēteris Pētera dēls,
33 g. v., Amerikas pav., pied. pie Pensilvanijas pilsētas. — Rīgas pilsētas
rakstu no 1925 g. 22. dec. Ns 17645, 9. iecirkņa miertiesneša -1926. g. 5. janapcietināms un ievietojams Rīgas Centrāl- vāra raksts Ns 1071 (2-H-26), saukts pie
atbildības pēc sod lik. 284. p. — Ziņot
cietumā, ieskaitot kara tiesas rīcībā.
meklētājam.
18623. Rimkevics, Kreofars Fabiena d.,
Latvijas pase izdota no Krāslavas miesta
18634. Zelengovičs, Staņislavs Ignata
valdes Ns 395. — Krāslavas iec. policijas dēls, dzim. 1898. g. 28. janvārī, pied.
priekšnieka 1925. g. 21. novembra raksts pie Daugavpils apr., Osunas pag., 11. DoNs 6362 (28-1-26), pase izdota uz nepiebeles kājnieku pulka kareivis. — 11.Dotiekošu dokumentu pamata. — Pieprasīt beles kājn. pulka komandiera 1926. g.
dokumentus par vecumu un piederību. 23. janvāra raksts Ns 725/T (2-11-26),
18624. Rauze, Staņislavs Jāzepa d., 1921. g. 7. jūlijā dezertējis no pulka,
19 g. v., pied. pie Baltinovas pagasta, apvainots ari laupīšanā. — Apcietināt un
1925. g. vasarā

dzīv.

Siguldas

pag. uu

pēc tam Rīgā, Čiekurkalnā, II. g. linijā
Ns 35. — Rīgas apr. 2. iec. miertiesneša
1926. gada 19. janvāra raksts Ns 276
(2-11-26), apv. uz sod. lik. 286. p. —
Paziņot atrašanās vietu.
18625. Reiskarts, Augusts Dāvā d.,
28 gadus vecs, agrāk dzīvojis Rīgas apr.
Mālpils pag. .Tunkit" mājas. — Jelgavas
pilsētas iecirkņa miertiesneša 1926. g.
21. janvāra raksts Ns 87 (2-II-26), apv.
uz sod. lik. 532. p. 3. p. — Paziņot dzīves
vietu.
18626. Rassmanis, Eduards Mārtiņa
d., dzim. 1909. g. 5. augustā, piederīgs
pie Olaines pag. Rīgas apr. — Rīgas
9. iecirkņa miertiiesceša 1916 g. 18. janvāra raksts Ns 221 (l-H-26), uz sod. lik.
574 p. 1. d. — Apcietināt un nogaJat
meklētāja rīcībā
18627. Rassmanis. Eduards Mārtiņa
ddzim. 1909 g.. piederīgs pie Olaines

nogādāt meklētāja rīcībā.
18635.

ieceļojusi

Sidorova, Anna Kondratija

1925. g.

Pad. Krievijas.

m.,

13. maijā Latvijā no

SSSR plostnieku

sabie-

drības . Dvinoles" plostniece (tuvāku ziņu
nav). — Centrālās kriminālpolicijas politiskās pārvaldes
1926. g. 25. janvāra

raksts Ns 198719 (3-II 26),
kusi

nav

uz SSSR. — Atrašanas

paziņot

iekšlietu

ministrijas

izbraugadījumā

pasu no-

daļai.
18636. Sedlina, Anna Jāņa m., 36 g.
v., Latvijas pilsone, pēdējā laikā dziv.
Jelgavā, Dambja ielā Ns 56. — Jelgavas
pilsētas policijas 2. iecirkņa priekšnieka
1926. g. 21. janvāra raksts Ns 9626
(4-11-26), patvarīgi atstājusi dzīves vietu,

kā sastāvošs zem policijas uzraudzības uz
sodu lik. 34, 35 p. — Paziņot dzīve»
vie'u.
18637. Zvinguls,
Pēteris Kārļa d.,

31 g v., pfed pie Ugāles pag., Vent»
9.
iecirkņa
18.
janvāra
raksts pils apr., latvietis, pase Ns 9768 izdota
miertiesneša 1926. g.
138.
p. — no Ventspils apriņķa. — Rīgas policijas
uz
sod.
lik.
1-11-26)
Ns 210 <
5. iecirkņa priekšnieka 1926 g. 19. janPaziņot dzīves vietu.
vāra raksts Ns 17964 (30 126), apv. uz
Haja,
apm.
95
g.
v,
Sorkin.
18628.
,

pag. Rīgas

apr

—

Rīgas

sodu lik. 262. p. 1. d. un 284. p. —
agrāk dzīvojusi Krāslavā, Latvijas pase
Paziņot
dzīves vietu.
miesta
vai-Ies
Ns 370, izdota no Krāslavas
apr.
Daugavpils
—
(Turpmāk vēl.)
1920. g. 31. augustā.
Krāslavas iec pol priekšnieka 1926. g.
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
8. janvāra raksts Ns 5666 (28 1-26). TIfe ntā 13.
par
piederību
un
dokumentus
Pieprasīt
vecumu.

Darbvedis A. Zaķi».

Iecelšanas.

ziemas

Rīkojums.

Sakarā ar policijas iecirk ņu pārgrupēšanu Ventspils apr, pārdēvēju Piltenes iecirkņa policijas
priekšnieku
par Ventspils
priekšnieka
apriņķa
I iec. paligu (Piltenē), skaitot no š. g. i. aprija.
Rīgā, 1926. g. 10 februārī.
Ns 10363.
Iekšlietu ministris E d. L a i m i ņ š.
Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.
^^^^^^

pilku-

riem izdoti atsevišķi saistošie noteikumi
13. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie atbildības uz soda likuma

rīkojumi.

pamata.

noteikumi

6 p. p., bet no

1. sept. līdz 30. aprilim no

plkfct. 7 rītā līdz 5 p. p. Gada tirgu noturēt pirmā trešdienā pēc 15 apriļa un
1. oktobra no saules lēkšanas līdz no-

mumiem b un c).
11. Šie noteikumi neattiecas uz dariešanai.
biem nelaimes gadījumos,
Piezīme.
Pastāvīgas tirgotavas uz
aptiekām,
dzelzsceļuj teātru un citu izrīkojumu
nedēļas tirgus laukuma, kuras iznobufetēm, iebraucēju nakts guļu vietām,
mātas uz veselu gadu, atļauts atvērt
viesnīcām un iebraucamām vietām.
tajā pašā laikā kā pārējās tirgotavas.
12. Šie noteikumi neattiecas uz
sētas nedēļas un gada t rgiem, par

Valdības vietējo iestāžu
Saistošie

svētkiem visu dienu no pulksten 8

rītā līdz pulksten 6 vakarā (šis pants neattiecas uz 9. pantā uzskaitītiem uzņē-

4.

Par

tirgošanos tirgos

tiek ņemta

no apriņķa pašvaldības apstiprināta maksa,
kuru iekafē pagasta valdes pilnvarotas
personas vai rentnieks.
5. Kārtību uz tirgus laukuma uztur
policija, pagasta valdes pilnvarotas personas — tirgus uzraugi, kuru rīkojumiem

14. Šie saistošie noteikumi nāk spēkā
par tirdzniecības un rūpniecības līdzšinējo
noteikumu vietā — divu neun nosacījumiem visiem tirgus apmeklēiestāžu, kantoru un noliktavu dēļu laikā pēc viņu publicēšanas «Val- tājiem jāpadodas
atvēršanas un slēgšanas laiku dības Vēstnesi*.
6. Uzbraucējiem uz tirgus jāno:lājas
no tirgus uzraugiem norādītās vietās.
Pilsētas galva F. Graudiņš,
Aucē.
Pieņemti domes sēdē 1926. g. 23. ianvaiī un apstiprināti ar iekšlietu " ministrijas pašvaldības
departamenta
1926. g. 3. februāra rakstu N» 100839.

Sekretārs G. Bungše.

l

Saistošie noteikumi

I.

Tirgošanās laiks darba
dienās.
1. Tirdzniecības un rūpniecības veikalus, noliktavas u. t. t. var atvērt vasaras laikā no I. aprija līdz 1. oktobrim
no pulksten 7 rītā līdz pulksten 7 vakarā, bet ziemas laikā no 1. oktobra

Pret kodējiem

zirgiem viņu īpašniekiem

jānodrošina publika. Aizliegts atstāt tirgus laukuma robežās uzbrauktos zirgus
bez

uzraudzības.

Leafieldas

stacijas.
Šīs ziņss plaši izlietotas no to valstu preses, kuras atradās
Leafieldas stacijas joslā. Tagad turpmāk
šīs ziņas ir visas pasaules preses rīclbjkatrs, kas vēlas un inte esejas, var uz!
stādīt zināma tipa uztverošo aparātu un
var 3 reiz dienā noklausīties oficiālo
Lielbritānijas ziņu raidīšanu.
Šīs ziņas tiek sastādītas ārlietu ministrijā un raidītas no galvenā telegrāfa
Londonā caur Rugby 3 reiz dienāpulksten 12 dienā, pulksten 8 vakarā un
12 pusnaktī pēc vidējā Grinvičas laikaraidījumiem tiek lietota angļu valoda un"
Morzes alfabēts.
Informāciju caurmēra
garums ir no 500 līdz 600 vārdu. Aiz
techniskiem iemesliem pusnakts ziņas ir
parasti vakarā pulksten 8 raidāmo ziņu
atkārtojums vai kopsavilkums, bet sevišķos gadījumos,- kur piem. vakarā ir
priekšā kāda ministra svarīga runa, vienā,

no iepriekšējiem raidījumiem tiek piezīmēts, ka nakti paredzama sevišķu ziņu
sniegšana. Ziņas tiek sastādītas pilnīgi

par
objektīvi un bez akurātas iekš- un ārze7.
Tirgotājiem ar galdiņiem un citām
sanitāro uzraudzību Jaunlatgales tirgotavām jāieņem vietas pēc tirgus uz- mes politisko jautājumu apgaismošanas ,
rauga norādījumiem. Virs katra galdiņa tās ari satur ziņas par tirdzniecības un
apriņķa pagastos.
Pieņemti Jaunlatgales apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes 1925. g. 8. decembra

jābūt piestiprinātai redzamā vietā izkārt-

rūpniecības

nei ar skaidri

ar Londonas biržas galveniem kursiem,

sēdē ar prot. Nš 32, § 10 un apstiprināti

un uzvārdu.

ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta 1925. g. 22. dec. rakstu Nš 109607.

salasāmu tirgotāja vārdu

attīstību

Jāievēro,

ka

Lielbritānijā kopā

šīs ziņas tiek adresētas

Tirgotājiem virs saviem galdiņiem visām stacijām un tamdēļ (saskaņa ar
atļauts ierīkot jumtus, lai netraucētu sa- vietējiem noteikumiem un aizliegumiem)
līdz 1. apriljim no pulksten 8 rītā līdz
1. Katram māju īpašniekam vai pār- tiksmi, ar katrreizēju pagasta valdes atvar tikt uztvertas
un lietotas no katras
6.30 vakara, bet visu 8. punktā uzvaldniekam jeb rentniekam jārūpējas par ļauju un ja nepieciešamība to prasa tir- personas un organizācijas kaut kurā vaskaitīto svētku, svinamo un svētdienu pilnīgu kartību un tīrību kā pašās mājās,
gotājam uz pagasta valdes pieprasījuma lodā; šeit nevar būt runa par kādām
dienu priekšvakaros līdz pulksten 7 vatā ari pagalmos.
monopola
tiesībām
zināmā
jānojauc.
apvidū.
karā. Auces pilsētas galvenās nedēļas
2. Katrā mājā jābūt slēgtai atejai ar
9. Ziņojumus un sludinājumus tirgos Oficiālo ziņu plašums ir ierobežots urt
—
otrdienā
un
piektdienā
tirgus dienās
slēgtu izkārnījumu bedri. Lipīgu slimību izdara vienigi tirgus uzraugs uz rakstiski viņas tiek raidītas kā dienas ievērojaatļauts atvērt no pulksten 6 rītā, slēdzot gadījumos atejas vietas dezinficējamas ar
iesniegto ziņojumu zem paraksta pagasta māko notikumu kopsavilkums, dažreiz
agrāki noteiktā laikā.
karbolu, kaļķiem vai ar citu attiecīgu valdei, par kura pareizību atbild iesnie- papildināts ar oficiāliem paskaidrojumiem
2. Maizes, gaļas un piena produktu dezinfekcijas vielu.
dzējs. Atlīdzības apmērus par sludinā- vai piezīmēm
un tiek izvēlētas atkarībā
veikalus var atvērt no pulksten 7 rītā
1. piezīme.
Skolu, pagastnamu un šanu nosaka pagasta valde.
pēc viņu vērtības no nacionālā viedokļa*
līdz pulksten 7 vakarā.
atklātu publisku vietu
atejas pastā10. Vajadzības
gadījumā uz tirgus Valstīm, kuras jau saņem pietiekoši plašu
3.
Frizieru
veikalus
var
atvērt
no
vīgi (t. i. periodiski) dezinficējamas laukuma atstātos tirdzniecības piederumus informāciju
no Londonas, šīs
ziņas
pulksten 7 rīta līdz pulksten 8 vakarā,
ar karbolu, kaļķiem vai citu līdzīgu pagasta valde uz īpašnieka rēķina noved būs kā papildinājums, turpretim tam
bet svētdienu, svinamo un svētku dienu
dezinfekcijas vielu.
valstim kuras līdz šim no Anglijas
no laukuma,
priekšvakaros līdz pulksten 10 vakarā.
2. piezīme. Dezinfekcijas līdzekļus
nepietiekošā vairum?,
tagad
11. Vainīgos par šo noteikumu pār- saņēma
4. Kioskas ar. drukas darbiem, avīzēm
iegādā : skolās, pagastnamos un citās kāpšanu sauks pie atbildības uz soda iegūst regulāru ikdienas
informāciju,
1 pagasta sabiedrības iestādēs — paun tabakas precēm, vai ari ar augļu un
kurss saturs pierādīsies par visai vērtīgu;
likuma oamata.
at'pirdzinošu dzērienu pārdošanu, kā ari
gasta valde; tirgos — tirgu turētājs;
12. Šie noteikumi nāk spēkā divu An kuģi jūrā varēs būt vienmēr inforkantorus un pārdotavas, kas tirgojas
lauku mājās un dzīvokļos —īpašnieki. nedēļu laikā pēc viņu izsludināšanas mēti par notikumiem Lielbritānijā.
tikai ar avīzēm un žurnāliem, atļauts
3. Jaunas akas nav atļauts ierīkot „Valdības Vēstnesi."
Uz sevišķu vienošanos oficiāla Lielatvērt no pulksten 5 rītā līdz 12 vakarā. tuvāk par 12 metriem no netīruma viebritānijas
ziņu
raidīšana notiek lēnā
Liepājas apr. pašv. likv. valdes
Atvēlēs šo kiosku, kantoru un pārdotavu tām: kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1
gaitā,
apm.
18
vārdu
minūtē, lai atpriekšsēdētājs A. S a k s s.
atvēršanai izdod pilsētas valde.
Aku grodiem vai cementa kubliem jāvieglotu uztveršanu tām stacijām, kurām
l
Darbvedis V. Kitners. nav iekārtas priekš ātrraidītāju uztver5. Ēdienu un dzērienu veikali, tēj< paceļas vismaz s /* metra virs zemes.
—iBiiMmmi
u——n iii nmiii»—?pafflOTmv-nr
nicas, konditorejas, ēdienu nami, bufetes Vismaz l/» m apkārt akai zeme noņešanas un ari lai nodrošinātu pareizu unt
bez reibinošu dzērienu pārdošanas — mama Vmetru dziļumā un viņas vietā
akurātu pārrakstīšanu.

atļauts

atvērt

no

pulksten 7 līlā. ildz

pulksten

10 vakarā.
bufetes ar reibinošu
dzērienu pārdošanu atļauts atvērt no
pulksten 9 rītā līdz 10 vakarā, bet sestun
svinamo
dienu
dienās, svētku

6.

Traktierus,

priekšvakaros līdz pulksten 12 dienā.
7. Tirgotavas reibinošu dzērienu pārdošanai — promnešanai atveramas no
pulksten 9 rītā līdz pulksten 6 vakarā,
bet svētdienās, sveiku un svinamo dienu
priekšvakaros — līdz pulksten 12 dienā.
II.

Tirgošanās

laiks

svēt-

jāliek māli, virs māliem kāds ciets materiāls (akmeņi, ķieģeļi,cement8,kokss etc).
Ap aku katrā ziņā jābūt notekai, lai nerastos peļķes.
4.

Mājas īpašniekam

tājiem

vai

tās iedzīvo-

par katru aizdomīgu saslimšanas

gadījumu jāpaziņo policijai vai vietējam

ārstam»
5. Saslimšanas gadījumos ar mēri,
koleru, izsitumu tifu, atgulās tifu, šarlaku, difteriju, masalām un asinssērgu —
atsevišķi stāvošās mājās, redzamā vietā
uz ceļa pie -ieejas pagalmā, jābūt skai-

dram un redzamam uzrakstam „(slimības
nosaukums) ieeja aizliegta".
8. Tirdzniecības un rūpniecības vei6. Apriņķu un pagastu valdēm, apriņķa
kaliem, izņemot tālākos pantos uzskaārstam, vietējam sanitarārstam, kā ari
tītiem, jābūt slēgtiem vifās svētdienā?,
vietējiem ārstiem un sanitarkomisijas lojaungada dienā, zvaigznesdfenā, de-jure cekļiem un policijai katrā laikā ir tiesīdienā 26. janvāri, lielā lūdzamā dienā, bas kontrolēt šo saistošo noteikumu izlielā piektdienā, pirmā un otrā lieldienas pildīšanu.
svētku dienā, 1. maijā, Jēzus debess7. Vainīgos par šo noteikumu neizvabraukšanas dienā, pirmā un otrā
pildīšanu sauks pie atbildības uz soda
dienās

un

svētku

Māksla

Dailes

teātris.

„P ar velti
mīlēts". Rit, pīkst. 2
"Hernani un vak. „Zelta karaļi"
(par parastām cenām). Drāma uzsvej
pozitīvo un negatīvo raksturu ciņu un
tādēļ nes sevī paliekošas vērtības,

varenums

slēpjas

viņas

spēcīgajā

izteiksmē,
zīmējumā, masivajā uzbūvē,

apkārtnes
kur nav nevienas

atslābstošas

vietas.

Trešdien pirmo reizi jautrā E Labīša komēdija

„Italijas

likuma pamata.
8.

Šie noteikumi nāk spēkā 2 nedēļu laikā pēc to publicējuma . Valdības

Vēstnesī".
Jaunlatgales

apriņķa

pašvaldības

likvidācijas valdes priekšsēdētāja
vietā J. Kļaviņš.
l

Darbvedis

A. Znots.

Saistošie noteikumi

par kartības uzturēšanu nedējas
un gada tirgos Vaiņodes pagasta
apdzīvotā vietā.
ar

kas tirgojas vienīgi
c) kioskas,
Pieņemti Vaiņodes pagasta domes 1925. g.
avīzēm, tabakas precēm, augļiem un
6. novembra
sēde un apstiprināti
ar
atspirdzinošiem dzērieniem, no pulkiekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta
1926. gada
12. janvāra
rakstu
sten 5 rītā līdz pulksten 12 naktī,
Nš 2100175.
ari pirmās ziemas svētku, lieldienas
1. Nedēļas tirgu_ notur uz sevišķi
un vasaras svētku dienās lūdzamā
^
priekš
tam nozīmēta
tirgus laukuma,
piektdiena.
Atvēlēs
dienā un lielā
šo kiosku atvēršanai izdod pilsētas pretim pastam un aptiekai un gada tirgus
uz ganības laukuma pie dzelzsceļa.
valde;
Tirgošanās ārpus norādītām rono
pulksten
9
rītā
2.
iestādes
d) fotogrāfu
bežām uz ielām, ceļiem, iebrauktuvēs,
līdz 4 dienā;
7 rītā sētās u. t. t. uz ciešāko aizliegta.
e) frizieru veikalus no pulksten
3. Tirgošanās uz nedēļas tirgus at_
līdz 11 diena.
Visus tirdzniecības un rūpniecības ļauta pirmdienās un ceturtdienās, izņemot
10
svētku un svinamās dienas, no 1. maija
veikalus, izņemot ar reibinošu dzērienu
līdz 31. augustam no pīkst. 6 rītā līdz
pārdošanu, atļauts atvēri svētdiena prieks

Tirdzniecība

KURSI.

Šovakar tautas izrādē

salmu

cepure".

dienās.

saras svētku dienā, varoņu piemiņas
dienā 22. jūnijā, Jāņu diena 24. jūnija,
31. oktobrī, 18. novembrī, pirmā un otrā
ziemas svētku dienā.
9. Svētdienās un svētku dienās, izņemot pirmās ziemas svētku, lieldienas
un vasaras svētku dienas, lūdzamo dienu,
lielo piektdienu — atļauts atvērt:
a) maizes, gaļas un piena produktu
veikalus no pulksten 7 līdz 10 rītā;
b) ēdienu veikalus, konditorejas, kafejnīcas, bufetes (bez reibinošu dzērienu pārdošanas) no pulksten 8 rītā
līdz 10 vakarā;

8.

un rūpniecība

Jauna radio staciļa_
Rugby luvumā, Anglijā.

Vietējais Lielbritānijas

Rīgas biržā, 1926. gada 13 februāri.
Devīzes:

t

100 Beļģijss

100 Zviedrijas

100 Norveģijss

konsuls mums

Nepieciešamība pēc vienas spēcīgi
darbojošās sistēmas
savstarplgai sa-

18,95—19,35
23,75

23,40 99,45 —
20,75 —
138,?5
106,25 —

....

kronu

kronu

.

.

.
.

.
.

50,50 — 51,50
26,40 — 26,85

....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

8°/o Hipotēku
zīmes

3425 — 3445
100 — 108

Hilmortonā,

Rugby

pa!ā

1926.

gada

sākuma spēja raidīt ziņas, kuras varēja
uztvert ne tikai visu attālākos Lielbritānijas stūros un no kuģiem jūrā, bet ari
visās valstīs, kur pastāv spēcīga uztve-

roša stacija.
Oficiālo

ķīlu

96 — 97

Zvērināts

biržas

komisijas
J. Skujevic*-

māklera Th.

Šummeri.

tuvumā,

tika uzcelta radio stacija, kura aizņēma
900 aktu platības un kura laikam ir visu
spēcīgākā stacija pasaulē. Šī stacija tika
speciāli projektēta no bezdrāts telegraiijas komisijas un inženieru biroja pie
galvenā pasta.
1925. g. beigās stacija
pārgāja no konstruēšanas uz mēģinā-

jumu stadiju un jau

bankas

'

98 —100
98 — 100
92 — 93

Rīgas biržas kotacijas
priekšsēdētājs

lemts iesākt Anglijā spēcīgas stacijas
buvi,_ kura izmaksātu 400 000 mārciņu st.

un velak

H78S,

124.

Vērtspapīri:
tiksmei starp plaši izkaisītām teritorijām,
neatkarības
aizņēmums
5
°/o
impēriju,
kuras sastāda Lielbritānijas
4 °/o Valsta prem. aižņ. . .
kļuva tik akūta, ka Lielbritānijas valdība 6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes

1920. g. iecēla komisiju ar lordu Milneru
priekšgalā, lai sīkāki izstrādātu valsts
radio staciju tīkla darbību, kā tas kādu
laiku iepriekš bija ierosināts. Tika no-

10U 20
21,10
13M»

100 Dānijas kronu
- i32<ft — 13465>
100 Čechoslcvsķijas
krona .
15,25 — 15, 5f.
206,95 - 208 60
100 Holandes guldeņu. . .
122,?O
100 Vācijas marku ....
100 Somijas marku. . . .
12,95—13,15
100 Igaunijas marku
. . .
1,37 — 1,395
66,00 -76,0i.
100 Polijas zlotu

100 Lietavas lita
1 SSSR červoņecs

ziņo:

25,18 — 25,25 '

franku....

100 Šveices franku
100 Itālijas liru

?

5,179 — 5,181

Amerikas dolāra . . . .
! Anglijas mārciņa ....
100 Francijas franku
. . .

Telegramas.
(Latvijai

telegrāfa aģentūrai

triepām**)

Navigācijas
Tallinā, 13. februāri.
apstākļi Igaunijas ūdeņos patlaban pilnīgi apmierinoši.
Tallinas ostā vakar
pienāca divi tirdzniecības kuģi no Vācijas pilnīgi bez ledlaužu palīdzības.
Kauna, 13. februāri. Seims vakar
saka apspriest likumprojektu par kar»'

stāvokļa

atcelšanu Lietuvā.

Debates vel

nav nobeigtas.

Literatūra.

Lielbritānijas

ziņu
raidīšana.
Bez parastas komercielas stacijas izmantošanas tā raida no 1. janvāra 1926. g.
ari oficiālas Lielbritānijas ziņas,
kuras
līdz šim tika raidītas no mazāk spēcīgas

āriemju

Atpūta.

NŠNš 61.-67.

„

Redaktors: M. Arons.
v
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Rīgas

Tiesu sludinājumi.

!

Rīgas apgabaltiesas 3

i'ivi'nod,

civillikumu kop. 36. p. pieix Latvijas
paziņo
vispārībai, ka
pamata
iimes
dēls
laulātie draugi — Judels Ābrama

apgabaltiesas 1 iedrkgi
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25 februārī
1926. g., pīkst.
10_ diena Rīgā, Mārstaļu
ielā Nš 7, dz. 11
pārdos Ābrama G e n i š i e r a kustamo
mantu, sastāvošu no uzvalku d-ēbes
un novēlētu par Ls 330.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari
un lika Izraēla meita Palejes,
apskatīt pārdodamo mantu
noslēguši savstarpīgo lauvarēs pārdzim Becker,
došanas diena uz vietas.
Rīgas notāra V. Lielības līgumu pie
Rifā, 12 februārī 1926. g.
Ns 1/686,
veņa 1926 g. 8. janv. reģistra
uz viņu
noviņi, attiecībā
23496
Tiesu izpild. J. Q r i n i e 1 d š.
«i kura
doto laulību, ir atcēluši vietējo civil-

P aleies

un

turpm.

Uktuna

79.

laulāto

mantai kopība.

p. p.

paredzēto

L. Nš 2373.
Rlgš, 1926 g. 25 janv.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.
22061

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
a Latvijas

civillikumu kop. 36. p. pieraziņo
vispārībai, ka
līmēs pamata,
dēls
laulātie draugi — _Paulis Mārtiņa
Janelis un Emma Ādama meita Janel,
savstarpīgo
dzim. Drelman, noslēguši

igas apgabaltiesas 2 iecirkņa
tiesu izpildītājs

Jjuaņo, ka 19. februārī 1936 g„ pulksten
dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Nš 25,
akc. sab. .Tanheizers" lietā, pārdos
Alfona K u v a 1 d a kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novēnētn oai
11

v

Ls 2910.

lizināt sarakstu, novērtējuma,
kā ari
ipikatit pārdodamo
mantu, varS* pāriešanai dieni uz vietas.

»

Izzināt

sarakstu, novērtējumu, ki ari
pirdodamo
mantu
varēi pir
lošanas diena uz virtas.

'pakatlt

Rīgā, 8 februārī

1926. g.

Tieši Izpild

23503

mechaniskām aužamām stellēm, dēļ viņa
1924. g. proc. peļņas nodokļa segšanas.

12. februāri

Rīgā,
23509

1926. g.

Piedzinējs

Kleina

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
23. februāri
1926. g., 19. februārī 1926. g., pulksten 2 dienā,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Kaļķu ielā N» 3 Liepāja, Tirgus ielā Nš
25,
pārdos
Ernesta
Ādolfa Paukula
kustamo
mantu,
sastāvošu no
vienas
paziņo,

pārdos vairāksolīšanā

par
Ls 4700.

par

Izzināt

Ls

6000

un novērtētu

Rīgā,

Gumpler

kustamo mantu,

sarakstu,

novērtētu par
Ls
197,06 un sastāvošu
no dzīvokļa iekārtas un pārtikas precēm,

11. februārī

dēļ viņa 1925. g. proc. peļņas
nodokļa
segšanas.
Liepājā, 11. iebruari
1926. g.

novērtējumu, kā ari
pārdodamo
mantu varēs pārdienā uz vietas.

apskatīt
došanas

Jochannas

1926. g.
Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

23t04

23519

Pi:dzinējs

dalīdu maksājumu piedzinēja
paziņo
paziņo, ka 20 februārī 1926. g-, pulksten
ka 19. februārī
1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā. Krāsotāju
ielā Nš 6 , 3 dienā, Rīgā, Stabu Ielā Nš 13, dz. 1,
pārdos
Rīgā, 30. janvāri 1926. g.
Nikolaja Smislova kustamo
mantu, sastāvošu no tukšām alus kastēm
J. 23500
līgumu pie Rūjienas notāra
laulības
Tiesu itpUd. Kreba.
un
citām
mantīm
un novērtētu
pai
reģiRidziņ* 1925. g. 19. novembrī
Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa Ls 316
viņi, attieOskara Zike kustamo mantu, novērtētu
stra Nš 16/ 1599, ar kuru
Izzināt
sarakstu,
ir atcēnovērtējumu, kā par Ls 1050 un sastāvošu no dažādam
tiesu izpildītājs
cībā uz viņu noslēgto laulību,
ari
apskatīt
pārdodamo
mantu, varēs mēbelēm, deļ viņa 1923. un 1924. g.
luši vietējo civillikumu 79. un turpm,
aileo, ka 19. februārī 1926. e., pulkit. pārdošanas dienā uz
vietas.
ienākuma nodokļa segšanas.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.
1 dienā, Rīgā, Berzones iela Nš 2,
Rīgā, 2a janvāri 1926. g
L. Nk 24C6, P.Ullmaņa prasības lietā, pārdos
Rigā, 12. februāri 1926. g.
Rig *. 1956 g 25 Janvāri.
nesu Izpild. J. Orinios.
23513
Piedzinēis Heibovičs.
Kārļa Reisa kustamo manta, sastāvošu 23505
PriekSsēd. v. A. Veidners.
no dīvām raspuskām
Sekretāra A. Kalve.
un
22063
novērtētu

Dārdos laiiUiul

Sīgas

par Ls 220.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
?i Latvijai Civillikumu kop. 36. p. pievispārībai, ka
līmēs pamata, paziņo
laulātie draugi — Kārlis - Gustavs Gu^
stāva dēls Hernmarck un Olga - Paulīne
meita Hernmark, dzim. HelmKārļa
laulības līsing, noslēguši savstarpīgo
notāra
V. LieRičas
gumu
pie
janvāri reģigada
11.
veņa
1926
stra

u

Nš 3-912, ar
viņu noslēgto

kuru

vietējo civillikumu
ra redzēto laulāto mantas

kopību.

sarakstu, novērtējumu, kā ari
pārdodamo
mantu varēs pārdiena uz vietas.

apskatīt

došanas
Rīgā,

11. februārī

23499

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,

1926. g.

Tiesu

Rīgas

Izpild.

K. Krebs.

tiesu

izpildītājs

paziņo, ka 20. februārī 1926. g., pīkst
1 dienā, Rīga, Dzrnavu ielā Ns 37,
AzA% 1 un li ūtrupē pārdos Fridricha
Bērziņa
kustamo _ mantu,
sastāvošu
un

novērtētu

par

Ls

1875.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.

11. februāri

Rīgā,

23498

Tiesu izpild. Krebs.

uz Latvijai

civillikumu kop. 35. p. pavispārībai, ka
zīmes pamata, paziņo
Hirla
dēls
laulātie draugi
— Jāzeps
Gordens un Recha Hirša meita Izraellt
(Izraelitaite)
noslēguši priekšlaulibas līnotāra
V. Kanska
gumu, pie Rīgas
reģistra
1925.
gada
29. decembrī
13/8317, ar kuru viņi, attiecība uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civi likumu 79. un turpm. p p. paredzēto
laulāto mantas kopbu.
Rīgā, 1926. g. 25. janv.

Priekšsēd. v. A
22066

L. Nš 2363

Veidners.

Sekretārs

Rīgas apgabalt.

A. Kalve.

3. civiln.,

saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p,
ka 23.
februāri
1926. g.,
minētās
nodaļas
atklātā
tiesas
sēdē

paziņo,

nolasīs 1925. gadā 25. septembrī mitušā
Rīga, Anša Miķeļa
d. Rozentala
notaiielo testamentu.

Rīgā,

10. februārī

Priekšsēdētāja
23595

Rigas

1926. g.

L. NŠ2614.

v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

apgabaltiesa

3. ci/inod.

**Iqm apgabaltiesas
ka

pulksten

23
11

1 zirga,
Izzināt

nodaļas

atklātā
tiesas
sēdē
nolasīs
1925 gadā, 22. februārī mirušā
Aderkašu pagasta, .Lausku* mājas īpašnieces Marijas Andreja
m. L u k s t i ņ,
dz. Zandbetg,
dzim. Jirjen (Jurgen) testamentu.
Rīgā, 10. febuarī
Priekšsēdētāja
23596

Rīgas

1926. g.

v. A. Veidnen.

Sekretārs

apgabalt.,

saskaņā ar

L. Nš2604.

A. Kalve

3. civilnodaļa,

civilprocesa

likuma

1958. p.,

ar
šo paziņo, ka 23. februārī
1926.
minētas nodaļas atklātā
sēde
tiesas

g

nolasīs

1924.

g.

20.

martā

mirušā

Jaun-Rozes pag., .Kalekaur Nš23* mājas
īpašn. atraitņa Jāņa Pētera d. B r i d a k a
mantojuma līgumu, kurš noslēgts starp
mirušo Jāni Pētera
d. Brīdaku
un Andreju Toma d. Augulu Oppes pagastā
7. maijā 1897. g. ar Nš 126.
R'gā, 10. februārī 1926. g. L. Ns 2541.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23597

Sekretārs

Rīgas

A. Kalve.

apgabali, 3. civiln.,

aakaņā ar civilprocesa

likumu

1958. p.

PMiņo . ka 23. f e b r u a r i 1926. g.,
minētās nodaļas
atklāti
tiesas
sēdē

t. un

kolonial

pat

Ls _ 960.

sarakstu, novērtējumu,

apskatīt

pārdodamo

došanas

dienā uz vietas.

Rīgā, 3

februārī

23497

mantu

kā

varēs

pār-

K. K r e b a.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkg»

tiesu izpildītājs
-REfņo, ka 23. februārī 1926 g., pulkst.
Rīgā, Blaumaņa ielā Nš 16/18,

10 dieni,
Europas

tirdzn.

p ār uo s

lietā,
.Etrak"
kustamo
Šor a

A S

Morducha

mantu, aaatāvošu
novērtētu
Iizinīt

par

larakatn,

apskatīt
lan'i

no
Ls 320.

pārdodamo

diena

uz

apgabaltiesas 1 iecirkņa
tiesu izpildītājs

Paziņo,

ka 23. februāri
1926. g.,
Pulkst. 10 dienā, Riga, m. Grēcinieku ielā
J3 . pārdos Jāzepa V e i n r e i c h a

Kustamo mantu, sastāvošu
no sērkociņiem un novēitētu
par Ls 550.
k*lnlt sarakstu , novērtējumu, kā
āri

apskatīt
ošanai

Rīgā,
23495

pārdodamo
mantu
dienā uz vietai.

varēi

pār-

12. februāri 1926. g.
Tiem ind, j t o r i n f e 1 d s.

pazijo,

manufaktūras

novērtējamu,

un

ki ar

mantu, varēi pirdo

Tiesu izpild. J. Zirģels.

6 iec'rkga

iešu i; pildi ājs
26. februārī
1926 g, pulkst.
10 dienā, Rīgā, Brīvības ielā Nš 40, dz. 6,
Latvijas spirtrūpn. A/S .Latv. Eksports*
Rūdolfa
Be n u sa
un c. pārdos
kustamo mantu, sastāvošu
no pianīno
un novērtētu par Ls 3000.
ka ari
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
1926. g.
Rīgā, 4. febiaarī
apskatīt

Izpild.

23436

Tiem

Rīgas

apgabalt.

J. Zirģels.

7.

iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 23. februārī 1926 g., pulks*.
iela
Nš 9,
Rīgā, Kaļķu
12
dienā,
pārdos
firmas .Rublnstein un Tremmantu, sastāvošu no
backij * kustamo
un citām

drēbSm

un

novērtētu

par Ls 2680,80.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu vārē» pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 10. februārī 1926. g.
23501

Tiesu izpild. L.

J a k s t i ņ š.

Izzināt aarakitu, novērtējumu, ki ari
apskatīt pirdodamo mantu varēs pārdo-

šanu dieni

uz vietas.

Rīgā, 8. februārī
23502

Klgas

1926

apavu,
labu

Rīgas

1926.

sarakstu, novērtējumu, kā ari
pārdodamo mantu
varēs pārdienā uz vietas.

izpild. E. Liepiņš.
—*"—**»»,—>

atu iestāžu sindiiiājsaL
^

pārdos volrfiksolKanfi
par

Ls

kustamo

519,81

un

mēbelēm, dēļ viņa 1924
nodokļa

g.

II. ūtrupē

(200

pārdos BūlrflRsolftanfl

Rīgā,

maksājumu

paziņo,

palkster
18. februārī
1926. g
2 dieni, Rīgā, lielā Maskavas ielā Nš 147,

ka

pflrdos uolrOksoliionfl
Viļa Vagara

tētu
ādu

par

Ls

mantu, novērun sastāvošu
no
deļ
viņa
dažādu

kustamo

691,75

ģērējama

kubla,

nodokļu segšanas.
Rīgā, 12. februārī

1926. g.
Piedzinējs H e i b o v i č s.

23512

itt
dažādu

islBkli flepaitaitita
piedzinējs paziņo, k'
1926. g., pulkst. 1 dienā
ielā Nš 81, dz. 1,

maksājuma

19 iebruarī
Rīgā, Ģertrūdes

pārdos nirikMunii

policija 2. ie.irkņa
priekfinieks
26. f e b r u a t ī,

Architektu

ielā

1,

1926 g

Piedzinējs

Heibovifcj.

g.

M iiiikji departainta

Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

pulksten

pagastā,

Pampaļa

Tautietim

piederošo

goteni,
Ls 40 vērtībā, ienākuma nodokļa
piedzīšanai
no minētā pilsoņa.

patāda

Liepājā, 10. februārī 1926. g.

Nš 240.

23455

IX

Priekšn. pal. (paraksts).

telegrāfa-telefona

techniskais

rajons
Šosejas ielā Nš 7)

(Daugavpilī,

Temberga

stāvošu no: vienas
priekš
korektūrām
šujamās
mašinas,

kustamo mantu sanovelkamas
preses
un
vienas
drts
kopvērtībā
par

Priekšnieka

pal.

(parak-ts>.

ias Mas 2. iet. ļiittks
1926. g. 25 februārī, pulkst.
Elizabetes
ielā Nš 6, dz. 8,

pflrdos vairaksolīšano
Bet ka Jankelsona

kustamo

stāvošu no ēdamistabas
vērtībā par Ls 43,23.
23518

Priekšnieka

ka
10

bufete»,

kop-

pal. (paraksts).

26. februārī
rītā,
Kalpaka

1926. g,
bulvāra

mantu, sastāv šu
tepiķa,
kopvērtība

kustamo

no viena
persiešu
par Ls 241,70.
23517

ialādu maksājumu piedzinēja paziņo, ks
1956. g.,
pulksten
februārī
1 dienā, Rīgā, Jēkabpils ielā Nš 1-a,
19.

Priekšnieka

pal.

paziņo,
pulksten

ka

ielā

16,

38 gab., 2) Rumpeniškiem
— 46 gab., 3) Kalīša kroga tur-

pat

— 44 gab, 4) Dinapoliškiem

— 46 gab. un 5) Medumes
pat — 70 gab.

Rakstiski

12

tur-

lūgumi pielaist

sumas iesniedzami

bruārim p. 9 rītā rajona
vāki paska.drojumi
turpat
Telefons 63.

līdz

25.

kanclejā.
no

fe-

Tu-

9 līdz

Priekšnieks

Ludzas apriņķa

15.

Jeske.

priekšnieka

palīgs 2. iecirknī
zināmu visp " ribai, ka ieci kņa kancKārsavas
miestā, uzglabājas te-

d ra
lejā,
košas

nezināma ipažnieka

pieci

vīriešu

viens

gultas

mantas:

kekli, seši sieviešu krekli,
dēķis

un

viens

dvielis.

Minēto
mantu īpašnieki
tiek
nāti viena mēneša laikā, skaitot

uziicino šā

sludinājuma iespiešanas .Valdības Vēstnesi* , pie'.eikties iecirkņa kanclej?, —
pretējā gadījumā mantas tiks izpārdots
atklāta

vairāksolīšanā.

23543

Dagdas iec. policijas priekšnieks

pārdos ūtrupē
šī gada
2. martā,
Dagdā,
Afroimam
Gornicam aprakstītās 3 tukšas petrolejas

mucas, novērtētas
tuala

nodokļa

par

Ls 14,— procen-

piedzīšanai.

23520

Liepājas apriņķa priekšnieka
2. iec. palīgs
otrdiei, _ 1926. gada 2. martā, pulksten
12 diena Rucavas pag, Nidas c, JaunBoža

mājās izūtrupēs

atHātā

vairāksolīšanā
pilsonim

Niklāvam

Liepājā,

Stilam

piederošos

1926. g. 10. februārī.
Nš 1256/25.

Priekšn.

palīgs (paraksts).

Lodzas apr. priekšnieka pal. 1.Ik.
dara

zināmu,

ka

dēļ sodu naudas piepagastā , Borovoja c,
1926. g., pulksten 12 dienā,
tūlītēju samaksu pārdos

dzīšanas

ptet

pilsoņa Ošera G u r v i č a mantību, sastāvošu
no:
3
spoguļiem, 5 frizieru
krēsliem, 1 zefa krēsla un l galdiņa.
priekšmetus apskatīt un ro _
Minētos
mu uzzināt

var

diena
23454

pārdošanas

uz vietas.
Priekšnieka

v. i

(pa'aksts).

Valmieras apriņķa priekšnieka
I. iecirkņa pa^gs

Pildas

Nīta vaitSkiolaiā

atklātā «aitāksolišaii
pils.

Jāņa Vezenkova
I. piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no 1 zirga.
Izzināt
novērtējumu, kā ari
apskatīt
pārdodamo zirgu varēs pārdošanas dienā
uz vietas.
Ludzā,

OfTDii
blZCll) ar °/o piedzīšanas, saskaņā ar
Valmi ras apriņķa velsts zemju inspekt.

1925. g. rakstu

ūtrupei

1926. g.

Nš 339.

Līdzas apriņķa pr-ka pailgi 1. iet.
dara
parada

zināmu,

ka

deļ nomu

naudas

piedzīšanas

.Ciblas pagastā, pie
pagasta valdes nama, 25. februārī
1926. g., pulksten 12 dienā, pārdos

iitkittl galrfiRsolištmfl

tūlītēju samaksu pils Ignata [K o n o v a 1 o v a piederošo kustamo
mantu,
sastāvošu no

vienas govs.

Nš 664.

ērzelis apskatāms

11 februārī

Priekšnieka pal. (paraksti).

23525

Voldemāram Eliasam piederošu
Ls 251,28 pret
^1 nomas parāda

Pārdodamais

turpat

skolu

1926. g.
26. februārī,
25. februāri
d., Daugavp'lī, Valdemāra

pārdos uairaksolīšanā

30. maita

šosejas

turpat

(paraksts).

1926 g., pulki.
o*ziņo, ka 23. februārī
dienā uz vietas.
9,
10 dienā, Rīga, Domes 'aukumā Nš
Valmierā, 9. febr. 1926. g. Nš 3411/25
Joansona
Ernesta
dz. 7, pārdos
I. iec. palīgs (paraksts).
mantu,
a
kustamo
G
r
i
n
f
e
1
d
Kivela
no veikala
kuitomo mantu, sastāvošu
23458
Darbvedis (parakits).
novērtētu par Ls 1564,05 un sastāvošu
iekārtas un novērtētu par Ls 316.

pārdos valrfiksolišanā

11 rītā,
telefona
stabu
sagatavošanu
un Izvešanu
no Kalkunu
mežniecības
uz:
1) Eļļu dzirnavām
pie Daugavpils-Eže-

23456

Daugavpils pilsētas polic I. iec.
priekšn eks

vēttēj

turpat

dažādus lopus — govis un aitas, kopsoda
vērtībā par Ls 185,— kontrabandas
naudas piedzīšanai no minētā pilsoņa.

pārdos īaiiMaii
Vagara

Nš

26. februārī, pulksten

nrnlu, sa-

Sīgas polit. 2. iet. priekšnieks

Viļa

11 norīta,
šī g. 1. marta, p.
mazākprasītājtem
244 gab.

g

ar pectorglem

mežā atrastas

kustamo mantu, noJāņa Bergmaņa
vērtētu pa* Ls 35 t un sastāvošu no paziņo ka 23. februāri 1926. g., pulksten
bufetes, galda unkājšujmašinasNš 1134144 10 dienā, Valmiera uz tirgus laukuma,
nodokļu
dēļ viņa
1923. g. ienākuma
segšanas.

Rīgā, 12. februārī

pirmdien,

(paraksts).

PiOi ittOlulI
J»ņa

Heibovičs.

piedzinējs

par

Nš 5, dz. 5,

Tiešo udoklD departamenta
lašāda

pal.

1926
g.
paziņo, ka
pulksten
10 dienā,

1926. g.

Piedzinējs

kopvērtībā

Priekšnieka

segšanas.

11. februāri

23511

Jurim

23465

23516

Faivuša Abramoviča kustamo mantu,
novērtētu par Ls 275 un sastāvošu no
paziņo,
1924 g. ieveikala iekārtas, dēļ viņa
pulksten
nodokļa

klgr.),

Ls 302.

10 no rīta,

dažādu maksājumu
piedzinējs paziņo, k?
18. februārī
1926. g., pulksten 3 c*.
Rīgā, Skārņu ielā Ik 17, veikala,

nākuma

II iecirkņa

atklāta uolrflhsoliianfl
pilsonim

solījuma

Ludviga Karnevāla kustamo
sastāvošu
no divām
mīcām

Heibovičs.

Piedzinējs

Nš 4495

(paraksts).

apr. priekēn.
palīgs

1926 g. 1. martā,
12 dienā, Dunikas
mājās, izūtrupēs

pilsoņa.

mutiska sacensībā apmaksāti ar 40 sant.
zīmognodokli un drošības naudu 10°/ono

pirdos lUoUSiā

paziņo, ka

g.

Tini iBdakii lipirtainti

23508

apgabaltiesas 7. iedrk-ja
tiesu izpildītājs

ka

23S15

segšanrs.
1926

minētā

1926. g.

Priekšn. pal.

Liepājas

renu

Ls 28 \

sastāvošu

proc. peļņas
2351 fl

(paraksts).

mantu,

no dažādām

Rīgā, 12. februārī

slimo kasei.

1926, g.

Nš 1, dz.

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
18. februārī
1926. g, pulksten 1 dienā,
Rīga, liela Maskavas ielā Nš 106, dz. 31,

novērtētu

7)3,30 par

Ls

1926. g. 23. _ februāri, pulksten
10 no rīta, Vaļņu iela Nš 22, veikala,

*

ŠĪ oma Barkagana

par

Ri;as policijas 2 iec. priekšnieks
paziņo,

Rīgas

1926. g.

*

no

mutiskos torsos

lieljma

dažāda

Priekšnieks

g.,

Ls 350.

Tiesu

jaunu

Centrālai

23514

krāsas

23537

23457

1926

J. Orinios.

20. februārī

. februārī

pāru

Rīgā, 11. februārī

12

Rīgā,

piedzīšanai

Liepājā, 10. iebruarī

darbnīcā,

kopvērtībā

mantu,

paziņo, ka

mēteļu

ka

vienu simtu

novērtētu par

1926. g.

Rīgas apgabaltiesas

1916 ļ.

apavu

pārdos vairāksolīšanā

par

dienā, Olaines
pag., RolTaubes
Berner
bus mājā, pārdos
no vienas
kustamo
mantu, sastāvošu
pļaujamās
mašinas
un viena zirga un

vietar.

Rīgā, 5 februārī

novērtētu

Tiesu izpild.

naudas

Rīgas pol. I. iec. priekšn.

Tiešo nod. departamenta

1926. g.

Tiesu izpild

un

Rīgas apgabaltiesas
Sīgas api.
2. iec. tiesu izpildītājs

ari

nolasīs 1925. g. 15. maitā Rīgā mirušā Rīgas apgabaltles. 7. lec.
oenciona (Benciana) Chaima
tiesu Izpildītājs
Mozusa
(Moža, Movša) d.Koblenca
notarielo
aaiiņo, ka 23 februārī 1926. g., pulksten
9,
'es'amentu.
10 dienā, Rīgā, Domes laukumā Nš
Rīgā, 10. februārī 1926. g. L. Nš 2378, dz. 7, pSrdos
Joansona
Ernesta
Priekšsēd. v. A. Veidners.
mantu, sastāvošu no veikala
kustamo
„„
ggjg
iekārtas un novērtēta par Ls 203.
Sekretāri A. Kalve.
Rīgas

23506

Izzināt

vāģiem,

novērtētu

mantām

Rīgā, 28. janvāri

februārī
1926 g.,
apskatīt
dienā, Rīgā, Čiekurkalnā, došanas

raspuskām,
u. t.

atklātā niiHui

paziņo, ka
1926. g. 22. februāri, mazā
Smilšu ielaNš 1. „K. Ointera un b-drl'

sarakstu , novērtējumu, ki ari
pikatlt pirdodamo
mantu, varēa pārdošanai dieni uz vietas.

ūtrupē
pārdos
Otto
S k u j i ņ a kus"mo mantu, sastāvošu nt
precēm

tiesu

Ls 1000.
Izzināt

I lin. f* 17a, II

saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
23437
paziņo,
ka 23. februārī
1926 gadā,
minētās

2. iecirkņa

tiesu izpildītājs
psiiņo,

citām

pulksten

192%. g.

iec,

1926 g.. pulksten
psiiņo, ka 19. februārī
10 dienā, Rīgā, L Maskavas iela Nš 106 mechan.
pārdos
Šloma
Barkana
kustamo
mtntu, sastāvošu
no 10 mucām siļķu
un

apgabaltiesas 2. iecirkņa

no mēbelēm

L. Nš 2399

Rīgā, 1926. g. 25. janv.
22064

attiecībā

viņi,

ir
atcēluši
laulību
79 un turpm. p, p

Izzināt

apgabalt. 8
izpildītājs

pirmdien, pulksten
pagastā, Pesu ciema,

piederošus
pilsonim Jurim Kleinam
dažād. lopus un mantas, kā cūkas, aitas,
skrūvbeņķi
un priežu koka dēļus, kopsoda
šu mā par Ls 150, kontrabandas

(paraksts).

n iouo.|!! iipartaiiita

*igas apgabaltiesas 8. iecirkrte
tiesu izpildītājs

iecirkņa

mājās, izūtrupēs

ka

obligācijas

II

martā,

12 dienā, _ Rucavas

Tiešo DoiIūk|ji dtjirtaieDta

Rfi» apgabalt. 7. ifLtini Izpildītai!

apr. pr-ka
palīgs

1926. gl.

Heiboviča.

L. Jakstiņš.

Liepājas

Izzināt
aprakstīto

novērtējumu ,
govi

varēs

uz vietas.
Ludzā, 11. februārī
23525

Priekšnieka

kā

ari

apskatīt

pārdošanas

dienā

1926. g. Nš 6777^.

pal. (paraksts).

,, VdlUlUetS

Daugavpils m\\ li Iet. prtekinleks

paziņo, ka, saskaņā ar Jelgavas apgabaltiesas prokurora 1925. gada 14. decembra raksta Nš 10507, 1926. g. 25. iebruarī, pulksten 10 rīta, Līvānu miestā,
uz tirgus laukuma,'

atklāta mmm pārdos
vienus lielos decimalsvarus, piederošus
Rafaelam Nochuma d. Altermanim un
novērtētas par Ls 6D,— tiesu izdevumu
segšanai.
23521

flpripķa ceļo \wm\\ Rēzeknē

pārdos

1926.

gada

23. februārī

jauktā izsolē

izdos

25. iebruarī

1926. g., pulksten

paziņo, ka saskaņā r.t Jelgavas āpgabalt esas prokurora rakstu no 14. decembra
1925. g., ar Ns 10505, 25. februārī
1926. g., pulksten
10 diena, Līvānu
miestā uz tirgus laukuma,

atklātā laiiMU pīta
pils

Rafaelam

Altersastāvošu no: 1) braucamiem koka vāģiem
uz dzelzsasīm, 2) .Zinger" firmas jokas
šujmašīnas.
3)
sienas
pakaramais
pulkstenis un 4) Misiņu
tējmašinas,

manim

Noch:ma

piederošo

novērtētas

par

Ls

d.

kustamo manlu, _

120,

sodu

naudas

segšanai.
23522

Priekšnieks (paraksts).

10, virsvaldes

Rīgas prefektūra izsludina par nederīgu
nozaudēto gada uzturas atļauju Ns 032131
uz Judsšas Beigalmanes v.
21471
te'pas,

(bez pēcizsoles),

Taisa di £to|» pasta in telegrāfi kantora ēku rauti lita.
Rakstiski
piedāvājumi
un lūgumi pielaist mutiska izsole, _ apmaksati ar
40 sant. zīmognodokli, atsevišķi uz katru datbu, iesniedzam] slēgtas aploksnes
līdz izsoles sākumam virsvaldes architektam, pievienojot klāt kvīti par drošības
1200.
naudas iemaksu pasta tekošā rēķinā
Nš 700.
Darbiem Talsos Ls
Ērgļos Ls 200.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumi
pie virsvaldes architekta, darbdienās
23531
2
no pulksten 9 līdz 15.

1926. g.

(iespiests

jauktā (rakstiskā un mutiskā)
izsolē mazāk prasītājiem

vārdu.

21638

Ģufttima gi»swi ežwicci« *Mi.

Gulbja v.

Liii

21665

od nnii

iineta

netinu krāju.

Lauksaimniecības pārvalde

pārdod sacensības ceļi

rakstiskā

izsolē

Sērenes pns. padome

4) Noteikumi par mežu departamenta
malkas sagatavošanu
saimnieciskā

kārtā.
5) Noteikumi _

Lienājas-Olūdas .abseli hih nMe izsludina
konkurenci

par

sēklu

audzēšanas

pol. priekšnieks
ar Šo dara vispārībai zināmu, ka 1 martā
1926. g., pīkst. 9 rītā, pie iec. kanclejas
Baltinovas miesta, tiks

izjiiiitl caur vakHlnu
divi revolveri un divas midību bises,
kuras viņu īpašnieki pēc izdota termiņa
notecēšanas nav pārdevuši personām,

Apriņķa

nokārtošanu

attiecībā

uz

tām

nekustamām mantām, kuras pievienotas
Latvijai
no Lietavas ' un
Igaunijas.
10) Pārgrozījumi nodevu un notariāta
likumos.
11) Noteikumi par dažas Krievijas kara
likumu
kopojuma
grāmatās
un

1926. g. 22. f e b 111 a r i pīkst

Buibs apr. prleilDiika pailis IIIil

2

Haimam Tankelovičam aprakstītās mantas: vienas kamanas, vienu skapi, vienu
kabatas un vienu galda
pulksteņus,
c.

novērtētas

par

Ls 26,50 dēļ ienākuma nodokļa piedzīšanas, saskaņā ar tiešo nodokļu departamenta rakstiem.
Bauskas apr. pr-ka pal II iec.
23467

(saraksts).

Baii Iras apr. priekšnieka palīgs II Iet.
dara zināmu, ka š. g. 5. marta, pulksten
12 dienā, Bārbeles pag., Siliņ-Ķeru m.

pirītos vairāksolīšana
piederošu mantu, sastāvošu no 2 skapjiem, novērtētiem par
Ls 22,—, dēļ Ls 22,— piedzīšanas līdz
ar piedzīšanas izdevumiem, saskaņa ar
Jelgavas pils. miertiesneša izpildu rakstu.
Bauskas apr. pr-ka pal. 2. iec.
(paraksts).
23468
Jēkabam Dumpim

10, savā Kancleja Rīgā, Lāčplēša ielā 24, dZ/8,

tilta remonta darbus par Tumšupi uz Ropažu—Endzeliņu muižas celt.
Drošibas nauda Ls 30. Tuvākas ziņ s kancleja katru dienu no p. 9—15

sab. valde

II. ārkārtēju

vispārēju

Dažādi sludinājumi.

Rīgas Nomnieku, flmatn.
un Tlrsotdlu krsi - aizdega
sabiedrība

2) Statūtu grozīšana
3; Nekustama īpašuma iegfī ana bankas

vajadzībām.
4) Vecā nekustamā

īpašuma plrdošana.

5) Dažidi priekšlikumi un paziņojumi.
Piezīme: Šī otrā
ar statūtu § 65, tiek

tiesīgu

sapulce, saskaņā
atzīta par piln-

un viņas lēmumi par galīgiem,

neskatoties uz sanākušo akcionāru un
reprezentēto akciju skaitu.
2j524
Valde.

I. krievu zuperfoefata fabrikas
Milgrāvi pie Rīgas a. s. valde,
pamatodamās
60. §, sasauc

uz

sabiedrības

statūtu

ārkārtēju akcionāru
sapulci
kura notiks š. g. 12. martā, pulksten
3 pēc pusdienas, firmas ,Rūdolfa Ličeka* Kantorī, Rīgā, Rats laukumā J*7.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadoņa, protokola parakstītāju un protokolista vēlēšanas.
2) Akciju vērtības pārdēvēšana un sikarā ar šo jautājumu 15. septembfa
1925. g., pilnas sapulces pieņemto
lēmuma revidēšana.
svētdien, 28. febrarī š. g., pīkst. 11 diena, 3) Varbūtējie valdes priekšlikumi.
kases telpās, Ja-inielā 30 (ieeja n) Pa- 4) Varbūtējie akcionāru priekšlikumi.
lasta ielas 9).
Šādi priekšlikumi uz statūtu §61 pamata iesniedzami rakstiski mazākais 7
Dienas kārtība:
dienas priekš pilnas sapulces sanākšanas
11 sapulces darbinieku vēlēšanas,
valdei.
2) 1»25. g. darbības pārskats. Padopiedalīties
mes un revīzijas komisijas ziņojumi
Piezīme:
Lai
varētu
t n 1925. g. pārskata apstiprināšana. pilnā sapulcē ar balstiesību, akciju īpaš3) peļņas
izdalīšana
un
budžets niekiem, kuru akcijas ir izrakstītas »*"
1926. g.
uzrād.tāja, vai kuras ir deponētas, ir jā4) biedru Izslēgšana,
iesniedz vēlākais 7 dienēs priekš pilnas
5) velēšanas,
sapulces sanākšanas valdei, kura atrodas
6) valdes un padomes priekšlikumi,
Rīga, Rāts laukumā Ns 7, .Rūdolfa Li7) valdes un padomes priekšlikumi beka* kantorī, attiecīgas akcijas vai depar kredītbiedrības statūtu izstrā- pozīta zīmes.
dāšanu.
Akcionāriem, k īriem nav iespēja to
8) protokola nola īšana un pieņemšana. izdarīt, var savas tiesības pieradīt ar
Ja minēta dienā nesanāktu, statūtu visiem viņu ricībā esošiem likumīgie 111
84. § paredzētais biedru skaits tad otra līdzekļiem.
Valde._
23535
pilna sapulce tiks noturēta 7. martā š.g.,
pīkst. 11 dienā, Rīgas latv. biedr. namā, Skai tas (bij. Izabelinas) paflMerķeļa ielā Ns 13, ar to pašu dienas sabiedrloas krāj-aizde/ u kāto
karttbu un bus pilntiesīga, neraugoties nodibinātā
1913. g. uz 5. decemb'*
uz sanākušo biedru skaita.
H05. g. normalstatutiem, dara visp ārībai
23613
Valde.
zināmu, ka no I. janvāra 1926. g.
sasauc

Apriņķa
savā kancleja,

ceļu

inženiers, Cēsīs,

lielā Dārza iela Ns 6, izdos 26. februārī 1926. g., pulksten

jauktā

mutiskā

un rakstiskā

tājiem

sekošus

darbus

pulkst.

pārdos atklāta lalriknltiail

23614

izdosrakstiska un mut. izsolē mazekprasitājīem

kurām būtu ieoču atļauja.

(paraksts).

inženiers, Rīgā

ceļu

akc

pagodinās uzaicināt akcionāru kungus uz

sapulci,

Pie solīšanas tiks pielais'as personas, pārbrauktuvju un zemes ceļu koka tiltiņu un caurteku būves daibiem I būves
vispārējos norēķinu likumos minēto
par sabiedrisku ieci kņa robežās irīs uzņēmēju gabalos.
?_ . :
sumu pārrēķināšanu latos.
ēku izbūvi izvešanu un iepriekš izsoles
Konkutences dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 1000,— apmērā
12) Noteikumi par aptiekas asistentiem
iemaksās ls 300 drolības naudas
Ar par uzņēmēju gabalu.
1
un praktikantiem.
Piedāvājums
aizzīmogotās aploksnēs
ar uzrakstu
„Uz Liepājas-Glūdas
darbu aprakstu un plānu var iepazīties
13) Papildinājums noteikumos par ledpag. valdē katru d.irba dienu.
dzelzsceļa būves I ieci kņa pārbrauktuvju tiltiņu un caurteku būves darbu konkulaužu nodokļa lielumu un ņemšanas
renci 22 februāri 1926. g.° jāiesniedz būves valdes kancleja, dzelzsceļu virs23578
Priekšsēdētājs J a u n z e m s.
laiku Rīgas ostā.
valdē ist. N? 220 ne vēlāk kā līdz pīkst. 12 dienā 22. februārī 1926. g.
22871
Tuvākas ziņas darbdienās no pīkst. 11—13 dzelzsceļu virsvaldes ist. Ns 303.
Jaunlatgales apr. Baltinovas iec.

un

ar sekošu dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1925. g ar valdes
padomes, revīzijas komisijas
zint>
jumiem un peļņas sadalīšana.
3) Budžets 1926. gadam.
4) Statūtu § 57 grozījums, attiecībā uz
dividenda izmaksu.
5) Valdes un padomes priekšlikumi.
6) Vēlēšanas.

6) Pārgrozījums kreditlļkumos.
kura notiks sestdien, 6. marta 1926. g.,
7) Papildinājumi likumā par aizdevumu
pulksten 9 no rīta, Kaļķu ielā Ns 30, dz. 2.
ieķīlājot
tiesības
uz
nodrošināšanu,
Dienas kārtībā:
lauku nekustamu mantu.
8) Noteikumi par izlozēm.
1) Pamatkapitāla palielināšana un jaun u
9) Noteikumi par zemes grāmatu ierakakc ju izlaišana.

kuras uzrādīs ap'iecības

dzijas

biedru pilnu sapulci

saimniecībām.. :

stu

Sērenes pag. skolas ēkas
galīgo izbūvi

vilnas

kredītbanka

1926 gada 1. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
ar pieprasījumi« h. _
Burtnīca
maksā:
Virgas muižas valsts saimniecības
3200 kilogr.
bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu . , 0,24
saranā āboliņa.
Ja uz šo sapulci nesanāktu statūtos
Saturs:
Cenu piedāvājumi, aplikti ar pienācīgo zīmognodoMi, slēgtas aploksnes ar
paredzētais biedru skaits, tad otra un
1)
Skolu
saraksts,
kuru
apmeklēšana
uzrakstu . Āboliņa sēklas" iesniedzami lauksamniecības pārvaldei līdzš, g. 19. febgalīgā biedru pilna sapulce notiks
dod tiesību atlikt iesaukšanu obligaruārim pīkst. 12. Ar pfirauj-tem var iepazīties Kalpaka bulv. 6, dz. 3 istaba 5.
toriskā aktivā kara dienestā, saskaņā 18. marta š g, pu'ksten 4 pēc pus23616
Turpat tuvākas ziņas.
ar karaklausības likuma 35. pantu. dienas, Zemgales kluba telpās , Pasta
ielā N° 36, ar augšējo dienas
kartību,
2) Noteikumi par Cēsu, Rīgas, Jēkabneskato'.ies uz ieradušos biedru skaitu!
pils,
Talsu,
Ventspils,
Tukuma,
Jelgavā,
10. februāri 1926. g.
Jelgavas un Bauskas apriņķu robežu
iegadās pec izsoles un pārvaldes techniskiem noteikumiem
grozīšanu.
23536
Valde
3) Noteikumi par ledlaužu
nodokļa
lielumu un ņemšanas laiku Rīgas Rīgas
tirgotāju bankas
ostā.

izdos jaukta
izsole
mažākprasitājiem Sērenes pag. namā 16. f e b r.
š. g„ pīkst 1 dienā

dara zināmu, ka š. g. 4. martā,
11 dienā, Skaistkalnes miestā

Rīgas Christian Science
biedrības

Jelgavas

šī gada 24. februārī sekošo:
grants pievešanas darbus uz sekos, ceļiem:
1.
bOO kg svina baltumu;
1) uz Rīgas-Bauskas ceļa (pie Codes)
2. 2000 i petrolejas;
240 kub. mtr.; drošības nsuda Ls 240,
3. 1000 . šauteņeļļas;
2) uz Auces-Liepājas ceļa 300 kub. mtr.
4.
500 , motoreļļas;
(Ls 160), 3) uz Tukuma-Milzkalnes ceļa
5. 2000 „ šaut?ņu tīrāmās lupatas;
280 kub. mtr. (Ls 360), 4) uz Abguldes6. 2000 . mašinu tīrāmās lupa'as.
Bukaišu ceļa 1341 kub. mtr. (Ls 530).
Piegādāšanas
laiks:
8 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Tuvāki paskaidr. kancleja no plk. 9—15
Izroles un techniskie noteikumi saņemami pārvaldē — Valdemāra ielā
Nš 10/12, dz. '6, no pulksten 9— 5.
2
2287i

Fol. priekš.t

Q

Bruņošanas pārvalde

- Aprija ceļa Inženlers Jelgava
izdos 1926. g., 22. februārī pulksten
11 dienā, savā kancleja, Upes ielā Ns 9,

23523

IVAU,

Rīgas polic. 5. iec. pr-ks izsludina par
uzaicina biedrus ierasties 27. februārī
.Valdības Vēstneša" nederīgu, kā nozaudētu, karaklausības
apliecību Ns 4458, izdotu no Rīgas kara š. g, pulksten 1 dienā, bankas telpu
apr. pr-ka 1925. g. 21. janv. uz Jāņa Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 2, uz

bet ne 19. februārī 1926. g.
_^__

I-VIU-EIII

Rīgas prefektūras VI nodaļa izsludma
kārtēja pilns Medru sapulce
kā nozagtu, ziedoj. vākšanas listi Ns 18, izdotu no Latvijas tiek sasaukta 1926. g. 26. februārī
daiļkrāsotāju amatniecības veicināšanas pulksten 18, biedrības telpās, Alberta
un palīdzības
b-bas, apstiprinātu no iela 3, dz. 6.
prefektūras
1925. g., kura pieteikta no
Dienas kārtība.:
ziedojumu vācēja Kārļa Cīruļa.
21666
i) Kandidātu
pieteikšana
uzņemšanai
Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 1. iecirknī
par biedriem.
izsludina par nederīgu nozaudēto meža 2) Oada pārskata nolasīšana no
vald*s
ciršanas biļeti Ns 027678, izdotu no
un revīzijas komisijas ziņojumi.
Taurkalnes virsmežniecības 1924. gada 3) No valdes priekšā liktais
budžets
9. aprilī uz Kārļa Kaukes v.
21640
1926. gadam.
Ilūkstes apriņķa
pr-ka 1. iec. palīgs 4) Komisijas un svētdienas skolas ziņo.
v
jumi.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
5)
Dažjdi
piiekšlikumi
un
ziņojumi
leģitimācijas biļeti Ns 222947, _ izdotu no
23538
Valde
Palpines pag. valdes (Lietuva) 1925. g. 6) Velēšanas.
20. novembrī uz Feodora Pāvela d
Semionova

26. janvāri

I-ur

par nederīgu,

virsmežniecība

1926. g.
ieviesusies
k|ūda, jo pēctorgi notiks
18. februārī, pulksten
12 dienā,
23532

»-IOIUOII*

|-

jauktā galīgā izsolē

Tukuma

priekšnieka palīgs

^«-»

Pasta un telesrala virsvalde

valsts ZIRGU (ērzeli — Orlas rikšotāja
krustojums).
Izsole notiks kancleja —
Dārza ielā Ns 31 Tuvākas ziņas dabūjamus turpat katra darba dienu.
paziņo, ka sludinājumā
23615
3
21. numura),

Daugavpils apriņķa polic. II iec.

VOSlIieaa

izsoiē

10 d.,

mazākprasī-

grants pievešanu:
1) Uriekstes stac. pievedzemes ceļam 493 m. drošības nauda Ls 300.
2) Drustu
,
,570 m,
Ls 250
.
.
.
3) Rāmuļu
256
Ls 150.
4) Araižu
,
,
Ls 75
95 m,
,
.
Tuvākas ziņas apriņķa
ceļu inženiera kancleja, Cēsīs, darbd'enās no

.

pulksten

9 līdz

.

15.

.

m.

.

2

23464

Rīgas pllsētis uzņēmumu valde plrdod apmēram 125000 klgr. akmeņogļu darvas. Darva ir I. labuma, bez ūdens, iegūta destilācijas ceļā.
Datvu

jānoņem

pakāpeniiki

lidz

1. maijam

1926 g.

Cenas

piesolījums

uz visu

darvas

daudzumu, vai uz daļu, _ iesūtāms uzņēmumu valdes kancleja, Basteja
bulvāra Ns 10, istaba 11, slēgtā aploksnē, aplikts ar attiecīgām zīmogmarkām,
līdz 20. februārim 1926. g. pulksten 10 rīta, ar uzrakstu: .Akmeņogļu darvas
piesolījums 20. februārī 1926 g, pulksten 10 rītā
Ldz ar piesolījumu jāiemaksā

uzņēmumu valdes kasē ka drošība Ls 200. Uzņēmumu valde patur sev t esības
pārdot minēto daivas daudzumu pēc saviem uzskatiem, neatkarīgi no iesniegtiem
piesolījumiem.
236 2
Naujenes pag. valde izsludina par nozaudētu kara kl. apliecību, izdotu no
Daugavpils k»ra apriņķa pr-ka 1923. g.

' Priekules
policijas
pr-ks
izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu
Latvijas
iekšzemes pasi Nš 1055, izdotu no Vai28. aprilī Ns 9930/4484 uz Leitana Josifa ņodes pag. valdes 1920. g. 19. jul jā
Sīmaņa d vardu.
23494
uz Ģirta Oerlnera v.
21423

pilnu biedru sapulci

Maksāt

nespējībā

parādnieka

Nozagtu kara klausības atv. apliecību,
Liepājas pils 3 iec. _ polic. pr-ks izsluizd. no fcīgas kara apr. pr-ka Nš 48998 dina par nederīgu, kā nozaudētu atvaļ.
29. novembrī 1924. g. uz Jāņa Jāņa d. apliecību Ns 39, izd. no Lejaskurzemes konkursa valde uzaicina visus Ābrama
Bunku m.. mHalnlikapalus H lec. Rinkža
v., skaitīt kā nederīgu.
22845 kara apg. šteba pr-ka uz Andreja Friča d.
Fri4maņa kreditorus uz
marta,
pulkst.
dara zināmu, ka š. g. 4.
Preikš* v
21420
Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod
11 dienā, Skaistkalnes miesta
izsludina par nederīgu Latvijas ārzemes
Liepājas pih. 3. iec. policijas priekšn.
pasi Nš 1758, izdotu 1924. g. 15. nov. izsludina par nederīgu nozaidetu atvaļn.
Berlinē
uz Maxirrja R y v o š, dzim. apliec. Nš 994, izdotu no 11. Dobeles š. g. 23. februārī, pīkst. 6'/a vak., Rīgas
Beram Mordehelevičam piederošu mantu, 1894. 21. dec. vārdu.
apgabaltiesas nama, advokātu telpās.
23533
kajn. pulka komandiera 1920. g. oktobra
sastāvošu no vienas misiņa tējmašinas,
Dienas kārtība:
mēnesī
uz
Erresta
Friča
d.
Baltbarda
Priekules polic. priekšnieks izsludina
novērtētu par Ls 27,72 un viena drēbju
1) pretenziju pārbaudīšana,
vardu
21419
par
nedetīgu,
novērtēta
par
Ls
16,48,
deļ
iekā
nozaudētu,
zirga
pasi
skapja
2) tekošas lietas.
nākuma nodokļa piedzīšanas, saskaņa ar Nš 426, izdotu no Aizvīķu pag. valdes
Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iecirknī
Kred tori tiek uzaicināti iesniegt pie1922.
g.
12.
aug.
uz
Polikarpa
Malrorakstiem.
izsludina par nederīgunozaudēto zirga teikto pretenziju
tiešo nodokļu departamenta
apstiprinošus
dokusova vardu, pec kam pāirakstītu uz pasi Nš 506, izd. no Zlēkas pag. valdes
Bauskas apr. pr-ka pal. H iec.
mentus.
(paraksts).
Jāņa Dreiže v.
21422
1923. g. 5. maija uz Mārtiņa Auna v. 23539
23466
Konkursa valde.

Jibramti Ģridmaņa

vispārēju sapulci,

pārdos atklātā vairāksolīšanā

Iespiesta

Valsta tipogrāfijā.

it atjaunojoši sīvo oli
ar darba rajonu Skaistas pagasts.
kam
tiek uzaicināti aizņ ēmēji,
līdz 1. martim 1926._ g., nomaksāt "/".
ka ari kapi'alu, pretējā gadījumā t*!
tiks piedzīts normalstaMu 66. pantā paPie

redzēta kārtā.
Tāpat noguld:tājiem minētā laika jāpieteic kases valde savas ieguldīju'I,
zīmes.
Valdes sēdes notiek katru otrdienu n°
pulksten 10 līdz 16, Skaistas pag»'"
valdes nama.
Adrese: caur pasta kant Krāslava.

23546

Valdt.

