tītu pat .ValdībuVēstnesi*sakot ao 1. janvāra;
Saņemot ekapedioljg:
. 75 tbj. — kap.
mēnesi
fm I

Ples&tot mājā uti pa pastu:
[ .; . 80 sbj. —ļ kap.
Hbt 1 mēnesi
#ta atsevišķi namam: saņemot
ekspedīcijā
f
tt atkalpārdevējiem

.

.

.

8
%
3 ..

Latvļlas valdības

un

fļJ^^^M^ L^

Sludinājumu maksa:
a) tiesa siudinājsmi līdz 30 viensiējīgāss rindiņām . . . .

dienas

par katru taļāks rindiņu .

Redakcija:

Valsts tipogrāfijas apgādība drīza laika (apm. marta sakumā) iznāks tieslietu
ministrijas sevišķas komisijas sagatavotie

Sodu likumi latviešu valodā

.

b) dtām iestādēm an amata personām, pai katra vienslejīgu
| rindtan
e) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņa

Kantoris un ekspedīcija:

irK^KK jļ^^j"^
Rīga, pili J& 2. Td.Jfc9.g9 tS&ĒĒeSMšM^
Rlgl, pilī Ns 1. Tel.Nš9-57
Runas stundas *o 11—12^ , Tr*»*^J**li'
Atvērts «o pulkste* 9—3

Sodu likumu firomota ualsts valoda
1903. gada 22. marta

laikr aksts
oficiāls
svētdienas

^m

Iznāk katru dienu, izņemot

Šīs iemaksas izdalāmas uz pagastiem
samērā ar nekustamu īpašums vērtību
pagastos.
12. Apriņķu valdes un padomes pie
budžetu sastādīšanas, apstiprināšanas un
iesūtīšanas iekšlietu ministrijas apstiprināšanai pieturas pie likuma par pagastu
pašvaldību un uz Ši likuma pamata iz-

dotas instrukcijas noteikumiem un terar vajadzīgiem paskaidrojumiemnorādījumiem un papildinājumiem saskaņā ar miņiem.
jauno iekārtu un valsts vajadzībām. Grāmata aptvers 10—12 drukas lokšņu, bus
13. Apriņķu valdes ved rēķinu grāaz laba papira un maksās 125 rbj. par brošētu eks. bez piesūtīšanas.
matas, sastāda ieņēmumu un izdevumu
Tā kā ir paredzēts iespiest tikai vienu reizi un nedaudzos eksemplāros, tad dokumentus un dod iekšlietu ministrijai

180 rbj. — kap.
6 . — .
8 .

—

10 .

—

.

.

Skolu valdēm un skolu pārziņiem.
Lai būtu iespējams noslēgt pagatavojamos skolotāja dienesta gaitu sarakstus,
lūdzam skolu valdes iesniegt par ikvienu
darbojošos skolotāju īsu ziņojumu: no

kuras dienas un kādās skolas skolotājs
skaitās dienestā Latvijas pastāvēšanas laikā, par beigu datu ņemot
š. g. 31. decembri. Ziņojumi izpildāmi
katrs atsevišķi, jo būs pievienojami atsevišķām cenza lietām. Pie tam aizrādām, ka skolotāju cenza un nokalpoto

gadu nokārtošanai vajadzīgās apliecības,

tipogrāfija lūdz ieinteresētas personas un iestādes uzdot viņai katram vajadzīgo pārskatus pēc pēdējās apstiprinātiem paskaitu no ša izdevuma jau tagad, nenogaidot pašas grāmatas iznākšanu, lai varētu raugiem un instrukcijām.
iekārtoties ta, ka tiktu apmierināti visi pieprasījumi.
14. Visos šaī *instrukcijā un pagaidu

cik tās attiecas uz Latvijas pastāvēšanas

Ministru kabineta sēde 1922. g. 28. dec.

2) ceļu izdevumu atlīdzība tiem pašiem

tiesības nokalpotos gadus

Instrukcija par apriņķu pašvaldību budžetu
un pārskatu sastādīšanu.

par ierašanos uz sēdēm un braukšanu komandējumos,
3) algas kanclejas ierēdņiem un kal' potājiem,
4) apriņķa valdes un padomes kanckjas izdevumi,

laiku, izdodamas ne no atsevišķām skolām, ' bet no s k o 1 u valdēm, kur ikvienai skolai un ikvienam skolotājam jāPieteikumi adresējami Valsts tipogrāfijai Rīgā, pil», nValdības Vēstneša" noteikumos par pagastu un apriņķu no- .
kantori līdz 1923. g. 1. janvārim.
dokļiem neparedzētos gadījumos jāpie- būt reģistrētam.
mērojas likuma par pagastu pašvaldību
Saskaņā ar š. g. .Valdības Vēstneša"
noteikumiem.
219. numurā izziņoto noteikumu 2. p.

ittIBm fficelsii m peiln.
Instrukcija

par

apriņķu

pašvaldību budžetu un
pārskatu sastādīšanu.
(Izdota uz pagaidu noteikumu par pagastu un apriņķu
nodokļiem 15 pants pamata).

1. 1921.g. 17. februārī izdota instrukcija
^Valdības Vēstneša" 1921. g. 39. numurā)
par budžetu sastādīšanu, norēķiniem un

pārskatiem apriņķos un pagastos 1922. g.
21. jūnija likumā 'par pagastu pašvaldību
dzīvē ievešanu un sakarā ar to izdotu
instrukciju par pagastu pašvaldību budžetu
an pārskatu sastādīšanu uzskatama par
dzīvē nepiemērojamu un tādē) atceltu.
Līdz

jauna

likuma

ievešanai dzīvē ap-

riņķa pašvaldības budžetu un pārskatu
sastādīšanā jāpieturas pie sekošiem noteikumiem.

2,

Apriņķa

valdes

sastāda

savus

5) apriņķa valdes, padomes un kanclejas telpu uzturēšana vai īrēšana,
telpu apkurināšana, apgaismošana

Rīgā, 1922. g. 21. decembrī.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Pašvaldības departamenta
direktorsJ. Zankevics.

Ievedot

jaunu

ar pagastu

dības likumu

saskaņotu

rodas pārejas

laikmets

pašval-

budžetu
no

gadu

1923. gada

1. janvāra līdz 31. martam. Uz šo pārejas laikmetu attiecināms apriņķu valžu

1) administratīvi izdevumi un
2) uz likuma par pagastu pašvaldību
pašval19. panta pamata apriņķu
dībām uzlikto pienākumu veikšanai
vajadzīgie līdzekļi.

izdevumus apriņķa _ pašvaldība var izdarīt tikai uz ārkārtēju
noteiienākumu rēķina unuz sevišķu
kumu pamata. Parādu un paradu procentu nomaksai vajadzīgās sumas uz5. Ārkārtējus

ņemamas budžetā.
6.

Pie

apriņķa

admini-

stratīviem izdevumiem pieder:

priekšnieks

K. Melnalksnis.

mMMī iesiižB pniplsmi

Nosacīti notiesāto saraksta Nr..

.Imogen", .Fenchurgh", .Northumbrian", Fridricha m.".

6) satiksmes ceļu lietās.

uz kuģa ,GIensIoy% atstādams manto
jumu 23 angļu marc. 18 šil. 6 pensus.
Tieslietu ministrijā atrodas nelaiķa ap-

Tieslietu . ministrijas departamenta
direktora vietā J. Saulits.

liecināta ģīmetne.

Nodaļas vadītāja

8.

Apriņķa budžetā uzņemamas sumas

iepriekšējā gada neparedzētu izdevumu
segšanai,, kā arī iepriekšējā budžetā uzņemtu, bet par nepiedzenamām un nepa-

.Sagomore", ,Gowanburn"_ u. c. un miris

Rīga, 1922. g. 28. decembri.

Meklējamo personu

vietā M. Lešinskij.

saraksts Nr. 80.

(1. tnrpinaj&ms no beigas.)

no apriņķu

pašvaldības

'8
£3
2) ieņēmumi no apriņķu pašvaldības
g
|
īpašumiem,
*
kapitāliem,

Uzvārds, vārds, tēva vārds,
vecums, piederības vieta!
dzīves vieta pēdējā laikā,

ārējais apraksts (pazīmes).

v*i HArt?Hnanu
VBl
«Patinams

Kas meklē, ai kāda raksta

«ņ kas darsma
atrašanas gadījumi.

m p«
v^ ko apvainots.
v

3) apriņķa pašvaldību uzņēmumu peļņa,

4) nodoklis no valsts mežiem,
5) piemaksas

pie

6743.

nodokļa no tiem tirdzniecības un
rūpniecības uzņēmumiem pagastos,
kuri šo nodokli nemaksā par labu
pagastiem,
6) piemaksas

pie

progresīvā

peļņas

nodokļa no tiem maksātājiem pagastos, kuri šo nodokli nemaksā

par labu pagastiem,
no trakiieriem, bufetēm,

7) nodoklis

Gretans, Eduards Ģirta

Ludzas

apriņķa

1. iec. mier-

dēls, 21 g. vecs, agrākā tiesneša 1922. g. 23. sept.
Ludza, raksts Ns 2478, par izvairi»
dzīves
vieta
Puškina ielā JNb 11/16; šanos no kara klausības,

procentuālā peļņas

6744. Grinbergs, Kārlis Pētera Ludzas apriņķa pr-ka 1922. g.
dēls, 30 g. vecs, Ludzas 25. nov. raksts N° 30686/632,
apr. Domopoles pag. par pašdarināta degvīna iz>
Kalveisu
fermas
pil- gatavošanu, sodīts administratuvāku
ziņu tivā kārtā ar 500 latiem, vai
sonis,
trūkst.

no

pagastu

nekustamu

īpašumu nodokļa,
12) nodoklis no automobiļiem un velosipēdiem pagastos un
13) dažādi neparedzēti ieņēmumi.
Kanclejas

pilsonis.

tiem pašiem pamatiem,

kā noteikts par

19. pantu uzliktu pienākumu

apmēriem,

raksts

>fe

3752,

apv.

s.

Paziņot dzīves vietu,

Apcietināt

un paziņot meklētājam,

1.

618. p.

.
Ģermānis, Latgales apgabaltiesas, Ludzas
6747. Goldrings,
bij. Viļakas slimnīcas apr. 5. iec. miertiesu. 1922. g.
6. dec. raksts Ns 2197, apv.
ārsta.

Paziņot dzīves vieta
meklētājam.

sod. lik. 532. p. 3. pkt.

nodoklis_ ņemams uz

pagastu valdēm.

Izpildīt lēmumu un
paziņot meklētājam,

1 mēn. cietuma.

iec. miertiesneša
4.
6745. Greifs, Reinholds Adai- Rīgas
8) nodoklis no tirdzniecības uu rūpbērta d., 35 g. vecs, 1922. g. 22. novembra raksts
niecības zīmēm apriņķī,
Rīgas pilsonis.
>fe 791, apvainots s. 1 581 p.
^
9) piemaksas pie vērtības pieauguma
1. d. (.Valdības Vēstneša*
nodokļa un pie nodokļa par neJvfa 284/21.)
kustamu īpašumu atsavināšanu vai 6746. Gasperovics, Osips Bog- Latgales apgabaltiesas Daugavapgrūtināšanu ar parādiem pagastos,
1. iec izmekl.
dana d., apmēram 55 g. pils apriņķa
10) kanclejas nodoklis,
vecs, čigāns, Daugavpils tiesn. 1922. g. 23. novembra
11) iemaksas

Paziņot dzīves vietu
meklētājam,

tuvāku ziņu trūkst.

tirgiem un celtuvēm pagastos,

11. Pagastu iemaksu apmērs atkaI) atalgojums apriņķa valdes unpapašvaldībām saskaņa
domes locekļiem par piedalīšanos rājas no apriņķu
pašvaldību
pagastu
par
ar
likuma
sēdēs kā valdē un padomē, tā ar i
kā priekšstāvjiem dažādas komisijās,

L. Ausējs.
Pamatskolu nodaļas

4) agronomiskās palīdzības ziņā,
5) uguns apdrošināšanas lietās un

10.
pašvaldības

J* P. 5698.

Skolu departamenta direktors

un apkopšana un

1922 gadam apstiprinātais budžets s/ia
apmēros tiklab izdevumu kā ieņēmumu

posteņos, izņemot ieņēmumus no progresīvā ienākuma un procentuālā peļņas
nodokļiem tādā surnā, cik tie ar likuma
par pagastu pašvaldību 77. un 78. pantiem pāriet uz pagastu budžetiem. Caur
šo radušies deficīti
ievedami jaunajā
1923/4. gada budžetā.
4. Apriņķa pašvaldības kārtējie izdevumi ir:

ieskaitīt tikai

par 16 stundām

Uzaicinājums.
6) telpu apgādāšana, apkurināšana un
Tieslietu
ministrija
uzaicina 1922. g. ievietotā š. g. 22. decembrī «Valdības
apgaismošana priekš apriņķa priekš" 289. nucjutf
nieka, viņa palīgiem un policijas 25. janvārī Dženovā mirušā jūrnieka gdpriekšniekiemsaskaņā ar 1918. g.' varda Rozītes tuviniekus ierasties mizem te 1170 ,51. p„ 636. p. 1. pk. «
iela te 6) vieta lasāms: ,51. p., 636. p. 1. d. 1. pk.",
5. decembra pagaidu noteikumu nistrijā (Rīgā, Antonijas
istaba te 15.
12. p.
zem te 1187 .Rīgas 1. iec. miert.
Edvards Rozīts dzimis Rīgā 1888. g. 1922. g. 18. novembrī" vietā lasāms:
7. No pagastu pašvaldībām pārņemtu
marta, Nelaiķa
pēdējā dzīves vieta .Rīgas 1. iec. miert. 1922. g. 18. septembrī",
pienākumu izpildīšanai vajadzīgie līdzekļi; 3.
bija Londonā, 14 Church Row, Lime
zem N° 1196 . Ivaniņš" 'vietā lasāms:
1) tautas izglītības laukā,
Hojise. Ka redzams no viņa jūrnieka
.Ivaņins",
2) veselības aizsardzības ziņā,
grāmatiņas, viņš braucis no 1907. gada
zem Nb 1250 .Šeller, Emilija Fri3) sociālās apgādības ziņā,
uz angļu kuģiem: .Lvnorta", . Zanoni", dricha d." vieta lasāms: . Šeller, Emilija

teikumiem par pagastu un apriņķu nomumi ir:
dokļiem, ciktāl tie saskaņojami ar 1922. g.
1) ieņēmumi
3.

28. decembrī.

Nodaļas vadītājs P. K1 i n k 1 a v s.

budžetus uz laiku no 1. aprija līdz 31.
reizi uzņemtām atzītu sumu segšanai.
martam nākošā gadā pieturoties pie
1921. g. 19. janvārī izdotiem pagaidu no9. Apriņķa pašvaldības kārtējie ieņē-

21. jūnija likumu par pagastu pašvaldību.

tiem, kam nav mazāk
nedēļai

6748.

Joelsons, Leiba Zamueļa
d., 29 g. vecs, Daugavagrākā
pils pilsonis,
dzīves vieta Stabu ielā
J* 61, dz. 29.

Rīgas pilsētas III. iec. miertiesneša 1922. g. 21. novembra
raksts J* 804, apv. sod. lik.
238. p.

(Turpinājums 3. lapas pusē.)

Paziņot dzīves vietu,

Pie instrukcijas (.Valdības Vēstneša* S. g. 290. numurā).
Pielikums ** I

Paraugs.
-"~"~"~~

6

pie instrukcijas 2. panta.

apriņķī,

pagasta

budžets

par

(no 1. aprija 192

a
b
c

192..../

gadu

e

192.... g.).

g. līdz 31. martam

7

IEŅĒMUMI.

a
b

B|
un O. 03

a

a

K.

,

Rbļ.

K.

.

a
b

-,—
Rbļ. K.

a
b
Pēc apstiprinātā gada pār-

skata, pielikums >&--

g

Apriņķa valdes apstiprināts
pagasta padomes lēmums

Kopā par l.§ . .
,
.. .,

.

c
d

—

Ieņēmumi
no pagasta kapitāliem:

no
\ķ

j

no rezerves kapitāla

192

10

g., pielikums
...

b
c

„„

1 a
b

c
2 a
b

Ieņēmumi no pagasta īpašumiem:
no X mājas zemes noma par 192

g.

Nomas līgums no
192 g.

no X zemes gabala noma par 192 g.
,
_ ..

Nomas līgums no
192 g.

X veikala telpu noma par

192

a

2
a
b

ta

no X dzirnavām

.

c
d
e
i

Pielikums — atsevišķs būdžets par katru uzņē-

X kaļķu cepļa
_

c

tnumu.

3

Kopā par 4. § . .
5

Nodokļi:
1

nekustamu īpašumu nodoklis ....

2

o/o no visu pagasta
nekustamu īpašumu iene-

sīguma vērtības, kas aprēķināta
— — latu.

personīgais nodoklis

Apriņķa

valdes paziņojums

Ns
par 7 dienu peļņas
normu pirmās grupas maksātājiem

8

2

c

tāpat no kredītiestādēm

....
..

Apriņķa valdes paziņojums
Ks
Apriņķa valdes paziņojums
X°
o/0 no ga(ia peļņas
pēc padomes
lēmumu

4

zvejas nodoklis

? .

3

. .
i

5

piemaksas

pie valsts progresīvā ienā-

6

izpriecas nodoklis

_
7

, .
. ,,,
rakstu nodoklis ..........
Kopa par 5. § . .

g
1

a
b

_, -_.. . _
,
Dazadi ieņēmumi:
Soda naudas:
par nodokļu nesamaksāšanu laikā . .
» rīkojumu neizpildīšanu

c

-

3

1

£
2

I ''

ārstēšana
apbedīšana
apkalpotāji
pārējie izdevumi
Nespējnieku nams:

b

(pabalsts) . . .

1
i
, .

Izglītības veicināšana:
Darbinieku atalgošana:
algas . . . skolotājiem
algas apkalpotājiem
Pārējie skolu izdevumi:
mācības līdzekļu iegādāšana
rakstāmlietu
,
skolas inventāra

....

bibliotēkas
,
Lasītavas ierīkošana:
grāmatu iegādāšana

....

inventāra

b
c

d

.........

.

-

-

1

Pagasta padomes lēmums
Ms
par
nodaļas
budžetu.

a
b

ēku remonts

apkurināšana
apgaismošana
apdrošināšana

ļ

ateju tīrīšana un skursteņu slaucīšana

lēmumi

no "

.

'*'

„

vecmātei

—
?

?

-

--

_

"

b

-

;

Izdevumu nosaukumi

_~
«*> re 3
un O. 03

b
Kopā par 5. § . .
6

a
b
c
5
a
b

c

Kārtējie

Apsardzības veicināšana :

«*. ag

Ķ

3
4

<

a-o a-p.
Rbļ.

inventāra iegādāšana

kareivju Iesaukšanas izdevumi ...
mobilizācijas
.
...
rezervistu lietā
karaspēka daļu novietošana ....

«3

Rbļ.

Kopā par 6. § . .

Ķ.

7

Pagasta padomes

lēmumf

j^

f

»

Pasta un telefona satiksmes uzturēšana :
pasta un telefona iestāžu pabalstīšana
pasta piegādāšana
.

1
2

izdevumi.

Pagasta pašvaldības administratīvie izdevumi:
Pagasta valdes atalgošana:
alga pagasta valdes priekšsēdētajām?
? . .
l°«k!<em ...
ceļa izdevumi
Pagasta padomes _ atalgošana:
atlīdzība par sēžu dienām
ceļa izdevumi
Techn^kā personāla algas:
alga darbvedim
. darbveža palīgam . . ? . . . .
, kanclejas ierēdņiem
pabalsti un komandējumi
Apkalpotāju uztuiēšana:
alga ziņnesim
. . .
.
pastniekam
pabalsti
Pārējie valdes un padomes izdevumi:
grāmatas un kanclejas piederumi . .
.

ii

O. .S -o E

sili
iiia aili
«o5 3

>j*>
—
1
gt>| | Ķ.

A.

_

a

. .

š™-ā

33
=3
G^.

4

,

Pagasta sabiedrībai piederošu nekustamu īpašumu uzturēšana:

5

??-

1

a
b
c
d

;

~

a

S»

3

gr»

Darbinieku atalgošana:
alga ārstam

c

<—

« a/a b
fa

x

ļ

Pārējie izdevumi:
ārstniecības un dezinfekcijas līdzekļu
a
iegādāšanai
b
baku un citu aizsardzības līdzekļu
potēšana
3
Veterinārā palīdzība;

«šj*
v******
nm*a Pārnes

IZDEVUMI.

a
b

M

Veselības aizsardzība j

Kopā par 7. § . .

c

-

Kopā par 3. § . .

-

Pavisam

2

j

ļ
'

N. skolas nams:

4

citi neparedzēti ienā-

c

b

i

Kopā par 4. § . .

b

a

....
....

,

a

1

'

.... * skolas namu uzturēšana.
a

kumi :

1

-I

b

pašvaldības:

atmaksājumi un

apģērbs

b
6

2

-

apbedīšana . . .
^
Uzturēšana patversmē:
uzturs

Kursu un priekšlasījumu sarīkošana:
Līdzdalība ārpus pagasta skolu uzturēšanā s
>

d

(aizņēmums) .

3

d

4
5

/

a

-

ārstēšana

—

=±==zz===fflBS!f?::

c

a
b

e

Ārkārtēji ieņēmumi.

no apriņķa

Nespējnieku uzturēšana.
Pabalsti ārpus patversmes:
naudā
pārtikā
apģērbs

c

Aizņēmumi un pabalsti:
no valsts:

7

.

ateju tīrīšana un skursteņu slaucīšana

7

Kopa par 6. § . .
B.

i
ļ

apdrošināšana

b

nodokļa apmēru.

atlīdzība par apriņķa
nodokļu ievākšanu
Dzimtsarakstu nodaļas ieņēmumi . .

2

I

-j

1 .

e

a

Apriņķa
valdes ziņojums
}&Z
Pielikums Ni>
pagasta
padomes lēmums
par
nodokļa normām.
Pielikums Ns
apriņķa
padomes lēmums par

kūma nodokļa

apgaismošana
aizsargu nodaļas izdevumi
Pagasta valdes nams:

apgaismošana

b
c

b

ļ

apkurināšana

d

a

uzņēmumiem

:

S
J

?

-

c

j*

tāpat no sīkrūpniecības

'

ēku remonts
apkurināšana

rādot to skaitu. Pielikums

Apriņķa valdes paziņojums
„
j&.*

?

a
b

1

-. rbļ.

piemaksas pie procentuālā peļņas nodokļa
no sīktirdzniecības
uzņemumiem

? ;

.

. . i

' '

Kopā par 2. § . .

Maksātāju sagrupējums, uz3 a

.

ateju tīrīšana un skursteņu slaucīšana
Kopā par 1. § . .

d

Pagasta uzņēmumu peļņa:)

4

telpu īre .

?

;

e

e

i

;

apgaismošana
apdrošināšana

a
b
c

Kopā par 3. § . .

-

c
d

1
Nomas līgums no
192 g.

,

-

Dzimtsaraksta nodaļa:
alga nodaļas darbiniekiem
grāmatas un kanclejas piederumi . .

ēku remonts
apkurināšana

2

g.

I

a
b

i

Kopā par 2. § . .
3

ļ

misijas locekļiem .... . .
tāpat zemes ierīcībaskomitej. locekļiem

Policijas uzturēšana:

9

•
-

grāmatas un kanclejas piederami .
Komisiju uzturēšana:
atlīdzība par sēžu dienām revizijas ko-

c

8

Kārtējie Ieņēmumi .

192 . . / . .

,

*

sf-gjrs

SgSB

Agrāko budžetu atlikumi:
no 192 . . / . . g. budžeta ....

b
o

-SlBg

—,
Rbļ.

A.

1

S2-

£?sS

s
S»2 3- B

Ieņēmumu avoti

Pagasta tiesasuztarēšana:
alga priekšsēdētajām .
» tiesnešiem
» tiesas darbvedim

Kopā par 7. § . .
Pielikumi
gasta

NsJ*
padomes

un apri ķa
nojumi.

_

n.

8

Pagasta pašvaldības
šanai :

i^mi
.
TaM

uzņēmumu

veik-

*

Pielikumi
K2J*
Uzņēmumu budžeti.

~"

Kopā par 8. § . .

9

Arestēto uzturēšana .

m
10

»_..
r.
.
Dažādi .izdevumi
:

1 1
2 2
o

Kopā par 9. 8 . .
?

klaušu atalgošana pagasta

iekšējām

vajadzībām
rezerves kapitāla papildināšanai '
neparedzēti izdevumi

Kopā par 10. § .
Pagājušā gada iztrūkumu segšanai;

11

Pielikumi

2

-.

uzturēšana
?

t&if

-~~~1

saraksts,
parādu

?

Kopā par U. §

.

"~

prināts pārskats.

ap

Rīgas apgabali. 3. civiinodaļa,
m Latvijas civiUik. kop- 38. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
draugi Baritons
Agaiona d.
laulātie
un Aleksandra ArteKaretnikovs

mija ra. Karetnikov, pēc pirmā vīra Popova dzim. Semjonova, noslēguši savtigurau ole
Rīgas
starpigo laulība»
notāra Čulkova 15. novembri 1922. g.,
,r kttru vini > aisiecibs
reģistra >* 5310 to laalībo. Ir atcēiaši
az viņu noslēg
un turpni. p p
Balt gub. civilUKumu %>.
oarcdzēto Malaro nantas kopību.
Rīgā, 14. decembri 1322 g J* 2813
Priekšsēdētaja v. V e i d n e r s.
Sekretāra A Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu lēmumu 7. decem
1922. g., uz Napoleona Romanovska
iaguran, uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un
18. martā
1920. g.
likuma pamata uzaicina obligācijas
tukura
rētāju,
izdota
par
3000 r.
uz Oiipa Ivana d. Stanēviča vārda pārgājusi Johana Kārļa d. Stolca īpašumā
un 6. jūlijā 1911. g. zem zara.
)* 818,
d. nostiprināta uz Napoleonam Michaila
Romanovskim pieder, nekust, mantas Liepāja zem krep. Jfe 2685, mēneša laikā,
skaitot
no
slud. iespiešanas dienas,
iesniegt tiesā minēto obligāciju
dēļ
iemaksāto 54 latu, t i. parāda ar procentam saņemšanas.
Pie kam
tiek
aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari obligācijas turētāja neierašanās gadījumā,
paradu atzīs par samaksātu un obligāciju par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parada izdzēšanu iz

uz savas 7. decembra 1922. g. lēmuma
pamata uzaicina 19 septembri 1916. g.
£aras Feinstein
Liepājā mirušas
mantiniekus, kreditorus, legataras, iideipersonas,
komisarus un
visas citas
but
kādas tiesības vai zemesgrāmatām.
Ttam varētu
prasības uz viņa ats-tato mantojumu,
Liepājā, 13. dec 1922. g. Nbl03.il/2l
vēlētos
apstrīdēt
vai
kuras
viņa*
Priekšsēdētaja b. V. Bīnenštams.
tiesai
savas
pieteikt
testamentu,
Sekretārs A. Kasperovičs.
tiesības un prasības sešu mēnešu
iespiešanas
sludinājuma
laikā, skaitot no
Liepājas apgabaltiesa
dienas .Valdības Vēstnesī".
Minētā laikā nepieteiktās tiesības un saskaņā ar savu lēmumu 4. decembrī
prasības tiks atzītas par zaudētām uz 1922 g. uz Augusta Oldricha (Ditricru)
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa lugama
uz
civ. proc.
lik.
2083.
notecēšanas testamentu pasludinām par un 2084. p. p. un 18. marta 1920. g.
likumīgā spēkā stājušos.
likuma pamata, uzaicina obligacij. turēDepijā, 13 dec. 1922. g.
J*611/22 tāju, kuras izdotas 1) par 11000 r. un
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n š t a m s.
2) par 37000 rbļ, 1) uz Au^ustes aizSekretārs A. Kasnerovīčs.
bērta m. Bolšvin vārda un 2) uz Jāņa
Jāņa d Lepna vārda, cedetas uz uzrāLiepājas apg. tiesā.
dītajā vārda un 1) 29. septembri 1899. g.
Saskaņā «11. novembra 1922. g.lē- un 2) 5. jūnijā 1910. g. nostiprinātas uz
mumu ir atcelts tās pašas tiesas Augastam Jāņa d. Ditricham piedero3. jūnija 1922. g. lēmums, ar kuru tika šas nekust mantas Ventspils apriņķī, Vār;oieklets Miķelis Friča d. B o r i s 1 a v s, ves zemesgabalu .Karlshutte", jeb .Lau«ipv. uz sod. lik. 616. p. I. d. 2. pkt. caur gal", zem krep. J>6 1640, mēneša laikā,
Jfe 5531 skaitot no sludinājuma iespiešanas diesiuļinājamu.
nas, ierasties
tiesā
lidzņemot
min.
4, Liepājā, 18. decembri 1922. g.
Tiesas loceklis F r. B a k c e.
obligācijas dēļ iemaksāto 41601 rbļ.,
p. Sekretāra A. Petrevic.
t. i. parada ar procentēm saņemšanas.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
Liepājas apgabaltiesa,
termiņa notecēšanas, arī obligācijas tuSaskaņā ar I. februāra 1921. g. likumu rētajā neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdzējam tief»ar laulību 50. un 77. p. pamata, 2. okobri 1922.g.aizmuguriski nosprieda: sību
pieprasīt parāda
izdzēšanu
iz
18. oktobri 1906. g caur Dundagas zemesgrāmatām.
draudzes mācītāju starp Frici Z ī b e r t u
Liepājā, 9. decem. 1922. g. Ak.N&924/22
un Paulini Zī b e r t, dzim. Ausman,
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n š t a m s.
slēgto laulība atzīt par šķirtu.
Sekretārs A. Kasperovičs.
N»
258
21
Liepājā, 11. dec. 1922. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
Liepājas apgabala tiesa,
Sekretāre B. Z u m b e r g.
saskaņā ar savu lēmumu no 27. tebr.
Liepājas apgabalt. reģistr. nod., 1922. g. un pamatojoties uz 18. marta
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata 1920. g. likumu un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p. p.,

uzaicina obligācijas tu-

paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
"21. novembri 1922. g. biedrību un viņu rētāju, kura izdota par 600 rbļ. uz
Mārtiņa Jēkaba d. Bubindusa vārda un
savienību reģistra 1. daļā ir ievesta bezpeļņas biedrība zem nosaukuma: .Saldas I9l5. g. 4. aprilī nostiprinātas uz KriBubindusam piedelopkopības parraudzīoas biedrība", kuras šam Andreja d.
rošas
nekustamas
mantas
Kuldīgas
valde atrodas Saldā.
Xs 166 apriņķī, zemesgabalu .Karšpors" zem
Liepājā, 15. dec. 1922. g.
kreposta N« 5760, sastāvoši no atdalīta
Reģistr. nod. pārzinis Cincels.
no Bege mājam
zem zemes grāmatu
Par sekretāra pal. J. Aldermans.
.Ns 3493 un atdalītu no .Lačplis" māzemesgrāmatu
Nt
3516,
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa, jām zem
viena
m ē n _e š a
laikā,
uz civ. proc. lik. 1460./71. p. pamata skaitot
no sludinājuma
iespiešanas
paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmumu dienas, ierasties tiesā, lidzņemot minē5. decembrī 1922 g. biedrību
nn viņu
to obligāciju dēļ temaksāto 266 r. t. i.,
savienību reģistra I. dr>ļā ir ievesta bezparāda ar procentēm saņemšanas.
peļņas biedrība zem nosaukuma: .Kalētu
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēe minētā
lauksainiecības biedrība", kuras valde termiņa notecēšanas, ari obligac. turē_
atrodas Kalētu pagastā.
tāja neierašanās gadījumā, parāda atzīs
Liepājā, 15 dec 1922. g.
*fe 172 par samaksātu, piešķirot lūdzējam tieReģ. nod pārz. C i n c e 1 s.
sību
pieprasīt parāda
izdzēšanu
iz
Par sekretārs p«l. ī A1 d e r ro « n s.

zemesgrāmatām.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
148071. p. pamata,
uz civ. proc. lik.
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
5. decembrī 1922. g., kooper-itivu sabiedrību ttn viņu savienību
reģistra
zem
1. daļā ir ievests kooperatīvs
nosaukuma: .Dunikas laaksainiecīoas
biedrība", kuras valde atrodas Dunikas

Liepājā, 13. dec. 1922.g. K«1000I121.
Priekšsēdētāja biedrs V. Bīnenštams.
Sekretārs A. K a s p e r o v i č s.

Liepājas apgabala tiesa,
!7. augustā

1922.

g.,

az

Ermta

an

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā

ar
savu lēmumu
1922. g.
7. decembriuz Donas zemes bankas
aizgādņa lūgumu, uz civ. proc. lik.
2083. un
2084. p.
un
18. marta
1920. gada lik. pamata uzaicina obligācijas turētāju, kara izdota par 3000 rbļ.
az Donas zemes bankas vārda, ua ll.jun.
1911. g. zem zum. J* 1049, nostiprināta
az Krišim (Kristapam) Jāņa d. Kronbergam piederošas neknstamas mantas
Djnalkas .Rullē" māju, Aizputes apr.,
zem lauka nekust, mantu 2. reģ. krep.
mēneša
1* 787,
laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, lidzņemot minēto obligāciju.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turētāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs par samaks. piešķirot lūdzējiem tiesību
Pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā parada izdzēšanu iz zemesgrāmatām.
Liepājā,l2.dec. 1922.g. J*>1037,22-1g.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Liepājas apgabaltiesa,

Liepājas

grāmatām.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Ozotinkevičam

procentēm;
2) atvēlēt

nekustama»

lūdzējam

pieprasīt

zemes

grāmatu nodaļā minēto parāda izdiešanu iz zemes grāmatām;
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depozītā līdz kreditora ierašanai, karam
tad nauda izmaksāt.

Liepājā, 14. dec. 1922. g.
?*768V23
Priekšsēdētaja b. V. Bienenštams.
Sekretāre B

l*962/22.

Zumberg.

Latgalei apgaijalilesai 1. (IiMja

Priekšsēd. b. V. Binenštams.
Sekretāre B. Zumberg.

piederošas

mantas Ventspils apriņķī,
Dundagas
pag. Zeltsilapse māju zem krep. 1* 1210 —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar visam

.

Liepājā, 14. dec. 1922.g.

apgabaltiesa

4. decembrī 1922.
gadā uz
3as«
pamatolūgumu, un
Ozollnkevlīa
joties uz 18. marta 1920. g. likumu un
civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p. nolēmi:
1) parādu par 1977 rbļ. 82 kap. pēc
obligācijas, izdotas uz Dundagas t deikomisa vārda un 8. novembrī 1908. g.
no-tiprinātas
oz Jānim Ernsta dēlam

saskaņā ar savu
lēmumu
4. dec.
1922. g., uz K3r|a Jāņa d. Stcpana
lug. an civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. p.
tra 18. marta 1920. g. likuma pamata
uzaicina oblig. turētāju,
kura Izdota
par 15700 rbļ. uz Sleraa Valta dēla
(Volfa d) Pragera vārda un pārgājušas
Zamuila Jēkaba d. Freidberga īpašumā
un 4. aug. 1910. g. zem žarn. J* 859
nostiprinātas uz Kārlim Ivana d. Stefanam piederošas nekust, mantas Liepājā
zem kreposta /* 395/6, mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas,
.Valdības Vēstnesī", ierasties tiesā lidzņemot minētās obligācijas dēļ iemaksāto 14131 rbļ., t. i. parāda ar procentēm
saņemšanas.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mīnētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas turētāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu piešķirot lūdzēj. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes

šo paziņo vispārībai, ka mirušas
1920. g 25. decembrī Monikas AnLiepājas apgabaltiesa
tona m. Borkovskajat, piederīgas pie
saskaņā ar savu lēmumu no 7. decem.
1922. g. uz Donas zemes bankas aizsaskaņā ar savu lēmumu 4. decembra Rundānu pagasta, privattestaments, ar.
gādņu lūgumu, civ. proc. lik. 2083. un 1922. g., un pamatojoties
uz civ. pr. kuru testatores kustama un nekustama
2084. p. un 18. marta 1920. g. likuma tik. 2083.—2084. p. p. un 18. marta manta novēlēta Broņislavam un Jūlijai
pamata
uzaicina obligācijas
turētāju, likumu
uzaicina
obligācijas turētāju, Borkovskiem, ar apgabaltiesas 21. sep.
kura izdota par 4000 rub. uz Donas kura izd. par 2500 r. az Friča Andreja 192 q lēn apstipnaīU
aa izsniegts
zemes
bankas
vārda
un
11. maijā d. Jannzema vārda
un
30.
jūnijā mantiniekiem.
1911. g. nostiprināta uz F icira Kārļa d. 1912. g. zem žurn. M 1093 nostipriDaugavp., 4. dec. 1922. g. L.J&249/21
Lindenbergam
piederošas
nekustamas nāta
uz laulātiem draugiem Miķelim
Priekšsēdētājs F r. Z i 1b e r s.
mantas Kuldīgas apriņķī, Broces pag., un Annai Š ķ e 11e, dzim. J a u n z e m,
Sekretāra v. i. J. Pat mans
Vēvera māju zem kreposta _3* 997, — piederošas nekustamas mantas Liepājas
viena
mēneša
laika,
skaipilsētā zem krep. J* 3697, mēneša
Latgales apgabaltiesas
tot no sludinājuma iespiešanas dienas, laikā, skaitot no sludinājuma iespieierasties tiesā lidzņemot minēto obli- šanas dienas, ierasties tiesā lidzņemot
gāciju.
minēto obligāciju dēļ iemaksāto 2250 r., saskaņā ar savu
1922. gada 30. nov.
Pie kam tiek aizrādīts,
ka pec mit. i. parāda ar procentiem saņemšanas.
lēmumu
un
pamatodamies
uz civ.
nētā termiņa notecēšanas, ari obligāciPēc minētā termiņa notecēšanas, ari proc. lik. 1401. un 1402. p. p, un civ.
jas tarētāja neierašanās gadījamā, pa- obligācijas turētāja neierašanās gadī- lik. X. sēj. I. d. 1239. p., uzaicina
tu jumā, parāds tiks atzīts par ^samaksātu, 1912. g. augusta mēnesi, Daugavpili »
rādu atzīs par samaksātu, piešķifot
dzējiem tiesību pieprasīt parāda izdzē- piešķirot
lūdzējam
tiesību pieprasīt mirušā 3aņa Andreja d Galakrod}& 1029»/22 parāda izdzēšanu iz zemes grāmatām.
šanu iz zemes grāmatām.
zenleka mantin,, sešu mēnešu laikā, no
Liepājā, 14. dec. 1922. g.
Liepājā, 7. dec 1922, g.
J6 979/221. ša
sludinājuma
iespiešanas
dienas
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams. .Vaid. Vēstnesī* pieteikt savas mantošanas tiesības uz mantojumu, kas atSekretāre B. Zumberg.
Sekretārs A. Kasperovičs

Liepa,as apgabaltiesa,

ar

Hansa??!!; mW H Ik. ?MImjbIl

stats

Liepājas apgabaltiesa

pēc

minētā- nel.

un

atrodas

Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa. Daugavpils

apriņķī,
Līvānu pagasti,
Nadoževjes sādža.
Mantošanas tiesības jāpieteic minētā
miertiesneša kamerā, Daugavpilī.

16. augustā 1921. g. reģistrētā
Ēdoles
patērētāju biedrība .Stars", saskaņā ar
lik. 2081.p. 2. pk. un sekošiem pantiem, pilnas sapulces 10 oktobra 1922. g. lēMiertiesnesis H. J o z a n s.
nolēma:
parādus pēc obligācijām, mumu, ir pārgrozījuša savus statūtus un
kas novtprinātas uz Aleksandrai, Joa- par šiem pārgrozījumiem uz Liepājas
1922. g.
chima meitai, Oko'o-Kulak, dz. Belevič, apgabala tiesas 21. novembra
un Jadvigai un Aleksandram,
Antona lēmuma pamata ir ievesta atzīme koopeuz sava lēmuma 22. novembrī 1922. g.
bērniem, Okolo-Kulak piederošus ne- ratīvu sabiedrība ua viņu savienību rean civ. «es. bk. 2011., 2014 un 2019.
ģistra 1. dsļļ, 65. lapā.
kustamas m intas Liepājā, zem kre^ 21. febr.
panta pamata paziņo, kā pēc
Liepāja, 18. dec. 1922. g.
posta J* 2230: a) 1895. g 8. jūlijā zem
1922. gadā Kuldīgas pilsētas slimnīcā mir.
Reģ. nod. pārzinis Cincels.
žurn. Ns 520 uz Šmala legata oarErnesta Jura d SauUs. ir atklājies
Par sekret. pal. J. Aldermans.
vildes vārda — 4000 rbļ.; b)
1897. g.
1922. g.

4

decembrī

Okolo-Kulak lūgumu

uz

un

Aleksandras

uz

civ. proc.

Kuldīgas ffipa Minis,

13. decembrī zem žurn. ** 1413 az
mirušā nirgomistra F. O. Šmala legata,
nabadzīgu bāreņu audzēšanai, pārvaldes
vārda — 1000 rbļ; c) 1898. g 16. novembrī zem žurn. !N° 1289 uz tās pašas
P. Q. Šmala legata pārvaldes vārda —
600 rbļ.; d) 1^00 g. 2. decembrī zem
žurn. J* 1424 az tās pašas F, Q. Šmal )
legata pārvaldes vārda — 900 rbļ. un
e) 1902. g. 26. janvāri zem Nš 103 uz tās
pašas F. G. Šmala legata pārvaldes
v=irda — 700 rbļ. atzīt par samaksātiem
un visas ninētās obligācijas par iznīcinātam, piešķirot Okolo-Kulak
tiesību
pieprasīt minēto parādu izdzēšanu iz

mantojams

Tadaiķu pagasta tiesa,
Liepājas apr., azaiaīna visas personas,
kam būtu kādas liesībis uz mantojumu,
kas palicis pēc Tadaiķu pagasta .Krievu"
mājās mirušās lizes Andža m. Biezē, kā
arī parādu devējus, pieteikt savas tiesības un prasības ša! tiesai sešu mēneša
iespielaikā, skaitot no šī sludinājuma
šanas . Valdības Vēstnesī".
Pēc šī laika notecēšanas pag. tiesa
rīkosies saskaņā ar civ. liet. not. 226 §.
2
Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis

Lus.

Latgales ajgaoaltiesa. i. liviUja,

zemes nodaļas grāmatām.

293, 295, 298, 301,
Priekšsēdētāja b. V. Binenštams. 309., 309. un 311 p. p^ pamata, uz IzraSekretārs A. Kasperovičs. ila Zalka d. Kranča lūgumu, viņa prasības lieta pret Maguu-u Emīla dēla
Klopmani, par 60a.O0 rbļ. ar b°/o samaksāšanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīi'sludina, ka šīs pagasta tiesas aktu ves
vieta
prasītājam
nav
zināma,
grāmatā 30. septembrī 1V122. g. zem
ierasties
tiesā
četru _ mēnešu
N» 8 ievests sek >ša satura līgums, kurš
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespieneslēgts sbr. } Ludvigu Reinert un viņa
šanas dk-nas .Vaid. Vēstnesi".
bērtiem: dēlu Vai eri un meitu Ht-rtu
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
atdod
Reinertiem.
„Ludvi s Rei iert
personīgi, vai caur pilnvarnieku, tiks
visu savu mantu savam dēl m Valteram
nolikta
tiesas sēde lietas klausīšanai
Reiaert, kurš visu mūža pie viņa i-trādaĻ.Hi 1149/22
i; bez algas un kopīgi "r 'o iegādājusi aizmuguriski.
Daugavpili, 7. decembrī 1922. g.
tJs mantas, kuras
tagad pil >ī#i pāriet
Priekšsēdētājs F r. Z i 1 b e r s.
Valtera Reinert īpašumā un sistāv no:
Liepājā, 6. dec. 1922. g.

Akts N> 560/22.

az civ. proc.

lik.

Vecgulbsnes pagasta tiesa

.

Edes 6aul
lūgumu, pamainoties uz
civ- proc. lik. 2081.—2086. p. p. nojpagastā.
lēma:
Liepājā, 15. dec. 1922. g.
N° 173
)) paradu par 15000 rub. pēc obligāpārzinis
Cincels.
Reģistr. nod.
cijas, izdotas uz Lilli Vilhelmines Baul
Par sekretāra pal J. Aldermans
vārda blanko
cedētas
un
10. m;ijā
1910. g. zem žurn. J* 84 nostiprinātas
Liepājas apgabalt. reģ. nod.,
uz Ernstam Baulim un Edei Baul, >Jzim. 1 govīm, 1 cūkas, 1 dzelzsasu vāģiem,
tiz civ. proc. likuma 1480/71- p. pamata Janovi-kij piederošas nekustamas maut d'oškas, 2 r-iga/ām,
1 kama-'ā-n,
paziņo, ks saskaņā ar tiesas iemuiM tas Ventspili zem kreposta
N° 12, 2.
5. decembrī 1922. g., kooperat vu sa- kvar., — a'zit par p lnīgi samiksStiera 1 vētjimās mašīnas, 1 divjūgu arkla,
1 spīļu arkla, 1 atsperu ecēšas, 2 skareģistra iīrfz ar visām procentēm un minēto obbiedrību an viņu savienību
pjiem, 1 kumode-", 3 gultām, ar gultas
zem
3. daļā ir ievest* kooperatīvs
ligāciju atzīt par iznī inātu:
drēbom. 6 krēsliem, 2 gjsldi'm. un pārnosnukuma:
.Rā.-as lauksaimniedbas
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes ējām īkākām .saimniecības lietām,
.biedrība", kājas valde atrodas Rāvas
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
Valters Reim'it<
apsolās izmaksāt
pagastā.
iz zemesgrāmatām.
māsai'Meitai Reinert 2000 rbļ. un savu
Ns 174
Liepājā, 15 dec. 1922 g
Liepājā, 14 der. 1925, g
J*.8SI<51 vecākus ko;t un apgādāt kārlīgi, kamēr
Reģistr. nod. parz. Cincels.
P»r sekretāra
!
pal.
A1 d e t ns e n *
Priekšsēd b. V. B i e n e n š t ?.e< s. tie dzīvo.
Hertai Reinert, atsevišķi no šī
Sekretāra v. i. B. Z u m b e r g.
ata V'ietkr 1 skapis, l kumode ar spoLiepājas apgabalt. reģ. nodaļa
guli 1 gal is un fi krēsli.
71
Liepājas apgabaltiesa,
uz civ. proc. iik. 246"0 . p. pamata
Ludviga RemeJa no valdības uz izka
saskaņā
ar
tiesas
lēmumu
paziņo,
7. decembrī 1922. g. uz Lizes Ā b o i maksa saņemtais zirgs pēc parād i gal>
biedrību
un
viņu
21. novembri 1922. g.,
lūgumu uz civ. proc lsk 2081.-2086 p. gas nomaksas, pār et Va tera Remerta
savienību reģistra I. daļa ir ievesta bez- p. un 18 marta 1920. g. likumu pamata īpašumā.
peļņas biedrība zem nosaukuma: ,LePriekšsēdētājs (paraksts).
nolēma:
pājas ebreju kultūras biedrība", kuras
Dar.'v» d s (paraksts"».
1) parādu pir 4200 rbļ. pec obligāvalde atrodas Liepājā.
cijas, izdotas uz Ādolfa Ivana d. ReisLiepājā, 18. dec. 1922. g.
J* 168 hoia vārda un 19 augu tā 1838. g. zem
Reģistr. nodaļas pārz. Cincels.
žurn. Nš 888 nostionnātas uz laulātiem Cesu apr., pamatojories az savu lemum
Par sekretāra pal. J. Aldermans. draugiem J.me un Līzei Āboliem pie22. novembrī 1922. g, «r šo uza cīna
nekostamas mantas Liepājā zem jūnija mēnesī 19-'0 g. mirušā Skujenes
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa, derošas
atzīt
par
pilnīgi
krep. J& 2313
—
pagasta .Baltga'vu"
mājas īp'-Inieka
oz clv. proc. lik. 1460./71. p. pamata samaksātiem
līdz ar visam procenteni. Ja a Oša mantiniekus, parāda devējus
tiesas
lēmumu
ka
saskaņa
ar
paziņo,
zemesun rēmējus
pieteikt savas tesības un
2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
ā. decembrī 1922. g. biedrību un viņu grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē- prasības uz nei. a-stāto mantību s_ e š u
ievesta
bezsavienību reģ. 1. daļa ir
mēnešu lakā, skait t no sī sludinājuma
šanu iz zemesgrāmatām.
peļņas biedrība zem nosaukuma: Poļu
iespiešanas dienas . Valdības Vē-tnesī"
3) iemaksā'o naudu glabāt tiesas debiedrība .Ogns>o * Liepājā, kuras valde
Vēlāk pietei-tās prasības un tiesības
pozītā līdz !-reditora ierašanai, kutam
atrodas Liep.iā.
tiks ats'ā as bez ievēribss.
tad naudu izmaksāt.
Liepājā, 18.' decembri 1922.
J* 170N»904 II21
Skujenē, 27. novembrī 1922. g. J* 57
Liepāja, 14. dec. 1922. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis
Priekšsēdētājs J Ozols.
B.
Bienenštams.
Cincels.
Priekšsēdētāja b.
Darbvedis P. D a m r o z e.
Sekretārs A. Kasperovičs.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Skujenes pagasta tiesa,

Sekretāra v. i. J. O u t m a n s.

Latgales apgabaltiesas kritninal-

kuriem

ar

savu

1922.

?

Dfugēvptli, 8. dacembri 1922. g.
PriekšsēJētai^ b. C ī r u 1s.
Sekretāra v. P. Platansks.

Latgales apgabal ties.kriminalnod.,
savu
1922. g. 8. d.c. lēmumu, meklē uz sod. lik. 448 p pamati apsūdzēto Krievijas pavalstnieku,
Pokrovas pag., Tatarinocema piederīgo,
Jā i Nikolaja d. Mlchallo<u, 32 g. v.,
zemāks par vidēja augumu, seja tukla,
zilām acīm.
Visām ie&tādēm un personām, kufām
ir zināma min. Jāņa N kolaja d. Micha>
lova un viņa mantas atrašanās vieta,
s s«.dņa ar

jāpaziņo

Ludzas

apr.

1. iec izmeklēša-

nas i'-jsnesim
Daugavpili, 11. dec. 1922. g.
Priekšsēd. biedrs B. C ī r u 1s.
Sekretāra v. i. P. Platausks.

visus tos,

Cesu apr. 4. iec. miertiesnesis,
ar šo paziņo, ka Andrejs Andreja dēls
Pllntmans, apv
uz
krim. sod. lik.

581. p. 1. d. ir atrasts,

kādēļ

meklēšana izbeidzama.

Madonā,

N» 8342,
uz

Annas

teikta

viņa

decembrī 1922. g.
Miertiesnesis .1. C i m d i o 5.

Daugavpils
izsludina

par

prefektūra

nederīgu

Latvijas

pasi

izd.

no Daugavpils preiekta
Paradņa vārda, kūja
pie-

oar nozaudētu.

Daugavpils prefektūra
izsludina
par nederīgu Latvijas pasi
zem N» 9687,
izd.
no D-ugavpils
preiekta uz Michaila Ančevska vārda,
kap p eteikta, kā nozaudēta.

Dau<»auplīs prefekts

g. 6. decem.

lēmuma, uieklē az sodu lik 636 p
3- d, 475. p. un 656. p. 2. d. pamāte
sīM/ēto Dāvidu Kriša dēla Brig >d*ru
^
piederīgu pie Jelgavas apr., Zaļen ».u
pagasta, 46 gidus veca, sevišķis pazīmes nav zināmas.
aui '.iitauēm un personām, ki
-.r.a ;«in. Dāvida Kriša d.Brigadera
,a ii.-inta» a'.oiš. vieta, jējisziņ.; Daugavpils apr. 3. ;«. izjse:<;ē.šfl,<jss nts-

ar šo uzaicina

uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, kādas
tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem.
kreditoriem,
ua t t„ pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas,
. Valdības Vēstnesi".
Ja minētās personas savas tiesības
auijšā minētā termiņā neput :iks, tad tiks
atzīts, ka viņas šīs tiesības zaudējušas.
Kuldīgā, 27. nov. 1922. g. L Ms 453
MiertSes-esis (parakts).
Sekretārs Hincenberg»,

noditļa,
saskaņa

un

ir

izsludina par nederīga Latvijas
pasi
zem
no Daugavpils
J* 17619, izd
pr Sekta m Dinas
Hi\ckeļn m Ribak
vārda
kura pieteikta par nozaudēta.

"
Daugavpils prefektūrā
izsludina

nederīgu
Latvijas p?si
izd. no Daugavpils prefekU
uz
Feodo/a
Borovik
vārda,
kura
pieteikta ka nozaudēta.

Nš

par

5002,

Daugavpils prefektūra
izsludina par
nederīgu uzturas zīmi
J* 3174, izdota no iekšlietu
ministr,
pasu nod.
uz Boļeslava
Marcinkevič
vārda, kura pieteikta par nozaudētu.

Daugavpils apriņķa pr-ka palīga

I. iecirknī
izsludina par nederīgu nozaadēta zirga
pasi,
izd. no Liksnas
pag. valdes,
Daugavpils apr. 26. aa^astā
1920 g.
zem Afe _ 925 az Antona Jezapa d. Sarkons vārda
5086

Daugavpils apr.pr-ka palīgs I. lec.
izsludina par nederīga nozaadēta Iekšzemes pasi, izdotu no Daugavpils apr.,
Liksnas pag. valdes 23. nov. 1921 g
zem J* 10131 uz Helēnas Kārļa m!
Sokolovskajas vaida.
5174

__———.

—^—

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g.

5. decembri
izklausīja
Benitas Ottomara m. Hach,
dzim.
Haken,
lūgumu
dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas, nolēma;
1) atzīt par iznīcinātu obligācijas atlikumu par 5,000 r. apstiprinātu 1913. g.
7. martā zem N° 542, uz tagad Benitai
Hach, dzim. Haken, piederoša nekustama īpašuma _Rigas pilsēta, 5. hip. iec.
sem zemes grāmatu reģ. J* 1066, izd.
no Valtera Konrāda d. Bornhaupta Oskaram Haralda d. Poelchaupar labu,
kurš min. obligāciju ir cedējis blanko;
2) izdot lūdzējai, pec 1 lata kanci, akta
nodevas samaksas, šī lēmuma

norakstu

iesniegšanai Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļai dēļ hipotekarisko

parādu

dzēšanas zemes grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt _ civ. ties. lik. 2086. p.
paredzētā kārtība.
Rīgā, 7. decembri 1922. g. Ns 1267
Priekšsēdētāja v. V. Fr e i m a n i's.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 5. decembrī

izkl.

Aleksandra Aleksandra d. Šnabela

lūgumu dēļ hipotekarisko

parādu

dzē-

šanas, nolēma: 1) atzīt par iznīcinātu
obligāciju par
10,000 rbļ apstiprinātu
1912. g. 17. jūlijā zem 1* 2195, uz neku-

stama īpašuma Rīga,
zemes grāmatu reģ.

2. hip.
Ķs

215,

iec.

zem

izd.

no

Juliusa Ādolfa d. Seltinga par labu Antonijai Johana m. Herman; 2) izdot
pēc viena lata kanclejas akta nodokļa
samaksas, Aleksandras Šnabel pilnvarniekam zv. adv. Spertingam šī lēmuma

noraksta iesniegšanai Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļai dēļ hipotēkas
dzēšanas zemes grāmatas; 3) šo lēmuma
publicēt civ. proc lik. 2086. p. paredzētā
kārtībā.
Rigā, 7. decembrī

1922. g.

Nš 2226

Priesšsēd. v. V. F r e i m a n i s.
. Sekretārs A. Kalve.
.— .
^

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
pamatojoties uz 1920. g. 18- marta likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
Ievērojot Ivana Filipa d. Šļškina pilnvirnieka

Gotharda

Friča

dēla Kreišmaņa

lūgumu un savu lēmumu 1922. g. 5. decembrī paziņo, ka viņa pilnvaras devējs
Ivans Filipa d. Šiškins parādu uz obligācijas par 30,000 r. apstiprinātas 1914. g.
14. janvārī zem Ns 132, uz nekustama
īpašuma Rīgā, 4. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. N» 184, izd. no Ivana Filipa d. Šiškina par labu Joseram Antona d. Andršejevskim, kurš viņu ir cedējis blanko, — ir samaksājis, viņas pēdējai kreditorei, 3. Rīgas savstarpīgai
kredītbiedrībai, bet šī augša min. obligācija nevar tik izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes_ grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zuduma.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civiinodaļa uzaicina visas personas, kurām būtu tie-

atklātā tiesas sēdē 1922. g 5. decembri

izklausīja
Nikolaja Šeluchina lūguma
dēļ karatela iecelšanas par prombūtne
esošās Utentines šelachin manta, nolēma: p*r bezvēsts prombūtne esošās
Ulentines Seluchin mantu iecelt kurateli,
par ko ar pavēli paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai; šo lēmuma publicēt civ.
pr. lik. 1944. p. kārtība.
Rīgā, 7. decembrī 1922. g. t& 2776
Priekšsēdētāja v. Freimanis.
Sekretārs A. Kal ve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,

Rīgas apgabalt

Jelgavas apgabaltiesa,

3. civiln.,

Jelgavas apsa&alflesas rtilstiatiiai

mm

pamatodamas uz civ. ties likum. 14tjOU
oz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014 un
panta paziņo, ka minētā tiesa civili
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 5. decembri
visas,
kam
uzaicina
p.
p.
pamata
lagama 2079
izklaasija Martas Jāņa m. Hofer
gadā miruša nodaļas 18. decembra 1922. gada atklāts
par
viņas būtu uz 26. augustā 1915.
atcelšanas
dēļ karateles
sēdē nolēma reģistrēt: .Vecauces pj „
Grienvaldes pag., Jēkaba Pētera dēla
e *
prombūtne
esošas
manta, nolēma: par
ievedot
atstāto mantojumu kādas saimnieku sabiedrību*,
o
n
a
Vni
iecelto
P
ēte
rs
sabiedrību
Martas Jāņa m. Hofer mantību
fideikom,
kooperatīvu
reģistra
pinuaigmantiniek., legat.,
w
karateli atcelt, par ko ar paveH paziņot tiesības kā
dajā.
kreditoriem u. 1.t., pieteikt savas tiesības
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai; šo lēmumu
valdes
sēdeklis
Biedrības
laika,
mēnešu
atrodat
sešu
civ. ties. Hk. 1944. p. kārtībā. šai tiesai
publicēt

?

skaitot no sludinājuma iespiešanas dieRīgā, 7. dec. 1922.' g. 1* 2107/1921. g. nas Valdības Vēstnesī*.
.

Priekšsēdētāja V. V. F r e i m a n i s.
Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 19. dec. 1922. g. L. Jf 1103/22.
Priekšsēdētāja v R. Mullers.
Sekretārs Z a n d e r s o n s.

oz civ. proc. lik. 1460». p. pamata paatklātā tiesas sēdē 1922. g. 5. decembrī ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admiizklausīja Torņakalna'latvieša palīdzības nistratīvās nodaļas lēmumu 13. decembri
Jelgavas apgabaltiesa,
biedrības krāj- un aizdevu kases valdes 1922. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība
teļa
atcelšanas
par
uz
civ.
ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
lūgumu dēļ kura
zem nosaukuma: .Latvijas ģeogrāfiskā
prombūtnē esošās Torņakalna latvie5u
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
biedrība".
palīdzības biedrības krāj- un aizdevu
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Rīga. būtu uz 6. aprīlī 1914. g. mirušā Dekases mantu, nolēma:
Jāzepa Dzedzeļa
atcelt aizgād- Priekšsēdētāja v. i. L. B r n e m m e r s.
menes pagasta,
nību, kas iecelt par prombūtnē esoatstāto mantojumu kādas tiesības kā
Sekretāra p J Ošs.
mantiniekiem, legatariem, fideikomisaš's Torņakalna latviešu palīdzības biedrības krāj- un aizdevu kases
mantu, Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
par ko ar pavēli paziņot Rīgas pilsētas uz civ. proc. Hk146071. p. pamata pa- tiesības
šai tiesai sešu mēnešu
bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ. ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admilaikā, skaitot no sludinājuma iespiepr. lik. 1944. p. paredzētā kārtībā.
nistratīvās nodaļas lēmumu 13. decembri šanas dienas.
kooperatīva
saTermiņā
nepieteiktas tiesības ieskaRīgā, 7. dec. 1922. g. N? 2090/1921.g. 1922. g. reģistrēta
Dikļu pienbiedrība
zem
nozaukuma:
.
tīs
par
spēku
zaudējušām.
Priekšsēd. v. V. F r e i m a n i s.
saimnieku sabiedrība.
Jelgavā, 19. dec. 1922. g. L. M> 685/22.
Sekretārs A. Kalv?
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.
Rīgas apgabalt. 3. civiinodaļa, Dikļu pagastā.
Sekretārs Zandersons.
Priekšsēdētāja v. i. L. Bruemmers.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 5. decembrī
Sekretāra p. J. Ošs.
izklausīja
Elizabetes Hermaņa m. fon
Jelgavas apgabaltiesa
Irmer, dzim. Glinter, lūgumu dēļ obligā- Rīgas apgabalt reģistr.
nodaļa pamatojoties uz civ. ties.kārt. 1958. p.,
cijas atzīšanas par zudušu, nolēma:
1460. p. pamata paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1923. gada
1) atzīt par Iznīcinātu obligāciju par uz civ. proc. lik. _
ka
saskaņa ar _ apgabaltiesas 15. janvāri attaisīs un nolasīs 25. oktobrī
paziņo,
5,000 r. apstiprinātu
1895. g. 29. no1922. g. miruša Jāņa Jura d. Kruzvembrī zem N° 1276, uz nekustama īpa- administratīvas nodaļas lēmumu 13. decembrī 1922. g. reģistrēta kooperatīva maņa testamentu.
šuma Rīgā, 3. hip. iec. zem zemes grāĀres pienJelgavā, 20. decembrī 1922. g.
matu
reģ.
Mš 219, izd. no Hermaņa sabiedrība zem nosaukuma: .
sabiedrība*.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Heinricha d. Borcherta par labu Hen- saimieku
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Sekretārs Zandersons.
rettei Florentinei Roberta m. Berg, dz.
Saikavas
pagastā.
Stāl; 2) izdot Elizabetei
Hermaņa m. P
riekšsēdētaja v. i. L. Bruemmers
fon Irmer, dzim. Giinter, šī lēmuma
Jelgavas apgabaltiesas reļļistratijas nodaļa.
Sekretāra p. J. O š s.
norakstu iesniegšanai Rīgas - Valmieras
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460. p.
zemes grāmatu nodaļai, lai ta viņai par Rīgas apgabalt. reģistr.
nod. paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
iznīcinātu atzītas obligācijas vietā izdotu
. p. pamata, pa- 18. decembra 1922. g atklāta sēde noaz
civ.
proc.
lik.
146071
obligācijas
dublikātu; 3) šo lēmumu
lēma reģistrēt: .Zemgales piensaimnieku
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admipublicēt civ. proc. lik. 2086. p. paredzētā
nistratīvās nodaļas lēmumu 13. decembrī sabiedrību", ievedot viņu kooperatīvu
kartībā.'
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība sabiedrību reģistra pirmajā daļā.
Rīgā, 7. decembrī 1922. g. Ns 1325
zem nosaukuma: Piensaimnieku sabieBiedrības valdes sēdeklis
atrodas
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s. drība . Zieds".
Jaunsvirlaukas pagastā, caur Emburgu.
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Sekretārs A. Kalve.
Jelgavā, 20. decembrī 1922. g.
Grazdonas pagastā.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. Priešsēdētāja v. i. L. Bruemmers.
tiesnesis R. Mullers.
Sekretāra p. J. Ošs.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
Sekretāra p. p. i. D. Lešinskijs.
2062. p. p., ievērojot Annas Rozental
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
pilnvarnieka zv. adv. Viktora Lazdiņa
Jelgavas apgabalt. reģistr. nod.,
71
lūgumu un sava lēmumu 1922. g. 5. de- az civ. proc. lik, 1460/ . p. pam. paziņo,
71
cembri paziņo, ka pēc lūdzēja ziņojuma ka saskaņā ar apgabalt. administr. nod. pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460 . p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas i
lēmumu
13.
decembrī
1922.
g.,
reģistrēta
viņa pilnvaras devējai pa kara laiku gākooperatīva sabiedrība zem nosaukuma: 18. decembra 1922. g. atklātā sēdē nojusi zuduma obligācija par 10,000 rbļ.,
Lubānas piensaimnieku sabiedrība .Palēma reģistrēt: .Ugunsciema piensaimatlikuma no obligācijas pirmanējā lie.
nieka sabiedrību", ievedot viņu koopelumā par 20,000 r., apstiprinātas 1902. g. mats"
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodss ratīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļā.
4. janvārī zem M 10, uz nekustama
Biedrības
valdes sēdeklis
atrodas
īpašuma Rīga, 2. hip. iec. zem zemes Lubānas pagastā.
Ugunsciema, Upesgrīvas pagastā, Talsu
grāmatu reģ. Ms 346, izd. no Vilhelma Priekšsēdētāja v. i. L. B r u e m m e t s.
Sekretāra p J. O š s.
apriņķī.
Daniela Georga d Rozentala par laba
Jelgavā, 19. decembrī 1922. g.
Jurim Josefa d. Samuša, kura obligācija Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
ir pārgājusi uz Vilhelmu Georga d. RoReģistrācijas nodaļas pārzinis,
si civ. proc. lik. 1460'. p. pamata pa
zentalu, kā blankocesionaru, kurš viņu
tiesnesis R. Mullers.
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas &draiir cedējis blanko.
Sekretāra p, p. i. D. Lešinskijs.
nistrativās nodaļas lēmumu 13. decembri

Vecauces pagastā, caur Vecauci.

Jelgavā, 20. decembrī 1922. g.
Reģistrācijas nod. pārzinis ,
tiesnesis R. Mullers
Sekretāra p. p. 1. D. Lešiņsk jj s'

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 6. novembra 1922. g. lēmums
pamata uzaicina 11. maijā 1922. g^
mirušās Emīlijas
Liepājā
Zeidak
mantiniekus, kreditorus, legataras, fideīkomisārus un
visas citas personas ,
kādas tiesības vat
kam varētu but
prasības
uz viņas atstato mantojumu ,
vai kuras vēlētos apstudēt viņas testa'
mentu, pieteikt tiesai savas tiesības uhķ
mēnešu
laikā ,
prasības sešu
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas . Valdības Vēstnesī".
Minētā laikā nepieteiktās tiesības au>
prasības tiks atzītas par zaudētām wvisiem laikiem un pec aizrādīta termiņš
notecēšanas testamentu pasludinās pat
likumīgā spēkā stājušos.
Liepājā, 14. dec. 1922. g. Ns 920V2L
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
Sekretāre B. Zumberg.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 23. novembra 1922. g. lēmuma»
pamata _ uzaicina 7. septembri 1917. gr
Krievijā, Simbirskas pilsēta mirušā Jaņs
kreditorus, legamantiniekus,
Oše

fideikomisarus
un visas cita.
taras,
personas, kam varētu būt kadrs tiesības
vai prasības az atstato
mantojamu,,,
pieteikt viņas tiesai seša mēnešu
laikā,
skaitot no slndinājuma iespiešanas dienas . Valdības Vēstnesī".
Tiesības un prasības, par karam nebūs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 19. dec. 1922. g. Nš 592/21.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
Sekretārs A. K a s p e r o v i čs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 18. decembra 1922. g. lēmumu
pamata uzaicina 29. aprīlī 19 6. g., Elkazemes-Jaunzema mājās, Vaiņodes pag.,,,
mirušā

Pētera

Jura

d. E a k (Heake)

mantiniekus, kreditorus, legataras, fideikomisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasībai
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".
Tiesības un prasības, psr kuram nebūs paziņots tiesai minēta laikā, tiks atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 22. dec. 1922. g. Ns 1054/22.-

sības uz augšā aprādīto obligāciju, piePriekšsēd. b, V. Bienenštams.
teikties tiesā viena mēn. laika, skaitot
Sekretārs A. K a s p e r o v i č s.
no sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vestn." un aizrāda, ka ja šis persoTāpēc apgabaltiesas 3. civiinodaļa uzLlepfijas apgabaltiesa,
1922. g. reģistrēta
bezpeļņas biedrība
nas noteiktā laika nepieteiksies, obligac. aicina visas personas, kuram būtu tieJelgavas apgabalt. reģ. nodaļa, uz sava 18. decembra 1922. g. lēmumai
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos sības uz augšā aprādīt, obligāciju, pie- zem nosaukuma: . Dzelzavas pagasta un
apkārtnes pareizu medibu un šaušanas pamatodamās uz dv. ties. lik. 1460n. p. pamata uzaicina 26. janvārī 1909. g.,
tiesību prasīt hipotēkas dzēšanu zemes teikties tiesā
s e ša
mēneša laikā,
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas Tiberijas pilsētā, Mezopotanijā, mirušāsbiedrība".
grāmatā.
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Biedrības
valdes sēdeklis
atrodas 18. decembra 1922. g. atklātā sēdē no- Michlas Levina m. Ļ a t e r mantiniekus,
Rigā, 9. decembri 1922. g. N? 2668 Iespiests .V. Vestn.", un aizrāda, ka Dzelzavas pagastā.
lēma reģistrēt: .Dvietes piensaimnieku kreditorus, legataras, fideikomisarus up
ja šīs personas noteiktā laikā nepieteikPriekšsēdētāja v. V e i d n e r s.
i"fiekssēdētaja v. i. L. Bruemmers.
sabiedrību", ievedot viņu kooperatīvu visas citas personas, kam varētu bufc
sies
obligāciju atzīs par zuduša an
Sekretārs A. Kalve.
Sekretāra p. J. O šs.
sabiedrību reģistra I. daļā.
kādas tiesības vai prasības az atstāto
^
lūdzējam
izdos obligācijas dublikātu,
Biedrības valdes sēdeklis
atrodas mantojumu, pieteikt viņas tiesai seši»
Rīgas
apgabalt.
reģistr.
nodaļa
kurš
izpildīs
oriģināla
vietu.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
Dvietē.
mēnešu laikā, skaitot no slndinājuma
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata paRīga, 8. decembri 1922. g. J* 2780
Jelgavā, 19. decembrī 3922. g,
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi".
pamatojoties az 1920. g. _ 18. martā liziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admiPiiekšsēd. v. V e i d n e r s.
Tiesības nn prasības, par kārām ntbus;
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
Reģistrācijas nodaļas pārzinis,
nistratīvās nodaļas lēmumu 13. decembrī
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzīta»
un civ. proc. [ik. 2060. an 2062. _ p. p.,
Sekretārs A. Kalve.
tiesnesis R. Mullers.
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
ievērojot Andreja Jāņa d. Stege lūgumu
Sekretāra p. p. i. D. Lešinakijs. par zaudētām uz visiem laikiem.
zem nosaukuma: Krājaizdevu sabiedrība
un savu lēmumu 1922. g. 5. decembri
Liepāja, 22. dec. is«2. g. Ns 1055 22„
.Dzelsceļnieks".
paziņo, ka lūdzējs parādu uz obligā- atklāta tiesas sēde 1922. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
5. decembri
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas Jelgavas apgabalt. reģistr. nod.,
cijām:
Izklausīja
Elizabetes un
Aleksandras Rīga.
Sekretārs A. Kasperovičs.
pamatodamās
uz
civ.
ties.
likum.
1460.
1) par 6,000 r. atlikuma no obligācijas
Gabriela m. Cetkin lūgumu dēļ hipo- Priekšsēdētaja v. i. L. Bruemmers.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilpar 13,000 r. 1914. g. 21. maijā
zem tekarisko paradu dzēšanas, nolēma
Liepājas apgabaltiesa,
Sekretāra p. J. Ošs.
nodaļas 18. decembra 1922. gada atklātā
.:
J* 1246, apstiprinātas uz nekustama 1) atzīt par samaksātām 4 obligācijas
sēde nolēma reģistrēt: .Dignājas lop16. novembri 1922.
g. nolēmusr
īpašuma Rigā, 3. hip. iec. zem zemes
apstiprinātas uz nekustama
īpašuma
Jelgavas apgabaltiesa
kopības pārraudzības biedrību", ievedot iecelt
aizgādni promesošā
Jāņa Angrām. reģ. M° 1639, gr.40, J* 7, izd. no RiRīgā, 2. hip. iec. zem zemes grāmatu az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014., to biedrību reģistra I. daļā,
kurām nav dreja dēla Freiberga mantībai:
charda Tomsona par labu Kor.sjantinam reg. Ni> 375: a) 1898. g. 7. augustā
2079. un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p. peļņas iegūšanas mērķa.
Jāņa Andreja dēla Freiberga beidzami*
f. Grevirigk».rn, kura ir pārgājusi
uz zem
15,000 r. Johanam pamata, uzaicina visas personas, kurām
J* 1593, par
Biedrības valdes
sēdeklis
Jelgavas vājprātīgo-atrodas dzīves vieta bija
Henrani Kārļa d. Kampe, kā blankoAndreja d, Šatcam par labu, karš viņu bata kādas ierunas pret 15. decembrī Dignājas pagasta.
iestāde.
cesionaru, kutš viņu ir atkal cedējis
1900. g. 17. augustā cedējis blanko; 1913. g. iecsaules pagastā mirušā Jāņa
Liepājā, 20. dec. 1922. g.
Jelgavā, 19. decembri 1922. gadā.
J* 984/22..
blanko;
b) 1899. g. 4. novembri zem
N° 2407, Ģederta
d. L o d e n a 28. septembtī
2) par 1,1*6 r. 62 k. atlikuma no par 4,000 r. Johanam Augustam Andreja
Priekšsēdētāja
b
V.
B
i
e
n
C/n
š t a ms*
Reģistrācijas nodaļas pārzinis,
19i3. g. notariela kartība sastādīto testaobligācijas par 3,500 r. 1914. g. 17. jū- d. Šutcam par labu, kurš viņu 1900. g.
Sekretāre B. Zumberg ^
tiesnesis
R.
Mullers.
_
mentu,
vai
kuras
vēlētos
pieteikt
savas
nijā zem J* 1488, apstiprinātas uz ta 17. augustā ir
Sekretāra p. p. i. D. L e š i n s k I j s.
cedējis blanko; c)I905. g. tiesības uz minēto Jāņa Lodena mantopr-ša nekustama īpašuma, izd. no ta
Liepājas apgabaltiesa,
16. septembri zem N» 807, par 7,000 r. jumu ka mantinieki, legatari, fideikopaša Richarda Tomsona par labu Teatlikuma no obligācijas par 10,000 r. misari, kreditori u. t. L, pieteikt savas Jelgavas apgabait. reģ. nodaļa, saskaņā ar 1. februāra 1921. g. likuma*
ņam Jēkaba delcm Goldem, kara ir Aleksandram Gavrila
pamata,
d. Chatkevičam ieautas un tiesības šai tiesai sešu pārceļodamas uz civ. t. lik.
1460„ panta par laulību 50. un 77. p.
pārgājusi uz Hermani Kārļa d. Kampe, par labu,
nokura obligācija ir pārgājusi uz mēnešu laika, skaitot no sludina- paziņo,
30.
oktobrī
aizmuguriski
ka minētā
1922.
g.,
i
tiesa civilnodaļas
kā blankocesionaru, kurš viņu ir atkal Augustu Jēkaba d.
Ritterbergu, un d) juma iespiešanas dienas .Valdības Vēst- 18. decembra 1922. g. atklātā sēdē
sprieda: 6. maijā 1910. g. caur Liecedējis blanko,— ir iemaksājis tiesas de- 1907. g. 21. augusta zem }&
no90H, par nesī".
lēma
pājas katoļu
1
reģistrēt: .Kurmenes lauksaimdraudzes mācītāju starp'
pozītā 7,170 r. 50 k. Latv
va!., dēļ 12,000 r. liela atlikuma no 30JJ00
r.,
Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa niecība
^
biedrību", ievedot viņu koope- Annu Luži Edit Smiltniek, dzim.
'
augša minēto obligācija parada
un pro- Aleksandram Gavrila d. Chatkevičam
nekādas ierunas nepieņems un nepie- rativu sabiedrību reģistra I. daļā.
Pence, un Pēteri S m i 11 n i e k u slēgto
centa dzēšanas.
par labu, kūja pārgājusi uz Johanu Au- teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē- ' Biedrības
valdes
Tāpēc apgabaltiesas III. civiinodaļa gustu Andreja d. Siitcu,
sēdeklis atrodas laulību atzīt par šķ i r t u.
kā blankocesioj
jušām,
Kurmenes
pagastā.
Liepājā, 11. dec. 1922. g. Nš 242/22
uzaicina visas personas, karam būtu naru, kurš viņu ir atkal cedējis blanko;
Jelgavā, 15. dec. 1922. g. L. J6 796/22.
tiesības az
augšā
aprādītām
obli- 2) izdot Elizabetei un. Aleksandrai
Priekšsēdētāja
b. V. Bienenštaffl*Jelgavā,
20.
decembri
1922.
g.
GaPriekšsēdētāja v. A. Lauke.
gācijām, pieteikties tiesā viena mēSekretāre B. Zumbe tg^
Reģistrācijas nod.
brie a m. Cetkin, pēc 4 latu kanclejas
Sekretārs
pārzinis,
Zandersons.
neša laikā, skaitot no dienas, kad šis
aktu nodevas ssmaksas, šī lēmuma notiesnesis R. M u 11 e r s.
aludinajurrss iespiests
Valdības Vēst- rakstu iesniegšanai
Liepājas apgabaltiesa,
Sekretāra
Rīgas-Valmieras zep.
p.
i.
D.
L
e
š
i n ski i s
Jelgavas
nesī", an aizrāda, ka ja šīs personas
g.
saskaņā ar 1. februāra 1921.
mes grāmatu nodaļai dēļ hipotēkas dzēnoteikta laika nepieteiksies,
parādu šanas zemes grāmatās; 3) šo lēmumu «civ. ties. kārt. 196?., 2011. 20H. an I
par laulību 50. un 77. p. pamata,
2079. p. p. pamata, uzaicina visus
Jelgavas apgabaltiesas
atzīs par samaksāta un lūdzējam dos
kara '
publicēt civ. proc. lik. 2086,p. paredzētā
23. oktobrī 1922. g. aizmuguriski noban
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
uz 16. maijā 1916. gadā Biržos pamatodamās
I
uz civ. ties. lik. 1460n p
kartība.
sprieda: 16. aprīlī 1902. g. caar «"-tsirusas Annas Bezdelīga , dzim paziņo, ka minētā tiesa
grāmata.
,
civilnodaļas aenes
draudzes mācītāju starp Annu
'
Rigā, 8. decembrī 1922. g. J* 2429
Selen atstato mantojumu itāaas tiesības 18. decembra 1922. g. atklātā sēdē
Rīgā, 9. decembri 1922. g. J* 537
no- Echt, dzim. Danciger
nn Ernestaka mantiniekiem, legatariem,
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.
«deikomi- lēma: .Tukuma aizdevu-krājkasi" pār- E c h t u slēgto laulību atzīt par š ļf> r * ™"
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.
sariem, kreditoriem an t. t.. pieteikt
veidot par .Tukuma vācu
Sekretārs A. Kalve
sakrāj-aizdevu
Liepājā, 11. dec. 1922. g- J* 364/21.yas tiesības šai tiesai iešu mēnešu lbiedrību", ievedot viņu kooperatīvu
saPriekšsēd. b. V. Bienenštams.
skaitot
laika,
no sludinājuma iespiešanas lbiedrību reģistra pirmajā daļā.
Daugavpils apr. pr-ka pal. I. iec.
dienas .Valdības Vēstnesi".
Sekretāre B. Zjjņ bjjjtBiedrības
valdes
sēdeklis atrodas
izsludina par nederīgi nozaudētu zirga izsludina par nederīgu nozaudētu atTermiņā nepieteiktas tiesības ieska*īs Tukuma,
1
Lielā ielā J* 26.
no Liksnas pag. valdes vaļinājuma apliec, izdotu 29. martā par spēku zaudējušam.
pasi, izd.
Jelgavā , 20. decembri
Daugavpils apr. 1. sept. 1920. g. zem 1921. g. no 7. Siguldas kājn. pulka
1922. g.
Jelgavā, 19. dec 1922 g. L. J* 1225,22
izsludina par nederīgu Latvijas P*f
preieKisuz
Klementija Sarona d zem J* 859 uz dižkar. Augusta Jēkaba d.
"
Reģistr. nodaļas pārzinis
J* 1327,
v.
Priekšsēdētāja
R. M u 11e r s
10162, izdotu no Daagavpils
r*
5176 Kļavas vārda.
10332
Šaveļjeva vārda.
_,
tiesnesis R. M U11 e r s
Sekretāra Zandersons.
1az Lukjana Jeršova vārda, kura P"=
Sekretara p p. i. D.
Lellniklj!
ļteikta par nozaudētu.
Iespiesta valsts tlpografijī

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnod.,

..

apgabaltiesa,

.

reģistrācijas nodaļa,

l*»f°

Hīgas jūrmalas polic. priekšnieks

__

Dmigavpils prefektūra

