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Instrukcija par karavīru atvaļināšanu no
aktivā kara dienesta, līdz turpmākam rīkojumam atvaļināto karavīru,
rezervistu un zemessargu reģistrāciju,
koniroli un iesaukšanu apmācībā.
Piimiiims par Salacgrīvas miesta robežām.

Redakcijai

RlgS, pili Ns 3. Tel. Ns 9-89
Kuaas stundas no 11—12

katrā

nodalījumā

vedami

A jgft»
MM

oficiāls

laikraksts

W$kģk s-vātdienMunsvētkudienn.

Ifetgl
#l?Š3\i

Kantoris un ©kspedicija:

Rīgā, pili M 1. Tel. M 9-57
*mfeEB§SBf*
sj
ir
Atvērļ8 n0 pulk8ten 9_
^gp^

atsevišķi

kār-

tējie numuri.
1. piezīme.
Pagastos un miestos,
kur maz reģistrējamo, vienā kopīgā
kareivju un instruktoru reģistrācijas
grāmatā atļauts ievest vairākus dzimšanas gadus, sadalot grāmatu atse-

kādas

notikušas

pēc šo

dokumentu sa-

ņemšanas vai sastādīšanas, ieraksta kara
apriņķa priekšnieks.
11. Kara apriņķa
priekšniekam jāizsniedz karavīru dienesta gaitas saraksta
vai pieņemšanas formulāra noraksti uz
tiesas, valdības vai kara iestāžu piepra-

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

siejīgām rindiņām
.... 3 lat.
par katru tālāku rindiņu
. . — .
b) citam iestādēm un amata personām par

katru

60 sant.
12 .

vienslejīgu

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

,
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cības, kādas, paredzētas līdz turpmākam
rīkojumam atvaļinātiem karavīriem. Apliecības teksts attiecīgi grozāms.
22. No aktivā
dienesta atvaļinātiem
karavīriem karaspēka
daļas vai kara
iestādes priekšnieks izsniedz: 1) pusmē-

neša algu, ja atvaļināšana notiek laikā
višķos nodalījumos pēc dzimšanas sījumiem. Minēto dokumentu noraksti no mēneša "1. līdz 15. dienai, ieskaitot,
gadiem.
jāizsniedz ari līdz turpmākam rīkojumam un mēneša algu, ja atvaļināšana notiek
Pikojums par vienkāršā darba strādnieka
atvaļinātiem
2.
piezīme.
karavīriem, rezervistiem un pec mēneša 15. dienas un alga par
3. daļas rezervistu
vidējo dienas algu slimo kasu dalībtekošu mēnesi_ nav izmaksāta; 2) uztura
zemessargiem,
reģistrācijai
paredzēts
ja viņi to lūdz un kara apatsevišķa
pano
iemaksām.
nieku atsvabināšanai
naudu
3 dienām ceļā un 3) ceļa naudu
riņķa
rauga reģistrācijas saraksts.
priekšnieks lūgumu atrod par pamatotu. Lūgumi iesniedzami rakstiski, no- nobraukšanai pa dzelzsceļu līdz izvēlētās
5. Ziņojumu grāmatas veidlapas sarādot kādam nolūkam noraksts vajadzīgs, dzīves vietas tuvākai stacijai.
Valdības rīkojumi tin oavēles. stāv no atgriezumiem
A un B un pa2_3Atvaļinātiem
karavīriem
kas atzīmējams uz noraksta.
atļauts"
sakņa. Atgriezumi A piesūtāmi kara
izvēlēties dzīves vietu. Ja karavīrs iz\ē12. No armijas izslēgto karavīru, reInstrukcija*)
apriņķa priekšniekam līdz turpmākam
lētā dzīves vietā neierodas, kara apriņķa
zervistu un zemessargu dokumenti uzpar karaviru atvaļināšanu no aktivā kar;a rīkojumam atvaļināto karavīru, rezervistu
glabājam^ kara apriņķa priekšnieka pār- priekšnieks piedzen atpakaļ caur policiju
rīkojumam
un zemessargu iereģistrēšanas gadījumā, valde vel
turpmākam
dienesta, līdz
10 gadus pēc tam, kad iz- ceļa naudu un iemaksā to valsts kasē
bet atgriezumi B — izslēgšanas gadīatvaļināto karaviru, rezervistu un zemesslēgtie sasnieguši karaklausības likuma kara ministrijas attiecīga budžeta § atjumā.
Pasakņi
paliek
reģistrācijas
sargu reģistrāciju, kon roli un iesaukšanu
jaunošanai.
1. pantānoteikto vecumu.
apmācībā.
iestādē kontrolei. Atgriezumi A un B
24. Atvaļinātiem karavīriem, kuri no13. Ārzemēs dzīvojošos līdz turp(Izdota uz karaklausības likuma 22., 87. un pasaknis numurējami ar vienu un to mākam rīkojumam atvaļinātos karavīrus, dienējuši pilnu
obligatoriskā dienesta
pašu kārtējo numuru, katru gadu atun 103. pantu pamata.)
laiku, dodami līdzi visnepieciešamākie
rezervistus un zemessargus reģistrē Lasevišķi.
tvijas kara priekšstāvji, bet kur tādu nav kareiviska ietērpa priekšmeti, saskaņā ar
I. nodaļa.
6.
Atgriezumus A kāja apriņķa priekš— konsuli, ievedot klātpielikta parauga kara ministra pavēlēm.
Reģistrācijas
iestādes.
nieks uzglabā slēgtos skapjos, sadalot (5. pielikums) reģistrācijas grāmatās.
25.
Iepriekš noslēdzot dienesta gaitas
1, Līdz turpmākam rīkojumam atvapēc reģistrācijas iestādēm un dzimšanas
sarakstus, karaspēka daļa vai kara iestāde
III. nodaļa.
ļināto karavīru, rezervistu un zemessargu gadiem, katru dzimšanas gadu alfabēizgatavo atvaļināmiem karavīriem klātreģistrācija piekrīt: kara apriņķos — tiskā kārtībā ; katrs dzimša .as gads atAtvaļināšana no aktivā kara
pielikta parauga (7., 8. un 9. pielikumi)
kara apriņķu .priekšniekiem, pagastos — dalāms ar papirīti.
ceļazīmes, karaklausības apliecības un
dienesta.
pagastu valdēm,
miestos — miestu
Piezīme.
Līdz
turpmākam rīko14. Obl'gatoriskā aktivā kara
die- izvilkumus no dienesta gaitas sarakstiem.
valdēm un pilsētās — policijas iestādēm.
Pirms izsniegšanas vai nosūtīšanas dojumam atvaļināto karavīru, rezernesta kareivji un instruktori, kuri nokalAttiecībā uz šiem pienākumiem pagastu
vistu un zemessargu
dokumentu pojuši likumā noteikto laiku, atvaļināmi kumenti pārbaudāmi, pie kam ceļa zīmes
un miestu valdes un policijas
iestādes
glabāšanai katrā kara apriņķa pārno aktivā kara dienesta un ieskaitāmi uz un karaklausības apliecības nomsamas
saucas par reģistrācijas iestādēm.
3
valdē jābūt atsevišķiem
noslēdzagadiem līdz turpmākam rīkojumam at- priekšā' atvaļināmiem karavīriem.
Sarakstus policijas
1. piezīme:
miem skapjiem. Katrā skapī jābūt vaļināto karavīru kategorijā.
1. piezīme.
Izvilkumi no dienesta
iestādēm, kurām uzdota reģistrācija,
nodalījumiem pēc reģistrācijas iestāžu
gaitas sarakstiem pārbaudāmi un
15. Atvaļinātie karavīri ieskaitāmi līdz
sastāda iekšlietu ministrija
ieliekami karaklausības apliecību apsaziņā
skaita.
turpmākam rīkojumam atvaļināto-karavīru
loksnēs, neaizlīmējot aploksnes.
ar galveno štābu.
kategorijā
uz
3
gadiem,
skaitot
no
nākošā
7. Katrai reģistrācijas
grāmatai ve2. piezīme.
Līdz turpmākam rīko- dams alfabēts, kurā jāieraksta visu reģi2. piezīme.
Izgatavojot karaklau1. oktobra pēc viņu atvaļināšanas, bet
jumam atvaļināto karavīru, rezersības apliecības, jāievēro kara mistrēto karavīru, rezervistu un zemes- rezervistos vai zemessargos — līdz nāvistu un zemessargu
reģistrācija
nistra noteikumi par atvaļināto karasargu uzvārdi, vārdi, tēva vārdi un reģi- košam 1. janvārim, pēc attiecīga vecuma
piTnjurrjS pagasta

robežu

noapaļošanās

tā
JļC ;

dzelzsceļujeritorijā piekrīt

tām šinī

strācijas grāmatas numuri.

Reģistrācijas

pantā minētām reģistrācijas iestādēm, grāmatām jābūt numurētām, caurauklotām
kuru robežās ietilpst dzelzsceļa teriun apstiprinātām ar kara apriņķa priekštorija.
nieka
parakstu
un
zīmoga
no2. Visas iepriekšējā pantā minētās
spiedumu.
amatpersonas un iestādes sazinās savā
P i e z i m e.
Reģistrācijas
grāmatas
«tārpā tieši.
un alfabēti uzglabājami archivāvēl
II. nodaļa.

Reģistrācijas
grāmatas
. dokumenti.

un

3. Līdz turpmākam rīkojumam atvadāto karavīru, rezervistu un zemes!!$ - , reŽistracijai vedamas. sekošas
««Pielikta parauga (1., 2., 3. un 4. piellkun> 0 grāmatas f
Wa apri ņķu priekšnieku pārvaldēs: a) atsevišķa
reģistrācijas
grāmata virsniekiem , sanitarvirsniekiem
»n kara
ierēdņiem un atsevišķas —

gejiem karavīriem, b) reģistrācijas
8 amatu alfabēti un c) ziņojumu atgnezumu
kontroles saraksts, katrai
raCljaS
iestādei uz
atsevišķas
lapa

Pagast u un

miestu

valdēs un
a) reģi
iestādēs:
-

^'ļcijas
'JO JM grāmatas,
b) reģistrācijas
Pamatu alfabēti un
c) balta papira

Jpnnin grāmata.
1e z ī m e:
Vajadzības gadījumā Rīgas
,5apriņķa priekšnieks var uzdot
ves?S ?pri^a reģistrācijas iestādēm
vbtnial* paPira ziņojumu grāmatu
In

kar.

'

sanitarvirsniekiem

4Med ņiem.
Uvjiem

Szimšanfl,
gadam

9t

raCi ]as

vedamas:
instruktoriem
pēc
Srāmatas

Un
gadiem

»iekieevisķa

un

>

katram

grāmata,

dzimšanas

bet

virs-

'eted ņjeļjj J.ta .rvirsniekiem
un kara
visiem dzimšanas gadiem
v'iena k.orj ;
grāmata- Virsnieku, saniVirsniek
Wma ta iJi V kara 'erēdņu reģistrācijas
da,i J»nios, katrai
Pupai
"~-~-~L_ evisķs nodalījums, pie kam

I.^no

,tZini?to

s

paraugu'as

iesPieduma

ievietos

tekstā

sasniegšanas.
Piezīme.

dēļ.- atvaļināizdiena ieskaitāmi

Slimības

tiem

karavīriem

divi

mēneši pa visu dienesta laiku

kopā.
16.

No aktivā kara dienesta atvaļinātie

virsdienesta
karavīri
ieskaitāmi
līdz
turpmākam rīkojumam atvaļināto karavīru
kategorijā uz laiku, kāds viņiem iztrūkst
sasnieguši
karaklausības
likuma no 3 gadiem, skaitot no obligatoriskā
izdienas laika nobeigšanas, Gadījumos,
1. pantā noteikto vecumu.
kad virsdienesta karavīri atvaļināti pēc
pārvaldēs
vedamas 3 gadiem,
8.
Kara apriņķa
skaitot no obligatoriskā izikgadīgas aktis: viena — par ievešanu dienas laika nobeigšanas, tie ieskaitāmi
reģistrācijas grāmatās, otra — par izslēg- rezervē vai zemessargos pēc vecuma.
šanu. Bez tam, vedamas vēl atsevišķas
kara dienesta atvaļi17. No aktivā
aktis — meklējamiem karavīriem, pie nātie virsnieki, sanitarvirsnieki un kara
atbildības saucamiem par reģistrācijas
ierēdņi ieskaitāmi: jaunāki par 48 gaAktis
noteikumu neizpildīšanu u. t. t.
diem — līdz turpmākam rīkojumam atglabājamas archivā 35 gadus.
vaļināto karavīru kategorijā uz 3 gadiem,
Reģistrācijas iestādēs vePiezīme.
bet 48 gadi veci un vecāki — zemesdama kopīga akts — par ievešanu sargos līdz pilnam 55. dzīvības gadam.
un izslēgšanu no reģistrācijas grā- Ja atvaļinātie virsnieki, sanitarvirsnieki
matām. Pārējai sarakstei reģistrāun kara ierēdņi vecāki par 45 gadiem,
vedamas
atsevišķas tie ieskaitāmi līdz turpmākam rīkojumam
cijas
lietās
aktis.
uz laiku,
atvaļināto karavīru kategorijā
9. Bez sarakstiem un grāmatām, kara kāds palicis līdz nākošam 1. oktobrim,
apriņķa priekšnieka pārvaldei jāuzglabā pēc 48 gadu vecuma sasniegšanas.
kopā ar ziņojumu atgriezumiem reģi18. Atvaļināmie karavīri, kuri izcieš
strēto karavīru, rezervistu un zemessargu disciplināro sodu, nav atvaļināmi pirms
dokumenti, kā: dienesta gaitas saraksti soda izciešanas.
19. Demobilizējot aktivā kara dieun pieņemšanas formulāri, sagrupējot
tos pēc dzimšanas gad'em un reģistrā- nestā iesauktos rezervistus un zemescijas iestādēm, katru dzimšanas gadu sargus, tie ieskaitāmi nevis līdz turpmākategorijā,
atvaļināto
alfabētiskā kārtībā; katrs gads atdalāms kam rīkojumam
ar papirīti. Virsnieku, sanitarvirsnieku bet gan attiecīgā kategorijā pec viņu
un kara ierēdņu dienesta gaitas sarak- vecuma.
Aktivā dienesta karavīri, kuri
20.
stus ar viņu atestācijām uzglabā darbvedis atsevišķi.
karaklausības vai ārstu komisijās at10 gadus pēc tam, kad
reģistrētie
vai zemessargi
karavīri, rezervisti

zemessargos
ieskaitāmiem
zīti
par
Tiesas spriedumi piepamata, atvasaraksta
vienojami dienesta gaitas sarakstiem, uz slimību
ļināmi no dienesta, ieskaitot zemessargos.
iekriekš atzīmējot tos sarakstos.
zemessargiem izsniedzamas klātRīgas karā apriņķa Šiem
2 piezīme.
parauga apliecības (6. pielikums).
pielikta
ziņojumu
priekšniekam atļauts glabāt
šis pants nav piemērojams.
laikā
Kara
atgriezumus aUevišķi no pārējiem
Ieskaitot
no aktivā dienesta atva21.
dokumentiem.
rezervē, viņiem izsniekaravīrus
ļinātos
gaitas
10. Visas pārmaiņas dienesta
tādas pašas karaklausības aplieformulāros,
dzamas
sarakstos un pieņemšanas
1. piezīme.

'

vīru kategorijām.
26. Pirms atvaļināšanas, karaspēka
daļas vai iestādes priekšnieks noprasa

sūdzības

un

karavīrus

ar

kumiem,
27.

iepazīstina
atvaļināmos'
viņu turpmākiem pienā-

ierodoties

izvēlētā

dzīves vietā.

Ceļa zīmes izsniedzamas tieši at-

vaļinātiem karavīriem, bet karaklausības
apliecības, pases un dienesta gaitas saraksti nosūtami 7 dienu laikā tam kara
apriņķa priekšniekam, kura apriņķa
robežās atvaļinātie karavīri
izvēlējušies

dzīves vietu.

Šie dokumenti

nosūtami

kara
apriņķa
priekšniekam
ar
klātpielikta parauga (10. pielikums) sarakstu.
Piezīme. Virsnieku, sanitarvirsnieku

un kara

ierēdņu dienesta gaitas sa-

raksti peesūtami kara apriņķa priekš-

niekam caur galveno štābu.
28. Atvaļinātie karavīri izslēdzami no
sarakstiem : instruktori un kareivji — ar

karaspēka daļas vai kara iestādes priekšnieka pavēlēm, bet virsnieki, sanitarvirsnieki
un kara ierēdņi — uz kara
ministra pavēles pamata.
IV.

Izslēgšana

nodaļa.

no

aktivā

kara

dienesta.
29.

Ne

aktivā kara

dienesta

galīgi

izslēdzami: 1) mirušie, 2) personas, kuras
atzītas par nederīgām kara dienestam un
3) tiesību zaudējušie, pēc tiesas sprieduma saņemšanas.
30. Izslēdzot no sarakstiem mirušos
karavīrus, karaspēka daļas vai kara iestā-

des priekšnieks nekavējoties paziņo par
nāves gadījumu mirušo piederīgiem un
14 dienu laikā nosūta viņu pases un
dienesta gaitas sarakstus ar miršanas at-

zīmi tam kara apriņķa priekšniekam, kurš
karavīrus iesaucis kara dienestā. Saņēmis
dokumentus, kara apriņķa
priekšnieks

atzīmē karavīra nāvi iesaukšanas sarakstā un pievieno pie attiecīgas akts
dienesta gaitas sarakstus, bet pases līdz
ar miršanas atzīmi piesūta tām iestādēm,
kuras pases izdevušas.

b) sastāda par dzīves vietas
aktu, kuru kopā
neziņošanu
pārmaiņas
par nederīgiem kara dienestam un izslē- pilsētas — policijas
iestādēs, nododot
reģistrācijas
agrākai
ar paziņojumu nosūta
dzami no daļas vai iestādes sarakstiem ceļa zīmes.
var zemesrezervistu
karavīru,
šo
iestādei
39. Saņēmusi ceļa zīmes, reģistrācijas
tikai uz kara slimnicu ārstu vai apriņķu
atbildības tiesas ceļa
pie
saukšanai
sargu
iesiāde
izpilda
sekošo:
a)
ieved
atvaļikaraklausības komisiju lēmumu pamata.
sarakstiem.
Nederīgiem
karavīriem
izsniedzami: nātos karavīrus reģistrācijas un ziņojumu un izslēgšanai no
rīkojumam
turpmākam
līdz
46. Ja
1) klātpielikta parauga (11. pielikums) grāmatās, ierakstot visas vajadzīgās ziņas,
atvaļinātie karavīri, rezervisti vai zemesapliecības, 2) pases un 3) alga, ceļa un b) taisa ceļa zīmju otrā pusē reģistrēnevar
juma atzīmi un c) sastāda atgriezumus sargi, pārmainot dzīves vietas,
uztura naudas, saskaņā ar šīs instruktad
vietu,
A, kurus kopā ar ceļa zīmēm 7 dienu uzrādīt jaunu noteiktu dzīves
cijas 22. pantu.
grāreģistrācijas
no
tie nav izslēdzami
laikā nosūta vietējam kara apriņķa priekšPiezīme.
Virsniekiem, sanitarvirsmatām līdz jaunās reģistrācijas iestādes
Reģistrējuma
atzīme
ceļa
niekam.
zīmiu
niekiem un kara ierēdņiem alga iz^
saņemšanai.
maksājama saskaņā ar karaklausības otrā pusē un karaklausības apliecībās paziņojuma
47. Iereģistrējot un izslēdzot atvaļitaisāma sekosi: „Reģistrēts
likuma 135. pantu.
nātos
līdz turpmākam rīkojumam karaapriņķa
pagasta
valdē un
32. Reizē ar kara dienestam nederīgo
vīrus, rezervistus un zemessargus, reģiievests
reģistrācijas
grāmatā
ar
N?
.
.
."
kfravīru izslēgšanu no sarakstiem, daļas
jāpārliecinajas, vai
iestādei
strācijas
Reģistrācijas atzīmi apstiprina reģistrācivai iestādes priekšnieks
nosūta viņu
ievestas visas
apliecībās
karaklausības
jas iestādes amatpersona ar parakstu un
dienesta gaitas sarakstus iīdz ar slimības
vajadzīgās atzīmes.
zīmoga
nospiedumu.
dzīves
apliecību
norakstiem izvēlētās
Piezīme. Reģistrējuma atzīmei kara48.
Ja karaklausības apliecības stipri
vietas kara apriņķa priekšniekam un paklausības
dokumentos
lietojams
vai trūkst aploksnes, tādas atbojātas
ziņo par nederīgumu kara dienestam
spiednis.
un nosūtamas kara apriņķa
ņemamas
tam kar* apriņķa
priekšniekam, kurš
40.
Ja
reģistrācijas
iestādē
ierodas priekšniekam.
Karaklausības apliecības
viņus iesaucis kara dienestā.
reģistrācijas
atvaļinātie karavīri bez ceļa zīmēm un nozaudēšanas
gadījumā
Piezīme
Dienesta gaitas saraksti personīgi
ami iestādei, viņi reģistrēapliecības nederīgumu puiestāde
par
uzglabājami vēl 10 gadus pēc tam,
jami uz mutisku izteicienu pamata,
šļs blicē „Valdības Vēstnesī" uz apliecības
kad
izslēgtie karavīri
sasnieguši instrukcijas 39. pantā paredzētā kārtībā,
īpašnieka rēķina, par ko paziņo kara
karaklausības likuma 1. panlā noatzīmējot
atgriezumos
A,
ka
ieradušies
priekšniekam, uzrādot «Valdības
apriņķa
teikto vecumu.
bez ceļa zīmēm. Tādā gadījumā reģistrānumuru.
Pēc paziņojuma
Vēstneša"
33.
Atvaļinot no aktīva kara dienesta
priekšnieks
cijas iestāde pieprasa attiecīgai karaspēka saņemšanas kara apriņķa
55 gadus vecus un vecākus virsniekus, daļai ceļa zīmes, kuras ar reģistrējuma nozaudētās vai sabojātās apliecības vietā
sanitarvirsniekus un kara ierēdņus, tie atzīmi papildus piesūta kara apriņķa
izsūta dublikātu, kuru reģistrācijas iestāde,
izslēdzami pavisam no kara dienesta, kā priekšniekam, iepriekš pārbaudot reģistrāpēc reģistrējuma atzīmēšanas, izsniedz
sasnieguši karaklausības likuma 1. pantā cijas un ziņojumu grāmatās uz mutisku pēc piederības.
vecumu'un
noteikto
viņiem
izteicien'pamata ierakstītos datus; vajaPiezīme. Par dublikātu nozaudētās
klātpielikta parauga (12. pielikums) .pdzība. £ aījļumā šie dati izlabojami savai sabojātās apliecības īpašniekam
liecibas.
skaņā
.eļa zīmēm.
jāmaksā Ls 1,—, kuru sumu kara
34. Izslēdzot no daļas vai iestādes
31.

Aktivā

dienesta karavīri

atzīstami

valdēs,

miestos

—

miestu

valdēs

un

kārtībā un

izsniedzama

sarakstiem
tiesību

karavīrus, kuri

zaudēšanu,

daļas

notiesāti ar
vai

iestādes

Ja reģistrācijas
iestādē ierodas bez
ceļa zīmēm personīgi nepazīstami karavīri, viņi nav reģistrējami līdz personī-

priekšnieks nosūta izslēgto karavīru diebas noskaidrošanai un
dokumentu sanesta gaitas un armatūras sarakstus līdz ņemšanai; vajadzības gadījumā dokuar pasēm tam kara apriņķa priekšniekam, menti steidzami pieprasāmi karaspēka
kurš viņus iesaucis aktivā kara dienestā.

Pēc

dokumentu

saņemšanas, kara

ap-

riņķa
priekšnieks
izsniedz izslēgtiem
karavīriem apliecības un ieved tos sa-

daļai.
41.

pasu

Pēc

karaklaus bas

saņemšanas

taisa reģistrējuma

apliecību

reģistrācijas
atzīmi

un

iestāde

karaklausības

apriņķa

priekšnieks iemaksā

valsts

ienākumos.

(Turpmāk vēl.)

Kara ministra vietas izpildītājs
J.Arājs.
Galvenā štāba priekšnieks,

attiecīgu

rīkojumu

dezertieru piederības

strācijas iestādes amatpersona ar parakstu un zīmoga nospiedumu.

44.

Karaklausības

apliecību

nozaudē-

pievienT""*
ķenu pagastam Jānim Jana
i!
ņam piešķirtais fonda zem», ^*3
1,1 pūrv. platībā.
gabals
3.a) No Brantu pagasta
pi
Raunas pagastam: Velinkm
^
zes muiža, Krievi ņkroes
°"
ciema, Ķevenu, Vec-Danieln * &
v
Kauliņu. Krievkalna , J aun fe
divas Lielķipju, PaltiS
^ft
basu mājas ;
" ^l-

$

b) no Raunas pagasta pievietm .
Brantu pagastam: Pona 5 ta'
|Vas
Strautes,
divas
*asuļu
Kauguru, divas Slavekas {?

niša,

kara ierēdnis Labans.

Rīkojums

pagastu robežu noapaļošanās
lieta.

Cimbuļa

mājas ' *Z

skola,

Kazeku,
divas vS,
divas Puntules, Lazdi ņa,
Senaļu, divas Prieņu mājas&£
j?
pana pusmuiža, divas Tirunļ
p^
Zaķīša, Strazdiņa un U pītes
mājas

4.a) No Drabužu pagasta

pievienot»,

Līvespagastam: Katriņkalna (£
nītes (mazmājiņa), Masmuižnieh

(mazmājiņa), Jaunmuižaieka (maz
mājiņa), Vērškalna (Sact-BoisU

Ziparu mājas;
b) no Cēsu pagasta pievienotas Uvi
pagastam: divas Putras, stuba
divas Asites mājas un Cēsu
piis!
muižas meža gabals līdz Gaujai
Krastam;

c)

no

Drabuzu

pagasta

pievienoļaj

Cēsu pagastam Vanaga un Pūces
mājas;
d) no Veismaņu pagasta pievienotai
Cēsu pagastam : Skudras , divai
Namu Un divas Dzērves mājas
e) no Sērmūkšu pagasta pievienota!
Drabužu pagastam : Kalna-Rukeļa,
Liel-Rukeja, Lejas-Rukeļa, MazRukeļa. Jaun-Rukeļa, Kalna-Pa!'
meņa, Lejas-Palmeņa, Kalna-Vel
meva,

ģenerālis P e n i ķ i s.
Karaklausības nodaļas priekšnieks,

rakstos. Apliecību un sarakstu paraugi apliecībās un karaklausības likuma 94.
klātpielikti. (13. un 14. pielikumi.)
pantā paredzēto atzīmi pasēs, kuras pēc
Rikojums
Piezīme.
Notiesāto karavīru dokutam nekavējoties izsniedz to īpašniekiem par Salacgrīvas miesta robežām.
menti uzglabājami
vēl 10 gadus preoarakstu. Reģistrējuma atiītne kārāIekšlietu ministrs, dibinoties uz papēc tam, kad šie karavīri sasnieguši ki sibas apliecībās taisāma tāda pati,
gaidu noteikumu par miestiem 5. p., ar
karaklausības likuma
1. pantā nokā ceļa zīmēs. Atzīmes apstiprina reģi1921. g. 15. jūlija rezolūciju apstiprinājis
teikto vecumu.
strācijas iestādes amatpersona ar parakstu
padomes
1921. g.
Valmieras
apriņķa
un zīmoga nospiedumu.
35.
Kapa apriņķa priekšnieks ikgadus
19.
marta
lēmumu
par
miesta
pašvaldīkaraklausības
apliecību
un
'Līdz
42.
decembra mēnesī ievāc ziņas par tiesību
bas tiesību piešķiršanu Salacgrīvas miepasu saņemšanai reģistrācijas iestāde izzaudējušiem karavīriem un tiesību atdastam, noteicot miestam sekošas robežas:
dod atvaļinātiem karavīriem klātpielikta
būšanas gadījumos ierindo viņus attie1) Ziemeļos: izejot no jūras krasta
parauga (16. pielikums) pagaidu apliecīgās karavīru kategorijās.
pa
Sildzeņu mājas ziemeļu robežu pāri
cībās.
Izsniedzot
karaklausības
apliecī.
36. Izslēdzot no daļas vai iestādes
Ainažu-Salacgrīvas lielceļam un' tālāk pa
bas
un
pases,
pagaidu
apliecības
atņesarakstiem nepilngadīgos karavīrus, kuri
mamas un izaicināmas.
Jaund/eņu mājas un Bērzu pusmuižas
sodīti ar ieslodzījumu pārmācības namā,
ziemeļu robežu līdz Ķēniņa ceļam, ieslē43.
Gadījumos,
kad
līdz turpmākam
bet kuriem uz sodu likuma 57. panta
^
un pusmuižas zemes
rīkojumam atvaļinātie karavīri, rezervisti dzot minēto māju
4. punkta pamata tiesībās un priekšmiesta
robežās.
pārrocības nav atņemtas, viņu d!
ota un zemessargi maina dzīves vietu,
iestādes
2) Ziemeļaustrumos un austgaitas un armatūras saraksti un pases — ejot uz dzīvi citas reģistrācijas
robežās,
agrākā
reģistrācijasrumos:
pa Ķēniņa ceļu un Bērzu pusiestāde
nosūtami tam kara apriņķa priēšniekam;
karaklausības
apliecību
un muižas un Salacas mācītāja muižu zemju
kūja ,apriņķa
robežās izslēgtie izcieš pēc
sodu. Pēc soda izciešanas kara apriņķa ziņojumu saņemšanas pa uzives vielas austrumu robežu līdz Salacas upei, ieslēpriekšnieks šādus kāravos, ja viņi vēl pārmaiņu, izslēdz viņus no savām grā- dzot minētās zemes miesta robežās, bet
matām, atzīmējot /par to karaklausības tālāk pāri Salacas upei pa Karras mājas
nav nokalpojuši obligatoi^kā kara dieapliecībās,,
bet ja karaklausības apliecības un Grīvas pusmuižas austrumu robežu,
iz
nesta laiku, nosūta ar dokumenfie
nozaudētas, tad — pasēs un 7 dienu pāri Pāles-Salacgrīvas lielceļam, ieslēdzot
sgtāko kar ispēka daļu.
laikā piesūta vietējam kara apriņķa priekšmiesta robežās minētās mājas un pusmuižas zemes.
V. nodaļa.
niekam atgriezumus B. Jaunā reģistrācijas iestāde, saņēmusi karaklausības ap3) Dienvidos:
, a no
pa Grīvas pusmuiDezertieru izslēgs
liecības un ziņojumus par dzīves vietas žas un bij. Salacas muižas meža dienvikaraspēka
daļu
un
kara
pārmaiņu, nekavējoties ieved minētos dus robežām lidz Priediņu mājas austiestāžu sarakstiem.
karavīrus, rezervistus vai zemessargus rumu robežai.
37. Izslēdzot no sarakstiem dezer- savās reģistrācijas un ziņojumu
grāmatās,
4) Rietumos: pa Priediņu mājas
tierus, daļas vai iestādes priekšnieks
atzīmējot reģistrējumu karaklausības aplie- austrumu un Lauteru mājas austrumu un
piesūta izslēgto dienesta gaitas un ar- cībās, ua 7 dienu laikā piesūta
vietējam ziemeļu robežu lidz jūrai, bet tad pa
matūras sarakstus līdz ar pasēm tam kapa apriņķa priekšniekam atgriezumus
A. juras krastu pāri Salacas upes ietekai
kara apriņķa priekšniekam, kurš viņus
jūrā līdz Sildzeņu mājas ziemeļu robežai.
Piezīme.
Atzīme
par
izslēgšanu
iesaucis aktivā kara dienestā. Pēc dokuDomnieku skaits miestā noteikts uz 12.
no
sarakstiem
karaklausības
apliementu
saņemšanas,
kara
apriņķa
cībās taisāma ar spiedni sekosi:
Rīgā, 1924. g. 28. oktobrī. Nst 108163.
priekšnieks
ieved
dezertierus
klātIzslēgts no
valdes
pielikta parauga (15. pielikums) sarakstā
Pašvaldības departamenta
sarakstiem,
kā
pārgājis
dzīvot
un uzglabā dokumentus līdz dezertiera
vicedirektors P. Radziņš
......
apriņķa
pagastā.
atrašanai vai galīgai' izslēg r ai no kaļ-a
Nodaļas vadītājs R. Ķelle.
Izslēgšanas
atzīmi
apstiprina
reģidienesta
pēc
karaklausības
likuma
1. pantā noteiktā vecuma sasniegšanas.
Bez tam, kapa apriņķa priekšnieks dod

2. No Sērmūkšu pagast a

Lejas-Velmera,

Maz-Ve|.

mēra, Jaun-Velmera, Vec-Velmen
un Liel-Velmera mājas;
i)

no Cēsu pagasta

pievienotas Dra-

bužu pagastam: Jaunciema, Ziņu,
Jaunpiena,

Vecpiena

Līču mežsargs;
g) no Līvu pagasta

mājas ua

pievienota Dra-

bužu pagastam: Tīreļu māja;
h) pievienotas Priekuļu pagastam:

a) no Cēsu pagasta: Rāvinu ui
Zābaku mājas,
b) no Veismaņu pagasta: Bušas
krogs, Bušas mežsargs, Bušai
dzirnavas un Lubiņas māja.
i) Pievienotas Veismaņu pagastam:
a) no Cēsu pagasta: divas M»
dēs un
b) no

divas Slauķu mājas;
pagasta: Ķauķu

Priekuļu

māia:

c) no Rāmuļu

pagasta: Ra*

, māja.

III.

Valmieras

apriņķī:

pievienotas:
TutsU.
Kūka,
Urba,
Stalbes pagasta
Mūrnieka, Andriņa, Peterena, m*
Kainneikina, Lielneikina un divas
mājas.
Klāmaņu
2. Bauņu pagastam pievienotas:
a) Burtnieku pagasta Ungura, V»
jāņa un Gūņa mājas;
p
b) Braslavas pagasta Kunģen
jaunsaimniecības, k»
1. Augstrozes

pagastam

muižas sešas

atrodas upītes labā krastā.
pievienota
3. Braslavas pagastam
māja.
Stalbes
zēnu pagasta
pievil»»
4. Jaunburtnieku pagastam
nraja.
Jaun-Tikena
Koku pagasta
bw
5. Burtnieku pagastam pievienota
u,
pagasta Bībis māja.
ni
v .
6. Dauguļu pagastam p ievienotas:
liel-Greiza ,
pagasti Ozolu,
J
,
Putnēna, Saulgoža, Jaunzerna JJ
Krievēna mājas, Maz-Brenguļu nj
un
pusmuižu
ar Garklāva
Greižia māju.

hp-

n
w
7. Dikļu pagastam pievienota

gasta Kaupiņu pusmuiža.

aS

pievienotas «ļ.
8.Idus pagastam |
t , „.
pagasta: Tipša, Tetera
Rudma
^
Lejas
Kalna-Rudiņa,

šanas gadījumos līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātie karavīri, rezervisti vai
Iekšlietu ministrijas pašvaldības deparzemessargi, pārmainot dzives vietu, repaziņo iekšlietu ministrijas administratīzema mājas.
taments paziņo sekošas apstiprinātas pa. , ^.uiehš
ģistrējami šīs instrukcijas 43. pantā pavam departamentam izsludināšanai « Valgastu dalīšanas un robežu pārgrozīšanas
9. Imantas pagastam pievienotas^
fflaja ;
dības Vēstnesī", bet ārlietu ministrijas redzētā kārtībā. Tādā gadījumā atgrielietas:
pagasta: Šķēpa un Bļunda
zumos A taisāma atzīme,
:
ārzemju pasu nodaļai zināšanai. Atraka karaI. Rīgas apriņķi:
10. Jēru pagastam pievienotas
^
apliecības
nozaudētas un
šanas gadījumā
dezertieri
nosūtami klausības
Lē durgas
pagastaLm
a) Naukšēnu
L^offpagasta
^Jjo
pievienota
atgriezumi sastādīti uz mutiskiem izteiatpakaļ uz savu daļu līdz ar viņu dokuVidrižu pagastam Vibes māja.
dīša, Indula, Ābeles, 1%^
mentiem.
cieniem. Reģistrējuma
atzīme taisāma
un Lejas»
2. No Jumpravas pagasta pievienota
Kalpa-Mārcena
Linpases otra pusē.
VI. nodaļa.
des pagastam visa tā pagasta
mājas;
...
v
daļa,
45. Reģistrējot līdz turpmākam rīkoReģistrācijas
kārtība.
kas atrodas uz Daugavas kreisā krasta.
pagasta Stirnas.
b)
Ternejas
^
jumam atvaļinātos karavīrus, rezervistus
u»'
Bērziņu, K lumpa.
A. Reģistrācijas
iestāžu
7pilaUf
II.
Cēsu
un zemessargus, kuri par savu dzīves
apriņķi:
Lejas-Zaltes, Vītolu tu ?
pienākumi.
vietas pārmaiņu nav ziņojuši agrākai
l.No Sērmūkšu pagasta pievienotas RāRadziņu (Briedis) *fffaM
38. Ierodoties izvēlētā dzīves vietā, reģistrācijas iestādei, jaunā reģistrācijas
muļu pagastam : Kalna-Zilužu, Jaunc) Sēļu pagasta Liel-Kāja,
atvaļinātiem karavīriem 3 dienu laikā iestāde izpilda
reģistrē
sekošo:
a)
Ziluzu, Lejas Zilužu un
Draukslu
un Liel-Ropa mājas ;
^v*
personīgi jāreģistrējas pagastos — pagasta viņus šīs instrukcijss 43. pantā paredzētā
*
mājas.
d) Rūjienas pagasta W»Zb

un dzīves vietas policijas un pašvaldības
iestādēm spert soļus viņu gūstīšanai un

! arM

,rP3 pagastam

pievienotas :

b)

ii r#?„L, pagasta Pillā, Rīmača,
» SLejas-Ķepera, Kalna-Ķepera
Ķeņu. mājas;

«divas

Katvaras pagasta:
Ķērpas, Ķezberu, Pāvula, Prinča mājas, Umurgas baznlca, _ Umurgas mācītāja
muiža un Mūra krogs.

pagasta
Lauterbacha, 29. Vaidavas pagastam
Miimbažu
pievienotas:
W bla - Segruma , Lejas - Segruma,
a) Ķieģeļu
pagasta
Zvirgzdusalas
un
Saulītes
Kalniņu
jaun.Rijnieku ,
māja;
b) Koku pagasta: Caunītes un Purpievienotas:
gas mājas.
irJd? pagastam
11Vaidavas pagasta Dreimana un 30. Vainižu pagastam pievienotas: Umur?
afiietas mājas;
gas pagasta Vēja krogs, Kalna-ZvejBaltais krogs.
nieku un Lej-Zvejnieku mājas.
.aguļu pagasta
31. Valtenbergas
pggastam pievienotas:
pagastam pievienotas

13

J
pagasta Polīša, Lejast Naukšēnu
aJ
Kalna-Sireida, Lejas-Luņģa,

streida.

Kal Qa-L«ņģa,

.

Lejas-Mača un Kalna-

Mača mājas;
femejas

pagasta Dirlas

māja un

Polla un Draba mājas.
Jēru pagasta
pagastam pievienota Vecpagasta Leiša kroga māja.

iiieoupes

ou ižas
pagastam pievienotas:
-Naukšēnu
Kalna-Cepurpagasta
Ternejas
a)
nieku, Lejas-Cepurnieku, KalnaKrurnpuža, Lejas-Krumpuža, KalnaBaiga, Lejas-Baiga, Laņģa, Brāmaņa, Tetera, Jaun-Ruņģa, Vec-

Ruņģa, Dukura, Kalna-Perkona,
Le jas-Pērkona, Kalna-Naudskalna,
JaunLe ias-Naudskalna, Bolies,
Vec-Snaķu,
Lielpētera,
Snaķu,
Skolas-Snaķu, Doles, Dzirndoles,
Gāgara, Kalna-Ķipa
Urma,
un
Lejas-Ķipa mājas; _

b) Jēru pagasta Tevdela un Tevdela
mežsarga mājas.
pievienotas Dikļu
16, Ozolu pagastam
pagasta Meln-Kalēja, Lāčkroga, Rezgala un abas Virķu mājas.

17.Pociema pagastam pievienotas:
a) Katvara pagasta Gāršas māja un
b) Pāles pagasta Spricu, Rēķu un
Alciema mājas.
18,Puiķeles pagastam pievienota: Pociema pagasfaVec-Kaņepu māja.
19,Rozēnu pagastam pievienotas:
pagasta
Kapzemes
a) Valtenbergu

māja un
b) Rūjienas pagasta: Stūra, Bērziņa,
Kalniņa un Tāllīduma mājas.
20.Rozbeķu pagastam pievienotas: Dau-

guļu pagasta Vārdzenu, Mūrnieku un
Ergļukalna mājas.
21.Rūjienas pagastam

pievienotas:

a) Ternejas pagasta Streimaņu, KalnaVaguļa, Lejas-Vaguļa mājas
Zaldātu pļavu gabali I.—VII;
b) Jēru pagasta Jaunmūļas māja.

un

22, Skulberģu pagastam pievienotasValten-

berģu
pagasta
Kāvu,
Cūkkundzu,
Priedu, Vecutenu. Jaunutenu, Penku,

Streiku, Sniedzenu, Varkaļu, Metnieku
un Dauguhšu mājas.
23, Stalbes pagastam pievienotas:
a) Unguru
pagasta
Upīšu
māja,
Vēvermuiži, Dreimaņu un Brenču

.mājas;
b) Lielstraupes pagasta Līcīšu, Ķinga,
Vīņaudu un Pullas mājas.,. '
«. Lielstraupes pagastam pievienots: Mazstraupes pagasta Riebiņkrogs.

25. Ternejas pagastam pievienotas:
j>) Rūjienas

pagasta

Ievaltiņa

māja;

") Ķoņu pagasta: Skrīverkalna, Kalna-

Permuižas, Lejas-Permuižas, Rostes,
Rozā, Salduma, Bieļa mājas, Bieļa
mazmāja, Jaun-Celma

un

Celma

mājas;
<) Naukšēnu
pagasta:
Eriņmuiža,
Spri ngu, Miglas, Kroņa,
Renča,
Jauņ - Glāznieku, Vec - Glāznieku,

Ķipia, Putniņu,

Igauņjāka, JaunPļavas un Daudža mājas;
a) Jēru
pagasta: Pūriņu, Ķempu,
Polbrenča, Jaunumuļa, Vecumuļa,

Vēveru, Vecmūļa, Veccūkauša, un

?'

Sķesteru

mājas.

Unguru pagastam pievienotas:
«ļ Kaiskuma pagasta Krarapa māja:
DDauguļu pagasta: Picuļa, Ķēniņa,
B ^zlas,
Jokuma, Kaktiņa un Stū'īsa mājas;

2?

c) Rozbeķu
pagasta: Irgutu unJaunlr gutu

mājas.

' ?ļgurpils pagastam pievienotas : Pui\ī „ Prasta: Radziņu, Vec-Karviņu,

«un-Karvi ņu,

Kalniņu,
Priekšenu,
Beite«»
MazLiel-Lālu,
.
Lžft
olu Vā L«Rozīšu, Saulīšu,
PiV
'
Pau1^ Lan^u
mŽ\
'
*5antaru
msstrun
zernJ c'
mājas, bij. Urgas skolas nams
un Urgas nespējnieku nams.
28, ij
rgas Pagastam pievienotas:
aj ļj>
laz»traupes pagasta : Bukas, Sko"a , Liel-Klāmana, Ikšķiles, Jauemu
, Brīvzemnieka un Bārdas

°!l'P>

^

mĒjas ;

Ternejas pagasta mežsargu: Rūķa,
Raudītes un Arņa fhājas.
32. Vecmuižas pagastam pievienots Limbažu pagasta bij. Metagas pareizticīgo skolas nams.
IV.

Valkas

apriņķī:

1. Liellugažu un Lugažu pagasti savienoti par vienu kopīgu pagastu zem
nosaukuma
Lugažu" pagasts;
2. No Pedeles pagasta pievienots Ērģemes pagastam: Kureļa novads, bet no
Ērģemes piePedeles pagasta pievie-

..

notas:

Domeru,

Ķiltu,

Ķuzenes mājas;
3. No Jērcenu pagasta

X.

l.No

Daugavpils

pagasta
pievienota
Krustpils pagastam Kārļa Krastīņa
Glaznieksalas saimniecība Ns 421.
2. No Preiļu pagasta pievienots Rudzatu
pagastam: Eleonorviles novads ar
56 sādžām un viensētām.
3. a) No Līvānu pagasta pievienotas
Rudzatu pagastam: Bukavnieku,
Vārpsaliešu, Gaulenieku, Eņģeļu
un Mežancanu sādžas un viensētas ;
b) no Vārkavas pagasta pievienotas
Līvānu
pagastam:
Vilmeniešu,
Rubinu un Kozuļu sādžas Rušinovas, Rozenovas un J. Voļas
viensētas,
Rozenovas
jaunsaimniecība, Bebru un Ušenieku sādžas,
Ažu-Driva, Jancevsku un Rubinsku
viensētas, Rozenovas ķieģelnica,
Akmiņ-Kalns, Bucu-Leidums, SoltāSola, Staba-Sola, Lopu-Sola un
Rožanovas jaunsaimniecība.
Rīgā, 1924. g. 29. oktobrī.

c) no Cieceres pagasta pievienotas
Saldus pagastam: Namiķu-Remaša,
Namiķa-Liepas
(Fogelmaņa) un
Pļavinieku N» 5 mājas.
2) No Sātiņu pagasta pie *vinota Kursišu
pagastam Jāņa Stūra jaunsaimniecība
VII.

N° 15.

Aizputes

apriņķī:

1. a) No Briņķu pagasta pievienotas
Nīgrandes pagastam: fūbeļu, Mišeiku, Balkaišu mājas, Mežsargs
un Sāde, Apšu muiža, Zariņa,

Zīveita

un Bachmaņa

mažmājas;

b) no Nigrandes pagasta pievienotas
Briņķu pagastam: Kirišķu, Pulvernieku-Gaišo, Puļvefnieku-Tumšd,

Ozolnieku

un

Lāču Mājas, Mel-

dzeres ceplis un Drusku jaunsaimkā:
Ignata,
Zilauša,
niecības,
Jansona un Melenberga.

2. No Bsses pagasta pievienotas Gudenieka pagastam: Dubeņu māja, Saulītes, Poļa, Kārkliņa, Kareļa, Liepiņa,
trīsas Jēres būdas, trīs Lūka mājas
un divas Braslu būdas.
VIII.
Talsu apriņķī:
1) No Stendes pagasta pievienota Talsu
pagastam Spannenieku māja.
pievienoti
Kandavas pagasta
2) No
Putnenciems
un
pagastam:
Cēres
Vecciems ar 28 saimniecībām un ne
Dzirciema pagasta Korgeļciems.
IX.

Liepājas

apriņķī:

l.No Priekules pagasta Paplakas novada pievienotas Virgas pagastam,:
Paplakas muiža, Aleksandra pusmuiža,
Sproģu, Sturmu, Lejaskazarmas (Plosti), Kalna-Zīverta, Ambrena, Pļapes,
Knīpena, Cakšes, Mucenieka, Jaun-

100 Latvijas rbļ

2,~

1 Amerikas dolārs

5,17 — 5,20,5
23,30 — 23,45
26,90 — 27,60
24,63 — 25,25
99,15 — 100.40
22.15 — 22,70
137,05 — 138,80
73 35 — 75,20
88,35 — 60,60
15,30—15,75
202,40 — 204 95
1,20 — 1,26
12,90 —13.25
1,32 — 1,40
98,
102,—
50,59 —f2 ,—
26,50

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku ....

100
100
100
100

Beļģijas franku
Šveices franku
....
Itālijas liru
Zviedrijas kronu . . .
100 Norvēģijas kronu ....
100 Dānijas kronu . .
. .
100 Čechoslovaķijaskronu .
100 Holandes guldeņu
10QQ. miljardu Vācijas marku .
lOO^Somijas marku
....
100 Igaunijas marku ....
100 Polijas zlotu ....
..
100 Lietuvas litu
10 Krievijas zelta rubļu . . .
Krievijas sudraba^
^

*$} par 1 rbl.

;

SSSR červoņecs
5°/o neatkarības aizņēmums
6°,o Zemes banku ķīlu zīmes

26,10 — 26,93
2,
-2, 10
98.
—100
Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Ma 108215.

J. Zankevics.
Nodaļas

vadītājs

P. K1 i n k 1 a v s.

les pagastam: Dakstes, Ābeles, JaunRīkojums
teiča un Vecteiča mājas, bet no Ēveles pagasta pie Jērcenu paga:ia pie- par _ vienkārša darba strādnieka
vidējo dienas algu slimo kasu
vienota Bekas māja.
4. No Lejas pagasta Auguliešu novada dalībnieku
atsvabināšanai
no
pievienotas Beļavas pagastam: Amiemaksām.
benieku, Krieviņu, Miezitenes, Siļu,
Pamatojoties uz «Noteikumu par strādVanagu un ^iesenes mājas.
nieku un c tu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos" 63. pantu,
V.
Tukuma
apriņķī:
l.Abavas pagasts likvidēts, sadalot to darba ministrija paziņo, ka « Valdības
starp Grenču un Tumes pagastiem Vēstneša" 1923. g. 18. jūnija 128. nuņemot par dabīgu robežu Abavas upi. murā izsludinātais «Rīkojums par vienTās mājas, resp. saimniecības, kuras kārša darba strādnieka vidējo dienas algu
slimo kasu dalībnieku atsvabināšanai no
atrodas uz Abavas kreisā krasta pievienotas Grenču pagastam, un tās, iemaksām" (N° 16337—1923. g. 15. jūnija)
kuras atrodas uz Abavas labā krasta — paliek spēkā līdz š, g. 30. novembrim.
pie Tumes pagasta.
Rīgā, 1924. g. 29. oktobrī. M> 17074.
VI. Kuldīgas apriņķī:
Darba aizsardzības departamenta
1. a) No Žvārdes pagasta pievienotas
Cieceres pagastam : Mastu, JaunMastu un Ezermalu mājas;
b) no Saldus
pagasta pievienotas
Cieceres pagastam: Uķu, Lenkupju
un Režu mājas un

Rīgas biržā, 1924. gada 30. oktobrī.

Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.

Pašvaldības departamenta direktors

Stereles un

pievienotas Ēve-

Kursi.

apriņķī.

Aiviekstes

direktora vietas izpildītājs Fr. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs J u 1. T r e i m a n i s.

Neptuns, latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto,
uz Kolku fr gabalu precēm.
Pernifļel, latviešu tvaikonis, 172 reģ. ton. brutto,
uz VentspiH ar gabala precēm

A v. H. N» 54, latviešu jūras piā&is, 264 reģ.
ton. brutto, uz Ģipku tukšā.
Milda, latviešu butenieks, 5a reģ. ton. brutto, uz
Sveiciemu tukšā.
23. oktobrī.
Stern

vācu

tveikonK

itetinl sr kokiem.

Liepājas

1550 reģ.

ton. brutto, uz

ostā ienākuši kuģi
27. oktobri.

Ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ.

ton. brutto, no

Ventspils ar dažādām precēm.

Kļaus, vācu tvaikonis, 302 reģ. ton. brutto,
Stetines ar dažādam precēm.

no

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
24. oktobrī.
Helmo-Hemsoth, vācu tvaikonis, 1094 .C6 reģ. ton.
brutto, no Vrorgas ar kokiem.
Elisabeth-Lei; menirth, vācu tvaikonis, 393,4 reģ.
ton. brutto, no Luvnvika ar plankām.
Karine, latviešu burenieks, 106,46 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas ar malku,
25. oktobri.

Valdības iestāžu paziņojumi.

satiksme

vecā

dzelzs-

pa minēto

tiek slēgta, sākot no pirmdienas
3. novembra pulksten 6 no rīta.

tiltu

š. g.

Ārzemes.

liniem.
ton brutto, ro

ar balastu.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brnlt»
no Liepājas ar gabalu precēm.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Liepājas ar gabalu precēm.

EHsif, notveru motorkuģis, 614 reģ.
ton brutt\
no Odensa tukšā.
Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton. brutto, no
Rīgas ar gabalu precēm.
238 . S9 reģ.
ton.
Stella, latviešu motorkuģis,
brutto, no Rīgas ar gabalu precēm.

Francija un Krievija.

Parizē, 29. oktobrī. (Hava s.) Laikrakstu ziņa, ka franču valdības
par
Padomju
paziņojums
atzīšanu
deju re
Krievijas
uz Maskavu,
vakar
nosūtīts
oficiāli apstiprinās.

ar

26. oktobri.

Šoseju un zemesceļu valde paziņo, ka
tilta pārbūvi,

no Rī^as

Kapella, vācu tvrikonis, 1345 reģ.
Karataučiem

Paziņojums.

sakarā ar Rīgas-Daugavas

Krimulda, latviešu tvaikonis, 1969,59 reģ. ton. brutto,

LTA.

IVtaksla
Nacionālais teatrs.-Piektdien, 31. ok-

tobrī, pulksten 2 dienā kareivju izrāde
Fr. Molnara asprātīgā luga „L i 1 j o m s"
ar pantomimisku ievada spēli. Pulksten
7 vakarā Jūlija Pētersona

No Ventspils ostas

izgājuši kuģi»

24. oktobtī.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar pabālu precēm.
L. O. 22, latviešu dielzs prāmis, 373,75 reģ. ton.
brutto, uz Liepāju ar malku.Gerdha Vith, včcu tvaikonis, 1311,02 reģ
ton.
bru-to, uz Giimsbi ar plankīm.
Imanta, latviešu tvaikonis, 1247,14 reģ. ton. brutto,
uz Brhteli ar plankām.
Linhope, latviešu tvaikonis, 1327,13 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu tukšā
26. oktobrī.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ ton. brutto,
uz Rīgu ar gabalu precēm.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Rīgu ar gabalu precēm

jaunā komē- Ilga, latviešu tvaikonis. 229,W reģ.
uz Liepāju ar gabalu precēm.
Sestdien, 1.
Prāta
cilvēki".
dija «
drāma
novembrī, Aspazijas fantastiskā

«Ragana". Svētdien, pulksten 2 pec
pusdienas, R. Valtera drāma « Torni".
Pulksten 7 vakarā A. Strindberga drāma
«Reibonis" ar A n t u K 1 i n t. —
24. novembri Aleksis Mierlauks svinēs
savu 40 gadu skatuves darbības jubileju.

Tirdzniecība un rūpniecība

ton. brutto,

Telegramas.
Latvijas telegrāfa aģentūras

ārzemju telegramas.)

Londonā, 30. oktobrī pulksten 0.45
min. (Reiters). Pirmās ziņas par
vēlēšanu rezultātiem
uzrāda
lielus konservatīvo panāku-

mus svarīgos rūpniecibasiecirkņos, kurus
līdzšim parlamentā reprezentēja gandrīz
Rīgas ostā ienākuši kuģi.
vienīgi strādniekupartijaslocekļiun liberāļi.
zerna un Ļaudama mājas, Rupeika,
58 oktobri.
saņemti dati to
Pulksten a/2l naktī
Ādama un Jaunzerna nameļi, Dzelzsvācu
tvaikonis, 9?8 rcģ. ton. brutto, 12 iecirkņiem — viņos ievēlēti 10 konstaGiinther
Russ,
ceļu būda, Paplakas dzelzsceļa
nn Hamburg»s tt gabalu precēm
Paplakās
servatīvie un 2 strādnieku partijas kancija, Paplakas skola, un
Lexa Mce'sk. dāņu tvaikonis. 899 reģ. ton brutto, didāti.
Pagājušā
gadā
tanīs pašos
nespējnieku nams
no Koldinbogas ar balastu.
iecirkņos uzvarēja tikai 2 konservatīvie,
29. oktobrī
2. No Vecpils pagasta pievienoti Durbes pagastam no Ilmājas muižas Edmee, angļu tvaikonis, 619 reģ. ton. brutto, no 6 strādnieku partijas locekļi un 4 liberāļi.
piegriezumi: Friča BušTallinas ar ganMu precēm.
Iekšlietu minisirs Hendersons Bernlejas
piešķirtie
170 reģ. ton. brutto, no
ņevica 7,20 hekt. un Zaņa Dīcmaņa Torm. igauņu tvakonis,
iecirknī guvis uzvaru.
Narvas ar liķieriem.
9,4 hekt.
Rāvas
3. No Vecpils pagasta pievienotas
No Rīgas ostas izgājuši kuģi,
Redaktors: M. Ārons.
Vecvietu,
78 oktobri.
pagastam Sniķera, Meiru,
mmmamBmmgmmKKmmĒaaamKKiamĒ^ĒmmmtmmmmmB
Mākenu, Vēveru, Dupļu pusmuižas; Phoebus vācu tvaikonis, 657 reģ. ton. brutto, uz
Hamburgu ar g^alu p-ecetn
Šim numuram 8 lappuses
divas Graviņu, Grencenu, Lankenhofa,
FiFlot, kri-vu tvaikonis 712 reģ. ton. brutto,
Krāsnij
Tāporu,
Fiigeļu,
Rijnieku, četras
^
uz Ļeņingr;du ar dažādām precēm.
nieru un divas Nagornija mājas

Piizlņolums.

dz. 33, V. Bakis prasības lietā pārdos
Jāņa Vanaga kustamo mantu, sastāvošu

int«ndanturas pārvalde
Galvenā
"
armijas vajadzībām sekosus produktus:

no mēbelēm un novērtētu par Ls 328.
iepT
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-

Pamatojoties uz kredita lik. X. sadal. šanas dienā uz vietas.
Rīgā, 23. oktobrī 1924. g.
81. pantu, finansu ministrs ar iekšlietu

ministra

piekrišanu š. g. 24. oktobrī ap-

stiprinājis

14074

Tiesas pristavs Krebs.

statūtus

Rīgas Jūrmalas pilsētas

Rīgas

apgabalt. 2. iec.

tiesas

pristavs

14. novembrī 1924. g.,
rīta,
Rīgā, Bruņinieku
Galvenās intendanturas
ielā N» 22, dz. 22, Rīgas Biržas bankas
Torgi notiks š. g. 17. n o v emb rī , pīkst. 10 rītā,
no Elizabetes ielas>
kuru
nodibina Rīgas _ Jūrmalas pilsēta, prasības lieta pārdos
Jāņa Kalniņa P
pārvalda telpās Rīgā Valdemāra ielā Ks 10/12, dz. 3 ieeja
miežu zirņu un auzu
saskaņā ar šis pilsētas domes š. g. kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: „Uz rudzu, kviešu,
torgos no3. marta un 24. sept. lēmumiem un pieun novērtētu par Ls 1370.
torgiem 17. novembri 1924. g.". kā ari lūgumi deļ pielaišanas mutiskos
torgu atklāšanai Galvenās
mērojoties 1912. g. 13. janv. noteikumiem
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari maksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzamj līdz
iela N° 10/12,
par pilsētu sabiedriskām bankām.
īparatīt pārdodamo mantu, varēs pār- intendanturas pāfvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Valdemāra
Jaundibināmās bankas mērķis ir veitorgu
komisijai.
došanas dienā uz vietas.
vai
torgu
diena
—
dz. 10,»»
,._*,,
- ?intendanturas
a„„l„„
cināt izpostītās Rīgas Jūrmalas dzīves
Rīgā, 24. oktobrī 1924. g.
Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā Galvenās
kviešiem
Ls
36,
miežiem Ls 28,
atjaunošanos, izsniedzot aizdevumus norudziem
Ls
35,
pārvaldes kasē drošības nauda
14076
Tiesas pristavs Krebs.
postīto vasarnīcu izlabošanai, jaunu vazirņiem Ls 40 un auzām Ls 25 no katras tonnas, kuru uzņem js_ veļas piegādā..
sarnīcu celšanai, kā ari pabalstīt ar
Ar torgu noteikumiem un kondicijām var iepazīties Galvenās intendanturas
14093
2_
kreditiem vietējo tirdzniecību un rūpniepārvaldes pārtikas daļā darbdienas no pulksten 9—15.
cību un vispār nodarboties ar parastām
.ValdībasVestneša" š. g. 25 oktobrī,
tirdzniecības banku operācijām, pie kam 244. numurā iespiestā Rīgas apgabalgalveno atbildību par bankas operācijām tiesas 3. iec. tiesas pristava sludinājumā
_
aznēmusies Rīgas Jūrmalas pilsēta.
pat Rīga, Popova ielā N° 3 a, dz. 68,
Rīgas Jūrmalas pilsētas bankas pamatatrodošas kustamas mantas pārdošanu lv«*UlWt
no savām pakulu dzijām izdod aušanai sekošus audeklus:
kapitāls noteikts uz Ls 200,000—.
ieviesusies
kļūda:
iespiests ka tiks 1) gultas maisu un galvas maisiņu pakulu audeklu 100 cm. platu apm. 96.000 mtr.
Valdes sēdeklis Rīgas Jūrmalas pilsētā. pārdota Gotharda S t e i e r a kustamā
2
2) labības maisu pakulu audeklu 71 cm. platu apm
?'55« *
manta, kas ir uepareizi, pareizi
Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
ir:
4.000 .?
3) auzu maisu tarbu un maisiņu pakulu audeklu 142 cm. platu, apm.
14010 Priekšn. palīgs V. G a i 1 ī t s.
Gotharda Šleiera kust, manta.
13742
Izsole notiks š. g. 20. novembrim, pīkst. 10, galvenās intendanturas pārvalde,
Rīgā, Valdemāra ielā N° 10/12, dz. 3, (ieeja no Elizabetes ielas).
Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepaz ties galvenās intendanturas
paziņo, ka 6. novembri š. g., pulksten
14091
oārvaldes mantu daļā. turpat dz. 1, darbdienas no pīkst. 9—15.
J£ava tiesa,
10_ rītā,
Rīgā, Spitaļu ielā Ni> 11,
pamatodamās uz savu rīcības sēdes pārdos Eduarda Buntes kustamo
lēmumu un kara tiesu lik. 95l.uņ 953. p p., mantu, sastāvošu no viena zirga un
* dienesta
meklē atvaļināto
no kara
omaņa kamanām
un novērtētu par
I. piegādāt:
līdz turpmākam rīkojumam Valmieras Ls 320.
kājnieku pulka diž'kareivi Jāni Jēkaba
1) zirgu pakavu dzelzi, apm. 66.000 klgr., 2) zirgu pakavus, apm. 80.000 gabl.,
Izzināt sarakstu, novērtējumu , kā ari
dēla Bērziņu, apvainotu noziegumos,
3) zirgu pakavu naglas, apm. 9.000 klgr., 4) pakavu vasaras radzes apm. 300.000 gabl.,
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārkas paredzēti
soda lik.
51. p. un
5) zābaku
pakavus, apm.
100000 gabl., 6) tējas kannas, apm. 1.000 gabl.,
došanas dienā uz vietas.
469. p. 1. d. un ksra sod lik. 101. p.
7) zupas kausus, lielos, apm. 325 gabl., 8) porciju dakšas, lielas, apm. 75 gabl,
Rīgā, 28. oktobrī 1924. g.
9) virtuvju nažus, lielos, apm. 75 gabl, 10) virtuvju nažus, mazos, apm. 75 gabl,
C* pkt.
.
Minētais Bērziņš: Limbažu pilsētas 1409
Tiesas pristavs E. Smeils.
11) kalēju akmeņu ogles, apm. 59.000 klgr.
piederīgs, latvietis, luterticīgs, dzimis
II izkalt no galvenās intendanturas pārvaldes dzelzs:
1902. g. 17. decembrī, neprecējies, pēc
zirgu paka us, apm. 80.000 gabl.
nodarbošanās strādnieks, baudījis 4 klaIzsole notiks š. g. 24. novembrī, pīkst. 10, galvenā intendanturas pārvaldē,
ses tirdzniecības skolas izglītību.
Iekšlietu ministrijas centrālās kri- Rīgā, Valdemāra ielā N° 10/12, dz. 3, (ieeja no Eliza etes ielas).
Personām, kurām būtu zināma viņa
Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties galvenās intendanturas
uzturēšanās vieta, nekavējoši ziņot kara minālpolicijas politiskā pārvalde ar
14092
liesai vai tuvākai
policijai, kurai to šo paziņo, ka š. g novembra mēneša pārvaldes mantu daļā, turpat dz. 1, darbdienās no pīkst. 9—-15.
ņemt savā uzraudzībā viņa dzīves vietā, 12. diena, pulksten 10, Rīgā, Alberta
ielā N° 13, istabā M> 25,
kuru paziņot kara tiesai.

bankai,

paziņo,

ka

mutiskos un rakstiskos torgos
pārtikas nol.ktava R.ga.
1) ar nodošanu franko intendanturas Galvenā
tonnu
.
.
.
1600
rudzus
220
.
kviešus . . .
200
.
miežus . . .
140
zirņus ....
400
. un
auzas ....
noliktava Daugavpili:
Daugavpils
intendanturas
franko
2) ar nodošanu
500 tonnu
rudzus
...
40
„
zirņus....

pulksten

10

Kļūdas Izlobolums.

Irtnto

Oalvenā iinUras pārvalde

ga
nnfl0"iba^ Uz -s
=*s§. pamata
53.
izsludina „
zīmi ar Mb 181, izdo
*

^Par ,

nSS ^^ &01

izsludina ar šo par n07„„
Ka
pievesto, bankas
p'ilsētat\.'<?
noguldījuma zīmi Z, n kant°« i
£

^^? fvS&ST^i
uzaicina visus
J* 97), ^
uz

Rīgā, 24. oktobrī

1924. g.

pārdos

vairāksolīšanā

Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.
pulkv.-leitn. (paraksts).

izdos sava kancleja, Dārzu iela Ms 37, 6. nov. 1924. g., pulksten

, kuries'
būtu kād

sešu mēnešu laikā ,
fife<^
sanas dienas. Pretējā aJ°

minēta noguldījuma zīme T*'
termiņa notecēšanas tiks
[;
derīgu un tās vietā iXf
t

£%ap

^l.it.^.ail "'

!±^!^sl,
flkcliu MMedrīta

airi pilna m \
notiks 20. novembrī
1924 i
1 25 p. p. izstādes
birojā lielāa Pils
b
Ns 24, dz. 2.
'
Dienas kārtība'
1. Jauno akciju pirmās
iemāk.s

i

tajums.

2

Dažādi jautājumi un
priekšlik
Piezīme. Balsstiesību saoulrf
tie akcionāri, kuri vismf H
pirms pilnas sapulces
sanāk?
savas akcijas uz vārda
Zr ?
valdei atzīmēšanai sabiedē
mātas, vai savas akcijas uz
uzrādi
iesnieguši valdei saskaņā
ar,2
*
§ 34.
14081
vai

'
*
J

Rgas kokrūpniecības un
tiii.
niecības

akc.

s b.

'

,Plywo0(f

dara zināmu akciju īpašnieku
kun% '
ka 20. novembrī 1924. g„ pui
pec pusdienas,
valdes sēdeklī M
Aspazijas bulvārī K» 3, dz. 7 notiks ""

mmm \

ārfcnrtijn
Dienas

kārtība:
Nekustamu īpašumu iegūšana

1.

2.

11

Tekošas lieias.

?

14082

valde

t

10

mazākprasītājiem galīgā sacensībā

Sekret. oa>. k. ier. ^Jessers.

i

MiJiF !

Baltijas papiru un papes
dažādas mantas, kā: portsigarus,kabatas
pulksteņus,, nažus, kabatas
portfeļus,
fabrikas akc. sabiedrības
drēbes un veļu, kā ari citus priekšmetus,
(cietā) piegādāšanu uz Jaunlatgales-Višgorodas
uz kuriem nav pieteikuši savas īpašuma 155 kub. metru kaļķakmeņu
XXIII.
Kapa tiesa,
šosejas 7. kilometri. Drošības nauda — Ls 186.
1
13883
tiesības politiskās pārvaldes .Valdības
pamatodamās uz savu rīcības sēdes Vēstneša" š.
g-_21. jūlijā, _ 16h numurā,
Rīgas pol. 10. iec. priekšn,
lēmumu, izbeidz Galvenās artilērijas ievietota uzaicinājuma minētās
Kuldīgas un Griķu pag.
peisonas.
noliktavas kareivja Jāņa Ādama dēla
kura kancleja atrodas Kuģu ielā Ms 15, vajadzīgs kopīgi pagasta valdes un tiesas notiks š. g. 28. novembrī, pīkst 5 pit
29.- oktobrī 1924. g.
Lauska meklēšanu. (1923. g. .Vaid
paziņo, kā 10. novembrī 1924. g.,
darbos labi iestrādājies
pusdienas, valdes telpas,!.Smilšuielili
Centrālās kriminālpolicijas politiskās
pulksten 10 rītā, nolikti publiski torgi,
Vēstn." J* 227.)
14072 pārvald priekšn. V. Oz o i i ņ š_
Dienas kārtība:
kuros
Rīgā, 24. oktobrī 1924. g.
1. Ziņojums par darbību 1923./24.ga£
Kara tiesas priekšsēdētāja,
2. Budžets par 1924. 25. gadu.
v. p. i., pulkv.-leitn. (paraksts).
3. Fabrikas paplašināšana.
13858
Sekretārs, k. i. A. R u m p e.
paziņo, ka Kokmuižas alus darītavai Rīgas Bišumuižas papiru fabrika, Bauskas
4. Velēšanas
Alga 5000 rbļ. mēnesī, brīva istaba,
.Braļļ Šverc & Čo.' 1921. g. 3. aug. ielā Hi 57, atrodošas un Jānim Tre%5. Dažādi priekšlikumi.
R gas 8. iecirkņa miertiesnesis izdota atļauja
apgaismošana.
N»
apkurināšana
un
Pieteik
ar
15948, kvasa m a n i m piederošās mašinu daļas un
Bals'-tiesīb >s iegūšanai akcionārai ,
civilprocesa 1460. p. kārtībā izsludina nol ktavas turēšanai Limbažos, Kungu dzelzis viņa kontrabandas
šanas pie pagasta valdēm līdz 15. nolietā, kuras
saskaņā ar statūtu S 58, jāiesniedz fr
par iznīcinātu
un nederīgu pilnvaru, ielā K» 16, pieteikta par zudušu, kādēļ aprēķinātas
par Ls 19154,08. Pārdo- vembrim, uzradot vai iesūtot pierādījumus rekcijai 7 dienas pirms sapulces savs
izdotu no Kārļa Spriča d. Baumaņa tāda, ja kur "atrastos, uzskatama par damas mantas varēs apskatīt pārdošanas, par izglītība un līdzšinējo nodarbošanos. akcijas vai
pierādījumi, ka viņiem tiesības
Andrejam Otto d. 6 un, kura apstiprinederīgu.
Kuldīgā, 25. oktobrī .924. g.
dienā uz vietas.
2
uz tādām.
nna pie Rīgas notāra Li vēna 1921. g.
Oriģināla vietā Kokmuižas alus darīPamats: Rīgas muitas valdes kon- Kuldīgas pag. valdes pr. A. R o ž k a 1 n s.
Gadījumā, ja stututu §60 paredzētos
22. septembrī, zem reģ. N° 12226.
tavai .Brāļi Šverc & Co.* šodien izdots trabandas nodaļas š. g. 13. oktobra
Griķu pag. valdes pr. S p 1 i t s. akciju kapitāls augšminētā sapu'c»
dublikāts
ar
Ka
206*6.
Rīgā, 25. oktobrī 1924. g.
N° 1121
Darbvedis (oaraksls).
raksts Ns 26078 un prasības lieta pret 14102
uzrādītam akcijām nebūtu reprezeniēn
Depart. dir. L. Dīriķis.
14 38
Miertiesnesis (parakstsV
Jāni Treimani, dzīv Raiņa bulvāra N° 9,
tad 16 decembrī 1924. g. ap to pa»
14008
Nodaļas vadīt. E. P u n d e.
Rīgas kara apriņķa priekšn. ziņo, ka laiku, tan s pašās telpas notiks otri
dz. 11 un Jāni Jaunzemi, dzīv. Bauskas
Li8pa,as
3 iec. miertiesnesis
ielā Na 57, par uzlikto minētām per- karaklausības j'zpild. apliecība, izdota no pilna sapulce, kura būs katrā ziņā
izbeidz
Aleksandra
Sīmaņa dēla
sonām naudas sodu par kontrabandu 7. Siguldas kājnieku pulka kom. 192 ). g. pilntiesīga.
Valde.
14083
ar Ms 6110 uz kar. Jēkaba Pētera dēla
Vārna meklēšanu, izsludinātu .Vald. dažādu maksājumu piedzinējs
Ls 271,366,24 apmērā.
2
paziņo,
P r a n c i s vardu un Latvijas atbrīvošan.
Vēstn." K° 98, 1924. g.
Priekšnieks (paraksts).
Rīgas koRvīlnas manufaktūras
ka 5. novembrī
1924. g., pulksten 1405
p'emiņas aplieciba ar X» 1O077, izdota
Liepājā, 25. oktobri 1924. g.
Ne 77 2 diena, Liepāja, Helenes ielā Nš 26,
no Rīgas kara
apriņķa priekšn. uz tā
Rīgas muitas valde
13936
Miertiesnesis (paraksts).
^
pasa
uzaicina
akcionāru kungus a
_ P r a n c i s vardu, nozaudētas un valde
izsludina par nozaudētu muitas
valdes skaitās par nederīgam.
gadā, putote»'
20.
decembrī
1924.
13894
Rīgas apgabaltiesas 1, iecirkņa
g. 5. decembrī kvīti,
ser. B.
Hermaņa Šm e m a ņ a kustamo mantu, 1^23.
pec pusdienas, Rīga, ^arka iela »'?
tiesas pristavs
Rīgas kara apr . priekšnieks izsludinf
novērtētu par Ls 1300.—- un sastāvošu N° 71174, izdotu uz Baltijas Krievijas
dz. 1 telpās noturamo
parijo, ka 12. novembrī 1924. g., no dažādam mēbelēm, dēļ viņa 1923. g. transp. un preču nolikt, akc. sab. vārdu, par nederīgu nozaudēto karaklausības
kārtējo
nodokli apliecībuar Ns 102 2890/22145, izdotu
puiKsten 10 rīta, Rīgā, Lielā Zirgu ielā proc. peļņas nodokļa segšanas.
par samaksāto uzglabāšanas
10. martā 1923 g. no Daugivpils kara
Ls 5,18 (preču pārb. dok. Xs 14218/23)
NŠ9/11, pārdos Fridricha Bergmaņa
Liepājā, 27. oktobrī 1924. g.
apriņķa priekšn. uz L a b e c k i j a, Albina
kustamo mantu,
sastāvošu no kroņRīgā, 28. oktobrī 1924. g.
14016
' Piedzinējs A. S t o 1 c e r s.
Vikentija d. varlu.
lukturiem un novērtētu par Ls 400.
15859

'

,m

liioie. Giiueni Intendanturas piraalde izdod:

Apriņķi ca|u inžanters Riiefcnē

zīmi

prasības, pieteikt tās Rīgas &^,-fS
hh*
%

l\m iBPioaltluai 5. īsi. iitsai prlslau

Sludinājums.

mmeto

'

i
*

Kārtēji pilni sīpolu I

FinsnsniiiiDjetišoDoidepaitainents

I

i

Mii palīgs.

oāi: laiiiijolii

'

'.
!

j

Tiešo nodokļa departamenta

sabiedrība Strazdumaizfi

pfirfos ealrSKiolBasi

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari Rīgas polic. 6. iec.
priekšnieks
apskatīt pārdodtmo mantu, varēs pār14088
paziņo, ka
1924. g.,
1J. novembrī
došanas dienā uz vietas.
pulksten
10
rīta,
Kat
ļu
ielā
N»
56, dz.22
Rīgā, 23. oktobrī 1924. g.
13964

Tiesas pristavs V i 1 d a u a.

pārdos

vairāksolīšanā

Jānim Anša d. S _a 1e n i e k a m piederošo
ledus skapi, novērtētu par Ls 25—, dēļ
paziņo, ka 7. novembrī 1924. g., pulksten Rīgas centrālai slimo kasei pienākušās
1 diena, Rīga, Ausekļa ielā N» 4, dz. 6, sumas piedzīšanas, saskaņā ar 3. rajona
Michalovska prasības ' lietā
pārdos darba inspektora š. g. 27. septembra
Vilhelma Frankenšteina kuitamo mantu, rakstu M» 66126.
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
Rīgā, 28. oktobrī 1924. g.
par Ls 1256.
14007
Priekšnieks Šķirsts
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas diena uz vietas.
Rīgā, 24. oktobrī 1924. g.
Ludzas apriņķa priekšnieka palīgs
44077
Tiesas pristavs Krebs.
I. iecirknī dara zināmu, ka, pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas kriminalnodaļas izpildu rakstu no 23 jūlija š g
paziņo, ka 7. novembrī š. g., pulksten ar N° 363/15087— 13. novembrī š. g,
11 rīta, Rīga, Dzirnavu ielā Ms 43, pulks'en 12 diena, atklāta vairāksolīšanā
Michelsona
prasības lietā
pārdos tiks pārdota pils. Antona Novožilova,
Aleksandra Valtera
kustamo mantu, dzīv._ Eversmuižas pagastā, Rožanovas
sastāvošu no mēbelēm, un novērtētu ciemā, kustama mantība, sastāvoša no
par Ls _2560.
vienas (1) govs.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdoIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
šanas dienā uz vietas.
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdoštnas dienā uz vietas.
Rīgā, 23. oktobrī 1924. g.

lini mmuia l Iet. tinas pnstan

Sludinājums.

iii» imMMm 2. ik. tiesai irlslm

Vecākais grāmatv. Dzintars.

Jsliani pilsētas draudzes buka

paziņo,

13895

Priekšnieks Krūmiņš.

ka kvīte
uz Domnas Lastočkas
vardu, kura izdota 10. martā
1922. g. ar N° 23917, par ieķīlātām zelta
lietam par 32U rbļ., pieteikta ka z u d u s e.
Personas kuru īpašumā šī zīme atrastos,
^
tiek uzaicinātas
3 mēnešulaikā zīmi nodot
bankā vai uzdot savas likumīgās tiesības
uz to.
Pēc 3 mēnešiem augšminēto
zīmi
noteiks par _ nederīgu un uz
Domkas
Lastočkas vārdu izdos jaunu ķīļu
zīmi.
Jelgavā, 27. oktobrī 1924. g.

Latvijasuniversjtates matemātikas un
dabas zinātņu fakultātes studiju grāmatiņa ar N9 6680, uz Annas
Jansones vardu, kā nozaudētu izsludina
par nederīgu
14094

p ilno akcionāru «li
Dienas

kartība:

1) Valdes pārskats par 1923-/24. r adniecības gadu un budžets 1924. i»»

-

gadam.

Kevizijas komisijas ziņojums.
Pārskata un budžeta apstiprināsi
un atsvabināšana no atbiSdibas
jtfi
4) 24. nov. 19^3. gadā ievēlētas
un
ziņojums
tēšanas komisijas
zijas komisijas atsauksme. _
2)
3)

Ventspils pilsētas 1. iec. pol. priekšn
atsauc
savu sludinājumu .Valdības
Vēstnesī" N° 273/1923. g. jo izdota no
boiMSmindes pagasta valdes
, 17. jūlijā
1920. g. ar No 6, Paulim
K 'nk0v5) Lēmums attiecībā uz P'^ļS
s k i m zirga pase , atrasta un skaitāma
jaunas.
komisijas ziņojumu un
°'
par derīgu
i4023
uz 1. lul. 1924. g. apstiprina"£
J
0.
lj.^f
Statntu§§4,5,6,8,
Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodala 6)
?
sakara
,,
un 49 grozīšana,
izsludina
par
nederīgu
uz
nozaudēto
drības atpakaļp ārvešanu
fcļ
V0
Pasi
Varbuie
pārvērtēšanu.
J?,?ārzemes
«,M
m
un
8199,
.zdotu Rīgā, 23. septembrī
140S5
Valde.
uz
^
sakarā ar to, priekšlikumi
1Q2i «?
^
14014
grozīšanu.
Zilupes iec. polic. priekšnre><s
Latvijas
7) Vēlēšanas.
universitātes
izsludina, ka 11. novembrī š. g., pulkst.
leģitimācijas
<artiņa J* 4939, uz ArnoldaO z o U 8) Priekšlikumi un jautājumide
12 diena, Zilupē , uz tirg- s bukuma,
^
14080
vardu nozaudēta un ar šo
tiek izsludipārdos vairāksolīšanā nau^ pjir _ nederigu.
14012

_____J

i «

Nacionālais *eatr*

pret tūlītēju samaksu valsts zirgu .Vilis",
puttsto 1
Ceturtdien, 30. oktobrī,
nederīgu robežpolicjas dienestam
..
izrāde:
Pie solīšanas pielaidīs
pilsoņus ar At so izsludina vispārības
skolēnu
zināšanai, ka
pagasta valdes apliecībām, ka zirgs neas pajas Hi
mani
.Visi
10
līdz
X°14,
°4 .
pieciešami vajadzīgs zemes apstrādāšanai
22, oS,-Jo
29 lidz 32 ā 100 c. rbļ., 26 44 un
Pulksten 7 vakara.
?
Zilupē, 27. oktobrī 1924. g. N° 6452 70 a 500 c. rbļ, 66 līdz 69 a
.(fteiboiti*
1000 c rbl
1197,1198,21,151,351un 986 āTooc.rbļ Piektdien, 31.
14001
Priekšnieks (paraksts).
oktobrī,
ir pieteiktas par zudušām
Ludzas apriņķa priekšnieka l. iec.
14075
Tiesas pristavs K r e b s.
un tamdēļ
Rīgas kara apr. priekšnieks izsludins skaitāmas par
kareivju izrādes
J
14002
palīga v. (paraksts).
nederīgām.
par nederīgu nozaudēto karaklausības
Rgas apgabaltiesas 2. iecirkga
..SiSfants
Visas personas un
iestādes, kurām uz
Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod. apliecību ar J\f» 3160, izdotu 5. martā viņam
Pulksten 7 vakarabūtu kādas prasības, tiek
tiesas pristavs
izsludina par nederīgu nozaudēto ārze- ] 1922. g. no Rīgas kara apr. priekšnieka
uzaicinātas pieteikties sešu mēnešu
,9rāta
&***?*
, ' I^'
paziņo, ka 8. novembrī 1924. g., pulkst. mes pasi Ns 1929, izdotu Rīgā, 15. martā uz Kāiļa
laikā no
Makša dēla Kronberga
sludinājuma iespiešanas
1. novembrī , pulĶ81
dienas
1 dienā, Rīgā, Stabu ielā
N> 33, 1924. g.
Sestdien,
j^
vārdu.
H013
14098
14009
Valde.
. gta&an*

LatviBlūlaflkiainiDiekūEkoūomiikāiiijīeilFilia
"°

radt*°

pulkf

^^T^baltlesas 3. civlinod.

ka

blankocesionari , kas vi ņu ir cedējis
Lielniek
Lejas-Sēta
mājām zem
zemes
atkal
blanko
un
2) obligāciju
oar grāmatu reģ Ne 1244, izdotas no Jāņa
S
P
100,000 rbļ.,
apstiprinātu
pajnatojoi
1912.
g
Anža d. Paeglis par labu Donas zemes
Qe]zen
p
20. matta ar Ne 868, uz
nekustamo bankai ir samaksāts, 30. augustā 1924. g.
savu 1924. g.
^
?"<" Ouseva lūgumu un
īpašumu
_Rīgas
pilsētā,
V.
hip.
iec.
,
ar bet šī augšā minētā obligācija nevar
PaV1
lēmumu , paziņo, ka Stella zemes gram.
reģ. Ne 100, Rīgas komercseP tembra
parādu
tiktjzsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ
23
7iBteniunda m. Oelzen
bankai
par
labu.
Alv,nt
nodrošināšanas atdzēšanas zemes grāmatā, tamdēļ ka' ir
\r5m prasības
' ēc cetr
Rīgā, 9. oktobrī 1924. g.
r.i
ievestas uz Stellai Alvinei
, Ne 1903 gājuši zudumā.
zīmēm. wi
Gelzen piederošo neTāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzPriekšsēd. A. V e i d n e r s.
aicina visas personas, kurām būtu tieRīgas patrimoninalZig iZ1
12Sekretārs A. K a 1 v e
īpašumu
!n
ķustarn" y_ saucama
Lielupes parka
sības uz augšā aprādīto obligāciju, piedzimtsrentes Rīgas apgabaltiesas 3. civlinod. teikties tiesā viena mēneša laikā,
aP» -s Salas muižas
ļ
5' Salu Ne XXI 0:l zem zemes gram. .pamatojoties uz r:3. gada 17. marta skaitot no dienas, kad šis sludinājums
g Nb2290- 0 PRīgas-Valmieras likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli iespiests „Valdības Vēstnesī", un aizA- *r miertiesneša izpildu raksta no un _civ. proc. lik. 2060. un 206'. p.p rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
Ādolfa ievērojot
ūnija ar Ne 9 7
Augusta Ferdinanda Jēkaba d. nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīgjt 26
19'f Filiooviča prasība par 300 rb .; Brunnau pilnvarnieka zv. adv. E. Kurme cinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
Kobl
- fK-Valmeras VIII. iecirkņa lūgumu un savu 1924. g. 23. septembra paradu dzēšanu zemes grāmatā.
no 1913. g. lēmumu paziņo
Rīga, 1924. g. 3. oktobrī.
Ne 3561
»-&sneša izpilda raksta
ka Augusts Ferdinands
,
2431. Natana AroarKs
Priekšsēd.
v.
D.
C
i
m
m
e
r
m
a n s.
Jēkaba
d.
Brunnau
fpSta par
pilnvarnieks zv. adv.
j
12361
Sekretārs A. Kalve.
246 rbj;3)P. ecRīgas^rSa
E. Kurme paradu pec sekošām obli.
10
i„c XV iec. miertiesneša izpildu gācijām:
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
2T nof 1913 g- 8. oktobra ar Ne 1808,
1) par _ 4000 rbļ., apstiprināta 1913. g.
prasībā par 331 rbļ. j 27. marta ar Ne 7c8,
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
mm Rozengarlena
uz nekustamo
_
i n- 41 pēc ta paša miertiesneša I īpašumu Rīga, 111. hip. iec. ar zemes par vienīgo maks. līdz kli un civ. proc.
K'raksta no 1915. g. 17. aprija ar gram. reģ. Ne 1335, izdota no Jāņa Dāvā lik. 2060. un 2062. p.p., ievērojot Andreja
?7s23 Vilhelma Veisbergu prasība par d. Rozenbilda par labu Sloma Iciga d. Jēkaba d. Kļaviņa lūgumu un savu
iemaksājusi
tiesas _ dep;sita i Locovam, kas viņu ir
1924. g. 23. septembra lēmumu, paziņo,
cedējis blanko;
^: rbi ir
parad _ u !
augšminētas
17,10
Ls
2) par 11,500 ibļ, apstiprināta 1913. g. ka parādnieks Andrejs Jēkaba d. Kļaviņš
bmstimā
kamdēļ ,.28. marta ar Ne
parādu pēc sekošām obligācijām:
«Ls nodrošināšanas segšanai,
783, uz to pašu
1924. g. 2j. septembra nekustamo
1) par £00 rbļ., apstiprinātas 190. g.
īpašumu
S£s ar to pašu
izdota
no
tā
ir dzēsta.
ar
Ne 404, uz
nekustamo
' paša Jāņa Rozenbilda
par labu tam 31. martā
Lšas lēmumu
Lubejas
muižas
Tanēc pamatojoties uz augša izteikto pašam Slornam Iciga d. Locovam, kas īpašumu Cēsu apr.,
uzaicina viņu ir cedejis blanko;
zemnieku zemes Jaunlice Ne 35 mājam
JjPv proc. lik. 1460». pFilipoviču, Natanu Arozem zemes grāmatu reģ. Ne 2400, izdota
i
3) par _ 15,000 ibļ., apstiprināta 1913. g.
Adoliu Kobilinu
Rozerigartenu un _ Vilhelmu 29. marta ar Ne 794
no Jāņa Jēkaba d. Sprinc par labu
Filipu
uz
to
pašu
neloviču
,
Pidrikim Pidriķa d. Jēriņam ;
Veisbergi ierasties tiesa deļ parada sumas kustamo īpašumu , izdota
no tā paša
2) par 1000 rbļ., apstiprināta
1910. g.
saņemšanas vai personas, kuram būtu nekustamo īpašumu, izdota no tā paša
1 Jāņa
22 novembrī ar Ne L:86, uz to pašu
«esības uz šo naudu.
Rozenbilda
par
'abu
Jermanim
N» 3508 ,
nekustamo īpašumu, izdota no tā paša
Rīgā, 1924. g. 8. oktobri.
Arona d. Hinendlinam, kas viņu it
Jāņa-Jēkaba d. Sprinc par labu Jānim
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
cedejļs blanko ir iemaksājis tiesas deJēkaba d. Ozolam, kaa viņu ir cedējis
A. Kalve.
Sekretārs
posita
Ls
711,12
dēļ
augšā
minēto
i
227i
blanko, — ir samaksājis viņu beidzamai
obligāciju kapitāla un u/o°/ u dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas
3. civilnodaļa kreditorei Vecpiebalgas krāj-aizdevu saRigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uzaicina visas personas, kurām būtu biedrībai, bet šīs augšā minētās obligāievērojot Leontīnes Pavrazas, dzim. Gutcijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ pazvēr. adv. Volfganga ;; tiesības uz augšā aprādītām obligācijām , rādniekam dēļ dzēšanas zemes
fflan , pilnvarnieka
grāmatās,
pieteikties, tiesā viena
mēneša laikā,
lūgumu
deļ
Micnailad.
Kuelina
Leo
skaitot" no dienas, kad šis sludinājums tamdēļc'ka ir gājušas zudumā.
Burkeviča
atzīšanas
Filipa
d.
Helnricha
t
i apēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzpar mirušu un pamatojojies uz savu iespiests . Valdības Vēstnesī", un aizrāda, aicina visas personas, kurām būtu tiesības
civ.
|
ka
ja
šīs
personas
noteiktā
laikā
nepielēmumu
un
1924. g. 30. septembra
uz augšā aprādītām obligaciļam, pieteikties
194y. un i950. p.p. un viet. j teiksies, obligācijas atzīs par samaksātu tiesā viena mēneša
Ies. liklaikā, skaitot no
un
lūdzējam
dos
tiesību
prasīt
hipociv iik. 111. sēj. 524. p. pamata ar šo
dienas kad šis sludinājums
iespiests
i
tekas
dzēšanu
zemes
grāmatā.
bezvēsts
prombūtnē
esošo
uzaicina
.Valdības Vēstnesī", un aizrāda, ka ja
Rīgā, 1924. g. 3. oktobrī.
Ne 3374 šīs'personas noteiktā laikā nepieteiksies,
Micnailu Heinrictiu Filipa d. Buikeviču
par
sevi
uesai
ieiasties tiesā vai dot
obligācijas
atzīs par
samaksātām
un
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.
Sekretārs-Ai K ai v e.
ticamas ziņas termiņa gada laika no I 12365
lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas
sludinājuma
iespiešanas
dienas
,Vald.
ši
dzēšanu zemes grāmatā.
Vēslnesr aizrādoi, ka ja pēc šī termiņa Rīgas apgabaltiesas 3. civlinod.
Rigā, 1924. g. 6. oktobrī.
Ne 2911
notecēšanas liesa nebūs saņēmusi ticamas 'pamatojoties
uz l c23. gada 17. marta
Priekšsēd. v. A. Veidners.
tinas, ka bezvēsts promesošais Michails likumu par vienigo maksāšanas līdzekli 12544
Sekretārs A. Kalve.
fieiņrichs Filipa d. Burkevics ir dzīvs, un civ. proc. lik. 20;0. un 20:52. p.p.,
viņa laisīs lēmumu ar kuru atzīs Mictiailu ievēiojot Vilhelmines Pirang,
dzim. Kifas apgabaltiesas d. civilnod,
rleinriciai Filipa d. burkeviču par mirušu, Stakeman pilnvarnieka zv. adv. Ericha
uz civ. ties. Iik. 2011., 2014. un 2019.
tāpat uzaicina visas citas personas, Kuram Pabsta lūgumu un savu li)24. g. 23 sepp.p. pamata
paziņo, ka pec 1911. g.
ir ticamas ziņas pat- bezvēsts prombūtnē tembra lēmumu paziņo, ka parādniece
16. decembrī Mālpils draudzē mirušā
esošā Michaila Heinricha Fiiipa d. Burdzim. Staekernari „ Rūtiņu"
Vilhelmine
Pirang,
mājas
īpašnieka
Kārļa
keviča uztutešanās vietu
vai nāvi ie- parādu pēc sekošām obligācijām:
Atgāza
ir
atklāts
mantojums
sniegt tiesai ziņas lidz
augša minētam
1) par 3000 rbļ., apstiprināta 1?>96. g un uzaicina, kam tfc šo mantojumu, vai
terminam.
28. septembri ar Ne 138», uz nekustamo sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
Rīga, 1924. g. 6. oktobrī.
L. Ne 2/32 īpašumu Rīgā. IV. hip. itc. ar zemes
lideikomisarijiem,
kredilegatarijiem,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
gtāra. reģ. Ne 1021, izdota no Viltoriem u. t. t., pieteitkt
šīs tiesības
Sekretārs A. Kalve.
12512
helmines rridricha m. Pirang, dz. Šticke- minētai tiesai sešu mēnešu laika,
man par labu Bertai Fridrieha m. Kreizer, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
Kigas apgabaltiesas 3. civilnod.
dzini. Stakeman, kura pārgājusi uz Ādolfu dienas »Valdības Vēstnesī."
atklātā tiesas sēdē S0. septembrī 1924. g. Ferdinanda d. S. Rāmu kā blankocesionaru,
Ja minētās personas savas tiesības
izklausīja komanditsabiecuibas - „Andreas kas viņu ir cedējis atkal blanko;
augšā uzrādītā Jermiņā nepieteiks, tad
Jennov un biedri" lūgumu dēļ hipote2) par 3000 rbļ., apstiprināta- 18^8. g. viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.
karisko paradu dzēšanas un nolēma: 24. septembrī ar Ne 1968, uz to pašu
L Ne 2253
Rīgā, 1924. g. 10. oktobrī.
atzit par samaksātām sekošas no Kārļa nekustamo īpašumu, izdotu no tās pašas
Priekšsēdētāja v. A. VeidnersV
Gustava d. f. lalberga, Annai Marijai Vilhelmines Ftidticha m. Pirang, dzim.
Sekretārs A. Kalve.
Msmus, dzim. Miller, Annai Jirgens Stackeman par labu Emīlijām Georga d. 12527
ļļzim. Klernan, Augustei Miller, āzim. Šteinbacham, kura pārgājusi uz _ to pašu
Rigas apgabaltiesas 3. civlinod.
Butncr Maksimilianam Milleram, Martai Ādolfu Ferdinada d. f.
kammu, ka blanko«te, Emmai Miller, Šarlotei Miller, cesionaru, kas viņu ir cedējis atkal aklātā tiesas sēdē 30. septembrī 1924. g.
«ta. Hartman
izklausīja
Amālijas Jegora m. Klaco,
uu
nepilngadīgiem blanko:
«litram un Martai Miller par labu
dzim. Bolton lūgumu dēļ _ hipotekarisko
1900. g
iz3) par 2C00 rbļ., apstiprināta
nolēma: atzīt par
ļ*s un 11)10. g. ;5. februārī uz ne15. maija ar Ne 765, uz to pašu nekustamc parādu dzēšanas un
kustamo īpašumu
par 32,000 kr. rbļ.,
Rīga I. hipotēku iec. īpašumu, izdota no tās pašas Vilhelmines iznīcinātu obligāciju
ai zemes grām. reģ.
apstiprinātu 23. augusta 1911. g. ar
Fridncha m. Pirang, dzim. Stackeman
Ne 1.6, apstiprinosi obligācijas: a) par 10,0ju rbļ. ar
uz Michailam Ivana d. Bružam
par labu Nikolajam Konstantīna d.J. Ne 2700,
dzim. Birk,
'. ;™> no kuras obligācijas Daniels Grevingam, kura pārgājusi uz _ to pašu un Ellai Fedora m. Bružā,
īpašumu
Rīgas
™jad. Cimmermai.s, kā blankocesionars
piederošo
nekustamo
Ādolfu Ferd nanda d. f. Rāmu ka blankoļen_» obligācijas daļu par 5u,000 rbļ. ir cesionaru, kas viņu ir cedejis atkal blanko: pilsētā II. hip. iec. ar zemes gram. reģ.
«Wjis Kārlim Fridrieha d. Cinimermanim,
Ne 685, Nikolajam Eduarda d. Klaco par
4) par 20* 0 rbļ, apstiprināta 1909. g.
labu, un pārgājušu uz Robertu lvana d.
'yil. g. 14. febman ir izgatavots
12. oktobrī ar Ne 193v, uz noto pašu netas paša;' Štauve, kā blankocesionaru , kas viņu
? zemes gramam dokuments ar kustamo īpašumu^ izdota
bet olj hgaeijas atlikumu par Vilhelmines Fridrieha m. Pirang,
dzim. cectējis atkal blanko.
tai h
Ne 2090
Rīga, 1924-. g. 1. oktobrī.
augšminētais Daniels CimmerIdai Ottona
m
L,
Stackeman p r labu
''
™> i'_ cedejis blanko;
Cimmermans.
blanko;
Priekšsēd.
v.
D.
,
2) par 21,500 r. i. Frei kufu vīna ir cedejusi
1999S
Sekretārs A. Kalve.
'
'noobi gacijas par 33,010 tbļ.
5) par 10,000 rbļ., apstiprināta 1914. g.
ueluma ar Ne 443, no kuras 10. decembri ar Ne 2564, uz to pašu ne- JS augšminētie kreditori 2 obli- kustamo īpašumu un nekustamo īpašumu Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
g.
aaļas ir cedējuši: a) par 11,50u r.
ar zemes atklātā tiesas sēdē 30r septembrī 1924.
Rīgā, IV. hipotēku iecirkni
d. _ Krūmiņa
dricha d Cimmermani
Miķeļa
izklausīja
Georga
un
Ne
2225,
izdotas
no
Vil
gram. 'reģ.
bl i'a , i,-,
paradu
dzēpat lūgumu dēļ hipotekarisko
li*' Edgaram Teodora d. helmines Pirang, dzim. Stackeman
nolēma: atzīt par samaksātu
r-'
CiiCl"' "°f āln Kāriim ridricha d. labu Fridricham Heinricha d. P rang, šanas un
000 kr. rbļ. apstiptinatu
192, o Kcedēts daļa par 11 .cOOr. kuru viņš ir cedējis blanko, ir samaksājusi, obligāciju par 25,
n ovembrī ir dzēsta, bet par
1910. g. ar Ne 1110, uz
19. maijā
EdeaVa ' t
bet šīs 'augšā minētās obligācijas nevai
d. Krumiņam_ piederošo
UrDar \i?d0ra d' Tataiinam cedēto tikt izsniegtas atpakaļ parādniecei, deļ Georgam Miķeļa
; 'ĻMOjbļ. ir izgatavots 1910. g. dzēšanas zemes grāmatas, tamdēļ ka ii nekustamo ip 'ašumu Rīgas pilsēta III. hip.
iec. ar zemes gram. reģ. Ne 283, par
1 atsevišķs zemes grāmatu do- gājušas zudumā.
. « ?* 5048, bet atlikumu par
Mārtiņam Pētera d. Sinka, kas to
civilnodaļa
labu
Tāpēc apgabaltiesas
3.
uz Hermani
visas personas, kuram būtu cedējis blanko un pagajužu
Wju dai,, ,Luma Pec augšminētu obli- uzaicina
flnas Daniels Juli
apradītāmobligacijam, Kārļa d. Kampe, kā blankocesionaru, kas
Cl[ 1
augšā
tiesības
uz
J'
piešķirt
"nerman= ^atkal
blanko;
blankocesionars vienu pieteikties tiesa viena, mēneša laika, viņu cedējis
%aciiac a' ,
Miķeļa d. Krūmiņam pļeprasit
sludinājums
Georgam
5000
kad
šis
Kārtij,
cedē
rb
ir
dienas,
lskaitot no
fL ricna
L"par
d. Cimmermanim, par
J iespiests .Valdības Vēstnesi*, un aizrāda, šīs obligācijas dzēšanu zemes grāmatas
ko īgu
Ne 2824
Rīgā, 1924. g. 1. oktobrī.
feD[uari
ir izgatavots ka ja šīs personas noteikta laika nepeLaisks /' »
Cimmermans.
« 2igy hlmes grāmatu
iznīcinātam
D.
dokuments teiksies, obligācijas atzīs par
Priekšsēd. v.
Sekretārs A. Kalve.
Dat'r,m„ atllkumu Par 5000 rbļ. un lūdzējām dos Jiesību prasīt parada 12227
mermans ir cedējis
ī?ī gā 192
blanko. dzēšanu zemes grāmata.
apgabaltiesas 3. civilnod.
g
Ne 3509 Rigas
'oktobr 'Prieks»- "
N - 3105
Rīgā, 1924. g. 5. oktobrī.
sēdē 30. septembri 1924. g.
atklātā
tiesas
,^ssed.D.
Cimmermans.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Leiba m. un Līpe
izklausīja
Bassas
bT~~~—sekretārs A. Kalve.
Sekretārs A. Kalve.
12710
lūgumu deļhipoDavidsonu
d.
Mendeļa
un nolēma:
"^baltrāTc iVjinodala Kigas apgabaltiesas 3. civilnod. tekarisko parādu dzēšanas obligāciju
pai
par atmaksātu
1)
atzīt
«
../« dē 30. septembri 1924. g. pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
rbļ. apstiprinātu 25.julļja I9If g.
000
20
civ.
Rīgas
lūgumu par vienīgu maksāšanas līdzekli un_
T 1 ot%ciih ,. 1omercbankas
ar N° 2277 uz nekustamo īpašumu
ļ
-nf 1"atz.sanas par zudušam un proc lik. 2060. un 2(62. p.p., ievērojot pilsētā I. hip. iec. ar zemes gram. reģ
savu
un
Ludviga d. lurcižacijn n
?'' Par iznicinātam: Donas zemes bankas lūgumu
N° h55, Aleksandram
"??> apstiprinātu 30. septembra 1924. g lēmumu, paziņo, noviCam par labu, kurš minēto obligāciju
i
v 18.nnv
^C0 °
mu R
2282, uz nekustamu kā parādniece Jānis Anža d. Paeglis ir cedējis blanko.
rtQ.
Ne 3094
ies gfj i. Pasētā, jl. hipotēku iec. paradu pēc obligācijas par 3700 rbļ., apRīgā, 1924. g. 1. oktobri.
zem
20. tebruar.
1 K- 67 Vilhelmam stiprinātas
d B
1911.
ge
r
m
a
n
s.
>
hm
Priekšsēd. v. D^ C i m m
labU kufa °b"ga- N° 199 uz nekustamo īpašumu Lesu
plr
Sekretārs A. Kalve.
12226
8āSuz
',
uz K'gas
zemes
muižas
zemnieku
R!
komercbanku, apriņķi! Saikavas

,-pf

Stellas Alvines Zigizilnvarn , zv. adv,

uz

.

,

p

R,g

^-,arŅS

I' -

P

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 30. septembrī 1924. g.

izklausīja Michaila Franča d. Rūdis lūgumu deļ hipotekarisko parādu dzēšanas
un nolēma: atzīt par samaksātu vienu
obligāciju par 23,000 kr. rbļ., apstiprinātu
25. augusta
1910. g. ar Ne 1894, uz
Michailam Franča d. Rūdis piederošo nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā, III. hip.
iec. ar zemes gram. reģ. Ne 470, pai
labu Andrejam Pētera d. Kalējam, kas to
cedejis blanko, un pārgājušu uz Hermani
Kārļa d. Kampe, ka blankocesionaru, kas
to atkal cedejis blanko.
Rīgā, 1924. g. I. oktobrī.
Ne 2825
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

12229

Rīgas

A. Kalve.

Sekretārs
apgabaltiesas

3. civilnod.

atklātā tiesas sēdē 30. septembrī 1S24. g.
izklausīja _ Kazimira (Kazis)
Ignata d.
Požello lūgumu dej hipotekarisko parādu
dzēšanas un nolēma:
1) atzit par samaksātām uz nekustamu
īpašumu Rīgas pilsētā, III. hip. iec. ar
zemes gram. reģ. Ne 2100, apstiprinātas
divas obligācijas, ingrosetas: a) 19. decembrī 1912. g. ar Ne 3895, par 500 rbļ.;
izdota no Kazimira
Požello par labu
Osipam Ignata d. Pacunskim, kas
viņu
ir cedejis blanko un b) 27. februāri
1914. g. ar Ne 538 par 5500 rbļ., izdotu
no Kazimira Požello par labu Albertam
Andrējji d. Svikliņam par labu, kas viņu
ir cedejis blanko.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011.,
p.p. pamata paziņo,

6.

maijā

2014.

ka

Jaunlaicenes
mājas

„Jaun-Vassa"

un 2019.
1900. g.
pagastā mirušā
īpašnieka Jāņa
pec

Andreja
dēla
Paegļa
ir
atklāts
mantojums
un uzaicina,
kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
kreditoriem u. t. t.,
lideikomisarijiem,

pieteikt
šīs tiesības
minētai
tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī/

Ja minētās personas
savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks,
tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
L Ne 3200
Rīgā, 1924. g. 8. oktobrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidn«ets.
12702

Sekretārs

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz

civ.

ties. lik. 2011.,

p.p. pamata paziņo,
1.

maijā

Ernsta
ra a ņ a
aicina,

Slokā

mirušā

(Ernesta)
ir atklāts
kam

2014. un 2019.

ka

pec

1918. g.

namīpašnieka

Mārtiņa d. B aumantojums un uz-

ir uz šo mantojumu,

vai

tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u t. t., pieteikt šis tiesibas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."
Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
Rigā, 1924. g. 1. oktobrī
Ne 2935 viņas atzīs kā šīs tiesibas zaudējušas.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
Rīgā,,1924. g. 8. oktobrī.
L Ns 3538

1223 i

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

sakarā ar to,

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

12699

Sekretārs A Kalve.

atklātā tiesas sēdē 30. septembrī 1924. g. Rīgas apgabaltiesas 6. civilnod.
izklausīja Zalmana Zeliga d. Brakmana uz civ. ties. lik. 2011-, 2014. un 2019.
lūgumu deļ hipotekarisko parādu dzēšanas p.p. pamata paziņo,
ka pec 1916. g.
un nolēma:
12. jūlijā
Kraukļu
pagastā
mirušā
mājas īpašnieka An1) atzīt par iznīcinātu
obligāciju
par „Zamur Ne 58'
10,000 rbļ. atlikumā no obligācijas par dreja Jura d. Zommera
ir atklāts
13,000 rbļ. pirmatnējā lielumā, apstiprimantojums un uzaicina, kam uz šo
nātas 1900. g. 24. maijā ar Ne_ 828, uz mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
nekustamu īpašumu, Rīgas pilsēta, I. hip. kā mantiniekiem,
legatarijiem,
fideiiec. ar zemes grām. reģ. Ne 75, izdotu komisarijiem, kreditoriem n. t. t., pieno Nikolaja Mārtiņa d. Vīksne par labu teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
Pēterim Reina d. Bisniekam, kura oblimēnešu laika, skaitot no šī sludināgācija pārgājusi uz Nikolaju i. Klotu, kā juma iespiešanas dienas „Vald. Vēstn."
blankocesionaru, kas viņu ir atkal cedējis
Ja minētās personas
savas tiesības
blanko.
augšā uzrāditā termiņā nepieteiks, tad
Rīgā, 1924. g. 1. oktobrī.
Ne 2946 viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
12231

Sekretārs

A. Kalve.

Rīgā, 1924. g. _8. oktobrī.

L Ne 3613
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

12700

Rīgas, apgabaltiesas

3. civlinod. ļ

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. 1
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1901. g. ļ
p. p. pamata paziņo, ka pec 1923. g.
13. novembrī Dubultos, Rīgas Jūrmalā, ļ
24. sept
Sarkan pag. miruša .jaunmirušā
Kriša
B a u m a n a
ir
at- |
saimnieka Andreja Dāvā d. Apeni š a
klāts
mantojums
un uzaicina
kam ļ ir atklāts
mantojums
un
uzaicina,
uz šo mantojumu,
vai
sakarā
ar ļ
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to,
tiesības kā mantiniekiem,
legato, tiesības kā mantiniekiem,/ legatarijiem, lideikomisarijiem, kreditoriem
tarijiem, lideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai
u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
šī sludinājuma iespiešanas dienas. Vaid.
no šī sludinājuma iespiešanas dienas*
Vēstnesī."
Valdības Vēstnesī."
Ja minētās personas savas tiesības .
Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad augšā uzrādītā termiņā nepieteiks
tad
viņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas. viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
^
Rīga, 1924. g. 7. oktobrī.
L-Ns 3629
Rīgā, 1924. g. 10. oktobri. " L Ne 2525
Priekšsēd. v. A. Veidners.
ļ
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
12568
Sekretārs A. Kalve.
12828
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. Kigas apgabaltiesas 3. civilnod.
201'.., 2014. un 2019. atklātā tiesas sēdē 7. oktobrī 1924. g.

az civ: ties. lik.

p p. pamata paziņo, ka pēc 19-24. g.
22. augusta Rīgā mirušās afraitn. Katrīnas
Andreja m. Dzērve, dzim. Paukšen,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
legatarijiem, lideikā mantiniekiem,
komisarijiem, kreditoriem u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu

izklausīja

Vēstnesī."

Rīgas

Annas Birkman, dzim. Graudiņ

un Indriķa

Indriķa

d.

Birkman

lūgumu

deļ hipotekarisko paradu dzēšanas un
nolēma:
1) atzit par samaksātam uz lūdzējiem
piederošo nekustamu īpašumu _Rembnles
muižas kvotu zemes Birkami
mājam,
Rīgas apr. ar zemes grāmatu r'eģ. Ne 856,
mēnešu laikā, skaitot no šī sludināapstiprinātas piecas obligācijas, ingrosētās
juma iespiešanas dienas . Vaid. Vestn." 27. maijā 1887. g. ar J\ie 414, pat 200 r.,
no Indriķa
Birkmana par labu
Ja minētās personas savas
tiesības izdota
augšā uzrādītātermiņā nepieteiks, tad Heinricham Berens, f. RautenieSaam, kas
viņas atzīs, ka šis tiesības zaudējušas viņu ir cedējis blanko; b) ar Ne 415,
L Ne 3639 par 300 rbļ. izdota no Indriķa Birkmana
Rīgā, 1924. g. 7. oktobrī.
par labu Heinricham Berens f. RaulenPriekšsēd. v. A. Veidners!
ieldam, kas viņu ir cedejis blanko; c) ar
12569
Sekretārs A. Kalve.
izdota no Indriķa
>fe 416, pat 400 rbļ.,
Heinricham Berens
Birkmana par labu
apgabaltiesas
3.
civilnod.
Rīgas
f. R/mtenfeldam, kas
viņu ir cedejis
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. blanko; d) ar Ne 417, par 400 r, izdota
p. p. pamata paziņo, ka _ pec 1916. g. no Indriķa Birkmana par tabu Heinricham
27. septembrī Rīgā miruša namīpašnieka Berens f. Rautenfeldam, kas viņu ir ce^
ir at- dējis blanko un e) ar Ne 418, 600 rbļ.,
Jāņa Jēkaba
dēla Dzērve
kam izdotu no Indriķa
un uzaicina,
klāts
mantojums
Birkmana
par labu
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to, Heinricham Berens f. Rautenlelfam, kas
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, viņu ir cedējis blanko.
Ne 2676
lideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
Rigā, 1924. g. 8. oktobrī.
tiesai
Priekšsēd. v. A. Veidners.
pieteikt
šīs tiesībās _ minētai
sešu mēnešu
laika, skaitot no šī 12712
Sekretārs A. Kalve:
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad

atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
L Ne 3639
Rīgā, 1924. g. 7. oktobrī
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. K alve.
12570

viņas

apg&balt.

3. ci/ilnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 4. novembrī 1924L g
minētās nodaļas
atklātā _ tiesas sēde^
nolasīs 1924. g. 13augusta Rīgas Jūrmalā, Majoros, miīuša atraitņa Friča
Pētera dēla S e b e ž a notarielo testamentu.
Rīgā, 27. oktobrī 1924. g. L. Ne3766
Priekšsēd. v. D C i m m e t m a n s.
13927
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod;
lik.
uz
krim.
proc.
pamatojoties
846. _848. p.p. un savu 23. septembra
Sdgas apgabaltiesas 6. clvnnoJ.
1924. g. lēmumu ar šo paziūo, ka no
tiesas tiek meklēts maksātnespējīgais lasnaņā ar civilprocesa likumu 195*. p.,
tirgotājs Aleksandrs
parādnieks koku
; i > paziņo, ka 4 novembrī 1924. g.,
visam ieAndreja d. Balodis, kamdēļ
ninetās nodaļas
atklātā _ tiesas sēde
stādēm un personām, kurām butu zināma
Inesis 1924. g. 31. maija
Rigas pilaugšā minētā Aleksanara Andreja d. sētas >limm'cā miruša Vilhelma Rudolla
uzturēšanās vieta,
nekavējoši dēla H i m i 1 1 e r a(Hūmullera)no:arielo
Baloža
testamentu.
paziņot tiesai.
L. Ns 3S36
. Ne 961
Kigā, 25. oktobrī 1924 g.
Rīgā, 1924. g. 1. oktobrī.
Priekšaēd. v. A Veidners.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
1.-8 J5
Sekretārs A. Kalve.
Sekretats A. Kalve.
12228

uzaicina, kam 1r

uz šo

mantojumu,

vai

sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
pamatojoties uz
17. marta
1923. g.
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
un _ civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
sešumēnešu laikā, skaitot no šī sludiievērojot mir. Jāņa Bukolda mantojuma
nājuma iespiešanas dienas.
masas aizgādņa Valta Reine lūgumu un
Ja minētās personas savas tiesības
savu 1924. g. 7. oktobra lēmumu, paziņo,
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
ka lūdzējs uz obligācijas 74,400 rbļ. at- viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
likuma

no

obligācijas

par

100,000 rbļ.

1912. g. 5. martā ar Ne 699, apstiprināta
uz nekustama īpašumu Rīgā, II. hip. iec.
zem zemes grām. reģ. Ne 630, izdota no
Ivana Bukolda par labu Alfrēdam Oelricham, kurš viņu ir cedējis blanko, —
ir iemaksājis tie'sas depositā 72,917 rbļ.
dēļ augSā min. obligac. parāda un °/o°/o

dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas

3. civilnodaļa

uz-

aicina visas personas, kurām būtu tiesības uz augšā aprādīto
obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda, ka, ja šīs personas noteiktā laika
nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznicinātu, un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatas.

Ne 3605
Rīgā, 1924. g. 4. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12703

Sekretārs

Rīgas

apgabaltiesas

A. Kalve.

3. civilnod.

pamatojoties uz 1923. g. 18. marta likuma
par

vienigo maksāšanas līdzekli un

proc.

civ.

lik. /060. un 2062. p.p., ievērojot

Pētera Nātriņa lūgumu un savu 1924. g.
30. septemb[ a lēmumu, paziņo, ka Pēteris

sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja _ minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

atklātā tiesas sēdē 30. septembri 1924. g, viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
izklausīja Jāņa Jāņa d. Augusta lūgumu,
Rīgā, 14. oktobrī 1924. g.
L. N» 2976
dēļ hipotekariska parāda dzēšanas un
Priekšsēd. v. A. Veidners.'
nolēma:
atzīt par samaksātu obligā- 13079
Sekretārs A. Kalve.
ciju par 300 kr. rbļ. kas apstiprināta
8. maijā 1885. g. ar Ne 239, uz pie*igas apgabaltiesas 3. civilnod.,
derošo. Jānim Jāņa d
Augustam nesaskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
kustamo
īpašumu,
no Jaunpiebalgas ar šo paziņo,
ka 4. novembrī 1924. g.,
niuižas Cēsu apr. atdalītām zemnieku
minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē
zemes mājām Sila Magon Ne 50, ar
nolasīs
1906. g.
21. jtnvarī Rīgā
zemes grām. reģ. Ne 3793, un
izdotu
mirušās
atraitnes Viktorijas
Feodora
6. aprīli 1879. g. no Jāņa Ieviņa par
(Teodora) m. Aržanikovas, ai
labu Pēterim Ceriņam.
Aržanik notarielo testamentu.
Rīgā, 1924. g. 1. oktobrī.
Ne 3111
Rīgā, 25. oktobrī 1924. g.
L.Ne 3752
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
Priekšsēd. v., A. Veidners.
12222

Sekretārs

A.

Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
1460.' p. pamata

pasino, ka ar viņas šā gada 24. septembra
prāvnieku bērnus: lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
baznīcas draudzē;
Angelinu, dzim
19. oktobrī 1904. g_ , zem nosaukuma: „Ogresgala pagasta
bieatstāt tēva Paula Talmaņa audzināšana, savstarpējā
ugunsap drošināšanas
bet Vilmu Javillu, dzim. 26. marta 1907. g. drība, " ar valdes sēdekli Ogresgala pag.
un Maigu-Maiku, dz^ m. 29. aprilī 1909.g.
Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
atstāt mātes Minadoras (Minnas) Tālman
12152
Sekretārs Fridrichsons.
audzināšanā.
Rīgā, 14. oktobrī 1924. g.
L. Ne 3701
proc.
lik.
728.,
731.
Ja atbildētāja civ.
Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
Priekšsēd. v. A. Veidners.
un 748. p.p. paredzētā la __ neiesniegs
13082
Sekretārs A. Kalve.
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata patad
tiesai
atsauksmi
vai pārsūdzību,
ziņo, ka ar viņas ? ša gada 24. sept.
Rīgas apgabalt. 3. civiln., spriedums stāsies likumīgā speķa.
lēmumu
reģistrēta kooperatīva sabiedrība
Ne 435754
Rīgā, 24. oktobri 1924. g.
zem nosaukuma:
Piebalgas lauksaimuz civ. ties. lik. 2011., _ 2014. un 2019. p. p.
Priekšsēd. b. E g 1 i t s
niecības
mašinu koplietošanas biedrība
pamata paziņo, ka pec 1922. g. 21. marta 13782
.
Sekretāra v. Stūre.
Vecar
valdes
sēdekli
.Gaisma,"
Ķirbišu pag. mirušā jaunsaimnieka KārļaAttura Augusta d. P ī p k a 1e j a ir atklāts Rīgts aog'balties. 4. civilnod. piebalgas pagastā.
mantojums, un uzaicina, kam ir uz šo t? lik. par laul. 77. p. pamata, dara
Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
s.
Sekretārs Fridrichson
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības zināmu, ka tiesa 13. oktobrī
1924. g., 1245.4
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomiAnnas-Mar jas-Dorotejas Sta _l, ai. Stul,
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
Jelgavas apgabaltiesa,
dzim. Kārkling, prasības lieta pret Fritiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā, drichu-Vilhelmu Stāl, ai. Stul, par laulības
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 309. p.p,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas šķiršanu aiznuguriski nosprieda: šķirt pamata
uzaicina Jēkabu Alfrēdu Andreja
dienas.
laulību, kas noslēgta 1. decembrī 1913 g dēlu Lorenci, kura dzīves vieta neziJa minētās personas
savas tiesības
Rīgā, Sv. Mārtiņa baznīcā staro prasītāju nāma, četru mēnešu laikā ierasties šai
augša uzradītā termiņā nepieteiks, tad Annu-Mariju-Doroteju Stil, ai Stāl, dzim.
tiesā saņemt norakstus no viļā sitvas
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Kārkling un atbildētāju Friddchu-Vilhelmu Lizetes Lotenz, dzim. Jekševic, iesūL. Ne3126 Jēkaba d. Stāl, ai. Stul.
Rīgā, 14. oktobrī 1924. g.
dzības raksta viņu laulības šķiršanas lietā
Ja atbildētājs civ. proc. Iik. 728., 731. un no pielikumiem un uzdot savu dzīves
Priekšsēd. v. A. Veidners.
un 748. p.p. paredzētā laikā _ neiesniegs vietu Jelgavas pilsētā.
13081
Sekretārs A. Ka Īve.
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
Ja minētā laikā aicināmais neierastos
Rīgas apgabalt. 3. civiln., spriedums stāsies likumīgā spēkā.
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
435756 viņa klātbūtnes. Ja ' ieradīsies, bet savu
Rigā, 24. oktobrī 1924. g.
uz civ. ties. lik. 2011 2014. un 2019. p. p.
Priekšsēd. b. E g 1i t s.
^ 1902.g. 30 jūnijā
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, _ aicināpamata paziņo, ka pec
Sekretāra v. Stūre.
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos paDubultos
mirušās Minnas Miķeļa
m. 13784
Lukševic,
dzim. Ozol,
ir atklāts Rīgi8 apgabalties. 4. civilnoi, pīrus atstās tiesas kancleja.
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
L. Ne 389/24
Jelgavā, 16. okt. 1921. g.
298., 301.,
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā uz civ. proc. lik. 291, 295.,
Priekšsēdētāja
v.
R.
Mullers.
309. un 311. p.p. pamata, uz Aleksandra
mantiniekiem,

Nātrijs mantojuma daļas apstiprinātas
1910 g. 23. jūlijā ar Ne 615, uz nekustamo īpašumu Valkas apr., Palsmanes
legatariem, fideikomisariem,
muižas zcrieku zemes Kalna-Sietliņ Ne 13 kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
mājām zem zemes grāmatu reģ. Ne 943, minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot
par labu 1) Paulinei Bērtiņ, dzim. Nārtiņ,
no šī sludinājuma iespiešana^dienas.
2) _ Annai Antonijai
Nātr'iņ, 3) Mildai
Ja minētās personas savas tiesības
Nattiņ un 4) Emmai Albertinei Nātriņ augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
Ls 6,00 katrai ir iemaksājis tiesas depoviņas atzīs kā šīs tiesibas zaudējušas
sitā Ls 24 kopsumā
šo ? augšā minēto
Rigā, 14. oktobrī 1924. g. L. Ne3322
mantojuma daļu kapitāla dzēšanai.
Priekšsēd. v. A Veidners.
Tāpēc apgabaltiesas
3. civilnodaļa
13080
Sekretārs A. Kalve.
uzaicina
visas personas- kurām būtu
tiesības uz augšā aprāditām mantojumā
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
daļām pieteikties tiesā viena
mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis sludinājums uz civ. ties. lik. 2011 2014. un 2019. p. p.
^ 1921. g. 15. aprīlī
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda, pamata paziņo, ka pec
ka, ja šīs personas noteikt ālaikā nepieRīga mirušās Augustes ari Ernestīnes
teiksies, mantojuma daļas atzīs par sa- Holst, dzim. Švabe, ir atklāts mantojums
maksātām un lūdzējam dos tiesību prasīt un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mantinieparāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā 1924. g. 6. oktobrī.
Ne 2328 kiem, legatariem, fideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pieteikt šīs tiesibas minētai
Priekšsēd. v. A. Veidners.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
12545
Sekretārs A. Kalve.
Kiff»« apgabaltiesas 3. civilnod.

noslēgta starp Pauli Talmani un Minadoru (Minnu) Tālman, dzim. Janiš, 6.novembrī 1894. g. Kokneses Petera-Pavila

O u n a lūgumu
Mariju
Jēkaba

viņa prasibas lietā pret
m. Oun,
dzim. Parts,

par laulības šķiršanu, uzaicina pedejo,
kuras dzīves vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
apliecība
par prombūtni,
noraksti un
izrakstu zīmes noraksts.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies

personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aizmuguriski.
Ne 435525
Rīgā, 18. oktobrī 1924. g.
Priekšsēd. b. E gl ī t s.
13445

Sekretāra

v. Stūre.

apg^baltias. 4. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Teklas
Andreja m. P oz o r i k, ' dzim. Svalba,
lūgumu viņa prasības lietā pret Jāni
Antona d. Pozoriku par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo , kura dzīves vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no ši sludinājuma publicēšanas
dienas.
Pie lūguma pielikti laulības apli'cība,
vecuma zīme, ferustarfta zīme, apliecība
par prombūtni un noraksti.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aizmuguriski.
Rīgā, 1-. oktobrī 1924.g.
Ne^SSiOe
Priekšsēd. b. E g 111 s.
13446
Sekretāra v. StūreRigas

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa

uz Likuma par biedrībām, savienībām
13856
Sekretārs A. Kalve.
un politiskam organizācijām
17. p. pamata
paziņo, ka
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
at viņas 1924. g.
Rīga =! apgabalties. 4. civilnod
27. augusta lēmumu reģistrēta bezpeļņas
atklātā tiesas sēdē 30. septembri 1924. g.
uz likum. par laul. 77. p. pamata, biedrība:
„Cēsu pareizticīgo draudzes
izklausīja Jāņa Jāņa d. Baloža lūgumu
dara zināmu, ka tiesa 13. oktobrī 1924. g.,
brālība," ar valdes sēdekli Cēsīs.
deļ hipotekarisko' parādu dzēšanas un
Roberta
Veidemaņa
prasibas lietā
Nod. pārz. v. L. Bruemmers
nolēma: 1) atzīt par iznīcinātu oblipret Annu Veideman, dzim. Okorokova, 12148
Sekretārs Fridrir.li son s
gāciju par 400D rbļ., apstiprinātu 1903. g. par laulības
šķiršanu aizmuguriski no3. decembrī ar Ne 1706, uz nekustamu
sprieda: šķirt laulību, kas noslēgta KrieRīgas apgabalt. reģistrac. nodala
īpašumu Rīgas pilsētā IV. hipotēku iec.
vija Razaņas pilsētas garnizona draudzē uz Likuma par
biedribām, savienībām
ar zemes grām. reģ. Ne 1840, izdotu no
1917. g. jūlijā starp Robertu Veidemani
un politiskām organizācijām
17. p. paJāņa Jāņa d. Baloža par labu Kristam un Annu
Veideman, dzim Okorokov.
mata paziņo, ka ar viņas
Andreja d. Šiliņam, kas viņu ir cedējis
1924. g.
Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
bezblanko.
29. septembra lēmumu reģistrēta
an 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs peļņas biedrība: ,Latvijas preses
klubs,"
Rīgā, 1924. g. 1. oktobrī.
Ne 1758 tiesai
atsauksmi vai
pārsūdzību, tad ar valdes sēdekli Rīgā.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans,
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
Nodaļss pārzinis E glīts,
12223
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā, 24. oktobrī 1924. g.
Ne435752 i2536
Sekretārs Fridrichsons.
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.
Rīgas apgabalt. 3. civiln.
Rīgas apgabalt.registrac. nodaļa
13785
Sekretāra v. S t u re.
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pieuz Likuma par biedrībām, savienībām
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka Rīg *8 apgibalties. 4. civilnod. un politiskām organizācijām
17. p. palaulātie draugi Jānis Mārtiņa d. L i e - uz lik. par laul. 77. p.
1924. g.
pamata, dara mata paziņo, ka ar viņas
p i ņ š un Alvine Jāņa m. Liepiņ, dzim, zināmu, ka tiesa 22. septembrī 1924. g., 27. augusta lēmumu reģistrēta bezpeļņas
Ozoliņ, noslēguši savstarpīgo laulības Olgas-Johannas-Katarinas Ftidricha-Heinbiedrība: .Bebru pirmā lopkopības pārlīgumu pie Rīgas notāra J. Kreicberga ncha m. Lutc, dzim. Rozenberg, praraudzības biedriba," ar valdes sēdekli
8. oktobrī 1924. g. reģistra Ne 20385, sības lietā pret Ludvigu-Korneliusu Georga Bebru pagastā.
ar kuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto d. Lutc par laulības šķiršanu aizmuguriski
Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
laulību,ir atcēluši vietējo civillikumu nosprieda:
slēgto Rigā, Jēzus baznīcā 12 49
Sekretārs Fridrichsons.
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
2. martā 1914. gadā, starp LudviguRīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
mantas kopību.
Korneliusu Georga-Roberta d. Lut.cu un
Rīgā, 21. oktobrī 1924. g. L. Ne 3740 Olgu - Johannu -Katārinu Fridrieha- Hein- uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata paricha m. Lutc, dzim. Rozenberg, laulību zļņo, ka ar viņas šā gada 2>. .sept.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.
šķirt, atbildētāja Ludviga-Korneliusa Lutca lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
13522
Sekretārs A. Kalve.
vainas dēļ, atļaujot prasītājai Olgai- zem nosaukuma:
. Aderkašu-MeņģelesRīgas apgabalt. 3. civiln., Johannai-Katarina Lutc, dzim. Rozenberg, Plateres lauksaimniecības biedrība," ar
saukties uzvārdā .Lutc" un piedzīt no valdes sēdekli Plāteres pagastā.
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pieNod. pārz. v. L. Bruemmers.
atbildētāja
Ludviga-Korneliusa Lutca par
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
12150
Sekretārs Fridrichsons.
laulātie draugi Jānis Pētera d. Roze labu prasītājai Olgai-Johannai-Katarinai
Lutc, dzim. Rozenberg, četrpadsmit (14)
un Olga Aleksandra m. Roze, dzim.
Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
Kupče, noslēguši savstarpīgo laulības Ls 15 sant. tiesas un trīspadsmit (13) Ls uz civ. proc. lik. 1460J. p. pamata pa33 sant. lietas vešanas izdevumus.
līgumu pie Rīgas notāra J. Kreicberga
ziņo, ka ar viņas ša gada 24. sept.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
30. septembrī 1924. g._ reģistra Ne 19817,
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
ar kuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto un 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs zem nosaukuma:
„Krāj-aizdevu sabietiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
drība .Ozols," ar valdes sēdekli Rīgā.
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
79. un turpm. p.p. paredzēto laulāto
Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
Rīgā, 24. oktobrī 1924. g.
Ne 435755
mantas kopību.
12151
Sekretārs Fri d r i c h s o ns.

uz civ. proc. lik.

Ja'gavas aPgabaiT^TT
rTr

& 14
pamatodamās uz civil ties iiw
panta paziņo, ka
minētā £!!?*.«.
daļas 2. oktobrī 1924
gadā a kl^°sē(1
nolēma pārgrozīt Talsu medība,
hi , «
. Mednieks" statūtus , par ko ,i -dlib ««
peļņas biedrību
refi&ra pfiS-J*
20. numurā, otri iedalījumā
' dal ā Biedrības
vald
es
sēdeklis
^
^
Jelgava, 8. okt. 1924. gadā.
Reģ. nod. pārz J <u, .,
?2836 Sekretāra pal. b.
ĻJ^ fo

Jelgavas apgabalt. reģ~^
pamatodamās uz civil ties. likuma
Um
pinta paziņo, ka mtnētā
tiesa mn
daļas 4. oktobrī .924. gadā
atklāta fe
nolēma Kaccy M * BcnoMomensoīiM.
MOB3MT, H CHporaMT, nponOBtM^""
KaHaaycKaro npo6cTB a, Kyp.,llH
flCKoft ™
6epniH pārveidot par Kandavas māli"
iecirkņa mācītāju atraitņu un
bāriņu b ?
ievedot viņu to biedrību reiist' ra „
māja daļt, k»rām nav peļgas
iegūšana
6
mērķa.
Kases direkcijas sēdeklis atrodas
K»
muižas pastorālā, pie Talsiem.
Jelgava, 10 okt 1924. gadā.
Reģ. nod. pārz. J. Skudrf
12368 Sekretāra pal. D. Lešinskiļk

"

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņa ar 9. oktobra 1924. g. lēmuma
uz Lilijas R e n d n i e k, dzirn. Jegar te
gurnu un pamatojoties uz civ. proc \ļ
293 ^, 301. un 309 1 p p., uzaicina atbii'
detaju Frici Katla d. Rendnieku
kura dzīves vieta nezināma, četru
ng
nēšu laika ierasties šai tiesā saņemt
13279
Sekretāra pal. F. Kāps.
norakstu _ no viņa sievas Ltbjas femļ.
m'ek iesūdzības raksta viņu laulība, šķirJelgavas apgabaltiesa,
šanas lieta un uzdot savu dzīves viela
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2314, Liepājas pilsētā.
2079. un priv. lik.. 2451. p. p. _ pamata,
Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
uzaicina visas personas, kuram būtu
lietu noliks _ uz _ termiņu un izspriedis
kādi strīdi vai ierunas pret 21. jūlijā bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies,
bet
1924. g. mirušā Jozefa Apsauca
nosavu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aitarielā kārtībā 30. novembrī 1921. gadā cinājumu uz tiesas sēdi un visus
pāun mājas kārtīoā 1924. g. 14. jūlijā, pie rējos papīrus atstās tiesas
kancleja.
šā testamenta sastādīto papildinājumu,
Liepāja, 10.okt. I "24. g.
K» 314 24
pieteikt savus strīdas un ierunas šai
Priekšsēd b. V. Bien enstaras.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu12955
Sekretārs A. Kasperovičs.
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".
Liepājas apgabaltiesa,
Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
saskaņā
ar 16. oktobra 1924. g lēmumu,
nekādas ierunas nepieņems un nepieuz Elizabetes P e t e r s o n, dzim. Jj/ke,
teiktās tiesības atzis par spēku zaudēlūgumu un pamatojoties uz civ. pr. lik.
jušām.
293., 301. un 309. pp, uzai Ina atbilL.NŪ480 dētāju Jēkabu Toma d Pe tersonu,
Jelgavā, 11. okt. 1924. g.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
kura dzīves vieta nezināma, četru mē12962

Sekretārs K. Pussars

.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

nešu

laikā

ierasties

šai

tiesā

saņemt

no viņā sievas E'fzabetes PeJelgavas apgabaltiesa, ter.-,on iesūdzi as raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves
uz civ. ties. lik. 293., 3/11. un 309 . p.p.
vietu Liepājas pilsētā
pamata uzaicina Jāni Šmidtu, kura
Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
dzīves vieta nezināma, Četru mēnešu
lietu noliks uz termiņu un izspriedis
laikā ierasties šai tiesā saņemt norakbiz viņa klātbūtnes, jaierad sies, bet
stus no viņa sievas Minnas Šmidt,
savu dzīves vietu Liejāja neuzdos, aiciiesūdzības raksta viņu laulības šķiršanas
nīj mu uz tiesas sēdi un visus pāiejos
lietā un no pielikumiem tīn uzdot savu
papirus atstās tiesas kancleja.
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ne380/24
Liepājā, 17. okt 1924. g.
Ja minētā laikā aicināmus neierastos,
Priekšsēd. b. V. B i e n ensfams,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez 13586
Sekretārs A. Kasperovičs.
viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
Liepājas apgabaltiesa
uz tiesas,sēdi un visus pārējos papīrus
saskaņā
ar savu lēmumu no . 29. sept
atstās tiesas kancleja.
1924. ' g., priv. lik. 37 p, piez. pie *
Jelgavā, 8. okt. 1924. g.
L. Ne 384/24 lik. 36. p. un 2. piez pie notar. nolik.
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.
281 p. ar šo izsludina ka Dāvids, L*
Sekretāra pal. F. Kāps.
13366
d. Margolīts un Rivka, Hirša ffl. M
goht, dzim
To! (Tāl) noslēgusi pi<
seļfl
Jelgavas apgabaltiesa, Liepājas notāra Zaņa Kaiipiņa 2b, ai
1924. g. ar reļ
Ns 5i-8 _ līgumu,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
attiecība uz vijffl
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus, kuru viņi atcēluši
oviet priv. lik. 79. un sek p.p. P
kam bntu uz 11. februārī 1924. g., Sēlpie
zēto laulāto ļaužu mantības kopību
pilspag. mir. Brenča Pētera d. Aldiņa
MargotJI
kam
Dāvids,
Leiba
d
atstato mantojumu kādas tiesības kā manmis no Rivkas, Hirša m. Margolit , dzjtiniekiem, legat, fideikomisariem, kreseši m
Tol
(Tāli
savā pārvaldīšana
idi i
oiva
uuimiui"
11
Uļ
ditoriem u t. t, pieteikt savas tiesības
^
stoši (6001) zelta latu skaidrā na«
šai tiesai _ sešu mēnešu laikā,
skaitot
»
kurš skaitās par Rivkas Flirsa m.,
no sludinājuma iespiešanas dienas . Valdzim. Tol (Tāl) atsevišķu ip»*
golīt.
dības. Vēstnesī".
Liepāja, 4. okt. 1924. g.
Jf"-f;
Terminā nepieteiktas tiesības ieskatīs
Priekšsēd. b. V. Bienenstaras.
par speķu zaudējušām.
12517
Sekretārs A. Kasperovičs ^
Jelgavā, 18. okt. 1924. g.
L.Nel475/24
Lud-as
Latgales-a-gabalt esaa
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
norakstu

- —

13487

Sekretārs

K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. tik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1916. g. 16\ novembrī, Budbergas pag. mir. Jana Jāņa d. Gaidžuna
atstato mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatar., fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesibas
sai tiesai _ sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.
Termiņa nepieteiktas, tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.
Jelgavā, 14. okt. 1924. g. L. 3*1105 24
13122

Priekšsēdētāja

v. J. S k u d r e.

Sekretārs K. P u s s a r s.

apr

2, iec

miertissnssis

,
dara zināmu Jozifam 1/ana d.
m
ševičam, kura dzīves vieta
nama, ka ar š. g. 27. ma ija a'"
Krf
vif,
'?,
guras spriedumu
sodīts
p.
sod.
liL.
138.
Pēc
g
nei
(10) latu lielu naudas sodu,
ļ ^
nespējas
gadījumā ar arestu
dienām.
..- ^0
Tumaševičam 2 nedēļu jaiKa,
iespiešanas
^j
no šī sludinājuma
i
ir tiesība
Valdības
Vēstnesī'
.
j,- ^
spriedumu pārsūdzēt; pretēja
pa
sptiedumš tiks uzs katīts
likumīgā spēkā un tiks 'zPliai1 xib 33J8
Turčinovā, 25. okt. 1924. g-

i

13985

Miertiesneša

v. i-Vji—^

L

Jelgavas apgab. reģ.

nod.

pamatodamās uz civil ties. likuma 146071 .
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas 2. o_krobrī 1924. g<t.dā atklāti sēdē

Latgales apgabaltiesas
miertiesnesi^
aor. 2. iec.

5nav 2I'
dara zināmu Ādamam Ada"?
v.ei
bovskim, kura dzīves,
nama, ka ar 1924. g. 25. «"
nolēma pārgrozīt lauksaimniecības
spriedurnu
biedrības „Grauds* statītus, ka ati pār- mugurisku
aps. pēc s. I. 581. _P- '"';
grozīt biedtības nosaukumu par Ilūkieslodzīšanu cietuma uz s
s
stes apri ņķa
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.
lauksaimniecības biedrību
pamata
21.
oktobrī
1924.
g.
L.
Ne
Rīgā,
3709
bet uz s. 1. 57. p.
13783
Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa .Grauds", par ko atzīmēt biedrību reģi- mazināts līda 2 mēnešiem ae
Priekšsēd. v. A. Blumentals.
stra pirmajā daļa, kuram nav peļņas ielaiK» ;
uz civ. proc. lik.
p. pamata pa13523
Sekretārs A. Kalve.
Grabovskim 2 nedēļu
1460^
Rīgas apgabalties. 4. civilnod., ziņo, ka ar viņas
ša gada 24. sept. gūšanas mērķa , 46. numurā, otrā iedaiešanas dienas «P
dinājuma
iesp
lījuma.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
ņi.neto
Vēstnesī" ir tiesības
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
zināmu, ka tiesa 15. augustā 1924. g., zem nosaukuma:
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas pārsūdzēt; pretējā gfJ"°£ šo^
«Litenes lauksaimnie^
Bebrenes pagasta, Cervonkā.
uz civ. ties. lik. 2011 2014. un 2019. p. p Paula Andreja d. T ā 1 m a ņ a prasības cības mašinu
uzu ts
koplietošanas
biedriba
likumīgā spēkā un tiks
^ 1913. g. 31. dec lieta pret Minadoru
pamata paziņo, ka pec
(Minnu) Brenča m. .Rūķis," ar valdes sēdekli Litenes pag.
Jelgavā, 7. okt. 1924. g.
}
dūmu izpildīt.
Rigā mir. namīpašnieka Johana Mārtiņa Tālman, dzim. Janiš, par laulības šķiršanu
94 g.
Nod pārz. v. L. Bruemmers.
Turčinovā,
25. okt. l^""Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.
|
ļeJ
d. Zvīguļa
ir atklāts mantojums un aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas 12153
n«m
Sekretārs Fri d r i c h s o ns.
12603
Sekr. pal. D. L e š i n s k i j s. 13986 Miertiesneša v. i v- '

i
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bergovo, Kaveriono, Timanovo, Michailovo unReatovo folvarkiem, izdalīta zeme i
Breion
gabala
ar
nosaukumu
.Sausā-SMa"
U« e uz Barbaras
mar.
pamatojoties uz 18.
(Sachoi-Osttov)
70
desetīnai platībā,
ti še?ļr un
civ. proc. hk. atrodoša» Daugavpili apriņķa, Vārkavas
Jukumu n m
o 1e m a :
pagata ievešanu zemes grāmatu reģistri,
#
n p.
obl
igācijām — uzaicina visas
perionu», kūjām
ir
#-'-^ oec sekošām
m., kādas tiesības
HP?o ,r7 Varvarai, Christiana
uz norādīto nekustamo
inat
Vērman
(Wohrmantu, iesniegt komisijai
par to p'zidzim fon
ive
mantas Lienojumu 4 mēnešu laikā no iz-ludināšža
ne kustamas
a.SOOOr.
proti:
nas dienas „VaIdība* Vēstneii", pietējā
f;n Ko 520, un
ar žurn. J\T° 371 grdījumā nepietekt»s t'euoaļ skaitīsies
#- a 20 maijā
_
Lurje v
nostipr. par iznīct natam un ludtejs var tikt ie^Moisejad,
r. pirmvert.bas lie- vests Latgales zemes grāmatu reģi«tri
10,000
S
Alberta
d. par noradītas
nekustamām mantas Ipašk»
-^i uša Gustava,
^
b. 5000 r. pēc:» sept. niehu hrz kādiem
aprobežojumiem ar
SSK
P
ja vārda izdota noneap trīdamas
padošanas un hipotekau,, uzrādītā
ar N° 1 apzīmēta ķīlu
&
10ti-ku apgrūtinsjumu tie-ibām
^g§ā
i»ŪLi prasības dokuments ir parDaugavpilī, 1924. g. 9. oktobri.
Keizera
Johana d.
Sda-Jo hana,
Komisijas priekšsēdētājs,
?60 00 r. pēc 21. apr. 1901. g.
' ' L 472 uz Lības, Smuļa m., 1286i Apgabaltiesas v/cākals notārs
E. Hellvichs.
jLirti Gutštein, vārda nostipr.
Sekretārs A. Bergs*.
Icko Leiba
d.,
pārgājuša
®\T
kurš to ced. uj uz* ' . in' ašumā,
un d. 1000 r. pēc i6.iebr.
^Vlrda
paziņo, ka pec 1920. g. 25. septembri
338 uz Vladislava
ar žurn. J*
pie Daugavpili notāra Komtantiņa
,9:
de
Porcika vārda nostipr. ķīlu
i?' £ ri
V|icl1
uzrādītāja vārda atzīt Konrādi no'legta un 1924. g. 14. okt
uz
<
Ced '
ap tiprinata pirkš _ *na-pārdošanas līguma
samaks. līdz ar visam proPamiri
njr pi""»'
Adam< Jegora dēls Betčs (Beč» iejai
pieprasīt
lūdzē
zemesguvi* par 320 latiem no Kristiāna Kri^atvēlēt
mmefo paradu izdze- stiāna dēla Gippiusa no Pre'Ju un Sonlata nodaļā
semes
gabalu
d«ru muižts _ atdalīto
I i? zemesgrāmatām ;
glabāt tiesas de- Ns 10, platībā 19,90 deset. Daugavpils
K maksāto naudu
kuram apriņķa, Preiļu pagista.
ierašanai,
-.; v-Aī kreditora

<Jj3jns apgabaltiesa,
LJ

LMi apgabaltiesu; ietākai; notin

Pil izmāksit.
PLjā, 30. sept. 1924. g.

Daugavplī,

A6 781/23

Priekšsēd. b. V. Bi enenšt am s.
Sekr
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Latgales

ijdzas apr-, 5-

iec-

Rigas XI. iec. miertiesnesis,
1924. g. 4. okt.,

mie-tie

g. Annas Larioaicina mirušās 1913.
pietekt viņam savas
las mant iniekus
uz nelaiķes
atstato
mant ošanas tiesības
mēnešu laikā no _ši uzmantību sešu
,.Vald. Vesfn.".
aicln. iespies, dienas

lik.

pamatod.

uz civ. proc.

1460., 44.-48. p.p., nolēma:

Izdoto

no

Plater-Sijberga

Michaila

Konstantīna

baronam

Dreiersdorfanr

par

labu;

d.

Konrādam

obligācijas

par

Elizenei-Liai
2 ) tad pat

firmai

gācijas

7000

rbļ.

kr.

n.

Leinei

ion Rautenield
par
Nr. 25 nostiprinātas

labu;

oblipar 7.000 rbļ. kr. n. Margrietaif)_ pēc 191 . g. 29. jiijlijā N? 9 nostipriElizabetei
fon Rautenfeid
par
labu;
nātas obligācijas par 50.000 rbļ. kr. n. 24) pēc
1898. g. 23 jūnijā Nr. 26 nopar stiprinātas obligācijas pat 10.OOOļrbļ. kr. n.
Džesmao, Toma d. Viler-Hillam
labu; g) pēc
1913. g 28. jūnijā Ns 11 atlikuma atraitnei Livonijai fon Rautenfeid,
nostiprinātas obligācijas par 157.000 rbļ. dzim. Karleiļ, par labu. No šīs hipotēkas
kr. n Aleksejam, Feodora d Zandbergam ir cedēta Augustam Burcharda dēlam fon
ļiar labu; li) pēc 1913 g. 6 novembrī Klotam 5.030 rbļ. kr. n. par ko 1912. g.
Nš
13 nostiprinātas
obligācijas
par
\2._ janvārī
ir izdots atsevišķs
zemes
Saai-Volcon

15.000 rbļ

Rozevič,

kr.

n

g

Ko

par

labu;

Margaretai Viljama

dzim.

i) pēc 1913

un

Dreiersdorf
6

novembrī

par
Ns

m.

labu;
14 no-

stiprinātas obligācijas par 5 00) rbļ kr u.

grāmatu dokuments ; 25) tad pat Nr. 27
nostiprinātas obligācijas
par 11.500 rbļ.
kr. n. atlikumā Zenijai-Zofijai
tenfeid
par
labu;
26)
pēc

fon

Rau-

I9II.

g.

^
3. decembrī Nr. 70 nostiprinātas
oblilabu; k) pēc 1913.- g 6 novembrī Ns 15 gācijas par 10.000 rbļ. kr. n. Hermanim
~
nostiprinātas
obligācijas
par 4 000 rbļ. Hermaņa d. Truhartam par labu ; 27) pēc
kr. n. Margaretai
Viljama m. Roževic,
1911. g. 5. decembrī Nr. 71 nostiprinātas
dzini.
Dreiersdorf
par labu;
1) pēc obligācijas
par
10.000 rbļ. kr. n. tam
191 I. g 6 novembrī Ns 16 nostiprinātas
pašam par labu; 28) pēc 1911. g. 7. deobligācijas par 12.0D0 rbļ kr n. Fēliksam cembri Nr. 72 nostiprinātas obligācijas
Viljama d Dreiersdorfam par labu.
par
10.000 rbļ. kr. n. tam pašam pat
3
Uz Diīķeru
muižu hip. N» 150, labu; 29)
pēc
1911. g,
8. decembrī
Valmieras
apriņķi: 1) pēc
1876
g. Nr. 74 nostiprinātas
obligācijas
par
29 oktobri N» 346 nostiprinātas obligā10.000 rbļ. kr. n. tam pāžam par labu;
Fēliksam

cijas

Viljama

par

d

Dreiersdorfam

4 00) rbļ, kr

Hēnam

par

labu;

n

2)

par

Vilhelmam ion

pec

1K78

g

25. janvāri Ns 6 nostiprinātas obligācijas
par 5 00!» rbļ kr ri. Flīzei fon Villebots,
c zini. fon FitinghoJ par labu; 3) tad pat
obligācijas
par
Ns 7
nostiprinātas
5<"00 rbļ. kr n Francim fon. Villebois
par
Ns

labu;
4) pēc
1879
g 27
21
nostiprinātas
obligācijas

n.

baronam

Arturam

aprīlī
par
Fiting-

hofSm par labu ; 5) tad pat Ns 22 nostiprinātas obligācijas par 3 000 rbļ kr. n
tam pašam par l'aou; 6) tad pat Ns *3

^

apgabaltiesas,

d.

e) _ 1900. g. 23. decembrī Ns 5 nostiprinātas obligācijas par 45.000 rbļ. kr. n.

10 000 kr

1924. g. 17. aktobrī.

Vecākā notāra vittā ..
viņi palīgs A. Mikalks.
Sekretāra palīgs J Strads.

1339

A. Kasperovičs.

Ādolfa

nostiprinātas obligācijas pat 5.000 rbļ
labu;
7) pec
kr. n. tam pašam par
1-M79 g.; 9 jūlijā Ns 306 nostiprinātas
obligācijas par

4.00 rbļ. kr

n

Artu

am

fon Freinianiņi par labu ; 8) pēc 1886 g
30 janvārī
Ns 109 nostiprinātas
obligācijas
par
10 000 rbļ , kr n Annai

30) pēc 1911. g. 9. decembrī Nr. 75
nostiprinātas
obligācijas
par 10.000 rbļ.
kr.

n.

tam

pašam

par

labu;

31)

pēc

1911. g. 10. decembrī Nr. 76 nostiprinātas obligācijas par 10.000 rbļ. kr. n.

2.000 rbļ. kr. n.

gācijas

par

labu;

10.000 rbļ. kr.n.

33)

pēc

tam pašam

1912. g. 12. jūlijā

Nr.
43 nostiprinātas
obligācijas
pai
10.000 rbļ. kr. n. Lotaram
Šeleram par
labu; 34) pēc 1912. g. 17. jūlija Nr. 44
nostiprinātas

obligācijas

par

par labu; 35) pēc
Nr. 45 nostiprinātas
8.000 rbļ. kr. n. tam

obligācijas
par
pašam
par
labu;

28 janvāri Nr.
cijas par

36)

pēc

16 nostiprinātas

1914.

g.

obligā-

20.000 rbļ. kr. n. Vilchelmam

par

labu ;

6)

aprīlī

Ns

178

no-

stiprinātas obligācijas par 6.250 rbļ. kr.
n. baronienei
Katrīnei
dzim.
London,
Reinfeld, par labu; 8) pēc 1879. gada
17. oktobrī

Ns 321

nostiprinātas

cijas par 7.0C0 rbļ. kr.
fon Knirimam par

n.

?

obligā-

Voldemāram

labu.

10Uz 11 m a j a s m uižu hip. Ns 135,
Liepāja_ s apriņķī:
1) pēc 1*93. g 25.
augustā

Nr.

1

nostipr.

obligācijas

22.70D rbļ. kr. n. Merijai
par

labu;

2) pec

fon

1893.

g

par

Bordelius

25.

augustā

Nr. 2 nostipr. obligācijas
par 22.700
rbļ. kr.n. (un skaitās 20.500 rbļ. kr. n.
atlikumā)
par

Richardam

fon

Bordeliusam

labu.
muižu

hip.

Valmieras apriņķī:

II) Uz

I)

1843.

27. maijā

nostipr.

Dūķeru

Nt.

128

pēc

Ns 37,

gada

obligācijas

oar 8.000 rbļ. kr. n. atlikumā Fridricham
Šulcam par labu;
1908. g. 2.
2) pēc

maijā Nr.
17
10.000 rbļ. kr.
Morovskim

par

22.

maijā

par

Nr

6.000 rbļ.

nostipr. obligācijas par
n. Pēterim _ Pētera d.

labu;

3)

pec

48 'nostipr.
kr.

n.

1909. g.

obligācijas

tam. pašam

par

labu; 4) pēc lv-13. gada' 27. februārī
Nr. 16 nostipr. obligācijas par 4X00 rbļ. ?
Ericham Nikolajsr

d. Aujflcam par

5) 1913. g. 2l februārī Nr. 18
nostipr. obligācijas par 6.C00 rbļ. kr. n
tam pašam par labu;
6) pēc 1915. g.
5. jūnijā Nr
19 nostipr. obligācijas
par
6.000 rbļ. kr. n. Valmieras saviesīgās

biedrības

krāj-aizdevu

sabiedrībai

par

labu.

10.000 rbļ.

kr. n. tam
pašam
912. ,g. 18. jūlijā

pašam

7) pec _ 1859. g. 22.

kr. n
tam pašam par labu; S2) pēc 1911. g.
labu;
12 decembrī Nr. 77 nostiprinātas obli-

par

tam

tad pat Ns 215 nostipr: obligācijas par
1.000 rbļ. kr. n. tam pašam par labu;

12.

Uz

V e ļķ

u muižu

hip. Ns 213,

Valmieras apriņķi:
1) pēc 1894. gada
28. janvāri Nr. 5 nostipr. obligācijas par
6.000 rbļ. kr. n. Fridricham Vladimira
d.

fon

Samsonam

par

labu;

2)

pēc

190?. g. 14. aprīli
Nr. 8 nostipr. obli- "
gacijas par 6.000 rbļ. kr.
n.
baronam

Paula
d. fon
Ridigeram
par
labu;
Kārlim Freitag-Loringhovenam par labu.
-7) pēc 1914. g. 29. janvārī Nr. 17 no13.
Uz Pāles muižu hip. Nš 186,
stiprinātas
obligācijas
par
10.000
rbļ.
4
Uz
zemes
g a b. „ Ķ e g ti m ar
Valmieras apriņķī;
1) pēc 1839. gada
kr.
n.
tam
pašam
par
labu;
38)
pec
1924. g.
krogu" hip 5*7, Rīgas apriņķī: I) _pēc
27. novembrī j\* 280 nostipr. obligācijas
Viļakā, 3. oktobrī
30.
janvārī
Nr.
18
nostiprinātas
1914. g
18'-8 g. 23 jūnija Nš t.6 nostiprinātas
par 6.90 i rbļ. kr. n atlikumā Ģertrūdei,
Miertiesnesis R. Petersons.
par
20 000 rbļ. kr. n. tam
obligācijas par 5.450 rbļ kr. n TeoJiļai- obligācijas
Ernestinei-Matildei un Karolinei Ottilijai
Katrinei fon Rautenfeid par labu; 2) tad pašam par labu; 39) pēc 1914. gada Katrīnei māsām Lindvart par labu; (šī
D augavpils apr., 4. iec. mierjie-.,
Ns 1093
Rīgā, 6. oktobrī 1924. g.
obligācijas
par 31. janvārī Nr. 19 nostiprinātas obligāpat Nš 87 nostiprinātas
hipotēka ir dalīta divās 3.600 un 3.300
„Vald. Vēsta."
janv.
kā-š.
g.
?
_
naziiio,
cijas par 20.000 rbļ. kr. n. tam pašam
12550
Miertiesnesis paraksts).
10.000 rbļ. kr. n. Nikolajam Burhardad
rbļ. kr. n. lielas daļas, kas cedētas fon
1923. g.
iespiesta ' saskaņa ? ar
Nr. 21 nostipripar
labu;
40)
tad
pat
Ion Klotam par labu; 3) pec 1913. g
Samson-Himttielstiermi dzimtas legatam .
iv. lēmumu sludin. par mantinieku Jelgavas
nātas obligācijas par 21000 rbļ. kr. n.
apgabaltiesas
24. oktobrī Ns 557 nostiprinātas
oblipar labu;
2) pēc 1842 g. 1. septembr i
Kaukšanu pec 9. febr. 1913. g. miruša
tam
pašam
par
labu.
Nr. 189 nostipr. obligācijas, par
3.000
apriņķa
tiesas gācijas par 5. 00 rbļ kr. n Augustam
Jura d. Gruguļa ievies, khida — Jelgavas
Teodora d. Lēberam par labu; 4) pec
6
Uz
Meža
maz muižās
hip. rbļ. kr. n. baronam
Aleksandram Btid- ?
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nļa vietā jālasa .Gruguļa".
pristavs,
'913 g. 25. oktobr i JV- 559 nostiprinātas Nr. 122 un Neihaiis K i f e r n r o d e s bergam par labu;
3) pēc
1889. gada
Daugavpils apr., -I. iec. miert. (paraksts).
p li s ra u i ž a s
hip.
Nr. 123, Ilūkstes V. septembrī Nr. 361 nostipr. obligācijas
atrodas
Jelgavā, Annas obligācijas par 5.00)jbļ. kr. n. tam paku[a kancleja
šam par labu; 5) pēc (913. g. 26 okapriņķī: 1) pēc 1883. g. 4. jūlijā Nr. 308 par 1 '.000 rbļ kr. n. baronienei AmāDagavpils apr., 4. k c mieriies. ielā Ns 8, paziņo:
tobri Nš 565 nostiprinātas obligācijas par un 188K. g. 11.,augustā Nr. 343 papillijai Kampenhauzen, dzim. Samson Himna
prasibas
1)
ka
Jiņa
M
i
ķel
so.
paziņo, ka š. g.
_ 29. aug_. „ Vaid. Vēsta."
n tam pašam par labu ; dinājuma
nostiprinātas
obligācijas par
4) pēc
i«89. gmelstierna, par labu;
apmierināšanai no Ericha L o b i ņ a pēc 5.000 rbļ kr.
5 iespiesta saskaņa ar š g. 9. aug.
kr.
n.
Leonidei
fon
Hān
par
6) pēc 1913 g. 28 oktobrī
6.000 rbļ.
Ns 567 no18. oktobri Nr. 3S6 nostipr.. obligācijasRīgas
apgabaltiesas I. cvilnodaļas izlēmumu sludin. par mantinieku izsauklabu; 2) pēc 1886. g. 1 . jūnijā Nr. 24i par 5.800 rbļ. kr. n. fon Samsonu dzimstiprinātas obligācijas par 5 000 rbļ kr.n
pildu rakstu no
15. aprīļa 1924. g. ar
pēc 6. okt. 1919. g. miruša Bertuļa
obligācijas
par 7.000 rbļ. tas legatam par labu ;
7) pēc 1913. g nostiprinātas
tam pašam par labu;
5) pēc 1859. g.
14. janvārī
1925. g.,
Nš 421943,
Klavinska ievies,
kļūda — Pļavinska
Kredītbiedrības
Krāj- 24. oktobrī Nr. 426 nostipr. obligācijas
Ns 568 nostiprinātas obligākr. n. Kurzemes
pulksten 10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas 29. oktobrī
.Klavinska".
12552
vietā jālasa
pašam kasei par labu.
cijas
par
5.000 rbļ. kr. n. tam
par f<.000 rbļ. kr. n. advok. Nikolajam
civilnod. sēžu zāle, uz
ivpils apr., 4. iec. miert. (paraksts).
par labu; 8) pēc 1913. g. 30 oktobrī
muižu
hip. fon Klotam par labu; fc) pec 1H91. g.
7.
Uz
Tiegaišu
obligācijas
par Nr. 203, Valmieras
Nš 570 nostiprinātas
apriņķī:
I)
pēc 2. novembrī Nr. 48 nostipr. obligācijas
Liepājas I. iec. mierties.
5.003 rbj kr. n. tam pašam par labu.
par 15.000 rbļ. kr. n. Paulim Kārļa d.
1858. g. 9. septembrī. Nr. 43 apstipri"
par 3 000 rbļ. kr. n. Erdmanim par labu.
Rembates
muižu
hip
izbeidz sekošu personu meklēšanu :
nātas obligācijas
5
Uz
pārdos Ericha Lobiņa piederošo neku14.
Uz
Ulbrokas
muižu
hip.
par
labu; 2) pec
Marijai ion Hiršeit
liZoldtners
Freds,
izslud.
„Vald. stamu īpašumu, kurš atrodas Bauskas Ns 160, Rīgas apriņķī: 1) pec 1806 g) pēc 1888. g.
Ns 196, Rīgas apriņķī:
1858. g 17. septembri' Nr. 46 nostipriVēstu' J* .'6 192.'. g.,
aprijķī, Līves pagastā, arzemesgramatu 12'. februārī Ns 14 nostiprinātas obligānostipr. obligācijas
ri. 3. februārī
Nr.
7.
Līves- cijas par 4.300 rbļ. kr. n. Johanam-Kri. nātas obligācijas par 6.000 rbļ. kr.21 Stepan, Amālija Kristapa m., izslud. reģistra N? 176, un
sastāv no
par 42.000 rbļ. kr. n. Dr. fil. Fridricbam
stianam Cimmermanim pārlabu; 2) _ pec Leontinei fon Hiršheit, dzim. Palmstrauch
.Vaid. Vēstn." N° 218 1924. g.,
Bik tu muižas ,Tole" mājām;
1867. g. 24. maija Aleksandram Buže par labu.
par labu; 3) pēc
1831. g. 'i martā Ns 514 nostiprinātas
3) Rubīns, Lucians Staņislava d., izslud.
2) ka īpašums priekš publiskiem torpar
15.
Uz Balo žu rnu i ž u hip. Ns 15,
Nr. 480 nostiprinātas obligācijas
par 25.000 rbļ. kr n. Auobligācijas
Vaid, Vēstn." Ns 218 1924. g.
giem apvērtēts par 150.000 rbļ.;
1.000 rbļ. kr. n.
tai pašai par labu ; Valmieras apriņķī:
i) pēc 1901. gada
fon Lencam pārlabu;
gustam-Vilhelmam
Liepājā, 7. oktobrī 1924. g.
prasības
īpanoaugšminētās
Nr. 481
3) ka bez
1867. g. 30 maija
4) pēc
21. aprīlī Nr. 15 nostipr. obligācijas par
H) tad pat Ns 515 nostiprinātas obligāparādiem
Miertiesnesis J. Ziemelis.
šums apgrūtināts
ar hipotēku
par 4.000 rbļ. kr. n _ 30.000 rbļ. kr. n. baroniem un baronecijas atlikumā par 16.700 rbļ. kr. n. tam stiprinātas obligācijas
12591
Sekretārs 2. G r a u b i c s.
labu; 5) pec 1876. gadā sēm Mengden par labu; 2) pēc 1913. g.
tai pašai par
nav;
pašam par labu; 4) pec J851. g. 27. fenostiprinātas 23. janvāri Nr. 7 nostipr. obligācijas par
Nr.
3 51
19
novembrī
4) ka personām, kuras vēlas pie torNs 245 nostiprinātas obligācijas
bruārī
par
8.500 rbļ. kr. n. baro10 000 rbļ. kr. n. Hermanim Hermaņa cl.
fon Soobligācijas
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — par 2.000 rbļ. kr. n. Augustei
1915;. g.
desmitā
daļa no apvertēšanas
sumas boļevskai, džini
Rautenield par labu; nietei Augustei Ungern-Sternberg, dzim. Truhartam par labu; 3) pēc
apliecība par to, ka 5) pec 1852 g. 11. septembri Ns 536 Palmstrauch par labu; 6) pec 1886. g. 22. septembri Nr. 20 nostipr. obligācijas
an
jāstāda
priekšā
«f Sernena Matveja dēla Čamajev _a
2?. jūnijā Nr 354 nostiprinātas obligāpar 40.000 rbļ. kr. n
Annai
Ernesta
obligācijas par 3.000 rbļ.
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
nostiprinātas
]l!
°"»'» par nekustamas mantas, sastapar 5.000 rbļ. kr. n. atlikuma hameitai Zolotarevai, dzim. loii Menkenminētām personām iegūt nekustamo īpa- kr. n. Jūlijai Kārļa m. Aaken par labu; cijas
ti» 218,63 kv. asu liela
dziintspar
labu
Paulam
Osten-Sakenam
bonam
kampe pai labu
6) pēc 185 . g. 6. oktobrī Ns 63 nostišumu ; un
Vecpils
muižu
hip.
hip. Ns 147
' tiesību zemes gabala ar ēkām,
16. Uz
3 000 rbļ. kr. n.
8. ? Uz Asteres muižu
uz šo īpašumu prinātas obligācijas par
?emesgrāmatas
atrodošas
5)
ka
Daugavpili,
trešā
pilsētas
muižu hip. Ns 14 Vala) pēc 1908. g.
un Dreiliņu
Ns 79, Liepājas apriņķi:
Vilhelminei ton Šleier, dzim. fon RauJelgavas-Bauskas
zemestiek
vestas
? 94. kvartālā Nr. 4, lit. b, 7. līt
mieras apriņķī:
1) pec J 859. g. 4. de21. aprīlī Nr 4 nostipr. obligācijas par
tenfeid par labu; 7) pec 1854. g. 11.noobligācijas
? kura manta piederēja Menašam grāmatu nodaļā.
134.000 rbļ. kr. n. Annai Andreja meitai
Ns 75 nostiprinātas obligācijas cembrī Ns 757 nostiprinātas
vembrī
dēlam Kacenam, ievešanu zekurām
ir kādas- tiesibas
Petsonām,
n. Ženijai
baronienei Keizerling, dzim. Līven, par labn; un
t) rbl. kr. n. atlikuma Augustei
par 5.000 rbļ. kr
par
3
00
'- grām atļi reģistri,
par labu ; skaitās 37 000 rbļ. kr. n. atlikumā; b)
uzaicina
visas uz pārdodamo ipašumu, kas pārdošanu
dzim. Raitenfeld par Budberg, dzim. fon Fegezak,
līdz fon Soboļevskai,
p»Ms, kurām ir kādas
tiesības
uz nepielaiž, tādas tiesības jāuzrada
». jūnija Nr.
5, no1862. g. 23. maijā Ns 208 nopēc 1913. gada
labu; 8) pēc 1855. g. 1/ janvāri Ns 83 21 pēc
tamo mantu, iesniegt
par pārdošanas dienai.
par 8.0JO rbļ. stiprinātas obligācijas par 6.000 rbļ. kr. stipr. obligācijas par 20.000 rbļ. kr. ii.
obligācijas
nostiprinātas
™»sijai pazi ņojumu 4 mēnešu laikā
Šreders,
Perron par labu; 3) _pec Luīzei Christolora meitai fon
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz kr n fon Boka mantiniekiem par labu; n.- Kārlim
dinašanas
dzim. fon cum Berge par labu.
dienas
.Valdības pārdodamo
1880. g. 6. jūnijā Ns 100 nostiprinātas
īpašumu, ir ieskatāmi Jel- 9) pēc 1855. g. -I..jūlijā Ns 111 nostiJohagadījumā nepieteiktas
civilnodaļas kancn. obligācijas par 8 000 rbļ. kr. n
Rencēnu
muižu
hip.
7.
Uz
g avas apgabaltiesas
prinātas obligācijas par 3.000 rbļ. kr.
? ™' skaitīsies par iznīcinātām un leja.
apriņķi;
1 0 pec nam Fridricham fon šreder'arn par labu; Ns
1)
pēc
158, Valmieras
f
Magnusam Ehichenam pārlabu;
; udze
Ns 101 nostiprinātas obligāi a ties 'devējs Mcnašs.
Nr. 68 noMii; , ,
1913. gada
13. septembrī
1924. g.
1862 g
8. maijā Ns 184 nostiprinātas 4) tad pat
23.
oktobri
Jelgavā,
*fl« dēls Kacens un
pec
tam
ari
cijas par 10.000 rbļ. kr. n. tam pašam stiprinātas
obligācijas
par
75.000 rbļ.
obligācijas par 3.500 rbļ. kr. n, Vilctiel13978
Tiesas_ pristavs J.Vīksna.
Ns 102 nostipri^> Semens Matveja dēls ČamaHermaņa
dēlam
11) pēc 1862. g. par labu; .5) tad pat
kr
n.
Hermanim
miriei Bossel par labu;
lr tiki
5.000
rbļ.
kr.
n.
par
ievesti
Latgales
zemes
nātas obligācijas
2) pēc 1915. g.
par
labu ;
Triiliartam
Saskaņā ar likumu par Valsts zemes
18 jūnijā Ns 213 nostiprinātas obligāg.
1882.
reģistri
labu;
6)
pec
£«"
par
norādītas nektistaparadu
fon tam pašam par
obli_
12.
maijā
Nr.
13 nostiprinātas
fondā ieskaitīto zemju hipotekar
« 'mantasem
cijas
par 5.000 kr. n- Vilhelminei
obligācijas gācijas par 100.000 rbļ. kr.
īpašniekiem
Ķeiar
bez kādiem appar labu ; 7 jumja N? 27 nostiprinātas
n.
nolīdzināšanu un dzēšanu (Lik un noteik. gieier
dzim. fon Rautenfeid
^onmii
Nikolajam
fon zariskai Vidzemes vispārīgai un ekononeapstrīdamas
pārdo- krāj. 1923. g. Nš 92) 3. p. Valsts zemes
novembri Nr. .-18 par 6.000 rbļ: kr. n.
12) pēc 1862. g. 31 ».
7) pec 1«02. gada miskai biedrībai par labu;
hl P°tekarisku
3.500 rbļ. Klotam par labu;
3) tad pat
apgrūtinājumu
tiesibj ™
bankas- uzaicina kreditorus pieteikt viena nostiprinātas obligācijas par
nostipr. obligācijas
14 nostiprinātas
obligācijas
par
Jeltanovicam par labu; 21. februārī Nf. 21
Nr.
mēneša laikā pec ša sludinājuma iespie- |
<r n. Jefimam
24.000 rbļ. kr. n. Fēliksam Roberta
'ļugavpni, 1924. g. M.okt.
100.000 rbļ. kr. n, tai pašai biedrībai
Nr.6441. šanas dienas .Valdības Vēstnesī' savas 13) pēc 1865. g. 30. septembrī Nr 325 par
emisi jas
par 2 700 rbļ. dēlam fon Klotam par labu; (augstāki
par labu.
obligācijas
tiesības un uzradīt prasības dokumentus, nostiprinātas
priekšsēdētājs, apgabalt.
septiņas hipotēkas apgrūtina ari
Nurmes
muižu
hip.
18.
Uz
Vecaka» s notārs
kas nodrošināti uz sekošām uz valsts vardu kr n. atlikumā Annai Dārtei Kron, dzim. minētās
E.
Hellvichs.
zemesgrāmatu
reģistra
ar
13130
I
apriņķī:
1) pec
14) pēc 187L g. Dreiliņu muižu
Ns 133, Valmieras
fon Rautenfeid pārlabu;
' r*:—^
pārvestām zemēm:
Sekretārs A. Bergs.
jūlija
Ns
46
Ns 14);
8) pēc 1912. g. 24.
1905. g. 5. septembrī Nr. 42 nostiprināt,
hip. Ns 158, 18 novembrī Nr. 332 nostiprinātas obli1. Uz Tāšu muižu
nostiprinātas obligācijas par 10.000 rbļ. obligācijas par 18.000 rbļ. kr. n. Artu2. jū- gācijas par 6.000 rbļ. kr. r> ton Rauten1911.
g.
pec
apriņķī:
a)
par
Liepājas
pec kr n Otto Otto d. fon Fegezakam
ram fon Freinianim par labu.
par feldadzimtas legatam par labu; 15)
obligācijas
PC 1923' 8- 18' ianva» Pie lija Ns 6 nostiprinātas
D
pēc 1914. g. 19. maija nostipmuižu hip. Ns 185,
19. Uz Sēļu
*4nl?
.
Nr. 55 nostiprinātas labu; 9,
jūlijā
Arturam
P'ls notāra
Kārļa
23.
grafam
188'
15 000 rbļ. kr: n.
°
rbļ. kr. n.
R. Skujas
noslēgtā
rinātas obligācijas par 10.000
1) pēc 1880. gada
apriņķī:
rbļ. kr n. AuguValmieras
5.000
par
par
labu;
izerlingam
obligācijas
Ke
fon Tranzehe
l7-oktobr
S
fon
obli22. āhgustā Nr. 205 nostiprinātas
Pi T?' aPstiprināta 1924. g. dēlam
pārlabu, 16) tad Viktoram Nikolaja dēlam
7
nostipriRautenfeldam
stam fon
SKizabete ,.dama m. Vingra b) pēc 1912. g. 6. jūnija Nš
ari gācijas par 5.000 rbļ. kr. n.
(šī hipotēka apgrūtina
baror
obligācijas par par labu;
nostiprinātas
kr.
n.
"o sava tēva Ādama Jāzepa d. nātas obligācijas par 5.000 rbļ.
pat Nr. 56
ar zemesgrāmatu
reģimuižu
Mavdel, dzim. baronesei
par labu; Dreiliņu
nieuei Marijai
«mniekiem piešķirtas
5 000 rbļ. kr. n. tam pašam
Paviļam fon Roenne par labu.
zemes gaobligārstra Ns 14).
_
Engelhardt, par labu.
nostiprinātas
tad pat Nr. 57
17)
tup.
, platībā 12,99 deset. Ls 170?Ns39,
muižu
hip.
Rolavas
9.
Uz Ķ ipenes muižu
2. Uz
20.
Uz Roperbeku
muižu hip. .
5.000 rbļ. kr. n. tam pašam
par
g. cijas
1) pec 1844. g. 12.
apriņķī:
^stn N° 167, Liepājas apriņķī-' a) pec 1880.
apriņķī:
1)
pēc
pēc 1881. g, 24. augus a Valmieras
Ns 155, Valmieras
labu:
18)
oblipār
obligācijas
par decembri Ns 218 nostiprināt,
18 augusta Ns 7447 nostiprinātas
obligācijas
189'. g. 27. jūlijā Nr. 37 nostipr. oblinostiprinātas
61
Marija, Nr
Laurrbļ. kr. n
rbl. kr. n. Voldemāram
12.000
par
2
000
1923. g.l7. okt.
Rautenpar
Nr.6346. gācijas
ion
n. atlikuma
^,
kr. n. 4.010 rbļ. kr. n. Augustam _
pat
Ns 219 gācijas par 20.000 rbļ. kr.
2) tad
Wcnotāra vietā
fon Raden par labu un 6.000 rbļ.
1881 g. sonara par labu;
labu; 2)
19) pec
par labu;
feldsm
rbļ. Paulim fon Hanenfeldam par
13.jūpar
2.000
1889.
g.
obligācijas
nostiprinātas
pec
skaitās atlikumā; b)
nostiprinātas obligāpali §s A Mi li alks.
1_904. g. 2. septembrī Nr. . K ap5g>
25 augusta Nr 62
tad pēc
obligācijas
pašam
par
labu;
3)
sS
tam
nostiprinātas
rbļ. kr.nlijā N° 23f3
rbļ.! kr. n- tam pašam
stiprinātas obligācijas par 3.000 rbļ. kr
^--?- ^i'j Palīgs J. Strads.
fonFunk cijas par 5.000
Marijai
pat Ns 220 nostiprinātas obligācijas par
nostiprip
par
1.00 ) rbļ. kr. n.
n. Vladimiram Vladimira dēlam Kipar23)tad pat Nr.63
labu;
n.
tam
pašam
par
labu;
3
jumja
»
g. 2.
1000 rbl. kr.
n
pat labu; c) pēc 1899.
obligācijas par 5.00rblskim par labu.
nātas
nooktobrī
Ns
210
rbļ.
J oi 4) pēc 1849. g. 11.
nostiprinātas obligācijas par 30.001
21.
Uz Galiņu
māju hip. Ns 2*84,
nosa
labu; 21) tad pat iNr.
Firks, tam pašam par
m. fon
stiprinātas par 2.000 rbļ. kr. n. Ādolfam
'
Eduarda
kr. n. Marijai
obligācijas g* Sļg *>
Aizputes apriņķī ; a) pēc 1914. g. 22. jand) pec nostiprinātas
ifieram par labu;
5) tad pat
labu;
par
pec
fon
Pfe
Brukken-Fok
U)
dzim. fon
pai
i. tam pašam par labu
b^'^m,C
obligācijas
par
(Beigas 8. lappusē).
n,ļBt«ežalūinmu
nostiprinātas
Ns 4 nostiprinātas kr
214
Vls
« VMtāvota no Vār24 nostiprinātai jsfe
1000 s 8' novembrī
mu ila ™
1898. g. 20. jūnija Nr.
n.
A.tnram
ar Pozano/o ,
rbļ.
kr.
Močani, Zi- obligācijas par 20.000
Fitinghof-Šeel

reģist.

(Vietinghoi-Šeēl) pilnvaru,

pie

notāra Džiovanni Ernesto
Itālijā,
Balestreri
S. Remo,
1921. g.
13. sept. ar reģ. Ns 30895 un legalizētu
Latv. legacijā Romā 1922. g. 27. martā
ar N's 68 — atzīt par iznīcinātu.

Haken,

dzim

Altermat par labu.

forgiem
iin
i

.

lWej zemei grBmotu atjaunošanas komisija,

t

Sņ.oļMieuis m. notārs

:f'«™

,

aS. zemes grāmatu
^s komisija,
.A„S

Nr.

5

nostipr.

obligācijas

pai

10.000 rbļ. kr. n. Hugo Leonarda dēlam
Kaulam

par

labu;

b) tad

pat

Nr. 6

nostipr. obligācijas par 10.000 rbļ. kr.n
tam pašam par labu;

nostipr. obligācijas

par

c) tad pat

Nr. 7
10.000 rbļ. kr. n.

tam pašam par labu.

22.

Uz

Ži dl auku
māju
hip
Ns 249', Aizputes apriņķi : a) pēc
1914. g. 22. janvāri Nr. 5 nostipr. obligācijas par 10.000 rbļ. kr. n. Hugo
Leonarda dēlam Kaulam par labu; bj
tad pat Nr. 6 nostipr. obligācijas pai
10.000 rbļ. kr. n. tam pašam par labu:
c) tad pat Nr. 7 nostiprinātas

obligācijas

par 10.000 rbļ. kr. n. tam pašam pai
labu.
23. U z M u 1d u m āļu hip. Nr. 2492
Aizputes apriņķī: a) pec 1914. g. 22.
janvārī

Nr.

5

nostipr.

obligācijas

pai

i 0.000 rbļ kr. n. Hugo Leonarda dēlam
Kaulam' par labu;
b) tad pat Nr. 6
nostipr. obligācijas par 10.000 rbļ. kr. n.
tam pašam par labu ; c) tad pat Nr. 7
nostipr. obligācijas
tam pašam par
24.

Uz-.

par

10.000 rbļ. kr. n.

labu.

Liepupes

muižu

hip.

apriņķī:
1) pēc
Nr. 200, Valmieras
1859. g. 24. martā Nr. 15 nostipr. obligācijas

par 5.000 rbļ. kr. n. Kārlim

fon

Zengerim par labu; 2) tad pat Nr. 156
nostipr. obligācijas par 4.000 rbļ. kr. n.
tam pašam par labu; 3) pēc 1883. g.
18. janvārī Nr. 4 uz dalīšanas līguma
pamata nostiprinātas obligācijas: a) par
24.200 rbļ. kr. n. Sofijai fon Hirslieidt
b) par 2.000 rbļ. kr. n. atlipar labu;

kuma bajonesei Malvīnei Mengden par
labu; " c) par 31.500 rbļ. kr. n. baronesei Olgai Mengden par labu.
25. U z I e r i ķ u m u i ž u hip. Ns 141,
Cēsu apriņķī: 1) pēc 1891. g. 29. janvārī Nr.

ligācijām

14 tin

14 nostiprinātām

katra _ par . 3.000

Aleksandram

Pētersenam

par

rbļ.

2 ob-

kr.

n.

labu ;

2)

pēc 1897. g. 10. decembrī Nr. 245 nostiprinātas obligācijas par 2.000 rbļ. kr.
n. Gustavam Šmidtam par labu; 3) pēc
i905.-g. 3».-janvārī Nr. 44 nostiprinātas
obligācijas par 7.000 ibļ. kr. n. Kārlim
fon

Grinblatam par labu;

4) pēc 1906.g.

3. jūlijā Nr. 163 nostipr. obligācijas par
4.000 rbļ. kr. n. tam pašam par labu;
5) pēc _ l914. g. 23. janvāri'Nr. 36 nostiprinātas obligācijas par 6.000 rbļ. kr.
n. Vilhelmam Trampedacbam par labu .
26. Uz Jaundrristii
muižu hip.
Ns 23?, Cēsu apriņķī:
1) pēc 1910. g.
24. maija Nr. c04 ' nostipr. obligācijas
par 5.800 rbļ. kr. n. Gvido fon Zervaldam par labu.
130J3

Valsts zemes banka.

par tirgošanās iaiku

Rēzeknes apr. pagastos
un pagastu bieži apdzīvotās vietās, kurās nav
miesta pašvaldību.
1. Svētd'enās tirdzniecības uzņēmumus ttļatits atvērt no plk-1. 1 līdz pīkst!
5 pēc pusdienas.
2. Viesnicu, traktieru tin biedrību bufetes sr reibinošiem dzērieniem atļauts
atvērt darcdienās no pīkst. 7 rītā līdz
pīkst. lOvaksrā, bet svētdienās no
pīkst. 2 pēc pusd. līdz 10 vakarā. Biedrību un i'rikojtmti bufetes izrīkojumu
dienās atļauts atvērt pa viju ierīkojumu
iaiku.
3.

Vīna

tiigotavas

promnešanai

at-

ļauts atvētt d r. dienās no r Ikst. 7 rītā
līdi! pīkst. 8 vtkarā, bet svētd.enāļ i'ās
slēdzamas visu dienu.

par valsts
151) Noteikumi
dzelzsceļu inspekciju.
pagaidu
152) Pārgrozījumi

un

Ventspils

privāto

pils.|.le7^

|

izsludina par neder,
k
nozaud Lah,
* '
noteikumos
pasi, izd. no Ventspils
no Vecpiebalgas pag. v. uz Jāņa Otto
'šz
velēšanām.
am
domnieku
pilsētu
pol.
par
«Ns
no
8.
1.
iec.
23.
J»
44671
_
mar. 192. , *l'
dēla Skuja v.; 12)
;^ M
likuma
par pagastu
iec. uz Olgas Pētera
m. Skuja vardu; 153) Pārgrozījumi
Matīsa Ernesta d. Mit£h£ *fr« »
pašvaldību.
13) Ns 42783 no Liepājas pref. uz Kārļa
par tirgošanās laiku
210. p. pārgroJēkaba d. Sauka v.; 14) Ns 30833 no 154) Notariāta likumu
Jēkabpils apriņķa
pag. 3. pol. iec. uz Kristines Kristapa m.
zījums.
li- izsludina par neder.,
Pārgrozījumi lauksaimniecības
'
kā
un pagastu bieži apdzī- Sastockij v.; 15) Ns 243212 no Rīgas 155)
ieksz. pasi ar Ns 941 nozaud
kumā.
i7/m- Latv
pref. uz Valfrida Edgara d. Modeļa v,;
papildinājumi
un
sodu
votās vietās, kurās nav 76) Ns 98604 no 3. pol. iec. uz Marijas 156) Pārgrozījumi
Mārtiņa m. Lucis v. no Nlgrn
Id* ' I
d« pag.
likumos.
valdes 1920. g 2< . juj. Nis/n^
Aleksandra m. Janson v.; 17) Ns 44753
miesta pašvaldību.
no 8. pol. iec. uz Annas Fridrieha m. 157) Noteikumi par zemes ierīcību. _
Apstiprināti no Ieslietu ministra 29. sept.
papildinājumi . Reņģu pag. valde izsludin7Mt n
,
un
Hauk vārdu.
158) Pārgrozījumi
ieksz. pasi ar Ns 2100 i?d l Hiī1924. gadā.
raksts
bankas
statūtos.
Pamats:
Rīgas prefektūras
valsts zemes"
1920.
g.
no
Ezeres pag ValH. ** ' '
hipotēku
1. Svētdienās tirdzniecības uzņēmu- 1., 2., 3. un 4. oktobrī 1924. g. ar 159) Pārgrozījums
Latvijas
S a
Marijas
Simaņa
m. Guimān
,
,
mus atļauts atvērt no pīkst. 1 lidz pīkst. ar Ns 9735.
an
bankas statūtos.
Blumenfeldt v.
'
5 pēc pusdienas.
^
_____
100;Rīgas pref. pal. Simanovičs.
160) Papildinājumi noteikumos par valsts —
Talsu apr. pr-ka pal. 1. j^- jr-,
traktieru, un biedrību 12735 Pasu nod. darbv. G r i n b e r g s.
2. Viesnicu,
nodokļu un citu neapstrīdami valstij
par neder., kā nozaud,
tufetes ar reibinošiem dzērieniem atļauts
'I
pienācīgo naudas sumu piedzīšanas
vai
P ar
Ns 22.^90, izd. 19. janv
atvērt darcdienās no pīkt. 7 r<tā lidz
1992
kārtību.
pīkst.
10 vakarā, bet svētdienās no
161) Noteikumi par meža likvidēšanu uz Robežsargu div. štāba pr-ka uz šJL
M ?°
Ģirta An^d.^drichsona v
pīkst. 2 p. p. lidz pīkst. 10 vakarā.
i
piešķirtās fonda zemes.
S
Biedrību un izrīkojumu tufetes izrīko162) Noteikumi par ārvalstu ordeņiem „ Lutrinu Pag- valde, KuTdīSil^ 1
jumu dienās atļ-.uts atvelt pa visu izrīun citām goda zīmēm.
so izsludina par neder., kā „SL*
1924. gada 19. burtnīca
kojumu laiku.
163) Noteikumi par nekustamu mantu Latv. ieksz. pasi, izd. r,o Skrundas !' '
iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā
™
3. Vīnu t rgotavas promnešanai
atpirmpirkšanas un zemes izlietošanas valdes 15. febr. 1921. g.N
jagriežs?
ļļ
ļauts atvērt darbdienās no pīkst. 7 rītā pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi
Zaņa Ernesta d. Birkniaņav.
piešķiršanu
vietējam
paštiesību
1™
ar pieprasījumiem.
?^«?—
līda pīkst. 8 vakarā, tet svētdienās lās
valdībām.
Burtnīca
maksā:
slēdzamas visu dienu.
Papildinājums
noteikumos
par
valsts
164)
iļļifļp^pm
bez piesūtīšanas Ls 0,30
4. Pārtikas vielu trgotavasun bārzdaizdezemes bankas- īstermiņa
ar piesūtīšanu . » 0,32
dziņu veikalus atļ uts atvērt svētd.enās
vumiem.
ari no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 9 vakarā.
Saturs:
5. Augļu ūdens tirgotavas, _ kafejni142) Pārgrozījums noteikumos par darba
Dansovpils prefektūra
cas un konditorejas atļauts atvērt svēt- ļ
normām un atalgojumu valsts arodu
Rīgas pili,
iekšz.
dienās no pīkst. 8 rītā līdv pīkst. 10
izsludina par neder. Latvijas
un viduss k olās.
vakarā
143) Papildinājumi noteikumos par zvēpasi ar Ns 1851, izd. 10. nov: 1920. g.
dabūjamas
^
no Daugavpils prefekt. uz Hajas Dāvida
6. Ēdienu namus ua tējnicas bez rei- i
rināto mērnieku darbību.
binožiem
dzērieneem
atļauts atvērt 144) Pārgrozījums
un
papildinājums m. Šostak v. — ka pieteik. par nozaud.
12418
svētdienās no pīkst. 8 rītā līdz. pīkst. !
vekseļu likumos.
10 vakarā, bet svētku un svin mās dif145) Papildinājumi un pārgrozījumi valsts ^
nās no pīkst. 8 līdz 10 rītā un no pīkst, i
Daugavpils prefektūra
zemes bankas statūtos.
2 p. pusd. līdz pīkst. 10 vakarā.
likumā par bijušo izsludina
ļ 146) Papildinājumi
par neder. Latv. iekšz. pasi
7. Tirgos
tirgošanās
atļauta:
no ļ
Krievijas agrarbanku aizdevumiem
921. g. no
ar Ns 1835, izd. R. apr.
1. maija līdz 31. augustam no pīkst. 1
Latvijā.
un
Višķu 'pag valdes uz Antona Grigorija
6 rītā līdz pīkst. 6 p. p., bet no l.sept. 147) Noteikumi par aizdevumiem spēka
—
kā
plet.
par
nozaud.
d. Jefimova v.
līdz 30. aprilim no pīkst. 7 ritā līdz
barības iepirkšanai.
12417
pīkt. 5 p. p.
148) Noteikums par notariāta likumu
Piezīme.
Pastāvīgas tirgotavas uz'
59. p. papildinājumu.
tirgus" laukurra, kuras iznomātas 149) Pārgrozījumi un papildinājumi lipag. nodokļu maksātājiem
uz veselu gadu, atļauts atvērt tai :
kumā par Latvijas izglītības
ieizsludina par neder., ka nozaud. aizs. pēc pēd. iekšlietu ministrijas
apstiprināta
pešē laikā, kā pār?jās tirgotavas. I
stādēm.
nod. dalībn. apl, izd. no Ventspils apr
..
parauga.
150) Noteikumi par
bijuša Kurzemes pr-ka 22. jul. 1^22. g. ar Ns 600 uz
8. Visi tirdzniecības uzņēmumi, viesnicu, traktieru, kafejnīcu, tējnicu, klubu
kroņa mežsargu māju mežiem.
Andreja Jāņa d. Dusse v,
12247
un biedūbu bufetes ziemas svētku, lieldienu un vasaras svētku pitmās dienās .
— jāslēdz visu dienu.
9. Šie noteikumi ne£tti?cas uz aptiekām, iebraucamām v.etām, mēbele- ļ
5. decembrī 1924. g. pīkst. 12 dienā, Tukumā, Pils ielā Nr. 14,
tjm istabām, viesnīcām (i ņemot viesValsts zemju inspekcijas telpās
nicu bufetes)
un
dzelzsceļu bufetēm, j
kuras piejamas ceļotājiem pēc vajadzības.
10. U.raudzība par
šo noteikumu

Saistošie noļimi

ibHtn w. Mfiilimjr

?I

liki» m ministra kiitta

noteiktu Mm.

i

Ualitstipograf iis
Prasts m\m

\

Mīdi hb'
Pailņolmtii i

, Piltenes iecirkņa policijas pr-ks

Tukuma

izpildīšanu piekiīt vietējai policijai.
11. Vainīgos par šo noteikumu ne-'

Saistošie noteikumi

ņika v.; 10) Ns 53834 no 7. pol. iec. uz
Johana Kārļa d. Kimmena v.; 11)Ns2442

ievērošanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.
ļ!
12. Šie noteikumi nāk spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu publicēšanas Valdības
Vēstnesī.
13662
Jēkabpils apriņķa pašvaldības
likvidaciias

valde.

augošu mežu un ūēļfl gāztus Kolsiis seholis Mfls.
!

;-j

?

'

2

? S-,

Pec

g,platības
S
H

izdos

mazāKsolfšanas torgos

ha

.

t

:

Pārdos
~

.
No kādas mežniecības, novada, apgaitas un kvartāla

>§ļ

1 SijuMis Rājnieiu pulHs

virsmežniecība

pārdos mutiskos torsos
Drošības na
Novērtē--

Numur.
koku
skaits

-

J ums

latos

tīrīšanai

^
apnrežoš,

Ls

Ls

Valguma II. iec. mežniecībā, Tukuma novadā, augošu melu.

7150 klgr.

Satisupes Ns 10 apg. cirsma 24./2S. g., kvart.

1
2

lisliippļas

13 — atdala l|
2,
„
, ' 3

0,667
0,681
0,672
„ .4 - 0,486

?

3 ?
4

?'

5

6

piegādāšanu
aika
no
1924. g. 12. novembra
līdz 1925. g. 1. janvārim.
No minētā daudzuma gaļas piegādāja/ni: Alūksnē — 45C0 klgr.; Vecgul-

7

8
9
10

-

Izkopu Ns 9 apg. cirsma
„
„

24./2S, g. kvart.

„

,

17

—

'
i.
14

benē — 2300 klgr.; Lipnā — 350 klgr.

5

„

6

0,559
0,640

7
8
25 — atd. 2 ret.

\l2

4. Pārtikas vielu tirgotavai un brrddziņu veikalus atļauts «tvert svētdienās
«ri no pīkst. 7 līdz v 9 rītā.
5. Augļu ūdens tirgotava » , kafejnīcas

,
,

'

?

vari

—
—

1469
851

74
43

—

P04
50 i

41
26

810
730
395
364

41
37
20
19
67

. —
—
—
—
—

„

0,534
0,325

atdala

2,371
0,617
1,388

—
—

0,868

??,-

1,86

—
—
—

1

,2
_,
3
.4
,
5

0,961

-

1327

-124-7

,

74
43
41
26
41
37
?»
'?
b'
7

4 1
158
607
396
78
51

21 .

21

31
20

3

11;

15

I

J

8

20

Torgi būs rakstiski
un mntiski
un
4
6
0,2
}* ?
\
notiks pulka saimniecības daļā Alūksnes
J
16
'
3
7
.
0,1 .
pilī, sestdien, 8. novembri
1924. g.,
pulksten 10 rītā.
Sēklinieki, numurēti.
un konditorejas
atļauts atvilt svētdieRakstiski piedāvājumi slēgtās aplok17
Sausupes Ns 10 apgaita , kvait. 29
__
10"
... .
100
122
nās no plk t. 8 rītā ' līdz pīkst. 10 vak. snes ar uzrakstu:
1991
„Uz 7. Siguldas
"
'
_
30
!
30
.19
33
584
gaļas torgiem
\l
6. Ēdienu namu? un tējnīcas bez kājnieku pulka liellopu
39
82
1912
96
"
8. novembrī
1924. g.", iesūtāmi, vai
»
reibinošiem dzēiieniem
atļauts atvērt
__
2°
39
22
38
422
svētdienās no pik>t. 8 rītā līdi pīkst. nododami pulka saimniecības priekš90
-JO
70
1781
g.,
niekam
līdz
8.
novembrim
1924.
10 vakarā, bet svētku un svinamās d e82
??? :? JO
70
1628
f
i
.
nās _no pīkst. 8 līdi lOrītāun no plM. pulksten 10 rītā.
Līdz
ar
rakstiska
piedāvājuma
iesnieg2 pec p. līdz
10 vakarā.
šanu piedāvātājs zaudē tiesību uz pie»
apgait
22
26
7.
Tirgos
tirgošanai
atļauta:
..:.:; :;:;;
no dalīšanos mutiskā sacensībā.
i
?7
o
i£1?
rT
26
Greba
Ns 11 apgaita,
_
1. maija līdz 31. augustam no pīkst. 6
,
32
95
n
1891
Ar zīmognodokli nomaksāti lūgumi dēļ
rīta līdz pīks*. 6 p. p., bet no 1. sep^
pielaišanas mutiskos torgos iesniedzami
~
"
'
'
' .*!'"'
l
28
Izkopu
Ns 9 apgaita,
'
]4. ..
tembra līdj 30. aprilim no pīkst. 7 rītā torgu komisijai torgu dienā lidz pulksten
. \
19
929
12
l
līdz pīkst. 5 p. p.
i
10 rītā.
"
30
3
Piezīme: Pastāvīgas tirgotavas uz
13
28
261
Ar gaļas kondicijām un totgti notei-';
f
tirgus laukuma, kuras Lnomātas
kūmiem var iepazīties
pulka saimnieuz verelu gadu, atļauts atvērt
Vēja gāzti un atmiruši koki.
cības daļā, Alūksnes pili, darbdienās no [
16
31
Izkopu Ns 9 apgaita , kvart, 6
_
feja p?ša laika, ka pārejās tir- pulksten 8—12 un no
16
14—17,
.
319
jj
bet
99
gotavas' .
32
17
12
-. '.!'
<ja
svētdienas no pulksten 9—12.
13871
—
37
224
"
Greba Ns 11 apgaita,
42
_
„
29
I 33
,n7
\)
8. Viii tirdmiecibas uzņēmumi, viessfi2
'
Ns 12 apgaita,
3t
Griķa
,38
44
ļ
'
' '
traktieru,
tejnica,
.
nicu,
kafejnīcu, klubu
ļ\7
873
jl
un biedrību bufetes ziemas svētku, liel»
:.::::
3i
202
"
20
\
ll
db
20
dienu un vasaras . svētku pirmās dienās
18
390
- ^
—
112
izsludina par nederīgām sekošas pases ļ
—r jāslēdz visu dienu,
un personas apliecības, kuras pieteiktas
Smārdes III.
iec. mežniecībā, Tukuma novadā, augošs mežs.
9. šie nčteikiifhi neattiecas uz apt e- par pazudušām;
37
Likaušķu Ns 17 apgaita cirsma 24.-25. g. kv. 129—atdala 1
l6
03/
313
kam, iet raucamām vietām, mēbelētām
Latvijas pasēs, izd.: 1) Ns 102 no
38
336
istabām, viesnīcām (izņemot vie:nicu Katvares pag. v. uz Kārļa Eduarda d.
}7
-i
2
0^7
l6
6
bufete?) un dzelzsceļu ruletēm, kuras Bērziņa v.; 2) Ns 32872 no 1. poL iec.
.
3
0,28
315
v
Z
^
pieejamas ceļotājiem pēc vajadzības.
0,29
—
331
}'
4
14
uz Annas Jāņa m. Cimmerman vardu;
4
. '5
268
17
0,29
10.. Uzraudzība par šo noteikumu iz- 3) Ns 2271 no Stukmaņu pag. vaid. uz
%
.
6
0,30
—
337
24
Onufrija Jāņa d. Kalniņa vj 4) Ns39502
li
ļ,
pildīšanu piekrīt vietējai policijai.
46
24
7
0 40
—
476
11. Vainīgos par šo noteikumu ne- no 2. pol. iec. uz Lības Jāņa m. Dulbe
44
Vikseles Ns 16 apgaita cirsma 22./3S. g. kvart. 117
42
!_
1
594
838
vārdu;
5)
Ns
1808
no
13.
pol.
iec.
uz
pie
atbildības
uz
sodn
ievērošanu sauks
45
„Prušu kroga" jaunsaimniecība Ns 2 piegrieztais mežs 2 gab.
5
Miķeļa Jāņa d. Krasta v.; 6) _ Ns 192843
8,94
—
90
likuma pamata.
no Rīgas pref. uz Dmitrija Jana d. Bojāpapil"'"
Pirms torgu sākšanās jāiemaksā 10" n drošības naudas no nosolāmo
12. Š'e ncteilumi nāk spēkā 14 dienu
vienību vērtības, kura
ronovska v.; 7) Ns 202004 no Rīgas nosohsanas līdz 10»yo no nosolītas sumas. Drosibas naudas
torgu komisijā pieņems no pīkst. 10 torgu diena.
laikā pēc V:ņu publicēšan/s .Valdības pref. uz Andreja Augusta d. Brenka v.;
Virsmežniecība patur tiesības noņemt no torgiem
13710 8) Ns 1648 no 13. pol. iec. uz Emīlijas
izsludinātās vienības pēc saviem ieskatiem. ?***»
Vēstnesī".
sniedz Tukuma virsmežniecības kancleja, Tukumā, Pils ielā Ns
14 un attiecīgi mežziņi
Jāņa m. Lamek v.; 9) _Ns 235748 no
Rēzeknes aprirķa pašvaldības
likvidEcijas valde.
Rīgas pref. uz Ivana Jāņa d. Bezhļeb25. oktobri 1924. g. N; 825.
i3865
Tukuma virsmežniecība"
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