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Instrukcija pie noteikumiem par izlozēm.
"
instrukcijā par brīvteritopapildinājums
rijas tiesību piešķiršanu.
noteikumos par Ievedpa pildinājumi
muitas ierēķināšanu.
Lēmums par Madonas vidusskolu.
pakojums par lauksaimniecības padomes
pap lašināšanu.
Rīkojums par pārgrozlbitn .preču alfabētiskā nomenklatūrā un klasifikā-

cijā".

6. p. piezīmi apzīmēt ar ,1. - (pirmā)
un pievienot sekošo 2. piezīmi.
2. p i e z I m e. Šī (6.) panta
pirmā
piezlmē _ minētās
papildu
ierēķinu

11. p. pamata.
Lik. un min. kab. not. krāj. 8, 1926.)

1. Tirdzniecības firmu, laikrakstu re
veida
dakciju u. t. t. sarīkotās visāda
prēmiju izsolīšanas, savienotas ar sekojošu izlozēšaav, uzskatamas kā izlozes,
noteikumu par Izlozēm nozīmē, kādēļ to
sarīkošana, saskaņā ar minēto noteikumu
2 pantu, nav atļauta.
2. Sarīkojumi uz tā jauktās .lavines

pamata izdota
apliecība.

turpmākā

Papildinājums pie 1922. g. „Valdības
Vēstneša" 102. numurā izsludinātiem noteikumiem ievedmuitas ierēķināšanai par
eksportējamo preču ražošanai izlietotām
ārzemju izejvielām.
Ap- Ievedmuitas atmaksa par audumiem
izlietotiem
eksportētās
vasku drēbes izgatavošanai.
1) Ievedmuita
par eksportētās vaska
drēbes izgatavošanai
izlietotiem
kok-

Izglītības ministris E. Z i e m e 1 s.

™ eksportējamo preču ražošanai izliett
g n 'zejvielām I vispārīgās daļas 5. un
, Pantu papildināt sekosi:
levienot nekošus jaunus (3. un 4.)
Punkf'p .
3

Rīkojums No 10861

I

lauksaimniecības

kāds

noteikts

padomes

1925. g.

13. nov.

1926. g. 15. aprīli.
Satiksmes ministris

P. A r o n i e t s.

Rīkojums Nr. 137
par _pāgrozibam „ņreču alfabētiskā nomenklatūrā un klasifikācijā".

4.—

—.15

sludinājumi

vienslejigu rindiņu
c) no privātiem par katru
(par obligat. sludin.)

par

katru
—-20

viensl. rindiņu
—25

d) par dokumentu pazaudēšanu

no katras
—-80

personas

P. A r o n i e t».

Rīkojums Nr. 138.
Par „Pagaidu noteikumu un tarifa
preču pārvadāšanai pa dzelzsceļiem" papildināšanu.
. Pagaidu noteikumos

un

tarifā preču

140., 141., 143., 145., 148. un 150. numurā, papildināti ar velikiem rīkojumiem un 1924. g. iespiesti atsevišķā iz-

papildināt sekosi:
Rindkopas beigās, pēc

dzelzsceļiem pārvadājamo preču
alfabētisko nomenklatūru un klasifikāciju,
Vēstneša"
kura
iespiesta
.Valdības
1925. g 242. līdz 253. numuram un atsevišķā izdevumā, uzdodu papildināt ar
sekošām jaunām pozīcijām:

teikuma kārtībā"

punkta

ūtrupē — nepieprasīto preču vispārējas
likvidācijas noteikumos paredzētā kārUbā."
Šis rīkojums spēkā no 1926. g. 1. maija.
Dzelzsceļu
Finansu

galvenais direktors

direktors

Apstiprinu.

B

1926. g. 31
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.

E. Loske.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

= =:

«

Apstiprina.

-5 —

a

«

w«
5*°

_

E «~ "

zināmu, ka

Vicedirektors

?» 'S 3
;: u

3
H

ministrijas tiešo nodokļu de-

rīkojuma
par
zīmognodokli
74. panta
kārtībā dota atļauja nomaksāt zīmognodokli naudā Latvijas bankā sekošām piensaimnieku sabiedrībām: Valmieras apriņķi: Ternejas JSfs 241 ; Valkas apriņķi
Lazberģu-Kolberģu
.Pedece" Nš 242;
Tukuma
apriņķi:
Tukuma
apvienotā
N° 243 un Jaanau.es Žvārdes Ks 244 par
aprēķinu grāmatiņām un citiem izdodamiem dokumentiem, kā ari saņemtiem
dokumentiem, par kupem zīmognodoklis
no izdevēja nebūtu nomaksāts , par katriem
notecējušiem 3 mēnešiem ne vēlāk kā
ceturtā mēneša beidzamā dienā.

*
§§ rifiūizaij

martā.

ministra biedrs
J. Bokalders.

Rīkojums.

S

> c

£x

A.Rode.
Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.

*r5

i fc i»

likt

īpašnieks nenodrošina tālāko preces uzglabāšanu,
tādas pārdodamas atklātā

?0
<W

re

vārdiem

vietā

ar iemaksāto zalogu ir nodrošināti visi
dzelzsceļiem pienākošies maksājumi par
preču pārvadāšanu un ari uzglabāšanu,
pēc kāda laika notecēšanas, ja preces

Pa

dodamas.

1926. g. 13. apriiī.
Finansu ministra biedrs
i
juundiu
a „ i. . i j

Z

.

<
re

r co

5

iesniegtās īevedK Uz katras muitai
izdodamas
pamata
(3.
p.)
muiCkvUes

—

EfļJ0S3ļB>f

Pirmā

»—i

>
?%

no šim pozīcijām

jāievieto

pēc

pozīcijas .Atkritumi un atliekas, ādu rūp-

niecības, slapji (līrrada)", bet otrā pēc
nn atliekas, eļļas Izgatavo. Atkritumi
šanas" .
Šis rīkojums

spēkā

ar

1926. gada

1. ma iji).
Dzelzsceļu

crs.

Paziņojums.

sja ~
jd

raug?

daudzumu, ko nevar

iestāžu

rindiņu

devumā, lieku priekšā 49. § 6. rindkopu

piekrišanu apstiprinu.

svars

S^V^SSSCnodokļa°umi
segt

b) citu

Ls

tālāku

.nokosastāvu,
matu un ierakstīt sekošo: .izņemot tās
rīkojumā, uzdodu uzaicināt minētā pa- nepieprasītās preces, par kurām viņu sado".Tt kā balssties'gus locekļus
sekošas
ņēmējs vai nosūtītājs ir iemaksājis" stap.rsonas:
cijas kasē zalogu, kurš dzelzsceļiem no1. H. Celmiņu,
drošina visus maksājumus par šo preču
2.
J. Mazvērsiti,
pārvadāšanu un uzglabāšanu līdz
tai
3.
J. Andersonu.
dienai, kurā viņš apņemas preces izZemkopības ministris M. G a i 1 ī t s pirkt.
Šādos gadījumos preces uzglabājamas
s'acijas noliktavā līdz tam laikam, kamēr
Ar ministru kabineta
Papildinot

vilnas audumiem atmaksājama pēc ieved-

(5.) Par to l»wSo
bez šī
apliecībās,
ierēķinu aplie^
Panta 2. pktā minētās atzīmes, ar ievedmuitas kvltēm,
izdodamas.
krādams ari ievedpreču pārbaudī- cības nav
uz akc sab.
šanas dokumenta numurs, uz kuru
r\ «ip noteikumi attiecas
«n cepuru fabā
drēbju
vasku
^tiecas
.,
apliecī
uzrādītā kvitē.
JeLvas
izdošanu bnku" agr- Maksis Grābner.
'ar ierēķinu
apliecības
Risama atzīme ari attiecīgā izvedb. J. Bokalders.
Finansu ministra
dokumentā,.
P'eča pārbaudīšanas
«rdrtor.
u «ādot
Muitas departamenta
fc
izdotās ierēķinu apliecības
D «niuru
un datumu. '
> ierēķinu

Ozoliņš.

Vidusskolu direktors K.

Pieņemamas tikai ievedPiezīme.
atbilmuitas kvītes par audumiem,
drēbei,
t. i.
vasku
izvestai
stošiem
Rīkojums Nr. 64.
vasku drēbi pie par. M 1,
izvedot
1926. g. 15. aprīli.
kvitēs
firmai jāiesniedz ievedmuitas
ppildinājums pie noteikumu ievedmuitas
pec par. M 3, bet
audumiem
par
«rēķināšanai
par. Ņ> 2
par eksportējamo preču raizvedot vasku drēbi pēc
sanai izlietotām
izejvielām
ārzemju
p
_ jāiesniedz kvītes par audumiem
'vispārīgās daļas (izslud. 1922. g. , Vald.
pēc par. Ns 4.
"«*»•" 102, 1924. g. 83. un 1925, g.
apstiprināti
4ļ Muitas departamenta
260. numurā).
paaudumu
drēbes un attiecīgo
ekumu ievedmuitas ierēķināšanai vasku
muitās.
Liepājas
un
Rīgas
Dar l
glabājas
E.

rindiņām
par katru

maksa:

līdz 30 vienslejīgam

Apstiprinu.
Rīgā, 1926. g. 15 aprīlī.
Satiksmes ministris

1926. g. 15. aprīli.
1926. g. 15. aprīlī.

sludinājumi

pārvadāšanai", kup iespiesti .Valdības
Skolu virsvaldes direktors
Vēstneša" 1920. g. 127., 130., 132.—134.,
Reinis Liepiņš.

J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Rīkojums Nr. 63

tiesu

1926. g. 16. apriiī

3) Izdodot ierēķinu apliecības
Pagaidu instrukcijas par brīvteritorijas vasku drēbes izgatavošanai izlietotiem
tiesību piešķiršanu Liepājas korķu
un audumiem, pieņemamas tikai šī rīkojuma
linoleuma fabriku akciju sabiedrībai 1. p.,
2. p. paredzētās ievedmuitas kvītes, t. i.
tara" uzskaitītas preces, kādas Liepājas
bus
piezlmogoti
tikai tādas, kurām
wtku un Iiaoleumā fabriku
un
atzīsaparaugi
akciju
audumu
ievesto
biedrībai atļauts ievest bez muitas
un
1
kv.
pie
f'am
svars,
1
kv.
mēts
akcizes, papildinu ar precēm, kas uz- metra kembrika audumu (par. Ns 4)
sūtītas
133 gr.,
svars nedrīkst but mazāks kā
ievedmuitas tarifa 65. p. 4. pkt. bet 1 kv. metra parķa auduma (par. JVs 3)
burts a un 66 p. 2. pkt.
117 gr. Ja
svais — ne mazāks kā
Finansu ministra biedrs
ievedmuitas kvitēs būtu uzrādīts maza.cs
apliecības nav iz— ierēķinu
direktors
Dundurs.

pulksten

Sakarā ar Madonas izglītības biedrības
uzturētās .Biržu vidusskolas" pārņemšanu Madonas miesta valdes uzturēšanā,

Finansu ministra biedrs

m

J. Bokalders.

nQ

g_

Sludinājumu
a)

Lēmums Nr. V-876.

(papildu)

Mēmas" pamata, kur kartiņas vai kādas
muitas tarifa 187. p.
1. punkta sekosi :
preces pircējam apsola materiālu labumu
a)
par
vaska
drēbi,
kas
izgatavota no
pēc tam, kad kartiņu vai preci būs ieguparķa (uzkārsts kokvilnas audums,
uzskatami
vis zināms skaits citu pircēju,
par. Ks 3) — par
117 gr. minētā
par maskētām izlozēm un, saskaņā ar
uz
katru
izvesto
1 kv. metru
aduma
sole kurcfem. par izlozēm, rav atļauti.
Ms
vasku drēbes ^par.
1);
Vainīgie šās instrukcijas
pārkāpšanā
bj par vasku drēbi, kas izgatavota no
saucami pie atbildības uz sodu lik 138.
kembrika (gluds kokvilnas audums,
panta pamata (19i5. g. 16. aprija lik.
133 gr. minētā
par. N° 4) — par
auduma
uz
katru
izvesto
1 kv.
I
Iekšlietu ministris Ed L a i m i ņ š.
metru vasku drēbes (par. N° 2).
Finansu miaistris J. Blumbergs.
2) Ievedot vasku drēbes izgatavošanai
nozīmētos audumus, preča rīkotājam jāRīkojums Nr. 62.
iesniedz muitai attiecīgs paz nojums, uz
1926. g. 13. apriiī.
kura pamata muita noņem no ievestiem
Instrukcijas par brīvteritorijas tiesību pieparaugus un konstatē 1 kv.
šķiršanu Liepājas korķu un linoleuma audumiem
piezlmogojami
Paraugi
metra svaru.
iabriku akciju sabiedrībai (izslud. . Vaid.
ievedmuitas kvltēm, kurās atzīmējams ari
Vēstn." 1924. g. 260. un 295. un 1925. g.
audumu svars.
konstatētais 1 kv. metra
217. un 242. numurā) papildinājums.
par

Muitas departamenta

-±\ _i
un svetkudienas

apliecības uzādams, tez 1. piezīmē
mineiām ziņām, ari tā preču pārnosaubaudīšanas dorumentu numurs un apstiprinu šis skolas pārgrozīto
kumu .Madonas vidusskola", skaitot no
datums, pie kura pievienota iepriekšējā ierēķinu
apliecība, uz kuras 1926. g. 15. februāra.

Valdības rīkojumi un pavēles.

(Izdota uz šo noteikumu

"'

;feltttaBBBfi
-uJ3\ .*
svētdienas
Jmļļm^Bm^f<^

Awgrts

, R kojums par «pagaidu noteikumu un
tatifa preča pārvadāšarai pa dzelzsceļiem" papildināšanu.

Instrukcija
par izlozēm.
noteikumiem
pie

katru dienu, iznemot
«•,-eiuui

galvenais direktors

A. Rode.
Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.

Finansu ministrijas tiešo nodokļu departaments dara atklātībai zināmu, ka
finansu ministrijas dotā tirdzniecības namam .Mariots un Zelir.mans" atļauja nomaksāt zīmognodokli naudā par izdodamiem dokumentiem (1922. g. 18 augusta
.Valdības Vēstneša" 183 numurā) attiecināma ari uz tirdzniecības nama saņemamiem ārzemju dokumentiem un tiem
saņemamiem
iekšzemju
dokumentiem,
kurus
dokumenta
izdevējs nebūtu nomaksāts ar zīmcgnodokli, vai nomaksājis nepiet.ekeša apmērā,
pagarinot atjauto 7 diena zīmognodokļa
comaksss
termiņu līdz 20 dienām par katru r
cējušu mēnesi.
Vicedirektors E. Loske.
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Nodaļas vadītājs

A. Kauliņš.

ka droģistu

Darbvede E. L ī d a k.

1926. g. 26. martā.
Valkas muitas jaunākais _ muitas uzraugs Andrejs
G e r k a n s dienesta laba tiek pārcelts tanī pašā
amatā uz Daugavpils
muitu, skaitot no š. g.
1. aprija.
Alga pēc XIX amatu kategorijas II pakāpes, ar
izdienu no 1923. g. 16. oktobra.
Pavēle Ns 122

Paziņojums

Vecslabodā (Ludzas apriņķī) un

apkārtnē dzīvojošiem valsts
darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas sociālās
apgādības departaments paziņo, ka pro1926. g. 26. martā.
Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
vizora J. R ā v i ņ a — Ve.slabodas aptieka — uzņemta tautas labklājības mi. atalgojumu noteikumiem, muitas departamenta
mašīnrakstītāja Erna Anderson, kura pamatonistrijas aptieku sarakstā, kuras izsniedz joties uz civildien. lik. 17. p.
noteikuma saņem
zāles pret valsts darbinieku ārstu paraklO°/o papildalgu no viņai pienākošās pamatalgas,
tiek ieskaitīta XV amatu kategorijas 3. pakāpē,
stītam receptēm.
ar izdienu no 1926 g. 25. marta un algas izmaksu
Departamenta direktors O. Silis. pēc š/s pakāpes no š. g. 1. aprīļa.
Valsts darbinieku ārstēšanas
Pavēle
J* 123.
nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.
1926. g. 26 martā.

Maitas departamenta
tiz brīva līguma pamata,
saskaņā ar civildit». lik. 10. p. noteikuma, dienestā sastāvošais jaunākais kanclejas ierēdnis Voldemārs P e i r a n t s , kufš
pieņemts dienestā
1925. g. 16 septembrī, kā nokalpojis muitas fesora
dienesta sešus mēnešus, apstiprināts amatāpar
štata darbinieku, skaitot no š. g. 16. Harta.
Alga pēc XVII amatu kategorijas 1. pakāpes,
ar izdienu no 1925. g. 16. septembra.
Pavēle A6 124.

Izlabojums.
. Valdības Vēstneša" š. g. 64, numurā
iespiestā .Finansu ministrijas tiešo nodokļu departamenta ieņēmumu rēķinu
sarakstā ieviesusies kļūdā:
iespiests:
§ 91 p. 13 Izdevumu atmaksas
jābūt:

§ 81 p. 13

1926. g. 26. martā.

Izdevumu atmaksas

Muitas departamenta 1926. g. 8. marta pavēli
N» 89 attiecībā uz Daugavpils muitas reģistratores
Marijas P a r e i s- pārskaitīšanu no š. g. 1. aprifa
no reģistratores
par tās pašas muita» jaunāko
muitas uzraudzi, skaitīt pa* anulētu, jo aprādītā
darbiniece savu iepriekšējo lūgumu dēļ- pārskaitī-

Personu saraksts,
(2. turpinājums.)*)

Olševskis, Josifs Leopolda d.—
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā (17 VII-25). — 14771/25.
lūgums.
Pavēle
J* 125.
7471. Ozoliņš, Miķelis Ernesta d. —
policijas
Jūrmalas
iecirkņa
priekšRīgas
1926. g. 26. martā.
Daugavpils muitas reģistratore Marijai Pa rets
nieka 1926. g. 17. marta raksts N° 4059.
štatu samazināšanas dēļ atlaista no dienesta uz
(16X1-25). — 16977/25.
civildien. lik. 37. p. pamata, ieskaitot viņai pēc
7472. Olševski, Vaclavs Leopolda d. civildien. lik .23. p. noteikuma pienākošās «Mvas
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas nedēļas kārtējā atvaļinājuma, skaitot no š. g.
7470.

7473.

18026/26

9. apriļa, izmaksājot viņai u2 tā paša civildien.
lik. 37. p. pamata algu par trim mēnešiem uz
priekšu.
Pamats: Daugavpils muitas 1926. g. 24. maita

Prauliņš, Pēteris Ermaņa d. —

Rīgas pilsētas komandanta
1926. g.
16 marta raksts M 1582 (10-1-25). —
14541/25
7474. Petersons, Alfrēds. — Rīgas
priekšnieka
1926. g.
apriņķa
kara
16. marta raksts K» 12125 (627-1919).

raksts N» 1072.

Pavēle

7478.

Paškevičs,

Pavēle J* 127.
1926. g. 26. martā.
P'e Valkas muitas piekomandētais Neretas muitas
jaunākā muitas uzrauga vietas pagaidu _ izpildītājs

Teodors Bradzenieks
dienesta laba tiek pārcelts tanī pašā amatā uz Valkas muitu priekš
Apes muitas punkta, skaitot no š g. 1. apriļa.
Alga pēc XIX amatu kategorijas i. pakāpes,
Pavēle JV6 128.

— 18248/26
Miķelis

N» 126.

1926. g. 26 martā.
Reņģes muitas jaunākā muitas uzrauga vietas
pagaidu izpildītājs Augusts Ozoliņš, kurš pieņemts dienestā 1925. g. 16. septembrī, kā nokalpojis muitas resora dienestā
sešus mēnešus, apstiprināts amatā par štata darbinieku, skaitot no
š. g 16. marta.
Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes, ar
izdienu no 1925. g. 16. septembra.

— 7475/23.
7475. Petkevičs, Nikolajs Osipa d. —
prefekta
1926. g.
Daugavpils pilsētas
1195
(28-1-26)
—
marta
raksts
17.
N°
18440/26.
7476. Paškevičs, Miķelis Matīsa d.—
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā (10X11-25). — 17441/26
7477. Paškevičs, Miķelis Matīsa d. —
Tas pats (181-26).

Personallietu pārzinis A. Liepinš.

Matīsa d. —

Tas pats (21-X1I 25). — 17646/26.
7479. Paškevičs, Miķelis Matīsa d. —
1926. g. 27. martā.
Tas pats (10-XII 25). - 17434/26
Pēteris
Jēzupa
d. Jurksta pieņemts Daugavd,
— Rīgas
7480. Pičs, Hugo SImaņa
pils muitā par jaunākā muitas izrauga vietas pakriminalnodaļas
1926.
g.
2.
aoeabaltiesas
gaidu izpildītāju, skaitot no š. g. 1. apriļa _
Alga pēc XIX. amatu kategorijas 1. pakāpes.
17 marta raksts M 2Š78 (2 VI:I 25). -

4) par izmeklēšanā! re*
zultatu lakstiska atzinuma izsniegšanu, attiecībā uz pieaa produktiem

5) par apliecību izsniegšanu tiesu vai citām
iestādēm (neieskaitot
zīmognodokli . . .
2

rīkojumi.
Maksa par kanalizācijas lietošanu

Rīgā 1926. gadā.

,

i f«.

Tirdzniecība un rūpniecfta.
KURSI.
Rīgas biržā, 1926. gada 20. apriiī.
Devīzes:

1 Amerikas dolārs
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku
100 Beļģijas franku
100 Šveices' franka
100 Itālijas lira

....
. . . .
. . . .
....
... .

100 Zviedrijas krona ....
100 Norvēģijas kronu
. . .

...

.
.
100 Holandes guldeņa . . .
100 Vācijas marku ....
100 Somijas marku .... ..
100 Igaunijas-martai
100 Polijas zlotu
100 Lietavas-litu
1 SSSR červoņecs....
100 Cechoslovaķija* kronu

Valdības vietējo iestāžu

» 1—

Pilsētas galva Dr. Va nadzi ņi,
Sekretārs K. Luss!

100 Dānijas-teon»

5,182 — 51972519 — 25 26
17,00—1735
18)89 _ 1915
99,80— 100 51
20,65—-21 10
I38.45>— 139 50
113J10—11475
134,70 i— 136Vo
15,25—15 55
207,45 — 208 90
122,80 — 12410
12,97
13 17

1,37—1395
54,00—M 00
50,55-51*60
26,40 — 26 75

D ā r g m e t;a*!Hi:

Pamatojoties" uz Rīgas pilsētas domes
1 kg
š. g. 18. marta lēmumu, kas apstiprināts Zelts
Sudrabs 1 kg

.

Vērt Sļ»aip i ri>:
tamenta š. g. 8. aprīļa rakstu JVa 103312,
pilsētas valde paziņo, ka par 1926, gada 5 °/o neatkarības aizņēmums .

maksājumi par pilsētas kanalizācijas- lie-

tošanu tiks

aprēķināti

un

izdarāmi

uz

tiešo nodokļu departamenta 1925. gada
novērtējumu pamata 3°/o apmērā no
skaidra ienākuma no veikalu, kantoru
un noliktavu telpām un 4% apmērā ne»

i

Pilsētas sekretārs A. Pļāvi ausM&.

3425 — 3445

100—108

ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-

skaidra iesākama no dzīvokļiem. Pilsētas valde pilnvarota noteikt maksājumus par kanalizācijas lietošanu saskaņā
šanas, ir atsaukuse.
Pamats: Daugavpils muitas 1926. g. 24.marta ar šo domes lēmumu.
raksts Nš 2072 un M. Pareis š. g.. 24. marta
Rīgas pilsētas galva A. An d e rson sv

kuru meklēšana izbeigta, Ne 167.

rīcībā (9-1 26). —

vecākais muitas
u«augs
Jānis B e k m a n i
XVIII amatu kategorijas 3. pakāpē, ar izdienu no
1926. g. 1. apriļa; vecākais muitas uzraugs Fricis
Vītols
XVIII amatu kategorijas 2. pakāpē, ar
izdienu no 15-26. g. 1. apriļa un vecākā muitas
uzraudze Anna E r n s t e i n XVIII amatu kategorijas 3 pakāpe, ar izdienu no 1926 g. 1. apriļa;
Liepājas muita : vecākā kanclejas ierēdne Emilija
L i e p i ņ , dzim. Ceriņ, kura pamatojoties uz civildienesta lik. 17. p.noteikumu saņem 10/o papildalgu no viņai pienākošās pamatalgas XV amatu
kategorijas 3. pakāpe, ar izdienu no 1926. g.
1. aprija un
Jānis Freimans
virsuzraugs
XVI amatu kategorijas 3. pakāpē, ar izdienu no
1926. g. I. apriļa; Ventspils
muitā: jaunākais
eksperts Pēteris Strodachs
XI amatu kategorijas 2. pakāpē, ar izdienu no 1926. g 1. apriļa;
I šķīrās grāmatvede
Verēna Jūrmalniek
XI amatu kategorijas 2. pakāpē, _ ar izdienu no
1926 g. 1. apriļa; nodokļu aprēķinātāja
pailgs
Emīlija Krauklis
XIII amatu kategorijas 2. pakāpe, ar izdienu no 1926. g. 1. apriļa un sētnieks
Jorencs Zariņš, kurš pamatojoties uz civildien.
lik. 17. p. noteikumu saņem
10°/» papildalgu no
viņam pienākošās pamatalgas XX amatu kategorijas 3. pakāpe, ar izdienu no 1926. g. 1. apriļa.
Visiem pavēlē uzskaitītiem darbiniekiem alga
pec aprādītam pakāpēm
izmaksājama sākot no
š. g. 1. apriļa.
(Turpmāk vēl.)
Muitas departamenta direktors E.Dundurs.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. Vilsons.

'

7488.
Sedvaik, O'ga Pētera m. — Ropažu meiteņu kolonijas direktora 1926. g.
pārbaudījumi
sāksies š. g. 25. maijā 10. marta raksts ar Ws 302 (22 I-26V
15
farmācijas
valdes telpās — 18464/26.
pulksten
7489. Sīmacs, Roberts Ernesta d. —
Rīgā, Skolas ielā N« 28. Personām,
kuras veļas ekzaminēties, jāiesūta lidz Rīgas apgabaltiesas Valmieras apriņķa
š. g. 20. maijam lūgumi apmaksāti ar 2. iec. izmeklēšanas tiesneša 1926. gada
80 sant. zīmognodokli, pieliekot Ls 20 9. marta raksts Nu 470 (10-VII-25). —
ekzaminacijas naudas, apliecības norakstu 14674/25.
(Turpmāk vēl.)
par izglītības cenzu pilnas pamatskolas
apmērā ar latviešu valodu, apliecību par
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
3 gadus ilgu praksi drogu veikalā un
G. Tifentāls.
2 fotogrāfijas.
Darbvedis A. Zaķis.
Rīgā, 1926. g. 17. apriiī.
Farmācijas valdes priekšnieks
Iecelšanas.
M. Pusbarnieks.
Pavēle Ks 121.

Paziņojums.
Farmācijas valde paziņo,

4 °/o Valsts prem. aizņēmums
6 °/o Zemes bankas- ķīlu zīmes
bankas- ķīlu
8°/o Hipotēku

zīmes

98 — 100

98 — 100
92 — 93
96 — 97

Rīgas biržas kotaoijas komisijas
priekšsēdētāj* R o b. B a 11 g a i 1i $.
Zvērināts-biržas maklers P. Rupners,

Literatūra.
Latviešu folkloras krātuvei
(Rīgā,. Valdemāra ielā 36a)
martā noddvuši dažādas- tautas tradīcijas
iesūtītāji:

šādi

Bauņu Mīlītes- pamatsk. — 113 (kopā ar agrāk.
1484); M. Bērziņa Urigurmuižā — 2. sūtījums 10
(220); V. Bezmērs Messragā — 1; K. Bukums
— 11. sūt, 623 (5414); Daugavpils lati,
niecības iestāžu un kantonu at- Rīga
pamatsk. — 3; P. Eglits- Liepā — 2, 3. sūt.
vēršanas un slēgšanas laiku Rigi. — 18 (?5)i J. Eņģelis- Vecpils-Strokos — 2. sūt.
45(144); Z
iailite Ļaudonā — 34; K. GrinPamatojoties, uz Rīgas pilsētas domes valds Apriķos — č8; Jaunlaicenes Majoru paš. g 18. marta lēmumu, kas apstiprināts matsk. — 135; R. Kažoknieks — 2., 3. sūt.
59(62»; A. Krūmiņa. Rīgā — 39; J. Medne
ar iekšlietu ministri ies pašvaldības deparJ. Vaitovič
tamenta š. g. 8. apriļa rakstu J& 103306, Rīgā ļteic. A* Ermzne, E. Sildedze,
u. c.) — 8.. 9 . sūt 566 (27:16); Pāvilostas papilsētas valde ar šo paziņo, ha< 6> § b matski (E. Šrneiders) —- 805 .. A, Pelnīs Msžeikos
— 12; L. Petrovič Apriķus
— 45; Rem
punkts saistošos noteikumos par tirdanieII pak. pamāsk. (A. Lapslņš) — 1295 ; M-Raudziņa
ribas iestāžu, noliktavu un kantop at-

Papildinājumi

saistošos noteikumos par-tirdz-

-

Skrunda
slēgšanas laiku Rīgā tiek Aizputē — 15; B. Redlichs (771);
P. Rubens
B. Riekstiņš: — 2., 3.. sūt. 643
pārgrozīts tai ziņā, ka uz Latgales, SarkanUngurmuiži — 69 ;? Salacas Korģenes parnatsK.
daugavas,
Uģeciema,
Āgenskalna un (C Sedlenioks) —31 (282i-; J. Sedols Bārtā
Torņakalna tirgiem tirgošanās atļauta no 3.-6 sūt, 77 (244); A„ Šķēle — 2., 3. sut. 75
(83) ; Uugurmuižas pamatsk. (E. Upīts) — 3.,
pulksten 7 rītā līdz pulksten, 6 vakarā.
4. sūt
1321 (2105);
Veckarku pamatsk. (A, BurRīgas pilsētas galva A. A.adersons. iins) — 266; Ķ Vidzc M'e 'ītē — 82; M.

vēršanas -un

l

Pilsētas sekretārs A. P ?} a v i a s k i s.

Izrīkojumu

nodjkļa noteikumu

papildināšana
Pamatojoties

š* g

Rīgas

pilsētā,.

uz Rīgas pilsētas

domes

18. marta lēmu uu, kas apstiprināts

ar iekšlietu

baķa Bauskas pjg. — 21 (54); E. Ziebergs
67 (19ā); E. Zvirbulis. Ceraukstē — 1 (151); —
Kr. Barona bieir. vācejii: Z. L'duma Rugājos (teK
Jaunpiebalga
260 ',168i); A.
Purene
M. Zvejniece, L. Skrodere u c.) — 260; K
ģeris Satiķos — 81 ^754). — Kopa pa marļu'
/037 var., parisam kiatuve 115.787 va».

Daudz paldies visiem līdzdaibiaiekieai!

ministrijas pašvaldības deKaut vairāk rastos šai darbā palīga!
partamenta
š. g. 8.
apriļi
rakstu
Nezinidami, cik maz līdz šim njaaļ
N° 103307, pilsētas valde ar šo paziņo, patiesībā savākts, esam ilgua gad^ dUā
ka noteikumos par nodokli no izrīkojaU'» ,
stāvējuši un daudz nokavējuši
miem un izpriecām Rīgas pilsētā 2. §
kanm
Tādēļ
vecie zinātāji apklusis.
15068/25.
Pavēle JMe 129.
papildināts ar: „6) mākslas iestādes".
latvieša pienākums — glābt ar steigu no
1926. g. 27. martā.
7481. Pavlovkf, Antons Kazimira d.
Rīgas pilsētas galva A. Andersons. aizmiršanās to, ko viņi pats vai viņa
Ventspils muitas jaunāki muitas i'zrai ga vietas
— Daugavpils apr. 1. iec. miertiemeša
ve
raksts
Ns
i
Pilsētas sekretārs A, P ļ a v i n s k i s. māju
Mūrnieks
uz
paša
258/Kr.
ļaudis
g
20.
marta
un
apkaimes
Mīrtn,š
pagaidu
izpildītājs
1926
pašā amatā uz Lie^
P'
lūguma
pamata
pārcelts
tanī
atceras no vecām dziesmām,
(22-11-26) - 19053/26
pājas muitu, skaitot ro š. g 11. apriļa.
Papildinājums
s8,c
Antona
d.
miklām,
—
Andrejs
sakām, teikām,
7482. Plotko,
Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes.
em,
pie saistošiem noteikumiem
vārdiem, ierašām, t i c e j u m i
Jelgavas pilsētas iecirkņa miertiesneša
Pavēle Nš 133.
vispirms*
Ks
marta
raksts
678/e
Patreiz
par piena kontroli Cēsis.
rotaļām u. t. t.
20
1926 ' g
1926. g. 27. maitā.
aPia k
vēlams iesilt
bēju
Pieņemti pilsētas domes 1925. g 30. decembra
Anna Anša m. Vecvagare
pieņemta Liepān2-l 26). - 18035/26.
Raksts
Fridricha
d.
—
sēdē pec žurnāla Nš 113 un apstiprināti ar
un buramus
vārdus.
jas muitā par jaunākās muitas izraudzēs vietas
7483 Ruben?, Alfrēds
iekšlietu
ministrijas
pašvaldības
s
iidepartamenta
nodsļ
Rīgas
lasīta
pagaidu
izpildītāju,
skaitot
no
š.
g.
1.
apriļa.
nevis
tikai
dzrdētais,
Kriminālās pārvaldes
1916. g. 25. marta rakstu JA 103101.
sav
Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes.
26
taisni tā, kā
dzirdēts, atzīmējot
dbā (13-1126). - 18949.
Pavēle Nš 131.
Roberts
Jāņa
d.
(pagastj.
Maksas noteikumi par piena vārdu, adresi un to, kur
Romaševskijs,
L
7484
1926. g. 29. maitā.
nodaļas
RIgfs
produktu izmeklēšanu:
māja) un no kā pati vai iciccļi *
— Kriminālās pārvaldes
Irma Jāņa m. K_ r o n v a 1 d pieņemta Daugavpils
- 13146 25
dzirdēja. Nozīme pat niecīgākam f"?
1) par piena produktu
rīcībā (131-24-IX).
Stapana d. — muita par kalpotajās vietas pagaidu izpildītāju,
Ragics
Pius
jumam. Lutv/ešu folkloras krātuvē , vie
izmeklēšanu no obii7485.
priekš Zemgales muitas posteņa, skaitot r.o š. g.
g. 15. marta 1. apriļa. _
1926.
prefektūras
vietā
sakopots un sistemātiski sakān -j
galorisko
noteikumu
Rīgas
14037/25.
Alga
pec
XX
amatu
1.
pakīpes.
kategorijas
V-25).
pārkāpējiem katrā gaviss uzrakstītais
būs vēl manus!^;,
K iS 3156 (3
Pamats: Daugavpi s muitas 1926. g. 26. marta
Jēkaba
d.
—
Staņislavs
Ruže,
dījumā
viegli
pieejams
mūsu
tautas dzejas P'
7486
Ls2,-lldz3)—
raksts Nš 208?.
adrešu galda 1926. g
niekiem.
prefektūra,
2)
par
piena
produktu
^
Rlga.
Pavēle
Nš 132.
Ns 584 (d5Wi).
izmeklēšanu no pri1926. g. 30 martā.
16 marta raksts
Redaktors : M. Arons.
vātām personām . . . 1,— » 3,—
^^^^^
Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
U7' Ronis, Elza Minnas m. — Ro- atalgojumu
noteikumiem,
muitžs resora zemāk 3) par p'ena produktu
kolonijas direktora, 1926. g. minētie darbinieki tiek ieskaitīti sekošās algas
Šim numuram 6 lapas pus <^
parauga noņemšanu
pažu meiteņu
pakāpes : Rīgas muita : noliktavas pārziņa palīgs
raksts Ks 319 (22 l-.b ).
uz īpašnieka pieprasī"^"m^mmr^^mmmmmmmmi^i^^f^^^^
19. marta
Eduards I e v i ņ š XV amatu kategorijas 3. pakāpē,
jumu, izejot uz vietas
ar izdienu no 1926. g. 1. apriļa; vecākais muitas
Sls dienas .Valdības Vēstneša'
18449/56
uzraugs Jēkabs _B a 11 k a I n s XVIII amatu kate(neieskaitot izmeklēš. g. 83
Vēstneša'
muram iet kā pielikums līdzi » No sa
es
Valdības
"ii^ati
.
gorijas 2. pakāpe, ar izdienu no 1926 g. 1. aprīļa:
šanu) par stundu. . , 2,—
notiesāto saraksts Na £0
numura.

.

./L

^

—^

rļCii sludinājumi.
^Tpgabalt. 1. krim nalnod.,

, Zi ar savu š. g 9. apriļa lēmumu,
s«;Wfla
,i g. .Vaid. Vēstn. J* 69,
sludinājumu par Jāna D vad.
Sto
"'la
»"
..

meklēšanu , jo minētais

Ber-

^/ir atrasts-

apriti 1926. g.
Kg ā, 15%
Priekšsēd b. Bergtals.
Sek-etari pal. J. Avotiņš
6civnnoa

SJ7as

.

apgabaltiesas

.,

t»nā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
S' padno , ka 27. apriiī 1926._ g„
tiesas _ sēde
?„5t5s nodaļas atklāta
? -71002 e 23. decembiī mirsa Birzn0
.Šlaune'
(bij Undesl pagasta

L=
Jāga Andreja d. VecSSw &Ieka
testamentu.
?ara
f
L. N> 32C6
16. apriiī 1926. g.
Rigā,
' Priekšsēd. v. A. Veidners.
C_l-r-»rr<!

..

A

K«t

.
1220__
3. civilnod.,
apgabaltiesas
Rigas

tam Zīmelnn
ar apgabaltiesas 1926 g
29. janv. lēmumu apstiprināts
un izdots
mantiniekiem Staņislavam Pūdžam un
Ignatam Zimelim.

jam nav zināma, četru mēnešu laikā no
ši sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
esi" paziņot miertiesnesim savu
Rīgā izvēlētu dzīves vietu, jeb uzdot
Daugavp., 1926.g.27.martā.L.No412a 6 Rīgā dzīvojuši, personu, kuru atbildētājs
pilnvaro saņemt, viņa vietā,- no mierPriekšsēd. b. J. Krūmiņš.
tiesneša piesūtāmus rakstus.
Sekretārs K. Kangu 'rs.
9JŽ
Pie prasītāja lūgumraksta pielikti
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
pilnvara un izraksts no Gunnara Haagenar šo pazino-vispārībai, ka I<^5 g n sena tirdzniecības grāmatām.
febr. mirušā Mārtiņa Pētera
Ja atbildētājs Johans Volpe noliktā
d. Onckui a
notarielais testaments, ar kuru testatora laikā augšminēto paziņojumu neiekustama un nekustama
im
armanta novīlēta sniegs, tad visas pavēstes un raksti uz
^lTm °kul
apgabaltiesas atbildētāja vārdu tiks atstāti mierties192o. g. 23. okt. lēmumu apstiprināts neša kancleja un atbildētājam nebūs
un
izdots
mantiniekam
Pēterim tiesība aizbildināties ar to pavēstu un
Onckulim.
rakstu nezināšanu.
Daugavp., 1926.g..26.martā.L>fal273a
Rīgā, 22. martā 1926. g. >fe 6
Priekšsēd. v. J. Krūmiņš.
27481a Pap. miertiesnesis A. Bergmans.
98a
Sekretārs Ķ. Kangu 'rs.
Rigas pils.
13. iec. miertiesnesis,
Latgales apgabaltiesas I. civilnodaļa
1926. g. 14. augustā izklausīs Ezra
ar šo paziņo vispārībai, ka 1924. g. 16. Kaufera
prasības lieta pret
Zaulu
dec.
mirušā Donata Ādama d. Cirša Daņinu par Ls 981,13 sant. un uzaicina
ar
privattestaments,
kuru testatora atbildētāju minētā lietā Zaulu Dāņinu,
kustama un nekustama manta novēlēta kura dzīves vieta nav zināma, pamat
Morai Ciršai, ar apgabaltiesas 1926. g. uz civ proc. lik. 75. p., 309. p. un 309* p.
5. febr. lēmumu apstiprināts un izdots ierasties Rīgas
13. iec. miertiesneša
kamerā, Rīgā, Andreja Pumpura ielā
mantiniecei Morai Ciršai.
.V? 1, atgādinot ka neierašanās gadījumā
Daugavp.,1926.g.26.martā.L.N°14oa 6
sekos civ. proc. lik. paredzētas attiecīPriekšsēd. b. J. Krūmiņš..
gas sekas.
99a
Sekretārs K. Kangurs.
Rīgā, 1926. g. 25. martā.

...kanā ar civilprocesa likumu 1958. p.
27. apriiī 192_6. _ g. minētās
£K ^
tiesas s»de attaisīs un
nodalās atklātā
jūlijā mirušā Dunoia'īs 1924. g. 20.
bultos Andrē;a Jāņa d.Vizetcna (Vizecka)
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
27658a
Miertiesnesis (parakststs).
notarielo testamentu.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1925. g. 24.
aprīlī
g.
L.
1*6
3205
1926.
Valmieras apr. 3. iec. miertiesnesis,
Rīgā, 16.
jūlijā, mirušā Archipa Danilova, tagad
Priekšsēd. v. A. Veidners.
saskaņā ar savu 1926. g. 22. marta
pēc
uzvārda
Tichomirova
notarielais
«S^lrretdTS
.„.n
A. K n 1 v S.
ui
lēmumu, meklē uz sodu lik. 591. p.
»
— testaments, ar kuru testatora kustama
1. d. apsūdzētu, pie Rīgas apr., Dreiliņu
3.
un
nekustama
manta
novēlēta
Paviļam
civilnodaļa,
apgabaltiesas
Rigas
pag. pieder , 29 g. veco Eduardu Jēkaba
Archipa
d.
Tichomirovam,
ar
apgaballik. kop. 36. p. piedēlu Stalbi.
uz Latvijas civ.
tiesas 1926. g. 29. janv. lēmumu apstipzīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
Visas iestādes un personas, kurām
rināts
un
izdots
mantiniekam
Pavi'am
draugi Jēkabs Rafaela d.
būtu zināma min. Stalbes atrašanās
ka laulātie
Archipa
d.
Tichomirovam.
Veinranks un Rahel Rafaela m. Veinvieta, tiek lūgtas spert attiecīgus soļus
Daugavp.,1926.g.26.martā LJVs422a 6 viņa apcietināšanai
rank, dzim. Natansohn noslēguši savun
nogādāšanai
līgumu
pie
Cēsu
not.
laulības
Priekšsēd.
b.
Krūmiņš.
J.
starpīgo
miertiesneša rīcībā, Limbažos.
13.
martā
1926.
g.
reģ.
100a
Sekretārs
K- Kangu 'rs.
V. Kremera
Limbažos,23.martā 1926.g. JM» 1411.
Si 5/389, ar kuru viņi, attiecībā uz
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
27646a
Miertiesnesis Ozols.
ir
atcēluši
vietējo
laulību,
viņu noslēgto
Valkas apr. 3. iecirkņa miertiesnesis,
civ. lik. 79. un turpm. p.p. paredzēto ar šo paziņo vispārībai, ka 1908. g.
6. sept. mirušās Veras (Leticijas-Veraslaulāto mantas kopību.
līdz 2014.
Augustes) Pētera m. Moli notarielais saskaņā ar civ proc. lik. 2011
1926.
g.
LXs2985
30.
martā
Rīgā,
testaments, ar kuru testatores kustama un 20 *19. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. nakti no 6. uz 7. janv. Alūksnē,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
un nekustama manta novēlēta GeroņiSekretārs A. Kalve.
Jēkaba d.
^8071a
ar bij. Valkas apr. mirušā Augusta
mam Staņislava d. Mollam
Zālites
ir
atklāts
mantojums
un
apgabaltiesas 1909. g. 20. okt.
Vitebskas
Latgales apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzaicina visus, kam uz šo mantojuma
lēmumu apstiprināts un izdots mantiT
vai sakarā ar to ir kādas ties bas, kā
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. pieniekam Geroņimam Staņislava d.Mollam
mantiniekiem, kreditoriem, legatarijiem,
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
Daugavpilī 1926.g.26.martā.LJVs370/09 fideikomisarijiem u. t.t..pieteikt sīš tiesīka laulātie draugi Hilels Idelad. Katcins
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
bas miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
dzim.
un Ester Vu' .fa m. Katcin,
101a
Sekretārs K- Kaoeurs.
skaitot no šā sludinājuma iespiešanas
Šercen noslēguši savstarpīgo laulības
dienas ,,Vald. Vēstnesī".
līgumu pie Rīgas notāra R. Voigta
1.
civilnodaļa
Latgales apgabaltiesas
9. martā 1926. g. reģ. JMa 24/2523, ar
Ja minētās personas augšminētā terar šo paziņo vispārībai, ka 1923. g. miņā savus tiesības nepieteiks, viņas
kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
9. aug. mirušās Nadeždas Feodora m. liks atzītas kā šīs tiesības zaudējušas.
'
laulību, ir atcēluši vietējo civ. lik.
Šemjatkovas notarielais testaments,
79. un turpm. p.p. paredzēto laulāto
Alūksnē, 26. martā 1926. g. N°77c.
ar kurti testatores kustama un nekustamantas kopību.
Miertiesnesis (paraksts).
169a
ma manta novēlēta Katrinei ŠemjatkoSekretārs V. Lai viņš.
Rīgā. 30. martā 1926. g.
LN°2961 vai, ar apgabaltiesas 1925. g. 9. okt.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
lēmumu apstiprināts un izdots mantiAizputes iec. miertiesnesis, pamatoda28072a
Sekretārs A. Kalve.
niecei Katrinei Šemjatkovai.
mies uz civ. proc. lik. 74., un 75 p. p.
Daugavp.,1926.g.27.inartā.L.N°l 17a 5
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
(1923. izd.) un 309^. p. (1914. g. izd.),
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
Ernesta Freimaņa prasības lietā pret
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. pieSekretārs K- Kan gurs.
102a
Jēkabu Švalbi par 320 ls zaudējumu
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
atlīdzības, uzaicina atbildētāju Jēkabu
ka laulātie draugi Fridrichs Ēvalds
apgabaltiesas
1.
civilnodaļa
Latgales
Švalbi, kura dzīves vieta prasītājam
Kārļa d. Jordans un Marija Pētera m.
298., 301.,
Jordane, dzim. Rācen noslēguši sav- uz civ. proc. lik. 293., 295., Aleksandra nezināma, četru mēnešu laika no sludip. p. pamata uz
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra 309. un 311.
d. juriksona lūgumu, viņa Vēstnesī" uzdot Aizputes iec. miertiesE. Trautzolta 11. martā 1926. g. reģ. Miķeļa
prasības lietā pret Karlini Juriksoni par nesim viņa kamerā, Aizputē Lielā ielā
N° 16,1388, ar kuru viņi, attiecībā uz
uzaicina pēdējo, kuras j\° 12a, savu tagadējo dzīves vietu.
viņu noslēgto laulību, ir 'atcēluši vietējo laulības šķiršanu,
prasītājam nav zināma,
Ja atbildētājs Švalbe noteiktā laikā
civ. lik. 79. un turpm. p.p. paredzēto dzīves vieta
neuzdos,
viņam
ierasties tiesā četru mēnešu laikā no šī savu
dzīves vietu
laulāto mantas kopību.
dokumenti
sludinājuma iespiešanas dienas „Vald. izsniedzamās pavēstes un
Rīgā, 30. martā 1926. g.
LJV°2944 Vēstnesī".
un lieta
tiks atstāti tiesas kancleja
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Pie lūguma pielikts tā noraksts un izspriesta aizmuguriski.
28073a
Sekretārs A. Kalve.
dienesta gaitas apraksta noraksts.
Aizputē, 15. martā 1926. g. .N° 234.
[a atbildētāja noteikta laikā neieradī- 146a
Miertiesnesis T. Vegners.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. pienolikta
tiesas sēdē lieta klausīšanai
Talsu iecirkņa miertiesnesis, pamatontnes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, aizmuguriski.
joties uz civ. proc. lik. 1460'«. p. un
*a laulātie draugi Jānis Jāna d. Dom26.martā.l926g.LK9493p2')
Daugavp.,
p. un Aleksandra Kaugara
orovskis un Berta Dāvā m. Dombrovski,
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
nolēma: Aleksandra Pē1
āzim. Dreviņ noslēguši savstarpīgo laulūgumu
Sekretārs K. Kangurs.
97a
Kaugara Talsu apriņķī. Artavas Kronlības līgumu
pie Rīgas notāra
R
dzīvojošam Kārlim Vecriņķam
muižr
miertiesv °igta 10.
7.
iecirkņa
pilētas
Rīgas
martā 1926. g. reg. JVg 26/2583
pilnvaru, apstiprinātu pie Rīgas
izdoto
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
2012.
un
nesis, uz civ. proc. lik. 2011.,
notāra Jāna Kreicberga 7. apriiī 1923. g.
civ. lik. 2079. p. p- pamata paziņo, ka pec 1926.g.
l aulību, ir atcēluši vietējo
ar reģ. -Vs 5306 atzīt par nederīgu.
Meijero'- un turpm. p.p. paredzēto laulāto 22 febr. Rigā, mirušās Rivas
mantas kopību.
Talsos, 29. martā 1926. g. -V
vTč ir palicis mantojums un uzaicina
kādas t70a
mantojumu
būtu
Miertiesnesis (paraksts).
kam
uz
šo
visus
Rīgā, 30. martā 1926. g.
LJV92960
tiesības kā mantiniekiem, kreditoriem,
Kuldīgas
iec. miertiesnesis,
Priekšsēd.
v.
A.
Veidners.
-»«-,
legatariem, Fideikontisarijiem u. t. t..
^iSekretārs A. Kalve.
miertiesnepamatodamies uz civ. nroc. lik. 1967
šim
tiesības
pieteikt savas
2079. p.p. un pr
skaitot no ša 2011.—2014. un
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
sim sešu mēnešu laikā,
Vestri.". lik. 2451. p. un Billes Kušinskas,
,
Vaid.
iespiešanas
sludinājuma
lūgumu, uzaicina visas
ļ!?I Latvijas civillikumu kop. 36. p. pieaugšminētā laika nebūs dzim. Anderson
,m « pamata, ar šo paziņo vispārībai Prasības, kuras
ir kautkādas prepersonas,
kurām
zaudētam.
par
pieteiktas, tiks atzītas
« laulātie draugi
pret
šii tiesš
vai
ierunas
Boris Icika d.Isjetenzijas
g. .Ne 594.
mins un ['rīda Ābrama m: Isjemin,
tmr.
Rīgā, 27. martā 1926.
1926. g. publicēto
19. martā
Par miertiesnesi (paraksts).
Anderson. dzim. Lagzdiņ,
P'z"v noslēguši savstarpīgo lau163a
Margrietalīh 'V
testamentu, kā ari visas
mas ligumu ' pie Rīgas notāra E. Trautrakstisko
miertiesRīgas pilsētas 7. iecirkņa
personas, kurām ir kaut kādas tiesības
martā 192p 2012.
un
S- reģistra
\!.' ij4
lik.
2011..
uz mir. Margrietes Anderson mantojumu
K<70, ar kuru Vjnj_ attiecībā uz nesis, uz civ. proc.
2070, D P- pamata paziņo, ka pec vai sakarā ar šo mantojumu kā manc"l'"os|ēgto laulību, ir 'atcēluši vietējo
Olgas
mirušās
™ļ>kumu 79. im turpm. n. p. paredzēto 1925 e 28. sept. Rīgā, mantojums
tiniekiem, legatariem, fideikomisanem.
un
ldUl «to
Mozeiko, ir atklājies
parāda devējiem un t. t., pieteikt
mantas kopību.
mantojumu
ierunas
uzafcina visus, kam uz šo
Lavas tiesības, pretenzijas un
R'gā. 30. martā 1926. g. L JV° 2943.
tiesības ka mantinielaikā, skaitot
vaf sakarā ar to ir
šai tiesai sešu mēnešu
uem.
dienas
2ļwwpnekšsCd. v. A. Veidners.
Mudinājuma iespiešanas
legatarijiem, fideikom.san.
kiem
savas _ t.es,-2X 122
Sekretārs A. Kalve.
Storiem u. t. t. pieteikt
Vēsto
„Vald.
sešu rnenesu
tiesa
bas minētam tiesnesim
la minētā terminā pieteikšana
.espie"
•«Iflavas aDgabalt!esa;
kaitot no šā sludinājuma
nebūs izdarīta, tad minētās p
laikā
p.
tiesas atzītas par atteikusamies
D«^i°i(ltuz c'v- proc. lik. 1958. p š ' naš dienas. Ja minētas
termiņa
augšā uzrādītā
un savām tiesībām, bet
.nārn
Ss
tiesas
S
sēdē
«vu
l»2626 apnli
. >
atzītas, ka šas testamentu pasludinās par likumīga
fattaisīs un nolasīs 1922. g. nep ieteiks, tad viņas tiks
n fP'embri mirušās Jūles Meļķa
;pēkā gāju!
m tiesības zaudējušas.
Kuldīgā, 19- martā 1926. 2- C
*-berg testamentu .
27. martā 1926. g. * ?>
Rīgā,
Jelgavā
, 16. aprili 1926. g. L.Ns 1709/26. 164a
Par miertcsnesi (paraksts). _ 159a
-

&

1351

p

»ek?sēd. v. R. Mullers.

*— ___Sekretars Ķ. P u s s a r s. _

a

at
, Sa,es apgabaltiesas \. civilnodaļa,

aoriB Pa?i?0

vi!;Pāribai, ka

1925. g. II-

. ";mirušās Uzas Ignatija m. Pūdžes

Rigas

11. iecirkņa

niiertiesm*

«
8«W^&tti*i.%.
sen, kllrš tirgojas
29o-, »*•• *» '
Gtm,

ļrn„s Gunnar Haaeenser:.
,em firn ^:jh as "etāpret Johanu Volp*

?naiais testaments, ar kūpi Iestā"
"^Li M ^. ,
dama un nekustama manta
kura
leta Staņislavam
^Voipe
!
Pudžam un Igna-

idna atli.dētāju Jodzīves vieta prasīta-

Rēzeknes

apr

Lafales apgabaltiesas
kamera ātro
3. iec. miertiesnesis, kura
*, vu
das Rēzeknr
23 marta lēmumu un pamatod^
.m civ. proc
civ lik. X sēj. 1;
lik401-, 14.12. un
uzaicin

*? ianvan m,r

Kasrieļa d. Zagorje likumīgos mantin ekus. pieteikt pie minētā miertiesneša
savas tiesības uz palikušo pēc nelaiķa

Rēzeknes pilsētā nekustamu īpašumu
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,V'ald. Vēstn."
167a

Miertiesnesis

E. Kauliņš.

Rīgas

iec. tiesu

apgabaltiesas I
izpildītājs

paziņo
ka 5 manā 1926. g., pīkst10 dienā, Rīgā, Skārņu iela J* 25,
ārdos akc. sab. . Enerģija' kustamo
mantu, sastāvošu no naglām un novērtētu par Ls 220.
Izzināt sarakstu, novērtējumu . ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas diena uz vietas.
Rīgā, 19. apriiī 1926. g.
1271
Tiesu izpild. J. Grinields.

Daugavpils apr. 5. iec. miertiesnesis
Preiļos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sej. 1232. p uzaicina 1925. g. 2. apriiī mirušās Jefimijas
Filipa m. Karpovas mantiniekus, pieteikt savas mantojuma tiesības uz nel
atstāto kustamu un nekustamu īpašumu Rīgas apgabaltiesas li iec. tiesu
Preiļu
miestā . Dārza ielā -V 2, augšizpildītājs
minētām
miertiesnesim
sešu mēnešu
paziņo, ka 26. aprīlī 1926. g-, pulkst.
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie11 dienā, Rīgā, Bruņinieka ielā J& 22,
šanas dienas „Vald. Vēstnesī"
dz
22,
R'gas b ižas bankas lieta,
Miertiesnesis (paraksts).
27680a
kustamo
Jāņa Kalniņa
pārdos
Daugavpils apr. 5. iec. miertiesnesis mantu, sastāvošu
no mēbelēm un noPreiļos, pamatodamies uz civ. proc. lik. vērtētu par Ls J370.
1401. p- un civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaiIzzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
cina 1920. g. 25. apriiī mirušā Pētera apskatīt pāidod mo mantu varēs pārdoAntona d. Griga mantiniekus pieteikt šanas dienā uz vietas.
savas mantojuma tiesības uz atstāto no
Rigā, 12. aprili 1926. g.
mirušā Rudzatu pag., Madalceļas vien1274
Tiesu izpild K. K rebs
sētā kustamu un nekustamu īpašumu,
augšminētām miertiesnesim sešu mēII iec. tiesu
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma Rīgas apgabaltiesas
izpildītājs
iespiešanas dienas ,,Vald . Vēstnesī".
148a
Miertiesnesis (paraksts).
paziņo, ka 6 maijā 1925 g, pulksten
Rīgā, Elizabetes iela 1*41/43,
Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr. 10 dienā,
pārdos a./s. .Lini* kustamo msntu,
6. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu «astāvošu no mēbelēm
un
kantoia
š. g. 17. marta lēmumu un soda ties. iekārtas un novērtētu par Ls 10,f00.
un civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
izzināt
sarakstu, novērtējumu. ka ai
krāj. X sēj. 1239. p. paziņo, ka pēc Apskatīt pā'dodamo mantu, varēs pārjūlijā
mirušā
Vincenta
(Vi1922. g. 8.
došanas dienā uz vietas
kentija) josifa d. Ungura ir palicis
Rīgā, 17. apriiī 1926. g.
Daugavpils
mantojums, kas atrodas
1273
Tiesu izpild. K. Krebs.
un
apr.. Krāslavas pag. Odijanu ciemā
sastāv no zemes un ēkām, kādēļ uzIV iec. tiesu
aicina visus, kam uz šo mantojumu Rīgas apgabaltiesas
izpildītājs,
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem.
pieteikt
tādas miertiesneša kamerā
kura kancleja
atrodas
Rīgā, Andreja
Krāslavā, Polockas ielā . 52 — sešu Pumpura ielā /* 1, paziņo, ka _ 1926 jj.
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma 27. aprilT,
Rīgā,
pulksten
10 rīta,
iespiešanas dienas „Vald. Vēstu
Vaļņu iela Ms 22, veikala, pārdos
Krāslavā,22.martā 1926.g. C.C.Ma308 26 Ludviga Karnevāla
kustamo mantu,
Miertiesnesis (paraksts).
27683a
sastāvošu no tapetēm un kržsam un
novēi tētu par Ls 1697.
Daugavpils apr. 8. iec. miertiesnesis,
novērtējumu, kā ari
Izzināt sarakstu
pamatojoties uz Ievas Kaņep lūgumu apskatit pārdodamo mantu varēs pārdoun civ. proc. lik
1401. p. un civ. lik. šanas dienā vietas.
V.
X sēj. 1239. p. uzaicina mirušā 1915. g. ^2
T ēsu izpild.
Požariskis.
marta mēnesī Jēkaba Indriķa d. Viksnas
mierpieteikt
augšminētam
mantiniekus
IV iec. tiesu
tiesības uz . nelaiķa Rīgas apgabaltiesas
tiesnesim rāvas
izpildītājs,
atstāto mantu, sastāvošu no viensētas
zemes ar ēkām un dažādas kustamas kūja kanceja
atrodas Rīgā, Andreja
mantas, atrodošās Aiviekstas pag.,BitesPumpura ielā Ns 1, paziņo, Kal 926. g.
rozniekos sešu mēnešu laikā, no šā 27. sprilī, pulksten
R gā,
10 lita,
pārdos
sludinājuma iespiešanas ,,Vald . Vēstu. ". Vaļņu ielā
J* 22, veikala,
Krustpilī, 1920. g. 28. martā N° 232. Li dvīga Karnevāla kustamo mantu,
novērtēt i
) 52a
un
Miertiesnesis A. Lukins.
sastāvošu no tapetēm
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

t >tf Ls 1728.

1/znt saraksta, hovēitējumu .kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pāruz Zemkopības ministrijas !īigumu par došanas dienā uz vietas.
zemes grāmatu reģistra ieraksta atjau1231
liesu izpild. V. PoŽariskis
'
nošanu uz Ribiņu Uti Stefanpoles muižām ar folvarkiem. platībā apmēram
Rigas apgabaltiesas IV iec. tiesu
1115,44 ha, atrodošos Rēzeknes apriņķa,

izpildītājs

Silajāņu pagastā, kuras muižas ar folvarkiem

pilnā

sastāvā

ieskaitītas

valsts

kura

kancleja

atrocas

Rīgā,

Andreja

zemju fondā uz agrārās reformas likuma

Pumpura

1. daļas 2. panta un 3. panta „a" punkta
Jevgeņijas Staņislava m.
K erbedz bijušais īpašums, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā lio izsludināšanas dienas ,.V 'ald.
Vēstn.". pretēja gadījumā nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
augšminētās
Ribiņu
un
Stefanpoles;

21 aprīlī,
pulksten
10 ritā,
Rīgā,
Brīvības bulv.
-Ns I, veikalā, pārdos
Frldrjcba
T e b e1a
kustamo

pamata, kā

muižas ar folvarkiem

var tikt

ievestas

Latgales zemes grāmatu reģistri
ar
Pēc tam
visām attiecīgām tiesībām.
minētās muižas ar folvarkiem tiks pār-

ielā Nš 1, paziņo, ka 1926. g.

mantu, sastāvošu no kontrolkases 2 sieri; s spoguļiem un 1 loga spoguļa un

novērtētu par Ls 560.
Izzināt
sarakstu, novērtējumu, kā a.i
apskatīt
pa.dodamo msntu, varēs pārošanas dienā uz vietas.
\I11

Tiesa itplid.

Rīgas apgabaltiesas

PožaUakl,.
IV iec. tiesu

izpildītājs

kancleja
atrodas Rīgā, Andrej*"
rVmpura iela JA 1. paziņo, ka 1926. g.
3. maijā,
pulksten
10 ritā.
Rīgā,
Daugavpilī,1926.g. 29.martā..V?6565. Alārstaļu ielā M 5, Golta un Jurjaņa
grāmatu ipiestuvē un 3 maij3 1926. g.,
Koni. priekšsēd. E. Hellvichs.
Darbvedis
I. Strads.
103a
pīkst, lliua, Rig5, Kuģu ielā J* 17,
dz. 4, pārdos Augusta M e ž s ē t a
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
kustamo mantu, sastāvošu no 20C0 eks
komisija,
grāmatas .Sieviešu paradize" neiesietās
uz Nikita Vasilija d. Fotnina lūgumu loksnes ar novērtētu par
Ls 2000 un
par nekustamas mantas, sastāvos,
Kuģu jēla Js6 _, dz 4, no grāmatām,
viensētas zemes gabala pēc plāna
mēbelēm, drebem, H'ukiem un cit. Dfl
platībā 5.05 des.. atrodošos Daugavpils novērtētu par Ls 931,:2.
apriņķa, Naujenes (bij. Malinovas) pag.,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
zi
Stanj-Zamok sādžā, ievešanu
?pskatit pārdodamo mantu, varēs pārgrāmatu reģistri. — uzaicina visas perdošanas dienā uz vieias.
sonas, kurām ir kādas tiesības uz minēto 1275
Tiesu izpild. V Požariskis.
nekustamo imntu. iesniegt korms jai
par to paz nojūmu 4 mēnešu laikā no Rīgas apgabaltiesas VI
iec. tiesu
izsludināšanas dienas ..Valdības \
izpildītājs
nēsī", pretējā gadījumā nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un paziņo, ka 7. maijā 1926. g., pīkst.
12 diena, Riga Kr. Barona ielā /* 3,
lūdzējs var tikt ievests Latgales zi
Lētā
grāmatu reģistri par norādītās nekustaLeiba
Molotnikova
pārdos
bez kādiem Ābrama Š e e r a kustamo
mas mantas īpašnieku
mantu, saaprobežojumiem ar neapstrīdamas pār- stāvošu na manufaktūras un novērtētu
īas un hipotekarisku apgp"
par Ls 500
jumu tiesībām.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ļps-at t pārdodamo mantu varēs pīrDaugavpilī. 1926.g. 29.mart '?
Kompriekšsēd. E. Hellvichs.
s diera uz vi104a
sekretārs I. Strads.
kigā, 15 apr.l 1926 g.
1 ;9
T ^esu_ izpild. J Z i r ģ e 1 s
I
iec. tiesu
Rīgas apgabaltiesas
vestas uz valsts vārdu un bij. īpašniecei
būtu iespējams korob. savu neatsavināmo daļu.

izpildītājs
ka 26. apriiī 1926. g., pulksten
10 dienā. Rīga. liela Kalēju ielā 1* 41,
veikalā un Kungu ie'ā I* 25,27, di. 9,
pārdos
I un
11 ūt upe
He maņa
tisona
kustamo mantu, sistā\ošu
no mēbelēm, loku šķērēm
un
birs'ēm un novērtētu par Ls 1014,50.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tīt pārdodamo mant-j, varēs parpaziņo,

ās dienā uz vie

Rīgā, 19 aprīlī 1926 g
Tiesu izpild. J. G r i n f e i d s.

kura

Rīgas apgabaltiesas VIII
izpildītājs

iec. tiesu

paziņo, ka 28. aprili

1926. g., plks\
spīkeros >ft 36.
pārdos
Meiera
Ritova
kustamu
mintu, sastāvoša no 5 lieliem btezentiem
un novērtēto par Ls 600.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipjkatīt pārdodamo manto varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 29. martā 19*6. g.
10

diena .

1278

Sarkanos

Tiesu izpild. J. Q r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

Rēzeknes
apriņķa priakSnieka
I. iecirkņa palīgs

paziņo, ka 11. maijā 1926. g., pīkst.
10 diena, Rīgā, Matīsa ielā Nš 38, dz. 30
pārdos Jāņa Krūmiņa kustamo mantu,
astāvošu no dzīvokļu iekārtas un novērtētupar Ls 1100.
utsināi sarakstu, novērtējuma, kā *ri
?"ikatlt psrdodatao mantu, varēs plr*«n»a dienā uz vielas.

šī g. 14. maijā, pulksten 14, Makašānu
pag., Zeltiņu s., Talapinu mājās,

Rīgā

1279

15. aprīlī 1926. g.
Tics??> izpild. J. G t i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas

VIII iec. tiesu

izpildītājs
1926. g, pīkst.
paziņoka 6. maijā
1 dienā, Rīgā. Augu.-tines ielā J* 10.
pārdos
Jāņa
Blek?keviča
kustamo
mantu, _ sastāvošu no 20 asīm malkas un
lovertetu p.-r Ls 280.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dit nā uz vie'as.
Rīgā, 15. apri ī !926. g.
1280

Titsu izpild

J

Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
1. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura kancleja
atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā JV? 37,
dz. 2, paziņo:
1) Jūlijas Jēkaba m. Hirson-Dike

sekošu kreditoru Ls 1108.10 prasību
segšanai a) Juliusa KronbergaLs421.94
pēc Rīgas apriņķa
1. iecirkņa miertiesneša piespiedu uzraksta uz vekseļa
no 9. janvāra 1926. g. JNs 62, b) Miķeļa
Jonasa Ls 526.26, pēc Rīgas IV iec.
miertiesneša piespiedu uzraksta uz vekseļa no 5. novembra 1925. g. Ns 1691 un
c) Leiba Zaidiņa
Ls
159.90, pēc
Rīgas XIII iecirkņa miertiesneša piespiedu uzraksta uz vekseļa no 21. okt.
1925. g. No. 1496 ar 6°/r, un piedzīšanas
izdevumiem, Rīgas apgabaltiesas sēžu
zālē

1. jūlijā

1926. g., pīkst.

10 rītā,

publiskā ūtrupē pārdos

Jūlijai

Jēkaba

m.

Hirson-Dike

pie-

derošu nekustamu īpašumu, Rīgas Jūr-

malas pilsētas gruntsgabalu, no Majoru
muižas atdalītu zemes gabalu Ns 208 F,
aptvefošu 929 kvadrat asis ar zemes
grāmatu reg. Ns 115, Majoros, Jomas
ielā JS51;
2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz

Ls 8000.— ;

3) uz īpašuma guļ hipotēku parādi un
apgrūtinājumi par Ls 300.—;
4) pie piedalīšanās ūtrupē jāiemaksā
10% no novērtēšanas sumas un jāuzrāda apliecība no Tieslietu ministrijas
par nekustama īpašuma iegūšanas tiesībām ;

mm

ealrfiHsolifenš

pārdos vienu tejmašinu, piederošu Jefremam Aleksindra dēlam Talapinam, dzīv.
Makašānu pag. Zeltiņu ciemā, un novērtētu uz Ls 5, — , soda naudas, kā apv.
uz s. 1. 633. p, 4. pkt., segšanai.

Galvena intendaturns pOrunltle

mutiskā u rakstīšu nirītnliiui

apavu pagatavošanas mašinas,
inventāru un mašinu rezerves daļai.

_

Omi"

lekšl. Min. Emigrantu un nšgln transporta nod.

Letfzai apr priekšnieka pai. li ta.

I. Ķ malkas plejMišanu
Olaines pagasta padome,

vairāksolīšanā

1) karalaika blokhauža nolīdzināšanu,
2) kūts un malkas šķūņa atjaunošanu;

kumentus :

Raiskuma

aita vicina

S'aņislava
f Citu iestāžu sludinājumi. ] mantu
—

Antona d. Rozenieka kustamo
vienu zirgu

—

novērtētu

apr., pilsētu, miestu un pagastu valdēs. paksi datb/ežl amatam.
Raiskuma, 1926. g 15. aprili. Ns283.
Inspekcija.
, 1170a
Pagasta va'des priekšsēdētājs

Tiešo nodokļu departamenta
par Ls 25,— soda naudas piedzīšanai
11. Dobeles kājnieku pulks
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, kf pēc Jaunlatgales apriņ'na 3. iec. mierš. g. 30. apriiī, pulksten 10, Daugavpils
uz 23. aprili 192i. g., tiesneša izpildu rakstu Ne 677/64.
ūtrupe nolikta
cietoksnī, pulka mantu noliktavas ēkā
Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas JVs 59, pārdos vairāksolīšanā dažādas
pīkst 1 dienā, Rīgā 1. Peldu ielā M° 17,
dienā uz vietas.
Levensteina Dāvida lietā nenotiks.
nederīgas mantas un materiālus.
Bolvos, 16 apriiī 1926. g.
Rīgi, 1^. apr.lī 192". g.
1171a
2
Piedzinējs Heibov čs.
1307
Priekšn. pal. Mednis.
1299
Jaunlatgales

apriņķa priekšnieka

dažidu maksājumu piedzinējs paziņo,
palīgs II iecirknī
ka 2«. aprili ī926. g., pulkst. 2 dienā,
paziņo, ka 28. aprili 1926. g., pulksten
Liepājā, Aleksandra iela Ka 98,
lO dienā, Bērzpils pagastā, pie vec, pol.
kārtībnieka kanclejas, pārdos

pudos vālflRssliiunā

Piedzinējs (paraks's).

Tiešo nodokļu departamenta
piedzinējs paziņo,
dažādu maksājumu
ka 28. apriH 1 z6 _ g. pīkst. 2 dieiw,
Liepājā, Jaunā-Pasaule t& 2,

ŪĒ\ WM\UU

vairāksolīšanā
lāņa Ga'ēja kustamo inventāru — vienu
i r g u ^- novērtētu par Ls 20,—, soda
naudas piedzīšanu, saskaņā ar Jaunlatgales apr. 3. iec. miertiesneša izpildu
rakstu Ns 616/58
Ap>katīt pārdodamo pārdošanas dienā
z

uz vietas.

Bolvos, 16. maitā 1926. g.

N> 1847.
Priekšn. pal. Mednis.

1306

Ilūkstes apr . priekšnieka
pailgs par I. iecirkni

Penķe Miķrļa kustamo mantu, n^ērtetu iz ludina 29. apriiī
1926.
par Ls 35 un sastāvošu no calia un 10 no rīta, Silenes pag.
kušetes dēļ viņa 1925. g °/t> peļņas
nodokļa segšanas

Liepājā, 17. april I92S g
i'i-rtgņf }s (paraksts)
1300

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
27. aprili lMib. r . pulksten 3 diena,
Liepājā, Helenes iela Mš 21,

purnos sūirāhsolišnnfi

Georga Jenča un Edgara Korlovska
manu, nof-rmu .Transost' kustamo
no
vērutJ tar Ls 25?, un sastāvošu
ar piederumiem un
viena elektro-motora
deļ
viņa
viena pielaižama aparāta,
segšanas.
1925 g- 0 / 0 peļņas nodokļa
'
Lepājā, 17. apriiī 1926. g.
Picdzimj» T. Ruduls.
2301
2. iec. priekšnieks izsludina
-^SaTpol.
Jaunlatgales
nar nederīgu nozaudēto klausības
grakara apr. priekšn. kara
g. uz
matfruVjfc 5916. izd. 29. jul. 1925.
Magma vardu
Bernarda Bernarda d.
^

1363

(p; raksts)

Liepājas apriņķa priekšnieka 1. iec.
palīgs izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus dokumentus:
iekšzemes pases:
1) ar Ns 898, izd. no Liepājas apriņķa
Rīgas policijas Jūrmalas priekšnieka 1. iecpal. uz Maijas Andreja m. Dūkup vārdu; 2) ar J\s 12711,
iecirkņa priekšnieks
izd. no Liepājas apriņķa priekšn. 1. iec.
paziņo, ka 27. apriiī 1926. g., pulkst. pal. uz Jura Andreja d. Jonasa vārdu;
10 rītā, S:okā, Smilšu ielā Ns 13,
3) jY<? 13363, izd. no Liepājas apr. priekšn
1. iec. pal. uz Annas Atta tai. Pinkovskij
vārdu; 4) Ns 8234, izd. no Liepājas apr.
Fricim F r o 1i c h a m piederošas mantas, priekšn. 1. iec. pal. uz MaTtiņa-Ernesta
sastāvošas no tafelklavieiēm, gramafona Kārļa d. Baumaņa vārdu; 5) JVs 2588,
Mildas Ernesta
un kunga rakstāmā galda, novērtētas izd. no Liepājas pref. uz
par Ls 130, saskaņā ar tiešo nodokļu m. Ošeniek vārdu; 6) JVe 17184, izd. no
Liepājas pref. uz Lonijas Dāvida m.
departamenta rakstu no š. g. Ns 28108
Bumbul vārdu;.
zirgu pases:
7) Ns 51, izd. no Grobiņas pilsētas
izsludina uz 4. m a i j u š g, pīkst 12 valdes uz Jāņa Miķeļa d. Ša ltne vārdu;
8) 636, izd. no Medzes pagasta valdes
sava kantorī Rīgas I stac.
uz Miķeļa Jāņa d. Strīķa vārdu; 9) JVs407
izd. no no Medzes pagasta valdes uz
Miķeļa Jāņa d. Strīķa vārdu; 10) Gropreču depo ēkas jumta noklāja atjaunobiņas pils. vecākā' pol. kārtībnieka
šanai divās sekcijas ar pārsoli 7. maijā dažādu ieņēmumu kvīšu grāmatiņu,
š g., pīkst. 12.
izd. no Liepājas apriņķa priekšnie 'ka
Uiošibas nauda Ls 155
28. febr. 1924. g. Ns 22 II ar kvītēm no
Tuvfkas ziņas iecirkņa kantorī darb- NsNs 601 līdz 700.
27314a
dienās no 10

pārdoi nlffiksoiišanā

Latv. dzelzsceļu l.cela iec. priekšnieks

'

1302

S

otuluta uoiiohsoīišnnā

ttijies dilis.

Čarnij Vulia kustamo mant.i, novērtētu
Ls 414 un sastāvošu no vilnas
par
kāršamās mašinas, dēļ viņa ly24. g. un
1925. g. °/o peļņas nodokļa segšana -.
Liepājā, 17. apr lī 1P29- g

Maltas pagasta valde,
izsludina par nozaudētiemRē^
u„

tādfi vārīgiem zemāk minētas
dokumenta"
iekšzemes pašus:
1) No 2608, izd. no
šīsMW
1. febr. 1924. g. uz Zofijas iān, **
1310
Priekšniek» palīgs (paraksts).
Dimčik vārdu; 2) N° 1991 \J" mp_ag. valdes 28. sept. 1922. g
UīPmJ*
Ādamam. Kosakovskas vārdu-3) S
Poješčinas iecirkņa polic.
Vairāksolīšana notiks 1T26. g. 3. maijā, pulksten
10 galvenā intendarizd. no sis pag. valdes 30. dec
1992 0
turas pāivaldē, Rigā, Valdemāia iela Ns 10/12 (ie-ej.i no Elizabetes ielas).
priekšnieks
Pētera Vikentija d. Grachoļska
vār/
piedāvājumislēgtās,
apzīmogotas
aploksnēes
ar
uzrakstu
Rakstiski
4)
Ns
613.,
izd. no Maltas iec.
dara vispārībai zināmu, ka 1976. gada
pol
25. aprili, pulksten 12 di nā, Istras
guzDominiekP aAnd1,
„Uz apavu pagatavošanas
mašinu, inventāra un 23.septl920.
|
d. Romuļa vardu; 5) Ns 4707 j?(ļ )a
pagasta Vecshbadas ciemā, pārdos
mašinu rezerves daļu pārdošanas vairāksolīšanu turienes
pat 12. dec. 1920. g
uz
Jeremeja d. Bogdanova vārdu - '
1926. c. 3. maijā,"
m v3
parauga karaklausības apliecībuNbhžo
izd. no Rēzeknes kara apr. miģļsaskaņā ar Zilupes virs-< ežniecībai š g. kā ari lūgumi <'i ļ pielaišanas mutiskā vairāksolīšanā, n:>mak:āti ir jīoiognodokli
iesnied ami galvenās in'end inturas pārvaldes mantu daļa? apgādāšanas nodaļas 18. apr. 1923. g. uz Dominieka
31. matta rakstu M« 2371, pilsonim DmiS r
ļ
dzim
iaon
trijam Nikolaja d. Greidanam, aprakstīto priekšniekam, Rigā, Vai'emā a ie'ā Ws 10/12, dz 1, lidz 1926. gadi 3. maijam, d. Romuļa vardu,
pjlkst. 10, vai ari vaiiā solišan s d'enā vairāksolīšanas komisijai pirnr vair k'
zirgu pases :
°"
govi,
solišsna: atk'āšanas.
7) Ns 1066, izd. no šīs pag.
kā ati ar mašinu, inventāra un mašinu
novērtētu par Ls 40,—, deļ soda n udas
Ar vairāk -olīšana: roteikumiem
1920. g. uz Izidora Jāņa d. Vald«
Kraut
par pa »va-īgu meža ciršanu piedzīšanu. rezerves daļu sarakstu var iei azīties galvenās ititendan'uras p"r/aldes mantu vārdu; 8) Ns 353, izd. no šīs pag
valfe
Pārdodaa o govi varēs apskatīi pār- daļā da bdienās no pulksten 9 lī z 15.
1920. g. uz Silvestra Jēkaba d
Beat
došanas dienā uz vietas
Mašinas
inventārs un irašinu rezerves daļas apskatāmas . Venus" apavu vārdu; 9) uz Jāzepam Jāņa d.
Martina
fabrikā, Rīgl Kurm^no^a ie ā N» 10, darbdienās no pīkst 9
15
'131'
lstrā, 1926. g. 15. apriiī.
nam piederošo ķēvi, salnrudas krāsas
Ns 6431.
134 cm augstas, 9 g. v., krēpes uz
Policijas priekšnieks N. Opincans.
labo
pusi, no kurienes izd. pase un ar
309
Darbvedii A. Sti ntmans.
kādu
N° nav zināms; 10) uz Arkādijam Vik
tora d. Novickam piederošo ērzeli saln
š. g. 29. apriiī, pulksten 10 rīta,
bēras krāsas, 134 cm augstu, 10 g. v
izdos jauktā izsolē mazākpr sitējiem
krēpes uz kreiso pusi, no kurienes izd '
dara zināmu, ka pie ierlr' ņa kanclejas
pase un ar kādu Ns nav zināms; 11)
Kārsavas miestā glabājas, kā pamestas 20 kub. asu egļu un 20 kub. asu priežu, sausas
uz
Antonam Jāzepa d. Taškanam piederos
bez pašnieka ma .ta : viena koka gulta
zirgu,
dūkas
krāsas, 135 cm augstu
un viens dīvāns pārvdkis ar zaļanu
20 g. v., krēpes uz labo pusi, no kurienes'
drēbi, k ju īpašnieki! nav zināmi.
izd. pase un ar kādu Ns nav zināmsMinēto mantu īpašnieki var pieteikties
12) uz Jāzepam Jāņa d. Andrucam pieiec rkņa kancleja dēļ lādu siņemšanas
derošo zirgu, pātas krāsas, 146 cm augstu
viena mēneša laikā, ska tot no sludinā- Emigrantu un bēgļu etapa punkta (Pilsoņu iela Ns 13) vajadzībām
13 g. v., krēpes uz labo pusi, pierē balta
Izsoles noteikumi par malkas piegīdāšanu pieiet*mi Emigrantu un bēgļu
juma publicēšanas „Vsldbas Vēstnesī'.
zīme, no kurienes izd. pase un ar kādu
1333
transporta nodaļā, Iekšlietu ministrijā, Brīvības ielā Ns 37/39, istabā Ns 1, dubPriekšmeta nal (V«rakstāt
Ns nav zināms, un 13) uz Jakovam
dienās m pkt. *—15
1172
Fedula
d. Solovjevam piederošo ķēvi
apr.
Jaunlatgales
priekšnek t
dūkanrūdi — dārkas krāsas, 141 cm
palgs II iecirknī
augstas, 7 g. v., krēpes uz kreiso pusi,
pierē balta zīme.
paz'ņo, ka 28. aprilī _ S. g., pulksten
27698a
sestdien, š. g. 24. aprīlī, pu lkst. J5 d ēnā, Olaines pag'stnamā izdos mazāk10 rītā, Rugāju pagastā, pie vec. polic
Rēzeknes apr. priekšnieka 2. iec. pal.
prasītājiem
mutiskā
un
rakstiskā
izsolē
sekošus
darbus
pie
O
aines
pamatskolas:
kārtībnieka kanclejas pados atklātā
izsludina par nederīgiem sekošus do-

Kazimira Bodnieka kustamo īpašumu —
dro'ības nauda Ls 100 va> padomes pieņemti g'lviniek'
1318
vienu
kumeļu,
npvērtētu
par
Ls 15,—, soda naudas piedzīšanai, sa- Daugavpils-IIūkstes apriņķa valsts zemju
skaņā ar Jaunlatgales apr. 3. iecirkņa
inspekcija,
m:e tiesneša izpilda rakstu Ms 58/40
28. apriiī 1926. g., pulksten 10 ritā,
5) zemes grāmatas uz šo īpašumu
Apskatīt pārdodamo pārdošanas dienā
Daugavpilī, Teātra ielā Ns 4, inspekcijas
p gasta valdei un tiesai
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes grā- uz vietas
telpās, iznomās mutiskā vairāksolīšanā
matu nodaļā;
v<*jad:īgs
Bolvos, 16. martā 1926.g. Ns 1423.
zvejas tiesības, sākot ar 23. aprili
6) personām, kurām ir kādas tiesības
1926.
g.
uz
laiku
no
1—6
gadiem
—
vēl
1308
Priekšnieka
psl.
Mednis.
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
neiznomātos ūdeņos, atrodošos Daugavnepielaiž, jāuzrāda tādas līdz pārdoJaunlatgales apr. i ri-kšnieka
pils-llūkstes apriņķos.
šanas dienai;
Personām, kas grib piedalīties vairāk7) visi papiri un dokumenti attiepalīgs II iecirknī
Pieņemšana 19.6 g 30.spr lī. pulks'en
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir at- paziņo, ka 28. apriiī 1925. g., pulksten solīšanā, iepriekš solīšanas, ka drošības 10 pr. pusi., no pagasta prdootes paga ta
nauda, ir jāiemaksā puse no nomas
vērti publiskai apskatīšanai Rīgas appie brīva
10 dienā, Bērzpils paga tā pie vecākā objekta vērtēšanas stirnas un solot tā namā
Al^a pēc kategorijas
gabaltiesas III civilnodaļas kancleja.
pol. kārt. kanclejas, pārdos
dzīvokļa,
apgaismošanas,
apkurināšan
is
jāpapildina samērā ar nosolīto sumu.
Rīgā, 17. apriiī 1926. g.
m z- mi p=c noteiktas normas.
Tuvākas ziņas dabūjamas inspekcijas
1204a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
Kandid,ti var pieteikties, iemirdzot
kancleja un iznomājamo ūdeņu saraksti
ieskatāmi visās Daugavpils un Ilūkstes dokumtn'ui par izglīlību un piet e .ošu

Tiešo nodokļu departamenta

Liepājas apr. priekšnieka
2 ier
,
izsludina par nederīgu nozaudēt»'
i' *
jas iekšzemes pasi, izd.
no
apr. pnekšn. 2. iec. pal. 1Q2? «, paias
*
NŠ 10233 uz Mārtiņa Annas '
f - i_*
vardu.
^'poia
"
07ft/\«

g., pulsten
pie vietēja

pagasta nama,

jauktu

— 14.

izsoli

12P8

Daugavpils apr. Aglones iec. polic.
pr-ks izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 706
Jelgavas apr. caur staciju Garoze, izdos
kura tiks pa dota vairāk olīšana Andreizd . no Izveltas pagasta valdes 1920. g!
jam Boldaveškam piederošā ķēve - mutiskā
un raksi, izsolē 31. dec. uz Foma Alekseja d Ķormils 60,— vēitibā — dēļ piocentu peļņas
ļeva vārdu;
bez pēcizsoles
nod. piedzīšanas.
2) zirga pasi Ns 2185, izd. no Iz1305
Priekšnieka palīgs (parakstsl.
1926. gada 30. tpriF, pulkst. _ 12 dienā, veltas pagasta valdes 1922. g. 11. sept.
Garozes pagasta rāma
uz Michaila Vasilija d. Čučina vārdu.
27634a

ūtrupi,

Garozes pagasta padome,

Dzelzsceļa ītaftfn utoiab apgāde Pamats»* ēnas pabeigizsludina rskstisku
konkurenci
21. apriiī 1926. g. uz
šanas būves darbus.
aitādām —10100 kv. pēd.
un rakstiskus
torgus 28. apriiī
1926. g. uz:
1) auklu vienkāršu — 300 kg
2) virvi pārsienamo — 1000 kg
Sacensību sākums pīkst. 10 no rīta.
Sacensību

Aprēķini

un plāna var ieskatīties pag.

valde katru darodienu darba 1 ikā.
Droši' as nauda
15lO latu
skaidra
naodā, banku garantija vai 2 droši galvinieki, kūjas padome pieņem, iesniedzami pagasta padomei pirms izsoles.
Padome patur
tiesības da-bus izdot

dalibniekiem jāiemaksā 10° o vienam no pēdējiem trim mazākprasidrošības naudas un piedāvājuma vēr- tājiem, kuru padme atzist par drošāku
_
tības Tuvākas ziņas izsniedz dz-ļu vīrsv., ka darba labuma ta a:i teimiņa ieturēGogoļa iela N» 3, ist. 101.
1
853 šanas ziņa.
1
ios4

Vaiņodes

pagasta valde izsludina par
rīgu nozaudēto zirga pasi, izd. no
šīs pagasta valdes 14. janv. 1921. g.
373 uz Jāņa Jēkabsona vārdu.

Vijciema pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Vijciema pagasta
iy . Ns 234 uz Alvīnes
227a

vald<-

Pētera m. Cerbul vārdu.
Kuooarzu

pagasta

valde izsludina

par

nederīgu nozudušo iekšzemes pasi, izd.
no šīs pagasta valdes 6. aus
uz Marijas Kristapa m. Redlich vārdu!

1) iekšzemes pasi, izd. no Dricānu pag.
valdes 1923. g.No 1116 uz Antona Franča
d. Čačka vārdu; 2) karaklausības apliecību, izd. no Rēzeknes kara apr. priekšu.
5. maijā 1923. g. Ne 6252 uz Grigorija
Nikolaja d. Bogdanova vārdu; 3)zirga
p_asi, izd. no Preiļu pag. valdes uz N°38t>
Ādama Leonova Garkalņa vārdu un
pārrakstīta

uz

Hacclieļ

Nochuma

d.

Rubeņa vārdu; 4) iekšzemes pasi, izd.
no Dricānu pag. valdes 16. janv. 1922. g.
JV° 720 uz Pētera Jazupa d. Grišuīs
vārdu; 5) iekšzemes pasi, izd. no Vidsmuižas pag. valdes 22. aug. 1921. g. uz
Vasilija Paula d. Čakova vārdu; 6) zirga
pasi, izd. no Sakstigala pag. valdes (kad
un ar kādu Ne nav zināms) uz zirga ar
sekošām pazīmēm: ķēve, baltas krasas,
krēpes uz labo pusi, '2 arš. augsta, 7 g.
veca uz Ādama Jāzepa d. Bērns vārdu;
7) iekšzemes pasi, izd. no Dricānu pag.
ralrlpt

9fi

cpnt

HW

P

No

209UZ

Moninas Florijana m Elkšņa vārdu;
8) zirga pasi ., izd. no Sakstigala pag.
valdes (kad un ar kāda Ns nav zināms)
uz zirga ar sekošām pazīmēm: zirgs
bēras krāsas, aste un krēpes melnas,
2 arš. augsts, 13 g. vecs, uz Nefioda
Paula d. Golubeva vārdu; 9) zirga pasi,
izd. no Viļaku pae. valdes 2. aug. 1920.g.
*
Nē 619 uz Ādama Pušmucana vārdiņa
pārrakstīta uz Jāzepu Micheļa d. Kūkāja vārdu; 10) zirga pasi, izd. no Viļānu
pag. valdes uz ķēves 12 g. veca 1920, gNe 180 uz Jegora Zenoveja d.Cvetkovav.
11) zirga pasi, izd. no Viļānu pag. valdes
1922. g. N° 1073 uz Karpa Miciiaila d.
Ignaševa vārdu; 12) zirga pasi, izd. no
uz
Viļānu pag. valdes 1921. g. Ns 70
Bekedikta Ādama d. Viļčuka vardu;
no
13) ' zirga pasi (kad un ar kādā JNs un
kādas iestādes izd. nav zināms), uz zirga
ar sekošām pazīmēm: ķēve, bēras spalkrēpes
vas, 8 g. v., 1 arš. 14 vērš. augsta,
uz labo pusi uz Lūka Sisoja d. Korotkova
kcvārdu; 14) iekšzemes pasi, izd. no
zeknes apr. priekšn. 2. iec. pal. 12. mana
o.
1921. g. N° 2758 uz Pētera Mtķeļa
27i!2
Puzaka vārdu.
Jasmuižas pagasta valde izsludina

u«

nederīgiem, kā nozaudētus, šās pagasw
valdes izdotus dokumentus:
.
1) zirga pasi Ns 1256. izd. 31- «<Aizan*
d.
Ignata
1923. g. uz Staņislava
vārdu; 2) zirga pasi No 1200, izd. 4. janv.
varou ,
1921. g. uz Franča Mickeviča
3) zirga pasi Ne 90, izd. 1920. g. »»*
zirg
veļa Andreja d. Elsta vārdu; 4)
gpasi JNs 540, izd. 10. febr. 1922.a)
'"
Antona Ādama d. Pīnupa vārdu;
zemes oasi JVs 1082, izd. 2. marta I^'. S;
vann,
uz Ignata Pētera d. Bartuļa
v
6) iekšzemes pasi Ns 2574, izd. no
^
pag. valdes 19. maijā 1921. g. uz U°'
Artamona d. Grigorjeva vārdu; ļ)
zemes pasi Ne 4980, izd. no P mKrJ£i
valdes 23. febr. 1922. g. uz Jāņa
d. Kaza vārdu; 8) iekšzemes pas
izd. no Preiļu pag. valdes 20. aug. 1^- ,*:
var
uz Annas Antona m. Džeren
9) iekšzemes pasi .V 1794, izd. no> rr<
pag. valdes 22. febr. 1921. g..Jv. 10)
Jāzepa d. Beča-Litovnieka vār<
atvaļinājuma apliecību Ns 3011 -*y_
izd. no Daugavpils kara apr. P' "
Anu.
13. martā 1923. g. uz Vladislava
d. Korženevska vārdu.
''I
.
nājuma apliecību JVe 5041""23*?*^
\6.
no Daugavpils kara apr. prieks".
martā 1923, g. uz Jāņa Dona" ^
Bramana

vardu.

, ri7as apriņķa priekšnieka pal. 1. iec,
nozaudētos
čna
oar nederīgiem

'" -iTm inetos dokumentus: 1) Latv.
izdotu
no Evermuižas
1339
pail
martā 1921. g. uz pils.
valdes 15P^' X' Andreja d. Abramana vārdu.
pasi 2787, izdotu no Pildas
1922. g. 21. augustā uz
P ',i,ra Filipa d. Strogonova vārdu.
49, izdotu no Pildas pag.
Sa pasi Ns
3)
g. uz pils. Alekseja
. «20 sep t. 1920.
v. 4) Zirga pasi Ns 783,
VS, i Kirrlova
'
pag. valdes 10. nov.
Su no Pildas
'?nin e uz pils- Maksima Timoteja d.
!f atvijas

2valdes
g

v. 5) Zirga pasi Ns 659, izd.
ieen kova
valdes 1920. g. 8. nov.
Pildas pagkima Karpa d. Senkova v.
Z.
niK
la
U
izdotu no Pildas
f 7irea pasi Ns 496,
l' vWes 1921. g 22 okt, uz pils.
vardu. 7) Zirga pasi
nonata Reinika
336 izdotu no Pildas pag. valdes

v

4 - okt- uz pils " JPStanid. Mutjanko v. 8) Zirga pasi
izd. no Pildas pag. valdes 1921.g.

1021 g

La
i 748
' ,0

Jana

uz pils.

nov.

Sergeja

d.

Jas-

vārdu. 9) Latvijas iekšzemes
),jS j S" 1223, izd. no Evermuižas p. v.
martā uz pils. Geronima
1925 g- 17vārdu. 10) Latvijas iekšz.
lāna d. Cipota
no Evermuižas pag.
L-\ N'o 1167, izdotu
valdes 1923. g. 9. februāri uz pils.
d. Zujeva vārdu,
Viktora Floriana
Ukova

iii Zirga pasi Ns 348, izdotu no Eversmuižas pag. valdes 1920. g. 30. sept.
Floriana d. Zujeva v.
uī pils. Viktora
apl. Ns 1966, izd. ne
12) Karaklausības
priekšnieka
1924. g,
Ludzas kara apr.
7 febr. uz pils. Viktora Floriana d.
Zujeva v. 13) Latvijas iekšzemes, pasi

V? 1249, izd. no Eversmuižas p. v.
1923. g ' 22. inaijā uz pils. Serafima
d. Laurinoviča

fiabriela

v.

27315a

,N

Poļešclnas iecirkņa policijas priekšn.
nozaudētos
izsludina par nederīgiem
sekošus dokumentus: 1) Latvijas iekšz.
pasi Ns 111, izd. 19. jul. 1921. g. no
Istras pag. valdes uz Annas Kuznīa m.
Barmis lovas vārdu. 2) Zirga pasi Ns 852,
izdotu 31. aug. 1920. g. no Istras pag.
valdes uz Antona Vikentija d. Cerkovska v. 3) Zirga pasi Ns 122, izdotu
29. aug. 1920. g. no Istras pag. valdes
uz Aleksandra Osipa d. Zubrovska v.
4) Zirga pasi Ns 720, izd. 31. aug. 1920. g.
pag. valdes uz Antoniņas
no Istras
Aleksandra m. .Zedova v. 5) Zirga pasi
s324, izd. 29. aug. 1920. g. no Istras p.

valdes uz Grigorija Osipa d.Zacharova v.
0) Zirga pasi Ns 878, izd. 1920. g. no
Istras pag. valdes uz Pāvila Romāna d.
pasi

Ns 419,

izd.

Litčenko

v. 7) Zirga

29. aug.
uz lija

1920. g. no Istras pag. valdes
Grigora
d. Maulina
vārdu.

i) Zirga pasi Ns 16, izd. 29. janv. 1925. g.
no Rundēnu pag. valdes uz Jāņa Afanasija

d.

Karareva

v. 9)

Zirga

pasi

Ns 313, izd. 20. jul. 1923. g. no Istras p.
valdes uz Jegora Jāna d. Roznieka v.
10) Zirga pasi Ns 821, izd. 31. martā
1920. g. no Istras pag. valdes uz Feodora

Antona d. Fedčenko v. 11) Zirga pasi
Nš 330, izdotu 29. aug. 1920. g. no
Istras pag. valdes uz Maksima Maslov-

ska vārdu. 12) Zirga pasi Ns 159, izd.
23. apr. 1925. g. no Istras pag. valdēs
Nilimona Jāņa d. Kozalana vārdu.
13) Zirga pasi Nš 323, izd. 20. jūlijā
1923. g. no Istras pag. valdes uz Pavla
Kravčenko
Ružinas

vārdu.

27316a

pagasta

valde izsludina

pat

nederīgiem sekošus nozaudētus dokuI) Iekšzemes pasi Ne 578,
izdotu no Ružinas pag. valdes 1922. g.
'iz Feoktista Ananija d. Poļakova v.
2) Iekšzemes pasi Ns 635, izd. no Ružinas pag. valdes 1925. g. uz Grigorija
kanad. Kotolazova v. 3) Iekšzemes pasi
*? S78, izdotu no Ružinas pag. valdes
'922. g. uz Annas Alekseja m. Afanasjevas v. 4) Iekšzemes pasi Ne 5443,
lzdno Rēzeknes apr. 3. iec. policijas
Priekšnieka
uz Pētera
Staņislava d.
Makara v - 5) Iekšzemes pasi Ns 24,
™- no Ružinas pag. valdes 1923. g.
"z Kameja Leontija d. Delikatna v. 6)
Pasi Ns fi525izcļ
apr.
no Rēzeknes
* iec. priekšnieka uz Fatjanas Vilevas v.
0. iekšzemes pasi Ns 4435, izd. no
s apr 3- iec- P°lic- priekšnieka
cm
g- uz Augusta Donata d. Tuļfl
""Ska v. 8) Zirga pasi Nš 143, izd. no
«inas pag. valdes 1920. g. uz Leontija
u -iikatna

vārdu.

27369a

Kaunatas pagastq valde, Rēzeknes apr.
sekošus noza 7- '.'par "«-'derīgiem
1) iekšzemes
„ "? 'dokumentus:

P*iNš 13869

uz

izd
no Rē 'zeknes apr
ieC palī a 10 marta 1921
«?
'
8
-

Ann
midnva

-

Grigora

?. .

d. Kukuļa
v.;
pasi jV9276 . izd"0 Kaunatas
dJ
Trofima
, "" g- l92 °- 8-uz
Mini?
Boik °va v.: 3) iekšzemes
Mri Si?"
izdotu no Kaunatas pag.
vaideTīt
'

g- iiz J o,-ia Tumaša
1 >K t^J
Nq uz zir8u ki M i, x'
)

,rga

pasi

ds Ant
°"a d. Dubovskis

izmain 5] j"'no

Konstantīna
Uz

ir
Siligovska;

zirg11 -

kuru Povuls
kms iemainījis no Dāvida
Kirsann
iek&emes pasi Ns 7766,
iz dot,i „
JV
"o Rēzeknes apr. priekšnieka
I .
P avlov. 1?- uz Teklas Kazimira m.

^amfrii',-

S no ?- ; 7) zir 8a pasi N°- 1325 '
*aunata s Pāg. valdes 20. dec.
1920
e

uz Pitera Povula d. Mekša v.:

ku r 11 vinca
Tumaša ri *.zir8u
\
'
Meksa
ir
Jezunj T
iemainījis
no
masevica v.; 9) iekšzemes
pV
*b c
"''zdotu
no Kaunatas pag.
vakk

SladT"

!§•

uz

Au 8usta

,cka v -1() )
-' h
* 1807 zir
'zdotu no Kaunatas pagasta

SP

Jfaipa d L J' 1924- 8- uz Meiku,a
'?

'* '3850 lza!?'un iekšzemes pasi
- no Rēzeknes apr. priekšn.

Rundāles pagasta valde izsludina par
nederīgiem, sekošus nozaudētus dokumementus:

Rēzeknes

apr.

VarakpiMi

iec.

polic.

Liepkalnes

pagasta

valde

izsludina

pr-ks izsludina par nederīgiem, kā nopar nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi
zaudētus sekošus dokumentus:
II, izd. 11. jūnijā 1920. g. no
oo--' 1) zirga pasi, gaiši sirmam
aolierīh,, .Ns
\o 22o/,
' atva'naiuma
apliecību
izdotu
zirgam, izd.
1) zirga pase, izd. no Varakļānu pag. Liepkalnes-Ozola pag. valdes uz Ievas
no Rēzeknes
2.
no Rundāles pag. valdes
martā 1921
Jānim Jāna d. valdes 1920. g. Nš 349 uz Pētera Antona Anderson vārdu.
******
27362a
g V illa .V 596 3. nov. 1921.
uz^T
wa
g. 2) zirga pasi. d. Leimana vārdu;
°»t""a d. Dubovska v? uz
U), divas zirgu pases
Jāņa Jēkaba d. Ozola vārdu .V> 1341,
Lejasciemas
pagasta
valde
izsludina
2) tas pats no tās pašas pagasta vai.
uz zirguiem kurus
Rundāles pagasta valdes 31. janv! 9. martā
nederīgu
nozaudēto
zirga
pasi
Klemenfjs Jakuba d. Nikifo
1926. g. Nš 32704 504 uz par
. "°
f,
ov,
19^. g.; 3) Latvijas iekšzemes pasi,
valdes
-73, izd. no šīs pagasta
Ādama Mekša un no
izd. Eduarda Stepana d. Piziča vārdu;
Fadeja no Rundāles
" d.Bogmoiova;
S
pag. valdes Jēkabam Kriš3) tas pats no tās pašas pagasta 24. febr. 1920. g. uz Friča Riekstiņa
14) iekšzemes
;
jaņa d. Miljuntam .\š 1591; 4) Latvija* valdes 6. nov. 1920. g. Nš 1282 uz vārdu.
27361a '
pasi Ns 2336, izdotu no
Kaunatas pag. iekšzemes
pasi. izd. no Codes pag. valdes Staņislava Sprudža vārdu;
1923' & "z Franča uz Annas
Cēres pagasta valde izsludina par
K«nL ri Peto
Jēkaba m. Vencis vārdu, dzim.
41 tas pats no Reznas pagasta valdes nederīgu, kā
nozaudētu, zirga pasi,
,'15) zirga Pasi Kurbe, pase!
;,
V. ?£l
5) Latvijas iekšz.
g. Nš 1402 uz Nikitas Archipova izd. no Rīgas pilsētas valdes 16. febr.
nataS
Va
Pagpasi,
izd.
no
20 dec.
dec ,q?0
Rundāles pag. valdes uz vārdu;
m.
1920. 1°o
g. uz p0Vula Meikula
1920. g. Nš 458.
27346a
'd Indriķa Krišjaņa
d. Kučika vārdi
Gaveiko y.16) zirga pasi Ns 1462
5) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
6)
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no RunBruknas pagasta valde izsludina pār
izdotu no Kaunatas pag. valdes
Barkavas
pagasta
valdes
27.
aug.
13. janv! dāles pagasta valdes
Latvijas pasi Nš 645, izd.
uz Lūcijas Indriķa
1922. g. uz Roberta Aloiza
1921. g. Nš 1027 uz Antona Antona d. nederīgu
d. Stramm. Bērziņ vārdu .V? 1996; 7) Latvijas
no šīs pagasta valdes 6. dec. 1922. g.
ka la vard
Ikaunieka vārdu;
"27356a
27345a
iekšzemes pasi. izd. uz Matildes Jāna m.
6) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no uz Vija Kolberga vārdu.
Zilupes
polic. iecirk ņa
kļānu pagasta valdes 2. dec. 1921. g.
priekšnieks Kažum vārdu no Rundāles pag. valdes
Krāslavas
pagasta
valde
izsludina
izsludina par ned.
': 8) zirga pasi, izd. no Svitenes
sekošus dokumentus:
' i uz Jeronima Donata d. Lempa v.; par nederīgu nozaudēto zirga pasi
pagvaldes uz Jāņa Vijuma vārdu
i) Latvijas iekšzemes pasi No 512
7)
tas
pats
no
tās
pašas
pagasta
.Nš 215, izd. 21. sept. 1920. g. uz Ludviga
izd
Nš 39; 9) Latvijas iekšzemes pasi, izd. valdes 15. sept. 1921 .g. Nš557 uz Agates
no Pasienes
pag. valdes
18. martā
27360a
Jāzepa d. Gribula vārdu.
no Rundāles pag. valdes uz Kristapa
1921. g. 11Z Aleksandra Bonifacija
ura
m.
Garanč
vārdu:
J
d.
Ķieģeļu
pagasta valde izsludina par
Jāņa
d.
vardu.
vārdu
Labanoviea
.Nš
1052:
8)
tas
pats
no
tās
pašas
pagasta
ļļ'lča
2) Latvijas iekšzemes pasi
10) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Runnozaudēto
iekšzemes pasi,
Nš 493, izd. no Pasienes
valdes 22. aprili 1922. g. Nš 1244 uz nederīgu
pag. valdes
dāles pag. valdes uz Lidas Bukel vārdu Leontija Nikifora d. Miroriova vārdu;
izd. no šīs pagasta valdes 30 jūnijā
5-martā 1921. g. uz Juzefas
Pāvila m.
1924. g. Nš 982 uz Emīlijas Mārča m.
Mīļc vardu. 3) Zirgu pasi Ns 107,
Ņš 1629; 11) Latvijas iekšzemes pasi,
9) tas pats no tās pašas pagasta
izd. no
27359a
izd. no Rundāles pag. valdes uz Lizetes valdes 1921 g.22okt Nš713 uz Anastasijas Pūlē, dzim. Jaeger vārdu.
Pasienes pag. valdes 26. febr. 1
Paulines Krišjaņa m. Graubines
uz Bonifacija Staņislava d.
Kazimiram. Pels vārdu;
Koknesas
pagasta
valde
izsludina
Miļca v NM448.
4) Karaklausības
223a
10) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no par nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas
apliecību
Nš 3720,
izdotu no Vidzemes diviziona lazaretes
Stirnienes
pagasta
valdes
30. jav. pasi, izd. no Vietalvas pagasta valdes
Embūtes pagasta valde, Liepājas apr.,
1922 g. Nš 159 uz Viktora Jāņa d. 1921. g. Ns 689 uz Martas Andreja m.
vecākā ārsta 3. okt. 1920. g. uz Herberta
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
Erina
vārdu:
Vīksne vārdu.
27358a
Kārļa d. Glaznieka v. 5) Latvijas iekšz
sekošus dokumentus :
11) atvaļin. apliec, izd. no Rēzeknes
pasi Ns 643, izdotu no Nerzas pag v
1) Latvijas
iekšzemes pasi, izd. no
Kandavas
pagasta
valde
izsludina
kara apr.
jir-ka
22. jūnijā
1921. g.
20. augustā 1921. g. uz Antona Pontjuša
šīs pag. valdes 12. maijā 1920. g. Nš 528
153 u/ bonata Pāvela d. Vevera par nederīgu nozaudēto karaklausības
vardu.
274.
uz Jāņa Andža d. Leiga vārdu ;
vārdu.
27505a apliec, izd. 1920. g. (no kā un zem
2) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no šīs
kāda Nš izdota nav zināms) uz Matīsa
Daugavpils apr. priekšn. pal. 1. iec,
Jaunsvirlaukas pagasta valde izsluFriča d. Steinberga vārdu.
27357a
izsludina par nederīgiem nozaudētus pag. valdes 11. maija 192o. g. .Nš 501 uz
Līnas Jura m. Janson vārdu ;
dina
par
nederīgu,
kā
nozaudētu,
sekošus dokumentus: 1) Latvijas iekšz.
Daugavpils
Kalupes
pagasta valde,
3) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no šīs Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Jelpasi Ns 11038, izd. no Līksnas pag. v.
gavas pilsētas pref 2. martā 1920. g. apr. izsludina par nederīgu nozaudēto
1921. g. 28. martā un zirga pasi Ns 1910, pag. valdes 5. martā 1920. g. jsfe 85 uz
atvaļin.
apliec,
izd.
15 23.
martā
.Nš 1048 uz Ellas Jēkaba m. Pārupes
Jūles Jēkaba m. L'lman vārdu;
izd. 1921. g. 30. nov. uz Antona-Sta1923. g. Nš 5233 25218 no Daugavpils
201a
4) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no šīs vārdu.
ņislava d. Putrama v. 2) Latv. iekšz
kara apr. pr-ka uz Jezupa Jana d.
Jaunpils pagasta valde izsludina par Kukla vārdu.
pasi Ns 10577, izd. no Līksnas pag. v. pag. valdes 1. nov. 1924. g. .Nš 842 uz
27355a
Marijas Ota m. Zvagul vārdu ;
nederīgu,
kā
nozaudētu
zirga
pasi
uz Veronikas Staņislava m. Kucin v.
5) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no šīs Nš 442,
Kacēnu pagasta valde, Jaunlatgales
izd.
no
šīs
pagasta
valdes
3) Latv. iekšz. pasi Ns 13446, izd. no
pag. valdes 5. maijā 1923. g. .Ne 743 uz 1921. g. 6. maijā uz Viļā Franča d. apr. izsludina
par nederīgu, kā pieLiksnas
pag. valdes un zirga
pasi Friča Kārļa d. Strazda
vārdu ;
teiktu par
nozaudētu, Latvijas iekšKergalvja vārdu.
200a
Ns 2739 -- uz Jāņa Kazimira dēla
6) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no šis
zemes pasi, izd. no Kačanovas pagasta
Kucina v. 4) Zirga pasi Ns 969, izd. no
Bērzmuižas pagasta valde, Jelgavas valdes 12. jūnijā 1922. g. Nš 394 uz
pag. valdes 10. maijā l'J24. g. Nš 796 uz
Kolupes
pagasta
valdes
1920,
g. Kārļa Gita d. Zūne
apr., ar šo izsludina par nederīgām, Almas Paula m. Soms vārdu.
vārdu ;
27354a
30. aug. uz Ontona Jezupa d. Soma v.
7) Latvijas iekšzemes pasi, izd
no kā nozaudētus, sekošas pases, izdotas:
Iecavas pagasta valde izsludina par
5) Latvijas iekšz. pasi Ns 2445, izd. no
Bātas pag. valdes 29. nov. I'
I) no Bērzmuižas pagasta valdes
Kolupes pag. valdes 1921. g. 12. okt.
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
Ns 1177 uz Jāņa levalta d. Graviņa v.; 9. maijā 1925. g. Ns 1697 uz Jūlijas
pasi, izd. no Misas pagasta valdes
uz Ustinijas Morozovas v. 6) Latvijas
8) zirga pasi, izd. no-Aizvīķu pagasta Andreja m. Eichvald, dzim. Sonimer v.;
Ns 497 uz Annas Mārtiņa m. Maziekšzemes pasi Ns 1249, izdotu no Kovaldes Ns 338 uz Jāņa Dāvida d. Pūce 2) no Ilzenes pag. valdes 22. okt. 1920 g.
27350a
lupes pag. valdes 1921. g. 6. maijā un
tiltiņ vārdu.
vārdu, pārdots Dāvidam
Ermsonam .Nš 1194 uz Anša Indriķa d. Empeļa v.;
zirgu pasis, izdotas 1920. g. 30
Ezeres pagasta valde
izsludina
par
Embūtē 1923. g.
3) no Krustpils pagasta valdes 29. janv.
Ns 1171 un 1923. g. 2. julijā Ns 1859. kā
1923. g. Ns 1483 uz Sofijas Ernesta m. nederīgu
9) zirga pasi, izd. no Aizviku pag.
nozaudēto atvaļin. apliec,
ari ieroču atļauju Nš 416 2572, izd. no valdes 10.
apr.
febr. 1921. g. Ns 323 uz Jāņa Zaļup vārdu; 4) no Bērzmuižas pagasta izd. no Aizputes-Kuldīgas kara
Daugavpils apr. priekšnieka uz Mārtiņa Pētera d. Gaikis vārdu
valdes 25. okt. 1924. g. _V 1651 uz Elzas pr-ka 2. febr.
1922. g. Nš 17557 uz
Jura d. Pakava v. 7) Latv. iekšz. pasi
Andreja m. Ziediņ vārdu; 5) no Bērz- Alfrēda
Kristapa d. Bērmana
vārdu.
10) zirga pasi, izd. no sis pag. valdes
'
Ns 5278, izd. no Višķu pag. valdes Ns 134 uz Jēkaba l'penieka vārdu ;
muižas pagasta valdes 15. apr. 1922. g.
27348a
1923. g. 11. maijā un zirga pasi N
11) Latvijas iekšzemes pasi. izd. no .Nš 1408 uz Emmas Andreja m. Ziediņ v.;
Rīgas policijas
11. iec. priekšnieks
izd. 1925. g. 28. febr. uz Andreja Anpagasta valdes 25.
šīs pag. valdes 24. aug. 1922. g. Nš 695 ii) no Bērzmuižas
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
dreja d. Pavlovska v. 8) Latv. iekšz. uz Marijas Ernsta m. Veltes vārdu ;
maijā 1920. g. Nš 496 uz Annas Jāna m.
karaklausības
atv. apl. Nš 3910, izd.
pasi Ns 1898, izd. no Višķu pag. valdes
27393a
12) zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes Velve vārdu.
30. sept. 1920. g. no Arm. radiotelegr.
1921. g. 7. apriiī uz Kazimira Pētera d. Nš 91 uz Ota Meiera vārdu;
pr-ka
uz Ericha Roberta d. Hagena
Nautranu pagasta valde Ludzas apr.,
Blazeviča v. 9) Latv. iekšz. pasi Nš 4494,
13) zirga pasi, izd. no Nīgrandes pag.
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus vārdu, dzīv. Mikus ielā No 3, dz. 1.
pag. valdes 1922. g.
izdotu
no Višķu
valdes Ns644 uz Friča Jurševska vārdu.
27432a
šī pagasta pilsoņu dokumentus:
28. apriiī uz Antona Andreja d. Svjatma
195a
1) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
K'okina v. 10) Zirga pasi Ns 312, izd. no
Latvijas skolotāju kopēja slimo k»se
Embūtes pagasta valde, Liepājas apr., Zaļmuižas pag. valdes II. okt. 1922. g. izsludina par nederīgu nozaudēto LatSubates pils. valdes 19. 22. g. uz Bēra
izsludina par nederīgiem.ka nozaudētus, Ns 2180 uz Jāņa Mārtiņa d. Žogota v.\ vijas skolotāju kopējās slimo kases dalīb.
Brinkmaņa v,, kura pēc tam pārrakstīta
2) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Zaļ- grām. JNš 4737 uz Margotes Aizpur
uz Golan' da un Petrova vārdiem. 11) sekošus dokumentus :
muižas pag. valdes 26. sept. 1922. g. vārdu.
1) veca parauga karaklausības aplieLatvijas iekšzemes p;>ses, izdotas no
27431a
Nš 1161 uz Antona Alekseja d. Bilinska
Višķu pag. valdes
1921. g. 16. sept. cību, izd. no 7. Siguldas kāju. pulka
Latvijas
skolotāju
kopējā
slimo
kase
Nš 3104 uz Jēkaba Jāņa v. Mozuļa v., komandiera 1020. g. uz Friča Jāņa d. vārdu; 3) iekšzemes pasi, izd. no Zaļmuižas pag. valdes 2. okt.
1922. g. izsludina par nederīgu nozaudēto Lat1921. g. 30. aorilī — Ns 2173 uz Osipa Dīkerta vārdu, dzim. 1890. g,.

T,

Ignata d. Ruškuļa v., 1922. g. 26. sept.
— 1920. g.
N° 4414 un zirga pasi Ns 899,
uz Ignata d. "Ruskuļa v. 12) Latvijas
iekšzemes pases, izdotas no Malinovas
(Naujenes) pag. valdes 1921. g. 23. maijā
No 24913 uz Pētera Nazara d. Nikolajeva v., 1923. g. 12. apriiī Ns 2872 uz
Donata Antona d. Stola vārdu. 13) zirga
pasi izdotu, priekš zirga ar sekosam
veca, bēras
7 gadi
pazīmēm: ķēve
spalvas, krēpes uz kreiso pusi, I /z ars.
augsta, vērtība Ls 200,—, pēdēja pārlefima Gavrila d. .semrakstīta uz
vārdu (kad un kur izdota, nav

jonova

noskaidrojams) . 14) Zirga pasi, izdotu
zirga ar sekošām pazīmēm:
priekš
tumši brūnas spalvas,
zirgs 9 gadi vecs,

Ls 200,—,
krēpes uz labo pusi, vērtība
pārrakpie pēdējās pārdošanas pase
d. Ivanova v.,
stīta uz Sergeja Jana
pasi
dzīvojoša Naujenes pag. 15) Zirga
pag. valdes
No 708 izdotu no ļasmuižas
v.. pie zirga
1920. g. uz Antona Soika
Antona Pēpārdošanas pārrakstīta uz
211M3
tera d. Piļana vārdu.

datums nezināms);

-

2) vecā parauga karaklausības apliecību, izd. no Aizputes-Kuldīgas kara

apr. priekšn. 1921. g. uz Jāņa levalda d.
vārdu,

Romanova

dzim.

1890.

g.

(Ns un datums nezināms);
3) vecā parauga karaklausības apliecību, izd. no 12. Bauskas kāju. pulka
komandiera 1920. g. uz Andreja Jēkaba
d. Pumpiii vārdu, dzim. 189). g., (Nš un
datums nezinām
4) vecā parauga karaklausības apliecību, izd. no 12. Bauskas kāju. pulka
komand. 1921. g. uz Dāvida Gita d.
Ermansona vārdu, dzim. 1893. g..
datums

nez,nams).

izd.

Nš 121 uz Pētera
g- 27. maijā
Butev.ča^artu
d.
Kārļa

?920

Augusta
"
Bejas

pagasta

izsludina

valde

par

2£«r
sp3?v£
g
-*utt r-g.ah*nr

Gatartas

pagasta

aizsargu
par

nodaļas

nederīgu

no

priekšnieks izsludina
zaudēto aizsargu
Cēsu apr. pr k«i
ļ^fļj^ļ^
?n nov
g- no
1921.
'Lācis^rdu
Bērtula
d..
ē
rtu,a
B
£

°

VPiitsoils

apr.

pr-ka

palīgs

2.

iec.

S£;s#Mafi
BCjStfltfSs-*
~ZT,

^^ū7īī« i

iec.

priekšnieks

valde

izsludina

apr.

pašvaldības

par nederīgu

apliec.
karaklausības
kara
no Daugavpils

skolotāja

Eduarda

vārdu.

aP,Aleksandra d Vilina vārdu
uz Arnolda AleKsanui27919a

:

pasi,

Nš

apr.
Pētera

nozaudēto
11074, izd.
pr-ka

uz

d. Trapše
27844a

vārdu

jūrmalas iec. pr-ks
par nederīgu nozaudēto karaklausības apliec, izd. 23, febr. i
apr. pr-ka
no Daugavpils kara
uz Antona Jāna d. Gercena _
27996a
dzim. 1887. g
Rīgas
izsludina

policijas

Ventspils apriņķa pr-ka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu par
,- emes pasi,
nozaudētu, Latv
valdes
I
izd. no Popes pagasta
Friča Uld
20 julijā N'o 975 uz
2
/994a
Piemāna vārdu.
iec.
Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 1.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes p
no Mazzalves pagasta valdes

uz

m. Grinvald
^aiaiij
,
Jana
taliias j

ļQOa

1. iec. pal.
Ventspils apr. priekšnieks
nozaudēt
izsludina par nederīgu

;1

Mārtiņa

revolvera turēšana,
d. Lrlovska vardu.

i

izd.

no

Zaļmuižas

pag.

valdes

1921. g. 31. dec. Ns 212 1766 uz Pētera
Vinca d. Bancana-Brasla v.
216a

Ludzas apriņķa priekšnieka 2. iec. pal.
par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri no viņu turētājiem ir
kti kā nozaudēti :
izsludina

1)

kara

atvaļinājuma

no Rēzeknes

apliecību,

izd.

kara apr. priekšn. 15. sept.

1924. g. Nš 16326 un zirga

likvidac.

27995a

jā
-izsludina
? *!", Par"„'!d
r nederīgu nozudušo Cēsu atļauju, izd
no
liec,
ap
klausības
g"",^.,62- 5. maijā 1925. g
kafa

izd. no Zaļmuižas pag. valdes 10. jūnijā
1921. g. Nš 559 uz Zenona Aleiza d.
Žogota
vārdu ;5)
Latvijas
iekš?

izd.
Daugavpils

jūrmalas iec. pr-ks
Rīgas policijas
izsludina par nederīgu DOzaudi
1922. g.
vaļin. apliec, izd. 5. julijā
Bauskas pagasta valde izsludina par
no
Rīgas kara apr. pr-ka .Nš i'ti'il, dzim.
iekšzemes
Latvijas
nederī gu nozaudēto
1886. g. uz Vasilija Alekseja d. Nikitina
no Rundāles pagasta valdes

pasi

Ns 1356 uz Kazmera Meikula d. Bozoviča vārdu; 4) Latvijas iekšzemes pasi,

pasi Nš 432,

no Bērzgales pag. valdes 28. rtfaijā
ļ. uz pils. Kazimira Opincana

vārda, bet vēlāki pārrakstītu

uz nozau-

dētajā Domenika Pētera d. Savna vārdu;
(ari augšminēta atvaļ.apl.uz P.Savna v.)
2) iekšzemes pasi N? 4184, izd. no Kārsavas pag. valdes 8. sept. 1922. g. un
atvaļinājuma
apliecību Nš 13221, izd.

no

Zemgales artilērijas pulka

komand.

6. febr. 1922. g. ,abas uz Andreja Kazimira d. Marcinieka vārdu; 3) zirga pasi

1317, izd. no Kārsavas pag. valdes
17. martā 1921. g. uz Ambrozija Izidora

Nš

d. Kaupuža vārdu; 4) iekšzemes pasi
5, izd. no Kārsavas pagasta valdes
20. sept. 1922. gada
uz Vladislava*
Kaspara m. Jaškunas vārdu.
27845a

vijas

skolotāju

kopējās

slimo

kases

dalīb. grām. Nš 2807 uz Annas Svennes
vārdu.
27430a
Krāslavas

pagasta

valde izsludina

par

nederīgu Antona Jāna d. Kokina pasi
'
Nš 2761, izd. 22. nov. 1921. g. no šīs
valdes

2)

atvaļinājuma

apliecību

ar

.Nš 2032, izd. 9. mart. 1923. g. no Daugavpils kara apr. priekšn. uz Eduarda Aleksandra

d. Skerskana vārdu, un

3) pasi

Nš 1264, izd. 30. nov. 1920. g. no šīs vaid.
uz Sveika Paulines vārdu.
203»
Ivandes

nederīgu

pagasta

valde

izsludina

pa*

nozaudēto zirga pasi ,lzd.

n*
Kuldīgas pag. valdes 13. julijā 192*
Nš 72 uz Mārtiņa Bergmaņa vārdu. 199»

Īslīces pagasta valde izsludina par
nederīgiem sekošas nozaudētos dokumentus :

1) Latvijas pasi. izd. no Bornsmindes
pag. valdes 7. janv. 1922. g. Nš 1519 uz
Irmas Tomiņ vārdu, un 2) Latvijas pasi,
izd. no Rīgas pref. pasu nod. Nš 252018,
un karaklausības apliecību, izd. no Jelgavas-Bauskas kara apr. priekšn. (Nš un
datums nezināms) uz Kārļa Šulc vārdu.
198a
Gudenieku pagasta valde izsludina par

kā
nozaudētus,
sekošus
dokumentus :
1) iekšzemes pasi Nš 623, 2) zirga pasi

nederīgiem,

Nš 482, abas izd. no Bases pag. valdes,
Nīgrandes pagasta valde, Aizputes apr.

izsludina par nederīgām, kā nozaudētas:
1) zirga pasi No 213, izd. no Nīgrandes
pag. valdes 14. jul. 1920. g. uz Hugo
d. Kauli
vārdu, pēdējais
Leonharda
zirga īpašnieks Fricis Neifelds ; 2) zirga

3) Latvijas atbrīvošanas cīņu piemiņas
apliecību, visus uz Pētera Jāņa d. Prie-

dola vārdu, un 4.)būvmateriaia prot.
norakstu, izd. no šīs pag. valdes 17. dec.
83 uz Līzes Priedoles v. 197a

Galgauskas pagasta valde, Madonas
apr., ziņo, ka nozaudēta un tiek izsludināta par nederīgu Latvijas iekšzemes
Davidama vārdu, pēdējais zirga īpašpase. izd. no Bolvu pag. valdes 1920. g.
nieks Osvalds Lēvalds.
218a
24. nov. Nš 1511 2602 uz pilsones
Stampa, Karlines Pētera m. vārdu. 196a
Ābeļu pagasta valde, Jēkabpils apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvizd. no Aizviķu pag. valdes

22. okt.

1921. g. uz Alekkija

si, izd.

Kārļa

d.

no Jēkabmiesta

Ērgļu pagasta valde izsludina par nede-

rīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi
pol. priekšn. 22. maijā 1920. g. .V 1541
Nš 855, izd. no šts pagasta valdes 2. sept.
uz Marijas Mārtiņa m. Skujiņ v.
I85a
1922. g. uz Kārla Kārļa d. Liepiņa vārdu.
193a

Jelgavas apr. priekšnieka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu, pieteik
Daugavpils apr. priekšnieka pal. 2. iec
nozaudētu Jelgavas-Bauskas kara apr. izsludina par nederīgu Latvijas iekšz.
priekšu. 23. nov. 1922. g.
pasi, izd. no Daugavpils apr. priekšn.
karaklausības apliecību uz
pal 2. iec. 22. janv. 1921. g. Nš2883 uz
d. Veilanda vārdu.
Mājas Jāņa m. Krūmiņ v. 27766a

Liepājas

uz Jūles Fridriciia

m. Cīpas v.

27313a

Ventspils pilsētas polic. priekšnieks
izsludina
par ned. nozaud. Latvijas
iekšzemes pasi Nš 284, izd. 110 Ventspils
policijas pref. 10. martā 1920. g. uz
Mildas Andreja m. Šulte v.
27440a
Skaistkalnes

pag. valde izsludina

par

ned. nozaud. Latvijas iekšzemes pasi
Ne 505, izd. no Senbergas pag. valdes
1920. g. 28. maijā uz Ulman Hanas
Nachmaņa m., dzim Hiršfeld V.

27371a

Svētes pag. valde izsludina par ned.
nozaud. zirga pasi Ne 112, izdotu no
Sīpeles pag. valdes 26. jun. 1920. g. uz
Jāņa Grosbacha v., bet ar zirga pirkšanu
pārgājusi
Emila Grosbacha īpašumā.
'

27372a

Smiltenes

pag.

valde

izsludina

par

nederīgu nozaud. Jāņa Jēkaba dēla
Jekuma zirga pasi, izd. no Mēru pag.
valdes 1920. g. 28. februāri Ne 186 uz
Friča

Rīgas prefektūra
par nederīgām sekošas pases

apr. priekšn. 2. iec. palīgs

izsludina par nederīgām nozaudētas sek.
no viņa izdotas Latvijas iekšzemes pases.
*
1) Nš 7518, izd. 1920. g. 30. jūnijā uz
Jēkaba Jāņa d. Pukuļa v.; 2) Ns 5129,
izd. 1921. g. 1. okt. uz Katrīnas Ievas m.
Pakul v.; 3) Ns 7956, izd. 1920. g.
15. jul. uz Richarda Ernesta d. Leidera
vārdu; 4) Nš 12406, izd. 1923. g. 12. sept.

Ikšeles v.

27373a

Liksnas pag. valde, Daugavpils apr.,
izsludina parned. karaklausībasatv. apl.
Ne 14931/1839t/ž, izdotu no Daugavpils kara apr. priekšnieka 5. februārī
1923. g. uz Franča ļustina d. Šauša v.
_ 27442a

izsludina
un

personas

kuras

apliecības,

pie-

teiktas

par zudušām:
Latvijas pases, izd.: 1) Ne 922 no
Madonas iec. pol. pr-ka uz Valfrida
Andža d. Līcīts v.; 2) Ns 43218 no
3. pol. iec. uz Zofiias Ernesta m.
Kaufeldt v.: 3) Ne 92900 no 11. pol.
iec. uz Ženijas Indriķa m. Spilveniek v.;
4) Ns 207554 no Rīgas pref. uz Ādolfa
Paula d. Balčunas v.; 5) Ns 479 110
Stienes pag. v. uz Emīlijas Kārļa m.
Davidson v.; 6) Nš 2787 5525 no Bolvu
pag. v. uz Zofijas Jāņa m. Trubņik v.;
7) Nš 247009 no Rīgas pref. uz Sergeja
Grigorija d. Mačalkina v.; 8) Ns 228985
no Rīgas pref. uz Nikolaja Reinholda
d. Ecke v.; 9) Nš 157214 no Rīgas pref.
uz Olgas Richarda m. Evert v.; 10)
Nš 1214 no Ādažu pag. v. uz Jāņa
Pētera d. Zariņa v.; 11) Ns 24888 no
7. pol. iec. uz Augusta Bērtuļa d.
Martinsona v ; 12) Nš 1539 no Saldus
pils. iec. pol. uz Natālijas Kārļa m.
Reinhold v.; !3) Nš 107! no Senbergas
pag. v. uz Dartes Andreja m. Baunian
v.; 14) Ne 167487 no Rīgas pref. uz
Rūdolfa

no

lura d. Snrin&a v.: 15) Ns233868

Rigas

pref.

uz

Almas

Jāņa

m.

v.; 16) Ne 51425 no 9. pol.
Anates Friča m. Melder v.;
17) Ne 247802 no Rīgas pref. uz Arnolda

Spriņģis
iec. 'uz

Augusta d. Leimaņn v.; 18) Ns 101580
no 11. pol. iec. uz Alvines Augusta
m. Zālīt v.; 19) Nš 58816 no 7. pol.

iec. uz Antona Pētera d. Šelkovska v.;
20) Ne 141153 110 Rīgas pref. uz Lidijas
Pētera m. Švarcbach v.; 21) Ns 247053
110 Rīgas pref. uz Michaeja Joseļa d.
. Vidrižu pag. valde, Rīgas apr., izsl. ŠmuloviČa v.; 22) Ns 4049 no Tukuma
par ned. nozaud. Latvijas iekšzemes pils. pol. pr-ka uz Rodies Beinusa m.
Maler
v.; 23) Nš 170626 no Rīgas
pasi Nš 418, izd. 110 šīs pag. valdes
v.;
16. apriiī 1920. g. uz Annas Friča m. pref. uz Friča Mārtiņa d. Osis
24) Nš 152860 no Rīgas pref. uz Mārtiņa
Rizberg vārdu.
27382a
Jāņa d. Lācis v.
Vandzenes pag. valde atsauc savu
Pamats:
Rīgas prefektūras raksts
,,Valdības
Vēstnesī"
attiesludinājumu
23., 24., 25. un 26. martā 1926. g.
nozaudēto
cībā uz Friča Miška Lācis
Ns 3475.
Latvijas pasi Ne 1040 un zirgu pasi
Rīgas pref. pal. Simanovičs.
Ns 32, io minētie dokumenti
atrasti.
27920 Pasu nod. darbv. Orinbergs.
Ziemupes

pag.

valde

izsludina

par

Ernsta d.
derīgu, kā atrastu, Kārļa
Blīgznas iekšzemes pasi Ne 48, izdotu no
šīs pag. valdes 24. apriiī 1920. g., kura
,,Vald. Vēstn."
publicēta
par ned.
1925. g. Ne 104.
27378a
Ziemupes pagasta valde izsludina par
nozaud. zirga pasi Ne 214,
izdotu no šīs pagasta valdes 30. julijā
1921. g. uz Kārļa Blīgznas v.
27379a
nederīgu

Vitrupes pag. valde izsludina par ned.
nozaudēto Latvijas iekšz. pasi Ne 8264,
izd. no Rēzeknes pils. polic. priekšn.
1923. g. 23. jūnijā uz Marijas Aleksandra
27377a
meitas Rušeckajas v.
Taurenes pagasta valde izslud. par
ned. nozaud. Latvijas iekšz. pasi Ns 430,
izdotu no Sērmūkšu pag. valdes 26.maijā
1920. g. uz Karlines Pētera m. Kaugars,
27376a
dzim. Lazdiņ v.
Ullmales pag. valde izsludina par ned.
nozaudētās 2 zirgu pases NoNe 107 un
' izdotas no šīs pag. valdes uz Kārļa

,

139
Pētera d. Grrgenaona v.

Liepnas pag. valde izsludina

27375a
par ned.

nozaudēto zirga pasi Ne 1592, izdotu no
Bolvu pag. valdes 1920. g. uz Jezupa
27363a
Evērts v.'l
Rugāju

Rīgas prefektūra

par nederīgām sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par zudušām:
Latvijas pases, izd.:
1) Ne 4421 no
Liepājas pref. uz Ernas |ura 111. Feldman v., 2) Ne 235539 110 Rīgas pref.
\..
uz Zaula Micheja
d. Sruleviča
3) Ns 35877 no 7. pol. iec. uz Esteres
Deburas Eliasa m.Šmeman v.; 4)Ne97389
no 11. pol. iec. uz Emmas Andreja m.
Ozoliņ v.; 5) Ne nezināms no Liepājas
pref. uz Ilzes Jēkaba m. Putniņ v.:
6) Ns 119055 no 11. pol. iec. uz Jāņa
Augusta d. Kalniņa v.; 7) Ne 23414 no
9. pol. iec. uz Augusta Kārļa d. Steina
izsludina

v.; 8)

Ne 124 no Puikeles

pag

v.. uz

Hertas Pētera m. Brant ' v.; 9) Ne 207805
no Rīgas pref. uz Konstantīna Klāva
d. Poge v.; 10) Ns 642 no Baldones
pag. v. uz Jāņa Jāņa d. Bitenieka v.;
11) Ns 6231 no ' Cēsu pils. pol. uz Heler.es
Aleksandra m. Resnais v.; 12) Ns 224560
no Rīgas pref. uz Voldemāra Jāņa d.
Kaņepa v.; 13) Nš 173326 no Rīgas pref.
'Emmas Friča m. Kārkliņ v.; 14)

18) NŠ3I48 no Ludzas pol. pr-ka uz
Aizika
Jankeļa
d.
Zelikmana
v.;

19) Ns 6883 no Cēsu apr. pr-ka pal.
1. iec. uz Fridas Nochima m. Kropman

v.;

20) Ns 93921

110 7.

iec. uz

21)
Haves Šoloma m. Sorkin
v.;
Ns 231760 110 Rīgas pref. uz Veras
Jāzepa 111. Kukej " v.; 22) pērs. apl.
Ne 15718 110 Rīgas pref. uz Olgas

Eižena m. Tolstoi v.;
Latvijas pases, izd.: 23) Ne 251 no
Omuļu pag. v. uz Olgas Jura m. Rudzit
v.; 24) Ns 211336 no Rīgas pref. uz

.— gļ—-

vlsp. kārtēja

222a

Rendas pagasta valde izsludina par
nederīgām, kā nozaudētus sek. zirga
pases izd. no Kuldīgas pilsētas valdes
24. sept. 1920. g. No 112 uz Ludviga
Viirtelera vārdu un Ne 837 uz Eliasa
Edelberga vārdu, kuras pie zirgu pirkuz Jēšanas-pārdošanas pārrakstītas
kaba Jāna d. Bērznieka vārdu. 221a

$

valde, lūdz akcionāru kungus
ierasties m

sabiediibas
1. Ķēniņa ielā Ns 21,
uz
kurām
glabāšanā nodotas mantas,
guļ parāds zem Nš 1102, 1132, 1157,
1408, 1593, 1819, 1S05, 1915, 1930, š g 30. apriiī, pīkst. 16, Rīoā
Rīoā
2018 , 2022, 2117, 2206, 2210, 2212 ,
Barona ielā Nš
Nš 136.
2224 , 2239 , 2243, 2245 , 2247, 2248 ,
Dienas kārtība;
2249 ,
2251, 2252, 2260 un 2552
'. Sapulces prezidija vēlēšana,

KKorlēlo
Korlēlo
orlēlo pilno sapulci
v.
v
.

tiks Izūtrupētas

2. Gada pārskats, b'lance par 1925
un peļņas izdalīšana.
10. maijā 1926. g. 1. Ķēniņa ielā Nš 2i, 3. Budžets 1926. g.
4. Velēšanas.
pīkst. 11 no rīta
1293
Valde.
5. Dažādi ierosinājumi un jautājumi.
Piezīme:
Saskaņa ar sabiedrības
statūtu 52. §, akciju ī pašniekiem ,
i4 j
ba. dītu balss tiesību sapulce, jāiesniedz
tās
valdei ne vēlāk, kā 7 dienas pitms
pilnas
sapulces. Vēlāk iesniegts s vu pieteiktās
uzaicina akcionārus uz
akcijas nedod viņas īpašniekam balsstiesības.
1287
Valde

A. Krigsmaņa

korķu fabr. aRclju mhvalde

vispārēju sapulci

4) Dažādi priekšlikumi
1288

Valde.

A.S.„Zundesz6š6tū«ū"
sasauc

Māiti akcionāra lamiKi

Tirdzniecības- rūpniecib.
akc, sab „Amermilti"
sasauc akcionārus uz

it pilni miti,
pirmdien, 10. maijā 1926. g., pulksten
5 p. p., valdes telpās, Rīgā, Pulkv
Brieža ielā No 25 27.
Dienas
1) Norēķina

kārtība:

paziņojums

atvieglinājums

un direkcijas
no pienākumiem.

vispārīgo akcionāra sapulci

Akciju sab. ,.Lafermo"

'

Metālrūpniecības
akc.
sab. ,,S T A
R

12. maijā, 1926. g. pīkst. 6 vakarā, 2) 1926. g. budžeta pieņemšana.
sabiedrības kai torī, Kr. Barona ielā 19,12 3) Vēlēšanas, saskaņā ar statūtiem.
4) Varbūtēju direkcijas un akcionāru
Dienas
kārtība:
priekšlikumi.
d. Milčiņša
v.; 25) 1) Valdes ziņojums.
Jāna Ģederta
5) Dažādi jautājumi.
Ns260758 no Rīgas pref. uz Reinholda
2) Akcij3s kapitāla palielināšana.
Saskaņā ar statūtu §52. dēļ balsošanas
Augusta d. Buchrota v.; 26) Ns 6858 no 3) Pieprasījumi.
tiesību
iegūšanas, akcijas
jāiesniedz
Valde.
5. pol. iec. uz Pētera Jāņa d. Lācis v.; 1286
valdei 7 dienas iepriekš sapulces.
27) Ns 31371 no 8. pol. iec. uz Sirnanā
Tirdzniec. un rūpn. akc. s. ' Akcionāru priekšlikumi uz statūtu
Andreja d. Kuča v.
§ 49. pamata, iesniedzami
direkcijai
Pamats: Rīgas prefektūras raksts
„Brāļi Kamarini",
Rīgas prefektūras 6. nodaļa ziņo, ka
7 dienas pirms kārtējas pilnas sapulces
18., 19.. 20. un 22. martā 1926. g.
pils. Jāzeps Oppetiheims pieteicis pref.
pamatojoties uz sabiedrīb£s s'atutu § 60 izsludinātās dienas.
Ne 3385. '
6. nod. savu ieroci ,,Brovning" sist.
sasauc 6. maijā 1926. g. pīkst. 5 vak. 1177a
Direkcija.
Rīgas pref. pal. Simanovičs.
Ne 13102 par nozaudētu. Atradējs tiek
Rīga Rātslaukuma 15
27809a
Pasu
nod.
darbv.
Orinbergs.
uzaicināts nodot šo ieroci pref.27. istabā.
27742a
otrreizējo
Rigas pol. 3. iec. priekšnieks izsludina
Tirdzniecības un rūpniecības akciju sab.
Ilūkstes apr. priekšnieka 2. iec. pal. par nederīgu nozaudēto atval. apliecību,
„BUFFALO" valde
izd.
no
Rīgas
kara
apr.
priekšn.
Ne
23699
izsludina
par nozaudētu un tamdēļ
sasauc
uz
Anša
Eduarda
d.
Kalniņa
vārdu,
nederīgu iekšzemes pasi Ne 919, izd.
ar agrāko
otro kārtējo pilno sapulci
no Pilskalnes pag. valdes 3. oktobrī dzīv. Vilandes ielā Ne 3a, dz. 36. 27738a
dienas
kārtību:
1921. g. uz Staņislava Staņislava d.
Rigas pol. 3. iec. priekšnieks izsludina
š. g. 6. maijā, pulksten 6 pēc pusdienas,
1) Sapulces amata personu vēlēšana.
Pupiņa vārdu.
27638a par nederīgu nozaudēto atvaļinājuma
valdes telpās, I. Smilšu ielā Ns 1 3, ar
2) Valdes ziņojrm .
sekošu dienas kārtību:
Ilūkstes apr. priekšnieka 2. iec. palīgs apliecību, izd. no arm. virsp. štāba 3) Gada pārskata par pagljušo gadu un
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas.
izsludina par nederīgu un tamdēļ skaitā- sakaru nod. priekšn. 1921. g. Ne 376 uz
dirbibas phna tekošam gadam apd. Zvaigzne vārdu, dzīv.
2) Valdes ziņojums un pārskats par
mu par nozaudētu zirga pasi, izd. no Hermana Jāna
stipiināšuna.
'
27605a 4) Peļņas sadalīšana.
pagājušo gadu.
Višķu pag. valdes 1920. g. Ne 1332 uz Tērbatas ielā Ns 28, dz. 7.
3) Budžeta un darba plāns nākošam
Vikita Jakovļeva vārdu, pārrakstīta uz
Rīgas pol. 8. iec. priekšnieks izsludina 5) Dažādi jautājumi.
gadam.
Fabejana Jermuša vārdu.
Šī sapulce ir pilntiesīga un viņas lē27637a par nederīgu pazaudēto Rīgas kara apr.
4) Revizijas komisijas ziņojums.
priekšn. kara klausības apliecību NŠ2084 mumi galīgi pie kaira sapulcē rej rezenIlūkstes apr. priekšnieka palīgs 1. iec.
5) Jautājums izlemšanā par austuves
izd. 29. apr. 1924. g. uz Jāņa Augusta d. tēta akciju skaita.
izsludina par nederīgu nozaudēto La1290
Vaid-.
ierīkošanu un priekš tās vajadzīgu
dzim.
1901.
g.
19.
dec.
Jurevica vārdu,
tvijas iekšzemes pasi Nš 793, izd. no
līdzekļu
sagādāšana.
piederīgs pie Emburgas pag., Jelgavas Rigas un apkārtnes mājkalpotāju atsev.
Kurcuma pag. valdes 23. sept. 1924. g.
0) Sabiedrības akciju kapitāla palielidz. 40.
apr.,
dzīv.
Matīsa
ielā
Ns
101,
slimo
kases
valde
uz Jevdokijas Antona m. Kolomažņināšana un statūtu § 8. grozīšana.
27741a
kovas vārdu.
27636a
sasauc svētdien, 25. apriiī 1926 g. pīkst. 7) Vēlēšanas.
Jelgavas priekšnieka pal. 2. iec.
3 pēc pusd., kasfs telpās, Kaļķu ie'ā 7, 8) Dažādi varbūtēji akcionāru priekšIlūkstes apr. priekšnieka palīgs 1. iec.
likumi.
izsludina par nedeerīgu nozaudēto naciizsludina par nederīgu nozaudēto aplieUz statūtu § 60. pamata, ši otra
cību Ns 7301, par muitā nopirktu zirgu, onālo personas apliecību, izd. no Bauskas
kārtēja pilna sapulce skaitās par pilnizd. no Daugavpils muitas valdes 8. okt. apr. priekšn. 1924. g. maija mēnesī, ar
tiesīgu pie katra pieteikto akciju un
1925. g. uz Šmuiļa Borucha d. Drica v. Ns 20/637811'23, ar uzspiestu 1925. g.
ieradušos akcionāru skaita.
27760a 30. jūnijā Jelgavas apr. priekšn. gada

Dažādi sludinājumi.

vārdu. -

„Ekspress'' II

uz
Ne 22479 no 4. pol. iec. uz Trutes
Jāzepa m. Martinson v.; 15) Ns 208240 kura notiks 29maijā 1926. g. p. 12 d.,
no Rīgas pref. uz Felicijas Matisa m.
Rīgā, Lāčplēša iela Ns 87.
Voicechovič v.; 16) Ns 361 no Sniķeres
Dienas
kārtība:
m.
Lilienpag. v. uz Bertas Kristapa
1) Valdes ziņojumi.
feldt v.; 17) Ns 100991 no 4. pol. iec.
2) Darbības noteišara
uz Johannas Eduarda m. Šenfeldt v.;
3) Vēlēšanas.

pagasta valde izsludina par
kā
nozaudētus, sekošus
dokumentus:
uzturas atļauju Ne 634 uz Efraima
1) Latvijas iekšzemes pasi Ne 6007,
Doles pagasta valde izsludina
par Dobersteina vārdu.
27640a
izd. no Bolvu pagasta valdes 1921. g. nederīgu nozaudēto atvaļinājuma apl.
Alfrēda
Andreja
d.
Briedis
14. sept. uz
Ns 82, izd. no 7. Siguldas kājn. pulka kovardu;
mandiera 30. augusta 1920. g. uz Mār2) Latvijas iekšzemes pasi Nš 5995, tiņa Jāņa d. Ozoliņa vārdu.
27696a
izd. no Bolvu pagasta valdes 1921. g.
14. ; sep uz Antona Juļa d. KočansDoles
pagasta
valde
izsludina
par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasiNs 1046
Salgflifķs vārdu ;
3) Latvijas iekšzemes pasi Ne 68, izd. izd. no Katlakalna pag. valdes 10. febr. ar šo dara zināmu saviem akcionāriem, ka
no Rugāju pagasta valdes uz Hertas 1921. g. uz Jāna Jāna d. Krūzes vārdu.
Anhas Jāņa m. Dankar, dzim. Ziemel
27695a
nederīgiem,

Rīgas kalpot, artelim

DoIķs pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi Ns 63,
izd. no šīs pag. valdes 25. febr. 1920. g.

uz Jēkaba Mārtiņa d. Šulca vārdu.
Nirzas

pagasta

valde

aticion. sapulce

pilovarnieko sapakK

pīs sekošas

1178a

dienas
1) Sapulces

kārtības:

darbinieku vēlēšanas.

2) Valdes un revizijas komisijas
?i) Kases pārskats par 1925 g.
4) Valdes oficiflo ziņojumu

par

Dienas

5) Delegātu

kongresu

\'ēlēšanas uz slimo kasu
15.—17. maijā š. g.

6) Slimnieku sūt šana uz Ķemeriem.
1291

Kases

1) 1925 g pārskata un bilance; caursk.
2) Direk'.oru un ievizijas komisijas locekļu vēlēšanas.
Pastendes pagasta valde izsludina par
1921. g. Nš 573 uz Stepana Feodora d.
3) Dažādu citu jautājumu apspriešaia.
Pudenko vārdu ; 2) zirga pasi, izd. no
nederīgiem, kā nozaudētus:
1285
Valde.
1) Latvijas iekšzemes pasi Nš 127944, šis pag. valdes 1. febr. 1923. g.Nš 1269 uz
g.
20.
aug.
1920.
Rīgas
pref.
Antona
Jāņa
d.
Luropa
vārdu;
3)
zirga
izd. no
Mežu akciju sabiedrības
uz Jēkaba Matisa d. Germana vardu un pasi, izd. no šīs pag. valdes 1921. g.
izd.
no
iekšzemes
pasi
No
163,
Ne
385
uz
Leokadijas
Osipa
m.
Hmeļ2 ")
valdes, izd. 4. jūnija ņiks vārdu; 4) zirga pasi, izd. no šīs
Talsu pilsētas
Indriķa
111. pag. valdes 1921. g. Nš 712 uz Dementa < alde uzaicina
sabiedrības akcionārus
1920. g. uz Margrietas
220a
Miķeļa d. Buls vārdu; 5) zirga pasi, izd.
ierasties uz
Veisman vārdu.
no Eversmuižas pag. valdes 26. jūnijā
Oļu pagasta valde izsludina par ne1922. g. Nš 168 uz Bernarda Britika v.
derību kā nozaudētu, zirga pasi, izd.
25449a
23. febr.
pagasta
valdes
Kārzdabas
no
kura nolikta uz 2. mjiju 1926. g. pīkst
d.
uz
Jēkaba
Mūrmuižas
pagasta
valde
izsludina
Jāņa
Ns
82
[920, g5 vakarā, valdes telpās Rīgā, Nolintavas
219a
Stabiņa vārdu.
par nederīgu nozaudēto kara klausības
ielā N4 3.
apliecību,
izd.
8.
martā
1921.
g.
Nš
1918
Kūduma pagasta valde izsludina par no 5 Cēsu kājn. pulka komand. Jānām
Dienas
kārtibā.
'
nederīgām, kā nozaudētas:
27699a 1) Revizijas
Mtišpertain.
komisijas
ziņojumi
un
valdes
pagasta
.'^otas:
Dauguļu
I92\ g. pārskata un bilances pieNs
718;
iekšzemes
pas.
Liksnas pag. valde, Daugavpils apr..
ņemšana.
1922 e 25. apr.
28. ar. 1920. g. Ns 150 izsludina par ned. karaklausības atvaļ. 2) Vēlēšanas.
zirŽaPats
S
326;
v. 151 un 10. martā .
apl. Ne 14688 18450 ž, izdotu 110 Dau,
3) Tekošie jautājumi.
15. marta gavpils
Valmieras apr. ansardz. pr-ka
kara apr. priekšnieka 5. februāri
Ja šinī dienā nesanāktu statūtos nouz
1099 ... karaklausības apl. Ns 21899
1926. g. uz Benedikta Tadeuša dēla teiktais akcionāru skaits, tad
un
k-tVTi Pētera d. Dzērves vardu
Daļševska vārdu.
27441a
valdes 21. febr.
otrS pilna sapulce
pagasta
Kūduma
asi
to
V ^.4 uz
Priekules policijas priekšnieks izsludina
^':i^' iekšzemes P
ša pašu jautājumu
apspriešanai notiks
Roberta gļļļ dJgojjga «"HP- ^'glj par ned. nozaud. Latvijas iekšzemes 27. maija 1926. g. tanī pašā vierS un
pasi Nš 538, izd. no
Kalētu pag. v. laikā un skaitīsies psr likumīgu, neska""
pašvaldības likvidac
Daugavp ils apr.
nederīgu nozaudēto 1920. g. 12. martā un .zirga pasi Nš 797, toties uz to, cik akcionāru vai viņu
valde izsludina par
Izabehnas pag., izd. no Kalētu pag. valdes 1925. g. pilnvarotu bus ieradušies uz sapulci.
Kazincu paniatlkolas
25. febr. uz Jāņa Kūduma v.
27843a
1289
Valde.
Daugavpils apr. zīmogu.

valde.

Sporta muzikskolotāju pabalstu
kases

pilna sapulce
Brieža ielā

kārtība:

nederīgiem sekošus nozaudētus dokumentus :
1) zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes

lēmumu

izsludināšanas kārtība.

notiks 29. maijā š. g., pīkst. 12 d.ena,
27694a
valdes telpās, Bruņinieku iela Nš 11/13. notiks 25. apriiī, pīkst.

izsludina

un

ziņoj

Dienas

12 p. p. Pulķv.

14, dz. 3.

kārtība.

1) Gada pārskats.
2) Kases pārkats.
3) Vēlēšanas

4) Pieprasījumi un paziņojumi.
1292
Valde.

Valde.

Vāc. akc. sab. „Gaardenes gāzes fabrika
likvidācijā.
Akcionāru kārtēja sapulce
notiks š. g. 5. maijā, banku komandifa
Sick <£ Co. telpās, Hamburgā, pulksten
12 dienā, ar sekošo dienas kārtību:
1. 1925. darbības gada bilances priekš
likums.
2. Valdes ziņojuma un norēķināšanās
pārskata ' apstiprināšana, līdz M
valdes atsvabināšanu no atbildības.
3. Dažādi jautājumi.
Akcionāriem, kuri vēlas ņemt dalību
sapulcē, saksaņā ar statūtu
minētā
pirms
28. pantu, vēlākais, trešā dienā
akcijas
sapulces, jānodod glabāšanā
bankas
Ķiles
bankā, Ķilē, Latvijas
Liepājas nodaļā, Liepājā un Zieiiiej»
Hambanku Komanditā Sick <S Co.,
burgā.
gĶīlē-Gaardenē, 31. martā 1926.
Valdes padome
1206a
^

„Emollp"

KMnii fabriku akc. sabledr.

kirtein pilnu milti

,"osi|iis Andreju d. Lapiln
akciju nezināmos turētājus

Iespiests

Valsts tipogrāfijā.

valde uzaicina apakša minēto sabiedrības

īpašnieki uzdod, ka tas ir gajufas pazušana, iesniegt minētas akcijas sa
dribasvaldei Liepājā, . Lielā ielā Nš 18, sešu mēnešu laikā, skaitot n ^
sludinājuma iespiešanas .Valdības Vēstnesī."
Ja pēc sešu mēnešu laika notecēšanas neviens ar akcijām nepietei
tad pie ēstas akcijas uzskatīs par nederīgām un vigu vietā izsniegs jaunas.

kuru

Akcijas

ā 100 rb|. ar Nr. Nr.:

209 lidz 667 — 459 gab.
. 5983 — 467 .
, 70C0 — 670 .

5517
6331

Uepājā, 19. aprīli 1926 g.

42476 lidz 43500 — 1025 gab8 138
. 8640 — 503 .
51738 . 53173 — 1436 .
V a 1 d e1296

Nosacīti notiesāto saraksts
N9 60.
Jānis - Ēvalds
An8429. Āboliņš,
*
dreja d., 20 g., Madonas apr.,
Ļaudonas-Odzienas pag., Rigas
I iec. miert. 1925. g. 27. nov.,
574. p. 1. d.. 57. p. 3. d., 2 mēn.
ciet. (A. Ml 161/25. g.)
8430. Albins, Otto Otto d., 45 g.,
Rīgā, Rīgas apgt. 1925.
16. jul., Tiesu Palāta 1925. g.
10. nov., 464. p. 2. d., 6 mēn.
ciet (A. N91239 25. g.)
8431. Aleksejevs , Nikolajs Jāņa d.,
pav., pied.
44 g.. Krievijas
pie Pēterpils, Kara Tiesa 192
25. okt., 51., 667.p. l.cl. l.pkt.,
1 g. ciet. (A.J*315/22. g.)
d.,
8432. Amdurs, Giršs Rachmiļa
32 g., Grīvas iec. miert. 1925
18. apr.. 616. p. 1. d. 2. pkt.,
2 ned. ciet. (A. Ka 329 25. g.)
Kārlis - Miķelis
8433. Andrejsons,
AndrCja d., 30 ģ., Rīgā, Kara
Tiesa 1923. g. 1. martā, Kara
1923. g. 24. aprili,
Virstiesa
51., 581. p. 3. d., k. s. lik.
2. p.. 1920. g. 19. aug. amn.
akt. V nod. § 17 pkl
un k. S. lik. 72. p-, 'i m
ciet. ar visām lik. ar šo sodu
savien. sekām, atņemot virspakāpi.
dien.
nieka
8434. Anfimovs,

mi
lati
8435

I iec.

miert.

1925. gadā

15. dec, 58!. p. 4. un 5. d.,
57. p., 2 ned. ciet.
(Akts
Ke 718 25. g.)

8436. Avot, dzim. Priede, Karline
Jēkaba m., 54 g., Valkas apr.,
Opes pag., Madonas apr. II iec.
miert. 1925. g. 24. aug., Rīgas
apgt. I! krim. nod. 1925. g.
I. dec, 581. p. 4. d., 2 mēn.
i 25. g.)
ciet. (,',
8437. Babachins, Jānis Anfima d.,
30 g., Ilūkstes apr., Kalkūnes
pag., Grīvas iec. miert. 1925. g.
16. apr., 616. p. 1. d. 2. pkt.,
3 ned. ciet. (A. Ks 310 25. g.)
8438.

Babra,

Antons

Augusta

d.,

28 g., Rēzeknē. Rēzeknes apr.
1 iec. miert. 1922. g. 18. dec,
184. p., / dienas aresta. (Akts
K?

8439. Bāders. Jānis Aleksandra d.,
42 g., Talsu apr., Ariavas pag.,
Talsu iec. miert. I925.g. 30. d<
581. p
mēn. ciet.
(A. M> 116
8440. Balodis. Kārlis Mangusta d.,
21 g., Valkas apr., Aumeisteru
Jātnieku
pulka tiesa
81. p. I. d.,
5 mēn. ciet.
g.)
8441. Bānuzis.
ai. Bānuzs, Jānis
Andrej
, Cēsu apr., Mārs|ānis Grigorija d., ,
p
nēnu
Naujenes
vpilsapr.,
ļ
IX iec.
2. p. 1. d-,
10 dienas
aresta.
(Akts

na.

Kārļa d., 1,
<as
Valkas apr., Plāņu p

Aunušk

apr.

12. Bauman. Anna Kārļa m., 39 g
Dobelē,
Saldus
iec.
mk
1925. g. 17. de
p. I. d.

(Akts
3. pkt., 1 mēn. ciet.
Ka 814/25. g.)
8443. Bechman, Katte Friča m., 52 g.,

8452.

Kuldīgas apr., Skrundā, Saldus
iec. miert. 1925. g. 9. sept.,
616. p. 1. d. 2. pkt., 2 ned.
ciet. (A. Ka 189/25. g.)
8444. Bejajevs, Pēteris Jefrema d.,
44 g., Jaunlatgales apr., Linavas pag., Jaunlatgales apr.
11 iec. miert. 1925. g. 18. nov.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ka 755/25. g.)
8445. Beļeckis, Francis Franča d.,
13 g., Lietuvas pav., Emburgas
pag., J elgavas apr., Rīgas apr.
I iec. miert. 1925. g. 29. dec,
581. p. 1. d., 51. p., 2 mēn.
ciet., pārvēršot audz.-lab. iest.
(A. Ka 375/25. g.)
8446. Berķis, Pēters Jura d., 22 g.,
pied. pie Madonas apr., Ļaudonas-Odzienas pag., Kara Tiesa
1925. g. 20. nov., 51., 618. p.p.,
1 o ciet. ar tiesību ierobež.
(A. Ka 130/25. g.)
8447

Bērziņš, Augusts

- Elmārs Alek-

sandra d., 20 g., Rīgā, Daugavpils apr. I iec miert. 1925. g.
11. dec. 179. p., naudas sods
Ls 10.— maksāt nesp. gad.
3 dienas aresta. (A. Ka 940/25.g.)

d., 22 g.,
8448 Beržinskis, Vilis Jāņa
miert.
Rīgā, Rīgas apr. I iec.

8449

1995 g. 19. dec, 581. p. 4. d.,
2 ned. ciet. (A. Ka 1377/25. g.)
Bik, Juliāna Pētera m„ 25 g.,
' pie Valkas apr., Vecpied
Tiesa
Kaf a
pag.,
Laicenes
190. p.
1925 g. 10. dec, 51.,

1d.,6mēn.ciet.(A.Kel94/25.g.)
40 g.,
Juris Jura d
1924. g.
iec miert.
581. p. I. d.,
9 dec, 51. p-,
Ka
1008/24. g.)
(A.
3 mēn. ciet.
Friča d
Eduards
Blatchens,
Saldus iec miert.
Liepājā,
g
16
18. maijā - Liepājas
1Q95 a
"
581 p.
1925- g. 19. okt.,
IDet
Pg
3. pkt., nodot
d.
55.
p.
2.
2 d .
(Akts
kol.
mazg.
Irlavas
Xa 573 25. g.)

8450. Bikulčs,
Grīvas

8451

8453.

8454.

8455.

8456.

Aleksandra Staņislava m., 42 g., Ludzas apr.,
Gavru pag., Ludzas apr. III iec.
miert. 1924. g. 24. dec, 581. p.
(Akts
1. d., 1 men. ciet.
No 1165/24. g.)
Bluzmans, Pēters Ādama d.,
36 g., Ilūkstes apr., Lašu pag.,
Rīgas II iec. miert. 1925. g.
19. dec, 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (A. Ka 1594/25. g.)
Bogdanovs, Filips Timoteja d.,
20 g., Daugavpils apr., Naujenes
pag., Daugavpils apr. IX iec.
miert. 1925. g. 27. nov., 179. p..
naudas sods Ls 10.— vai maksāt nesp. gad. 3 dienas aresta.
(A. Ka 1051/25. g.)
Boldaševičš, Justins Jāņa d.,
42 g., Grīvas iec. miert. 1925. g.
17."apr., 616. p. 1. d. 2. pkt.,
2 ned. ciet. (A. Ka 317/25. g.)
Boļšakovs, Aleksandris
Kirila
d., 39 g.,
Jaunlatgales
apr., Linavas pag., Jaunlatgales
apr.
II iec. mier.t.
1925. g.
19. nov., 581. p. 1. d., 3 mēn.

Blodzing,

ciet.

(A. Ka 361 25. g.)

8457. Bredovskis,

Jānis Pētera d.,
28 g., pied. pie Liepājas, Kara
Tiesa 1925. g. 20. martā, Kara
Virstiesa 1925. g. 14. jul., 574. p.
2. d., 4 men. ciet., izslēdzot
no kara dien., sask. ar Valsts
Prez. 1925. g. 16. nov. lēmumu
nosac. atlaists. (A. Ka 181/24.g.)
8458. Brencis,
Konrāds Paula d.,
32 g., Cēsu apr., Ramkas pag.,
Rīgas II iec. miert. 1925. g.
28. jul., Rīgas apgt. II krim.
nod. 1925. g. 6. nov., 574. p.
1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts
N9. 2179 25. g.)
8459. Briedis, Aleksandrs Mārča d.,
21
g., Ludzas apr., Rugāju
pag..
/. Siguldas kājn. pulka
tiesa 1925. g. 20. nov., 581. p.)
1. d., 3 men. ciet. (A. Ka 37 25.g.)
8460. Briška,
Jāzeps (Jezups) Staņislava
d., 22 g., Rēzeknes
apr., Rīgas apgt. I krim. nod.
1925. g. 17. nov., 652. p. 1. d.,
7 dienas aresta. (A. N9.567 25.g.)

8461. Brūniņš, Nikolajs Nikolaja d.,
23 g., Daugavpils apr., Ungurmuižas pag., Daugavpils apr.
I iec. miert. 1925. g. 11. nov.,
512. p. 3. d., 2 mēn. ciet.
(A. N° 4/25. g.)
8462. Brusovs, lvans Pētera d., 46 g.,
Jaunlatgales apr., Linavas pag.,
Jaunlatgales apr. 11 iec. miert.
1925. g. 20. nov., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (A. Ka 812/25. g.)
8463. Būmans, Ansis Jāņa d., 41 g.,
Abguldenē, Rīgas pils. II iec.
miert. 1925. g. 31. dec, 184. p.,
1 diena aresta. (A. Ka 1981 25.g.)
8464. Burbe, Anna Kazimira m., 42 g.,
Lietavas pav., Kaunas gub.,
Liepājas III iec. miert. 1925. g.
26. jun., Liepājas apgt. 1925. g.
27. nov., 287. p., naudas sods
Ls 25.— maksāt nesp. gadīj.
1 ned. aresta. (A. N-> 559 25. g.)
8465. Buzuls,

Alberts

Jāņa d.,

16 ļ

Jēkabpils apr., Sērenes pag.,
Jaunjelgavas iec. miert. 1925. g.
11.nov.,581.p. 1. d., 55. p. 1. d.
2. pkt., nodot Irlava; z.mik. un
amatn. kol. (A. Ka 455 25. g.)
8466. Cepurits, Boris Paera d., 14
pag.,
Madonas apr., Litenes
Madonas apr. 11 iec mrt. I925.g.
27. aug., 381. p. 1. d.. 55. p.
I. d. 3^ pkt., ievietot audz.-lab.
iest. (A. Ka 598 25. g.)
8467. Cironok, Anna Jāņa m., 51 g.,
Dobelē, Dobeles iec. mrt. 1925.g.
21. nov.. 581. p.

4.

d., 1 mēn.

ciet.
(A. Nš 564 25.
8468. Čemis. Staņislavs Ignata d.,2;Ilūkstes apr., Sventes pag., Daugavpils apr. I iec. miert. Ī925. g.
okt., 184. p. 2. pkt., 2 dienas
aresta. (A. N? 744
8469. Dābolinš, Roberts Jāņa d., 20 g..
Jēkabpils apr.. Jēkabpils
miert. 1925. g. 23. sept., 581. p.
d., 57. p. 3. pkt., 2 mēn. ciet.
(Akts N9. 836 25.
Rūdolfs-Jēkabs
8470. Daika-Daiga,
Jēkaba d.. 42 g.. Valmieras apr..
Bauņu pag., Rigas apgt. 192"
II. nov., 154. p. 2. d., I mēn.
aresta.

(Akts K? 324 25. e.)

8471. Dakša, Miķelis Jēkaba d., 53 g.,
Saldū, Liepājas III iec. miert.
1925. g. 23. okt., 51., 591. p. 1. d.
(Akts
2. pkt., 3 mēn. ciet.
N° 589,25. g.)
8472. Djatlovs, Nikolajs Prokofija d.,
61 g., Jaunlatgales apr., Kacēnu
pag., Jaunlatgales ^pr. II iec.
miert. 1925. g. 19. nov., 581. p.
1. d., 3 men. ciet.
(Akts
No 361/25. g.)
8473. Donhio, Dvera Izraēla m.,'20 g.,
bij. Krievijas pav., Krievijā,
Rīgas apr. III iec miert. 1925.g.
4. d.c, 49., 581. p. 1. d., 2 ned.
ciet.
(A. No 793/25. g.)
8474. Drengers, Jānis Pētera d., 58 g.,
Rundāles pag., Bauska
apr.,
Jelgavas pils. miert. 1925. g.
28. nov., 607. p. 2. pkt., 1 mēn.
ciet.
(A. Ka 581 25. g.)
8475. Dūjiņš. Teodors Dāvā d., 30 g.,
Rīgas apr., Doles pag., Rigas
XIII iec. mrt. 1925. g. 16. nov.,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
No 945 25. g.)
8476. Dzenīt
(Dzene). Zelma-Otilija
Jura m., 24 «Rīgā, Jelgavas
apgt 1925. g. 14. nov., 448.,
442. p. 1. d., 2 ned. aresta. (Akts
No. 266 25. g.)
8477. Dzērve, Fricis-Eduards Anš-a d.,
28 g., Puzas pag., Liepājas apgt.
1923. g. 4. maijā. Tiesu Palāta
1923. g. 4. dec, 51., 657. p. l.d.,
4 mēn. ciet. (A. Ka 491
8478. Eglīts. Jānis Jēkaba d..
Valkas apr.. Smiltenes
pag.,
Valkas apr. 11 iec. miert. 1925. g.
11. sept., Rīgas apgt. II krim.
nod. 1925. g. 15. dec. 51., 581 .p.
1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt., ievietot
Iaboš.-audz.iest.<A..5.g.)
8479. Eimans (Heimans), Jānis-Teodors Mārtiņa d., 16
vas
apr.. Elejas pa^
pgt.
īdz 25. martā. Tiesu
19Palāta I925.g. 17.okt.. 51..578.p.
1. un 3. d. d., 55. p. 4. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ka 951
180. Ekhards, Hanss Augusta d..28g.,
Rīgā, Kara Tiesa 1925. g. 3. dec

.

464. p. 2, d., 6. mēn. ciet. (Akts
No. 108/25. g.)
8481. Ērglis, Alfrēds Jāņa d., 15 g.,
Valkas apr., Blomu pag., Valkas
apr. II
iec. miert.
1925. g.
24.nov.,581.p. 1. d.,55. p. 2.pk.,
ievietot audz.-laboš. iest. (Akts
Nu 600/25. g.)
8482. Faaks, Arvids Augusta d., 24 g.,
Vācijas pav., Liepājā, Lienājas
III iec miert. 1925. g. 3. febr.,
Liepājas apgt. 1925. g. 19. okt.,
58k p. 1. d., 51. p., 3 mēn. ciet.
(Akts No . 349/25. g.)
8483. Feoklistova, Akulina Alekseja
m., 40 g., Jaunlatgales apr.,
Augšpils pag., Latgales apgt.
'
1925. g. 24. nov., 461. p., 6 mēn.
ciet. (A. Ka 733 25. g.)
8484. Fogels, Vilis Friča d., 23 g.,

Bauskas apr., Vecmuižas pag.,
Rīgas apr. I iec miert. 1925. g.
li. dec, 581. p. 4. dM 2 ned.
ciet. (Akts Ka 1813/25. g.)
Bernhards Jura d.,
Freimanis,
8485.
30 g., Rīgā, Rīgas apgt. 1925. g.
19. nov., 448., 442.p. l.d.,3dien.
aresta. (A. No. 610/25.

g.)

8486. Fridenbergs: Fricis Pētera d.,
72 g.. Talsu apr., Lībagu pag.,
Talsu iec. miert. 1925. g. 22. dec,
532. p. 1. d. 3. pkt., 2 ned. ciet.
(Akts No . 1189 25. g.)
8487. Fridrichsons, EduardsKārļa d.,
19 g., Ventspilī. Ventspils I iec.
miert. 1925. g. 4 dec, 616. p.
1 d. 2. pkt., 57. p., 2 mēn. ciet.
(Akts Ka 880 25. g.)
8488

Fridrichsons,
Kārlis Ernesta
d., 26 g., Aizputes apr., Briņķu
iec.
Priekules-Vaiņodes
pag.,
miert. 1925. g. 6. martā, Liepājas apgt. 1925. g. 19. okt.,
581. p- 4. d., 3 ned. ciet. (Akts

No. 351 25. g.)
8489

Aleksejs Michaila
Daugavpils
d , 57 g- Pēterpilī,
1925. g.
miert.
iec.
IX
apr
4 sept., Latgales apgt. 11 krim.
«1-Pnod. 192
(Akts
ciet.
mēn.
3
d.,
1
No 1788 25. g.)

Gerasimovs.

8490. Gerdels, Pauls-Eduards Fridricha d., 58 g., Daugavpils apr.,
Daugavpils apr. VIII iec. miert.
1925. g. 29. maijā, Latgales
apgt. II krim. nod. 1925. g.
16. nov., 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts N9 1285/25. g.)
8491. Girgenko, Pelageja Grigorija m.,
40 g., Grīvas iec. miert. 1925. g.
16/apr., 616. p. 1. d. 2. pkt.,
2 ned. ciet. (A. Ka 313/25. g.)
8492. Goldbergs, Ansis Miķeļa
d.,
42 g., Talsu apr., Kandavas
Kandavas
iec.
miert.
pag.,
1925. g. 29. dec, 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (A. N9. 549/25. g.)
8493. Grautiņš, Juris Friča d., 52 g.,
Kuldīgas apr., Lutriņu pag.,
Talsu iec. miert. 1925. g. 10. dec,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ka 863-25. g.)
8494. Grasis, Aleksandrs Ferdinanda
d., 51 g., Madonas apr., Savienas pag., Jēkabpils iec. miert.
1925. g. 24. aug., 591. p. 1. d.,
2 ned. Ciet.
849d.

(A. Ka 747/25. g.)

Grīnbergis, Jānis Jana d., 25 g.,

Valmieras apr., Kauguru pag.,
Valmieras apr.
I iec miert.
1925. g. 17. dec, 51., 581. p. l.d.,

3 mēn. ciet.

(A. Ni 83625. g.)
Jānis Gustava d.,
21 g., Valmieras apr., 4 Valmieras kājn. pulka tiesa 1925. g.
dec,
29.
581.
p.
4.
d.,
4 mēn. ciet. ar sekām kara dien.
pēc k. s. lik. 51. un 52. p. p.
(Akts No 24 25. g.)
8597. Grothus, Ditrichs Vilhelma d.,
40 g.. Talsu apr., Rīgas 1 iec.
miert. 1925.g.9.dec,581 .p. \. d.,
5 mēn. ciet., (A. Ka 1195 25. g.)
8498. Gutmanis, Jēkabs Lība d., 30 g.,
Valmieras apr., Braslavas pag.,
Liepājas apgt. 1923. g. 4. maijā,
Tiesu Palāta 1923. g. 4. dec,
51., 657. p. 1. d., 4 mēn. ciet.,
ar Valsts Prez. 1925. g. 16. nov.
lēm. sods nosac atlaists. (Akts
Ka 491 23. g.)
8499. Harlamovs, Silvestris Andreja
d., 49 g., Ilūkstes apr., Kalkūnes pag., Daugavpils apr. IX iec

8496. Grosbergs,

miert. 1925. g. 29. dec, 284. p.,
3
dienas
aresta.
(Akts

Ka 1118/25. g.)
8500. Hazaus,

Morduchs

Haima

d.,

30 g., Daugavpilī, Rīgas IV iec.
miert. 1925. g. 16. nov., 184. p.,
1
diena
aresta.
(Akts
Ka 1155/25. g.)
d.,
8501. Hermanis, Jānis Indriķa
34 g., Liepājā, Liepājas HI iec
miert. 1925. g, 15. dec, 181. p.

2. d. 1. pkt., 2 ned. ciet.

(Akts

Ka 838/25. g.)
d.,
8502. Hermanis, Kārlis Indriķa
36 g., Liepājā, Liepājas III iec

apr. IV iec. miert. 1925. g.
22. dec, 581. p. 1. d., 3 ned.
ciet. (Akts Ka 593/25. g.)
8510. Ivanova, Jevdokija Jāņa m.,
44 g., Daugavpils apr., Naujenes pag., Daugavpilsapr.IXiec
miert. 1925. g. 29. dec. 284. p.,

5dienasaresta.(A. Ka 1059/25.g.)
8511. Ivanova, Praskovja Miķeļa m.,
32 g., Grīvas iec. miert. 1925. g.
18. apr., 616. p. 1. d. 2. pkt.
2 ned. ciet. (A. N2 330/25. g.)
8512. Ivanovs, Jakims Parfena d.,
45 g., Daugavpils apr., Naujenes

8503.

Icikovičs, Vulfs Smuļa-Leiba d.,

21 g., Liepājā, Daugavpils apr.
II iec. miert. 1925. g. 12. nov.,

184. p. 2. pkt., 1. diena aresta.
(Akts Ns 852/25. g.)
8504. lesalnieks, izidors Paviļā d.,
36 ģ., Daugavpils apr., Līvānu
pag., Daugavpils apr. IV iec
miert. 1925. g. 22. dec, 510. p.,
naudas sods Ls 50.— vai maksāt
nesp.

gad.

14

dienas

aresta.

(Akts Ka 715/25. g.)
8505.

Ignasš-Kalnignašs,

Rudolfs-

Kārlis Jēkaba d., 24 g., Valkas
apr., Ziemeru pag., Rīgas apgt.
1925. g. 25. sept., 636. p. 1. d.
1. pkt., 7 dienas aresta. (Akts
N9 520/25. g.)
8506. Ikert, dzim. Pelcer, Marija Jāņa
m., 48 g., Igaunijā. Valkas apr.
III iec. miert. 1924. g, 8. dec,

Rīgas apgt. 11 krim nod. 1925. g.
13. nov., 581. p. 4. d., 3 mēn.

ciet.

(Akts No. 325 25. g.)

8507. Uves, Alfrēds, 29 g., Rīgā, Saldus
iec. miert. 1925. g. 30. dec,
581. p. 1. d.. 3. mēn. ciet. (Akts

Ns 75/25. g.)
8508. Irbe, Lība Mārtiņa m., 21 g.,
Jaunjelgavas apr.. Lindes pag.,
Rīgas pils. 111 iec. miert. 1925.g.

5. dec, akc. sod. !ik. 49. p.,
2 ned. aresta. (A. Ns 1486,25.g)
8509. Ivanova, Anna Jezupa m., 44 g.,
Daugavpils
Daugavpils ap*.,

pag.,

Daugavpils

apr.

IX .iec miert. 1925. g. 29. dec,
284. p., 5 dienas aresta. (Akts

miert. 1925. g. 15. dec, 181. p.
2. cl. 1. pkt., 2 ned. ciet. (Akts
Ka 839/25. g.)

Ka 1059/25. g.)
8513.

Jakovleva, Valentīna

Aristacha

m., 11 g., Daugavpilī, Daugavpils apr. II iec. miert. 1925. g.
13. aug., Latgales apgt. II krim.
nod. 1925. g. 18. dec, 581. p.
1. d., 55. p. 2. pkt., nodot audz.lab. iest.
(A. N2 1887/25. g.)
8514. jāņevič, Magdalēna Jēkaba m.,
18 g., Daugavpilī, Daugavpils
apr. I iec. miert. 1925. g. I l.dec,
274. p. 1. d., 57. p., 4 ned. ciet.
(Akts Ka 685/25. g.)
8515.

dzim.

Janson,

Tor,

Alma

Ale-

ksandra m., 35 g., Sērenes pag.,
Rīgas apr. I iec miert. 1925. g.
17. nov., 532. p. 1. d. 3. pkt,
3 dienas aresta. (A. Ka 1382/25.g.)
8516. Janson, Alvine Pētera m., 37 g.,
Vaivas pag., Cēsu apr. I iec.
miert. 1925. g. 14. dec, 574. p.

1. d., 3 ned.
ciet.
(Akts
Ka 646/25. g.)
8517. Jansons, Alfrēds Mārtiņa d.,
27 g., Rīgā, Rīgas IV iec
miert. 1925. g. 30. sept., Rīgas
apgt.

II

krim.

nod.

27. nov., 581. p. 1. d.,

1925. g.

1 mēn.

ciet. (A. Ka 2718 25. g.)
8518. Jeršovs, Ivans Agurjana d.,
41 g., Jaunlatgales apr., Kacēnu
pag., Jaunlatgales apr. II iec.
miert. 1925. g. 19. nov., 581. p.
1. d., 51. p., 3. mēn. ciet. (Akts

m

25. g.)

8519.

Jevsejevs,

Feodors

Jāņa

d.,

19 g., Daugavpils apr., Naujenes pag.,
Daugavpils
apr.
II iec. miert. 1925. g. 10. dec,
581. p. 1. d., 57. p., 1 men. ciet.
(Akts Ka 1051/25. g.)
8520. Jopka, Jānis Pētera d., 41 g.,
Dzērbenes pag., Cēsu apr. I iec.
miert. 1925. g. 23. dec, 581. p.
1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts
N° 911/25. g.)
8521. Jost, dzim. Ezīt, Alvine Andreja
m., 27 g., Krievijā, Valkas apr.
III iec. miert. 1925. g. 1. sept.,
Rīgas apgt. II krim. nod. 1925. g.
4. dec, 581. p. 1. d., 51. p.,
1 mēn. ciet. (A. Ke 2497/25. g.)
8522. Juško, Marians Pētera d., 20 g.,
Jaunlatgales apr., Viļakas pag.,
Jaunlatgales apr. II iec. miert.
1925. g. 9. nov., 581. p. 1. d.,
51. p., 3 mēn. ciet.
(Akts
No 825 25. g.)
8523. Kacens, Juris Brenča d., 58 g.,
Rīgas apr., Ikšķiles pag., Rīgas
apr. III
iec. miert. 1925. g.
2. nov., akc. sod. lik. 1202. p.,
1 diena aresta. (A. Ka'913 25. g.)
8524.

8525.

8526.

8527.

8528.

Kaimiņš,

Pēteris

Andreja

d.,

24 g., Cēsu apr., Jumurdas pag.,
Valkas apr.
III
iec. miert.
1925. g. 18. dec, 284. p., naudas
sods Ls 50,—, maksāt nesp.
gad.
2
ned. aresta.
(Akts
No 1075 25. g.)
Kalniņš, Aleksandrs Gustava d.,
20 g., 4. Valmieras kājn. pulka
tiesa 1925. g. 28. nov.. 581. p.
4. d., 5 d.,
60., 57.
p. p.,
2 mēn. ciet. (Akts Ke 18 25. g.)
Kalniņš, Kārlis Mārtiņa d.,21 g.,
pied. pie Koku pag., Valmieras
apr., Kara Tiesa 1925. g. 20.nov.
51., 618. p., 1 g. ciet. (Akts
Ns 130 25. g.)
Kal vīts, Andreja Reiņa d., 30 g.,
Rigas apr., Stukmaņu
pag.,
Daugavpils apr. I iec miert.
1925. g. 13. okt., 574. p. 1. d.,
4 mēn. ciet. (A. Ka 123 25. g.)
Kaminskis, Aleksandrs Jāzepa
d., 33 g., Ilūkstes apr., Kalkūnes
pag., Grīvas iec. miert. 1925. g.

17.

apr.,

2 ned.

616.

p.

ciet. (A.

1. d.

2.

pkt.,

Ke 321/25. g.)

8529. Kaminskis,
Pēteris - Richards
Franča d., 17 g., Liepājā, Liepājas apgt. 1925. g. 25. nov.,
581. p. 3. d., 57. p., 6 mēn. ciet.
(Akts No 103-11 g./25. g.)
8530. Kanstelis, Andrejs Andreja d.,
40 g., Igaunijas pav., Rīgā,
Liepājas I iec. miert. 1925. g.
31. aug., Liepājas apgt. 1925. g.
7. dec, 284., 475. p. p., 262. p.
1. d., 60. p., 1 mēn. aresta. (Akts
Nq 646 25. g.)
8531. Karelics, Morduchs Ābrama d.,
34 g., Ludzā, Ludzas apr. I iec.
miert. 1925. g. 10. dec, 184. p.,
'
5 dienas aresta. (A.Ke843'25. g.)
8532. Kārkliņš, Andrejs Jēkaba d.,
23 g., Talsu apr., Tukuma iec
miert. 1925. g. 21. dec, 581. p.
1. d., 3 mēn.
ciet.
(Akts
N2 1059'25. g.)
8533. Kārkliņš, Andrejs Jēkaba d.,
55 g., Cēsu apr., Maz-Straupes
iec.
pag., Valmieras apr. III
miert. 1926. g. 15. janv., 51.,
581. p. 2. d., 49. p., 3 mēn. ciet.
Akts No 5'26. g.)
8534.

8535.

8536.

8537.

8538.

Karpova,

Tekla

Jāņa

m., 52 g.,

Kaunas gub., Liepājas Iii iec
miert. 1925. g. 13. nov., 581. p.
ciet.
(Akts
1. d.. 2 ned.
Ke 875,25. g.)
Kapulis, Jēkabs-Kārlis-Osvalds
Mārtiņa d., 18 g., pied. pie Salas
pag., Rīgas apr., Kara Tiesa
1923. g. 7. febr., 656. p. 3. d.,
57. p., 8 mēn. ciet. ar tiesību un
priekšroc ierobežošanu. (Akts
Ke 509 22. g.)
Kātiņš, Jānis Jorena d., 38 g.,
Liepājas apr., Grobiņas pag.,
Liepājas III iec. miert. 1925. g.
23. okt.. 51.. 591. p. l.d. 2. pkt.,
3 mēn. ciet. (A. Ke 589 25. g.)
Ķaukul, Elza-Marija Hermaņa
m., 33 g., Valkas apr., Lugažu
pag., Rīgas
apgt.
1925. g.
29. okt., 448., 442. p. 1. d.,
3 dienas aresta.(A.Ka 426 25. g.)
Kauliņš, Jānis Mārtiņa d.,29 g.,
Stelpes pag.,
Bauskas apr.,

Bauskas apr. II
iec miert.
1925. g. 5. maijā, Jelgavas apgt.
1925. g. 4. sept., akc. sod, lik.
36. p.,
1 ned. aresta. (Akts
No. 183/25. g.)
8539. Ķeka, dzim. Ozoliņ, Berta
m., 26 g., Rīgas apr., Lielā
Rīgas apgt. 1925. g. 11.
445. p. 1. pkt., 2 ned.
(Akts Ke 528/25. g.)

Jāņa
pag.,
nov.,
ciet.

8540. Kerpušins, Tenis (Denis) Markusa d.,38g., Krievijā, Cēsu apr.
Iii iec. miert. 1925. g. 28. nov.,
184. p., 3 ned. aresta. (Akts
Ke 593/25. g.)
8541. Kipsts,

8548.

8549.

8550.

Krišs Kriša d., 13 g.,

Liepājas apr., Priekules
Priekules-Vainodes iec.

pag.,

miert.

1925. g. 9. dec, 397. p., 144. p.
1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt. 3. pkt,
Ievietot
Irlavas kol.
(Akts
Ke 600/25. g.)

Aleksandrs-Arturs
8542. Kirijeckis,
Jāzepa d., 43 g., Daugavpilī,
Liepājas III iec. miert. 1925. g.
15. dec, 581. p. 1. d., 2 ned.
ciet. (Akts

8551.

8552.

Ke 849/25. g.)

8543. Kirilovs, Zinovijs Kirsona d.,
20 g., Daugavpils apr., Naujenes
pag., Daugavpils apr. IX iec
miert. 1925. g. 27. dec, 179. p.,
naudas sods Ls 10,—, maksāt
nesp. gad. 3 dienas aresta.
(Akts Ke 1053/25. g.)
8544. Kirsons, Jānis Andža d., 32 g.,
Daugavpils apr., Krustpils pag.,
Latgales apgt. 1925. g. 27. okt.,
448., 442. p. 1. d., 60. p.,
7 dienas aresta. (A. Ke 660/25.g.)
Nikolajs Grigo8545. Klačkovskis,
gorija d., 36 g., Ludzas apr.,
Latgales
apgt.
Briģu
pag.,
1925. g. 30. okt., 578. p. 3. un
1. d. d., 6 mēn. ciet.
(Akts
Ka 624/25. g.)
8546. Kļava, Cecīlija Klāva m., 24 g.,
Liepājā, Liepājas III iec miert.
1925. g. 20. nov., 581. p. 1. d.,
1 mēn. ciet. (A. Ke 221/25. g.)
8547. Kļava, Jānis Ģirta
d., 46 g.,
Krūtes pag., Liepājas III iec.
miert. 1925. g. 15. dec, 181. p.

8553.

2. d. 1. pkt, 2 ned. ciet. (Akts
Ka 840/25. g.)
Kļaviņš, Otto Pētera d., 21 g.,
Jaunlatgales apr., Liepnas pag.,
Madonas apr. II iec. miert.
1925. g. 27. aug., 581. p. I. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ka 592/25. g.)
Klemšonoks, Panfils Jāņa d.,
62 g., Ilūkstes apr., Kalkūnes
pag., Grīvas iec. miert. 1925. g.
16. apr., 616. p. 1. d. 2. pkt.,
2 ned. ciet. (A. Ke 311/25. g.)
Kolosova, Jevdokija Jegora m.,
47 g., - Daugavpils apr., Dagdas
pag., Latgales apgt. 1925. g.
14. dec, 316'. p., 2 mēn. ciet.
un piedzīt par labu valstij
Ls 100,—. (Akts Ke 764/25. g.)
Konrāds, Pēteris-AdolfsKārļad.,
23 g., Liepājā, Kara Tiesa
1925. g. 20. nov., 51., 618. p.p.,
1 g. ciet. (Akts Ke 130/25. g.)
Koroļevs, Mitrofans Pētera d.,
43 g., Krievijas pav., Krievijā,
Liepājas III iec. miert. 1925. g.
20. febr., Liepājas apgt. 1925. g.
9. nov., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet
(Akts Ka 422/25. g.)
Krapan, Geļa Pētera m., 18 g.,
Daugavpils apr., Liksnas pag.,
Daugavpils apr. IV iec. miert.
1925. g. 30. dec, 581. p. 4. d.,
57. p., 9 dienas ciet. (Akts
Ka 754/25. r/.i

8554. Krāšņākovs, Kirils Jefrema d.,
23 g., Daugavpils apr., Izvaltas
pag., Daugavpils apr. IX iec.
miert. 1925. g. 27. nov., 284. p.,
3 dienas aresta.(A. Kal042/25.g.)
8555. Krasteļevs, Vladimirs Dmitrija
d., 34 g., Rīgā, Liepājas II iec.
miert. 1925. g. 7. sept, Liepājas
apgt. 1925. g. 7. dec, 574. p.,
3 mēn. ciet. (A. Ke 651/25. g.)
8556. Kreituzis, Jūlijs Kārļa d.,23 g.,

Igates pag., Rīgas apr.

I iec.

miert. 1925. g. 21. nov., 581. p.
1. d., 3 mēn.ciet(A.Kel454/25.g.)
8557. Krieviņ, Anna Jāņa m., 65 g.,
Valkas apr., Palsmanes pag.,
Valkas apr. II iec. miert. 1925.g.
30. dec, 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ke 648/25. g.)

8558. Krivenko, Jevgeņijs Aleksejad.,
18 g., Daugavpils apr.,Krāslavā,
Daugavpils apr. V iec. miert.
1925. g. 17. nov., 616. p. 1. d.
2. pkt., 57. p. 3. pkt., 3 mēn.
ciet. (Akts Ke 861/25. g.)
8559. Kronbergs, Kārlis Makša d.,
23 g., Valkā, Rīgas apgt. 1923.g.
7. jun., Tiesu Palāta 1923. g.81. p. 2. d. 2. pkt.,
9. nov.,
6 mēn. ciet., ar Valsts Prez.
1925. g. 12. nov. lēni. sods
nosac atlaists. (A. Ke 575 23. g.)
8560. Krupennikovs , Arkādijs Vasilija d., 34 g., Rīgā, Rīgas
VIII iec miert. 1925. g. 9. nov.,
616. p. 1. d. 2. pkt., 1 mēn.
No. 1403 25. g.)
(Akt
ciet.
8561. Kuilīt, Otilija Grietas m.,28 g.,
Jelgavā, Bauskas apr. I iec
miert. 1925. g. 28. aug., Jelgavas apgt. 1925. g. 17. dec,
532. p. 3. pkt., 2 ned. aresta.
(Akts Ke 383 5. g.)
8562. Kukols, Pēt ris Jāzepa d„

Daugavpili,

Daugavpils

20 g„

apr.,

I i c miert. 1925. g. 23. sept,
1 0. p. 1. d., 3 dienas aresta.
(Akts N<} 597 25. g.)
d.,
Osik; Vikentija
!563. Lagutko.
59 g., Viļņas gab., Liepājas
III iec. miert. 1925. g. 13. nov..
581. p. 1. d.. 2 ned. ciet. (Akts
Ka 833
8564. Lange, Pēteris Kristapa d.,67 g.,
as apr., Cieceres pag.,
Saldus iec. miert 1925. g.l 1 .dec,
574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Alida Miķeļa m., 24 g.,
Rīgas apr.. Inčukalna pag.. RīlS apr. II iec miert. 1925
nov.. 581. p. 4. d.. 3 ned. ciet.

8565. Lapin.

<Ak«,
856h. Lapsa, Zelma Kārla m..
Rīgā. Rīeas pils. V iec miert.
;. 16. dec. 581. p. 2. d.,
3 25. g.)
2 mēn. cie^
Etnilija
Georgi,
8567 Lapškaln, dzim.
ļorģa m.. 74 g., Kuldīgas apr.,
pag.. Rīgas ar
Lieiezeres
g.
19.
dec. 1922. g. 4. apr..
1925.
un pašvald.
lik. par Saeimas

iest.

vēlēs,

un

tautas

nobals.

brīvib. un pareizīb. un Saeimas
darbības traucēs. 7. p., 1 diena
aresta. (Akts Ke 598/25. g.)
8568. Ļaudams, Voldemārs - FricisEdgars Miķeļa d., 16 g., Liepājā,
Liepājas I iec. miert. 1925. g.
14. dec, 51., 581. p. 1. d.,
55. p. 1. d. 2. pkt., ievietot
iestāde. (Akts
nepilng. Iaboš
Ke 762/25. g.)
8569. Laure, Anna Andreja m., 32 g.,
Liepājas apr., Nīcas pag., Liepājas II iec miert. 1925. g.
28. dec, 51., 581. p. 1. d.,
1 mēn. ciet. (A. Ke 682/25. g.)
8570. Ledainis, Andrejs Jāņa d.,34 g.,
Ludzas apr., Bolvu pag.. Cēsu
1925. g.
apr. II iec. miert.
30. dec, 581. p. 2. d., 5 mēn.
ciet. (Akts Ke 621 25. g.)
8571. Leimanis, Kārlis Jēkaba d.,
22 g.. Liepājā, Liepājas II iec.
miert. 1925. g. 28. dec, 51.,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ke 682 25.

g.)

m.,
Anna
Staņislava
8572. Leiti is,
16 g., Daugavpils apr., Līvānu
iec.
miert.
Jēkabpils
oa
1925.-g. 30. dec. 581. p. 1. d.,
55. p., ievietot audz.-labos. iest.

(Akts Ke 1133 25. g.)

8573. Lietiņ, Emilija Miķeļa m.,26 g.,
Valmieras apr., Braslavas pi
Rīgas apgt. 1925. g. 25. nov..
465. p.,
1 mēn. ciet. (Akts
g.
8574. Lī*ers. Pēteris Jāņa d., 52 g.,
Rīgas apr., Kokneses pag., Ludzas apr. VI iec. miert. 1924. g.
31. dec, 581. p. 1. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ka 689 25. g.)
8575. Lode, Alfrēds Jāņa d.,
4. Valmieras kājnieku
puika tiesa 19
Ž9. dec,
51., 556. p. 1. d., 2 mēn. ciet. ar
sekām
pēc k. s. lik. 51. un
25. g.)
8576. Lominskijs, Eduards Konstantīna d.. 35 g., Viļņas apr.,
Rīgas pils. V iec. miert. 1925. g.
9 dec, 510. p., 1 ned. aresta

vai naudas

sods Ls 25,— (Akts

Ke 1115/25. g.)
8577. Losinskis, Pēteris Jāņa d.,34 g.,
Grīvas

iec.

miert.

1925.

g.

18. apr., 616. p.

1. d. 2. pkt.,
1 mēn. ( iet. (A. Ka 331/25. g.)
8578. Lūkins, Jēkabs Liberta d., 61 g. .
Valmieras apr.. Matīšu draudzē,
Rīgas apgt. 1925. g. 18. maijā,
Tiesu Palāta 1925. g. 27. okt.,
142. p. 1. d., 1 mēn. aresta.
(Akts Ka 1075/25. g.)
8579. Mačs, Emilija Gustava m., 25 g.,
Cēsu apr., Stāmerienas pag.,
Rīgas VII iec miert. 1923. g.
28. jun., Rīgas apgt. II krim.
nod. 1923. g. 8. sept, 591. p.
1. pkt., 1 mēn. ciet., ar Valsts
Prezid. 1925. g. 14. janv. lem.
-ods
nosac. . at'aists.
(Akts
Ke 1390/23. g.)
8560. Mačs, Emīls Kārļa d., 19 g.,
Liepājas apr., Tāšu pag., Liepājas lauku iec. miert. 1925. g.
12. maijā, Liepājas apgt!925.g.
16. nov.. . 573. p. 2. d., krim. proc.
lik, 199. p., naudassods Ls50 —

8581.

8582.

8583.

8d84.

8585.

maksāt nesp gad. 3 ned. aresta.
(Akts Ka 479 25. g.)
Magers, Aleksandrs
Jāņa
d.,
22 g., Rēzeknē,
Jaunlatgales
apr.
I
iec
miert.
1925. g.
28. okt., 184. p. 1. pkt., 1 diena
aresta. (Akts Ke 736/25. g.)
Magons, Antons Pētera d.,28 g.,
Valkas apr., Stāmerienas pag.,
Rīgas apgt. 1925. g. 12. jun.,
Tiesu Palāta 1925. g. 6. nov.,
652. p. i, d., 2 ned. aresta!
(Akts Ke 1180 25. g.)
Majors, Germans Kārļa d.,22 g.,
Rīgā, Valkas apr. I iec mieri
1925. g. 20. nov., 581.
p. 1. d..
3 mēn. ciet. (Akts Ke 634 25
g)
Makarovs, Grigorijs Aleksandra
d-, . 20 g., Krievijas pav., Krievija, Rīgas pi!s. VII iec miert.
1925. g. 17. dec, 581. p. 1. d.,
57. p., 2 mēn. ciet.
(Akts
Ns 1802 25. g.)
Manīgais Kārlis
Jāna d., 13 g
"
Valkas
apr.,
Ērģemes
paa
Valkas apr. i iec. miert. 1926 a

12. janv., 591. p.

1. d., 55. p.

pkt., nodot laboš.-audzin.
iest. (Akts Ke 60/26. g.)
3586. Marcinkevičs, Jānis Jāņa d.,
12 g., Madonas apr., Vestienas
3.

pag.,

Cēsu apr.

III iec. miert.

581. p., 55.,
Irlavas mazg.
ko!
amatn.
g.)
AlekPelageja
8587. Markova,
sandra m., 38 g., Rēzeknes apr.,
Rušinās pag., Rēzeknes apr.
IV iec miert. 1925. g. 11. jul.,
1925. g. 7. dec,
57. p. p., nodot
noz. zemk. un
(Akts Ka 611/25.

krim. nod.
apgt. II
1925. g. 7. dec, 581. p. I. d„
1 mēn. ciet. (A. Ka 1508/25. g.)
8588. Maslenikovs, Vladimirs Parfenija d.. 28 g., Rēzeknē, Latgales
apgt. 1925. g. 20. aug., Tiesu
Palāta 1925. g. 17. nov., 51.,
667. p. 1. d., 4 mēn. ciet. (Akts
Latgales

Ke J 278/25. g.)
8589. Maters, Egons Jāņa d., 26 g.,
Rīgas apr., Slokā, Rīgas pils.
VIliec miert. 1925. g. 22. okt.,
184. p., 3 dienas aresta. (Akts

Ke 1313/25. g.)

8590. Mazkalns, Pēters Jāņa d., 15 g-

apr.,
Veclaicenes pag., Valkas
iec miert.
Valkas, apr.
III
a.,
1925. g. 13. nov., 581. p. 2.
mazg.
nodot
55. p. 2. pkt.,
lab. iest. (Akts Ke 855/25. g.)
Voldemārs
8591. Mednis, Augusts
as
ļāna d., 24 g., Siguldā, R'g
no.,
5.
g.
apr., Rīgas apgt. 1925.
mēn.
652.
p. 1. d., 1
(Akts-Ka 501 25. g.)
.
. d.,
8592. Melis, Kārlis Augusts Andreja
34 g., Valkas apr., Alūksnes
pag., Valkas apr. III iec. miert.
apgt1925. g. 10. jul., R'gas
dec->
II krim. nod. 1925. g. 4.
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (AK»

ares

Ke

1925 25

g.)

Kazimira <k
Līksnas
25 g., Daugavpils apr.,
'
pag., Latgales apgt.
'f. 5
<*.,
dec,
22.
51.. 643. p. !
\
25.
ciet.
(Akts Ke 598
8594. Meška, Mihalina Jāņa m- "*"

8593. Melnācis,

Jānis

ne

gJ,

Rēzeknes

apr.,

Rēzeknes api-

VI iec. miert. 1925. g. 27. aug.,
262. p., 530. p., 60. p., 2 ned.
aresta. (Akts Ke 368/25. g.)
8595. Miķīts, Kārlis Annas d., 60 g.,
Valmieras apr., Cēsu apr. I iec.
miert. 1925. g. 14. dec, 581. p.

Voldemārs Edu8605. Nielenders
arda d., 21 g., pied. pie Valmieras apr., Kara Tiesa 1923. g.
1. martā, Kara Virstiesa 1923. g.
24. apr., 5t, 581. p. 3. d.,
1920. g. 19. aug. Satv. Sap.

l.d., 1mēn.ciet. (A.Ke890/25.g.)

amn. akt. 5. nod. § 17. pkt. c,
6 mēn. ciet. (A. Ke 422/22. g.)
8606. Nikolajevs, Jānis Alekseja d.,
29 g., Daugavpils apr., Naujenes
pag., Daugavpils apr. IX iec.
miert. 1925. g. 29. dec, 284. p.,

8596. Mikulskis, Alberts Jāņa d.,
19 g., pied. pie Rīgas, Rīgas pils.
VII iec. miert. 1926. g. 16. janv.,

581. p. 2. d.,51. p., 2 mēn. ciet.
(Akts Ke 140/26. g.)
8597. Mikulskis, Jānis Jāņa d.,

18 g.,

Rīgā, Rīgas pils. VII iec. miert.
1926. g. 16. janv., 581. p. 2. d.,
2 mēn. ciet. (Akts Ke 14/26. g.)
8598. Mjalans, Pēteris Jāņa d., 14 g.,
Stelles pag., Ilūkstes apr., Subates iec. miert. 1925. g. 3. jul.,
Jelgavas apgt. 1925. g. 29. okt.,
581. p. 1. d., ievietot Irlavas

kol. (Akts Ke 208/25. g.)
8599. Moskaus, Ādolfs Jāņa d., 16 g.,
Rīgā, Rīgas I iec. miert. 1925. g.
16. sept. 581. p. 1. d., 55. p.,
ievietot audz. labos. iest. pr.
mazg. (Akts Ke 1058/25. g.)
8000.

Murovs, Zamuels Jāņa d., 19 g.,

Rīgas pils. I iec. miert.
1925. g. 16. sept., 581. p. 1. d.,
57. p. 3. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ke 1058/25. g.)
Rīgā

8601. Naburg,
25 g.,

Minna

Mārtiņa

m.,

Jēkabpils apr., LielZalves pag.,
Jelgavas
pgt.
1925. g. 15. dec, 442. p. 1. d.,
4 dien. aresta. (A. Ke 119 25. g.)

°602. Namajunas,Antons Kazimirad.,
44 g., Kaunas gub., Liepājas
III iec. miert 1925. g. 15. dec,

181. p. 2. d. 1. pkt, 2 ned.
(Akt ; Ke 837 25. g.)
86. Neimans, Žanis Jura d., 44 g.,
Rīgas apr., Salaspils pag., Rīgas
pils. XIII iec. miert. 1925. g.
16. nov., 581. p. 1. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ke 945 25. ? g.)
8604- Nemeiks, Kazimirs Ignata d.,
37 g., Daugavpilī, Daugavpils
apr. I
iec. miert. 1925. g.
24. nov., 184. p. 2. pkt., 2 dienas
ciet

aresta.

(Akts Ke 843 25. g.)

5 dien. aresta. (A. N°. 1059/25.g.)

8607. Norvels, Jānis Mārča d., 14 g.,

Vaidavas pag., Valmieras apr.,
Cēsu apr. I iec. miert. 1925. g.
18. apr., Rīgas apgt. II krim.
nod. 1925. g. 7. sept, 581. p.
1. d., 55. p. 2. pkt., ievietot
labos. iest. (Akts Ke 1357/25. g.)
8608. Notkins, Bacalels Icika d., 22 g.,

apr.
Daugavpilī, Daugavpils
I iec. miert. 1925. g. 2. dec,
184. p. 1. pk., 3 dienas aresta.
(Akts Ke 889/25. g.)
8609. Orleans,

Jānis

Vilhelms

Pē-

tera d., 33 g., Rīgā, Rīgas apgt.
1925. g. 27. apr., Tiesu Palāta
1925. g. 13. okt., 561. p. 2 ned.

aresta. (Akts Ke 1015/25. g.)
8610. Osis, Milda Jāņa m., 32 g., Kuldīgas apr., Kursīšu pag., Saldus
iec. miert. 1925. g. 17. dec,
532. p. l.d. 3. pk., 1 mēn. ciet.
(Akts Ke 814/25. g.)
8611. Ostenieks, Roberts Jāņa d.,
34 g., Kalētu pag., Liepājas apr.,

Priekules Vaiņodes iec. miert.
1925. g. 15. apr., Liepājas apgt.
1925. g. 13. nov., 574. p. 3. d.,
Ke 432/25. g.)
I mēn. ciet. ^Ak:s
8612. Ostrovskis, Jānis Izidora d.,
40 g., Daugavpils apr., Užvaldes
pag., Liepājas apgt. 1925. g.
2. dec, 468. p. 1. d., 8 mēn. ciet.
(Akts Ke 104 25. g.)
8613. Ozoliņš, Miķelis Mārtiņa d.,
66 g., Madonas apr., Jaungulbenes pag., Madonas apr.
II iec. miert. 1925. g. 14. sept.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 687 25. g.)

8614. Pape, Hermanis Hermaņa d.,
22 g., Valmieras apr., Mujānu
pag., Valmieras apr. II
iec.
miert. 1925. g. 16. dec, 581. p.
2. d., 1 g. ciet. (A. Ka 643/25. g.)

8624. Plonis, Antons Antona d., 18 g.,
Ilūkstes apr., Dunovas pag.,
Daugavpils apr. IV iec. miert.
1925. gada 28. dec, 581. p.
1. d., 49. p., 57. p., 4 ned. ciet.

8615. Pārum, Berta Andža m., 33 g.,
Cēsu apr., Jaunpiebalgas pag.,
Rīgas apgt. 1925. g. 19. okt,
442. p. 1. d., 3 dienas aresta,
(Akts Ke 414/25. g.)

(Akts Ke 742/25. g.)
8625. Pocius, Jozus Jozuša d., 15 g.,
Skodas miestā, Priekules-Vainodes iec. miert. 1925. g.24.nov.,
49., 581. p. 1. d., 55. p. 1. d.
Irlavas kol.
2. pkt., ievietot

8616. Pavārs, Pēteris Jura d., 20 g.,
Jaunjelgavas apr., Zasas pag.,
Daugavpils apr. IV iec miert.
1925. g. 23. dec, 184. p., 1 diena
aresta. (Akts Ke 751/25. g.)
8617. Penka, Rozālija Andreja m.,
46 g., Valmieras apr., Ungurpils pag., Rīgas apgt. 1925. g.
11. nov., 154. p. 2. d., 3 dienas
aresta.
(Akts Ke 324/25. g.)
8618.

Perelsons,

Rafaels

Lezera

d.,

23 g., pied. pie Vitebskas, Kara
Tiesa 1923. gada
12. janv.,
5t, 616. p. 1. d. 2. pk., 6 mēn.
ciet. (Akts Ke 273/22. g.)
8619. Pētersons, Aleksandrs Šķērsta
d., 42 g., Rankas pag., Cēsu apr.,
Cēsu apr. II iec miert. 1925 g
9. dec, 607. p. 2. pk., 3 mēn.
ciet. (Akts Ke 528 25. g.)
8620. Pētersons, Žanis (Jānis) Augusta d., 13 g., Talsu apr.,
Kandavas pag., Talsu iec. miert.
1925. g. 10. dec, 581. p. 1. d.,
ievietot audz.-Iaboš. iest
(Akts
-Ne 113725. g.)
8621.

Petrova,

Apolinarija

Savelija
"i-.
19 g., Daugavpils apr.,
Naujenes pag., Daugavpils apr
II iec. miert. 1925. g. 28 nov
'
581. p. 1. d., 57. p., 2 ned.
ciet
(Akts Ke 869 25. g.)
8622. Plikšs, Jānis
Jēkaba d ?7 g
\almieras apr., Rencēnu
pag.]
Valkas apr. I iec
miert 1926 g
«2. janv 581. p. i.
d„ 3 mēn
ciet. (Akts Ke 34
26 g )
8623. Plisko. Jāzeps
Jāzepa d., 60 g
Ilūkstes apr.,Kalkunes pag
Grīvas iec miert 1925.
g. ļ. apr.,
616. p
. d. 2. pkt., 2
ned. ciet
(Akts Ke 322 25. g.)

(Akts Ke 554/25. g.)
8626. Poriņš, Pēteris-Rūdolfs Pētera
d., 26 g., Liepājā, Liepājas
III iec miert. 1925. g. 4. dec,
49., 615. p. 1. d. 2. pkt., 3 mēn.
ciet. (Akts Ke 256/25. g.)
8627. Poriņš, Rūdolfs Pētera d.,26 g.,
Liepājā, Liepājas II iec miert.
1925. g. 26. okt, 184. p., 2 dien.
aresta. (Akts Ke 337/25. g.)
8628. Press, Ernests Lienata d., 34 g.,
Cēsu apr., Ramkas pag., Cēsu
1925. gapr.
II
iec miert.
10. dec, 581. p.

1. d., 3 men.

ciet. (Akts Ke 624/25. g.)

8629. Priede, Jānis-Voldemārs Paula d.,
16 g., Cēsu apr., Rozulas pag-,
Valmieras apr. 11 iec. miert.
1925. g. II. dec, 581. p. 2. d.,
55. p. i. d. 3. pkt., ievietot
lab. est. (Akts Ka 636/25: g)
8630. Pudans, Voldemārs Jāņa d.,
. II iec.
12 g., Rīgā, Rīgasa
miert. 1925. g. 10. dec, 581. p1. d., 55. p., ievietot Irlavas kol.
(Akts Ke 812/25.

g.)

8631. Puiķis, Ādolfs Matīsa d., 28 g-,

gLietavā, Latgales apgt. 1925.
g1925.
Tiesu
19. jun.,
Palāta
6. nov., 498. p. 1. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ke 1186 25. g.)
8632. Pukīnskis, Kazimirs Michaila ?
16 g., Daugavpils apr., Pre»!»
iec.
miestā Daugavpils apr. III
Latmiert. 1925. g. 9. maijā,
gales apgt. II krim nod. 1925. g16. sept, 581. p. 1. d., 55. p3. pkt., ievietot lab. iest. (AKtKe

1197 25. g.)

8633. Purmals, Kārlis lāna d.. »|ļ
' Kara
pied. pie Rīgas
j^
1923. g. 12. janv., 51., 616 P-

8634.

8635.

8636

8637.

1. d. 2. pkt., 6 mēn. ciet.
(Akts Ke 273/22. g.)
Pussars, Jānis Andreja d., 32 g.,
Kuldīgas
apr., Lutriņu pag.,
Rīgas apgt. 1925. g. 18. maijā,
578. p. 3. un 1. d. d., 2 mēn.ciet.
(Akts Ke 206/25. g.)
Pušels, Izraelis-Zeliks Girša d.,
32 g., Daugavpilī, Daugavpils
apr. I miert. 1925. g. 11. dec,
184. p., 1 diena aresta. (Akts
Ke 941/25. g.)
Pušķa, Vladislavs-Staņislavs Pētera d., 19 g., Lietavas pav.,
Lieoājā, Liepājas III iec. miert.
1925. g. 27. nov., 51., 581. p.
1. d., 57. p. 3. pkt., 2 mēn. ciet.
(Akts Ke 1000/25. g.)
Putniņš, Kārlis Jāņa d., 16 g.,
Cēsu apr., Rozulas pag.. Valmierasapr. II iec.miert. 1925. g.
28. dec, 581. p. 2. d., 55. p.
2. d. 3. pkt., l'/ 2 mēn. ciet.
(Akts Ke 617/25. p .)

8638. Puzankovs,

8639.

8640.

«641.

8W2.

Nikolajs Konstantīna d., 28 g., bij. Krievijas pav.,
Vitebskas gub., Rēzeknes apr.
1 iec miert. 1921. g. 21. jun.,
Latgales apgt. II krim. nod.
1925. g. 16. nov., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (A. Ke 1482/25. g.)
Rags, Jūlijs Augusta d., 20 g.,
Madonas apr., Vecgulbenes pag.,
Madonas apr.
II
iec. miert
1925. g. 27. aug., Rīgas apgt.
II krim. nod. 1925. g. 1. dec,
581. n. 2. d., 57. p. 3. pkt.,
2 mēn. ciet. (A. Ke 2327,25. g.)
Raičonok, Vasta Dimitrija m.,
29 g., Ilūkstes apr., Kalkūnes
pag., Grīvas iec. miert. 1925. g.
17. apr., 616. p. l.d. 2. pkt,
2 ned. ciet (A. Ka 323 25. g.)
Redlich, Anete Otto m., 41 g.,
Dobeles apr., Rīgas
IX iec.
miert. 1925. g. 1. sept, Rigas
apgt. II krim. nod. 1925. g.
6. nov.. 262L p. 1. d., 2 ned. ciet.
'Akts Ke 2376/25. g.)
Remesnieks, Andžis Toma d.-,
53 g., Aizputes apr., Aizputes
pag., Aizputes iec miert.1925.g.
24. sept., Liepājas apgt. 1925. g.

14. dec, 581. p. 1. d., 4 mēn.
ciet. (Akts No. 691/25. g.)
8643. Riters, Pēteris Emilijas d.,18 g.,

Rīgas apr., Ķeipenes pag., Rīgas apr. III iec. miert. 1925. g.
23. nov., 581. p. 4. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ke 998/25. g.)

8644. Rītiņš, Staņislavs Jāņa d.,41 g.,
Rēzeknes apr., Ozolmuižas pag.,
Rēzeknes apr. III iec. miert.
1925. g. 6. jul, Latgales apgt.
II krim. nod. 1925. g. 8. okt.,
510. p.. 1 ned. aresta. (Akts
Ke 1488/25. g.)
Jānis Vasilija d.,
16 g., Rēzeknes apr. Atašienas
pag., Latgales apgt. 1925. g. ?
16. nov., 51., 581. p. 3. d.,
55. p. 1. d. 2. pkt., ievietot
iest.
(Akts
audzin. - labos.
No. 706/25. g.)

8645. Romanovs,

8646.

Rozenbergs,

Hirss - Mendels

Idela d., 45 g., Jēkabmiestā,
Liepājas III iec. miert. 1925. g.
25. sept., 181. p. 2. d. 1. pkt.,
1

mēn.

2

ned.

ciet.

(Akts

Ke 777/25. g.)

8647 Rozīts, Jānis-Eduard? Friča d.,
21 g., Valmierā, Rīgas IX iec.
miert. 1925. g. 5. dec, 181. p.
(Akts
2. d., 3 mēn. cie .
Ke 1385/25. g.)
8648. Ruben, Ede-Milda Andreja m.,

19 g., Cēsu apr., Ramkas pag.,
Rīgas apgt. I krim. nod. 1925. g.
10 nov., 448., 443. p. l.d. 6. pkt.
1 diena aresta. (A. Ke 303/25. g.)
8649. Rudovičs, Daniels Uljana d.,
22 g., Ludzas apr., Michalovas
pag., Jaunlatgales apr. II iec.
miert. 1925. g. 19. nov , 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts
Ke 698.25. g.)
8650. Rudzīt, Zelma-Pauline Jāņa m.,
33 g., Valkas apr., Lejas pag.,
Rīgas apgt. 1925. g. 20. nov.,
442. p. 1. d., 448. p., 1 diena
aresta. (Akts Ke 552 25. g.)
8651. Rudzīts, Pauls Minnas d., 12 g.,
Rīgas apr., Taurupes pag., Rīgas apr. III iec. miert. 1926. g.
15. janv., 581. p. 1. d., 55. p.

I. d. 2. pkt., nodot Irlavas kol.
(Akts Ke 2/26. g.)

! 8661. Soveiko,

d.,
Jezups Taāeusa
30 g., Ludzas apr., Šķaunes pag.,
Ludzas

8652. Sadovskis, Antons Vikentija d.,
53 ģ., Krievijas pav., Pēterpilī,
Liepājas I iec. miert. 1925. g.
17. aug., Liepājas apgt. 1925. g.
4. dec, 284. p., 262. p. 1. d.,
60. p., 2 ned. aresta. (Akts
Ke 603/25. g.)
8653. Salmiņš, Pēteris Jēkaba d.,
35 g., Valkas apr., Latgales
apgt. 1924. g. 14. jun., Tiesu
Palāta 1924. g. 5. dec, 667. p.
1. d., 2 ned. ciet.
(Akts
Ke 368/24. g.)
8654. Samuilovs,

Mina Sevastjana d.,

8664.

Andrejs Maksima

d.,

35 g., Daugavpils apr., Višķu
pag., Daugavpils apr. IX iec.
miert 1925. g. 11. dec, 262.,
284. d. p., I diena aresta. (Akts
Ke 964/25. g.)
8657. Skarre, Arvids-JānisAndrēja d.,
17 g., Liepājā, Liepājas 111 iec
miert. 1925. g. 19. dec, 51.,
581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt,
1 mēn. ciet. (A. Ke 931;25. g.)
8658. Skudriņ, Lize Jāņa m., 53 g.,

Bauskā,

Bauskas apr.

I

miert.

Spruksts,

Staņislavs

Jāņa

Q.f

Ke 682/25. g.)
8666. Stelmaks, AleksandrsAntonao. r

iec

miert. 1925. g. 22. dec, 581. p.

1. d., 3 mēn.
ciet.
(Akts
Ka 453 25. g:)
8659. Smirnovs, Andrejs Jezupa d.,
54 g., Rēzeknes apr., RozenRozenmuižas pag., Rēzeknes
apr. I iec miert. 1925. g.
28. nov., 574. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ke
679 25.
g.)
856;\ Snarskis, Vladimirs
Jāņa d.,
Aiviekstes pag., Daugavpils apr. VIII iec. miert. 1925. g.
ckc, 581. p. 4. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ke 819 25. g.)

iec.

24 g., Rēzeknes apr., Kaunatu
pag., Rēzeknes apr. I iec. miert.
1925. g. 20. martā, Latgales
apgt.
1 krim. nod. 1925. g.
6. okt., 184. p., 5 dienas aresta.
(Akts Ke 1520/25. g.)
8665. Stasulis, Pēteris Jāņa d., 21 g->
Kaunas gub., Liepājas 11 iecmiert. 1925. g. 28. dec, 581. p(Akts
1. d., 3 mēn. ciet.

8655. Sašilovs, Nikolajs Nikolaja d.,
29 g., Liepājā, Grīvas iec. miert.
1925. g. 11. jūnijā, Jelgavas
apgt. 1925. g. 30. okt, 581. p.
1. d.,
1 men.
ciet.
(Akts
Ke 469/25. g.)
Sisojevs,

IV

(Akts Ka, 492/25. g.)
Jēkaba d.,
8663. Sproģis, Indriķis
57 g., Cēsu apr., Drustu pag.,
Rīgas apgt. 1925. g 11. nov.,
652. p. l.d., 1 ned. aresta. (A.
Ke 346/25. g.)

39 g., Grīvas iec. miert. 1925. g.
17. apr., 616. p. l.d. 2. pkt.,
2 ned. ciet. (A. Ke 318/25. g.)

8656.

apr.

1925. g. 21. dec, 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet (Akts Ke 2/25. g.)
8662. S pal viņš, Andrejs Pētera d.,
46 g., Cēsu apr., Šavienas pag.,
Rīgas apgt. 1925. g. 11. dec,
1922. g. 4. apr. lik. par taut
nobals. 9. pkt, i mēn. ciet.

i

34 g., Ilūkstes apr., Ka lkūnes
pag., Grīvas iec. miert. 1925. gkt..
17. apr., 616. p. 1. d. 2. p
g.)
25.
326
2 ned. ciet. (A. Ke
8667. Stirne, Jānis Pētera d., 32 g-,
Valmieras apr., Naukšēnu pag-.
Valkas apr. I iec. miert. 1925. gmen.
15. dec, 591. p., 60. p., 1
g.)
ciet. (Akts Ns 713.25.
8668. Stradiņš, Andrejs Jāņa d.,31 gMadonas apr., Vietalvas-Odziegnas pag., Rīgas apgt. 1925.
dienas
12. dec. 639. p. 1. d., 3
aresta. (Akts Ke 522/25. ??)
8669. Straujiņš, Jūlijs Jāņa d.,24 g-Valkas apr., Ēveles pag., R'8*
1925. £;
apgt. I krim. nod.
17. nov., 652. p. 1. d., 7 dienas
aresta. (Akts Ke 567 25. g-)
8670. Straumenieks, Eduards N'°'
laja d., 18 g., Krustpils pag-miertDaugavpils apr. VIII iec.
1925. g. 10. dec, 581. p. 1- d ''

57. p. 3. pkt, 1 mēn.
(Akts Ke 836/25. g.)

Liepājas III iec. miert. 1925. g.
18. dec, 581. p. 1. d., 2 ned.
ciet (Akts Ke 887/25. g.)

ciet.

8671. Straumīts, Jēkabs-Augusts Andreja d., 25 g., pied. pie Rīgas
apr.,
Tiesa
1923.
g.
Kara
27. martā, 445. p. 1. pkt., Satv.
Sap. 1920. g. 19. aug. amn. akt.
§ 17. pkt. „c", 3 mēn. ciet.

8680. Šeninš, Ernests-Heinrichs Anša
d., 22 g., Talsu apr., 2. Ventspils
kājn. pulka tiesa 1925. g.lO.dec,
581. p. 1. d., 6 mēn. ciet. (Akts
Ke 11/64/25. g.)

(Akts Ke 533/25. g.)
8672. Strazdiņa,
Anna Kriša m.,
54 g., Kuldīgas apr., Kurmales
pag., Liepājas III iec. miert.
1925. g. 24. nov., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ke 626/25. g.)

8681. Ševelinskis, Juris Andreja d.,
48 g., Kaunas gub., Rīgas pils.
IX iec miert. 1925. g. 17. nov.,
574. p. 3. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ke 1313/25. g.)
Šīrants,
Richards Mārča d.,
8682.
22 g., Valmieras apr., Kokmuižas pag., 4. Valmieras kājn.
pulka tiesa 1925. g. 29. dec.
51., 556. p. 1. d., 3 mēn. ciet.,
s.
ar sekām kara dien. pēc k.
p.
p.
(Akts
lik
51. un 52.

8673. Strazdiņš, Jānis Kārļa d.,30 g.,
- Cēsu apr., Kosas pag., Cēsu
1925. g.
apr. III
iec. miert.
7.

dec, 581.

p., 4 mēn.

ciet.

(Akts Ke 601/25. g.)
Jānis Staņislava d., 22 g., pied. pie Bebrenes pag., Ilūkstes apr., Kara
Tiesa 1923. g. 1. martā, Kara
Virstiesa
1923.
g. 24. apr.,
51., 581. p. 3. d. un Satv. Sap.
1920. g. 19. aug. amn. akt.

8674. Strazds-Strods,

V nod. § 17. pkt. „c", 6 mēn.
ciet. ar visām ar šo sodu savien.
sekām, atņemot kaprāļa dien.
pakāpi.
(Akts Ka 422/22. g.)
8675. Svimpulis, Jānis Jāņa d.,45 g.,
Valkas apr., Ērģemes pag., Liepājas III iec. miert. 1925. g.
30. okt., 181. p. 2. d. 1. pkt.,
2 ned. ciet. (A. No. 673/25. g.)
80Svi pste,

Alfrēds

Alfrēda

d.,

23 g., Rīgā, Rīgas X iec. miert.
1925. g. 20. nov., 184. p.,
3 dien. aresta. (A.Ke 1429/25. g.)
8677 .
Šachurovs, Nikolajs Sīmaņa d.,
39 g., Ludzas apr., Briģu pag.,
Latgales apgt. 1925. g. 30. okt.,

Ke 22/25. g.)

,

saukts
ari Studits,
8683. Skudīts,
37 g.,Valkas
Zandera
d.,
Jēkabs
apr., Kārķu pag., Valkas apr.
janv.,
I iec miert. 1926. g..8.
ciet. (Akts
581. p. I- d., 3 mēn.
No

16 26. g.)
Emilija

Indriķa

m.,

8684

.Šmēman,

8685

Šmidts, Kārlis-LeopoldsKārJad..
pag..
15 cr ,Valkas apr.,Smiltenes

Naud'tes
21 g., Jelgavas apr.,
192o. g.
iec.mert.
X
pag, Rīgas
2 men. ciet
l.d.,
581.
p.
nov,.
2
g.)
(Akts Ke 579 25.

miert 1925.g.
Valkas apr. II iec.
apgt. II krim.
Rīgas
sept.,
11.
581. p.
dec
nod. 1925. g. 15.
1-d- 2
55.
p.
'
51.
p-,
d.,
1
/P^f
iest. (Akt^
ievietot lab.-audz.
K» 2463 25. g.)
Andžs Jēkab aīd.,
8686. štein bergs,
pag.,
g
Cesu apr., Opes
«l

578. p. 3. d. un 1. d., 6.mēn.
RĻf'V. niiec.^t.192^.
3b. p..
_ ciet. (Akts Ke 624/25. g.)
97 nov., akc sod. lik.
86?8. Šaroks,
1021 25. g.)
d.,
Ke
Vikentija
(A.
ciet.
2
ned
Vladimirs
17 g., Liepājā, Liepājas III iec.
Jāņa d., 51 g-,
sfiST Š^erns , Pēteris
868/
miert
1925. g. 19. dec, 5t,
Kaz dangas pag..
"
apr.,
Aizputes
581. p. i. d., 57. p. 3. pkt,
19Jo.
miert.
Qairliis
iec
ld
1 mēn. ciet. (A. Ke 931/25. g.)
ciet.
mēn.
4
|
.
dec 581. P8679g.)
Šenberg, dzim. Kīvel, Amālija
67925.
(AktsKe
Ēvalda " m., 49 g-, Liepāja,

8688. Štrifelbergs,

Aleksandrs-Žano

Ernesta d., 19 g., Talsu apr.,
Vandzenes pag., Jelgavas apgt.
1925. g. 28. okt., 442. p. I. d.,
3 dienas aresta. (A. Ke 260/25. g.)
8689. Šubert, Ernestine Mārtiņa m.,
31 g., Krievijā, Krievijas pav.,

Jelgavas apgt. 1925. g. 24. nov.,
448.,

442. p.
(Akts

aresta.

1. d., 7 dienas
Ke 195/25. g.)

8960. Šveicer, Kristine Indriķa
m.,
40 g., Valmieras apr., Rencēnu
pag., Cēsu apr. 1 iec miert.
1925. g. 16. dec, 581. p. I. d.,
1 mēn. ciet. (Akts Ke 944/25. g.)
8691. Šveicer, Marija Ādama m.,55 g.,
Rīgas apr., Suntažu pag., Cēsu
apr.
I
iec.
miert.
1925. g.

16. dec, 581. p. 1. d., 3 ned. ciet.
(Akts Ke 884/25. g.)
8692. Šveicers, Jānis Indriķa

d.,27 g.,

Suntažu pag., Cēsu apr. I iec.
miert.

1925. g. 16. dec, 581. p.

l.d., 1 mēn. ciet., spr. pēc kop.
ar Cēsu apr. I iec miert. 1925.g.
16. dec. spr., 581. p. 1. d. un
un 53. p. 2. pkt, 3 ned. ciet.
(Akts Ke 944/25. g.)

8693. Tarvid, Vera

Josifa m.,

19 g.,
Daugavpili, Daugavpils apr. I
iec. miert. 1925. g. 9. dec,
581. p. 1. d., 57. p., 2 ned.
ciet. (Akts Ke 849,25. g.)
8694. Tauriņš, Vladimirs (saukts Voldemārs) Jāņa d., 18 g., RīgāRīgas pils. I iec. miert. 1925. g,
16. sept, 581. p. 1. d., 57. p.
3. d.,
2 mēn. ciet.
(Akts
Ke 1058,25. g.)
8695. Terecans, Salimons Franča d.,
24 g., Ciblas pag., Ludzas apr.,

Ludzas
apr.
II
iec. miert.
1925. g. 15. dec, 184. p. 1. pkt.,
1 diena aresta. (A. Ke 666/25. g.)
8696. Tichonovsjāzepsjevdokima d.,
19 g , Daugavpils apr., Naujenes
pag., Daugavpils apr. IX iec.
miert. 1925. g. 1. dec, 284. p.,
naudas sods Ls 20, maksāt nesp.
gad. 7 dienas aresta. (Akts
N9. 1031 25. g.)

8697. Tichvinskaja, Jevgeņija Marka m., 51 g., pied. pie Valkas
apr., Vec-Laicenes pag., Kara
Tiesa 1925. g.
10. dec, 51.,
190. p. 1. d., 6 mēn. ciet. (Akts
Ke 194/25. g.)
8698. Timbers, Ādolfs Friča d., 26 g.
Liepājā, Liepājas III iec. miert.
1925. g. 11. sept, 184. p.,
3 dienas aresta. (A.Ke 724 '25.g.)
8699. Timofejevs, Osips Stepana d.,
17 g., Ludzas apr., Michalovas

pag.,

Latgales apgt.

1925. g.

22. maijā, Tiesu Palāta 1925. g.
22. sept, 51., 468. p. l.d., 57. p.
6 mēn. ciet. (Akts
3 pkt.,
JMa 1152/25. g.)
Pēters
Nikolaja d.,
8700. Tjunīts,
17 g, Rīgā, Rīgas II iec. miert.
1925. g. 12. dec, 581. p. 1. d 1 mēn. ciet. (Akts
57. p.,
Ke 1663/25. g.)
8701. Turiņš, Pēters Andreja

d., 22 g.,

Madonas apr., Ļaudonas pag.,
Rīgas II
iec miert. 1925. g.
12. dec, 591. p. 1. d. 1. pkt
1 mēn. ciet. (A. Ke 1359 25. g.)

8702. Ušackis, Roberts Jāņa d., 21 gJēkabpils apr., Dignājas pagJēkabpils iec. miert. 1925. g30. dec, 581. p. 1. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ke 1113/25. g.)
8703. Užans, Jūlijs Jēkaba d., 39 gCēsu apr., Skujenes pag., RigaS
apgt. 1925. g. 17. nov., 142. p1. d., 7 dienas aresta. (Akts
Ke 502 / 25. g.)
8704. Vagel, Sofija Tomasa m., 33 gDaugavpils apr., Naujenes pag..
miert.
Daugavpils apr. IX iec.
1925. g. 16. dec, 155. p., 3 dienas
aresta. (Akts Ke 1114 25. g.)
Lī8705. Valdovska, Anete-Gotlība
aprJelgavas
bas m., 36 g.,
Pankules pag., Jelgavas apgt1925. g. 24. nov., 448., 442. p1. d., 5 dienas aresta. (Akts
Ke 23725. g.)
8706. Valdsons, Ādolfs Vilhelms Jēkaba d., 20 g., Ventspils aprSarkanmuižas pag., V entspils

1 iec

miert.

1925. g. 26. nov.,

581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn. ciet.
(Akts Ke 687/25. g.)
8707. Va n ka,Edgars Alberts Mārtiņa d.,
24 g., Valmieras apr., Vainižu
pag., Valmieras apr. III iec.
miert. 1925. g. 20. nov., 184. p.,
2 dienas aresta. (A. Ke 505/25. g.)

8708. Varpoga, Jānis Pētera d., 41 g.,
Mūrmuižas pag., Cēsu apr. I iec
miert. 1925. g. 7. dec, 581. p.
(Akts
4. d., 1 mēn. ciet.
Ke 873/25. g.)
8709. Vasiļevskis, Miķelis Ādama d.,
29 g., Vilnas gub., Liepājas
apgt. 1925."g. 25. nov., 578. p.
3. un 1. d. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ke 72/25. g.)

8710. Vasiljevs, Michails Fedora d.,
20 g., Daugavpils apr., Naujenes
pag., Daugavpils apr. JX iec.
miert. 1925. g. 27. nov., 179. p.,
naudas sods Ls 10, maksāt nesp.
gad.
3 dienas aresta. (Akts
Ke 1054/25. g.)
8711 - Vaskis, Aleksandra Kārļa m*
34 g., Madonas

apr., Sausnējas

Pag., Rīgas XI. iec miert.
1925. g. 29. dec, 581. p. 1. d.,
2 ned. ciet. (A. Ka 914/25. g.)
8712. Vavilovs, Sidors Feodora d.,
39 g., Grīvas iec miert. 1925. g.
18. apr., 616. p. 1. d. 2. pkt.,
2 ned. ciet. (A. Ka 332/25. g.)
°713- Veikšans, Broņislavs Ādama d.,

25 g.; Rēzeknes apr., Atašienas

87.

8715.

8/16

-

pag., Rēzeknes apr. V iec. miert.
1925. g. 10. dec, 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (A. Ka 993/25. g.)
Vīksne, Jānis Nikolaja d., 21 g.,
Daugavpils apr., Krustpils pag.,
Daugavpils apr. VIII iec miert.
1925. g. 13. nov,, 574 p. 1. d.,
2 ned. ciet (Akts Ka 601 25. g.)
Viktorovičs, Aleksandrs Viktora d., 36 g., Pēterpilī, Daugavpils apr. 1 iec. miert. 1925. g.
4. dec, 184. p. 2. pkt., 2 dienas
aresta. (Akts Ka 955 25. g.)
Vildmans, Josifs Gerceļa d.,
13 g., Daugavpilī, Daugavpils

apr.

IX

iec.

miert.

1925. g.

28. jul., Latgales apgt. II krim.
nod. 1925. g. 25. nov., 581. p.
1. d., 55. p. 2. pkt., ievietot
audzin.-Iaboš. iestādē.
(Akts
Ke 1743/25. g.)
8717. Vilnīt, Matilde Emma Pētera m.,
62 g., Valmieras apr., Augstrozes
pag., Rīgas apgt. 1925.g.27.nov.,
158. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ke 579/25. g.)
8718. Viļumsons, Jānis Jēkaba d.,
29 g., Madonas apr., Liezeres
pag., Cēsu apr. II iec. miert.
1925. g. 17. nov., 581. p. 2. d.,
3 mēn. ciet (Akts Ke 484/25. g.)
8719. Vītoliņš, Jānis Ģirta

d., 41 g.,

Liepājas apr., Krātes pag., Liepājas III.

iec. miert

1925. g.

16. okt., 181. p. 2. d. 1. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ke 554/25. g.)
8720. Vītols, Augusts Jāņa d., 28 g.,
Talsu apr., Kandavas pag., Kandavas iec miert. 1925.g. 22. dec,
581. p. 4. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ke 541/25. g.)
8721. Vītols, Jānis Bernhards Jāņa d.,

45 g., Rīgas apr., Turaidas pag.,
Valmieras apr. III iec. miert.
1926. g. 15. janv., 51., 581. p.
2. d., 49. p., 3 mēn. ciet. (Akts
Ke 5/26. g.)
8722. Volfangs, Zigismunds Jāņa d.,
42 g., Polijā, Liepājas i iec.
miert. 1925. g. 28. febr., Liepājas
apgt. 1925. g. 12. okt, 581. p.
(Akts
4. "d., 3 mēn. ciet.
Ka 307 25. g.)
8723. Vucans, Ignats Ādama d., 27 g.,

Daugavpils apr., Jasmuižas pag.,
Daugavpils apr. III iec. miert.
1925. g. 11. dec, 581. p. I. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ke 531/25. g.)
8724. Vuškans, Antons Jāņa d., 30 g.,
Ilūkstes apr.,. Rubeņu pag.,
Daugavpils apr. IV. iec. miert.
1925. g. 22. dec, 581. p- 1. d.,
(Akts
49. p., 2 ned. ciet.
Ke 738 25. g.)
Ignatam.,
Sl°o Zadovskaja.Zuzanna
pils.
Rīgas
Daugavpilī,
g.,
18

III

iec. miert 1925. g. 19. dec,

581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt,
1 mēn. ciet. (A. Ka 1401/25. g.)
8726. Zaļmežs, Augusts Jāņa d., 17 g.,
Tukuma apr., Aizputes pag.,

Tukuma
17

iec.

miert.

dec, 262L

1925. g.

p.;

3

dienās

aresta. (Akts Ke 977/25. g.)
8727. Zalukšņa, Salimons Franča d.,
35 g., Bikovas pag., Rēzeknes

apr.

I

iec.

miert.

1925. g.

13. nov., 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ke 4/25. g.)
8728. Zariņ, dzim. Kuzul, šķirta Štein,
Alide Dāvida m., 31 g., Rīgā,
Rīgas apgt. 1925. g. 11. nov.,
445. p. 1. pkt., 2 ned. ciet. (Akts
Ke 526/25. g.)
8729. Zariņš, Ernests Jāņa d., 24 g.,

Valkas apr., Jērcienu pag., Latgales

artilērijas

pulka

tiesa

1925. g. 30. nov., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ke 14/25. g.)
8730. Zavjalovs, Vlass Trofima d.,
35 g., Rēzeknes apr., Viļānu
pag.,

Rēzeknes

apr.

IV

iec.

miert. 1925. g. 25. jul., Latgales
apgt.

II

krim. nod. 1925. g.

3. nov., 182. p. 2. d. 1. pkt,
naudas sods Ls 20, maksāt nesp.
gad.

5

dienas

aresta.

(Akts

Ke 1546/25. g.)
7831. Zeifs,

Genochs

Morducha

20 g., Daugavpilī,

apr.

I

iec.

miert

d.,

Daugavpils
1925.

g.

23. dec, 184. p. 2. pkt., 1 diena
aresta. (Akts Ke 1029/25. g.)
8732. Zeiļa, Francis Jēkaba d., 39 g.,
Daugavpils apr.Jasmuižas pag.,

Daugavpils apr. III

iec. miert.

1925. g. 11. dec, 581. p. 1. d.,

2 ned. ciet (A. Ke 531/25. g.)
8733. Zelčs, Ksavers Antona d., 25 g.,
Jaunlatgales apr., Baltinovas
pag., Jaunlatgales apr. I iec.
miert. 1925. g. 19. nov., 181. p.

2. d. 1. pkt, 3 mēn. ciet. (Akts
Ke 838/25.

g.)

8734. Zelenkova,
Malanija Grigorija m., 33 g., Grīvas iec miert.
1925. g. 17. apr., 616. p. 1. d.
2.

pkt.,

2

ned.

Ke 320/25. g.)

ciet.

(Akts

8735. Zelģis, Indriķis Ernesta d., 60 g.,
Kuldīgas apr., Vārmas pag.,
Saldus iec miert. 1925.g. 16.sept.
607. p. 2. d., 1 mēn. ciet (Akts
Ke 581/25. g.)
8736. Zeltiņ, Marija Jāņa m., 23 g.,*
pied. pie Rīgas apr., Mangaļu
pag.,KaraTiesa 1923. g. 26. jul.,
581. p. 1. d., 60. p., 3 mēn. ciet.
(Akts Ka 36/23. g.)
8737. Zeltiņš, Alberts Pētera d., 19 g.,
Krustpils pag., Daugavpils apr.,
VIII iec miert. 1925. g. 30.dec,
581. p. 4. d., 57. p., 2 mēn. ciet.
(Akts Ke 819/25. g.)
8738. Zeltiņš, Jānis Jāņa d., 50 g.,
pied. pie Rīgas apr., Mangaļu

pag.,KaraTiesa 1923.g. 12. janv.,616. p. 1. d. 2. pkt., 1 g. ciet.
(Akts Ke 273/22. g.)

8739. Zeltiņš, Pēters Andreja d., 30 g.,

Daugavpils apr., Ungurmuižas
pag., Daugavpils apr. I iec.
miert 1925. g. 11. nov., 512. p.
3. d., 2 mēn. ciet.
(Akts
Ke 4/25. g.)
8740. Zirnīts, Eduards Jura d., 29 g.,

Cēsu apr., Meiranu pag., Latgales apgt. 1925. g. 25. apr.,
Tiesu Palāta 1925. g. 27. okt.,
448., 443. p. 1. d. 6. pkt, 2 mēn.
ciet (Akts Ke 1050/25. g.)
8741. Zubovski, Marija Anna Zilvija
Jāņa m., 38 g., Bauskas apr.,
Bārbeles pag., Jelgavas apgt
1925. g. 27. nov., 448., 442. p.
1. d., 3 dienas aresta. (Akts
Ke 177/25. g.)
8742. Zunde, Klementins Jezupa d.,
12 g., Rēzeknes apr., Andru-

penes pag., Rīgas apr. II iec.
miert. 1925. g. 18. dec, 581. p.
1. d., 55. p.,' ievietot Ropažu
zemk. un amatn. kol. (Akts
Ke 744/25. g.)
8743. Zvein, Dobe Hirša m., 28 g.,
Krustpilī, Rigas apr. III
iec

miert
apgt.

1925. g. 12. aug., Rīgas
II

krim.

nod.

1925. g.

23. nov., akc sod. lik. 1202. p.,
2 dienas aresta. (A.Ka 2507/25.g.)

8744. Zvirbule, dzim. Dragon, Karline

8745. Zvirgzdiņa,

Ede

Andreja

m.,

Augusta m., 35 g., Valkas apr.,
Palsmanes pag., Valkas apr.

22 g., Madonas apr., Vejavas
pag., Cēsu apr. III iec. miert.

II

1925. g. 16. okt, akc. sod. lik.
1202. p., 5 dienās aresta un
naudas sods Ls 4, maksāt nesp.
gad. 1 diena aresta.
(Akts
Ks 518/25. g.)

iec. miert. 1925. g. 30. sept.,

krim. nod.
Rīgas apgt II
1925. g. 12. dec, 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ke 2642/25.g.)
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Rīgā, 5. martā 1926. g.
Tieslietu ministrijas departamenta
direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Saulīts.

Valsts

tipogrāfija.

