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muitas uzraugiem.

§ 14. Siltās virsdrēbes,
lietus mēteļus
un virszābakus, ja tādi Izsniegti
no
muitas, atļauts lietot tikai dienesta pieValdības rīkojumi un pavēles, nākumus izpildot un tiešas vajadzības
gadījienā.
Apstiprinu.
§ 15. Uzraugi izpilda sargu dienestu
Rīgā, 1926. g. 27. martā.
8 stundas,_ izlietojot 16 stundas atpūtai,
Finansu ministra biedrs
bet ziema, iestājoties stipram salam,
J. Bokalders.
darba laiku var saīsināt, skatoties pēc
Rīkojums Nr. 55.
apstākļiem.
Piezīme. Sevišķas vajadzibas gadī1926. g. 27. maitā.
jumos muitas priekšnieks dienesta
Instrukcija muitas uzraugiem.
stundas var grozīt.
§ 16. Atrodoties sargvietās, uzraugi
j Muitas uzraugu vispārējie
nesa* noteiktus iercčus.
dienesta pienākumi.
Bez tam viņu
rīcībā atrodas taustāmais dzelzs rīks
tiešais
priekšnieks
visos
Uzraugu
i.
§
preču
aplūkošanai iesaiņojumos
un
dienesta jautājumos ir tas ierēdnis, kuru
zignala
svilpis,
ar
kuriem
jārīkojas
vajaAtrodoties
noteic muitas priekšnieks.
dzības gadījumos.
citu muitas ierēdņu rīcībā, uzraugiem jā§ 17. Ja pie dienesta pienākumu izizpilda visi viņu dienesta rīkojumi.
pildīšanas muitas uzraugam uzbrūk
ap§ 2. Uzraugam dienestā jāierodas nobruņots ļaundaris un uzrauga dzīvībai
teiktā laikā un izpalikt vai to atstāt tas
draud briesmas, tad viņam ir tiesība
nedrīkst bez atļaujas.
lietot
ieročus, ievērojot pie tam vis§ 3. Uzraugam jābūt laipnam un uzlielāko
uzmanību un aukstasinību. Ja
manīgam pret savu priekšniecību un
ļaundaris bēg, tad ieročus lietot aizizpildot
vuas
dienesta
pavēierēdņiem,
liegts; tādā gadījumā jāierobežojas ar
les un rīkojumus. Ja uzraugs atzītu kādu
ļaundara vajāšanu.
no dotiem rīkojumiem par nelikumīgu
§ 18. Ja uzraugs, dienesta pienākuvai vērstu pret valsts interesēm, tad viņam par to nekavējoties jāziņo personai, mus izpildot, lietojis ieročus priekšlaicīgi
kura rīkojumu devusi, bet neievērošanas vai nevietā un tādā kārtā bez iemesla
gadījumā — jādara zināms muitas iestā- kādu nonāvējis, sakropļojis vai ievainojis,
tad tam draud sods pēc krim. proc. lik
des priekšniekam.
1466. un 1494. p. p.
§ 4. Pret publiku — tirgotājiem, pa-

In str^cija

sažieriem un citiem, jāizturas laipni, nav
jārada strīdi, veltīgi apgrūtinājumi un

šķēršļi.
Pārpratumu
gadījumā jāziņo
ierēdnim, kura rīcībā uzraugs atrodas.
§ 5.

Jāraugās, lai no

muitas

rajona

oficiāls laikraksts
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vai

nav slepenas

kuģu pārziņa uzraudzībā.
Par visu novēroto un aizdomās turēto nekavējoties

jāziņo kuģu pārzinim.
5) Pirms kuģu apskatīšanas, uz lūkām
un citām vietām, saskaņā ar kuģu pārziņa aizrādījumiem jāuzliek muitas plombas vai spiedogi (zīmogi).
6) Pārbaudot
pasažieru bagāžu, jāraugās :
a) vai starp pasažieru mantām neatro-

das jauni

kā

Sargposteņa

dienests.

Pie

naudas

glabātuvēm,

preču

kumiem.
2) Uzraugiem jāskatās, lai viņu uzraudzībā atrodošās preces netiktu aizvestas
bez muitas rakstiskas izlaišanas atļaujas.
3) Mainot sargvietu, viens uzraugs
otram nodod visas viņa uzraudzība atro-

došās preces un plombas.
4) Uzraugiem jālūkojas uz to, lai neviens kuģis bez muitas valdes atļaujas
nemainītu savu piestāšanās vietu osti.
5) Pie katras sargvietu maiņas visi

pie sargposteņa uzrauga atrodošies rakstiskie dati par preču iekraušanu un izkraušanu nododami uzraugam, kurš viņu
apmaina.
§2.
kumi

pienādienesta
Uzraugu
pie ārzemju kuģupieņemsa

nas.

pie1) Uzraugiem jāuzmana, lai ostā
piestātos
pieņemkuģi
nākošie ārzemju
vietās un
šanai un kontrolei norādītas
uz tā
neviens
lai līdz kuģa pieņemšanai
nenoietu.
neuzietu vai
zīme un pēc izveseļoprecu iekraušašTssIimlbas
2) Kuģiem piebraucot
s
tā
kopā
ja
ar ārsta atzīmi jāiesniedz
vietā, jāuznai vai izkraušanai norādīta
pār
nolaists
netiktu
lai
nekas
rauga,
§J2. Sargvietās uzraugam jābūt uz,,
,_=*«
anīgam un modram, jāpārredz labi uz- kuģa malu.
kuģi
uz ««nozīmēto
m g«nā
Pavadot
3)
un
un
*J
apsargājamā, vieta
atstāt kuģi, kavietu, uzraugs nedrīkst
metl un
iespējas,
jānovēro
pārzinis, kurs
Pēc
k,.tk
>
mēr nav ieradies kuģu
„Do"tlDa apkārtnē, nenovēršot u zmanību
apmainīt.
jeb
viņu var atsvabināt
sargātas.
pieņemšanas un kuģa
4) Pēc kuģa
ī
F.z m e. Uz sargvietu kontrolējoša
raksta iesniegšanas
^fedua pieprasījumu, uzraugam jā- kaoteiņa pieteikšanas
«zraugiem_ zem kuģu
ku|uTārzfnim,
uzrāda kontroles grāmatiņa.
P
vadības, pamatīgi jaapska a kuģs
Lieko virsdrēbju uzglabāšanai , pļ?ziņa
rūme, klaja (deķ?s),
D»Lmam negaisa laikā un atpūtai lādiņu telpas, balasta
va Jf"w
kajītes un vispār visas
M 2adI i"nios ir, pēc iespējas, masti buru Ome,
novieiffi
būtu iespējama preču
aizliegts vietas, kS
8argbfidas,
noslēptas
kufās
nav
vai
ffi!»
tolaoa, un jākonstatē,
uguni apgaismošanas vai apto,
kurt»*
; jāpārliecinās ar. par

gāšanas nolūkā

Sdas mani

audumi

veselos un

no

rokraksti un citi papiri nav aizliegti
valsti;
c) vai nav slēgtas, adresētas un nenoroarkotas vēstules;

rindiņām
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi

Ls 4.—
, —.15
par

katru

vienslejīgu rindiņu

, —.20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) _

» —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras

personas

, —.80

c) apskatot

vagonus

jāpārliecinās

vai

uz vagoniem, kuros atvestas preces,
uzliktās

plombas

ari jāapskata
tajos neatrodas
uzrādītas preča
3) Nolaižot preča

nav bojātas, kā

tukšie vagoni, vai
preces, kuras nav
zīmēs.
vilcienus uz valsts

iekšieni, uzraugu pienākums ir:

a) apskatīt lokomotīvi,
tenderi
un
brankardu,
vilciena
apkalpotāju
proviziju un mantas;
b) apskatīt visus piekrautos un tukšos
vagonus, kuri lemti nosūtīšanai, un
c) uzlūkot, lai vilcieni nenoietu no
stacijas ātrāki, iekams tie nav no
eksperta apskatīti un kontrolēti pēc

dokumentiem.
pienā§4. Muitas
uzraugu
kumi
ostas
muitās
pie
eksporta
preču
iekraušanas
kuģos.

1) Uzraugi ostas muitās nepielaiž kuģu
iekraušanu, kamēr nav

saņēmuši no iz-

vedpreču eksperta dokumentu uz iekraujamām precēm.
2) Pie preču iekraušanas kuģī jāskatās,
lai tiktu iekrautas tikai tās preces, kuras
minētas dokumentos, par ko, vajadzības
gadījumā, jāpārliecinās preces pamatīgi
apskatot.

d) vai netiek glabāti ieroči, šaujamais §5. Muitas
uzraugu
pienāpulveris un citas sprāgstošas vielas; kumi pie
preču iekraušanas
e) vai kurvjiem, čemodāniem, lādSm
kabotažas kuģos.

un kaitēm

nav

kā dubulti

dibeni,

kurās

būtu

slepenas nodaļas,
vāki un citi,
noslēpti augšminētie

priekšmeti;

i) vai minētās mantas

nav

noslēptas

netīrā veļā, vai ari zem pašu pasažieru apģērba; pēdējos atļauts
caurlūkot tikai kontrolējošā ierēdņa
klātbūtnē, pie kam pasažieres sievietes personīgu pārmeklēšanu izdara

1) Uzraugiem ostu muitās jāraugās,
lai no kuģiem, kuri atrodas viņu uzraudzībā, nekas netiktu nonests malā un
tam
tos neapmeklētu personas, kurām
nolūkam nav likumīgas tiesības; ja minētais netiktu ievērots, tad no kuģa nonestā manta jāiztur un līdz ar vainīgo
raugu.
personu jānogādā tuvākai priekšniecībai.
§ 6. Nekādā ziņā neprasīt un ari nePēc kuģa otrreizējas apPiezīme.
pieņemt nekādas dāvanas, ne naudā, ne
ar krastu ir
skatīšanas satiksme
graudā, nedz ari citā veidā.
brīva, saskaņā ar sevišķiem notei§ 7.

piem.:

gabalos, viegli sadiegtu
palagu, mēteļu un citu apģērba
gabalu veidā;
b) vai ievestās grāmatas, laikraksti,

bez sevišķas atļaujas netiktu iznestas netikvien preces, bet ari atlikušie aizsaiņojuma materiāli un preču saslaukas.Preču
pārbaudīšanas laikā neatļaut arteļa strādniekiem piesavināties kādus no pārbaudāmiem priekšmetiem.
Minētie aizliegumi jo sevišķi attiecināmi uz pašu uz-

noliktavām , pagrabiem un citām preču
uzglabāšanas vietām, uzraugiem aizliegts
staigāt ar uguni, bez sevišķas priekšniecības atļaujas, tāpat ari smēķēt, aizliecot to darīt ari citiem.
§ 8, Pie dienesta izpildīšanas uzticētos muitas zīmogus, plombu stangas,
spiedogus, atslēgas un citus tamlīdzīgus
priekšmetus , kā ari dokumentus nekādā
ļW n?dtīkat nodot tādām personām,
k«f5m uz to
saņemšanu nav tiesības.
§ 9. Jāgādā par tīrību muitas nolikun
os , pasažieru kontroles telpās
oarzā, jārūpējas par telpu apkurināšanu,
aPgaismošanu un
uzraudzībai uzticētās
valsts mantas uzturēšanu pilnīgā kārtībā.
s 10. Ieroči jāuztur tīrībā un kārtībā,
pie kam, atrodoties
nz posteņa, nedrīkst
««ust tos no
rokām, vai nodot tos citām
svešām personām.
§ U. Saslimšanas gadījienā nekavē°S Jāziņo savai priekšniecībai, kā ari

priekšmeti un

grieztos

muita-s darbiem.
1.

nelietoti

vai vispār ievestās preces un mantas
nav domātas tirgošanās nolūkiem,

II. Sevišķi muitas uzraugu dienesta pienākumi pie dažādiem
§

ejas jeb nepiestiprināti

deļf, kuri dmu iespēju nokļūt kuģa telpā?; vai kuģu
sānu apšuvumā neatrodas slepenas telpas un tanīs nav noslēptas preces; vai preces nav ielaistas
apakš kuģa — ūdenī muciņās vai citādā
veidā, un griezt vērību vai kuģa ļaudis
nav kādas mantas paslēpuši apģērbos.
Kuģa proviziju uzraugs var kontrolēt tikai

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

tikai uzraudzes sievietes.
jāziņo muitas ierēdnim
vējoties
resp. ekspertam, kurš rīko pasažieru
bagāžas apskatīšanu.
Piezīme.
Šinī pantā norādītā
kārtība attiecas ari uz to pasažieru bagāžu, kura ievesta pa
dzelzsceļiem un zemes ceļiem.
7) Nobeidzot preču izkraušanu no kuģiem, zem tā ierēdņa vadības, kurš pārrauga kuģu izkraušanu, no jauna jāizdara
telpu
kuģu pārziņa vadībā
visu kuģa

kontrole, kā: kravas telpu, kapteiņa kajītes, matrožu telpu, skapju un citu vietu,
lai pārliecinātos vai nav palikušas kādas
paslēptas preces, kā ari nepamanītas
slepenas telpas.
8) Uzraugiem, kuri norīkoti pie balasta
izkraušanas no kuģiem, jāraugās, laitas
tiktu izkrauts tikai tam nolūkam noradītās vietās. Balastā atrastā noslēptā prece
jāaiztur un jānodod līdz ar ziņojumu
savai tuvākai priekšniecībai.
ja kuģis

pienāktu

ostā

pēc saules rieta, veļu vakarā vai naktī,
attiecīgo rīkojumu,
uzraugi, saņemot
dežurējošā ierēdņa vai kuģu pārziņa uz-

raudzībā, uzliek uz nepārbaudītā kuģa
lūkām plombas vai spiedogus. Gadījienā,
ja kuģis tūlīt netiktu pieņemts no kuģu
pārziņa, tad uzraugam jāpaliek uz kuģa
līdz tā pieņemšanai.
uzdežurējošo
pienākumi.
vilcienu
no
1) Pavadot pasažieru
robežas uz Latvijas iekšieni, uzraugi
ekspertu vadībā un uzraudzībā izdara pamatīgu katra vsgona apskati, kā ari
pasažieru un viņu rokas bagāžas kontroli.
2) Pieņemot preču vilcienus no ārze§3.

preču

apskatīšanas

no

muitas

vai

netiek

pārvadātas

nenomuitotaš

ārzemes preces.
§6.

Muitas

kumi,

uzraugu

pieņemot
kuģus.

pienā-

kabotažas

1) Pēc kabotažas kuģa ostā ienākšanas

Par visu atrasto un manīto neka-

9) Gadījienā,

Pēc

ierēdņa pie iekraušanas kuģī, uzraugiem
jāatzīmē preču vietu zīmes, numuri, preču
nosaukums un svars, kā ari jāuzrauga

Stacijā

un dokumentu iesniegšanas no kapteiņa,
uzraugiem tūlīt muitas ierēdņa vadībā
jāizdara kuģa kontrole.
2) Pie preču izkraušanas no kuģa, uzraugiem pamatigi jāsalīdzina preča vietas,
zīmes un numuri ar kravu reģistru un

biļešu

datiem

un

jākontrolē

pēc tiem

izkraujamo vietu kopskaits.
S) Ja pie kuģa

izkraušanas

rodas pa-

matotas aizdomas, ka preču vietās atrodas
ne tās preces, kuras kravu dokumentos
uzrādītas, tad par to jāziņo ierēdnim,
kurš pārzin preču izkraušanu.
§7.
Muitas
nākumi
pie

uzraugu
pieieejām muitas

rajonā.
1) Uzraugam jSuzrauga,ka bez sevišķas
atļaujas no muitas rajona netiktu iznesti
vai ienesti saiņi, pakas u. t. t. Nav
atļauts iznest ari pārpalikušos iesaiņojuma materiālus un preču saslaukas u. 1.1.
2) Uzraugam jāskatās, lai personas bez
attiecīgas atļaujas neienāktu muitas rajonā.
3) Izlaižot preces no rajona, uzraugiem
jāsalīdzina izlaižamo preču vietu zīmes
un numuri ar, no važoņiem saņemtām,

preču izlaišanas atļaujām (jarlikiem).
4) Izlaižot pārbaudīto pasažieru bagāžu,
uzraugiem jāskatās, lai uz to būtu uzlipinātas attiecīgas zīmes, bez kurām
bagāža nav izlaižama pa vārtiem; uzliktās zīmes uzraugs pie izlaišanas uoplēš un iznīcina.

raugu

mēm — uzraugiem:
a) jāraugās, lai vilciena apkalpotāji
neaizietu no vilciena pirms muitas
kontroles pabeigšanas vilciena;
dežurējošā
lokomotīve
b) jāapskata
eksperta klātbūtnē;

§8.

Naudas

glabātuves

uzraudzība.
1) Uzraugam jāatrodas istabā pie naudasglabātuves un tas savu vietu nedrīkst
atstāt.
2) Nobeidzot muitas dienas darbību
uzraugs pieņem no kasiera pie naudas
glabātuves durvīm pieliktos spiedogus
(zīmogus) un tādā pat stāvoklī nodod
viņus uzraugam, kurš viņu apmaina, bet
pēdējais savukārt tam ierēdnim, kurš
rītos zīmogus

noņem.

Mazākās

muitas

vai muitas priekšnieka nosacījumiem.
§9. Noliktavu
uzraudzība,
kurās glabājas nenomuitotas

preces.
Atrodoties

visu

laiku

savā

sarg-

atļautas izkraut

ārpus muitas

raugiem

rēķini

jāved

rajona, uz-

par izkraujamām

17.

uzraugu

Muitas

kumi

pie

pienā-

izlaišanas.

preču

preču vietām.
2) Maisos sabērtās preces
raugiem

jāaptausta

ar

visos virzienos.
3) Reizē ar
jākontrolē, ka

partiju

1) Pēc rakstiskas muitas izlaišanas
muitas uzatļaujas nodošanas uzraugam, pēdējais
dzelzs taustekli
salīdzina pēc tās izlaižamo preču vietu

preču

izkraušanu

tās tiek pareizi izsvērtas,
ja izsvēršana ir obligatoriska.
4) Pie s'ļķu izkraušanas uzraugiem
stangas, plombas un spiedogi (zīmogi), jāuzlūko, ka izkraujamās mucas netiktu
pie kam nekādas personas, izņemot tās, taisītas vaļā un no viņām sālījums
kuras uz to pilnvarotas, pie noliktavām izliets.
nav jāpielaiž.
5) Uzraugiem, kurš pieņēmis noliktavā
§ 10. Noliktavu
un citu preču siļķu kravu, jābūt neiztrūkstoši klāt pie
sālījuma pieliešanas mucās, ja tam nonovietošanas
vietu
uzraulūkam saņemta no muitas rakstiska atdzība muitas rajonā.
vietā, uzraugam jāapsargā viņa uzraudzībai uzticētās noliktavas attlegas, plombu

§

zīmes un numurus un iesaiņojuma veidu.
2) Pie preču uzkraušanas uz vezumiem vai automobļiem jāraugās, lai
strādnieki, kuri uzkrauj preces, nepielaiž
nelikumības, t. i. neuzlauž kastes u. t. t.
pienāuzraugu
§ 18.
Muitas
kumi pie tranzīta, kā ari nenoun
muitotu
preču
pasažieru
bagāžas nosūtīšanas no muitas

rajona.
1) Līdz
preču un bagāžas vietu
iekraušanai dzelzsceļa vagonos muitas
uzraugiem ierēdņu vadībā vispirms pamatīgi jāapskata padotie vagoni, vai viņi

ļauja.
1) Uzraugu uzraudzībai
tiek pilnīgā
kārtībā nodotas pie noliktavu durvīm § 14. Muitas
uzraugu pienāpiekārtās priekškaramās atslēgas, plombas kumi
pie preču
izsvēršana s.
tukši, tīri no lopu mēsliem un citiem nevai spiedogi, kuri tādā pat stāvokli no
1) Ja uzraugs ir klāt pie preču izsvēr- tīrumiem. Ja tādi būtu, tad gādāt par
viņiem nododami nākošiem uzraugiem,
šanas, tad tam jāseko, lai artelis sevišķā izslaucīšanu, kas jāizdara dzelzsceļam,
kup viņus apmaina, bet no pēdējiem —
grāmatiņā atzīmē visus datus, kuri ierak- bez tam jāpārliecinās, vai vagoni stipri
noliktavu pārziņiem, iesākot muitas darstāmi svaru listē, pie kam viņam jā- un izturīgi un proti:
bību minētos punktos.

3) Nakts

laikā

uzraugam

vietās.
jāapstaigā

viņa uzraudzībai uzlicētās preču novietošanas vietas.
4) Pa darba pārtraukšanas laiku, kā

ari nakti muitas uzraugs nepielaiž preču
apskatīšanu, vietu atsaiņošaau, taras pārmaiņu, zīmju un numuru pārtaisīšanu un
preču pārvietošanu no vienas vietas uz

otru.

5) Uzraugiem katru

dienu

jāapskata

nokrautās šķidrās preces, kā eļļas, petro-

leja u. t. t. un, ja izrādās, ka mucā radusies sūce,

tad jāziņo

noliktavas

vai

rajona pārzinim.
6) Pamanot ugunsgrēka izcelšanos, nekavējoties jāziņo noliktavu pārzinim un
jāizsauc
ugunsdzēsēji, izlietojot visus
iespējamos līdzekļus ugunsgrēka ierobežošanai līdz ugunsdzēsēju ierašanās.

§11. Muitas

uzraugu pienākumi

pie importa
1)

preču

izkraušanas.

Uzraugs, saņemdams no izkraušanu

griež vērība uz pareizu uzrakstu atzīmēšanu uz pašām preču vietām, t. i. uz

svaru listes kārtējo numuru, vieta skaitu,
kuru satur svara liste, un to svaru.
2) Pirms

svēršanas

iesākšanas

un

pa

svēršanas laiku uzraugs periodiski kontrolē
svarus un pārliecinās kā par pašu svaru
pareizību, tā ari par viņu uzstādīšanu.
3) Uzraugam jāpārzin preču vietu nokaušana, viņu novietošana vietā un viņu

a)

b)
c)
d)

e)

svaru listē nav pielaižama,
katra kļūda izlabojama

ievērojot, ka

ar tās pārstrlpo-

šanu, pie kam pareizais apzīmējums jāuzraksta virs rindiņas ar sarkanu tinti
un pienācīgi jāatsauc ar noliktavu pārziņa parakstu.

§15.
kumi

Muitas uzraugu
pienāpie preču pārbaudīšanas.

1) Uzraugam

jāseko arteļa

strādnie-

liecinās vai tur neatrodas

dubultas sie-

atslēgas

priekškaramās

jābūt no iekšpuses pienācīgi piestiprinātiem, lai tie nevarētu tikt
izvilkti bez bojāšanas un lai ērti
pie tiem būtu piekārt atslēgas un

izsvēršana no muitas
izkraušanas

no

arteļa

kuģa,

pie

preču

vagoniem

vai

vezumiem.

uzraugu pienā§12. Muitas
kumi pie preču pieņemšanas
un atklā t_ ā s
nonoliktavās
vietošanas

3) Kad

kravas saraksta, katra konosamenta un
tā, lai
preču zīmes numura atsevišķi
zīmes
un
numuri
būtu
vietu
preču
saskaitīt;
un vietas varētu
redzami
dzelzs jānokrauj tādā kārtā, lai tūtu
iespējams saskaitīt viņugabalus, stieņus
un plāksnes, pie kam jāseko, lai muitas
artelis uz katra konosamenta un preču
zīmes partiju uzlipinātu zīmi (jarliku),
atzīmējot tanī kravas noraksta numuru,
konosamenta numuru, kuģa nosaukumu,
vagonu un preču zīvilciena sarakstu,
saņēmēja uzvārdu,
preču
mes numurus,
iesaiņojuma
_ veidu, zīmes
vietu skaitu,
nosaukumu,
un numurus, preču kopēju
skaitli.
gadu
dienu
un
ienākšanas
Muitas

uzraugu

pienā-

izkraukumi pie partiju preču
muitas
rajona.
ārpus
šanas
superiosfata, cementa, kaļķa,
un citu preču izkraušanas, kuras

n Pie
ķieģeļu

pārbaudī-

§16.

Muitas

nākumi

pie

uzraugu

pie-

ārzemju

preču

noplombēšanas.
vajadzīgā

skaita plombu,

šņoru,

diegu izsniegšanas muitas uzraugam jāuzlūko, ka plombas tiktu pie visām precēm piekārtas, pēc iespējas tuvāk pie
viņu malām un tā, lai plombas ietvertu
šņores, aukliņas vai diegu mezglu.

vietas

ar

iekrautas

vajadzīgo
saudzību
tiktu
un ka nekas
netiktu
pa-

koku

materiāli no nolikt.
vām tikai uz attiecīgu rakstisku ' '
došanas dokumentu pamatah) par visām nepareizīblm , kādas ?,
raugs būtu novērojis par savu darh
laiku,.nekavējoši jāziņo
ekspertam
III. Muitas vfrsuzraugu

3) cik iespējams biežāki jākontrolē
uzraugi uz sargvietam, kā ari jāuzrauga
lai visi citi pienākumi no viņiem tiktu

pareizi izpildīti;

izmeklēšanas no ārsta;
6) gadījumā, ja_ uzraugs neatrastos
sargvietā vai minētā vietā atrastos sa-

zaudēts.
3) Nobeidzot vagona iekraušanu, tas slimis vai iereibušā stāvokli, virsuzrauno abām pusēm jāaizslēdz un jāaiz- gam jārīko uz sargvietu cits uzraugs un
plombē ierēdņa klātbūtnē.
jāziņo par to savai priekšniecībai;
4) Preču vietas, kuras nevar ievietot
7) virsuzraugam katru dienu jāziņo
vagonā, uzkraujamas uz
platformām, savai priekšniecībai par visu novēroto
apsienot viņas ar striķiem un uzliekot pie uzraugu kontroles, it īpaši par to,
plombas, vai apsedzot ar brezentiem un kas varētu veicināt konlrabandasieplūšanu.
piekarot plombas tā, lai nebūtu iespē8) pēc dienas darbības nobeigšanas,
jams preces nolaupīt vai apmainīt bez jāapskata visas noliktavas un jāpārlieci-

lūko,

ka

ceļā

nekas netiktu pazaudēts

§2U

Uzraugiem, kuri

ierēdņus

ar

valsts

pavada
naudas

su m ā m

uz valsts banku vai pasta kantori, jāapsargā šīs naudas sumas no pazaudēšanas
un nolaupīšanas.
§ 22. Uzraugus var
nodarbināt
uz
muitas
priekšnieka

rīkojuma
pie rakstu

darbiem

muitas

cākos muitas uzraugus
telpu_ apkurināšanas

un

muitas

ari

pie muitas
darbiem. Mazākās

muitas, kurās nav atsevišķu apkalpotāju,
uzraugiem jāizpilda ari šo apkalpotāju
darbi.
§23.

Muitas

nās vai

tās aizdegtas

uzraugu

pienā-

un

vai

visur,

kur vajadzīgs, piekārtas plombas;
9) ja

virsuzraugs

novēro vai dabū zi-

nāt par kādiem šaubīgiem kuģa

apkalpotāju sakariem ar personām, pie kurām
kādreiz notverta kontrabanda, viņam par
to jāziņo savai priekšniecībai, bet sargvietu uzraugiem, kuri nozīmēti pie kuģiem, jāuzliek par pienākumu stingri tos
uzraudzīt un līdz ar to pastiprināt uzraudzību, nosūtot uz tādiem punktiem
nakti sevišķus uzraugus paslēptuvēs;
10) jlkontrolē uzraugi, kup pa nakti
norīkoti paslēptuvēs un ja izrādītos, ka
viņi nav sargvietās, otrā lītā par to jāziņo savai priekšniecībai.
Departamenta direktors E. Dundurs,
Administratīvais nodaļas vadītājs
D. Vilciņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Iecelšanas.

pamata

2) Kad aukliņas, šņores vai diegu gali, kums pie tranzitkoku pieņempēc plombas uzvēršanas, sasietas mezglā, šanas, uzglabāšanas un izlaitad uzraugam jāsaspiež plomba tādejādi, šanas no tranzitkoku
noliklai mezglis no plombas būtu apklāts,
tavām vai ūdensdārziem.
atstājot karājoties svabadas aukliņas etc.
1) Uzraugi, kuri nozīmēti pie tranzita
galus ārpus plombas
kokiem,
ir padoti savā darbā attiecīgiem
3) Fēc plombu piekāršanas
uzraugam

g) jāizlaiž

4) par vifām nolaidlbām vai nekartībām nekavējoši jāziņo priekšniecībaii) vagonos, platformās,
lokomotīvēs
5) jāapmeklē uzraugi, kuri iesniedz
un tenderos nedrīkst atrasties sleziņojumus par viņu saslimšanu un gadīpeni iedalījumi.
jumā, ja ceļas šaubas, jāziņo par to
2) Uzraugam jāskatās, lai visas preču savai priekšniecībai deļ tāda uzrauga

noliktavu kanclejas, bet jaunākos un ve-

vietas.

\) Preces, kuras ievietojamas noliktavās un nokraujamas atklātās novietošanas vietās, uzraugiem jāatzīmē sevišķās grāmatās.
2) Uzraugiem jāskatās, lai ienākušās
preču vietas tiktu nokrautas pec katra
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nobeidzis

preču vietas nekavējoties tiktu pārvestas
uz pārbaudīto preču nodaļu.

1) Pec

§

eksperts

šanu, muitas uzraugam jāskatās, lai visa
pārbaudītā prece ar iesaiņojumu tiktu
ievietota atpakaļ savās vietās un ka nekas cits tur netiktu ielikts.
4) Uzraugiem jāuzlūko, lai pārbaudītās

ū

atln
raugās, ka vienas firmas
i§"
kok?
teriali netiktu sajaukti ar clt» <?**'
cltu
kokļem;
^
e) nekādā ziņā nav jāatļauj
u.
tranzitkoku noliktavās vai „h est
dārzos vietējos koku materiālo. 3"
f) uzraugot tranzitkoku pārstrād/s'
stingri jāraugās, lai vienā UD?"
pašā laikā nepārstrādātu kons
tranzitkokiem ari vietējos
koku If
aļ tenalus;

plombas;

vai iztrūkvai pārmainīts.
nas vai dibeni un vispār slepeni ieda
stošās vietas pēc minētā krāvās saraksta,
lījumi.
Preces
jāizmeklē
visos
virzienos
tad par to jāatzīmē kravas sarakstā un
ar dzelzs taustekli tā, lai nekas nepaliktu §20. Uzraugiem, kuri nodarjāziņo attiecīgam ierēdnim.
bojas muitas kanclejā,
paslēpts un gadījumā, ja tausteklis at3) Uzraugiem jāuzlūko, ka
visas
jāizpilda
visi pienākumi, kādi tiem no
duries pret kādu neizskaidrojamu šķērsli,
izkraujamās preču vietas tiktu ievietotas
kanclejas
pārziņa tiek uzlikti.
jāziņo par io ekspertam.
muitas noliktavās, vai nodotas muitas
pārziņā.
4) Izkraujot preces no vezumiem un
nobeidzot izkraušanu, jāapskata rati un
iejūgi vai tajos nav noslēptas preces.
5) Uzraugam jākontrolē pareiza preču

transi,

tad

v'

sarakstu, kiem pie pārbaudāmo preču vietu atsaipārraudzītāja
ierēdņa kravas
ņošanas un jāziņo pārbaudītājam eksperkurā atzīmēts kādās noliktavās vai ratam par visām zīmju, numuru un iesaijonā preces jānovieto, pārliecinās
vai
ņojuma veida nesaskaņām ar kravas sauz kuģa lūkām uzliktas plombas un rakstu.
spiedogi (zīmogi) veseli, ved rēķinu par
2) Muitas uzraugam stingri jāskatās uz plombu bojāšanas.
izkraujamām preču vietām, atzīmējot tajā
to,
lai prece netiktu no pārbaudīšanas
katru vietu un izkraušanas iesākšanas
Muitas
uzraugu
pienāslēpta
ietinumos, salmos u. t. t., pie kam § 19.
dienu.
kumi pie preču pārvadāšanas
tam jāapskata visas preču vietas, kā ka2) Uzraugam jāgriež vērība uz katras
stes, mucas, kurvji u. t. t, no kurām no izkraušanas vietas uz nopreču vietas zīmēm un numuriem. Ja
liktavu.
preces
izņemtas, lai tur nepaliktu nekāizrādās starpība ar kravas sarakstu, ja
das nepārbaudītas mantas, kā ari jāpārkuri pavada preces, jāuzUzraugiem,
iesaiņojums būtu bojāts vai saslapināts,
vai tiktu atrastas virskravas,

firmas,,

dienesta pien ākurui.
Muitas virsuzraugam, kurš iecelts
mui
tas uzraugu pārraudzīšanai:
1) jāizdala, ievērojot kārtu, staro
uz '
raugiem darbi
pec
muitas prieļ?
sienas nedrīkst atbīdīties;
nieka
vai
no _
viņa
pilnvarota
grīdai un griestiem vajaga būt cieti ierēdņa aizrādījumiem, par ko jāzina
piestiprinātiem;
vai jāiesniedz savai tiešai priekšniecībai
logiem pienācīgi aizbultētiem;
katru dienu ziņas, pirms muitas darbības
durvīm tā ierīkotām, ka viņas pēc atvēršanas;
aizslēgšanas nevar nostumt, ne ari uzraugiem
2) jāpaskaidro muitas
pacelt;
dienesta pienākumi, jāpārrauga to izpil.
dzelzs klambariem, uz kuriem tiek dlšana un viņu uzvešanā;;
uzkārtas

šķirošana tādā veidā, lai izsvēršana nāktu
attiecīgas partijas
vienas sugas preču
vietas, p. piem., kastes atsevišķi no mucām, dzelzs pēc tās šķirnēm etc.
4) Skaitļu izkaslšana vai izdzēšana

materiālu

'

2) Uzraugam neatlaidīgi jāuzlūko preces, kuras nokrautas atklātās

d) ja udeasdārzā ir vairāk

Rīkojums

Nš 28.

1916. g. 9. arrili.
pārņemšanu

Sakarā ar valsts bērnu patversmju
izglītības ministrijas paziņā un saskaņā ar Saeimas budžeta kom"'l»
saimpieņemto valsts budžeta projektu 1926-/27.
iekslietu
līdzšinējo
_.?
niecības gadam, ieceļu
nistrijas bēgto bērnu patversmju nodaļas vadi»
Kārli R e i z n i e k u par valsts bērnu P»ļve"T
ai re»
saimniecību instruktoru-inspektoru tautskolu
cijā, ar algu pec valsts civildienesta amatu vn«
a
tegorijas 3. pakāpes, skaitot no 1926. g. ļ- f "
un izdienu šinī 3. pakāpē no 1925. g. 22-S.-t
oK,ou
saskaņā ar iekšlietu ministra 1925. g. 1'
rezolūciju Ns 596.
.,
Z'emen
Izglītības ministris E.
g
t>kolu virsvaldes direktors Reinis LiepiiP
Melnalksni»Tautskolu direktors K.
uo iekšlietu ministrijas

ļ

iestādēs, kur nav sevišķu naudas glabātuvju, jārīkojas pēc sevišķām instrukcijām

ekspertiem.

jāizdara nospiešana ar plombu aparātiem
2) Viņiem
jāizpilda
visas
likumīgas
vai stangām, tā ka zīmogu nospiedumi
žu
ekspertu
prasības
attiecībā uz tranzitkoku
būtu skaidri redzami.
uzraudzību
(skat. not., izsl. «Valdības
4) Nobeidzot preču plombu nospiešanu
Vēstneša" 1923. g. 84. un 90. numurā):
gafl
un pec tam, kad plombēšanas pārzuus
a) jāpiedalās koku materiālu pieņem- Publicētu „ValdIbas Vēstneša" 1925šis preces apskatījis, muitas uzraugam
JNTsJS6 77., 78. un 80.
šanā eksperta uzraudzībā,
jāuzlūko, lai tās tiktu_ iesaiņotas viņu
materiālus
b) pieņemot koku
jāraugās,
saistošu noteikumu
agrākās vietās un pec tam nodotas
pilsēta
ka noliktavās vai ūdensdārzos tiek
laiku Ilūkstes
par
tirgošanās
atzīmējot
attiecīgā noliktavā,
uz preču
novietoti tikai tādi materiāli, kas
vietām ka prece plombēta.
papildinājums.
pienākuši ar attiecīgiem tranzita dole'
Pieņemts _ pilsētas domes _ 1926. g.
5) Ja uzraugs manītu kādu nepareizu
|
kumentiem,
i£
ar
bruara
sēdē
un
apstiprināts
*'l
rīcību no strādnieku vai citu personu
c) ka no plostiem, vagoniem vai veministrijas pašvald. departamenta 1923-iipuses, tad viņam nekavējoties par to
zumiem netiek nonestas pavaddo22. marta rakstu Ks 102881jāziņo ierēdnim, kurš pārzin plombēšanas
kumentos neatzīmētas preces vai
Saistošu noteikumu 2. pantu paP'
darbus.

Valdības vietējo iestā
rīkojumi.

mantas;

nāt un iztekt

sekosi:

—

nļ^--

darbnīcām un uzņērnumiem jābūt slēgtiem
cauru
dieou : jauna gada dienā, lieldienu, vasaras un ziemas svētku
pirmajās dienās, kā ari valsts svi-

Veikaliem,

2

namās dienās : 26. janvāri, 1.maijā,

22. jūnijā un 18. novembri.
Piezīme pie 2. p. paliek spēkā.
stajas_ spēkā pēc
Šis papildinājums
viņa
publicēšanas
to
.Val14 dienām
Vēstnesī".
dības
Ilūkstes pilsētas galva Samovičs.

Sekretārs J. K ļ a v i ņ š.
Publicētu

.Valdības Vēstneša"

1925. g.

Ilūkstes pilsētas

obligatorisko sanitāro noteikumu
papildinājums.

Pieņemts pilsētas domes 1926. gada
6 februāra sēdē un apstiprināts ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta
1926. gada 22. marta rakstu Jfi 102881.

sanitāros
noteikumus
Obligatoriskos
diviem
jauniem
sekošiem
ar
papildināt

pantiem:

25. Mājlopu īpašniekiem stingri aizliegts savus lopus laist bez uzraudzības
ielām,
laukumiem,
klīst pa pilsētas
dārziem, kapiem u. t. t., kā ari pa

vmuipas

2.

Pilsētas zemes
ievēlēšana.

ierīcības

komisijas

3.

Pilsētas pārstāvja ievēlēšana
nacionālās operas pārvaldē.
4. Rīgas pilsētas diskonta
bankas viena
direkcijas locekļa un 3 kandidātu
ievēlēšana.
>
5. Pārskats par Rīgas pilsētas īres
valžu darbību 1925. gadā.
6T° amata Personu saraksta apstiprikuras Pi,nvarotas izlietot
?qoc
1926. 'g. budžeta
paredzētos līdzekļus.
7. Nekustamu īpašumu atdošana dzimtsnoma:
a) III hiprt. iec, gr. 76
N° 145
(apm. 1440 kv. m);
b) Meža parka zemes gabali.
8. Zemes strēmeļu iegūšana ielu paplašināšanai:
a) Mazās Salas ielas paplašināšanai
un Lucavsalas krasta nostiprināšanai ;
b) Mazās Nometņu ielas paplašic)

nāšanai ;
zemes gabalu iegūšana ielu izbūves vajadzībām no valsts zemes iondā ieskaitītiem zemes
gabaliem.

9. Takse par to mēraieclbas izdevumu
iekasēšanu, kuri uz likuma pamata
privātpersonām
piederošiem
gruntsjānes fonda zemes ieguvējiem Rīgas
^
un pļavām, bez šo
pilsētas robežās.
gabaliem, šņorēm
gruntsgabalu īpašnieku atļaujas.
10. Pārgrozījums (§ 6) saistošos noteikumos par tirdzniecības iestāžu, no26. Šis papildinājums stājas spēkā
dienām
liktavu un kantoru
14
no
viņa
publicēšanas
atvēršanas un
pec
slēgšanas laku Rīgā.
r Valdlbas Vēstnesi".
Ilūkstes pilsētas galva Samovičs. 11. Nekustama īpašumu iegūšana.
12. Iastrukcija pilsētas domes žūpības
Sekretārs J. K ļ a v i ņ š.
2
apkarošanas komisijai.
13. Vīnu tirgotavu skaita noteikšana

Rīga.

Rīgas

pilsētas

domes

kārtējā

sēde

totiks š. g. 15. aprilī, pīkst. 7 vakarā,
lielā Ķēniņa ielā JM° 5.
Dienas kārtība:
1. Žūpības apkarošanas kuratoru ievēlēšan».

>

1926. gadam un
dažu vīnu tirgotavu koncesionēšanas jautājums.

«

__
17. Saistoši noteikumi automobiļu garāžu
izbūvei.
18. Jaunas autobusu satiksmes linijas.
19. Jautājums par atlīdzības maksāšanu
par piedalīšanos komisiju sēdēs.
20. Dažādi ziņojumi.
21. Lūgumi un sūdzības:
a) R. Jakobson,

b) R. Rasa,
c) Kreger,
d) B. Acčeva,

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.
Rīgas biržā, 1926. gada 13. aprilī.
D e v i ze s:

1 Amerikas dolārs
1 Anglijas mārciņa
100

100
100
100
100

e) E. Buka,

f) M. Grinfeld,

....
....
Francijas franku. . .
.
Beļģijas franku ....
Šveices franku ....
Itālijas liru
Zviedrijas kronu ....
.

112,15—113,80

Dānijas kronu
....
Čechoslovaķijas kronu
.
Holandes guldeņu . . .
Vācijas marku
....
Somijas marku ....
Igaunijas marku ....

134,95—136,95
15,25—15,55
207,45 — 208,95
122,80—124,10
12,97 — 13,17
1,37—1,395
54,00 — 64,00
50,40 - 51,45
26,40 — 26,75

100 Norvēģijas

g) M. Kolosova,

h) ,a/s" Autosatiksme,
i) Latvijas Tirdzinieku

100
100
100
100
100
100

Savienības.

Domes priekšsēdētājs K. D ē ķ e n s.
Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

kronu

.

.

100 Polijas zlotu

100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

Māksla.

Dārgmetāli:

3425— 3445

Sudrabs 1 kg

60.

5 °/o
4 °/o
6 °/o
8 °/o

dzimumdieau. Šai pršā dienā naviņa režijā, pašam tēlojot
Roplaina tēvu, izrāda Blaumaņa drāmu
.Pazudušais dēls".
Tādā kārtā

atklājot

100— 108

Vērtspapīri:
neatkarības aizņēmums .
Valsts prem. aizņēmums

98 — 100
98—100

Zemes bankas ķīlu zīmes
Hipotēku
bankas ķīlu
zīmes

teātri divkāršas svinības, jo ar minēto
izrādi godina Rudolia Blaumaņa pie-

miņu,

....

Zelts 1 kg

Aleksis Mierlauks,
nacionālā teātra
ievērojamais mākslinieks, 15. aprilī svin
cionālā teātrī

5,181 — 5,191
2519 — 25,26
17,65—18,00
19,55—19,95
99,75—100,50
20,65 — 21,10
138,55 — 139,60

92 — 93
96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

pirms izrādes rakstnieka

Zvērināts biržas maklers Th. Summers.

bareljefu.
Nacicnalais teātris. Trešdien, 14. apr.,
pulksten 7Va vakarā, franču klasiķa Rasina traģēdija
.Fedra* un Misē as-

Telegramas.

prātīgā, graciozā komēdija
.Mari(Latvijai telegfola aģenttuaa
ānemju telegrāfus.)
annas
untumi".
Ceturtdien,
B e r 1 i n ē, 12. aprilī. Itāļu vēstnieks
15. aprilī, pulksten 4 pec pusdienas,
Maskavā, ka vācu laikraksti ziņo, pakaravīriem J. Jaunsudrabiņa jautrā ziņojis Padomju
valdībai, ka Itālija
„ J o pliks, jo traks".
komēdija
neratificēšot
līgumu
par BePulksten 7/a vakarā Rūdolfa Blaumaņa
sarabijas
pievienošanu
Rusvinīgs piemiņas vakars: Rūdolfa Blaumānijai.
maņa
bareljefa
atklāšana ar
atklāšanas aktu — un jaunkomponētu kora

14. Priekšlikumi par dažu traktieru atveišanu ar ierobežotu alkohola padziesmu;
pēc
tam Blaumaņa
drāma
tēriņu.
izrāde
pilnīgi
.Pazudušais dēls",
«
15. Rajonu noteikšana, kur nav atļau- jaunā J. Kugas dekoratīvā
inscenējumā
jamas reibinošu dzērienu pārdotavas.
un A. Mierlauka jaunā iestudējumā.
16. Saistoši noteikumi par preču iz-

Redaktors : M. Arons.

___
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šim numuram 6 lapas puses.

pārd ošanu veikalos.

tiesneša kamerā Ludzā, Daugavpils ielā
J\° 6, uz mirušā mantību, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
18. martā 1926. g.
27081a
Miertiesnesis (paraksts).

kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,

mantu, sastāvošu no
Tiešo nodokļu departamenta
koku apstrādāšanas mašinām, izjauktā
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
vērtētu par Ls 570.
stāvokli, un novērtētu par Ls 2500.
19. aprilī 1926. g., pulksten 2 diena,
Izzināt sarakstu, novērtējumu . kā ari
Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ka ari
lielā Peldu ielā J* 14,
latvijtts tiesu palāta
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- Rīga,
došanas
diena
uz
vietas.
pārdos
došanas
dienā
uz
vietas.
vairāksolīšanā
uz tiesu iek. lik. 339. panta pamata
658
Tiesu Izpild. P o ž a r i s k i s.
ar šo dara zināmu, ka ar liesu palātas
Rīgā, 8. aprilī 1926. g.
Daugavpils apr. 5. iec. miertiesnesis
Izaka L e š č a kustamo mantu, novērtētu
departamentu
kopsapulces
1926
g. Preiļos, pamatodamies uz c. p. 1. 1401. p. 719
Tiesu izpild. K. Krebs.
Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu par Ls 356,20 un sastāvošu no lakādas,
10. tnatta lēmumu zvērināta advo' ieta un c. 1. X sēj. 1239. p., uzaicina 1913. g.
dēļ viņa 1925. g. °/o peļņas nodokļa
izpildītājs
paligs Attis Ķēniņš pielaists pie svešu 20. februārī mirušā Jāņa Donata d. Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
segšanas.
paziņo, ka 1926. g. 16. aprilī. pulksten
lietu vešanas liesu palātā.
izpildītājs
Mivrenika mantiniekus, pieteikt savas
Rīgā, 12. aprilī
9 rītā, Rīgā, Bruņinieku
ielā JM° 27, 1926.
Rīgā, 8. aprilī 1926. g.
mantojuma tiesības uz nel. atstāto paziņo, ka 19. aprilī 1926 g, pulksten
pārdos
Beiles
F
r
i
d
m
a
n
kustamo
253
Piedzinējs H eibovičs.
Preiļu pag., Oavarčiku s. kustamu un 10 dienā, Rīgā, Bnvibas ielā
Tiesu pal. priekšsēd. A. Kviesis.
J* 7, Ozoliņa mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
nekustamu
īpašumu
augšminētam
mier533
lietā
pārdos
Kārļa
Kraukļa
kustamo
Sekretārs O. Kasparsons.
Tiešo nodokļu departamenta
un šujmašīnām un novērtētu par Ls 1000.
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot no mantu, sastāvošu no fotogrāfiska aparāta
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, kn
Rīgas 4. iec. miertiesnesis paziņo, ka šī sludinājuma iespiešanas dienas „VaId. un mēbelēm un novertētu _ par Ls _ 712.
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- 17. aprilī
1926. g., pulksten 1 dienā,
uz Elizabetes
Nikolaja
m.
StranVēstnesī".
Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ ka ari šanas dienā uz vietas.
Rīga, lielā Maskavas iela .N» 147,
Miertiesnesis (paraksts).
ourgskajas lūgumu un civ. proc. lik. 27086a
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārRīgā, 29. martā 1926. g.
2011-, 2012. un turpm. p. p., ka pēc
pārdos vairāksolīšanā
660
Tiesu izpild. E. Smeils.
Daugavpils apr. 5. iec. miertiesnesis došanas dienā uz vietas
Kapitolinas Jāņa m.
Černjavinas
Vija Vagara kustamo mantu, novērRīgā, 30. martā 1926. g.
pamatodamies uz c. pr. 1. 1401. p.
Preiļos,
nāves, kura mirusi Krievijā, Tveras
Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu tētu par Ls 484,76 un sastāvošu
uzaicina 1913. g. 720
no
Tiesu izpild. K. Krebs.
Pilsētā, 13. martā 1919. g., ir atklājies un c. 1. X sēj. 1239. p.,
izpildītājs
adu ģerējanus iekārtas, dēļ viņa 1921./
mirušā Bernarda Ontona d.
I.
aprilī
mantojums un uzaicina personas, kurām
mantiniekus pieteikt savas Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu raziņo, ka 1926. g. 20. aprīli, pulksten 22./2S./24. g. nekustama īpašuma nod.
ļr uz šo mantojumu vai sakarā ar to Utinana
9 rītā, Rīgā, Brīvības
ielā
JMe 129, segšanas.
tiesības uz nel. atstāto
izpildītājs
tiesības, kā mantiniekiem, legatarijiem, mantojuma
pārdos A/S . Zenits" kustamo mantu,
Oavarčiku s. kustamu un
Rīgā, 3. aprilī 1926. g.
'"leikomisarijiem , kreditoriem un t. t., Preiļu pag.,
ka 20. aprilī 1926 g., pulksten sastāvošu no
paziņo,
mašinām, materiāliem, 654
nekustamu īpašumu augšminētam mierPieteikt šīs savas
Ns 44, dz. 22, fabrikas
Piedzinējs H e i b o v i č s.
Rīg?,
Stabu
ielā
10
dienā,
prasības miertiesnesim
iekārtas, kantora mēbelēm un
mēnešu laikā, skaitot no
i«ga, Andreja Pumpura ielā JVa 1, sešu tiesnesim sešu
kustamo un t. t un novērtētu par Ls 23,900.
oāidcs Jāņa Vikmaņa
iespiešanas
dienas
Tiešo nodokļu departamenta
„Vald. mantu, sastāvošu no melna
šī sludinājuma
nienesu laikā, skaitot no šī sludinājuma
ērzeļa,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā aii
Vēstnesī".
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
apiešanas, dienas „Vald. Vēstnesī".
mēbelēm un zelta pulksteņa un novēr- apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdoMiertiesnesis
(paraksts).
27085a
ka 17. a p r i 1 ī 1926. g., pulkst. 12 dienā,
tētu par Ls 761.
Ja minētās personas savas tiesības,
šanas dienā uz vietas
Rīgā, Parka iela M» 8, dz. 5,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Daugavpils apr. 5. iec. miertiesnesis
*jpa uzrādītā terminā nepieteiks, tās
Rīgā, 10. aprilī 1926. g.
p. I. 1401.p. apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- 659
tZltas ka šīs
pamatodamies
uz
c.
Tiesu
izpild.
E.
Smēlis.
zaudējušas.
Preiļos,
ticsības
27ns«
JJ?Miertiesnesis (paraksts).
un c. 1. X sēj. 1239. p., uzaicina 1918. g. došanas diena uz vietas.
Rīgā, 12. aprilī 1926. g
26. jūnijā mirušā Vijuma Viesjana
Aizpūto notārs K. Vitten&ergs Izjaeļa L e i t m a ņ a kustamo mantu, neDaugavpils apr. 1. iec. miertiesnesis, mantiniekus pieteikt savas mantojuma 726
Tiesu izpild. J. Kazubierns.
«.Maņa ar civ. proc.
paziņo, Jia 1926. g 7. aprilī pils Jānis vērtētu par Ls 2035 un sastāvošu no
lik. 1401. p. un lik. tiesības uz nel. atstāto Vārkavas pag.,
aKop. X sēj. 1. d. 1239.
1923. g.
apgabaltiesas III iec. tiesu Jāņa dēls S 1 i m b a k s, viņš ari Slim- dažādam mēbelēm, deļ viņa
p. un pamatoFridrisgofas viensēt. kustamu un ne- Rīgas
joties uz savu 1926.
bachs atsauca un iznīcinlja caur mani, ienākuma nodokļa segšanas.
g. 13. marta lēmumu kustamu īpašumu augšminētam mierizpildītājs
notāru, ģeneralpilnvaru, izdotu no viņa
£ļz|ņo, ka pēc 1924. g. 25. decembrī,
Rīgā, 3. aprilī 1926. g
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot paziņo, ka 20 aprilī 1^26. gpulksten Ernestam Anša d. Slimbacham 1926. g.
was pilsētā ,
Smolenskas gtib., mirušā no šī sludinājuma iespiešanas dienas 10 dienā, Rīgā, Marijas iela M» 28,
655
Piedzinējs H e i b o v i č s.
11. martā reģistra Ns 542.
t
>? manovska palicis mantojums „Valdības Vēstnesī".
d o s Morducha M u s s e I a 540
ūn , a!Clna
dz.
8,
p
ā
r
Notārs
K.
Vittenbergs.
Miertiesnesis (paraksts).
Rīgas policijas XI iec. priekšnieks
visas Personas, kam uz šo 97084a
man7
kustamo mantu, sastāvošu no pianino
antojiimu vai sakarā ar to būtu kādas
paziņo, ka 1926. g._ 2!. aprilī, pulkst.
un novērtētu par Ls 540.
wwoa s, pieteikt
12 dienā, Jūlija iela JSfe 2.
tās pēc piekritības
Rozēnu pagasta tiesa,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
- su menesu lajkā ļ skaJtot no P .
._
sludin
uz savu apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- V
pama'ojoties
J
apriņķī,
Valmieras
"a iespiešanas dienas „Vald.Vēstnesr.
lēmumu II. jūlijā 1925. g. un pagasta došanas dienā uz vietas.
Tiešo nodokļu departamenta
gaVpilī
27070
' I8-martā 1926.g. C.1.290. tiesu civ. proc. lik 2. daļas, 276. un
Rīg', 13. aprilī 1926. g.
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, A/S. .Jakob Bek* piederošas 260 angļu
—2L_____Miertiesnesis v. (paraksts).
Rozēnu pagasta 79.7
ka
Kazubierns.
izpild.
J.
Tiesu
paziņo,
form. apaļu stikla lampu kupolu, novēr277 P Pni 'viņa
ka 17. aprilī 1926. g , pulksten 1 dienā,
p
«ls
Jara
d.
C
i
aPrinķa 1. iec. miertiesnesis, pilsonis Tenis
tētus kopsuma par Ls 277 ,54 parāda
uzr „
Lāčplēša
ielā
>fe
80,
dz.
Rīgā,
10,
IV
iec.
tiesu
dzim.Cerhardt,
m.
Cfpnl.
Mīla Viļā
Rīgas apgabaltiesas
piedzišanai, par labu I. Rīgas pils. slim2019 n "'
'' 2012 > 20,3 -> 2014 - un sieva
bernuvieta
pieņēmusi
nīca1 , sakara ar šis slimnīcas direkcijas
pamata Paziņo, ka pēc Mikeļa kuriem bērnu nav,
izpildītājs
JaiKr n
uzrakstu
N« 2131.
raz
un
sava
tiesībām
atrodas Rīgā, Andreja
unu„". nanāves ii" atklāts mantojums ar visām bērnu
kura
kandeja
Kauliņ,
m.
VISIIS kam uz šo mantojumu vārdā Rilu Eleonoru Annas
paziņo,
ka
1926.
g.
Pumpura ielā J* I,
Haima F e 1d m a n a kustamo mantu, Rīgas policijas XI iec.
būtu fcsH
'
priekšnieks
tlesības, kā mantiniekiem, dzimušas 7. februāri 1925. gRīga, novērtētu par Ls 26S.33 un sastāvošu
aprilī, pulksten 10 rītā,
kredito
šo adopcnu 20
pret
kurām
pārdos
paziņo, ka 1926. g. 19. apr ii i, pīkst.
veikalā,
Personām,
ielā N° 3
rijiem un"? ' leSatari i'em. fideikomisaBrīvības
no
mēbelēm,
dēļ
viņa
dažādu
nodokļa
iebildumi , <iek "?a'cinatas
12 dienā, Anniņmuižas ielas 5. līnijā J& 7,
kustamo mantu, sastā- segšanas
nētam
• *' ' P ieteil<t šīs tiesības mi- būtu kādi seŠJ menesu
laika s<i Jiesa Kārla Meija
metriem linoleuma 3 gab
s kaitnt
45
Rīgā,
l- snesim sešu mēneš" laikā - nieteikties
vošu
no
3
aprilī
1926.
g.
šī sludinājuma iesiešanas^
di ena* i)°.J! s'udinājuma iespiešanas skaitot no
un novērtētu par Ls 450. _
652
Piedzinējs H e i b o v i č s.
Valdības Vēstnesī" trešo reiz..
lbas Vēstnesī".
dienu
.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
ja mi -ldne
iebildumi
nek?di
piederošo
Pēc šī termiņa
pārdodamo mantu, varēs pār- Rīgas policijas II iec. priekšnieks Krišjānim
J re i m a n i m
auhšā ulr-!rpersonas savas tiesības
apstiprināta. apskatu
1 ķēvi, novērtētu par Ls 110 parāda
tenT|iņā nepieteiks, tad tiks pieņemti un adopcija tiks
diena uz vietas.
vina s tik
paziņo, ka 27. ap-ili 1926. g., pulksten
došanas
g.
marta
,926.
piedzišanai, par laba I. Rīgas pilsētas
atzitas .. ka šīs tiesības zauRozēnu pag. tiesu, 18.
de 1ušas
PS7
Tiesu izpild. V. P o ž a riski s. 10 rītā, Vaļņu ielā J* 22,
slimnīca*, sakaia ar slimnīcas rakstu
?}
Priekšsēdētājs J. Kalniņ.
27078a '
u
N» 2150.
644
D'rbvedis RJ?lūjn e _ Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
Miertiesnesis (paraksts).
715
Tizpildītājs
Ventspils
apr.
priekšnieka
pal.
2.
tiesu
iec.
1. iecirkn!Sabalti«as Ludzas apriņķa RīgaT ^āpgābaltiesas II iec.
Andreja 11 ūtrupe L. Karnevāla
kustamo izsludina par nederīgu nozaudēto Lam,ert iesnesis, pamatodamies
uz civ
kura kancleja atrodas Rīgā,
izpildītājs
n
tvijas iekšzemes pasi .N? 1536, izd no
, ka 1926.
| mantu, sastāvošu no 400 ruļļiem tapetēm
lik
I,
P«ino
1401
Pumpura
ielā
J*
civ.
lik.
krāj.xJs°- P- "n
Rīga, kopvērtībā par Ls 400,—.
viņa 1920. g. 10. aug. uz Kārļa Za10 rīta,
,922-g lPT1239 - P- "aicina mirušā
24 aprilī. pulksten
Priekšnieks (paraksts).
meļa d. Skolmeistera vārdu.
26496a
pārdos Jēkaba 640
nolikt,
tafl J'1)l
dārzā
II
Muitas
d. Feodorova
""antinipi
Sr§<;sD.v:d»Le»il.»«
ckus pieteikt -'"'sa
savas tiesības mier- ll ūS'p

Tiesu sludinājumi.

?

traukiem, logu gardinam

u. t. t.

L a m e k a kustamo

un no-

g.

pirtos vairāksolīšanā

Citu iestāžu sludinājumi.

pārdos vairāksolīšanā

pārdos sairāRsolišnnā

Birtos NiiHiiati

pirtos niritaoiloi

pBf, wrMr**T

Pasta un telegrāfa virsvaldes

IZSOLE.

galvenā darbnīca

Galvenā intendanturas pārvalde
audeklus.
ixd*md ļtie&adat seftošus Iinupafiulu
1) Pusbaiinātu, kalanderētu dvieļu audeklu, 35 cm platu .... 70,000 mtr. un
22,000 mtr.
2) Stīvdrēbi, 71 cm platu .
Izsole notiks 1926. g. 28. aprilī, pulksten 10, Galvenā intendanturas pārvaldē, Rīga, Valdemāra jēlā N° 10/12, (ie-eja no Elizabetes ielas).
Rakstiski
piedāvājumi slēgtās aizzīmogotas aploksnēs aruzrakstu: ,Uz
linu — pakulu audeila izsoli 1926. gada 28. aprilī, ka ari lūgumi dēļ pielaišanas
mutiskā izsolē, nomaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami Galvenās intendanturas
pārvaldes mantu daļas apgādāšanas nodaļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā
N° 10/12, dz. 1, līdi 1926. g. 28. aprilim, pulksten 10, vai ari izsoles dienā izsoles
komisijai

pirms izsoles atklāšanas.

izsludina rakstisku

izsoli,
š. s.

1)
2)
3)
4)
5)

15

aprīlī

48 kub. mtr.
24
4t0 kg
170 ?

Pet oleju
š. s

1) Dzelžiem
2) Riku tēraudu . . "

23. aprilī
.
.

E£SO£SO ^O®O®O®O^C7®ttS0?.itf?SiSZ£3(}/3Xfi2$

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties Galvenās intendanturas pārvaldes mantu daļa darbdienās no pulksten 9 līdz 15.
721

f930 kg
1440 .

TrffiMS^i/SlMrSVi ĒfiLru/Sn //5M2)i//Su

IZSOLE.

Iecavas virsmežniecība

1926. g. Jelgavā, Upes iela N° 11a,

If iec. mežniecībā —

ar 50°/o pazeminājumu no takses cena".
Kļāva novadā 10 vienības vērtībā no Ls 51 līdz Ls 91?.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10/o drošības naudas no novērtētās sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°,'o no
jJlnas nosolītās sumas.
Virsmežniecba patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.
Cirsmās atzīmētie sēklinieki nav cērtami.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņa.
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Jfetsavas virsmežnteciĒMMi

Krustpils virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
3. maija 1916. g., Ungurmuižas pagasta valde,

augošu mežu pēc ufaiīuas.
Rubensila novada

9. apgaitā

.Timsiņpurva" 23 vienibas, novērtētas no Ls 10,—

līdz Ls 27,—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kupa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
no pilnas nosolītās sumas.
Par pārdevumiem līdz 200 latiem rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs
visu pirkuma sumu samaksā nekavējoties pēc vienības nosolīšanas, pie kam nomaksā ieskaitāma ari izsolē iemaksātā drošības nauda.
Cirtumu tīrīšanas drošības naudas iemaksājamas pie ciršanas biļetes izņemšanas.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no izsoles
pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā Līvānos

Veseļmuižā, Krustpils pagas ā.
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un pie

1. iecirkņa mežziņa

Krustpils virsmežniecība.

1) nebalinātu kokvilnas audeklu ,,bjaz" 136 cm platu

100.000 mtr.,
..... . 215.000 mtr.,

.......

50.000 mtr.,
67.000 mtr.,

4) nebalinātu kokvilnas audeklu „bjaz", 90 cm platu
5) nebalinātu kokvilnas audeklu apašbiksēm, 71 cm platu . . . .131.000
6) balinātu kokvilnas audeklu, 90 cm platu
22.000
7) kokvilnas audeklu kabatām, aizsargu un melnā krāsā, 71 cm
? 34.000
platu
8) oderes drēbi, melnā un aizsargu krāsā, 71 cm platu
106.000
16.000
9) oderes drēbi, tumši zilā krāsā, 142 cm platu
10) kokvilnas audeklu — lidotāju uzvalkiem, melnā krāsā, 142 cm
600
platu
11) kokvilnas audeklu vasaras svārkiem, melnā un aizsargu krāsā,

1

-_I

paziņo, ka 1926. g. 30. a o r i I i „ „
sten 10, Vecgulbeni s
miesti'^

tiks publiskā laiittaifeia pin
pilsonim Arnoldam
Tomasam piederi
sastāvoša no

kustama

manta,

.

1 zāģu

gatera ,

firmas .Rozenkranc", rāmis 26"
olais
novērtēts par Ls Stii',—, izpildot Tiešo
nodokļu departamenta 1926. sg 12 rimt,
m

jakstu N° 33175

mtr.,

Izzināt sarakstu, atsevišķas mantas no
vertejumu, _ ka ari apskatīt t ārdodartro
t
mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas
Vecgulbene, 1926. g.8. aprili. m&l
650
Priekšnieka palīgs (parakstsV

mtr.,

Kaunatas

mtr.,

mtr.,

mtr.,

mtr.,

pagasta valde,

Rēzeknes apr, paziņo, ka saskaņā ai
šīs valdes lēmumu 16 aprilī 1926. g.

pulksten

10 rīta, Kaunatas pag. valde

ūtrupē

44.000 mtr.,

142 cm platu.

mt$ļ

preses

Madonas apnņķa priekšroka
a
Palīgs II iecirkni

sekošus kokvilnas audumus:
2) nebalinātu kokvilnas audeklu ,,bjaz ", 71 cm platu
3) nebalinātu kokvilnas audeklu ,,bjaz ", 68 cm platu

'

pils.TeodoraBobrovska
mantīt™
stāvošu no 1 «lus pildāmai m ,? sa *
2 alu* izjājamiem atsperu
„>
1 brūna galda, 1 alus
Uadā 1™'
ragavām, 1 skaitļiem un 1 alus, S??
Tā

iztt&tl pie gailat

mežu pēc uĒatīuas

c

'

i>air fesolīšaTl

korķējamas

pārdos olrrelzēiā mutiskā izsolē ( foluenBs intendanturas pārvalde
9. maija

polīcT?"

paziņo, ka 1926. g. lfi «mii;
„
12 dienā, Daugavpili \, t$&*
nieltu iela
Me 5/7, pārdos

ļļffiASEASSflļSjAJgfiSS^

?^????????^??????i
m——ii^—i^—

pilsēta s

priekšnieks

TechnisVie un izsoles noteikumi saņemami darbnīcas komercnodaļā, Slokas
1
468
ielā K° 2, darbdienās no 10-13 dienā.
JSK

s

PHekšnieks fn,r„
_

Dauflavpils

uz:
.

Pārdo

SS2

2t

Mašīneļļu

ka 23. aprilī š.12 ?'**
Zilupes miestā uz tirgus
*
12
laukuma
pils. Jankela Arona kustamo
m
sastāvoša no .Zinger" fiima. i,. ""m»,
N» 1161383, vērtība Ls 5p!l Su)masinas
Zilupe, 9. aprilī 1926.
g!
^

uz:

Priežu kokadēļiem
Oša koka dēļiem
Ozola koka dēļiem

Zilupes iecirkņa policija,
»l
paziņo,

pārdos

12) kokvilnas audeklu —vasaras svārkiem, 142 cm platu

Skadeņu sādžas pils. Roberta Razgulajeva,
2.000 mtr., Ignata Konovalova, Kazimira Dzergača '
a) nebalinātu
Meikula Skraba, Andriva Gudrenika,
b) baltu
1.100 mtr.
Meikula Gudrenika,
Eduarda Katiša,
Izsole notiks 1926. gada 30. aprilī pulksten 10 galvenā intendanturas pārDominika Škraba, Andriva Dziarvenika,
valdē, Rīgā, Valdemāra ielā 10/12 (ie-eja no Elizabetes ielas).
Leona Dzergača, Gelenas Dzergač kuRakstiski piedāvājumi slēgtās, aizzīmogotās aploksnēs ar uzrakstu : stamo mantu, sastāvošu no: aita ar
„Uz kokvilnas audumu izsoli 1926. gada 30. aprilī", kā ari lūgumi 2 jēriem, 1 cūka 1 g. veca, 1 cūka
dēļ pielaišanas mutiskā izsolē, nomaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami galvenās 2 g; veca1 zirgs 4 g. vecs, 1 govs
intendanturas pārvaldes mantu daļas apgādāšanas nodaļas priekšniekam, Rīgā, 5. piena, ērzelis 3 g. vecs, 1 govs 4. piena,
Valdemāra ielā N° 10/12, dz. 1, līdz 1926. gada 30. aprilim pulksten 10, vai ari 1 govs 4. p ena,
1 zirgs 15 g. vecs,
izsoles dienā izsoles komisijai pirms izsoles atklāšanas.
i govs 2 g. veca un nekustamu mantu:
Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties galvenās intendanturas luč zemnieku zemes atdodamas uz
renti un novērtētu par Ls _412,35.
pārvaldes mantu daļā darbdienās no pulksten 9 līdz 15.
722a
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas cienā uz vietas.
Ns 1319
Kaunatas pag. valdē, 7. aprilī 1926. g.
Rīgas policijas XI iec. priekšnieks

Rīgas pilsētas valde.

pazisjo, ka 1926. g. 20. aprilī, pulksten
12 dienā, M. Ncmetņu iela Ns 44-b,

Priekšsēdētājs (paraksts).
Dabvedis (paraksts).
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pirtos vnlrfiksolBoni

Pamatojoties uz vertspapiiu mortifikaKaunatas pag. valde,
cijas pagaidu noteikumiem no 23. apriļa
ka saskaņā ar
1920. g. („VaId. Vēstn." 97. numurā Vladimiram K o r n am piederošu bufetes Rēzeknes apr., paziņo,
šis valdes lēmumu 16. aprili 192b. i,
29. aprilī 1920. g.), Rīgas pilsētas valdes skapi, novērtētu par Ls 80, dzīvokļu nopulksten 10 rītā, Kaunatas j&g- valde
finansu nodaļa uzaicina apakšā piedokļa piedzīšanai par labu Rīgas pilsētas
vesto Rīgas pilsētas valdes obligaciiu va'dei, saskaņā ar nodokļu nodaļas raks.tu
ūtrupē pārdos
nezina rros _ turētājus, kufu īpašnieki uz- Ks 2724.
'
646 Dzanu sādž. pils. Fadeja Bvdzana,
dod, ka tās pazaudējuši, iesūtīt minētās
30. aprilī 1926. g._, Raņķu pag. namā, ar 30°/o pazemināj., 19. martā 1926. g. nepārdotu
Antona Manovska,
obligācijas 6 mēnešu
laikā, skaitot Rīgas policijas XI iec. priekšnieks Andriana Bvdzana,
Eduarda Svtova kuIgnata
Astiča
un
no
izsludināšanas
dienas,
Rīgas
pilsētas
augošu no fonda gabaliem virs 3 ha mežu un
paziņo, ka 1926. g. 23. aprilī, pīkst stamo mantu, sastāvēšu no: ķēves 2gvaldts i n*nsu nodaļai.
11 diena, L, Nometņu iela N° 25,
Liepājas-G odas dzalzsc. lin nocirstos kokus
vecas, 1 govs 3 piena, 1 govs 2 g. veca,
Ja pēc sešu mēnešu laika notecēšanas
ķēves
14 g. ^eca, zirgs .4 g. vecs ro
un
celmu
skaita
I,
vairāksolīšanā
pēc platības
III un IV iecirkņu mežniecības no sekošiem noneviens _ ar obligācijām nepieteiktos, tad pārdos
.
novērtētu
par Ls 265.52.
vadiem: Allažu, Laidus, Lēnu, Rudbāržu, Kalvenes un Tāšu-Padures, pavisam pievestas obligācijas jzsludinās par ne- Pēterim Pētersonam piederošo tūka ari
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
65 vienības, vērtibā no Ls 25—1223
derīgam un nomaksās modifikācijas lū- biņu presi, novērtētu par Ls 400, īres
pārapskatīt pārdodamo mantu, vaies
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
guma iesniedzējam.
maksas un tiesāšan izdevumu piedzīšanai
« I Mi
došanas diena uz vietas.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
10 proc.
par labu Karlinei Šumacher, saskani ar
1926.gXVII»
.
liste.
7.
aprilī
pag.
valdē,
Kaunatas
drošības naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz
4. rajona īres valdes izpildu rakstu
(paraksts).
IIzlaidums
fi47
IV^/o
1893. g. ā 1000 rbļ. M° 179.
Priekšsēdētājs
10 proc. no pilnas nosolītas sumas.
Darbvedis (paraksts)^
Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt no izsoles izsludinātās vienības
706
1867
pēs saviem ieskatiem.
4/2°/o IV. Izlaidums 1903. g. ā 1000 rbļ Rīgas policijas XII iec. priekšnieks
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Raņķu muižā caur Skrundu un pie
apsāei
266 276 486 578 579 580
1926. g. 20. aprilī, pulksten 10,
attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.
izsludina
4Va°/o IV. Izlaidums 1903. g. ā 500 rbļ.
671
1926. g. 9. aprilī. Ns 22.
Raņķu virsmežniecība.
rakstiskus torgus
485
bura, pe1926. g. 26. aprilī uz audekli,
4V»°/o IV. Izlaidums 1903 g ā 100 rbļ. Vidzemes šos. Ns 123, dz. 4, Viļā Jalēku — 5:0 mtr, un
2462 3206
3210
3213
3215
3217 k o b s o n a mantu, sastāvošu no
rakstisku konkurenci
pamatodamās uz Mežu departamenta priekšrakstu N° 29374 no 16. februāra S. g. 2 99 32 7
dzēla*
4
0 3211 3214 3216 3218
vienas šujmašīnas,
1926. g. 16. aprilī iz drāti,
2500 3209 3212
Ls 260 piedzīšanai, saskaņā ar Rīgas laidi latu — 14000 kg.
,„.
5°/o VI. Izlaidums 1907. g. ā 1000 rbļ.
Sacensību sākums pulksten 19 »»*
III. raj. lies valdes rakstu Ns 2011.
wr
jāiemaksā
431 432
Sacensību dalībniekiem
642
Priekšn. J. Lācis.
5°/o VII. izlaidums 1910. g. ā 1000 rbļ.
drošības naudas no piedāvājuma
J
virs»»'
1926. g. 15. maija, pīkst. 12 dieaa, Smiltenes pagasta namā, sekošus
bas. Tuvākas ziņas dzelzsceļu
3583 5460
Goeola ielā 1* 3, 14 101£
5°/o VII izlaidums 1910. g. a 500 rbļ.

{Raņķu

virsmežniecību

pārdos mutiskā izsolē

Dzelzsceļu virsvaldes m tonālu

Smiltenes

Bardos publiskā iiātt'aii

virsmežniecība

pārdos otrreizējā mutiskā izsolē

Apriņķa ceļu inženiers

se&vestr. sagatavotus meža materiafus,
novērtētus par pastāvošo taksi un iedalītus 3 vienībās.
1) 1070 gab. dažāda garuma skuju koku baļķus .kuri atrodas uz krautuves pie
Rauznieku mājam ap 7 km no Smiltenes, novērtētus Ls 2937 ,27;
»
dedzināmā malka — egles 245,18 nv ; priedes 7,29 m; bērza
2) 26,70
apses
6,48
m;
kopa
293,75 mmalkas, novērtētas kopsumā
m;
alkšņa 8,10
Ls 496,20. Mineia malka airodas 2. iec. kv. 96, ap 9 km r>o Smiltenes;
stutmalkas 77,68 m, novērtētas par Ls 259,54; no šīs stutmilkas
3) 48,55
atrod, uz cirsmas kv P6 un 29,13 matrod, uz krau'uv. pie Rauznieka mājām
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksas izsoles komisijai I0°o
drošības naudas no novērtētas sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz I0/o
nosolītās sumas
no pilnas
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
nēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecība un pie 2. iec. mežziņa Vīgantos.

m

m

7246 _
Finansu nodaļas vadītājs
pilsētas valdes loceklis: Sadovskv.
Darbvedis: L. H e i d e.
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Rīg. pils. galv.
grāmatveža v. J. Kviesis.

Rīgas pol. XI. iec. priešn.
paziņo, ka 1926. g. 21. aprilī, pīkst.
12 diena, Jūlija ie.a Ns 2

pordos ooMksolBnnll

A./S. Jēkab Bek* piederošus dažāda
lieluma, formas un krāsas 221 elektrisko
fmlllenes
nirsm«šni(;cī6a.
£79
lampiņu kupolus,
novātētus kopsumā
par Ls 237,50, pap. krepostpošļinas,
soda un piedzīšanas naudu
piedzīšanai,
pec tiešo nodokļu departamenta raksta
Nš
313
6I5
1925. kr.
23
aprilī, pīkst. 10, _ savā kanclejā, Lāčplēša ielā Nb 24, dz. 8, izdos
a
- gs.
?"v
mutiska un rakstiska izsolē ar pēcizsoli
Rīgas pol. 8. iec. priekšnieks izsludina
par nederīgu pazaudēto Rīgas kara apr.
pneksn. atvaļin. apl. Nu 6012 uz Paula
™™- Satonova vārdu, dzim. 16.no12.
līdz
21.
Drošības
nauda
Ls
150.
no km
Tuvākas
ā Lubānes ceļa
'887
; g-, piederīgs pie Rīgas pils., dzīv.
725
Avotu ielā JVs 36, dz. 11.
26410a
Ziņas kanclejā.

Apriņķa ceļu inženiers, Rīga,

uronts izliIafitēSanas un ceļa labošanas darbos

Liepa ā
izdos 1926 g. 20. april, pīkst
sava kanclejā,

12 dienā,

otrreizējā galīgā

IZSOLĒ
kilometru

stabu un ceļu

rādītāju

stabu

NkAllDI OD MSlŠll

?ilgas

policjas Jūrma as

8C

prie šnieks
g, ?»'%,
paziņo, ka 22. aprīli 1926.
iela
10 rītā, Slokā, Jauntauguru

pārdos ifflMH,
Niko'ajam S t e p a n a m P*^

par
žādas mantas, kopzuma nover'
Ls 58, saskaņā ar tiešo ™A°*LJ%
3
tamenta lakstu no š. g » l°/ f'
fi«4
Priekšnieks (paraka

p-iekfin.
Bauskas aprigķa
II iecirkni

P

n0 ^
sekoša daudzuma:
š. g 30 aprilī, pulksten 1?
1) Liepājas apriņķī
453 stabus. — Stelpes pagastā, Ezeres mm^'
.
Dro'ība j nauda Ls 310,—.
2) Aizputes apriņķi 369 stabis. —
Drošības nauda Ls 250 —
Mfrtiņa d Ka«
3) Kuldīgas apriņķī
441 stabu. — pils. Jānim
^
un 2^ |°'i*
piederošus
2
zirgus
Drošības nauda Ls 310,—.
tētus par Ls 770, dēļ Ls 77" Lkas^:
Tuvāki noteikumi kanclejā — Jēkaba das piedzīšanas, saskaņa
«£,t!l jjl» li
ielā .Ns 6, darbdienas
no
pulksten II. iec. miertiesneša izpildu ra«^
9-15
6M I no 3. februāra š. g-

pārdos atklātā ya»oP,

.oa.

i.unlatflales apri }ķa priekšnieka
Ja
palīgs II. ieci kni
„:„o
Pn iW

ka
25. aprilī š. g., pulksten
Balvu miesta pie policijas iec.

?

nSs. Pārdos atklātā

vairāksolīšanā
kustamo mantibu —
.1 ior* Ragana
novērtētus par Ls 34,1 Ļ
Ss»u ratus
piedzīšana,,
iocentualā pe|?as nodokļa
Vt«nā ar tiešo nodokļu d-ta rakstiem

SAVĪTOS un 71704.

pārdo:anas dienā
Apskatīt pārdodamo

uz vietas.
1926. g.
Ralvos,
f
naivos, 9. aprilī

N? 1315/1316

,.a

Priekšn. pal. Mednis.

Zemkop bas min. kultur' techniskā nodaja
nazioo, ka

zetnlopības

ministrs

31 maitā ir apstiprinājis
meliorācijas sabiedrības

š. g

Sarkanmuižas

tl Lidums"
sta utus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra 21. lp. Ns 21.
Sabiedrības valdes sēdeklis SarkanVentspils apr.
muižas pagasta namā,
Nodaļas vadītājs A. Ķuze.
Darbvedis F. Briedis.
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Zemkopības min. kultur-

techniskā nodaļa

Aizputes apriņķa priekšnieks izsludina
par nederīgiem
nozaudētus
sekošus
Latvijas iekšzemes pasi
Nmt'nttls:
Ns 390, izdotu no Aizputes apr.
priekšn
1. iec. palīga 20. martā 1922. g. un jauna
parauga karaklausības apliecību No5546
izdotu 28. maijā 1924. g. no AizputesKuldigas apriņķa priekšnieka uz
Kriša
Knsa d. Grinber'ģa v.
26493a
Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2. iēc
'
izsludina par nederīgu nozaudēto
zir^a
pasi Ns 441, izdotu no Pilskalnes pag
valdes 7. februārī 1925. g.
uz Boleslava
Pētera d. Slavinska v.
26482a
Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi Ne 978 , izd. 2. dec. 1920. g. uz
Jakula
Skutana-vārdu.
26483a
Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2. iec.
par nederīgu nozaudēto Latv
.
pasi Ne 243 , izd. no Ilūkstes apr. priekšn
2. iec. pal. 3. aug. 1920. g. uz Ernas
Rudolfa m. Mikulanes v.
26484a
izsludina

Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2. iec.
izsludina
par nederīgām
nozaudētas
trīs zirga pases zem NsNs 21, 64 un 133,
izdotas no Lašu pag. valdes 4. janvārī
1925. g. uz Matveja Pētera d. Sauka v.
Latv. pasi Ns 1369, izdotu no Lašu pag
valdes 4. janv. 1926. g. uz Matveja
Pētera d. Sauka v.
26485a
Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. ice.
izsludina par nozaudētu un tamdēļ nederīgu iekšzemes pasi Ne 598, izd. 7. martā
1921. g. no Dvietes pag. valdes Staņislavam Seilim.

26416a

paziņo, ka zemkop bas ministrs š. g.
Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
inajis Vadakstes pag
31. martā ir apstip
izsludina par nozaudētu un tamdēļ nedemeliorācijas
sab.
kārtnes
rīgu iekšzemes pasi Ns 669, izd. no
un ap
Dvietes pag. valdes 14. martā 1921. g.
„Strauts"
uz Paulines Ķriškijano vārdu.
26415a
statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra 15 lp Ne 15
Sabiedrības valdes sēdeklis Vadakstes
pag. Saku pusmuižā, Jelgavas apr.
Nidaļas vadītais A. Ķuze.
Darbvedis F. Briedis.

551

I pagasta vali

vajadzīgs valdes un tiesas

darbvedis.
Vēlēšanas 1926. gada 20. aprilī, pulksten 14, Oļu pagasta namā.

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
izsludina par nozaudētu un tamdēļ nederīgu iekšzemes pasi Ns 2347, izd. no Bebrenes pag. valdes 19. maiji 1921. g.
Kārlim Jāņa d. Ķrasovkiin!
26414a
Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
izsludina par nozaudētu tin tamdēļ nederīgu iekšzemes pasi Ns 2944, izd. no Bebrenes pag. valdes uz Antona Zaharevska
v ā fdu.

26413a

Ilūkstes par. priekšn. palīgs 2. iec.
izsludina par nozaudētu un tamdē| nederīgu iekšzemes pasi Ne 1118/2132, izd. no
Bebrenes pag. valdes 21. maijā 1921. g.
uz Emmas Otilijas Jūlija m. Kraševskas
vārdu.

Rīgas

26412a

apr. priekšnieka

pal.

1. iec.

izsludina par nederīgiem sekcišus nozaudētus dokumentus:

Kandidāti ar attiecīgiem
dokumen1) zirga pasi Ne 6724, (no kā izd. ^n uz
tiem tiek uzaicināti pieteikties.
kāda vārda nav zināms) uz zirga sekoAlga pēc valdības noteikumiem, pie
šām pazīmēm: melna spalva, krēpes uz
briva dzīvokļa, apsildīšanas un apgaisabām pusēm, 1 arš. 12 vērš. augsts,
mos.
apm. 10 g. vecs;
Tuvākā dzelzsceļa stacijaCesvaine.
2) zirga pasi (Ne, no kā izd. un uz
710
Pagasta valde.
kāda vārda nav zināms), uz zirga-ērzeļa
1 akcīzes valde paziņo, ka Minnai sekošām pazīmēm: tumši-pelēka iesirma
Virvjalovai
izsniegtā ' tabakas paspalva, balta lauka, iesirma piere, vienu
apm.
tentē JVs 1102 par tirgošanos ar tabakas metru 50 santimetru
augsts,
precēm 1926. g. Rīgā, Lāčplēša un 7 līdz 8 g. vecs:
Tērbatas
ielu
3) Latvijas pasi Ne 4610, izd. no Sastūrī,
ir
nozudusi,
kādēļ skaitāma par nederīgu.
lienas pag. valdes uz Miķeļa Vasilija d.
26464a
Inspektors (paraksts).
Geižina vārdu;
4) Latvijas pasi N° 79, izd. no Liel
Ilūkstes apr. priekšn. pa!, par 1. iec.
pag. valdes uz Andreja Jāna d,
izsludina par nederīgiem nozaudētus vardes
Pļaviņa vārdu ;
sekošus dokumentus, izdotus no Skrun5) Latvijas pasi Ne 3743, izd. no Rīga?
dalinas pag. valdes uz AnikejaTeodora^d.
apr. priekšn. pal. 1. iec. uz Annas Jāņa
Bojarina vārdu:
1) iekšzemes pasi m. Pļavin vārdu ;
Ws3432, izd. 20. okt. 1924. g., 2) zirga
6) zirga pasi Ne 227,'izd. no Lielvārdes
pasi JVs 69,14069, izd. 19. nov. 1925. g.
Kārļa Andreja d. Pļaviņa
un 3) kumeļa reģ. zīmi Ns36, izd. 19. nov. pag. valdes uz
vārdu;
1925. ģ.
26473a
7) zirga pasi Ne 290, izd. no Ikšķiles
Ilūkstes apr. priekšn. pal. par 1. iec. pag. valdes uz Jāna jāņa d. Cunabeļa v.;
izsludina par nederīgu sadegušo Latv.
8) Latvijas pasi Nš 5873, izd. no Rīgas
iekšzemes pasi Ns 7463, izd. no Kalkūnes 7 pol. iec. uz Kārļa Andža d. Sostes v.;
Pag. valdes 26. jūnijā 1925. g. uz Ādama
9) zirga pasi Ne 356, izd. no Rembates
d. Baloža
fetera d. Zelenkas v.
26474a
pag. valdes uz Vilhelma Kārļa
vārdu ;
Ilūkstes apr. priekšn. pal. par 1. iec.
10) Latvijas pasi Ne 3406, izd. no Rīga
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
priekšn. pal. 1. iec. uz Mārtiņa Janas
pasi Nš _ 517,- izdotu no Dvietes pag. v. apr.
vardu un zirga pasi Ne 377,
1. maijā 1922. g. uz Ludvigas Loč vārdu. d Brinka
'Babītes pag. valdes uz tā paša v.;
izd.
no
__
26475a
11) zirga pasi Ne375, izd. no Babītes
valdes uz Jēkaba Briņķa vārdu;
, Ilūkstes apr. priekšn. pal. par 1. iec. nae
1
izsludina par nederīgu nozaudēto kara12) Latvijas pasi Ne 719,3118, izd.
Ādama
klausības apliecību Ns 11457, izd. no no Kārsavas pag. valdes uz
Jēkab pils-Ilūkstes kara apgriņķa pr-ka Tumaša d. Naglas vārdu ;
P- martā 1923. g. uz Jāzepa A' ugusta d.
13) Latvijas pasi Ne 116, izd. no
uz Aleksandra
Jirkjana v.
26476a
Alūksnes pag. valdes
2blH8a

nas

Ilūkstes apr. priekšn. pal. par 1. iec.
«Hidina par nederīgu nozaudēto Latv.
'«sz pasi Ne 25439, izd. no Daugavpils
Prefekta 26.
okt. 1924. g. uz Fomas
usoipj _ dKrasnvska
v.
26477a

nttn

d. Ribaka

vārdu.

ļ.

Tukuma apr. priekšnieka pal. 1. iec
Remtes pagasta valde izsludina par
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi
nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus
Ns 385, izd. no Sēmes pag.
valdes uz dokumentus:
Jāņa Anša d. Riekstiņa v.
26504a
1) karaklausības
apliec. Nš 1914,
Tukuma apr. priekšnieka pal.
1. iec. izd. 17. dec. 1919. g. no Aizputes
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi Kuldīgas kara apr. pr-ka uz Andreja
Ne 5198, izd. no Rīgas Jūrmalas pol. Kriša d. Grundmaņa vārdu;
priekšu, uz Emilija Anša m.
2) Latvijas iekšzemes pasi Ne 30,
Andrejevas
izd. 26. maijā 1920. g. no Kuldīgas
vardl, _
26505a
pagasta valdes uz tā paša vārda;
Tukuma apr. priekšnieka pal. 1. iec.
3) Latvij-as iekšzemes pasi Ns 1519,
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi
Ne 156, izd. no bij. Cērkstes pag. valdes izd. no Remtes pagasta valdes 25. okt.
1923. g. uz Augusta Friča d. Matveja v.;
uz Gotfrīda Riekstiņa vārdu.
26506a
4) Latvijas iekšzemes pasi Ne 1554,
Tukuma apr. priekšnieka pal. 1. iec. izd. no Remtes pagasta valdes 18. jun.
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi 1924. g. uz Līzetes Jāna m. Krūtaines
'
26703a
Ns 141, izd. no Grenču pag. valdes uz vārdu.
Paulines Ooldberg vārcrm
26507a
Rankas pagasta valde izsludina par
kā
Daugavpils apr. priekšnieka pal. 2. iec. nederīgu,
nozaudētu, zirga pasi
izsludina par nederīgu nozaudēto LaN° 609, izd. no šīs pagasta, valdes
tvijas iekšzemes pasi Ns 1935, izd. no 25. martā 1920. s. uz Artura Vīganta
Krustpils pag. valdes 18. maijā 1923. g. vārdu.
26702a
uz pils. Jāņa Jura d. Ziediņa v. 26508a
Plāteres pagasta valde izsludina par
Daugavpils apr. priekšnieka pal. 2. iec. nederīgu
pieteikto
no Elzās Švart
izsludina par nozaudētu Latvijas iekšz. par nozaudētu zirga pasi, izd. no šīs
pasi Ne 789, izd. no Daugavpils- apriņķa pagasta valdes 2. febr. 1920. g. Ne 31
26700a
priekšnieka pal. 2. iec. 7. okt. 1920! * g. uz min. pils. vārdu.
^
uz pils. Hajas-Rīves Icika m. Biken,
Mērdzines pagasta valde, Ludzas apr.,
dzini. Balkin vūrdu.
26509a izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
apl., izd. no Ludzas
Daugavpils apr. priekšnieka pal. 2. iec. karaklausības
kara apr. pr-ka
1923. g. Ne 14371 uz
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi Ne 2228, izd. no līdz turpmākam rīkojumam atv. DaDaugavpils apr. priekšn. pal. 2. iec. niela Nikifora d. Nikiforova v. 26699a
23. dec. 1920. g. uz pils. Karlines Mikeja
Mērdzines pagasta valde, Ludzas apr.,
m. Ertner, dzim. Benert vārdu. 26510a izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu,
karaklausības apl., izd. no Ludzas kara
Liepājas
pils. 2. pol. iec. priekšnieks
izsludina par. nederīgu nozaudēto vecā apr. pr-ka 8. okt. 1920. g.Ns 16610 uz līdz
parauga karaklausības atvaļin. apliecību turpmākam rīkojumam atv. Zalimona
Ne 2700, izd. 14. jun. 1923. g. no Liepājas Sebestijana d. Pivina vārdu. 26698a
kara apr. priekšn. uz 1887. g. dzim.
Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2. iec.
Edgara Jāņa d. Kellera vārdu. 26511a izsludina par nederīgu
sadegušo Latv.
Liepājas apr. priekšnieka 2. iec. palīgs pasi Ns 248, izdotu no Pilskalnes pag. v.
27. apr. 1921. g. uz Jāzepa Antona d.
izsludina par nederīgu nozaudēto La26487a
tvijas iekšzemes pasi Ns 8270, izsniegtu Vuškana v.
1920. g. 15. aug. uz Annas Mikeļa ' m.
Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2. iec.
'26512a
Urban, dzim. Alderman v.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
Rīgas apr. priekšnieka pal. 2. iec. pasi Ns 66, izdotu no Pilskalnes pag. v.
izsludina par nederīgiem sekošus doku29. apr. 1922. g. uz Donata Antona d.
mentus, kuri pieteikti par nozaudētiem : Užuļa v.
26488a
1) Latvijas 'iekšzemes pasi Ne 486,
Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2. iec.
izd. 6. apr. 1920. ,g. no Krimuldas pag.
izsludina par nederīgu nozaudēto zirgu
valdes uz Annas Jāņa m. Varveal vārdu ;
pasi Ne 459, izd. 30. jul. 1921. g. no
2) Latvijas iekšzemes pasi Ne 167696, Aknistes pag. valdes uz
Pētera Jāņa d.
izd. 21. jun. 1921. g. no Rīgas pret. uz
Mežaraupa v.
26489a
Katrinas Sergeja m. l.īdaķ ,dzim. Šeptalinas vārdu ;
Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2. iec.
3) Latvijas

iekšzemes

pasi

Ne 2731, izsludina

izd. 12. sept. 1921. g. no Rīgas apr.
priekšn. pal. 2. iec. uz Mārtiņa Mārtiņa d.
Andersona vārdu ;?
4) Personas apliecību, izd. no Rīgas
apr. priekšn. pal. 2. iec. 24. maijā 1924. g.
Ne 54/8455, derīga līdz 24. maijam 1926.
g. uri uzturas atļauju izd. no Rīgas apr.
priekšu. 2. nov. 1925. g. Ne 408^ derīga
līdz 9. sept.'1926. g. uz Varvaras Veselovas vārdu ;

par nederīgu

nozaudēto Latv.

pasi Ns 583, izd. no Assares pag. valdes
15. okt. 1920. g. uz Annas Ilzes m.
Ptiricki v.
26490a
Ilūksnes apr.

priekšnieka pal. 2. iec.

izsludina par nederīgu nozaudēto zirgu
pasi Ne 177, izdotu no Kosas pag. v.
1923. g. 14. novembrī uz Jura Ādama d.
Zutina

26691a-

v.

Ilūkstes

apr.

priekšnieks

2 iec.

pal.

5) Aizsargu apliecība Ns 1380, izd. no izsludina par nederīgu nozaudēto zirgu
Valmieras apr. aizs. pulka kornand, uz pasi Ns 2932, izd. no Liksnas pag. v.
Jāņa Bērziņa vārdu.
26466a 1925. g. 15. janv. uz Benedikta Gavrila d. Brunova
Vitrupes

nozaudētu

pagasta

valde

izsludina

26492a

par

un nederīgu zirga pasi, izd.

no šīs (bij. Ķirbižu)

v.

pag. valdes 9. martā

1920. g. Ns 153 uz Annas Sansiņas vārdu

par viņai piederīgo dzeltenu ķēvi. 26557a
Tilzas pagasta valde, Jaunlatgales apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi, izd. no Bolvu pag. valdes (kāda

Tilzas pag. valde, Jaunlatgales apr.,
izsludina

par nederīgu

nozaudēto

zirga

pasi Ns 634, izdotu no Kokorevas pag.tag
Tilzas pag. valdes 27. sept. 1920. g. uz

mirušā Staņislava Nikolaja d. Nagla v.,
kurš miris 1921. g.
Tilzas

pag.

valde,

26555a
Jaunlatgales

apr.,

datuma

un zem kāda Ns nav zināms),
pārrakstīta uz pils. Otto Pētera d.

izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi, izdotu no Domopoles pag. valdes
Krima vārdu.
26556a (kad
kādu
Ne
nav
zināms),
ar
Viļakas pagasta valde izsludina par pārrakstīta uz Jāņa Pavula d. Agle26554a
nieka v.
nederīgiem sekošus nozaudētus dokumentus:
Tilzas pag. valde, Jaunlatgales apr.,
1) zirga pasi Ns 1017, izd. no šīs izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
pagasta valdes 1920. g. uz Jāņa Franka pasi Ns 172, izdotu no Kokorevas pag,
d. Bizuna vārdu;
valdes, tagad Tilzas, 20. sept. 1923. g.
2) zirga pasi Ne 927, izd. 1920. g. uz uz pils. Alberta Jana d. Dragūna vārdu.
Eduarda Pētera d. Banga vārdu;
26553a
3) zirga pasi Ns 1509. izd. 1921. g. uz
Turaidas
pag. valde, Rīgas apr.,
Kārļa Pētera d. Tauriņa vārdu;
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
4) zirga pasi Ns 1211, izd. 1920. g. uz
iekšzemes pasi Ne 351, izdotu 12. janv,
Matveja Ādama d. Kokoreviča vārdu;
1920. g. no Turaidas pag. valdes 112
5) zirga pasi Ne 992, izd. 1920. g. uz
Elizabetes Pētera m. Anderson vārdu,
Jāna Staņislava d. Logina vārdu;
26552a
6) zirga pasi Ne 755, izd. 1920. g. uz
Staņislava Paula d. Logina vārdu;
Valkas apr. pr-ka
palīgs 1. iec.
7) pasu grāmatiņu Ne 14938:
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
8) Latvijas pasi Ne 127014883, izd. Latvijas ārzemes pasi Ne 7771, izd. no
no Bolvu iec. pol. pr-ka 1921. g. uz ārlietu
ministr, ārzemju
pasu nod.
Staņislava Pavula d. Logina vārdu;
1925. g. 22. sept.
uz Margarietas
m. Krauze,
dzim. Stāl
.9) Latvijas pasi Ns 769/72, izd. 1920. g. Ferdinanda
26536a
uz Staņislava Matveja d. Augustana v.; vārdu.
l(i)

Latvijas

pasi

Ns 6744,

izd.

no

Tirzas pagasta valde, Madonas apr.,
'
šīs pagasta valdes 1923. g. uz Almas
izsludina par nederīgiem sekošuskaraFriča m. Vīksniņ vārdu;
klausības dokumentus:
11) Latvijas pasi Ns 5897, izd. no
1) karaklausības apliec. Ns 280, izd.
1923.
g.
uz
Emmas
valdes
šīs pagasta
3. janv. 1920. g. no Apsardzības mivārdu;
Vīksnin
Friča m.
Ilūkstes apr. priekšn. pal. par 1. iec.
nistrijas uz Jana Jēkaba d. Ābels kalna
12) Latvijas pasi > 259. izd. no
«ļuaina par
vārdu;
nederīgu nozaudēto atvaļiuz
valdes
1922.
g.
Liepnas pagasta
2) karaklausības apl. Ne 19296, izd.
ļ"i™a apliecību Ns 63, izdotu no
Malberga vardu. 26707a
Jāna
d.
Moisija
- . Bauskas kājn. pulka komandiera
10. jūnijā 1921. g. no Rīgas kara apr.
'
Vitrupes pagasta valde izsludina par pr-ka uz Pētera Jana d. Meija vārdu.
- * m Stepana AlekL?51925
26994a
nederīgu zirga
pasi.
d - Lizimova v.
26478a
un
—qra
nozaudētu
izd no šīs pagasta valdes (agrāk Ķirbr/.u)
Tirzas pagasta valde, Madonas apr.,
apr - P fiekšn. pal. par 1. iec.
izs maina
mr
1920. g. 12. martā Ns 249 Fricim Jāņa izsludina par nederīgu zirga pasi Ns 343,
par nederīgu nozaudētu Latv.
g.
piederošu
3'2
uz
viņam
d. Treijam
Ķszemes pasi Ne
izd. 31. martā 1921. g. no Tirzas pag.
26706a
22122, izd. no Daugavvecu zirgu, brūnas spalvas.
P's prefektūras
valdes uz Otto Zeltiņa vārdu un pār11. maijā 1923. g. uz
valde,
par
Zeltiņu pagasta valde izsludina
uz Andreja
Rona
vārdu.
zd. no Tāšu pag.
rakstītu
5)
^JJi^lļļPam. Poriet v.
26479a
vardi,
nozaudēto zirgu pasi, izdotu
26993a
.
jukuma Andreja d šenberga valdes nederīgu
uz
valdes 26. marta
J'"kstes apr- priekšn. pai. par 1. iec.
no Zeltiņu pagasta
fil N° 571, izd. no Medzes pag.
Trikātes pagasta valde izsludina par
par nederīgu nozaudētu iekšg - N° 91 uz Rudolfa Celmiņa
d. Novada vardu;
1920
Jukuma
zen,M
Mikeļa
'
uz
26704a ' nederīgu nozaudēto karaklausības apl.
6232, izd. no Kalkūnes pag.
Medzes pag. valdes vardu.
izd.
no
vaSf
399,
7Vn°
Ne 330. izd. 24. janv. 1920. g. no Armijas
f ,
21 -lebr1925. g. uz Juzefas KaNovada vardu ;
iet»na
uz Mikeļa Jukuma d.
Sesavas pagasta valde izsludina pai etapa bataljona k-ra uz Otto Otto dvaldes
Medzes
pag.
^i^rozdovska^iv.
26480a
izd.
no
nozaudētus
doku81 No 117,
nederīgiem sekošus
26992a
Kalniņa vārdu.
vardu;
, k-ārlā lina d. Helmšteina
1) iekšzemes pasi Ns 810, izd.
vakies mentus:
!WlT-. priekŠn- PP»• ieC pag.
pagasta
valde
izsludina
par
Medzes
Sakas
valdes
23
%K,16 izd. no
no Lielsesavas pag.
na,umu
V
iespiestu „Vald.
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš«bi" iaoi
Mārtiņa d. I
'
Ernesta
25
1920
e
uz
uz i at
. - g. 257. numurā attiecībā
pasi I* Ul, izdotu nr zemes pasi, izd. no Upesmuižas pagasta
un 2) iekšzemes
no Bnrn ,lekšzemes pases Ns 3230, izd.
valdes izpildu kom., Aizputes apr.,
valdes
o. aug.
pag,
Lielsesavas
pag - vaides 8- okt - 1924- 8dzirn. 9. jūlijā 1920. g. Ne 1095 uz Jāņa
"zProknfm.
Dzenev.cs
Jēkaba
uz Malvīnes
n°zaudK:!)a Dementija d. Kirčenkov —
Andreja d. Arāja vārdu.
26981a
2b55Ua
Strautiņ v.
'katama i"' J° Pase atrasta un uzLiepājas apr. priekšnieka 1. iec. palīgs
kā nozaudētus
izsludina par nederīgiem,
sekošus dokumentus:
Iekšzemes pases:
apr. pr-ka
1) No 2689, izd. no Liepājas
m. Senberg v.;
1 iec pal. uz Annas Anša
'
apr. pr-ka
2) N» 13567, izd. no Liepājas
m. Mālrn v.;
1 iec. pal. uz Kates Pētera
' svjvfb 11790, izd. no Liepājas apr.
Marijas Andreja
priekšn. 1. iec. pal. uz
.
m Stulpe vārdu ;
apr. pr-ka
4) Ne 8638, izd. no Liepājas
Jana d,
1. iec. pal. uz Eduarda Kārļa
vārdu.
Lepmaņa

^378"

^ffii

rpS

LTi

^&rStfWHr

"""a ka

derīga.

26481a

pagasta valde, Valkas apr.,
par nederīgu nozaudēto karaklausības apliec. Ns 2903, izd. 17. febr.
1921. g. no Valkas apr. apsardz. pr-ka
Trikātes

izsludina

uz Jāņa Mārča d. Volerāta v.

26991a

Taurupes pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi
izd.

20.

martā

1920.

g. no

Aderkašu

pagasta valdes Ns 178 uz Jāna Andreja
d. Grāviša vārdu.

26990a

Taurupes pagasta valde izsludina par

nederīgu, kā nozaudētu, karaklausības
apliec, izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
30. martā 1922. g. Ns 20822 uz Jēzupa
Kazimira d. Barkana vārdu. 26989a
Šķibes pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, beztermiņa
iekšzemes pasi, izd. no šīs pagasta
valdes 7. apr. 1920. g. Ns 22 uz Olgas
26988a
Jana m. Vesmans vārdu.
Stāmerienas

pagasta

valde

izsludina

par nederīgu zirga pasi Ns 444, izd. no
Stāmerienas pagasta valdes 11. aug.
1922. g. uz Pētera Jansona vārdu,
kura nozaudēta.
26987a
Stāmerienas pagasta valde izsludina
par nederīgu karaklausības apliecību
Ns 2885, izd. 30. sept. 1920. g. no Daugavpils apr. komendanta uz Arvida
Jēkaba
d. Gavara vārdu, jo min.
apliec nozaudēta.

26986a

Skultes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi, izd.
no šīs pagasta valdes 30. martā 1920. g.
Ne 454 uz Pētera Pētera d. Apsit vārdu.
Skrīveru

pagasta

valde

izsludina

par

nederīgu, kā nozaudētu, karaklausības
apliec. Ns 5761, izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka uz Kārļa Jāna d. Baumana
vārdu.
26983a
Sidgundas

pagasta

valde

izsludina

par
nederīgu, kā nozaudētu, karaklausības atvaļin. apliec, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka 28. okt. 1922. g. Ne23715
uz Jāņa Zutera vārdu.
26982a
Rozēnu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi, izd. no Rozēnu pagasta valdes
5. martā 1920. g. Ns 34 uz Rudolfa
Friča d. Jekabsona vārdu.
26979a
Mērdzines pagasta valde, Ludzas apr.,
par nederīgu, kā nozaudētu,
kumeļu reģ. zīmi, izd. no šīs pagasta
valdes 1926. g. Ne 19 uz Pētera Antona
d. Plauča vārdu.
26697a
izsludina

Liepnas

pagasta

nederīgu, kā
izdotu

no

valde

izsludina

Liepnas

pagasta

16. sept. 1922. g. Ne 284
Sīmaņa d. Baura vārdu.
Kārķu

pagasta valde

iznīcinātu

izsludina

no Kārķu

valdes

1921.

Krāslavas

pagasta

par nederīgu
pagasta

Rīgas

uz

Otto

26695a
valde

izsludina

pasi Ns 4197, izd. no šīs

valdes

Kozindas

pagasta

g'

Kārļa d. Grūbes vārdu.

par

iekšzemes

pasi Ne 385, izd.
janv.

valdes

uz Jūlija
26696a

sadegušo Latvijas

10.

par

nozaudētu, Latvijas pasi,

uz

Franča

Ignata

vārdu.

d.

26594a

policijas

7.

iec.

priekšnieks

izsludina

par nederīgu, kā nozaudētu,
karaklausības
apliec, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka Ns 38311 uz Leiba
Dāvida d. Kaguna vārdu, dz. Rīgā,
Popova ielā Ns 7, dz. 23.
26674a
Rīgas

policijas

9.

iec.

priekšnieks

izsludina

par nederīgu nozaudēto karaklausības izpild. apliec, izd. 23. aug.
1921. g. no 4. Valmieras kājn. pulka
k-ra Ne 5608 uz Kārļa Aleksandra d.
Kazimira vārdu, dzim. 1899. g. 26676a
Jelgavas

pils.

polic.

1. iec. priekšn.

izsludina par nederīgu Jelgavas-Bauskas
kara apr. pr-ka 1922. g. 16. janv.
Ns 21079, izd. karaklausības apl. uz
Karpa (Kārļa)
Jēkaba d. Birznieka
vārdu.
26193a
Jaunlatgales

priekšnieks pal.
sekošus
nozaudētus dokumentus:
1) karaklausības ap.'iec, izd. no Ludzas kara apr. pr-ka 7. dec. 1924. g.
Ns 28916 uz Jāņa Stepana d. Toka v.;
2) zirga pasi, izd. no Domopoles pag.
valdes 1922. g. 3. janv. Ns 1630 uz
Aleksandra Staņislava d. Plusa vārdu.
2. iec. izsludina

Aglones

par nederīgiem

iec.

Daugavpils
derīgiem

apr.

policijas

apr.,
sekošus

priekšnieks,

izsludina

par

nozaudētus

nededoku-

mentus:
1) zirga pasi Ne 103, izd. 26. jūlijā
1920. g. no Ceraukstes pagasta valdes
uz Krišjāņa Celmiņa vārdu un pārrakst.
uz Sofijas Aleksandra m. Kudraševa
vārdu:
2)

Latvijas iekšzemes pasi

Ne

7013,

izd. no Izvoltas pagasta valdes 1923. g.
18. martā uz Jāņa Vinca d. Platača v.;
3) zirga pasi Ne 167, izd. no Izvoltas
pagasta valdes 1923. g. 8. martā uz
Vikentija

Ignata d. Zeikuma vārdu;

4) Latvijas iekšzemes pasi

Ns 3520,

izd. no Izvoltas pagasta valdes 1922. g.

19. jūlijā uz Veronikas Jāzepa m.
Delver vārdu;
5) zirga pasi Ns 867, izd. no Izvoltas
pagasta valdes 1920. g. 15. okt. uz
Augusta Jāņa d. Murana vārdu;
6) zirga pasi Ns 951, izd. no Izvoltas
pagasta valdes 1925. g. 28. sept. uz
Jāzepa Jāņa d. Truļa vārdu. 26292a
Rīgas policijas jūrrnalas iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto Lietuvas ārzemes pasi, izd. 11. febr.
1924. g. no
Lietuvas priekšstāvn.
Rīgā Nš 638, pagarinātu līdz 10. febr.
H'27. g. uz Pētera Jura d. Mikaļenas
vārdu.

26535a

Aulejas pagasta valde Daugavpils apr.,
izsludina par nozaudētiem un nederīgiem
sekošus dokumentus:
1) kara atvaļin. apliecību Ns 9334/5675
izdotu no Daugavpils kara apr. priekšn.
12. apr. 1923. g. uz Makara Mārtiņa d.
Kudraševa vārdu;
2) Latv. iekšzemes pasi Ne 2957, izd.
no Izvaltas pagasta valdes 28. apr.
1922. g. uz Pētera Timoteja d. Skorodihina vārdu;
3) Latv. iekšzemes pasi Ns 1695, izdotu
no Izvoltas pagasta valdes 1921. g.
uz JāņaLudvika d.Duka-Vonoga vārdu;
4) Latv. iekšzemes pasi Ns 1579, izd.
no Izvaltas pagasta valdes 1921. g. uz
Nikitas lijis d. Skorodihina vārdu;
5) Kara atvaļin. apliec. Ns 9318/5583,

Ilūkstes

atsauc

apr.

pr-ka

2.

iec.

palīgs

savu

sludinājumu
ievietotu
„Vald. Vēstn." Ne 19, 1926. g. uz
Andreja Jura d. Dominieka v. iekšzemes pases Ne 205 un karaklausības

apliec. Ns 3319 nozaudēšanu,
dokumenti atrasti.

jo min.
26881a

Kuldīgas

apr.

priekšn.

pal.

2.

iec.

izsludina par nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi Ns 220. izd.' 4. jun.

Annas pagasta valde izsludina par no-

Annas pagasta valde izsludina par nozaudētu un nederīgu iekšzemes pasi.
izdotu no šīs pagasta valdes 27. jūlijā
1920. g. Ns 538 uz Rūdolfa Augusta d,
Elstina

vārdu.

Vecgulbenes

27141a
pagasta

valde

izsludina

par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi
Ns 1776, izdotu no Vecgulbenes pagasta
valdes 1920. g. 15. oktobrī uz Juliusa
jūra d. Zildes vārdu, kura nozaudēta.
27165a'

apr.

Rrleou-Biltllos Kuģniecības Sabiedrība.

zaudētu un nederīgu zirga pasi, izdotu
no šās pagasta valdes 18. febr. 1920. g.
JN9 215 uz Otto Andreja d. Blūma vārdu.
27142a

BILANCE

AKTĪVS.
Tvaikoņu kapitāls
Kasē

..

Ncguldījumi bankfs ..
Nekustams īpašums ....
Inventārs . .
.....
Avārijas rēķins
Tvaikoņa .Katle" rēķins

.

.

„Dagmar" rēķins .
,Lucy" rēķins
. .
.Baltmor" rēķins .
Dažādi debitori

.

. .

.

par ne-

fikācijas

Jaunraunas pagasta aizsargu nodaļas
pr-ks izsludina par nederīgu nozaudēto
10. Cēsu aizsargu pulka II bat. 4. rotas
Jaunraunas pag. aizs. nod. akt. aizsargu dalībn. Dāvā Dāvā d. Kļaviņa
dienesta apliec, ar Ns 339, izd. no
10. Cēsu aizs. pulka k-ra 1925. gadā
jūlija mēnesī.
26893a
apr-riņķa

pr-ka

Piltenes

Zaudējumu un peļņas
iz

policijas

pneKsnieKs

-

ZAUDĒTS.
par nederīgu, kā nozaudēti,,
17. marta Uz vispārējiem izdevumiem
viņa
izd.
no
iekšzemes pasi,
d Fnsen- Tīra peļņa
1920 g. Ns 200 uz Jura Jāņa
J^}?_
brūdera vārdu.
n\k7nwītrdīēršVecguIbenē, izslunozaudēto dienesta
dina nar nederīgu
d-ta lO.martā
aplieca d no netiešo nod.
S4ģ.uzjaun. akckontr. A.Zandera
sludina

vārdu.

27915

Ls
. 116.716,58
5.512,63

,
122.229 21
^

lipis 11.-m. baznīcas

ar sekošu
Dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēl šana.
2) Jau u akciju izlaišana.
3) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
^
Saskaņā ar statūtu § 39, akcijas vai
attiecīgas

kvitēs

jāiesniedz

valdei

dienas pirms sapulces.
681

Rūpniecības akc.sabiedr
«Ķieģeļi un kūdra"
fasauc akcionārus uz

a p r i 1 ī š. g. pīkst.
12 dienā
\ iļakas miertiesas telpās

baznīcas būvdarbu
(mūra darbi)

Ar izsoles notei umiem var iepazīties
Viļaka pie bazn. priekšsēdētāja
Rata
kga
Izsoles dalībniekiem pirms
bain
rakšanas
jāiemaksā Ls 300 drošib»
s
naudas.
684

Baznīcas vaid»

Lieiaīas-flizpBiei ttnjnt

iii samīti

paziņo, ka

piektdien, 7. maijā p'kst 6 pēc pusd.,
Annasmuižas ķieģeļu Iabr. kan'Ofa telpās
Dienas
kārtība:
1) Sapulces amata vīru
vēlēšanas.
2) Gada pārska' s ar reviz'jas komisijas
ziņojumu.
3) Budžets 1926. gadam.
4) Velēšanas.
5) Dažādi jautājumi un ziņojumi.
862

18

7

Va'de.

Nekustama īpašuma rēķins
Piocentu rēķins
Agio-rēķins

Valde.

sākot

ar

š. g. 20. 'apr ii

tiks apmainītas vecās
sabiedrības akejas

683

Vnlrfo

Latviju; uzZemniebu Banka;
@ilaiicc
1. janvāri 1926. g.

1.

Kase

2.
3.

Tekošs rēķins
Tekošs rēķins

Ls

_ .

Latvijas bankā
citās kredītiestādēs

Vērtspapīri

ar 7. aprili 1926- g. Rigas

27987

V A I

D F

PASĪVS.
Akciju kapitāls
Rezerves kapitāls
Amortizācija

72,249,93

...

22.075,28
79239,85
111.600,-

. .

Diskontēti vekseļi: porlfelī
Aizdevumi pret lauksaimniecības inventāru
Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:
a) vēitspf.piiiem .

2.353.296,70
....

...

. .

.

265.616,—

. 362.832,62
. . 363.640,09
.
555.190,45

b) vekseļiem
.
.......
c) precēm un preču dokumentiem
...
Inventārs
Atmaksājami izdevumi
Procenti un komisija
Pārejošas sumas
. .

...

.

. .

Nodaļu kouts

i

o"H l 66316
11.766,45
1.937,66
33.543,89
69.765,21
27.773,95

47330:518.08
portfeli

6.200,-

debitori

.

2.441.913,61
2448.113,61

5.

sākot

i

pret iespiestam no jauna.
Apmaiņa tiks izdalīta sabiedrības valdē
Rīga, 1 Jēkaba ielā Ns 16, dz. 8, katru
dienu, izņemot
svētdienas no pīkst
10-12 diena, uzrādot vecās akcijas vai
mortifikacijas apliecības.

Ls

233.325 ~63

mi

iii liiii

476,20
Portfelī esošo vērtspapīru starpā: Rezerves kapitāla vērtspapīri . .
202754,43
Apgrozības kapitāla
vērtspapīri: negarantēti aizņēmumi un akcijas
.
3451,18
15940,30
.
10703,52
PASĪVS
1. Ak'iju kapitāls
2. Rezerves kapitāls
.
3. Speciāli rezerves kapitāli .
4. Noguldījumi uz nenoteiktu laiku
. .

Rīgā, Aspazijas bulv. 10.
BILANCE
uz 1. jūliju 1925. g.
Kase

pieminekļa

iikiiiēju minu sapulci

Avalu un galvojumu

Akcijas Sabiedrības J. A. KUKURS

26753a

Riisīts vārdu.
iec.

pal. 2. iec,

kritušo

Inkaso vekseļi un dokumenti:

KREDĪTS.
Pārnesums no 1924. g. . .
Tvaikoņu peļņa . .
.

izmaksāts

AKTĪVS.
Ls
.
4.586,64
_
par nederīgu, kā pieteiktu
izsludina
Tekoši rēķini
814,51
par nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi,
57.501,20
pagasta valdes Debitori
izd.
no Dundagas
?
Vērtspapīri
, .
26,—
1920. g. 8. okt. Ne 3682 uz Olgas AuNekustams īpašums .... 50.000,—
vārdu.
26892a
Zuberg
gustam.
Mašīnas
104.945,32
Rīgas policijas 9. iec. pr-ks izsludina Inventārs un ietaue
. . . 26.801,76
nozaudēto
atvaļin.
apl.,
Bu rt'
par nederīgu
29.799,57
izd. no Ludzas kara apr. pr-ka 1921. g. Preces ,_
noliktavā . . . 126,441,32
25. aug. Ns 11155 uz Pāvela Nazara d.
1889. g.
Aspaz. veik. . .
37.361,79
Bogdanova vārdu, dzim.
~
Marijas veik. .
15.278,75
iec.
pr-ks
izsludina
polic.
4.
Rīgas
=—179.081,36
_
nozudušo
karaklausības
par nederīgu
Fabrika (papirs ,materiali, pusg.
Jelgavas-Bauskas
aol ērām., izd. no
fabrikāti)
42.556,54
okt. Ne 18102 Apgadniecība
kara apr. pr-ka 1924. g. 26.
2.492,99
26754a
Rimeses
uzJNi _kolaja Nikolaja d. Lepše v.
920,89
Pārejošas sumas
7.072,70
Alūksnes iec. polic. priekšnieks izInkaso vekseļi
1.127,31
sludina par nederīgu nozaudētu, aiz- Akreditīvi
. .
1.285.—
izd.
no
Valkas
apr.
sargu apliec,
aizsargu pulka k-ra 7- dec. 1924. g.
509.011,79
Aleksandra Jana d.
jVs 518 uz Oskara
Ventspils

zaudējuma rēķins.

233325,63

tiks
Biržas Bankā uzrādot 26. kuponu.

revolūcijā

Itr. tab. pirmais privātais lom&ards

12.

5°/» apmērā

g

2659889,36

112000, 10477,42

. .

pilna akcionāra sapilu
a kārtēja

AKTĪVS

par 1925. g.

5985,28

dderīģu
nozaudēto atvaļinājuma
ap- Dividends 5°/o
liecību Ns 13464/17366/z, izdotu no Rezerves kapitāls
Daugavpils kara apriņķa
priekšnieka
31. janvārī 1923. g. uz pilsoņa Pāvela
27167a
Bernarda d. Straume vārdu.
Dividends

Liepājas

Dienas
kārtību1) Pārskats par 1925. darbības L,,
celšanai, nozaudētas, tamdēļ skaitīt 2) Revīzijas komisijas
ziņojums
tās par nederīgām
3) Valdes atsvsb'našana
Par partijas sekretāru P. U 1 p e. 4) 1926. g. budžeta
724
un darbības m,
apstiprināšana.
l*'-ana
5) .Vēļļ*na. direkcijā un
revr
^
'
sasauc 28. aprilī, 1926. g. pīkst. 6J2
Vaid.
5 p. p. Rīgā, 1. Kalēju ielā Ns 18/20,
pašu namā
1905.

Ls
4
PASĪVS.
Ls
5.
1722000,- Akciju kapitāls ..... 2240000 —
1976,96 .Amortizācija
71982,62 6.
523263,54 Rezerves kapitāls
15214,94 7.
122130,60 Vispārējais rīcības rēķins . .
86344,12
672,— Kapitāla atmaksa
3520,—
94516,20 Dividendes rēķins
....
5689,90
46680,65 Dažādi kreditori
81620,77
8.
27334,07 Peļņas pārnesums 1924. g. .
476,20
9.
22935,40 Peļņa 1925. g
155037,81
10.
29222,20
11.
69157,74

2659889,36
Rīgas policijas 1. iec. priekšnieks izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
1925 g. peļņas un
III daļas rezervista karaklausības apliec.
Ns 312, izdotu no Ludzas kara apr. pr-ka
DEBETS.
Ls
3. dec. 1925. g. uz Aizika Mendeļa Jankeļa d. Zelikmaņa vārdu.
27018a
Tekoši izdevumi
9081,62
Algas rēķins
18450,—
Višķu pagasta valde izsludina par neAvārijas rēķins
50280,—
derīgu nozaudēto atvaļinājuma apliecību
no-akstīšfna no tvaiNs 2203, izdotu no Kurzemes inženieru lVs°/o
konu vērtības
25830,01
rotas komand. 31. martā 1921. g. uz
norakstīšana no nekupilsoņa Ignata Antona d. Matisona vārdu I°/o
stama īpašuma vērtības .
1221,30
27170a
Tantjema direkcijai un gratiVišķu pagasta valde izsludina

korķu un linoieuma
iabr ak
sasauc 31. maijā š. g. pulksten
12 *
enā
Liepāja, Lazareva ielā
5
1921. e. uz Jāzepa Jāna d.

1924. g. uz Jevstrstija Laurentija d. 14. maijā
26486a
Šalajev vārdu no Andrupines pagasta Žuromska v.
26529a
valdes.
.
Zocia'demokratu partijas i?slaistās zieKuldīgas
apr. priekšn. pal. 2. iec. dojumu listes Ne 13 un 83 par labu

pr-ka palīgs 2. iec. izsludina par nederīgu nozaudēto Laizsludina par nederīgu, kā pieteiktu tvijas iekšzemes pasi Ns 704, izd. no _
par nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi, Brocēnu pagasta valdes 25. janv. 1924.gT
izd. no Ugāles pagasta valdes 1920. g. uz Marijas Jēkaba m. Jēkabson vārdu.
26530a
18. maijā Ns 504 uz Ādama Jana d.
Zaļkalna vārdu.
26688a
Jaunauces pagasta valde izsludina
Ilūkstes
apr. pr-ka palīgs 2. iec. par
nederīgu, kā nozaudētu, zirga
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga pasi izd. no Jaunauces pagasta valdes
pasi Ns 8123, izd. 25. jūnijā 1924. g. 24. sept. 1920. g. Ns 19 uz Pētera
'.
26693a
no Neretas pagasta valdes uz Kārļa Valtera vārdu.
izdotu no Daugavpils kara apr. priekšn. Vijuma d. Elksniša vārdu.
26884a
"Bejas pagasta vaide izsludina
par
12. apr. 1923. g. uz Pāvela Gaspara d.
Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 2. iec. nederīgu, zirga pasi, izdotu no KolJakoveļa vārdu;
izsludina par nederīgu nozaudēto Lat- berģa pagasta valdes izp. komitejas
6) Latv. iekšzemes pasi Ns 1162, izd.
1920. g. 17. febr. Ns 90 uz Andreja
vijas pasi Ns 1232, izd. 1. martā 1921. g.
no Izvaltas pagasta valsde 22. martā
no Prodes pagasta valdes uz Emīlijas Slapjuma vārdu 12 g. vecam zirgam
1921.g. uz Pāvela Gaspara d. Jakoveļav;
1 arš. 15i/2 vērš. augstam, gaišsarkana
m. Janulis vārdu.
26883a
7) Kara atvaļin. apliecību Ns 103, Jāzepa
spalva.
Minētā pase pieteikta par noizdotu no 1. Liepājas kājn. pulka koni.
26690a
Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 2. iec. zaudētu.
5. jun. 1923. g. uz Jāņa Pētera d. izsludina par nederīgu nozaudēto .LatĀrlavas
pagasta
valde
izsludina
par
Stepeņa vārdu;
vijas pasi Ne 3615, izd. 26. martā nederīgiem sekošus nozaudētus
do8) Zirga paši Ne 633, izdotu no Iz1920. g. no Valmieras pol. pr-ka uz kumentus:
valtas pagasta valdds 1920 g. uz Antona Ernas Tena m. Melder vārdu. 26882a
Iekšzemes pasi uz Valtera Jāņa d.
Izidora d. Pudnika vārdu;
Jelgavas apr. pr-ka palīgs 2. iec. Freiberga vārdu, izd. no Ārlavas- pag.
9) Zirga pasi Ne648, izdotu no Izvaleas
izsludina par nederīgu n6zaudēto karavaldes Ne 45 un zirga pasi uz Oskara
pagasta valdes
1920. g. uz Tadeuša
apliec, izd. no Daugavpils Folberga vārdu, izd. no Vandzenes
Vigula vārdu.
25954a klausības
kara apr. priekšnieka 1924. g. 5. aug. pagasta valdes Ne 33 priekš 15 gadus
Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
Ns 2831/15595/ž uz Augusta Jāzepa d. vecas tukša ķēves 2 arš. 1 vērš. augstas,
11 iecirknī izsludina par nederīgu no- Plociņa vārdu.
baltu zīmi pirē.
26689a
26886a
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
Daugavpils
prefekts
izsludina
par
Jelgavas apr. pr-ka paligs 2. iec.
no Daugavpils apriņķa priekšnieka panozaudētu personas apl. izd. 16. dec.
līga 2. iec. 27. apr. *I921. g. uz pilsones izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
izd. no nezināmas iestādes uz nozaudētu personas apliecību (Presonal
Antonijas
Staņislava
m. Juchnevičs pasi,
Jānim Jāņa d.Kaupenam piederošu zirgu, Ausveis), izd. no vācu iestādēm Berlinē
vārd ir.
'___
27129a
ķēvi melnas spalvas ar mazu baltumu Ne 1894 uz Almas Nikolaja m. BenDaugavpils apriņķa Aglones iecirkņa sedulkas vietā, krēpes uz kreiso pusi, derovskajas vārdu.
26684a
policijas priekšnieks izsludina par neapmēram 10 g. vecs.
26885a
Jelgavas
pils.
polic.
2.
iec.
priekšnieks
derīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšMadonas apr. pr-ka pal. 2. iec. iz- izsludina par nederīgām, kā nozaudētas
zemes pasi Ne 1308, izdotu no Izvaltas
sludina par nederīgu Latvijas iekšzemes Ludviga Roberta d. Vortna atvaļin.
pagasta valdes 1921. g. 26. maijā uz
Saveliia Kuzma d. Feodorova v. 26877a pasi Ns 713, izd. no Kolberģu pagasta apliec. Ns 4140, izd. 1922. g. 16. aug.
valdes 16. aug. 1920. g. Kociņ atr. no Jelgavas-Bauskas Kara apr. pārvaldes
Aizkraukles pagasta valde izsludina Dožģikovas, dzim. Matorina Anna, Jē- un Kārļa Kārļa d. Svainis
apliec.
par nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas kaba m. vārdu.
26889a
Ne 5222 par to,ka nederīgs kāja dien.,
iekšzemes pasi Ns . 1026, izdotu no
izd. 1920. g. 11. dec. no bij. A. s, p.
Liepājas apr. pr-ka 2. iec. palīgs
Raunas pagasta valdes 1920. g. 19.martā
Daugavpils noliktavas pr-ka. 26194a
izsludina
par
nederīgu,
kā
nozaudētu,
uz Ķattes Mārtiņa m. Ķarlson v. 27144a
Latvijas iekšzemes pasi Ns 50, izd.
Daugavpils
prefekts izsludina
par
Ārlavas pagasta valde, Talsu apriņķī, 1925. g. 11. martā no Rucavas pagasta 1926. g. Ne 1016 no Daugqvpils 1. iec.
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi valdes uz Jura Mikeļa d. Dreiža vārdu. pol. pr-ka uz Filipa Arona d. Bernštein
26887a
N°891, izdotu no Ārlavas pagasta valdes
vārdu.
26683a
_
uz Friča Eduarda d. Šulca vārdu. 27143a
Ventspils

Ilūkstes apriņķa priekšu, pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 446, izdotu no Pilskalnes pag. v.
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Tekoši rēķini

6.

Parķīlātie

7.

PārķiRtas

vekseļi:

Latvijas banka
preces un preču dokumenti:

.
.
.
Latvijas bankā . . .
Pārķīlāti vērtspapīri un citi dokumenti; Latvijas bankā ....
Speciāli tekoši rēķini pret vekseļiem Latvijas bankā
....

8.
9.
10. Procenti un komisija
11. Nodokļi
12. Dividende
13. Pārejošās sumas
14. Centrāles konts
15. Dažādi pasivi
16
Tīrā peļņa

4.600,—
107.000,—
111.600,-

500.000,7.743,87
103,37

203.144,50
1.046.909,58
1017.863,70
202.295,26

271.932,35

247.567,50
49-9rI„

4.659,38
3.985,81

?

^-63Mļ
27>77

$E

6477??(E

__1 _ J 9A^

4.330.518,08

Ls

200,000,—

Peļņas un zaudējumu

_

rēķins

2.758,52
23.184,70
Kreditori
51.178,38
Ls
Zaudēts.
Ls
Pelnīts.
Akcepti
153.370,—
Aizņēmumi un obligac.
. . 70.390,— a) Nomaksātieun par pārskata
a) Saņemtie un par paskata
Dividendes
gadu maksājamie augļi:
1 740,gadu saņemamie augļi:
Peļņas atlikums no 1923./24.g.
314.725,31
967.56
par noguldījumam
. . . 10.117,94
par vekseļu diskontu
Tīrā peļņa par 1924. 25. g. .
5.512,63
par tekošiem rēķiniem
tekošiem
58.434,59
ptr speciāliem
.,
l3
par pardiskontet.vekseļiem 87.253,56
lēķiniem
. .
. .
'«
par.
tekošiem
_ speciāliem
par aizdevumiem
.
rēķiniem . ._
La.
68.424,83
par
noguldījumiem
ni n7
par citiem aizņēmumiem . 54.679,95
tvijas bankā
par centrāles aizdoto kacitās
,,
par noguldījumiem
Pitalu
kredītiestādēs
1.346,92
*?§%_,
7
.
Par vertspapiiiem .
-^'g2
b) Norakstījumi:
...
„„.„
par aizdoto kapita u nodaļai
'''
, .-,.
protestēti vekseļi . . .
87.103,—
--wfi60 24
kursa zaudējums uz nob) Komisijas
°'
ārzemju
pildījumiem
vac) Da2ādj ienākumi .
luta
4 272 38
i
509.011,79
'
norakstītu zaudējumu atkustamās mantas amorti^
maksa
zacija .
.
konts par 1924./25. g.
. .
1.176,65
organizācijas
izdevumi
.
368,80
~
"TēLNĪTS.
Ls
c) Dažādi izdevumi:
No preču pārdošanastekoši izdevumi
. . . 90.558,33
noliktavā
51.938,30
komisijas un kurtāžas
.
8.592,06
Aspazijas bulv. veik.
. . 50.634,83
atmaksājami izdevumi (proMarijas ielas veik. ....
3.492,22
testa izd.)
994,72
No ražošanas fabrikā .
? . 16.163,86 d) Tirā peļņa
. 79.150,48
ļļ
122.229,21

?-",
21.4"<

.

552.474,21

V A L D E.
Iespiests

27319
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Latvijas zemnieku banka.
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