Maksa par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1.
janvāra-

Saņemot ekspedīcijā:

Pflr

J mēnesi

1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi
atsevišķu numuru:
ekspedīcijā
pie atkalpārdevējiem .
Pat

!

saņemot
'

'

__

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

"

'

un svetkudienas

JĒ^ļ^^^M^^

Redakcija:
"
.

Jffļjļffil ll^M

Rīgā, pilī Ns 3. Tel. Ns 9-89
^^^S^
Tps^OTfflW*Tr
Runas stundas no 11—12 ^^^S

Kantoris

ekspedīcija:

Rīgā > P***- Tel- *** 9'57
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Valdības Iestāžu paziņojumi.

5738.
Nolbergs,
Alfrēds.
—
Rīgas
5764. Ramms, Aleksandrs Eduarda d.
policijas 8. iecirkņa priekšnieka 1925. g. — Rīgas kara apr. priekšu. 1925. g.
Dzelzsceļu virsvaldes paziņojums. 8. oktobfa raksts Ka 37650 (10-1X25). — 20. okt. raksts Ns 63589 (31-VIII-25). —
15702/25.
15547/25.
Šalcot ar š. g.
8. janvāri, atjaur-ota
5739. Neimans, Alberts Indriķa d. —
5765. Ribkins, Romāns Ivana d. —
usādu precu pieņemšana bez pārkrauGlugas pagasta valdes 1925. g. 19. okMadonas
apr. priekšu, pal. 1. iec.
šanas un pasažieru pārvadāšana bez pār- tobra
rassts Ka 950/24 (25-1V-25K — 1925. g. 17. okt. raksts Ka 1469/19
sēšanās pie Ventas tilta uz Aizputes- 13510/25.
(91 1-21;. — 780/21.
Saldus līnijas.
5766. Rekis, Lize'e-Elizabete Pāvila
5740. Novicki,
Ede Andreja m. —
Līdz ar to atmaina š. g. «Valdības Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī- m. — Rīgas pref. san. galda 1925. g.
Vēstneša" 3. numurā iespiesto paziņo- cībā (3-IX-25). — 15525/25.
28. aug. raksts Ns 788 (21-VIII 25). —
v
jumu Ns EC25.
5741. Ozoliņš, Dāvids Pētera d. — 15338 25.
Finansu min. netiešo nod. departamenta
Dzelzsceļu eksploatacijas direktors
5767.
Reichholds,
Ēriks Kārļa d. —
1925. g. 23 septembra raksts Ka 20229 Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīT. Dumpis,
(3 IX-25). — 15529/25.
cībā (26-VIII-25). — 15339/25.
Rīcības nodaļas vadītājs
5742. Ozoliņš, Miķelis Ēvalda d —
5768. Runge, Jānis Kn'šjāņa dēls. —
Ed.Stankevičs.
Rīgas 5. iec. izmekl. tiesn. 1925. g. Rgas 9. iec. miertiesneša 1925. g. 10.
10. septembra raksts Ns 3453 un 3454 septembra raksts Ka 328 (25-VIII-25). —
Ārlietu ministrijas
15341/25.
austrumnodaļa uzaicina ārzemēs mirušā (26VI1I-25). - 15332/25.
5743. Okuns, Morduchs Samuila d.
5769. Reins, Veronika. — Rīgas pojūrnieka Viļamsa Teodorova piederīgos
Rīgas pref. 3. nod
1925. g. 24. okt. licijas 8. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
pieteikties mļrušā atstātā mantojuma noraksts Ka 7064 (5-X-25). — 16148/25.
17. oktobra raksts Ka 214 (25-VIII-k5). —
kārtošanas deļ.
5744
Poruks, Rūdolfs Jāņa d. — 15317/25.
Rīgas pref. 3. nod.
1925. g
14. okt.
6770. Strauss, Nikolajs-Fridrichs VilPersonu saraksts,
raksts Ka 6250 (13VUI-25). — 15532/25. he'ma d. — Rīgas kara apriņķa priekšu.
kuru meklēšana izbeigta, Nr. 147.
5745. Puren (Puriņ), Olga Jāņa m. 1925. g. 3. septembra raksts Ka 61292
(1. turpinājums un beigas.)
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g. (1-1X^25). — 15552 25.
5771. Skudra, Tecdors Franča d. —
5719. Lapiņ,, Llze-Emilija Jāņa m. — 3. okt. raksts Ka 12152/24 (20-VIII-25).

Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g.
9. oktobra raksts Ns 6534 (3-IX 25). —
15507 25
5720.

Luchs,

Harijs

Kārļa

dēls. —

Kriminālas
pārvalJes Rīgas nodaļas rīcībā (31-VIII-25). — 15514/25.
5721. Lapiņ, Līze-Emilija Jāņa m. —

r*

Rīgas preiekturas 3. nodaļas 1925. g.
9. oktobra raksts Ns 1506 (4-IX-25). —
15679/25.
5722.

Lobanovskis,

Augusts

Ignata

d.

— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (22-VII-25). — 14754 25. g.
5723. Lobanovskis, Augusts Ignata d.
— Tas pats (30-VI 25). - 14433/25.
5724. Lobanovskis, Augusts Ignata d.
-,- Tas pats (7-VII 25). — 14522/25.
5725. Lazdinš, Miķelis. — Fin. min.
netiešo nodokļu

departamenta

1925. g.

23. oktobra raksts Ks 22640 (759/19). -

8912/24.

5726. Lapiņ, Līze Emilija Jāņa m. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā (21/K/25). — 15901/25.
5727. Lācis, Johans-Fridrichs-Adolfs
Rūdolfa d. — Jelgavas apriņķa priekšnieka 1925. gada 30. augusta raksts
Ka 8625/1 (25-VIII-25) — 15315/25.
5728. Mednīts, Kārlis Jēkaba d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-

cībā (10-lX-25). - 15690/25.
5729. Maslobojevs, Kornejs Konstantīna d. — Rēzeknes cietuma priekšnieka
1925. g. 13. oktobra Ks 4990 (12 IX-25).
_. .
— 15818/25.
;
5730. Mac, Emilija Kārļa m. —.Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
.(21-K-25).
-

15907/25

Aleksejs Modesta
5731. Matuševičs,
Rīgas nopārvaldes
dēls. - Kriminālās
" daļas rīcībā (21-lX-25). - 15914/25
Kazimira d.
5732. Makarenko, Jozefs
2287/25.
1
(28-1-25).
- Tas pats
l\m m.5733. Moreckaja, 2iūii^
1925. gRlgas policijas 7. iec. priekšmeta
(65-22-H).
37147
9. oktobra raksts Ka

35734'

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejigām rindiņām

3 lat. 60 sant.
. 12

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

un

lats m
fi
7

oficiāls
svētdienas laikraksts

%&*

Rīgas 13. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
15535 25.
57^6. Priedniek, Auguste Jēkaba m. 28. augusta raksts Ks 462 (3-IX-23). —
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 15563 25.
—

sonām par

katru

vienslejīgu

rindiņu

—

.16

obligat. sludin.) . —

,20

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par

5789. Šulmaus, Vladimirs. — Rīgas
priekšnieka 1925. g. 30.
kara apriņķa
septemb ra raksts Ns 60809 (l-lX-25). —
15577/25.
5790.

Rīgas

Žmogins,

prefektūras

lvans Ņikifora

3.

d. —

nodaļas 1925. g.

24. oktobra raksts Ka 5061/24 (16 VII-25).

— 14690/25.
5791. Žmogins, Jānis Ņikifora d. —
Rīgas 3. iec. miertiesneša 1925. g. 21. oktobra raksts Ka 544 (28-VII 25). —
14886 25.
5792.

Šmelinš, Aleksandrs

Alfonsa d.

— Iekšlietu min. nepilng. zemkop. un
amatniec. ko!, direkt. 1925. g. 16. okt.
raksts Ka 704 (8-X 25). —.16182 25.
5793. Tarvan, Rozālija. — Krimin.
pārvald. Rīgas nod. rīcībā (29 VIII 25).
— 15592/25.
5794.

Timmermans,

Jānis

Mārtiņa

d.

— Tas pats (23-IX-25). — 15956/25.
5795. Tarvan, Rozālija Mārtiņa m. —
Tas pats (28-V.II-25). — 15366 25.
5796. Treimanis, Krišjans Miķeļa d.
— Rīgas 2. iec miertiesu. 1925. g.
26. okt. raksts Ka 683 (17-VI-25). —
14311/25.
5797. Vestermans, Morduchs Izraēla
d. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
rīcībā (10-IX-25). — 15964/25.
5798.

nod.

Voišvillo, Ignats Aleksandra

d.

5772. Sīmanis, Augusts. — Rūjienas — Rīgas pol. 8. iec. priekšu. 1925. g.
15924/25,
iecirkņa policijas priekšnieka 1925. g. 14. okt. raksts Ka 37139 (3 lX-25). —
5747. Pīlādzis, Ansis Mārtiņa d. — 18. septembra raksts Ns 5219 (14-VIII 25). 15597/25.
1925. g. — 15572/25.
Rīgas prefektūras 3. nodaļas
5799. Virbak, Justine Ādama m. —
8. okt. īaksts

Jfc

7032

(24 lX-25) .

—

24. oktobja raksts Nš 503 (24-V11-25) —

5773.

Sīmanis,

Vilis

Līzes

dēls. —

14863/25.

Jelgavas pilsētas policijas 2. iec. priekš-

Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas nieka 1925. g. 6. oktobra raksts Ka 5482
1925. g. 6. oktobra raksts Ns 204520 (5 IX-25). — 15762/25.
5748.
Petrovs, Mazars Tfchona d. —
policijas
5. iec.
priekšnieka (4-1X25). — 15724/25.
Rīgas
5800.
Volgemuts,
Ādolfs-Pēteris
Jo5774.
Stube, Jānis Pētera d. — hana d. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
1925 g. 22. oktobra raksts Ka 9078
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī- nodaļas rīcībā (5-1X25). — 15761/25.
(4-VII-25). — 14538/25.
5749.
Plisko,
Jānis Jāņa
d.
— cībā (9 IX-25). — 15735/25.
5801. Visla, Jānis Aleksandra d. —
Kriminālās
pārvaldes
Rīgas
nodaļas
5775. Samsonovs, Jova Jāņa d. — Rīgas policijas 6 iec. priekšnieka 1925. g.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī- 24. oktobra
rīcībā (103-24-X). — 9544/24.
raksts
Ns 27068/24056
5750
Paplovski, Jānis. — Armijas cībā (16-IX-25). — 15840/25.
(24 I 25). — 12336/25.
5776. Smilga, Kristaps Kaspara d. —
komandiera staba satiksmes daļas priekš5802. Valaitis, Vera Ignata m. — Rīnieka 1925 g. 23/24. oktobra raksts Kriminālās pārvaldes Jelgavas nodaļas gas policijas 5. iec. priekšnieka 1925. g.
priekšnieka 19-; 5. g. 17. septembra raksts 23. oktobra raksts Ns 16588 (20 VI-25). —
Ns 796 (151-21 II). — 749/21.
14405/k5
5751. Pavasaraitis, Zofija Jēkaba m. Ns 1896 (17-IX-25). — 15841/25.
5777. Steinbergs, Jānis Pētera d. —
sanitārā galda
5803. Vincevičs, Pēteris Pētera d. —
— Rīgas preiekturas
Madonas apriņķa priekšnieka 1925. g. Jelgavas apgabaltiesas prokurora 1925. g.
1925. g. 3. septembra raksts Ns 75 i
3. oktobra raksts Ns 344/11 (22 IX-25). — 21. oktobra raksts Ns 8879 (22-21 I). —
(27 VIII-25) . — 15335/25.
547/21.
5752. Pētertons, Augusts Andreja d. 15954/25.
5778. Seipuls, Ādams Kristapa d. —
5804. Vilks. — Jelgavas apgabaltiesas
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšnieka prokurora 1925. g. 19. oktobra raksts
rīcībā (2-X-25). — 16157/25.
1925. g. 15. oktobra raksts Ns 23334 Ns 8797 (74-22-11). — 5680122.
5753 Romāns, Luigdi Bjadzo d. — (18 1X25). — 15935/25.
5805.
Valdmans, Ernests. — Jelgavas
Rīgas
9. iec.
miertiesneša 1925. g.
5779. Zvaigzne, Voldemārs Mārtiņa apriņķa priekšnieka palīga 1. iec. 1925. g.
raksts
(29-VIII-25).
—
Ka 939
1. okt
d. — Rīgas policijas 6. iecirkņa priekš19. oktobra raksts Ns 3705121 (125-21-11).
15539/25.
nieka
1925. gada 16. septembra raksts — 1411121.
Eduards
Friča d.
—
5754. Rozlts,
Ns 24102/23334 (18-IX-25). — 15937/25.
5806. Valdalovič, Lūka Stepana d. —
Rīgas kara apr. priekšu. 1925. g. 24. sept.
5780. Simansons, Jānis Miķeļa d. — Ludzas apriņķa 1. iec. miertiesu. 1925. g.
raksts Ns 59920 (29-VIII 25. — 15542/25. Kriminālās
pārvaldes
Rīgas nodaļas 7. septembra raksts Ns 2694 (26-VIII-25).
5755. Rube, Jānis Jāņa d. — Rīgas rīcībā (24-IX-25). — 15941/25.
— 15371 25.
policijas 7. iec. priekšnieka 1925. gada
5781. Samuilovs, Anufrijs Pētera d.
5807. Veiner, Zara Mozus m. —
oktobra lelefonograma Ka 279 (31-VIII-25). — Rēzeknes apriņķa 3. iec. izmeklēšanas
Rīgas prefektūras 3. nodaļas- 1925. gada
— 15550/25.
tiesneša 1925. g. 4. okt. raksts Ns 2697 27. oktobra raksts Ka 4434 (8 IX 25). —
5756. Rucka, dzim. Dondona, Felicija (231X-25). — 15948/25.
1576425.
Matveja m. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
5782. Samuilovs, Antons Pētera d. —
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
nodaļas rīcībā (8-IX-25). — 15716/25.
Tas pats. — 15949/25.
G. Tifentāls.
Gothards
Fridricha
,
Rechlickis
5757.
5783. Suntup, Raisa Movša m. —
_
Darbvedis A. Zaķis.
Tas pats (8-IX 25). — 15715/25. Rīgas prefektūras III nodaļas 1925. g.
dē]s.
5758. Rauze, Kārlis Jāņa d. — Tas 23. oktobra raksts Ns 4524 un 6145/25
Meklējamo personu saraksts
pats (11V1II25). - 15713/25.
(24 IX-25). — 15950/15.
Nr. 242.
5784. Zagers, Kristaps Jēkaba d. —
5759. Ratenberg, dzim. Leinberg, Gotpriekšu.
17491. Apiņš, Pēteris Līzes d., dzim.
lība Jāņa m. — Tas pats (21-IX 25). — Jelgavas-Bauskas ksra apriņķa
19 5. g. 22. oktobra raksts
Ns 18744 1886. g., pied. pie Bērzones pag., Cēsu
15933/25.
.
Dāvida
dēls.
—
apr., agrāk dzlv. Rīgā, Alūksnes ielā 1,
Rāzums,
Jānis
(238
21-11). - 817/21.
5760.
dz. 17. — Rīgas policijas V iec. priekš5785.
Šiliņš, Jānis Miķeļa d. — RīRīgas prefektūras 1925. g. 14. oktobra
15933/25.
(24-IX-25).
g.
8071
gas
prefektūras
III
nolaļas
1925.
nieka
1925 g. 30. nov. raksts Ns 17727
raksts Ka
(170-2111).- (11-X 1-25). Apvainots uz sod. lik. 184. p.
Dāvida
dēls.
—
21.
okt.
raksts
Ns
7838/25
Jānis
Rāzums,
5761.

Millers, Georgs gujjjgj
priekšsēdētāja
richad. Kara tiesas
Ka 14077
raksts
oktobra
1925. gada 22.
(29-V-25). — 14022/25.
Metina
1925. g.
Aleksandrs MārUņ
5735. Miklavs,
Rūras 9. iecirkņa miertiesneša
pārvaldes
apriņķa
(2MX-25).
917
Ns
dēls. - Rīgas kara
oktobra raksts
Ka 60809 147
raksts
?
?
1925. g. 3® septembra
15930/25.
—
(20 VIII-25). - 15319/25
5762. Resnis, Olga Jāzepa meita.
Mndesta
Modesta
Aleksejs
miertiesneša
1925.
g.
Matuševičs,
5736
Rfoas 9 iecirkņa
3. nodaļas
(21-IX-25).Ka
1016
preiekturas
raksts
dēls. - Rīgas
10? oktobra
1925. g. 29iuliia «^ ^J500
15
5763'Rul, Genofeja - Rīgas poli2418/25 (6 VIII-25) - 1^/ ^ksandra
eksaD
1925 g
priekšnieka
Ernests
Aļ
5737. Matulevič,
cijas 7. iecirkņa
,f
Ns
310
telefonograma
oktobra
dēls. - Cēsu apriņķa pnd»«£Jggo o\
Ke9Uou
raksts
15934/25.
oktobra
(23.IX-25). 1. iec. 1925. g. 6
(2-X25). — 16138/25.

I d. — Paziņot dzīves vietu.

2449/21.

— Rīgas policijas 12. iec. priekšnieka
1925. gada
(322-21-111)
raksts
Ns
11903
22. oktobra
— 3334/ 22.
5787. Spilbergs, Fridrichs Jāņa d. —

5786.

Skupče,

Juziks.

17492.

Akermans,

dzimis 1902. g, pied

Kārlis

pie

Kārļa

dēls,

Liudes pag.,
Jaunjelgavas apr., agrāk dzīv. Bauskā,
Pils ielā Ka 4 ; 9. Rēzeknes kājn. pulka
kareivis. — Rīgas kara apriņķa priekšpārvaldes Rīgas nodaļas rīKriminālās
nieka 1925. g. 26. nov. raksts Ka 70199
(15 XII 25) 18. sept. 1925. g. dezertējis.
cībā (5-X-25). — 16172/25.
5788. Stempliņš, Ferdinands. — Rīgas — Arestēt un nogādāt meklētājam.
17493 Andrejevs, Aleksejs Jēkaba d,
9. iec. miertiesneša 1925. g. 23. oktobra
raksts Ka 602 (14-VIII-25). — 15839/25. 17 g. vecs, piederīgs pie Jaunlatgales

175C8. JEgars, Jānis-Herrnans Jāņa d.,
apr., Augšpils (agr. Višgorodas) pag. —
Jaunlatgales apriņķa I iec. miertiesneša dzim. 1883. g., pied. pie Ērgļu pag.,
1925. g. 26. nov. raksts
Ns 3000 Cēsu apr, agrāk dzīv. Rīgā, Artilērijas
sod. lik. ielā Ka 33, dz. 3. — Rīgas 3. iec. miert.
Apvainots uz
(16-XII-^5).
1925. g. 24. novembra raksts Ns 1281
138. p. — Paziņot dzīves vietu.
(ll-XII-25), apvainots uz sod. lik. 262. p.
17494. Antikas, Avsejs Girša d. (vecums nav zināms), pied pie Preiļu pag.
Pase Ns 2522, izdota 1921. g. 2. augu-

1. d. — Paziņot dzīves vietu.

Krom, Tana Judeleva m., apmēram 23 g. veca, piederīga pie NovoAleksandrovskas pilsētas Kaunas gub.,
1920. g. dzīvojusi Daugavpilī, Iebraucamā
ielā Ks 68. — Finansu ministrijas netiešo nodokļu un valsts monopola depar17523.

tamenta tieslietu nodaļas 1925. g. 28. no-

17509 Jaunzems, Ansis-Hugo Andreja vembra reksts Ka 25477 (15-XII 25),
1200. un
kriev. akc. lik.
stā, agrāk dzlv. Bulduros, Lielā prodēls, dzimis 1898. g. 29. marta, pie- apvainota
vietu.
1202
p.
—
Paziņot
dzīves
spektā Ka 44. — Rīgas 12. iec. mierderīgs pie Rīgas apr. Salas pag., bij.
17524. Krucik, Emilija Paula meita,
tiesneša 1925. g. 27. novembra raksts Majoru stacijas priekšnieka palīgs. —
Ns 1688 (14-XII-25). Apvainots uz sodu Dzelzsceļu virsvaldes finansu direkcijas 23 g. veca, Latvijas pavalstniece, » egrāk
dz. 13.
lik. 397. p — Paziņot dzīves vietu.
1925. g. 20. novembra raksts Ks 31619/FE dzīvojusi Rīgā, Vārnu ielā Ns 10,
g,
1925.
Eduarda
d,, (11X11-25), piesavinājies Ls 34,49 dzelzs- — Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša
17495. Balodis, Kārlis
20. novembra raksts Ka 1372 (16-XII 25),
13 g. vecs, pied. pie Ikšķiles pag., Rīgas ceļa naudas un 1925. g. 18. jūlijā noapvainota uz sodu lik. 528. p. — Paapr.,
savu dzīves vietu uzdevis Katlazudis. — Paziņot dzīves vietu.
ziņot dzīves vietu.
kalna pag., Bērziņu mājās. — Rigas
17510. Krečmans, Eižens Viihelma d.,
i 7525. Lapiņš, Jānis Jura d., dzim.
8. iec. miertiesneša 1925. g. 24. nov. dzimis 1893. g., piederīgs pie Rīgas,
rakits Ko 823 (15-XII 25).

Apvainots

uz

pēdējā dzīves vieta Rīgā, Baznīcas ielā
sodu lik. 397. p. — Paziņot dzīves vietu. Ks 24, dz. 2. — Rīgas apriņķa 1. iec.
17496. Bielis, Vijums Vijuma d. (tumiertiesneša 1925. g. 3. decembra raksts
vāku datu nav). — Rīgas 2. iec. mierKs 929 (11 XIl-25), apvainots uz sod.
tiesneša 1925. g. 9. decembra raksts lik, 266. p. — Paziņot dzīves vietu.

1866. g., pied. pie Neretes pag. Jaun
Jelgavas apr, sgrāk dzīv. Hospitāļu ielā
Ks 18 — Rīgas 5. iec. miertiesneša
1925. g. 30. novembra raksts Ks 737
sod. lik.
(16 XII-25) .
Apvainots
uz
276 p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

Ka 1842 (16-XII-25). Apvainots uz sodu
17511. Krūzmans, Kārlis Jāņa dēls,
Koasfantins
Ignata
17526. Latišovs,
Ifk. 262. p. I. d. — Paziņot dzīves vietu.
dzimis
1884. g., piederīgs pie _ Rīgas, dēls, dzim. 1906. g. 17. maijā, Latvijas
17497. Caurkubels, Voldemārs Ernests
agrāk dzīvojis Rīgā, Marijas ielā Ks 66. pilsonis. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
Jāņa d., dzim. 28. apr. 1908. g., pied.
ej. 20. nonodaļas 1925. g. 11. decembra raksts
pie Rīgas. — Kriminālās pārvaldes Rīgas — Rīgas 4. iec. miert. 1925.
vembra raksts Ks 833 (16X11-25), ap(16-XII-25). Apvainots zādzībā. — Ap
nod. priekšu, raksts no 10. dec. 1925 g.
vainota uz sod. lik. 280. p. 1. d. — Pacietināt.
(15X11-25), apv. zādzībā. — Apcietināt.
ziņot dzīves vietu.
17527. Luste, Oskars Reinholda d.,
17498. Cibuls, Mārtiņš Mārča d.,
17512. Kuzmins, Feodosijs Jēkaba d., 30 g. vecs, pied. pie Skulbergas pag.
dz. 1906. g., pied. pie Bruknas pag.
dzimis 1892. g., piederīgs pie DaugavValmieras apr. — Rīgas 5 iec. mierBauskas apr. — Rīgas 4. iec. miertiesu.
pils apriņķa, Kapiņu pagasta. — Daugavtiesneša 19Ž5 g
21. novembra raksts
1925. g 26. nov. raksts Ks870 (15-XII 25),
pils apriņķa
3. iecirkņa miertiesneša Ks 1264 (11X11-25). Apvainots uz sod.
apv. uz sod. lik. 138. p. — Paziņot
1925. g. 24. novembra raksls Ks 2659 lik. 262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.
dzīves vietu.
(16-X!I-25), apvainots uz sodu lik. 184. p.
17528. Leonovič, Jezups Franča d„
17499. Čude, Pēters Pētera d., dzim.
— Paziņot dzīves vietu.
43 g. vecs, pied. pie Naujenes pag.
1885. g., pied. pie Gaujeues pag. Valkas
17513. Kalašņikovs, Jānis Korneja d., Daugavpils apr. — Daugavpils apriņķa
apr., agrāk dziv. Krasta ielā Ns 3, Rīgā.
54 g. ve s, bij. Krievijas pavalstnieks. —
— Rīgas 4. iec. miertiesu. 1925. g.
9. iec. miert esneša 1925. g. 27. nov.
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g. raksts Ks 418 (17-XII-25). Apvainots uz
27. nov. raksts Ks 1602 (16X11 25), apv.
1. decembra raksts Ks 8410/8408/25 sod. lik. 512 p. — Paziņot dzīvesvietu.
uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves
(16-XII-25), piedzenams vizu nodoklis
vietu.
Irma
17529.
Legzdiņ,
Pētera m.,
Ls 48, — Paziņot meklētājam.
dzim. 1895. g 24 jūlijā, piederīga pie
17500.
Dreija,
Robe-ts
Lienes _ d.,
17514. Kinovičs, Pēteris N.kolaja d., Rīgas pilsētas, latviete, neprecējusies,
16 g. vecs, pagara auguma, acis bruņas,
dzimis
1894. g., Latvijas pavalstnieks.— uzturas uz Latvijas pasi Ks 147570, izmati tumši brūni, ģērbies tumši pelēkā
Rigas
6.
iecirkņa miertiesneša 1925 g. dotas no Rīgas prefekta 1924. g. 18. jūapģērbā, apģērbs
stipri noskrsndojis,
kājās šņorzābaki, bez dokumentiem. — 2. decembra raksts Ks 1361 (16X11-25), lijā. — Rfgas policijas 9 iecirkņa pr-ka
Valmieras apriņķa
priekšnieka palīga apvainots uz sodu lik. 284. p, 475. un 19 5. g. 28. novembra raksts Ks 28077
(15 XIl-25) , ar Rīgas 5. iecirkņa mier1. iec. 1925. g. 21. nov. raksts Ns 10896 530. p. — Paziņot dzīves vietu.
17515. Kampar,
Marta
Antona m., tiesneša 1925. g. 9. jūnija izpildrakstu
(l_2-XII-25).
Nozudis. Pielaižama var-

būtība, ka D. izdarījis pašnāvību, jo nav 52 g. veca, pied. pie Madonas apr. Ks 224 uz sod. lik. 581. p. pamata sobijis visai normāls. — Ziņot meklētājam. Lubejas pag. — Madonas apr. 1. iec. dīta ar 3 mēn. cietuma. — Apcietināt,
par ko paziņot meklētājam.
17501.
Eidel?, Jankels Menesa d, miert. 1925. g 19. nov. raksts Ks 1479/24
(ll-XII-25),
apv.
uz
sod.
lik.
138.
p.
—
17530.
Ločmels,
Jānis Ādama
dēls,
54 g. vecs, agrāk
dzlv. Marijas ielā
parakstu
par
dzīves
vietas
neatstadzimis
1899.
g.
21.
janvāri,
piederīgs
Ņemt
Ks 1, dz. 5 — Rīgas 13. iec. miertiesu.
pie Baltinovas pag. Ludzas apr., uzturas
1925. g. 8. dec. raksts Ks 931 (16-XII 25). šanu, par ko ziņot meklētājam.
17516 Kleins, Julius Otto d., dzim. uz Latvijas iekšzemes pases Ks 30.9,
Apvainots uz sod. lik. 138. p. —
Pa16 nov. 1879. g., pied. pie Lejas pag., izdotas no Ludzas apriņķa priekšnieka. —
ziņot dzīves vietu.
Rīgas
nodaļas
17502. Feldmans, Kārlis-Alberts Kārļa pase Ks 1941, izd. 12. apr. 1923. g. no Kriminālās pārvaldes
1925. g. 1. decembra (15X1125), apdēls, 19 g. vecs, pied. pie Alšvangas Lejas pag. valdes, agrāk dzīv. Lejaspag. Aizputes apr, sgrāk dzīv. Stendes ciema pag Piueikajas mājās. — Valkas vainots zādzībā. — Paziņot dzīves vietu.

pag. Talsu apr. Munejos.

— Talsu iec.

apr. 2. iec. miertiesu. 1925. g. 25. nov.

17531.

Lapušinskijs, Timofejs Teodora

miertiesneša 1925. g. 27. nov. raksts raksts Ks 552 (11 XII 25), apv. uz sod. d., dzimis 1888. g, piederīgs pie ViKs 567 (16 XII-25). — Apvainots uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves v'etu.
teikas gub., pēdējā dzīves vieta Mē17517. Kļaviņš, Andrejs Kristapa d., dzules pag. Līču mājā, — Cēsu apriņķa
lik. 284 p. — Paziņot dzīves vietu.
36 g. vecs, pied. pie Bārbeles pag., priekšn<eka 1925. g. 24. novembra raksts
17503.
Heisters, Roberts Jāņa dēls,
1925. g. apriļa mēnesi uzturējies Svētes
pied.
pie
dzim. 1885. g. 27. augustā,
Ks 2849 (11-XII25). sodīts administraJelgavas pilsētas, agrāk dzīv. m. Nometņu pag., Jelgavas apr. — Bauskas apriņķa
ielā Ks 9, dz. 12. — Rīgas 4. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 10. novembra raksts
Ks 956 (11X11-25), apv. uz sod. lik.
261. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.
17504. Jasman, Adele Miķeļa m., dzim.

1902. g., pied. pie Rēzeknes apr. Rozentovas pag, agrāk dzlv. Rīgā, Artilērijas
ielā Ks 21, dz. 9. — Rīgas 3. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 16 novembra raksts

Ks 1185 (14-XII25), apv. uz sod. lik.
286. p. — Paziņot dzīves vietu.
17505. Jēriņš, Teodors Anša d., 26 g.
vecs, pied. pie Cēsu apr. Vecpiebalgas
pag., agrāk dzlv. Cēsīs, Vinterkalnā
Ks 49. — Rīgas apgabaltiesas prokurora
1925. g. 3. decembra raksts Ks 27846
(ll-XII-25), patvarīgi atstājis savu dzīves
vietu un izvairās no viņam ar Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 20. febr. spried,
piespriestā soda, ieslodziš. pārmācības
namā uz 3 gadiem, izciešanas. — Ievietot Rīgas centra'cietumā soda izciešanai
un ieskaitīt mek'.ētāja rīcība, paziņojot
meklētājam.
17506

Ivanova,

Anna

Romāna

m,

pied. pie Rīgas, strādniece, agrāk dzlv.
Jēkabpils ielā Ks 9, dz. 37; Latvijas pase
Ks 40343 izdota 1924. g. 27. jūnijā no
Rīgas Prefekta.

—

Rīgas policijas 6. iec.

priekšnieka

1925 p. 25. novembra raksts
Sodīla no Rīgas
Ns 33837 (11-XII-25).
13. iec. miert. uz sod. lik. 528. p. ai
Ls 20.— vai 5 dienām aresta (izpildu
raksts Ks 127 no 14-111-25). — Paziņot
dzīves

vietu.

17507.

Jaava, Aleksandrs,

30 g. vecs,

(tuvāku ziņu nav). —
Rīgas 3. iec. miert. 1925. gada 24. novembra raksts Ks 1164 (tl-XII-25), apvainots uz sod. lik. 574. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

Igaunijas

pav.

17536. Ozoliņš, Miķelis Ernesta d..
51 g. vecs, pied. pie Slokas pilsētas ,
agrāk dzīvojis Asaros, Dambja ielā Ks i[
— Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalno23. decembra raksts
1925. g
daļas
Ko 208500 (15X11-25), sodīts uz sod lik.
475. p. 530. un 532. p. 1. d. 3. pkt. pa.
mata ar 1 men. cietuma. — Apcietināt
un paziņot meklētajam.
17537. Ozoliņš, Miķels Ernesta dēls,
agrāk dzīvojis Asaros, Dambja ielā Ks i

nav). — Rīgas pref;kturas

(tuvāku ziņu

3. nodaļas 1925. g. 27.

novemb ra raksts

KsKs 9097 un 9095 (16-XII-25), sodīts
no Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas uz sod. lik. 475. . 530, 532. p. l.d.
3. pkt. pam. ar 1 mēnesi cietuma. «4.
Paziņot meklētājam.
Ozoliņš, Miķelis Ernsta d.,
17538.

agrāk dzlv. Asaros, Dambja ielā H> 1,
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas pref. 3. nod.
1925. g. 27. novembra raksts Ks 9099
(16-XII25), saskaņā ar Rīgas apgabali.

2. kriminalnod. 1925. g. 24. okt. rakstu
Ks 205748 pieprasīt Ls 200 drošības
naudu, līdz iemaksai apcietināt. — Paziņot meklētājam.

Pusvācietis, Kārlis Jāņa d.,
17539.
23 g. vecs, piederības vieta nav zināma),
agrāk dziv. Jelgavas apr, Salgales pag.
Baču māsās.

—

Auces

iec.

miertiesneša

1925. g. 27. nov. raksts Ks 666 (16-XII-25),

uz sod.
dzīves vietu.

apv.

lik.

184. p. —

Paziņot

17540. Pauliņš, Boleslavs Antona d„
diim. 1897. g., pied. pie Daugavpils
apr. Osunas pag., agrāk dzīv. Reņģes
pag. Tukuma apr., Liepiņa mājā. —
Rīgas 12. iec. miertiesu. 1925. g. 28. nov.

raksts Ks 1316 (16 XII 25), apv

uz sod.

lik. 284 p. -- Paziņot dzīves vieiu.

17541. Petkevičs, Nikolajs O.pa d.,
49 g. vecs, pied. pie Jaun Aleksandrovas
miesta Krievijā, pareizticīgs, krievs prec,

agrāk dzlv. Rīgā, Stabu ielā Ks 93. —
Rīgas 12. iec. miertiesneša 1925. g. 28. novembra

raksts Ks 1208 (16X11-25), apv.

uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves
vietu.
17542. Petruševičs, Konstantīns Kajetana d., 20 g. vecs, pied. pie Polijas,
agrāk dzīv. Rīgā, 1. Maskavas ie'ā Ks 108,
dz. 12 — Rīgas apgabaltiesas 2 kriminalnodaļas 1925. g. 28. novembra raksts
Ks 2(8939 (16X11-25), uz sod lik. 616. p.

1. d. sodīts ar

2 men. cietuma. — Ap-

cietināt, ieskaitot
ko paziņot
17543.

meklētāja rīcībā,

Pitkevičs,

Nikolajs

Osipa

par
d.,

50 g. vecs, bij. Krievijas pav., agrāk
dzlv. Rīgā, Stabu ielā Ks 35. — Rīgas
apriņķa
3. iec. miertiesneša 1925. g.

3.

decembra

raksts

Ks

1048/ktim.

(17-XII-25), apv. uz scd. lik. 262. p. un
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

17544.

Pavar,

Lilija

Andreja

meita,

dzim. 1896. g. 24. decemtrī, Latvijas pase

Ks 59679, izdota no Rīgas prefekta,
tīvā kārtā ar Ls 10,— vai 7 dienām 1925. g. augusta mēneša sākun ā dzīv.
priekšnieka palīga II iec. 1925. g. 24. nov. aresta par dzīvošanu Latvijā, kā ārvalst- Vecgulbenes miestā, Ozola ielā Ks 25,
raksts Ks 119/11 (12X11-25). Apvainots nieks, bez attiecīgiem dokumentiem.
— ,.Parkas" viesnīcā kā kalpone. — Madouz sod. lik. 138. p. — Paziņot Bauskas Izpildīt lēmumu un paziņot meklētājam. nas apriņķa 2. iec. miertiesneša 1925 g.
apriņķa 2. iec. miertiesnesim papildu
26. novemb ra raksts Ks 922 (15 Xll-25),
17532. Matulevičs,
Jānis
(čigāns),
mekl. izziņu no novembra
mēneša zem
apvainota
uz sod. lik. 583. p. 1. d. —
dzimis 1860. g. 17. jūnijā, melniem maKs 119/11
Pieprasīt drošības naudu Ls 100,— līdz
tiem,
tumšu
apliecība
seju, gada pērs.
17518.
Jānis
Jāņa dēls,
Kozlovski,
iemaksai apcietināt, par ko ziņot meklēt.
42 g. vecs, pied. pie Ezeres pagasta, Ns 1335/20, izdota no Valkas apriņķa
17545. Praullts, Jānis Jēkaba d., dzim.
Kuldīgas apr. —
Rīgas VI iec. miert. priekšnieka, pie kā tagad pērs. apliecība
1884. g. 23. jūlijā. Pase Ka 320 izdota
ari
atrodas.
— Valkas apriņķa priekš1925. g. 2. nov. raksts Ks 1342 (16 XII 25).
1920. g. 30 aprilī no Stukmaņu iecirkņa
Apvainots uz s. 1. 284. p. — Paziņot nieka 1925. g. 25. novembra raksts
policijas
priekšnieka. — Skrīveru iec. poKs 8134 (12-XII-25). Apvainots par uztudzīves vietu.
licijas priekšaieka 1925 g. 26. novembra
rēšanos
bez
dokumentiem.
—
Paziņot
17519. Kalašņikovs, Jānis Korneja d.,
dzīves vietu.
raksts Ks 7220 (14-XlI-25). Pase izdota
dzim. 1871. g. bij. Krievijas pav. — Rīiz nepietiekošu dokumentu pamata. —
gas 6. iec. miertiesneša 1925. g. 30. no17533.
Mitrevic, Elza Jāņa m., 31 g.
Pieprasīt
apliecību par piederību un veveca, Latvijas pav., vāciete, ev-lut. nevembra raksts Ks 1449 (16X11 25). Apcumu, karas reizē ar pasi nosūtīt meklēstudente,
precējusies,
vainots uz todu lik. 284. p. — Paziņot
1925. g. septembra tajam.
mēn. dzlvojuse Rīgā, Cēsu ielā Ks 43,
dzīves vietu.
17546. Pietiņš, Voldemārs Jāzepa d.,
17520. Kauliņš, Mārtiņš Antona d., dz 20/21. — Rīgas 7. iec miertiesneša
dzim. 1899. g. 18. decembrī, pied. r ie
dzim. 1883. g., pied. pie .auu-Gulbenes 1925. g. 21. novembra raksts Ks 2232
Jelgavas apr., Platones pag., agrāk dzlv.
(15-XII-25). Apvainota uz lik. par
pag, Valkas apr. — Rīgas 6. iec. miertelpu
Bukaišu pag. BIman!as « mājās. — Rīgas
īri
6.
pkt.
pamata.
tiesneša 1925. g. 7. nov. raksts Ks 1262
— Paziņot dzīves
13. iec. miertiesneša 1925. g. 8. dec.
(16X11-25). Apvainots uz sodu lik. 284. p. vietu.
raksts Ks 5 i7 (16-XII 25). Apvainots uz
17534. Miķelsons, Voldemārs Kārļa
— Faziņot dzīves vietu.
sodu lik. 139. p. 1. d. — Paziņot dzīves
Arnolds Jēkaba d., dēls, 14 g. vecs, dzīv. Rīgā, Tēraud
17521. Kerre,
lietuves ielā Ks 13, dz. 8, vidēja augnma, vietu.
dzim. 1907. g. 18. janvārī, pied. pie Rī17547. Ramats, Sīmanis Jēkaba d.,
gas, latvietis,
luterticīgs,
neprecēj es, ģērbies brūnā uzvalkā, pelēkā mēteli, 46 g.
vecž, pied. pie Mālpils pag., R galvā
brūna
zaķādas
cepure,
kājās šņoragrāk dzlv. Rīgā, Avotu ielā K>5, dz. 12.
gas
apr.
— Rīgas 2. iec. miertiesneša
— Rīgas policijas 7. iec
priekšnieka zābaki. — Rīgas policijas XII iec. priekšu. 1925. g. 2.
dec. raksts Ks 1793(12-XII-25.
1925. g. 1. decembra raksts Ka 41300 1925. g. 26. nov. telefonograma Ks 113 Apvainots uz
scdu lik. 284. p. — Paun
(I2-XH-25). Izgājis no mājām
nav
(17-XII25). Jāizsniedz 8. iec. miertiesziņot
dzīves
vietu.
neša tiesas pavēles noraksts. — Ziņot atgriezies. ~ Nogādāt meklētāja rīcībā.
17548. Rudzits, Jānis Pētera d., dzim.
8. iec. miertiesnesim.
17535.
Natnņš,
Kārlis Mārtiņa dēls,
1903. g. 21. nov., pied. pie Valmieras
jūnijā, pase izdota apr. Dikļu pag., agrāk dzīv. Rīgā, Tulas
17522.
Kļaviņš, Eduards Andreja d., dzim. 1874. g. 30.
26 g. vecs, piederīgs pie Mangaļu pag., 1920. g. 20. martā no Valmieras apriņķa ielā Ks 21/23, dz. 6.
— Rīgas kāja
Rīgas apriņķa, agrāk dzīvojis Rīgā. — priekšnieka palīga 3. iec, pēc ziņām uzapriņķa priekšnieka 1925. g. 17. nov.
Rēzeknes apriņķa
1. iecirkņa miertiesturas Rīgā, Čiekurkalnā. — Valmieras raksts Ns 68475 (H-X
I 25>. Atrāvies no
neša 1925. g. 7. decembra raksts Ks 196/25 apriņķa priekšnieka palīga 2. iec. 1925. g. kara klausības izpildīšanas.
— Apcietināt.
(15-XII-25), apvainots uz sodu lik. 581. p. 2. dec telefonograma Ks 6819 (16-XII-25),
17549.
IzakaRubovičs,
Mendels
— Ņemt parakstu par dzīves vietas neapvainots zādzībā. — Apcietināt un no Soloma d, dzim. 1904. g. 17. nov.,
mainīšanu.
gādāt meklētājam.
pied. pie Jelgavas pils., agrāk dzīv.

Rīgā, Marijas ielā Ks 8, dz
25

_ t*
ias

pats.
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1. iec miertiesneša

1925 *
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or

2bl p. _ 1. d. sodīta ar
Ls 25,- vai
7 dienam aresta. - Izpildīt
spriedumu
iemaksāt
soda naudu T. M ienāk F
Ks 12 pazi ņot par to
'
meklētājam , uz ^
radot kvitēs numuru.
'
l755
,L„ Zubovs> Nestors Savelija d
J !
dz m. 1899. g., pied. pie Tukuma
agrāk
-dzlv Rīgā, m. Palisades ielā K»
10
"~ Rlga8 pil sētas 3 iec mler'
tiesn:
„
1lol
o.
1925 g. 24. nov. raksts Ks 979 (11-XII-251
*pv uz sod. lik. 231. p. 1. pkt. -Paziņot dzīves vietu.
1755
Zubovs
Nestors Savelija d..
a ,o^ g., pied.
'
dzim.
1899.
pie Tukuma, agrāk
dzlv. Rīgā, m. Palisades ielā Ks
10
25' ~Rfgas Pils- 3- iec- miertiesu!
7no=
# novemb rraksts Ns 1070
/in vi?"
'(10-XII-25), apv. uz sod. lik. 138. p. —

monopola

pārvaldes linu noliktavas pārzini Kārli
S
n u aPJ<"P»nu par jaunākā linu šķi{o1 s°
LzP'ldlta Ju uz brīva līguma ar algu
!«?m'
ls juu.- _

?

t3i,

menes^ skajtot no

*

Pavēle M 114.
Līdzšinējo netiešo nodokļu departamenta linu
monopola pārvaldes
linu noliktavas kontrolsvērēju
Juuju i e i b o t u apstiprinu par noliktavas pārzini uz brīva līguma
ar ai gu Ls 240.— mēnesī,
skaitot no š. g. 1. decembra.
Rīga, 1925. g. 31. decembri.

Ks 9343 (II XIl-25) saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas prokurora 1925. g 29. maija
iraks' u Ks 13394 piedzenami Ls 10 tiesas
izdevumi. — Paziņot meklētājam.
17555. Zicharevski, Teodors Georga
dēls, dzim. 1851. g., krievs, atraitnis
—
Rīgas policijas 4. iec priekšnieka 1925. g.
2. decembra raksts Ks 33297 (16X11-25),
apv. par piedzeršanos un trokšņošanu. —

Paziņot meklētājam.
17556.

Zinovjevs,

Karps

Ņikifora

d.,

31 g. vecs, pied. pie Maļinovas pag.,
Daugavpils apr.,
agrāk
dzīvojis turpat,

Jereniešu sādžā. — Rīgas pilsētas 3. iec,
miertiesneša
Ks

1925. g. 7. decembra raksts

1427 (»5-XII-25),

lik. 284.

un

apvainots

280. p. — Paziņot

uz

sod.

dzīves

vietu.
17557.

Zeltiņ, dzim. Koce, Margrieta
Jviaksiroa m., 20 gadus veca, agrāk dzīvojusi Rigā, Kaļķu ielā Ks 36, dz. 2. —
jRīa'as pilsētas 3. iecirkņa miertiesneša
Ks 1431
1925 g. 30. novembra raksts
lik.
262. p.
sod.
16
XII
25),
apvainota
uz
<
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

r s.
Finansu ministra biedrs J. B o k a 1 d e
*
Pavēlē Jfc 109.
Jaunpieņemto Jāni D u 1p e apstiprinu par nepartiešo nodokļu departamenta linu monopoia
linu šķirojaunāka
linu
noliktavas
-valdes centrāles
?I *$u
tāja vietas izpildītāju uz brīva "Ķ""
23. novembra.
li 300.- mēnesi, skaitot no š. g.
Rīgā, 1925. g. 30. decembrī.
1 d e r s.
Finansu ministra biedrs J. B o k a

*
Pavēle >* 110.
Jaunpieņemto Jāni Ķ ep it i *f ^P"™"*ļ^j
departamenta lmumo
tiešiem par netiešo nodokļu
noliktavas vecāka
nopola pārvaldes centrālās inu
brīva līguma ar
izpildītāju
uz
Šinu šķijotāja vietas
s. g. 10. decembra.
algu li 4i0.- mēnesī, skaitot no

Rīgā, 1925. g. 30. decembri.

J. Bok ai der s.
Finansu ministra biedrs

Pavēle 1* 11111 i -»Ps«P™n t»
Jaunpieņemto Reinholdu Ķ e
netiešo nodokļu departamenta ta »"gai
ve.eju
valdes cenfalL linu no.ikāvasJgntol
^
brīva līguma ar algu Ls IM — rara<:! "'
š. g. 23. novembra.
Rīgā. 1925. g. 30. decembri.
o kal ders.
Finansu ministra biedrs J. B
*

Pavēle ** U2p«
1 d, e apstiprinu
Jaunpieņemto Alfrēdu G o
"
l'"u
departamenta
fflX|reju uz
«etiešo nodokļu
ko"r*lsv^
valdes centrālās linu noliktava,
no
ZA>Ls
brīva līguma ar algu
Š- g

Saistošie noteikumi

*
Līdzšinējo

.._ .,
Pavē le & l1*departamenta ..
netiešo nodokļ.

notīra
ari

otrā dienā līdz pīkst.

ziemā

pēc

12, kā

sniegputeņiem, kad

Pieņemti Alūksnes pilsētas domes 1925. g.

Aizliegts

attiecīgiem

11. augusta sēdē un apstiprināti ar iekš-

lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1925. g. 3. decembra rakstu te 109i42.

uzkrāt

uz ielām,

trotuāun

izlabo viņu

7.

Šie noteikumi

nas pēc viņu

stājas

spēki

izsludināšanas

14 die-

„Valdības

grāvīšus no
ūdeņu grāvjus

vai

ierīko un

lietotāji

uz

sava rēķina.
3. Kādas ielas un ceļi un no kura
laika skaitās par savestiem kārtībā
un
līdz kuram
laikam
jāierīko
2. pantā

minētie ierīkojumi, to izvešanas kārtību
un materiālu, nosaka pilsētas valde katrā
gadījumā.

atsevišķā
1 4.

Katra

Aizputes pilsētā.

ūdens noteku

īpašnieki

nama

ielas

pusē,

cik

tālu

Pieņemti Aizputes pilsētas domes 1925. g.
20. novembra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta
1925. g. 10. decembra rakstu N? 109342.

1.

Visi nekustami

īpašumi

Aizputes

pilsētā jāapzīmē ar izkārtnēm, uz kurām

jābūt uzrakstam latviešu valodā:
a) ielas vai bulvāra nosaukums,
b) īpašuma (policijas) Ns, _

c) īpašnieka uzvārds
d) hipotēkas

un vārds,

Ns.

kreisās
Pie

malas augšas.

ielas

neapbūvēto

un

tādu

grunts-

dzīvojamai
gabalu apzīmēšanai, kuras
ēkai nav tiešas izejas uz ielas, kā ari
neapbūvēto, bet tikai iežogoto īpašumu
apzīmēšanai izkārtne
jāpiestiprina
pie
vārtu kreisā staba.
Neiežogoto un neapbūvēto gruntsgabalu
apzīmēšanai jāierok sevišķi stabi robežas
sākumā, pēc tekošā policijas Ns. Pie

šiem stabiem ir pieliekamas

Kur ir iespējams, tur izkārtnes jāpiestiprina 225 cm no zemes virsmas.

Latvija un citas valstis.

trotuāru, kājceligu un
par ielu, ceļu,
tīrīšanu

Alūksnes pilsētā.
domes 1925.
|
.
Pieņemti Alūksnes pilsētas
apstiprināti ar itks29 septembra sēdē un
departamenU
fieiu ministrijas pašvaldības
rakstu >& 10914.J.
decembra
3.
1925- g-

ceļi, trotuāri, kājceliņi un
^
jātīra apbūves gabalu īpasnie-

Ielas,

laukumi

interesenti

ministrijas

Baltijas

var

saņemt

valstu nodaļā.
LTA.

Rīga.
F. Simanovičs,

Rīgas prefekta

palīgs, vakar atskatījās

35 gadu ilgu sekmīgu darba gaitu.

vēlam pašaizliedzīgajam

uz
No-

darbiniekam

spēku un izturību

strādāt

ari

valsts

sasauc
Latvijas
kooperatīvu
kongresu
padome 20. un 21. martā Rīgā, mazās
Ģildes telpās. Kongresā varēs piedalīties
pārstāvji
no visu veidu kooperatīvām

organizācijām.

Māksla.
Nacionālais teātris. Otrdien, 12. janv.,
Jūlija Pētersona
pulksten
7/» vakarā
jaunā komēdija .Diplomāti". Trešdien, 13. janv., pulkiten
7/a vakarā
Strindberga
drāma
ar
.Līgava

kroni",

līdz

kura

šim

gājusi

ar

lieliem mākslinieciskiem
panākumiem.
Rodrigo Kalniņa
25. janvāri
25 gadu
skatuves
darbības

jubileja.
Izrādīs Zila Romena ko„Dr. K n o k s vai Medicīnas
brīnumi". Biļetes jau dabūjamas.

Tirdzniecība

Lietavas ievedmuitu tarifu
grozījumi,
kuri pieņemti seimā 31. decembri un
stājušies spēkā 3. janvārī, publicēti laikrakstā , Lietuva" Ns 1 (2. janv.) un Lie,Wyriausbes
tavas
valdības
vēstnesi
Zinios" Ns. 187. Latviju varētu interesēt
jaunā muita uz zivīm, kura samazināta,

un rūpniecība.

Karalauču (Kenigsbergas) pa-

raugu izstādē un tirgū,
kā vācu sūtniecība
mūs lūdz aizrādīt,
nodomājušas šogad piedalīties ari Igaunijas
veikalnieku aprindas, ievērojot

pastāvīgi
starp

pieaugošo tirdzniecības satiksmi

Igauniju

un

pieaugusi

gaļas

vešana

no

ciju.

Igaunijas

ari

savas

jumiem.
Tālāk

Jo

vācu

ka

sevišķi

produktu

igauņi

uz

izstādē ar

lauksaimniecības

sūtniecība

izstādes

izVā-

atzinuši par

piedalīties Karalauču

dažādiem
rādīt,

Vāciju.

un piena

Tādē)

vēlamu

lūdz

sarīkotāji

ražo-

mūs

aiz-

rūpējušies

par to, lai izstādītāji un izstādes apmeklētāji dabūtu sev istabas privātdzīvokļos par 3-4 markām, bet vietējā
viesnicnieku biedrība nolēmusi pa izstādes laiku nevis cenas paaugstināt, bet
gan dot labas pusdienas par 2 markām
un vakariņas par M. 1,75. — Ari vietu
cenas izstādē stipri pazeminātas.
Karalauču izstāde notiek šogad no 14.
līdz

17. iebruarim

izkārtnes.

4. Nakustamu īpašumu atsavināšanas,
kā ari ielu pārdēvēšanas gadījumos, attiecīgie uzraksti jāpārgroza 4 nedēļu laikā
8.
Aizliegts bojāt ielas, ceļus un citus
pēc pārgrozījumu spēkā stāšanās.
un
lietošanai
nopubliskai sat ksmei
5. Ziņas par ielu nosaukumiem un
Izvedot būvdarbus,
dotus ierīkojumus.
policijas
numuriem sniedz pilsētas valde.
kur nepieciešama ielas aizsprostošana,
nepildītājus sauks
ap6.
Šo
noteikumu
telefona
un
ierīkojot vai pārvietojot
ar likumiem.
pie
atbildības
saskaņā
stabus,
jāprasa
pilsēvadu
gaismošanas
Šie noteikumi stājas spēkā pēc 2 netas valdes piekrišana.
9. Aizliegts atstāt uz ielām un ceļiem dējām no viņu izsludinājuma .Valdības
zirgus un citus kustoņus bez uzraudzības, Vēstnesi" un tie izpildāmi 5 mēnešu laikā.
kā ari dzīt kustoņus pa pilsētas centra
Aizputē, 1925. g. 14. decembrī.
ielām un trotuāriem.
Pilsētas galvas biedrs
10. Aizliegts braukt un jāt pa trotuāŽ. Funkelšteins.
alejām
ka
braucēun
riem, kājceliņiem
Sekretārs P. Šķ i 1 i ņ š.
3
jiem, tā ari ar velosipēdiem.
par _ šo noteikumu
11. Uzraudzība
pilsētas valdei un
piekrīt
izpildīšanu
„_„.
vietējai policijai.
atbildības
12. Vainīgie saucami pie
uz attiecīgiem sodu likumu pantiem.
Latvijas ģenerālkonsuls Bejģtjā
spēkā
noteikumi
stājas
Šie
13.
J. L a z d i ņ š 7. janvārī apmeklējis Beļizsludināšanas
viņu
pēc
14 dienas
ministri Vandervejdi un
ģijas ārlietu
Vēstnesī".
Valdības
kā
Latvijas
valdības
vārdā iemaksājis
.
Pilsētas galva K. S t e i n e r s. ziedojumu plūdos cietušiem B?jģijas_ pilSekretārs Gangnus.
soņiem 5 000 irankus. Vatfdervelde lūdzis
3
valdībai
sirsnīgāko panodot Latvijas
LTA.
Saistošie noteikumi
teicību.

1

ārlietu

mēdiju

tas saietas ar trotuāru
vai kājceliņu,
2. Izkārtnēm
jābūt izgatavotām
no
jābūt ierīkotai
lietus
ūdeņa
noteku skārda 20X25 cm., krāsotām tumši zilā
renei,
savienotai
ar
noteku
grāvi. krāsā ar baltu uzrakstu.
Renes un viņu gali jāierīko
tā, ka ne3. Izkārtnes
ir jāpiestiprina redzami
traucē kustību pa trotuāru vai kājceliņu. pie visiem kā apbūvētiem, tā ari neap5. Aizliegts izbūvēt uz trotuāriem un būvētiem gruntsgabaliem.
un Ieejas
namos.
kājceliņiem trepes
gruntsgabala dzīvojamās
Ja apbūvētā
Esošās nepiemērotās
trepes
jāpārbūvē
ēkas ieejas durvis iziet tieši uz ielas, tad
2 gadu laikā, skaitot no šo noteikumu
izkārtne jāpiestiprina
pie ieejas durvju
spēkā nākšanas dienas.

laukumu

negrozīta.

Tuvākas ziņas

sodu likuma pantiem.

1. Ielas, ceļus, laukumus, zaļumu Vēstnesi".
vietas un galvenos ūdens
novadu kaPilsētas galva K. S t e i n e r s.
nālus pilsētas
administratīvās
robežās,
3
Sekretārs Gangnus.
saved kārtībā
un labo pilsētas pašvaldība.
Saistošie noteikumi
2. Trotuārus
gar bruģētām
un šopar
nekustamu īpašumu apsetām ielām,
kājceliņus
gar
ceļiem
zīmēša
u
un numerāciju
un
nebruģētām
ielām,
trotuāru
pārjumtu renēm un noteku
savu apbūves gabalu robežās,

atstāta

turpmāk

izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei un vietējai policijai.
6. Vainīgie saucami pie atbildības uz

Alūksnes pilsētā.

Rīgā, 1925. g. 30. decembri

,defS.
biedrs J. B o k «
Finansu ministra

Piezīme.
Izņēmums pielaižams pec
nedēļas tirgus dienas ceturtdienas
jeb tās atvietojuma, kad tirgus jā-

4.

un lietošanu

brauktuves,

muita uz ādām, būvmaterieliem un stiklu,
kura paaugstināta, un uz cukuru, kas

2. Pirmā pantā minētie darbi jāizdara
līdz pīkst. 8 rītā.

par ielu, ceļu, trotuāru, kājceliņu, lauriem un kājceliņiem liekas smiltis
kumu, zaļumu vietu, novadu kanālu un dubļus.
grāvju ierīkošanu, uzturēšanu kartībā
5. Uzraudzība par šo noteikumu

"

16. decembra.

savās

3. Mēsli ua sniegs laikā jānovāc. Uz un tēvijas labā.
bruģētām un šosētām ielām jānotīra zāle,
Iii
vispārējo kooperatīvu
tāpat jānošķipeiē zāle ap šosejas stabiņiem.
pārstāvju kongresu

pastāvošās
Piezīme:
pārbūvējot
trepes, ja izrādītos par neiespējamu
izpildīt 5. panta prasības, ar pilvar atstāt
sētas valdes piekrišanu,
(Turpmāk vēl.)
uz trotuāra
vai
vienu
pakāpienu
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
kājceliņa.
TI fentā 1 s.
6. Pa pilsētas ielām un ceļiem ai ļauta
Darbvedis A. Zaķis.
katra satiksme bez erobežojumiem.
7. Pārvadājot
sevišķi smagus priekšIecelšanas.
ielām,
ceļiem un tiltiem, jāmetus
pi
Pavēle }& 1C8.
iespējamie aizsargu
līdzekļi
lieto
viii
i
apstiprinu
Jaunpieņemto Dominiku S k a n g e 1
Bojājumi
jālabo
bojāšanu.
pret
viņu
monopola
_
par netiešo nodokļu departamenta linu
linu vainīgam
Pārmērīgi
uz sava rēķina.
pārvaldes centrālās linu noliktavas jaunāka
pārvadāt
ŠķirotMa vietas izpildītāju uz briva līguma ar algu smagus
priekšmetus atļauts
16. novembra.
ts 300.- mēnesi, skaitot no š. g.
tikai ar pilsētas valdes atļauju.
Rīgā, 1925. g. 30- decembri.

jeb lietotājiem

jānoved liekais daudzums sniega.

dzīves vietu.

17553
Zubovs, Nestors Savelija d.,
«dzim. 1899. g., pied. pie Tukuma, agrāk
dzlv. Rīgā, m. Palisades ielā Ks 10,
dz. 25. — Rīgas pils. 3. iec. miertiesa.
1925. g. 24. novembra raksts Ks 1069
(12X11-25), apv. uz sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.
17554. Zariņš, Pēteris Jāņa d., agrāk
dzīvojis Rīgā, Marijas ielā Ks 16, dz 9
(tuvāku datu nav). — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925. g. 4. decembra raksts

nomniekiem

dots viņu rīcībā.

Finansu ministris J. Blumbergs.

,

Paziņot

-_ ļcembra.

Rīgā, 1925. g. 31. decembri.
Finansu ministiis J. Blumbergs.

kiem,

robežās līdz ielas vidum.
Tirgus būdu
starpas un laukumiņi jātīra līdz pusielai
būdu īpašniekiem jeb viņu lietotājiem.
Tirgus laukums jātīra tirgus nodokļa ievācējam jeb nomniekam, cik tālu tas no-

.

KURSI.
Rīgas biržā,

1926. gada

11. janvāri.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs

....

1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijas franku
. . .
100 Beļģijas franku ....
100 Šveices franku ....
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu . . .
100 Norvēģijas kronu . . .
100 Dānijas kronu. ....
100 Čechoslovaķijas

kronu

100 Holandei guldeņu.
100 Vācijas marku

.

.

.

....

100 Somijas marku ....
100 Igaunijas marku
...
100 Polijas zlotu
100 Lietavas lita
1 SSSR červoņecs ....

5,186 — 5,196
25,15 — 25,22
19,65 — 20,05
23,30 — 23,80
99,90 — 100,65
20,75 — 21,15
138,40
139,45
104,65— 106 75
127,90 — 130 50
15,25 — 15,55
207,95 — 209,50
123,00 — 124,25
13,00 — 13,20
1,37—1,40
60,00 — 70,00
50.S0 — 52,0^
26,40 — 26,?5

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

3420— 3450
104 — 112

Vērtspapīri:
5 °/o neatkarības aizņēmums
4 °/o Valsts prem. aizņ. ...
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes

8°/o Hipotēku
zīmes

bankas

98 — 100
98— 100
92 — 93

ķīlu
96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevica.
Zvērināts biržas maklers M. Oknlans.

literatūra.
Latvju
grāmata.
Kritikas un grāmatniecības žurnāls. Redaktors R. Egle. 6. numurs —
1925. g.

Nedēja.

Nk 1. — 1926 g.
Redaktors: M. Arons.

šim numuram 6 lapas puses

Tiesu sludinājumi.
Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 17. dec. lēmumu
uz
Donas
zemes
bankas
likvidācijas
komisijas
lūgumu,

pamatojoties uz

civ.

proc.

lik.

2081. un sekojošiem pantiem uzaicina
obligac.
turētāju, kura
izdota
par
4900 rub. uz Donas zemes baa v. un
20. augustā 1910. g. nostip. uz Jēkabam
Indriķa
dēlam Lasim piederošas _ nekustamas mantas Kuldīgas apr., Žvardes
pag. . Driguļu Nš 14* māju, ar krep.
Nš 1947, — sešu mēnešu laika,
skaitot no
sludinājuma
iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī,' ierasties
tiesā līdzņemot min. obligāciju.

atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz
ar padomei iecelt aizbildniecību par bezvisiem procentiem un pašu galvn. rakstu vēsts promesošā Pētefa Alekseja d
par iznīcinātu;
Tolkovska
mantu,
atrodošos Linavas
2) atvēlēt lūdzējai _ pieprasīt zemespagastā.
grāmatu nodaļā
minētā parāda izdzēŠo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
šanu iz zemesgrāmatām.
295. p. kartībā.
Liepājā, 1925. g. 22. dec.
Nš 446/25
Daugavp.,1925^23. dec. LNšlll3a,25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
19932

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas

apgabaltiesa

17.

decembrī
1925. gadā uz Julilas
Reinleld lūgumu, uz 17. marta 1923. g.
likuma un civ. proc. lik. 2081.—2086. p.p.
nolēma:
1) parādus: 2100 rb|. un 500 rbļ. pēc
2 obligācijām, izdotām: a) uz Emila fon

Priekšsēdētaja b. J. Krūmiņš.
20100

Latgales apgabaltiesas 1. Medaļa
atklātā

Liepājas apgabaltiesa

vidācijas

komisijas

lūgumu un uz civ.

proc. lik. 2081. un sek. p. p. pāra. uzaicina
obligācijas turētāju, kura izd. par 1800 r.
uz' Donas zemes bankas
vārdu un
1912. g. 7. janvarīar žurn. Nš 24, nostiprināta
uz Kārlim Svi.kste pied.
nekust, mant. Aizviķu
.Roga" māju
Aizputes apr. ar II reģistra kreposta
—
sešu
mēnešu
Ns
1067,
laikā,

skaitot

no sludinājuma

iespie-

tiesas

izklausījusi

lūgumu

sēdē

1925. g. 31. jūlijā

šīs apgabaltiesas proku ora

atzīt

Semjonu

Jeiima d. Smir-

novu par atrodošos bezvēsts prombūtnē

nolēma: publicēt .Vaid. Vēstnesī' par
bezvēsts promesošo Semjonu Jefima d.
Smirnovu un uzdot Linavas pag. pavida Zalomonoviča vārdu un a) 1850. g.
domei iecelt aizbildniecību
par
bez13. jūnijā un b) 1853. g. 22. janvāri,
nostiprinātām uz Reinfeldiem,
Graac vēsts promesošā Semjona Jefima d.
Smirnova mantu,
atrodošos
Linavas
(Graatz), Pauker un Zanersteiniem pieder,
nekust, mantas Grobiņā, ar krep. Nš 33, pagastā, Kališninas ciemā.
So lēmumu publicēt civ. proc. lik.
— atzīt par pilnīgi samaksātu lidz ar
295. p. kārtībā.
visiem procentiem; _
Daugavp., 1925^.23. dec. LNšll78a/25
2) atvēlēt lūdzējai
pieprasīt zemes
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē20101
Sekretārs J. K a n g u r s.
šanu iz zemes grāmatām un
der Launica všrdu un

b) uz Smuļa Dā-

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta
obligācijas
termiņa notecēšanas, ari
turētāja neierašanās gadījumā, paradu
atzīs par samaks. un pašu obligāciju
piešķirot
lūdz.
tiepar
iznīcinātu,
sību
pieprasīt parāda
izdzēšanu iz
zemes grāmatām.
Liepājā, 17. dec. 1925. g.
Nš 823-1/ 25
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas dePriekšsēd. b. V. Bienenštams.
pozītā līdz kreditora ierašanai, kuram
20018 Spkretars A. Kasperovičs.
tad naudu izmaksāt.
saskaņā ar savu 1925. g. 17. decembra
lēmumu uz Donas zemes bankas lik-

Sekretārs J. Kangnrs.

Izlabojums.

Latgales apgabali. Daugavpils apr
Liepājā, 28. dec. 1925. g.
Nš445/25 111 iecirkņa miertiesneša
sludinājumā
Priekšsēd. b. v. A. K i r š 1e 1 d t s. ieviet .Vaid. V, st.i.' 1925. g. 65. num.
20113 Sekretārs A. K asp e'r o vičs.
par
mirušā Jāzepa Jāzepa d. Vīgula
mantinieku izaicin .sanu ieviesus. kļūda :
Liepājas apgabaltiesa,
minētā numurā iespiests
Niguls, kas
20774
17. decembrī 1925. gadā
uz Lāzera nepareizi, jābūt ir Vīguls.
Miertiesnesis (paraksti)
Meijera lūgumu un pam uz 17. marta
1923. g. likumu uz civ. proc. lik.
Priekules - Vaiņodes iec
2081.—2086. p. p. nolēma:
1) parādu 2000 r. pec obligācijas, izmiertiesnesis
dotas uz Elizabetes Tolmačevski, dz. izbeidz Gurtava-Eduarda Friča d. HenVol.t-Levanovič vārdu un 1910. gada kuzena meklēšanu, par ko publicēts
31. juiijā nostiprin. uz t azeram Meijerarn
162. num, 25. juli/ā
.Vaid. Vēstn.'
pieder, neki st. mantas Ventspilī, 11 kv. ar 1925. g., meklējamas personas atrašanas
krep. Nš 228, atzīt par pilnīgi samaksātu
dēļ.
līdz ar visjem procentiem;
Prieku'ē, 1926. g. 5. janv. Nš 341.
2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemes grā- 20779
Miert.esn. v. i. J.Gertmans
matu nod. minēto parādu izdzēšanu iz

3) Jānis Reimans, 11 Ventspils kājnieku
Rīgas apgabaltiesas 5 iecirkņa
pulka kareivis, kurš vēlas saukties

u iz ildi'ājs

uzvārdi „Kaugar

s",

4) Fricis Bērziņ, ari Berzeniek? ar 5ievu
apri ņķī
Mariju, dzīvoj ši Kuldīgas
9 rītā, Rīgā, Brīvības iela Nš 67/69,
.
Meija
Jāņkalnu mājis,
Cieceres pagasta,^
pārdos
11 torgos
Kārļa
,Bērkuji vēlas saukties uzvārda
kustamo mantu, sastāvošu no veikala
z eni eks",
pliuktiem un novērtēti» par Ls 60J.
iKiaāt sarakstu, novērtējumu, ka ari 5) Jēkabs Liepiņš, ari Liepa, dz vojošs
Aizputes apriņķī, Kalvenes pagastā ,
ipikatīt pārdodamo mantu, varēs pārKaupa māja, kurš vēlas saukties uzloīanas dienā uz vietas.
paziņo, ka 13. janvārī 1926. g., pulksten

vārdā .Liepiņš' un
Marževics, ar. Macevskh ar
Tiesu izpild. E. Smeils
20697
sievu Elizabeti, meilām: Elizabeti .
Veru un dēuPaulu,dzīvojoši Jelgavā ,.
Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
Katoļu ielā Nš 7, kuri veļas saukties
izpildītājs
tiesu
uzvārdā .Mačevskis'.
g.
puiņo, ka 12. janvārī 1926
iebildumi
pret
Varbūtēji
pievesto
pulksten 9 dienā, Rīga, ļ. Lāču iela lāgmnu ievērošanu, iesniedzami iekšlietu
Ns 18, pārdos Paveļa Svempa
?ministrijai triju mēnešu laika, skaitot
kustamo mantu, sastāvošu no mebelsn no šī sludinājuma publicēšanas dienas,,
un novērtētu par Ls 1 00—.
pretējā gadījumā, pēc minētā termiņa
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari notecēšanas, lūgumus izpildīs.
varēs
pāi
mantu,
apskatīt pārdodamo
Rīgā, 3'J. decembrī 1925. g. Nš 2501 0/\T
lošsnas dienā uz vietas.
Par administratīva departamenU
Rigā, 2 janvārī 9ī6 ļ.
vicedirektoru K. Ābels.
20783
Tiesu izpildītājs E. Smeils.
20350
Nod. vad. v. P. Kurzemnieks,
I?Sm, 8. janvārī 15-26 g.

6) Jānis

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa

tiesu izpildītājs
miņo, ka 16.janvarT 19?6 g., pElkste1 dien*. Rt«ā, V. Jelgavas ielā N4 46,

P. Svabe" lietā, pārdos
kustamo
II. toigos Krišjaņa Vintera
manta, sastāvos.» no vīna un konjaka
sn novērtētu par Ls 330.
īsziņā; sarakstu, uiwērtēj«ma, kā ari
pakatit pārdodamo manta varēs fa-doann» dienā nz vietas.
Rīgā, 29. decembrī 1925. g.
20721
iieju izpild J. Ziiļcla.
A./S. ,H.

Rīgas

apgsbalt.

6.

Tiešu Dflslii departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
15. janvārī 1926. g.. pulksten 1 dienā,.
Rīgā, Marijas ielā Ns 72

piīuos iiiUiiī
Drapče un J. Briedisa kustamo mantu.
novērtētu par Ls 800 un sastāvošu no
motoriem un techn. pūder., viņa "tIZ.g.
nek. īpaš. un pro:ent peļņas nodikai
segšanai.
Rīgā, 7. janvāri 1926 g. 1

iec. tiesu 20704 ^

izpildītājs

Piedzinējs H e i b 0 v i č s.

lielo irieklB «enananita

16. janvārī
1926. g.,
paziņo, ka
pulksten 1 dienā, Rīgā. V. Je'gava«ielā dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
N»_ 46,
A./S. „H. P. Švabe" lietā, 18. janvārī 1926. g., pīkst 2 dienā, Rīgā
^
pārdos II. torgoi Krišjaņa Vintera Blaumaņa ielā Nš 5, dz 15.
kustamo mantu, sastāvošu no liķiera
un novērtētu par Ls 220.—.
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
semes grāmatām;
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
Laucesas (Kalkūnes)
par iznīcinātu piešķirot _ lūdzējai tiesību
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- Voldemāra AI pa kustamo mantu, no3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de^
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
pagasta tiesa,
došanas diena uz vietas.
vērtētupar Ls"1601.- un sastāvošu no
pozītā
līdz kreditora ierašanai, kuram
grāmatām.
Ilūkstes apr ņķī, pamatodamas uz savu
mēbelēm, viņa
1924 g. proc. peļņas
tad
naudu
izmaksāt.
RIgl,
29.
decembrī
1925.
g.
Nš 822-1 25
Liepājā, 23. dec. 1925. g.
nodokļu segšanai.
NŠ474-I/25 1925. g. 3. jun. lēmumu un uz pagasttiesu 20720
Liepājā, 23. dec. 1925, g.
Tiesu izpild. J Zirge.Ts.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams,
likuma 108. un 109. pairtiem, izsludina,
Rīgā, 9. janvārī 1926. g
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
20017
Sekretārs A. Kasperovičs.
ka Elizabete_ un Viktors I s a t i, kuri Rīgas apgabaltie sas 8. iecirkņa
Piedzinējs (paraksts).
20705
20015 ' Sekretārs A. Kasp _ erovi č s. dz vo vietējā pagastā, Niderkuņu m.,

šanas dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto obligāciju.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas,
ari
obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu

Liepājas

apgabaltiesa,

10. decembrī 1925. gada uz
(Esteres-Goldas)
Icika meitas

Olgas
Revid
proc. lik. 2081.—

Latgales apgabali

krlmlnalnod.,

saskaņa ar savu 1925. g. 12. decembra
lūgumu un
uz civ.
lēmumu, meklē uz sod. Jiķ._51. p. un
455. p. 6. pk. pamata apsūdzēto Pēteri
2086. p.p. n o 1ē m a:
1) parādus 5000 rb}. un 2000 rbj. pēc lvana d. Pitikinu, pied. pie P. Krievijas,
2 obligācijām, izda) uz Iciga Lemchena Ostrovas apr., Pleskavas gub.
Minētā Pitikina
sevišķas
pazīmes:
d. Hercenberga vātdu un u) uz Icika
Joseļa d. Lebensona vārdu un 1912. g. apmēram 36 g. vecs, vidēja auguma,
14. martā ar žurn. N° 4 j7 un 408, nobrūniem matiem, ķrūnām acīm un iestipr. uz Olgai, Helenei, Rozai, Zofijai, vainotu vienas rokas plaukstu.
Visām iestādēm un personām, kurām
Annai, Elizabetei un Iljam Revļdiem pie, derošas nekust, mantas Liepājā, ar krep. ir zināma minētā Pitikina un viņa mantas
!Ns 2525, — atzīt par pilnīgi samaksātu atrašanās vieta, jāpaziņo Jāunlatgales apr.
līdz ar visiem procentiem un pašu ob1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.
ligāciju par iznīcinām;
Daugavpilī, 14. decembrī 1925. g.
£) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes
Priekšsēd. v. G. T i e z e n h a u z e n s.
. grāmatu nodaļārninēto parādu izdzēšanu
19445 Sekr. p. v. L. Dtozdovskkp
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, Vi. decembrī 1925. g.

NŠ287/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
19547
Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgasaiitesa,
. 10. dec. .1925. g. uz Jēkaba (Jankeja)
Oordona lūgumu un civ. proc. lik.
2081— 2086. p p. nolēma:
1) parādu 2697 rbļ. 57 k. pēc obligācijas, izd. už Šoloma tiirša d. Beķera
vārdu 3000 r. pi/mvērtības lielumā un
1909. g. 11. novembri ar žurn. Ns 1228,

nostipr. uz Jēkabam (Janķelim) Arona d.
Gordonam pieder, nekust, mantas Aizputē,
ar

kreposta

Ns

42,

—

atzīt

par

pilnīgi samaksātu līdz ar visiem procentiem un pašu obligāciju par iznīcinātu;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēšanu iz zemes grāmatām.
Liepājā, 16. dec. 1925. g.
Ns997/24
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
19549 S kretars A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
17. decembrī
1925. gada
uz Friča
Jāņa d. Amatnieka
lūgumu un
civ. proc. lik. 2081.—2086. p.p. pamata
nolēma:
_ 1) parādus' 1000 rbļ., 500 rbļ. un 800 r.
pec 3 obligācijām,
izdotam a) uz Jura
Jēkaba d. Osis vārdu un pēdējās

divas

— uz Ventspils krāj-aizdevu sabiedrības
vārdu un a) 1907. g. 6. jūlijā, b) 1909. g.
25. aprīlī un c) 1912. g.

28.

aprill no-

stiprinātam uz Fricim Jāņa d. Amatniekam
piederošas nekust, mantās .Dreimaņu
Ns 34" mājām, ar krep. Nš 2222, atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz

centiem un
nīcinātām ;

pašas

ar

visiem

obligācijas

2)

atvēlēt lūdzējam pieprasīt
frāmatu nodaļā minēto parādu

anu iz zemes grāmatām;
Liepājā, 22. dec. 1925. g.

pro-

par izzemes

izdzē-

Nš49325

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

19931

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas

apgabaltiesa,

pieņem

bērna

vietā — adoptē

dzim

1918. g. bāreni
Kazimiru
Onufrija
meitu V a i d_e r, piešķirot adop.ējamai
visas likumīgās bērna tiesības un rzvārdu ,1s at".
Personas, kurām pret šo adopciju būta
ierunas, tiek uzaicinātas pieeikties šai
pagasta tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sladinājuma iespiešanas . Valdības
Vēstneši" trešo reizi.
Pēc minētā termiņa notecēšanas nekādi iebildumi vairs netiks pieņemti un
ad-pcija skaitīsies par
likumīgi spēKā
tājušu.
Kalkūnes pigas a tie-as
priekšsēdētājs (paraksts).
20784
3
Darbvedis Zariņš.

Burtnieku pagasta tiesa,

Latgales apgabalties. krim»nalnodaļa,

pamatojoties uz pagas'a t'esu civilprocesa likumu 108. un i 09. pp. un savu
lēmumu no 1925. g. 23. decembra ar šo
saskaņā ar savu 1925. g. 12. decembra
lēmumu, meklē
uz sod. lik. 51. p. izsludina, ka Jānis Tormanis, dzīvojošs
un 455. p. 6. pk. pamata apsūdzēto Burtnieku pagasta Sķutes mājā, Valmiepieņem (adoptē) par savu
Ivanu Nikita d. Gusevu, pied. pie Jāun- ras apriņķī,
miesīgu bērnu, piešķirot tam miesīga
latgales apr., Kacēnu pag.
bē na liesīoas AnsiAleksanderu
Minētais Gusevs apmēram 23 gadus
dzimušu 1916. gada 2. okvecs, vidēja auguma, tumšiem matiem, Voiņļeku,
tobri pēc veca stila, piešķirot tam T orbez ūsām un bārdas.
m a ņ a uzvāidu.
Visam iestādēm un personām, kurām
Person m kurām būta pret šo adopzināma minēta Guseva un viņa mantas
ciju kādi iebildumi, top uza cinatas tos
atrašanās vieta, jāpaziņo Jāunlatgales
pieteikt šai pagasta tieai sešu mēnešu
apriņķa
1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

pirdos oafrfiisolBBna

tiesu ispilditājs

pirdos tairittn

Rīgas notārs Krūllsnds

DzelištilB virsvalde «bSS?lrm

[ m Mizu tmm.
rļ
tīvais departaments,

pamatojoties uz 1920. g. 15. septembra
! ikurrāa par uzvārdu maiņu p. 10 dara
smamu, kauz: !) _ Kristapa Jāņa Ozoliņa,
ari Ozols, 2) Kārļa Eichmaņa, 3) Jāņa
Zosu, ari Valkovskis, ari Zālīte, 4) Hermaņa Kira, ari Kiris, 5) Rudolla Eiharda
laikā no šā slud nljuma iespie aias dieEkstiņa, ari Ekšteins, 6) Vīluma Boze —
Daugavpilī, 14. decembrī 1925. g.
nas . Valdības Vēstnesī'. _
attiecīgiem uzvārdu
maiņas lūgumiem,
Priekšs. v. G. Tiezenhauzens.
Pāc šā termiņa no'ecēšanas nekādi
izsludināti
kuri
Vēstnesī"
.Valdības
19446 Sekr. p. v. L. D rozdo vsk y.
iebildumi ne iks pieņemti un adopcija
Nš 203, no 1925. g. 12. sept. un pret
tiks no pagasta tiesas apstiprināta.
kupem triju mēnešu laika iebildumi
Burtnieku pag. tie»ā, l92a. g. 29. dec.
utgiies apgaaiiiua. i i\mm\i
nav celti, iekšlietu ministtis
Priekšs dētajā v. P. Kraukle.
ar šo paziņo vispārībai
ka mirušā
nolēma:
^
2C463
3
Rakstvedis
J.
Krūmiņ
š.
1924. g. 7. augustā, Rēzeknes apr.,
Vidžmuižas pagasta piederīgā Mal sa
I. Lūdzējiem turpmāk saukties:
Mālupes pagasttiesa,
Andrieva d. Broka privattestaments, ar
1) Kristapam Jānim Ozoliņam , ari Ozols—pamatojoties uz savu
kuru testatora kustama un nekustama Valkas apriņķī
uzvārda .Ozols",
pag.
gada
18.
lēmumu
un
padecembra
manta novēlēta
Jadvigai Matīsa m.
2) Kārlim Eichmanim — uzvārdā .Ozols',
ga ttlesu likuma 108. un l09. p.p. ar šo
Brok ar apgabaltiesas 1925. g. 16. ok3) Jānim Zose,
ari
Valkovskis,
ari
tobra lēmumu apstiprināts un izdots paziņo, ka Latvijas pilsone Adelīna PeZallte — uzvārdā .Zālīte',
mantiniecei Jadvigai Matīsa m. Brok. lēja m. Stirna ir adoptējusi par sa- 4) Hermanim Kiram,
ari Kiris — uzvārdā
Daugavp., 22. dec. 1925. g. L.Nsl40a:25 vām meitēm ar v.sām miesīgu bērnu
«Kiers - ,
tiesībām
Latvijas
Sarkanā
Krusta
sanaPriekšsēd. b. J. Krūmiņš.
5) Rūdolfam
Erhardam Ekstiņam —
torijas Asares audzēknes Olgu un Pau20098
Sekretārs J. K a n g u r s.
uzvārda .Ekšteins" un
līni Kodoles, piešķirot tām savu uz6) Viļumam BoŽe — uzvārdā ,T a u 1 i ņ š .
vārdu .Stirna*.
II. Visi dokumenti, kā: pases, apliePersoms, kuiām pr*t šo adopciju būtu
ibas, pilnvaras, līgumi, kvītes nn t. t.,
atklātā tiesas sēdē 1925. gada 24jūlija kādi iebildumi tielc uzaicinātas pieteikt
izklausījusi šīs tiesas prokurora lūgumu savus iebildumus šai pagasttiesai sešu 5as _ Izdoti līdz Šim uz lūdzēju vārdiem no
atzīt Jevdokiju Kuzminu par atrodošos mēnešu laikā, skaitot no šī sludināju na /isādām iestādēm, ka ari valsts amata
bezvēsts prombūtnē, nolēma
publicēt iesildumumts šai pagasttiesai sešu mē- un privātām personām, ir skaitāmi kā
^
prom.Valdības Vēstnesī* par bezvēsts
nešu laikā, Skaitot no Šī sludinājuma itdoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.
esošo Jevdokiju Kuzminu
un uzdot iespiešanas diena» . Vaid bas _ Vēstnesī".
III. Šie lēmumi stājušies spēkā š s
6
Linavas pagasta padomei iecelt aizbildPēc m nītā termiņa notecēšanas ne12. dec mbiī.
niecību par bezvēsts promesošā Jev- kādi iebildumi netiks pieņemti un adopRigā, 30. decembrī 1925. g. Nš 25006
dokija
Kuzmina
mantu,
atrodošos cija tiks apstiprināta.
Par
administratīvā departamenta
Linavas pag., Aitjomi ciemā.
Mālupes pagasttiesā, 1925. g. 29. dec.
vicedirektoru K. Ābels.
Priekšsēdētājs J. Bērziņš.
So lēmumu publicēt civ. proc. lik.
20351
Nod. vad. v. P. Kurzemnieks.
20772
Rakstvedis
Alt.
N
ā
g
e
I
s.
295. p. kārtībā.

Latgales apnafialtlesas 1. Modaļa,

Daugavp.,23. dec. 1925. g. LNšlll7a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
20099
Sekretārs J. K a n g u r s.

" 17. decembrī 1925. g uz Jūlijas Reinfeld lūgumu un _ civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p., nolēma:
t) parādu 117 rbļ. 68 _k. pec galvoatklāta tiesas sēdē 1925. g. 24. jūlija
šanas ahta, izdota no Pelēja Reinfelda izklausījusi šīs apgabaltiesas prokurora
uz mazgadīgo Hamburgeru vārdu un lūgumu atzīt Pēteri Alekseja d. Tolkovski par atrodošos bezvēsts prom1869. g. 16. jūlijā nostiprināta uz Reinfeldiem, Graac (Graatz), Pauker un būtnē, nolēma: publicēt .Vaid. Vēstn."
Zauersteiniem pieder, nekustamas mantas par bezvēsts promesošo Pēteri Alekseja
Grobiņā,
ar
kreposta
Ne 33,
— d. Tolkovski un uzdot Linavas pagasta

Latgales apgabaltiesas 1. [.Mala,

Rīgas

1.

iec.

apgabaltiesas

tiesu

izpildītājs

letilietn mintstriiai

ir iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi
1) Aleksandrs Pincs ar sievu
Emmu
sastāvošu no dzīvokļa iekāttas un novērmeitām: Austiu un Maiju, dzīvojoši
tētu par Ls 894.
Rīga, Bn,ibas iela Ns 30. dz. 3, kuri
Ucināt i&takstu, novērtējama, kā ari
vēlas saukties uzvārdā .Caune",
«pjkatit pārdodamo mauta, varza pār2) Lība Ozoliņ, ari Ozols,
dzīvojoša
ļaunas dienā uz vietas.
Kuldīgas apriņķī, Zvārdes pagastā
Rīgā, 7. janvārī 1926. g.
Striķu muižā, kura veļas saukties uzvārda .Ozols",
21696
Tiesu izpild. Grinields.
paziņo, ka

18. janvārī 1926. g., pulkst
10 diena, Rīga, Rats lauk. Ns č", pārdos Izraēla Šteingolda kustamo mantu,

Tliis iteiit ii0mm

paziņo, ka 16 janvārī 1£26 g., pulksten
11 dienā, Rīgā, 1. Maskavas iriis Ns 10S, dažādu maksājumu piedzinēja przlņo,
; i ' A 0 s Šloma Barkana kustamo mantu,
ka 15. janvārī
1926, g^ pulksttns
sastāvošu no 10 mucām siļķu un citām 12 dienā, Rīga, I. Smilšu iela Nš 12,
mantām un novērtētu ņy s 600.—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apakatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Dāvida G1 i k s m a ņ a kustafito mantu»
Rīgā, 28. decembrī 1925. g.
novērtētu par Ls 778 un sastāvošu, n»
20698
Tiesu izpild. i. Grinios.
60 gab likuma grāmatām, viņa 1923. g.
ienākuma
un proc
peļņas
nodokļa
segša ai.
Rīgā, 8. janvārī 1526. g. .
ziņo, ka Markuss Izraēla d. Bergmans 20786
Piedzinējs Heibovičs.
ir atsaucis savu Peisacham Morducha d.
Be gļianim izdoto ģeneralpilnv^ru, apliecinātu manā kantorī i924. g. 30. aug.
25. janvārī
1926. g,
uz
1) plākšņu
ar reģ. Nš 3625.
dzelzi 51500 kgr. un 2) jumtu skārdu,
20713
Notārs J. K r ū kl a n d s.
melno 45000 kgr. Torgu sākums pulkst
10 rītā. Torgu dalībniekiem jāiemaksā
10°/o drošības naudas no piedāvājuma.
vēitības
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē,
Gogoļa
ielā
Ns i,
iekšlietu min.administra- ist. 101.
2
20788

Rīgas policijas 1. iec. pr-ks
paziņo, ka
1926. g. 2'. janvārī
pulksten 10 rīta, m. Smīllu ielā Ns 1„

pirdos volrBisolflili
Kārļa Gintera un b-dru «pāvu apstrādāšanas
notaksētu par
doppelmašinu,
Ls 1093 71.

Rīga, 8. janvārī 1926. g.
20624 ^
Priekšnieks (paraksts).

Rgas

pol.

1. iec. priekšnieks

peziņo, ka
20. janvārī
1926. g-,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Šķūņu ielā Ns 5*.

pārdos oalrflltsolBanfi
Judela Feigina apavu
veikala
iekārtu ,,
notaksētu par Ls 1 9,46, par labu atsev.
tirdzn. rupn. uzņ. daro. slimo kasei.
Rīgā, 8. janvārī 1926. g.
20623
Priekšnieks (paraksts).

^igas polic.

1.

iec. priekšnieks

paziņo,

g-,
ka
22. janvāri
1926.
pulksten 10, Rīgā,
i. Grēcinieku iel*
Ns 33, dz. 1,

Pārdos oairāhsolišanft
Jankela Pastemaka

vienu

ozola

koka

bufeti, notaksētu par Ls 255,07, par labi»

atsev. tirdzniec. un rupn. uzņ. darbin.
slimo kasei.
Rīgā, 8. janvārī 1926. g.
20623
Priekšnieks (paraksts).

Rig*s pol. 3 iec. priekšnieks
paziņo, ka 18. janvārī 1926. g., pulksten
11 diena, Rīgā, Brīvības ielā Ns 38,

Jirc iiiiioi

pils. Zalomonam

Garber piederošās tate'klavieres, novērtētas par Ls 84.56, piedzenot šo sumu par labu Rīgas pilsētas
valdei, kā dzīvokļu nodokli.
Apskatīt pārdodamās klavieres vārē»
pārdošanas diena uz vietas.
Rīgā, 8. janvārī 1926. g. Nš 38103.
207^2
Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas

pol. 3

iec. priekšnieks

pasi

' **>* «°
e Rēžeknefr,V*Pr
P°- Pr-ka 1921. g
ielā 4a 24u«t.
ma \"
5242l ,2 MariiaSpfSarn Zaķ?av-;
uAoXi no Atasienes
p a^valE
^'sePtemDri 1920. g. ar
Jēzupa d - Leitana v.;
pils. _ Adelei Neij piederošo rakstāmgaldu ^4M n, a r
īsfk^'T
novērtētu par Ls 9,53, piedzenot
S'apliec
izdotu n0
šo RLZcknes
Rēzekne
kara apr. pr-ka ' 17.
surnu par labu Rīgas pilsētas
janvari
valdei
ka dzīvokļu nodokli.
1290
Eduaid Donata
°
"
**
a
J
'
ustov
at;
Apskatīt pārdodamo rakstāmgaldu varēs
14) Atvaļin.
apliec, izdotu no 1. Liepārdošanas diena uz vietas.
mandi «* 18. janRīgā, 8. janvārī 1926. g. Ns 38125
°
varfi g^-'k
ar
8Nš
2041 uz Jēzupa
r. 19?'
Dommieka d. Broka ii
Priekšnieka v. (paraksts).
. 20721 t
paziņo,

pulksten

z

ka

11,

16.

janvārī
Rīgā, Brīvibas

1926

Pārdos fJūlriksollsūns

Ventspils pilsētas policijas pr ekšnieks
par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Talsu
pi'sētas policijas priekš-ieka 15. martā
Jāņa d. Lasmaņa vārdu.
19385 1920. g. Nš 183 uz Vilhelma Oskara
Jāņa d. Jansona vārdu
19524
Lenču pag. valde izsludina par neVentspils pilsētas policijas priekšniek»
derīgiem, kā pieteiktus par nozaud 1-tiem:
Latvijas iekšz. pasi ar Nš 547, izdotu iziludina par nederīgu, ki nozaudētu,
na Lecu pag valdas 9. martā 1921. g. Latvija» iekšzemes pasi, izdotu no Valuz Mārtiņa Mārtiņa d. Kārkliņa vārdu degales pagasta
valdes 20. septembri
un zirgu pasi ar Nš 4783, izdotu no 1920. g. Nt 818 uz Paulinas Jāņa m.
Rīga i

pilsētas

pirdos ooMksolīSand

pirtos rahDMsoHl

pnbllsRB valrlsolKanl

laidos mii. vaifSlieHīiHl

lm\m

īSftiraaft*^

1921. g. uz

valdes

17.

novembri

izsludina

Grinberžes vārdu.

Rīgas prefektūra izsludina par nederību
nozaudēto

gada uzturas atļauju Nš27894

uz Aneles Pečatovskajas v.

19689

Rīgas prefektūra izsludina par nederīgu
nozaudēto gada uzturas atļauju Nš 13802
uz Jonasa Aizikoviča v.
Rīgas

polic. 8. iec. priekšnieks

19690
izslu-

dina par nederigu, kā nozaud'tu ksjakl.
apliecību J* 15779, izd. no Rigas ksra
jpr. pr-ka uz Jāņa Ernesta d. Strēle v.,
19523 dzim. 1885. g, piederīga
pie Gaviezes
pag., Liepājas apr., dzīv. Valmieras ielā
II. iec. Nš 2, dz 4.
19691

Jēkoba Terrepinga vārdu,
Rēzeknes apriņķa priekšnieka
7. aprīlī
1922. g. parakstītas uz Viļā
paligs izsludina par nederīgu, kā nozauKartiņa vārdu.
19345
15) karaklausības
apliec,
Rīgas pol. _ 12. iec. priekšn. atsauc
izdotu no
dētu, iekšzemes pas', izdotu no SakstiRīgas polic. 3. iec priekšnieks «•
Daugavpils kājn. pulka komandiera
Vecpiebalgas pag. valde caur šo iz- gales pagasta valdes (kad, zem kāda Nš savu sludinājumu ievietotu .Valdības
ņ
'g^ar
jV?l37 uz Alekša sludina par nederigu, kā nozaudētu, nav zināms) uz Eroslava Ignata d. Da- Vēstn." 1925. g. 187. num. attiecibā uz
P *fl ?'
Jt-' ™- i'nvarī, h 'Ta S,!' &
pulksten S?
11, Rīga, Bruņinieku ielā Nš 12 Ignata
d. Ikaunieka v ;
19520 nozaudēto karaklaus. apliecību, izd. no
karaklausības apliecību izdotu no Latga- kuļa vārdu.
dz. ,50, i
16) zirga pasi, izdotu no
'
Rīgas kaj;a apr. pr-ka 19. jūnijā 1921 g.
Atasienes les inženieru rotas komandiera
17. febpag. valdes n. septembri 1920. g
Alūksnes iecirkņa po.icijas prinkšnieks ar Nš 22871 uz Kārļa Indriķa d. Janson
ar ruārī 1921. g. ar Nš 1152 uz Pētera izsludina par nederīgu, kā
_
Nš 401 uz Trifana Pētera d. Novikova v.; Anža d. Rēķis vārdu.
nozaudētu,
vārdu, kura atrasta un skaitāma par de19383
Latv.
iekšz.
pasi
uz
Klizab;:es
Osipa
m.
17) Atvaļin. apliec, izdotu no Latgarīgu.
19404
pils. Kārlim Vikam piederošās 3 medicin
no Alūksnes iec.
Jaunpiebalgas
pag. valde, Cēsu apr., Kijuc- vārdu, izdotu
ādas bumbas, viagrošanas aparātu un les partizāņu pulka 21. decembri 1920 g
Rīgas
pol.
9.
iec.
pr-ks
izsludina
par
izsludina
par
nederīgiem
nozaudētus
policijas
priekšnieka
17
sept.
1920.
g.
ar Ns 17341 uz Osipa Aleksandra d.
2 .Penčing'
balles ,
novērtētas par
sekošus dokumentus: Latvijas iekšzemes Nš 1377.
19514 nederīgu pils. Jezapam Ignata d. Puncul,
Ls 133,56, piedzenot šo sumu par labu Dzenovska v.;
dzim. 1902. g., izdotu no Rēzeknes kara
18) Atvaļin. apliec, izdotu no Rēzek- pasi, izdotu no šīs pag. valdes 8. marta
pils. Augustei Borman,
. Aizputes apriņķa
priekšnieka palīgs apr. pr-ka 1923. g. apliecību ar Nš 10370,
1920.
g.
a
Nš
295
uz
Pētef»
Anža
d.
r
nes
kara
apr.
pr-ka
_
pārdodamo mantu, kā ari
9. maijā
1923. g„
Apskatīt
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu, par to, ka viņš nederīgs ka^a dienestam.
Klajara vārdu un zirga pasi, izdotu no atvaļinājuma apliecība Nš 1802,
ar Ns 7359 uz Antona Antona d. Caizzināt novērtējumu
izdotuvarēs
padošanas
šīs pag. valdes ? 30 jūnijā 1920. g. ar
Kigas
pol.
/. iec. pr-ks
izsludina
kuļa
v.;
dienā uz vietas. 4. februāri 1921. g. no Aizputes-KuldīNš 529 uz Pētefa ĶFapara v.
14)336
par nederigu nozaudēto karaklausības
19) Atvaļin. apliec, izdotu no Zemgas kara apriņķa
priekšnieka
uz
pils.
Rīgā, 8. janvārī 1926. g. Nš 149.
gales artilērijas pulka k-ra
1. aprilī
Jaunpiebalgas pag. valde, Cēsu apr., Ģirta Toma d. Langlreina vārdu, dzim. apliecību ar Nš 14643, izdotu no Rīgas
20703
kara apr. pr-ka uz pils. Mārtiņa Annas d.
Priekšnieka v. (paraksts).
1921. g. ar Nš 2423 uz Franča Ādama izsludina par nederīgu nozaudēto Latv. 1891. g.
19513
Gaiļa v., dzīv. Lāčplēša ielā Nš 59,
d. Skuruļa v.;
iekšzemes pasi, izdotu no šīs pagasta
Vecgulbenes
pagasta valde izsludina
Rīgas pol. 8. iec. priekšn.
dz. 47.
19309
20) karaklausības apliecību, izdotu no valdes
15. novembrī
1920. gadā ar
iekšzemes pas
dara zināmu, ka 28 janvāri 1926. g., Rēzeknes kara apr. pr-ka 29. maijā Ns 1699 uz Jāņa Anža d. Zariņa vārdu. par nederigu Latvijas
Rīgas
policijas
11. iec
priekšnieks
Nš 1248, izdotu no šis pagasta valdes
1924. -g. ar Ns 10498 uz Jūlija Andreja
pulksten
10 dienā, Rīgā, Bruņinieku
izsludina par nederīgu nozaudēto karaJaunpiebalgas- pag. valde, Cēsu apr., 1920. g 18. augustā uz Pēteja Jāņa d
d. Vikaja v :
Nš 47,
klausības atvaļ. apliecību ar Nš 7270,
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv. Plauks vārdu
19311
.
21) atvaļin. apliec, izdotu no Rēzeknes
izdotu no Jelgavas-Bauskas kara apr.
kara apr. pr-ka 23. aprilī
1923. g. ar iekšzemes pasi, izdotu no šīs pagasta
Gaujienas pagasta valde izsludina par pr-ka 1920. g. 2. decembrī uz Juliusa
valdes 1920 g. 29. marlā ar Nš 935 uz
Ns 38?3 uz Savina Grigorija d: Sokokā nozaudētu, Latvijas iekšz Dāvida d. Kazaka v., dziv. m. NoKārlim Johanspnam piederošās mantas: lova v.;
Jāņa M irijas d. Pabērza vārdu.
19334 nederigu,
19821
pasi, izdotu no Gaujienas pagasta valmetņu ielā Nš 11, dz. 30.
elektro motora un ta piederumus, kā
22) zir^a pasi, izdotu no Varakļānu
Jaunpiebalgas pag. valde, Ctsu apr., des 1921_ g. 10. novembn _ Nj 708 uz
ari dažādas mēbeles, novērtētas par
Rīgas polic. 11> iec pr-ks izludina par
p«g. valdes 1920. g. ar Nš 358 uz Sa- izsludina par nederīgu nozaudēto Latv. Alekša fēkaba d. Zvfgznea vardu.
19595
Ls 861, īres parāda segšanai par labu
nederīgu nozaudelo pagaidu apliecību,
iekšzemes pasi, izdotu no šis pag.
Mannai Mendelsoa, saskcņa ar Rīgas vina Grigorija d. Sokolova v.;
Tukuma apriņķa priekšnieka
palīgs ar
Ns 22699, izdotu no viņa 1925. g.
23) karaklausības apliecību izdotu no valdes 15. aprilī 1920. g. ar Nš. 1238 uz
III raj. ī es valdes p. g. 21. novembra
I. iecirknī izsludina par nederīgu iekšz
11. septembrī uz Leo Antona d. Frei4. Valmieras kājn. pulka komandiera Pētera Jēkaba d. Aptīta v.
19333
. izp. rakstu Nš 2877.
p*si, izdotu no viņa J* 5!>15 uz Grit^ maņa v., dzīv. Slokas ielā Ns 6U , dz 3.
30. maijā 1921. g. ar Nš 4628 uz Sali19527
Jaunpiebalgas pag. valde, Cēsu apr., Ola d vārdu.
Pārdodamas mantas varēs apskatīt mona Antona d
Rīga» 6. polic iecirkņa priekšnieks
Krūmiņa
v.;
minētā dienā uz vietas.
izsludina par nederigu nozaudēto Latv
24) zirga pasi, izdotu no Atasienes
Rīgas polic 4. iec. priekšnieks izsiud. izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
iekšzemes
pasi,
izdotu
no
šīs
pagasta
20723
Priekšnieks (paraksts).
par nederīgu nozaudēto karaklausības
pag. valdes 16. jūlijā 1920. g. ar Ns 187
karaklausības apliecību N» 5387, izdotu
valdes 12. septembri 1921. g.ar Nš 2082
uz Jāzepa Pētera d. Višņevska v.;
apliec-grām. ar Ns 17237, izdotu 1923^g. 1925. g. 4. martā no Daugavpils kāja
Rīgas pol. 8. iec. priekšn. 25) Latv. iensz. pasi, izdotu no Rē- uz Jāņa-Roberta Kārļa d. Jemssa vardu. 15. aug. uz lanlskij, Viļā Kārļa dēla apr. pr-ka uz Aleksandra Jura d. Vanaga
',
19818
vārdu.
19819
dara zināmu, ka 29 Janvārī 1926. g., zeknes apr. 4. iec. polic. pr-ka 1920. g.
Jaunpiebalgas pag. valde, Cēsu apr.,. vārda.
Izidora m. izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.'
iela Ns 2, ar Nš 4930 uz Antonijas
pulksten 10 rītā, Valmieras
A'ūicsnes iec. pol. priekšnieks izsludina
Stabulniek (Veigerl v.:
Nezaudēta Rigā un skaitāma par neiekšzemes pasi,
izdotu no Cēsu apr.
par nederigu nozaudēto Latvijas iekšz.
26) zirga pasi, izdotu no Dricena pag.' pr-ka paliga II iec. 24. martā 1924. g. derīgu poļu pase ar Nš 13o 228, izdota
pasi ar Nš 596, izdotu no Ziemera
no Polijas ārlietu ministrijas Varšavā
valdes li. februārī 1925. g. ar Ns 9iiO ar Nš 768 uz
Anna* Jāņa m. Cīrul 1925. g. 5 janvārī uz Polijas^pavahtn. pag. valdes 25. novembri 1920. g. uz
K. Vdlfbergam piedeiošas mantas: sa- uz Jāņa Lambas v.;
vārdu.
.
19330 Honorata Sicianko (Sycianko) vardu.
Alireda Otto d. llziņa v.
19723
stāvošas no stiklu fdbrikss inventāra,
27) Latv. iekšz. pasi, izdotu no RēPamats.
Rīgas pils. 3. polic. iec.
novērtētas par Ls 456 slimo kases pa- zeknes apr. 4. iec. polic. pr-ka 16. deJaunpiebalgas pag. valde, Cēsu apr.,
Aizputes apr. priekšnieka palīgs izslurāda segšanai par labu Rigas kop. slimo cembrī 19i0. g. ar Ns 6654 uz Laura izsludina par neder gu nozaudēto Latv,
priekšnieka
1925. g. 7. septembra dina par nederigu, kā nozaudētu, Latv.
iekšzemes paīi, izdotu no- šīs' pagasta
protokols Nš 1494.
2 724
kasei, saskati ar Darba insp. slimokašu Jēzupa d, Pušmucana v.;
iekšz. pasi ar Nš 419, izdotu 8. martā
lietās p g. 12. decembra rakstu Nš86525.
28) . Latv. iekšz. pasi. izdotu no ta valdes 18. martā 1920. g. ar Ns 60^ u;
1920. g. no Aizputes pils. polic. pr-ta
Lutriņu pag. valde, Kuldīga< apr., izPārdodamās mantas apskatāmas pār- paša pol. pr-ka 30. decembrī 1920. g. Jāņa Pētera d. Cīpura v.
19332
_
siud na
par nederīgu nozaudēt i vec uz Bertas Lāzera m. Beitleres, dzim.
došanas dienā uz vietas.
19737
ar Ns 7042 uz Pētera Augusta d.
, ar Nš 13102, Saļmanson v.
Jaunpiebalgas pag. valde, Cēsu apr, parauga karakla;s. apliec
20722 j
Priekšnieks (paraksts).
Čeijča v.;
izdotu no Ludzas kara iapr. priekšnieka
Daugavpils prefektūra izsludina par neizsludina .par nederigu nozaudēto Latv
29) atvaļin. apliec, izdotu no inten1923. g. 27. Kbr. vz Ar.to.ia Eduarda d. derīga Latvijas pasi ar Nš 5892, izdotu
, Rīgas apr. priekā .palīgs I. iec danturas dzirn.-maizes cept. pr-ka 9. jū- iekšzemes pasi, izdotu no šis pagasta Bobrova vārdu.
16455
valdes 1920. g. 29. m?rU ar Ns 1005
17. janvārī 1925. g. no Daugavpils pre'
paziņo, ka 21. janvārī 1926. g., pulkst. nija 1923. g. ar Nš 296 uz Pētera Au- uz Pētera Kārta d. Pikura v.
19329
Lutriņu pag. valde, Kvldīgas apr
iz" fekta uz Marijas Vikentija m. Vasiļevskas
19185
12 dienā, Ādažu pagtsta, Lau u mājās, gusta d. Ceijča v.;
^ pa" vārdu, kā pieteiktu par nozaudētu. 19825
Jaunpiebalgas pag. valde, Cēsu apr., sludina par neder, nozaudēto v. ca
pārdos
Prefektūra izsludina par nederīgu no- izsludina par nederīga nozaudēto Latv. rauga kirakhusibas aplec. ar Ns 17324'
Daugavpils
prefektūra izsludina par
zaudēto gada uzturas, atļauju ar Ns 028570 iekšzemes pasi, izdolu no šīs pagasta izdotu no Latgales partizāņu ļ ulka kom
nederīgu Latvijas pasi ar JMŠ 22t98 izdotu
Abuuz Kristīnes Ķornilovas v.
19507 valdes 192j. g. 7. maijā ar Ns 1423 uz 1 22. g. 4. feb-. uz Lutriņu- pag.,
no Daugavpils pilsētas prefekta 28. maijā
nederīgas 23 stenceles, saskaņā ar Pasta
?;
19328 iās iedz. Kāiļa Jāņa d. Ķil aeha vārdu
1-23. g. uz Vladislava Timšana vārdu,
slimo kase Kārļa Kārļa d. Irša vardu.
Latvijas
skolotāju
kopēja
telegrāfa; virsvaldes rakstu
Nš £4 26 no
kā pieteiktu par nozaudētu.
19725
Latvijas
skolotāju
Kalupes
pag.
valde,
Daugavpils
apr.
ka
nozaudēta
ziņo,
Jaunpiebalgas pag. Valde
Cēsu apr.,
30. novembra 192). g.
kopijās slimo kases dalībnieka grāma- izsludina par nederīgu nozaudēto Latv. izsludina par ieder, nozaud. karakki ,s
Daugavpils
prefektūra
izsludina par
Rigā, 8. janvārī 1926. g. Ns 10837.
tiņa ar Ns 2784 uz Broņislavas Ikovniek iekšzemes pasi, izdotu no Bolvu pag. apliec, ar Ns 11039 ivdotu no Daugavnederīgu Latvijas pasi ar Ns 26059, izd.
1922. g. 6 nov. uz 30. okt brl 192J.g. r,o Naujienas (Maļi20706
Priekšn. pal. I. iec. (paraksts).
vārdu, skaitīt par nederīga
1950o voldes
Jāunlatgales apr.
1. augusta pils kara apr. pr-ka
19343 novas) pag. valdes uz Alekseja Sīmaņa d.
1921. g, arJMš 6600112162 uz Semenova Staņislava Jēzupa d. Babra v.
Sēlpils pagasta valde izsludina paRīga» apriņķa priekšnieka palīgs
Georgija
vardu,
dz.
Valentinovas
fermā.
Ivanova v, ka pieteiktu par nozaudētu.
par
noapliecību
ar
Annas
pag.
valde
izsludina
atvaļinājuma
nederigu
I. iecirknī
zaudētu un nederigu
iekšzemes pasi
Kobežsargu pulka
Daugavpils apr.
pr-ka paL 2. iec.
Nš
izdotu
no
III
438,
Pabažu
pag.
valde
ar
šo
izsludina
paziņo, ka 21. janvārī 1926. g, pulkst. komandiera 1921. ģ. 8. janvārī uz Bernr
Nš 1691, izdotu no Annas pag. valdes izsludina par nederīgu nozaudēto gada
par nozaudētu
un
tamdēļ
nederīgu
sud12 dienā, Doles pagastā, Ķekavu
t922.
g.
27.
sept.
uz
Grietas
Jēkaba
m.
uzturas apliecību, izdotu no iekšl. ministr,
barda Pētera cl. Grieķeva vārdu, ka Latvijas iekšzemes- pasi, izdotu no sīs
malās
19585 admin. dep. pasu nodaļas 3. decembrī
?_
nozaudētu.
19370 pagasta valdes 9. martā .1920. g. ar Žkipsne vārdu.
1924. g. ar Nš 026911
uz
Jeliseja
Ns 76 uz Augusta Miķeļa
d
Jurkas
Annas pag. valde izsludina
par no
Sātiņu pagasta valde ar šo izsludina
19739
*strata d. Ivanova v.
vārdu.
19356 zaudētu un nederīgi kāja klausības apsadegušo
Latvijas
iekšzenederīgu
par
Cieceres
pagasta
Jāunlatgales
apriņķa
pr-ka
2.
iecirkņa
stipru
dinamo
izdotu
no
liecbu
Nš
6
81
izd.
ro
Latgales
artivienu 220 voltu, 60 amp.
mes pasi,
Vārnavas pag. valde Jēkabpils spr.
ģ. 30. palīgs izsludina par nederīgu nozaudēto
ly20
mašinu, vienu dēlīša zāģējamo mašinu, valdes 11. augusta 1920. g. ar Ns 444 izsludina par nederīgu nozaudēto Latv. lērijas pulka komandiera
19369
i895I karaklaus.
napstrīBurstein
v.
sep . uz Otto Jura d. Grīsli'! v.
apliecību, izdotu no Ludzas
uz Anetes Friča m.
vienu zirgu un vienu govi dēļ
iēkšz. pasi ar Nš lcS.izdotu no šis valka(a apr. pr-ka 6. novembri 1924. g. ar
dama nod. Ls 1700.— piedzīšanas no
des
1920.
26
jūlija
uz
Lūcijas
Kārļa
g.
Lipnas pag. valde izsiud na par nedeSuntažu pagasta v_alde izsludina par
Nš 18996 uz pils. Paula Jāņa d. MelnAndreja Pušķaina sask. ar tiešo nod. nederīgu, ka nozaudētu, iekšzemes pasi meitas Elksne vārdu.
193s0 rīgu, kā nozaudētu Latvijas
iekšz. mes
un
47017.
19730
ar
Nš
136495
dep ta rakstu
pasi Ns 159/ 1512, izdotu
no Liepnas ūdra vārdu.
ar Ns 1905, izdotu 14. marta i923. g.
Raunas pag, valde izsludina par ne- pag. valdes 1920. g. 30. nov. uz Nikopalīga
Ilūkstes
apriņķa
pr-ki 1. iec. palīgs
apr. priekšnieka
Rīgā, 8. janvārī 19 6. g. Nš 8164/24, no Ilūkstes
Ns 9366 I iecirknī uz Terentija Nikona d. Zari- derīgu nozaudēto zirga pasi ar N? 156, laja Pētera d. Kilipa vardu.
196L0 izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
19375 izdotu no šīs pagasta valdes 1920. g.
Latvijas iekšz. pasi ar Nš 50»4, izdotu
araksts).
nova vārdu.
valde
izsiud
na
par
20707 Priekšn ^ paļ. j^jec-Jp
Veclaicenes
pag.
martā
uz
Kārļa
Dāvā
d.
Plūmīts
16.
no Kalkunas pag. valdes 19. decembri
kā
nozaudēt
doizsludina
par
nederīgiem,
is,
s
.-košus
19361
vārdu.
pagasta
valde
Drabešu
1924. g. uz Agatas Gaspara m. Lauren v.
kumentus:
1) Latvija? iek-zemes pasi
apr. Varakļāna pollt. prieKDieto nederīgām kā pieteiktas par nozaudēpagasta valde izsludina
par Nš 7ā3, izdotu bo Veclaicenes pag v
Raunas
Ilūkstes apr. priekšnieka 1. iec. palīks
zemāk
minētos
pasi',
izdotu
no
izsludina par nederīgiem
tām: Latvijas iekšzemes
nederīgu nozaudēto zirga pasi ar Nš 21,
dokumentus:
Drabešu pagasta valdes 27. iebruan izdotu no šis pagasta valdes 1920 g. 1921. g. 28. nov. uz Helēnas Annas- izsludini par nederīgu, kā nozaudītu
Anža d.
Amalijas Mebob vārdu, un 2) Latvijas zirga pasi ar Nš 106, izdotu no Bo1) Latv. iekšzemes pasi, izdotu no 1920. g. ar Nš t61 uz Augusta
15. martā uz Dāvā Kārļa dēlu Iibīts iekšzemes pasi Ns 47o, izdotu no Vecrovkas pag. valdes 13. janvārī 1921. g.
Borkavas pag. valdes 25. marta 1923. g. Rozes vārdu un zirga pasi, izdotu no
19360 laicenes pagasta va'des 192J. g. 23. deuz Ādama Jāzepa d. Pučkas v.
19743
24. janvāri vārdu.
Kazimira d. Drabešu pagasta valdes
ar Nš 2034 uz Pēlēja
Augusta Anža d.
cembri uz Zelmas Kārļa m. Miezīt v.
uz
valde,
Cēsu
apr.,
v.;
ar
Nš
148
Mazst.aupes
pag
Ikaunieka
1920. g.
Ilūkstes
apriņķa
pr-ka 1. iec. palīgs
193.6 izgludina par nederīgu nozaudēto zirga
19612^
2) Latv. pasi, izdotu no Atasienes Rozes vārdu.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
ar
Nš
564
Izdotu
no
šīs
pag.
valdes
jūlijā
1922.
g.
Ns
5?,
pasi ar
pag. valdes 5.
Jaunlaicenes pag. v. izsludina p'r nezirga pasi ar Nš 587, izdotu no BoJaunp iebalgas pag. valde, Cēsu apr.,
,
1920. g. 9. ap iii un Ādama Miķeļa d. derīgu nozaudēto Latvijas
uz Vikentija Jāņa d. Ivanova v.;
iekšzemes rokas pag. valdes 2. martā 1922. g. uz
izsludina par nederīgu nozaudēto karatas
pašas
Ozol vārdir
19347
19741
3) Latv. pasi, izdotu no
pasi Nš 1731, izdotu no šīs paga'ta v. Justina Alfonsa d. Skakovska v.
izdotu no 2. Vents1921..g. ar klausības apliecību,
pag. valde* 15. -februārī
uz Juliusa Pētefa d. Gn-bes v.
19324
komandiera 24. marta
pulka
pils
kājnieku
priekšni:k'a
palīgs
Vitrupes
pag.
valde
izsludina
par
noTukuma
apriņķa
Nš 449 uz Leokadijas Beinarovicv. ;
1921. g. ar Ns 4518 uz Jāņa Kārļa d. I. iecirknī izsludina par nederīgiem seKrāslavas pag. valde izsludina par nezaudētu un nedergu Latvija» iekšzemes
4) Latv. pasi, izdotu no Rēzeknes Būmaņa vārdu.
19339
derīgu
nozaudēto atvaļinājima
apliepasi Nš 1110. izdotu
no šīs (Ķirbižu)
košus dokumentus:
1920. gada
apr
4 iec. polic. pr-ka
Nolberga cību Nš 262, izdotu no 1. Liepājas _ kāj- pag. valdes ši g. 13. maijā uz Augu-ta
1) Latvijas pasi nz Friča
Cēsu apr.,
Jāzepa
valde,
Teodora
pag.
Ns
5330
uz
iebalgas
Jaunp
11. aprilī ar
19610
1923. g. 5/6. jūnija uz Andrēia d Veinberga vārdu
nozaudēto Latv. vārdu, izdotu no Laminu pag. valdes nieku pulka
izsludina par nederīgu
d Belnaroviča v.;
19598
klausības apliecību, Kazimira Jāzepa d. Dunskas v.
no
sis
pagasta
Nš
15
un
21
kara
pašas
tas
pasi,
izdotu
Ilzenes psg. valde izsludina par neiekšzemes
51 Latv. pasi. izdotu no
1920. g. ar valdes 8. martā 1920. g. ar Nš 30ui uz izdotu no lukuma-Talsu kara apriņķa
Krāslavas pagasta valde izsludina par derīgu pazaudēto
Latvijas
iekšzemes
pag. valdes 29. decembrī
Nš 7610 uz Friča Nolberga
vardu.
1933/
pr-ka
zem
d.
Razna
v.,
d
Līpaca
Pēteta Jāņa
r.edetīgām — zirgu pasi Nš 1734, izdotu pasi Nš 980, izdotu no Ilzenes pagasta
M 5098 uz Jāzepa Jāzepa
1952a
vārdu.
1922. g.
5
oktobrī, un iekšzemes valdes 19/4 g. 4. janvārī uz Vallijaspasi, izdotu no Atasienes
61 zirga
Jaunpiebalgas pag. valde, Cēsu apr.,
1920. g. ar
priekšnieka palīgs pasi Nš 483, izdotu 1921. g. 16. janvārī, Bertas Friča m. Petak vaidu.
18960
nozaudēto
Tukuma apriņķa
nederīgu ka
pag valdes 30. septembrī ? Razna
par
izsludina
v
Nk 488 uz Jāzepa Jāzepa d
pasi. izdotu nosis I. iecirkni izsludina par n'dengu ieksz. no Krāslavas pagasta valdes uz pilsoņa
Latvijas
iekšzemes
Bārbeles
pag.
valde
izsludina
par
nene.VaraJēzupa Staņislava d. Rimšana v. 19599
g. 25. marta ar pasi, izdotu no Milzkalnes pagasta val7) Latv. iekšz. pasi, izdotu
derīgu kara klausības apliecība Nš 12703,
pagasta valdes 1920.
g.
1922.
Reimunda
oktobri
429
uz
Akmenkalna
kļānu pag. valdes 3.
Nb 878 uz Emiļa Jāņa d. Cera v. 19338 des Nš
Pabažu pag valde izsludina par no- izd. tu 1923. g. 10. Iebr.
no Jtlgavas1 -528
vārdu.
Augusta m.
zaudēti un tamdēļ
nederīgu
Latvijas Bauskas kara apr. pr-ka jo tā pieteikta
ar Nš 2124 uz Jadvigas
izgludina
valde
pagasta
Veselavas
priekšnieka palīgs iekšzemes pasi Nš 551, izdotu 1921. g. par nozaudē'u.
19587
Tukuma apriņķa
*. oar nederīgu nozaudēto zirgu pasi, izUtv . pas i, izdotu no tās
1. iecirknī
izsludina par nederīgu per19 janvāri no Kārķu
pag. valdes uz
Kristīnes
"
uz
«
lM3.g.
^
J
i pagasta valdes
oktobri
85«o
10.
SAISTOŠI NOTEIKUMI
pag. valdes
sonas apliecību, izdotu no Tumes pag. Almas-Alv. nes Simaņa m. Jendes vārdu.
1920. g. 18.
m. SviJāņa m. Ceriņ vardu,
Nš 2647 uz Agneškas Franča
valdes Nš 1665 uz Zaņa Steinbvrga
19604
^
par
nodarbošanos friziera arodā
vai i ar .re oj.
19526
vārdi
"
Bejas pag. valde izsludina par nedeUngurmuižas
pag.
valde izsiud na par
un
frizieru
darbnīcu ierīkošanu
9) Latv. pasi, izdotu no
Mazzaves P
noauda»
Ventspils apriņķa priekšn'eka I iec rlg i pieteikto, kā nozaudētu, Latvijas
pag. valdes 25. septembri 1920.? g-« nederigu
kā pfet« Wu par
nederigu,
ka
norauiekšzemes
pasi
Nš
1538,
izd.tu
no
KolCirul
v
alīgs
izsludina
par
un uzturēšanu Rīgā,
iz ota no TaurNš 978 uz Bertas Indriķa m.
no Varakļānu UtES "kšzenles pasi.
dātu iekšzemes prs, izdotu no viņa ber.a pag. valdes 1925 g 21. janvāri
ā 6 snt. gab. dabūjami
10) zirga pssi, i^otu
1810
uz
Andreja
ar
augustā
1920.
g.
Nš
uz
Leona
Kriša
dēla
Strom
(Štrohms)
3.
1920-8
pag. valdes 26. augusta
tipogrāfijā, pilī, istaba I.
Valsts
Vinovska
vārdu.
19525
vārdu.
19312
iy0J * Minnas d.
Ādama m. j
Anas-Fasijas
NŠ771 uz
I Jura d. Brancena vārdu.
Pizič v.;

pārdos palrBksollšana

>

"Veselavas pagasta valde izsludina
pzr nederīgām zirga pases, izdotas no
šīs pagasta valdes
1923. g. 20. septembri ar Nš.\š 259 un 260 uz Eduarda

Mēra pagasta padome,

Noteikumi kurinātājiem

V, Ikat apriņķī,

izdos jauktā izsolē

IZSOLE.

30. j a n v a r ī

Mēra

Galvenā intendanturas pārvalde
\ piegādfi*:

14)

,

.

apm.

.
.

.
,
.
.

.

.

5852 kg
532 ,

392
35
108
304

,
.
.
,
? ?.,

skrūvju plāksnes.

15)
,
kniežu plāksnes .....:
16) čuguna ieliktņus divjūgu ratu riteņiem
. . .
,
vienjūgu ,
„....„
17)
,
.
.......
,
18) riteņu lokus divjūga ratiem
19)
.„
vienjūga ratu priekšējiem riteņiem
.
,
20)
. _ ,. pakaļējiem .„ ' ?
rumbas divjūga raju riteņiem .....
,
21)
,
spieķu kokus divjūgu ratu riteņiem . .
.
22)
.
„
23) ilkšu kokus . . .. ,
,
24) šķēršņu kokus .....' .......
,
25) stūrilkšu kokus

245
59
302
82
1922
1320
7680
9300
37200
1180

,
,
.
.
.
.'
gab.
.
,
.
.
.
.
,

370

3S1
163
163
1180
960
400

680
560

darbus par 6-kl. pamatskolu

„
„

,
.
,
.

,
„
„

izsoles atklāšanas.

Apriņķa ce|u Inžihiers Smiltenē
12, savā kancleja, Vēvēra ielā Ne 3,

atkll NiMM sirdos

d. L e j i ņ a m aprakstīti! 7 gadus vecu
bēras spalvas ķēvi, novērtētu par Ls 320,

dēļ J924. g.

ienākuma

nodokļa

Michailavam uz pēdējam piederošu zirgu.

i z d o s 25. janvārī
pulksten 10 diena,

grants un afemnņii piet»$Sanu
ceļiem

Itefiiianliiita,

sekošos pagastos:

(iagauskas, Tirzas, Vecgulbenes, Jaungulbenes,
apriņķī:
Sarkanu, Oļu, Lazdonas,
Adulienas, Virānes, Ļaudonas, Mārcienas, Kraukļu
Praulienas, Lubānas, Meirānu, Saikavas, Sāvienas, Kalsnavas, Bērzaunas,
Vietalvas, Pērses, Liepkalnes, Sausnējas, Mēdzūlas, Liezeres, Grašu un Kusas;
Lejasciemā, Sinoles, Alūksnes, Mālupes,"Annas,.Bejas,
2. Valkas apriņķī:
Mārkalnes, Pededzes, Ziemeru, Veclaicenes, Trapenes, Gaujienas, Cirgaļu,
Palsmanes un Rauzās.
Izsole būs g a 1ī g a. Drošības nauda 10°/e.
.1
Tuvākas ziias apriņķa ceļu inženiera kanclfjā. Smiltenē.
20472 :
1. Madonas

Apriņķa ceļu inžcniers Cēsīs

Dažādi sludinājumu

19296

piedzī-

Astmas pag. valde

izsludina

zemāk

minētus nozaudētus dokumentus par nederīgiem:
1) šās valdes iekšz. pasi uz

li i

I

Mullu alkifili
Ārijās firdznlīnbai lata"
'

saskaņā ar 7. janvāra 1926. g. ārkrrtēj aa
vispārējās sapulces lēmumu, uzaicina
savus akcionārus uz

1926. g., Jēzupa Pētera Miķeļa d. Antoneviča v.,
izd. 1921. g. 20. lept. Nš 2626; 2) šās
valdes iekšz. pasi, izd. 1921. g. 18. aug. kura notiks 28 janvārī 1926. g , pulkst.
_
Ns 2386 uz Leonoras Vincenta m. Sla5 diena, bankas telpās Rīga, Kaļķu
clnta v. un 3) šās va'des zirga pasi, ielā Ns 12.
450k.mtr.berzu malkas ep. izd. 1921. g. 15 janv. Ns 2019 uz PaDienas kārtība:
vela Semena d. Mileiko v.
19355
450,, „ alkšņu malkas
1) Vardes ziņojums par kredita departaĶēcu pag. valde, Rīgas apr., izsludina
menta 9, decembra 1925 g. lakstu.
piegādāšanu.
par nederigu, ka nozaudētu, Nitaures
Raksthki piedāvājumi slēgtas aplok- ev.-lut. draudzes valdes ziedojumu vāk- 2) Par bankas s'atutu 84.» un 85. p. p.
piemērošanu.
snēs un lūgumi, dēļ pielaišanas torgos, šanas listi, izd. 12. janv. 1925. g.
Nš 9,
nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, ziedojumu vākšanai Kārlim Andreja d. 3) Akcionāru ziņojumi.
4) Tekošas lietas.
iesniedzami līdz torgu atklššanai slim- Luss-Ķēču pag. Vec-Smerigu mājās.
5) Valdes un padomes locekļu vēlēšanas.
nīcas kancleja.
3
,
.
19341
Ar malkas piegādāšanas noteikumi: m
Saskaņāar statūti § 65. šī sapulce,
Mēdzūlas pag. valde izsludina par kā otrreizējā, tiks skaitīta par pilntievar iepazīties slimnīcas kancleja ikdienas
nederigu nozaudēto zirgu pasi, izdotu sīgu un viņas lēmumi par galīgiem, neno pulksten 9 līdz 15.
2C634
no šas valdes 11. jun 1921. g. Nš 401 skatoties uz sanākušo akcionāru un reuz Jēkaba Bernardta v.
19353
'20708
prezentēto akciju skaitu.
Mārsnēnu pag. valde caur šo izsludina
Rīgas ārčjās tirdzniecības banka. .
Ventspils apriņķī, 6 klm. no Usmas' par nederigu pieteikto par nozaudētu
stacijas, vajā d z ī g s iestrādājies
zirga pasi, izd. no šas pag. valdes uz mgas arej. tirazn. oartKa
Dava Šķipsnas v. 31. aprilī 1920. g: paziņo akcionāru kungiem, ka tā kā uz
pagasta valdes
N» 31- ,
19350 " 7. janvārī š g. nolikta ārkārtējā visoārejā akcionāru sapulce nav notikuse, tiek
Mārsnēnu pag valde caur šo iz ludina
sasaukta vēlreiz
10. februāri
par nederīgu, pieteikto par nozaudētu š. g, pulkst. 4 trešdienā,
pec pusd.,
iekšz. pasi, izdota no šās pag. valdes
3. martā 1920. g. Nš 174 uz Annas Jāņa ārkārtēja
vispārīga
Kandidātiem jāpieteicas raVsiiskl vai m. Ozoles vardu
19349
jāierodas personīgi pie pagasta padomes
Jelgava,

izdos otrreizējā izsolē
uz valsts mežu rēķina labojamiem

1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā)
... 65 snt.
par darba algu pēc maksas aprēķina.
ar piesūtīšanu pa pastu 85 ,
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist pie mutiskas solīšanas, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 700.— iesniedzami lidz
izsoles sākumam pagata valdes kancleja, Mēra pagasta namā, c. Smilteni
Doles pag. valde izsludina par nedeTuvāki paskaidrojumi, noteikumi un buvplans dabūjami turpat, darba dienas rīgiem, kā pieteiktus par nozaudētiem ,
20751
no pulksten 9 līdz 15. Izsole notiks Mēfa pagasta namā.
šādus dokumentus:
1) Latv. pasi Ns 668, izd. no Doles
Pigasta
___
V8jjde
^^^
pag. valdes 25. martā 1920. g. uz Konstancijas Jura m. Krūze, dzim. Tilinde v.;
Dzelzsceļa Z. ceļo lec. irirtSiiib
2) zirga pasi Ns707 0, izd no Ntretas
pulkst.
g.,
izsludina uz 25. janvan š,
pag. valdes 26. martā 1925. g. uz Jē10 rītā, savā kantorī, Kruzesmuižas stac kaba Krūzes v.
19314
izdos 18. janvāri
1926. g., pulksten
12 dienā, savā kancleja,
jauktu izsoli
Daugavpils apriņķa Aglones iecirkņa
ar pēcizsoli 28. janvāri, pulkst. 10 rītā, policijas priekšnieks izsludina par nedeuz akmeņu sadrupināšanu šķembās rīgiem zemāk pievestus dokumentus, .ki
uz līnijas Krūzesmuiža-Ieriķi-Vecgulberie. nozaudētus:
1) kafa klausības apliecību Ns 260,
11,90 mtr. gara koka tilta
Drošības nauda Ls 100.
kantorī, izdotu no 11. Dobeles kājn. pulka k-ra
Tuvākas
ziņas
2.
ceļu
iecirkņa
jaunbūvi pār Runas upi
darba dienās no pulkst. 9'/a—15'/2. 20787 28. jūnijā 1923. g. uz Donata Staņislava
uz Liepājas-llaiķu
II b šķ. ceļa
pie
d. Bogdana vārdu;
Omuļu pag. valde izsludina par noGramzdas doktorāta.
Drošības nauda
2) atvaļinājuma apliecību Nš 9395/2728,
izdotas no
pases,
zaudētām
divas
zirgu
Ls 150.
Daugavpils kara apr. pr-ka
'273 1922. g. 8. augustā izdotu no
šis
pag.
v.:
Ns
12. aprilī 1923. g. uz Efima Stepana d.
Tuvākas ziņas kancleja, Jēkaba ielā
uz Vijuma
un
N°
303
1924.
g.
2.
maija
Ns 6, darbdienās no pulksten 9—15.
19354 Semenova vārdu;
Pētera" d. Ķikana
vārdu.
3) Latv. iekšzemes pasi Nš 4663, izd.
Apriņķa ceļu inž. F r. § a 1m e.
20688
Ludzas apr. pr-ka palīgs I iecirkni 20 augustā 1922. g. no Izveltas pag.
Jēkabpils apriņķa
priekšnieka dara zināmu, ka pilsonis Julijāns Rudžiš valdes uz Rozālijai Staņislava m. Opieteicis par nozaudētu, viņam piederošo litan vārdu;
palg8 II. iec.
4) Latv. iekšsemes pasi Ns 7368, izd.
revolveri .Mauzer" zistemas Ns 340337.
dara vispārībai zināmu, ka 15. janvāri
No pirkšanas un pieturēšanas brīdina. 15, maijā 1925. g. no Izvoltas pagasta
1926. g, pulksten
11 diena, Saukas
19293
valdes uz Jāņa Jāzepa d. Chmeļņicka v.;
pag., Ķiķanu mājās,
5) apliec, slimības dēļ, NŠ822 29373Ž,
Alūksnes iec. polic. pr-ks izsludina
izd. 1925. g. no Daugavpils kara apr.
par nederigu, ka nozaudētu zirgu pasi
priekšnieka uz Jāņa J?zepa d. ChmeļNe 166, izdotu no Veclaicenes pagasta
197*8
pret tūlītēju samaksu pils. Krišam Jāņa valdes 21. oktobrī 1920 g. Vasilijarn ņicka vārdu.

Alūksnes iecirkņa polic. pr-ks izslu???I^MMMMMļMMBMMMM— .lēkabpilī , 30. dec. 1925. g.
Ns 20277 dina par nederīgu, kā nozaudētu, kafa
klausības apliecību uz Alberta Simāņa d.
Jēkabpils apriņķa priekšnieka
Irbes vārdu, izd. no I robežsargu rajona
20277
palīgs II. iec. (paraksts).
pr-ka 23. iebr. 1921. g. Nsll32. 19295

pulksten

Maksā:

attēli ļinHiOK

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties Galvenās intendanturas pārvaldes mantu daļā darbdienās no pulksten 9 līdz 15.
20730

š. g. 15. janvārī,

dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.

Apriņķa
iiiLiepāiā
Kļii

Izsole notiks 1926. g. 25. janvārī, pulksten 10, Galvenā intendanturas
pārvaldē, Rīgā, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 3 (ie-eja no Elizabetes ielas).
^
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aizzīmogotās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz
dažādu dzelzs ua koka materiālu izsoli 1926. g. 25. janvārī", ka ari lūgumi
dēļ
pielaišanas
mutiskā
izsolē,
nomaksāti
ar
zīmognodokli,
iesniedzami
Galvenās intendanturas pārvaldes mantu daļas apgādāšanas nodaļas priekšniekam,
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 1, līdz 1926. g. 25. janvārim, pulksten 10, vai
ari Izsoles dienā izsoles komisijai pirms

12 diena,

_

tedod

1) riepju dzelzi, 13x50 mm
2) plakanu dzelzi, 10x19 mm ......
,
10x25 mm ......
3)
,
4)
,
.
6x50 mm
5)
.
.
6x38 mm
,
13x25 mm
6)
.
".
7)
„
,
13x63 mm
3x38 mm
8)
,
.
9) riteņu skrūves, ar uzgriežņiem, 10x85 mm
,
,
10)
10x75 mm
.
. ?
'''., -?
,
,
10x72 mm
Ul
.
kniedes,- 6x70 mm
12)
.
6X65 mm
.-13)
,

pils izbūves

š. g., pulksten

izkāršanai
rūpniecības uzņēmumos

otrreizēju ttlrtiji vispārējo lapaltl,

rakstiskos iorgos

Usmas pagasta ualdei,

savā kancleja, lielā Dārzu ielā Nr 6

iii jaukta mutiskā un raii iii darbvedis.
mazākprasītājiem
I.

sekošus

21. janvārī 1926. g., pulksten

darbus:

10,

š. g. ?0. janvāri, pulksten
12 dienā,
pagasta namā, iesniedzot dokumentus
par izglītību, amata spējām un ziņas par
1) Cēsis-Kaķu krogs-Banuži-Skujene-Lodes muiža 315 kub mtr., drošibas līdzšinejonodarbošanos.
nauda_Ls 100.; 2) Cēsis-Renceni-Skujene-Katrīni 100 kub. mtr, dr. n. Ls 50; 3)
Alga pēc kategorijas, brīvs dzīvoklis,
Riga-Ergļi-Vecpiebalga 190 kb. mtr., dr. n Ls 65; 4) Jaunpiebalga-Vecpiebalga- apkurināšana un apgaismošana.
Bērzone 600 kb. mtr, dr. n Ls 190; 5)6)Liezere-Ramka, Ramka-Druviena, Li- 20769
2
Pagasta valde.
zums-Velena 340 kb. mtr., dr. n. Ls 135
Drusti-Jaunpieb alg a 164 kb. mtr..
^
dr. n. Ls 120; 7) Dzērbene-Nēķeni, Dzerbene-Drusti, Dzērbene-Rauna 730 kb. Priekules
polic. priekšn.
'mtr., dr. n. Ls 150; 8) Cēsis-Veselauska 120 kb. mtr., dr. n. Ls 40; 9) Cēsispamatojoties
uz
Liepājas
apriņķa prieVšRauna-Drusti 450 kb. mtr., dr. n. Ls 110; 10) Valmiera-Rauna, Smiltene-Drusti,
ni ka
18. decembra
1925. ģ. rakstu
Cēsis-Karļu muiža 340 kb. mtr., dr. n. Ls 95; 11) Valmiera-Cēsis 268 kb mtr.,
Priekules miestā
dr. n. Ls 100; 12) Cēsis-Limbaži 317 kb. mtr., dr. n Ls 80; 13) Rīga-Valmiera Nš 113811, izsludina
ieorkņa telpās,
15. janvan
436 kb. mtr.. dr. n. Ls 120; 14) Cēsis-Koku muiža 430 kb. mtr., dr. n. Ls 130; policijas
1926 g., pulksten II dienā, ūtrupi, kcfā
15) Straupe-Limbaži.

$mnts Mana uz zemesceļiem:

II.

22. janvāri 1926. g., pulksten

Daiļos atklātā laiiiofiiā

10,

a) grants pienešana nz zemesceļiem:
1) Valmiera-Rujiena 465 kub. mtr., drošības nauda Ls 240; 2) RūjienaMazsalaca 290 kb. mtr., dr. n. Ls 180; 3) Mazsalaca-Staicele-Ainaži 340 kb. mtr.,
dr. n. Ls 95; 4) Puiķeles stac.-Ungurpils-Salacgriva 340 kb. mtr., dr. n. Ls 210;
5) Baļļas dzirnavas-Rencenu m 93 kb. mtr., dr. n. Ls 40; 6) Mazsalaca-Ozoh
stac-Limbaži 315 kb. mtr., dr. n. Ls 110; 7) Valmiera-Dikļi 165 kb. mtr., dr. n.
Ls 65; 8) Limbaži-Puiķeles stac, Limbaži-Valmiēra 324 kb. mtr., dr. n. Ls 135;
9) Valmiera-Smiltene 290 kb. mtr, dr. n. Ls 140; 10) Matīši-Mazsalace 113 kb.
mtr, dr. n. Ls 25; 11) Piksari Naukšēni Rūjiena-Vecate 350 kb. mtr., dr. n.
Ls 180; 12) Salacgrīva-Jelgavkrogs 400 kb. mtr., dr. n. Ls 150; 13) Skulte-Jelgavkrogs 860 kb. mtr., dr. n. Ls 500; 14) Vidriši-Limbaži-Skulte 140 kb. mtr., dr.
n. Ls 60; 15) Araksti-Ķoņi 30 kb. mtr, dr. n. Ls 10; 16) Salacgrīva-Ungurpils un
Zonepes stac. pieveda 960 kb. mtr., dr. n. Ls 433.
1
20473

W akmeņu piegādāšana uz zemesceļiem:
1) Salaces pagasta 1200 kub. mt\, drošibas nauda Ls 420; 2) Vecates
pag. 65 kb. mtr, dr. n. Ls 46; 3) Vilsenu pag. 480 kb. mtr., dr. n Ls 340;
4) Ķoņu pag. 113 kb. mtr., dr. n, Ls 60; Ipiķu pag. 311 kb. mtr., dr. n. Ls 110.
Tuvākas ziņas kancleja Cēsīs, Lielā Dārza i*lā Ns6, ikdienas no pīkst. 9-15
Adulienas pag. valde izsiud na par neĶieģeļu pagasta valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekš- derīgu noza- dēto kapa klausības alva
zemes pasi Na 1416, izdotu 1924. gada ļnajuma apliecību Nu 5262, izd 1921 g.
24. martā no Kokmuižas pagasta valdes 12. aprilī no 10. Aizputes kājn. pu'ka
uz Roza'Jjas Mārtiņa m. Brakkas vārdu. komandiera uz Ernesta Kārļa d. Gu19340

dorska vārdu.

19310

akcionāru sapulce

Mārsnēnu pag. valde caur šo izslu
bankas telpās,_ Kaļķu ielā 12, kāda sadina par nederīgu pieteikto par nozau-,
dētu iekšz. pasi, izdotu no šās pagasta pulce, saskaņa ar statūtu 65. p. skaitīva'des 17Iebr. 1920. g Ns 42 uz Pētera sies par pilntiesīgu pie jebkura ieradušos
akcionāru un uzfidīto akciju skaita.
Apsites vardu.
19351
Dienas kārtība:
Mārsnēnu pag. valde caur šo izsludina
par nederigu, pkteikto par nozaudētu 1) Valdes ziņojums par kredita departamenta 9. decemb. 1925. g. rakstu.
kara klausības' apl., izd. no 1. Latvijas
strēlnieku pulka k-ra 29. okt. 1920. g. 2) Par bankas statūtu 84. un 85. panta
Ns 31 uz Augusta Kārļa d, Bernancita
piemērošanu.
vārdu.
19348
3) Akcionāru ziņojumi.
Ēveles pag. valde, Valkas apr., ar šo 4) Tekošas lietas.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv. 20709
Valde.
pasi, izdotu no viņas 18. sept. 1922. g!
ar Nš 839, uz Annas Jāņa m. Stabiņ v
Sludinājums.

19323
Tā kā uz
Ēveles pag. valde, Valkas apriņķī, Rtgts ārējās tirdzniecības ban14 valsts mēteļus,
ar šo izsludina par nederīgu nozaudēto
kas pag idu apliecībāro
novērtētus par Ls 0,50.
kafa kļaus, apl., izdotu 18. jūlijā 1919 g
Nš 11—80, 101—700, 2029-3522, 352319969
Priekšneks Auniņš
no ? 4. Valmieras k?jn pulka k-ra, bez
7016, 7987—8006 un 9113—10, 000 līdi
numura, uz Kārļa Anča d. Podiņa v.
Šķaunes pag. valde izsludina par nesim nav iemaksāti pilna parakstītā akderīgiem sekošus nozaudētus dokumen19322
_
ciju sutna līdzar rentem un soda nautus : 1) zirga pasi Nš 978, izd 924. g.
dām, Rīgas arējās tirdzniecības banka
Doles pag. valde izsludina par nede11. nov. no Šķaunes bij. Landskoronas
rīgu kā pieteiktu par nozaudētu , Latv paziņo, ka gadījumā, ja visu, saskaņā ai
pag. v. uz Andzelma Lukašev ča vārdu,
pasi Ns 609, izdotu no šīs pag. valdes baikas statūti 8. paragrāfu, nepiecifr
2) Latv. iekšz. pasi Ns 3291, izd. 1923.
17. marta 1920. g. uz Emilijas Mārtiņa samo sumu neiemaksās Latvijas bankā
gada 13. martā no Šķaunes pag. valdes
uz mūsu rēķina, Rīgas ārējās tirdzniem. Stūris vārdu.
19313
uz Salimona Andreja d. Briča
v., 3cības banka, šīs apliecības pārdot
atvaļiuājuma apliecība Nš 9079, izdotu
Ventspils pilsētas polic. priekšnieks birža caur mākleri,
lai segtu kā bankas
1923. g. 23 maijā no Ludzai kara ap- izsludina par nederīgu nozaudēto Latv izdevumus , ta
rentes, soda naudas mi
riņķa priekšn eka uz Pētera Sīmaņa d ieksz. pasi, izd. no Sarkanmuižas pag ' neiemaksāto akciju
kapitāla daļu, saMali^ovska vaidu ,
4) atveļ, apliecību valdes 1. februāri 1921. g.
Ns 2606 uz skaņā ar statūtu 8. paragrāfu.
20710
Nš 3306, izd.
1923. g. 28. janvārī no Jāzepa Jāzepa d. Paidera v.
19422
Rīgas ārējās tirdzniecības banka.
Ludzas kara apr. pr-ka m Boļeslava
Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod
Feodora d. Lipko v., 5) Lstv. iekšz.
pasi Nš 1439, izd. 1921. g. 10. okt. no izsludina par nederigu nozauuēto ārzemes A./S. Rigas ārējās tirdzuz Valdemāri
Sķames pag
valdes uz Sigi munda p«i Nš 99947 izdotu
niecības bankas valde
Dementija d. Lurina v. un 6) Latvijas Ziemeļa vardu no ārlietu ministr jas izziņo
vispārīgai zināšanai, ka saskaņ ā
arzemji
pasu
nodaļas
iokšz pasi Nš 412, izd. 192 . g. 27 jul.
Rīgā,
1924 g ar bankas
valdes 7. janvāra 1926. 8no Vanodu peg. valdes uz Seralinas decembra r^tiesi.
20717
sēdes lēmumu
Steifna m. Kitok vārdu.
19375
Lat
univer sitates medicinas fakul„
T!in?
Latvijas universitātes Ieģitimac. kartiņ? , 4
augustā i^nieguse
M;
pfn ^
J& 5254 uz Kārļa R o z e n a vārdu, R
t
pagaidu ārsta nav vairs tiesība parakstīties bankas
v -u '„ K /'^ Pam
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par aphecibu.
1*289. kura nozaudēta un vārda.
20711
nederīgu.
20718
Jiek skaitīta ka nederīgs dokum, 20719
A S. Rīgas ārējās tirdzn. bankas valde.

Aitām eo Gesselam iioVtoM

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

