Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot
Par

ekspedīcijā:

1 mēnesi

.1

Piesūtot

Par
Par

mājā

1 mēnesi
atsevišķa numuru:
ekspedīcijā

un oa

lats 50 sant.

—
—

,
,

6
7

.
,

Ministru kabineta sēde š. g. 7. februārī.

Valdības

iestāžu paziņojumi.
Saraksts

oficiāls

iznāk katru dienu, izņemot

pastu:
1 lats 80 sant.

saņemot

Pie atkalpārdevējiem

Latvijas valdības

Redakcija:

Kantoris

Rīgā, pilī >fe 2 Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12

20) Vevers,

Pāvils — Ventspils apr.,
Karaklausības atlikšana
Dundagas pag
studentiem.
21) Levits, Indriķis
— Kuldīgas apr.,
Sakarā ar karaklausības likuma 35. panta
Skrundas pag.
2. p. grozījumu (skat. ,Valdības Vēst22) Rezevskis, Indriķis — Kuldīgā.
23) Ernsteins, Georgs — Aizputes apr., neša" š. g. 28. numurā) iesaukšanas at-

Priekulē.

26) Grīnbergs.

Fricis — Bauskas

Filips

—

Rīgas

apriņķī,

Kokneses pagastā.
5) Johansons, Augusts — Cēsīs, Katrinas ielā Ne 12.
6) Cīrulis, Krišjānis — Valmierā, Miera
ielā Ne 2.
7) Alsiņš, Pēteris — Valkas apriņķī,
Lugažu pagastā.
8) Zilaisgailis, Ernests — Valmieras
apriņķī, Salacgrīvas miestā.
9) Rudzīts, Jānis — Valkas apriņķī,
Opē.
10) Vanags, Jānis — Valkas apriņķī,
- Stāmerienes pagastā.
11) Andriksons, Augusts — Cēsu ap-

riņķī, Vecpiebalgas pagastā.
12) Truslīts, Aleksandrs — Cēsu apriņķī,
Meiranu pagastā.

13) Ogrens, Jānis — Jelgavā, Katrīnas
ielā Ne 3, dz. 1.

14) Grinbergs, Fricis — Tukumā, Uguns
ielā Ne ,6.
Tukuma ap15) Sīkstulis, Andrejs —
riņķī, Vecaucē.
16) Ceriņš, Jānis — Jelgavas apriņķī,
Mežmuižas pagastā.
17) Strausis, Fridrichs — Jelgavas apr.,
Elejas pagastā.
18) Jakobsons, Augusts — Sabilē, Rīgas

ielā JVe 30.
19) Priede, Jānis — Talsu apr., Sasmaka.

Latvijas

konsulārais

Pie

—

Ilūkstes

apr.,

Sastādījis ģenerālkonsuls
Kārlis Ducmans, Stokholmā.
1923.
(2. turpinājums.)

§ 44.
Ja pret konsulu tiek celta kriminalapsūdzība
par nozļegumu, par kuru
paredzētais sods pēc Latvijas sodu likumiem ietver tiesību aprobežošanu, vai
neapšaubāmi aizķer
kurš ari bez ta
pilsonisko godu, vai ja konsula manta
nāk
zem
konkursa vai ari viņš aptura
maksājumus, kā ari ja kādu citu nopietnu apstākļu dēļ rodas jautājums par
konsula
suspensiju vai atcelšanu no
. amata — tad ārlietu ministrs šo jautājumu iesniedz ministru kabineta izšķiršanai. Pate suspensija un atcelšana
izdarāma šī reg lamenta § 10. nosacīta
1.

kārtībā.

2. Ja suspensijas vai atcelšanas _ jautājums dēļ šī panta 1. punktā minētiem

iemesliem 'izvirzās attiecība pret konsulam padotiem konsulāta štata ierēdņiem,
tad lietu izšķir ārlietu ministrs. Par ārpus štata ierēdņiem līdzīgus jautājumus
izšķiļ- konsuls ar savu varu (§ 10. p. 4.).

3.
Ģenerālkonsulu un konsulu pienākums ir ziņot ārlietu ministrim par viņiem
zināmiem apstākļiem, kuri var izvirzīt jautā-

jumu par viņiem padotu konsulu un vicekonsulu suspensiju vai atcelšanu. Ja konsuls un vicekonsuls ir tieši padoti sūtniecības priekšniekam, tad šis pienākums
krīt
uz pēdējo. Attiecīgu paziņojumu

lūgumiem

augstskolas

pieliekamas

apliecības.

skaitās.

attiecīgas

Pirms

iesauk-

šanas atlikšanas studentus apskata karakomisija karaklausības derī— Ilūkstes
apr., klausības
guma ziņā.
Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs,
Reinis
— Krustpilī,

31) Pastalnieks,
Daugavpils apriņķī.

32)

pulkvedis-leitnants

Galviņš, Jānis — Daugavpilī, Minskas ielā Ne 10.

33) Golsteins,
Borovkas
34)

Caune,

Jēkabs — Ilūkstes

Ernests — Daugavpils

Muižuls.

Valsts Stendes selekcijas
vajadzīgi
praktikanti
pie

apr.,

darbiem.
Kandidāti

Piedrujas pagastā.
35) Briedis, Kārlis — Ludzas apriņķī,
Bolvos.
36) Zarembo, Sergejs — Ludzas apr.,
Zilupes stacijā.
37) Grīva, Jēkabs — Ludzas apriņķī,

tiek lūgti

stacijai ir
selekcijas

pieteikties

lauk-

ģenerālkonsulu
ārlietu
ministrim
iesniedz sūtniecības priekšnieks.

2. To pašu var darit karjeras konsuls
attiecībā uz konsulāta štata personālu.

4. Pirms visu šo lietu izlemšanas ārlietu
ministrim
jāpieprasa
no
inkriminētā konsulārā
ierēdņa rakstiski paskaidrojumi par šo lietu, reizē ar to informējot viņu, cik lietas apstākļi to at-

Šīs lietas galīgi izlemj ārlietu miizņemot lietas par patstāvīgiem
vicekonsuliem, kuras galīgi izlemj ministru kabinets (§ 10. p. 1. § 44.
p. 1.).

Šo paskaidrojumu nepieprasīšana un neuzklausīšana pie izlemšanas pa? suspensiju un
atlaišanu ir uzskatama kā for-

defekts,

māli - procesuāls
ministru

kabineta

kurš

neļauj

un ārlietu ministra
lietās iegūt likumīgu

3.

nistrs,

*

45.

Iepriekšējā 44. pantā minētos apšī
reglamenta
un korelatīvi
ģenerālkonsuls
§§ 22 un 23 karjeras
(vai sūtniecības priekšnieks) un ģenerālkonsulam pielīdzināts konsuls (§ 14.p. 4.),
ja viņi to atrod par steidzami nepieciešamu un neatliekamu, var ar savu varu
un zem savas atbildības pagaidām suspendēt no amata viņiem padotus patstāvīgus vicekonsulus, palīga vicekonsulus, konsularsekretarus, attašejus un
štata kancelistus, nekavējoši paziņojot
par notikušo un ta motiviem ārlietu
ministrim un pievienojot paziņojumam
suspendētā paskaidrojumus, ja pēdējais
tos vēlas dot.
1.

stākļos

per-

3. iec.

.

16

.

20

.

izmeklēšanas tiesneša

1923. g. 31. decembra raksts .Ne 3154,
apv. sod. lik. 455. p. 6. pkt. — Apcietināt,
ievietot Madonas
cietumā
un
ieskaitīt meklētāja rīcībā.
9097. Borkins, Movša Hauma dēls,
31 g. vecs, agrāk dzīvojis Rīgā, Marijas
ielā Ne 64, dz. 10. Tuvāku ziņu trūkst.—

Ludzas

apr. pr-ka

1923.

lēmums Ne 23334/877,

par tirgošanos

g.

11. jūlija

sod. adm. kārtā

pierobežas

joslā bez at-

tiecīgas atļaujas ar 500 latiem vai 2 mēnešiem cietuma. — Izpildīt lēmumu un
paziņot meklētājam.
9098. Beļajevs, Aleksandrs Maksima
dēls, atvaļināts kareivis-šofers,
dzimis
1893. g. 15. decembrī, pareizticīgs, neprecējies, Moģiļevas gub., Senas apr.,

Latigovas pag. pilsonis.

—

Kara tiesas

priekšsēdētāja 1924 g. 17. janvāra raksts
Ne 1139, apv. sod. lik. 51. un 581. p.
3. d. — Ievietot civilresora cietumā un
ieskaitīt kara tiesas rīcībā.

Berlands, Žano-Aleksandrs

In-

driķa

d., 21 g. vecs, Latvijas iekšzemes
pase No 283, izdota no Aizputes apr.
pr-ka palīga 1. iec. 1923. g. 1. jūnijā.—
Aizputes apr. pr-ka
1924. g. 7. janvāra
raksts JVe 843 111/23. g., sodīts admini-

gan

var

iesniegt

priekšlikumu

konsula

vai

attiecīgu

ārlietu

§

5.

motivētu

ministrim,

no

minēto

stata

palīg-

ierēdņu postenis aiz §§ 44—46 paredzētiem

apstākļiem

paliek

(vakants), kā ari kad
dēļ

slimības

vai

neaizņemts

posteņa

citiem

īpašnieks

kavēkļiem

uz

laiku paliek nost no sava posteņa, vai
ari tiek pārcelts uz citurieni, — ārlietu
ministrim
jāieceļ pagaidām
attiecīgā
amata vietas

1923. g. maija

izpildītājs.

Šis noteikums

mēnesī

dzīvojis

Rīgā,

Jezusbaznīcas ielā Ne 12, dz. 2, Latvijas
pase No 174245, izdota no Rīgas prefektūras. — Iekšlietu ministrijas politiskās apsardzes
1923. g. 29. decembra

raksts Ne 194679. — Paziņot

politiskai

apsardzei.

9101.
Iekšlietu
1923. g.
apv. par

Brikers, Izraels Ābrama d. —
ministrijas adm. departamenta
31. augusta _ raksts N° 13446/23,
personu pārgādāšanu nelegālā

ceļā pār robežu uz pad. Krieviju. — Izsūtīt

no Latvijas un paziņot meklētājam.
9102. Čaurits, Pēters Jāņa d., dzim.
1889. g., Bērzones pag. pilsonis. — Cēsu
apr. 3. iec. izmeklēšanas tiesneša 1923. g.
21. decembra raksts JVe 3154, apv. .sod.
lik. 51. un 455. p. 6. pkt. — Apcietināt,
§ 48.
Kamēr iepriekšējā pantā minētais vietas izpildītājs
vēl nav iecelts, tikmēr

vakanto posteni

pārvalda

tādā kārtībā,

kāda
šī reglamenta § 52. ir nosacīta
atvaļinājumu un dienesta ceļojumu gadījumiem.

46.

Pie goda konsulātiem
ieceltus štata
konsularierēdņus goda konsuli ar savu
varu
nevar pagaidām suspendēt
no
amata
iepriekšējā panta
nozīmē, bet

lēmumiem šajās
kura atkarājas lietas izlemšana.
Par
spēku. Sevišķi
svarīgos gadījumos var ārpus
štata ierēdņiem goda konsula
pieprasīt
inkriminētā konsulārā ierēdņa disciplinārā vara ir tāda pat, kā karjeras
personīgu ierašanos dēļ paskaidrojumiem, konsulam.
'
bet ari tad rakstiska paskaidrojuma pie§ 47.
vienošana lietas aktij ir obligatoriska.
Kad
ģenerālkonsula, konsula, vice*

Cēsu apr.

6" sant.
12 .

saimniecības departamentā vienas nedē- stratīvā
kārtā
ar Ls 30 vai 7 dienām
ļas laikā, skaitot no ša uzaicinājuma aresta par nicinošu izturēšanos pret valsts
iespiešanas dienas „Valdības Vēstnesī", ierēdni. — Paziņot dzīves vietu.
iesniedzot lūgumrakstus, nomaksātus ar
9100.
Bolšesoļskis, Michails Pāvila d.,
attiecīgu zīmognodokli.
dzimis Rīgā
1890. g. 24. decembrī,

Rītupes stacijā.
Meklējamo personu saraksts
38) Pakalns, Andrejs — Talsos, Ciemu
Nr. 145.
ielā N? 5.
39) Valters, Gustavs — Aizputes apriņķī,
9094. Avotiņš, Jānis Pētera d., dzim.
Bātes pagastā.
1890. g., Lazdonas pag. pilsonis. — Cēsu
40) Zīle, Jānis — Rīgas apr., Paltmales apr. 3. iec. izmeklēšanas tiesneša 1923. g.
pagastā.
31. decembra raksts Ne 3154, apv. sod.
41) Bukbārds, Arnolds — Rūjienā, Limlik. 455. p. 6. pkt. — Apcietināt, ievietot
bažu ielā No 22.
Madonas cietumā un ieskaitīt meklētāja
42) Riba, Kārlis — Cēsu apr., Drustu rīcībā.
pagastā.
9095. Aleksejevs, Jānis Jāņa d., 29 g.
43) Pinķis, Teodors — Cēsu apriņķī, vecs, Daugavpils apr. Malinovkas pag.
Vestienas pagastā.
pilsonis. — Daugavpils apr. 1. iec. miertiesneša 1924. g. 13. janvāra raksts
Rīgā, 1924. g. 6. februārī.
Nq 640 23, apv. sod. lik. 182. p. 2. d.
Veterinarvaldes priekšnieks,
1. pkt. — Paziņot dzīves vietu.
veterinārārsts Cīrulis.
9096. Bērziņš, Pēteris Viļuma dēls,
Darbvedis Graudiņš.
dzim. 1880. g., Lazdonas pag. pilsonis.—

ļauj, par šī panta 3. punktā minētiem
vai ari citādi ienākušiem paziņojumiem.

un amata

sonām par katru
vienslejigu
rindiņu
—
c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu
—

9099.

Uzaicinājums.

apr.,

pagastā.

reglaments. par

(Projekts.)

likšanu izglītības turpināšanai bauda ari
tie iesaucamos gados esošie augstskolu
audzēkņi, kuri 1923. 24. mācības gadā
iestājušies augstskolā; medic. fakultātes
studenti — līdz 28. dzīvības gadam, bet
pārējie uz
laiku
līdz
5
gadiem.
Lūgumi
atlikt
iesaukšanu
iesniedzami līdz ša gada 15. februārim tai
apriņķa karaklausības komisijai, kuras

Vecmuižas pag.
27) Liepiņš, Pēteris — Jaunjelgavas apr.,
Erberģes pagastā.
28) Sūrums, Jānis — Jaunjelgavas apr., iesaukšanas sarakstos audzēknis

Stūrmanis, Fricis — Rīgā, Bruņinieku ielā Ne 44/46, dz. 48.
Neretas pagastā.
2) Dzelzīts, Hugo —
Rīgā, Rēveles 29) Sproģis, Indriķis
ielā Ne 65.
Asares pagastā.
3) Grapmans, Kārlis — Rīgas apriņķī, 30) Drickd, Augusts
Mālpils pagastā.
Turmontos.
4) Jegers,

apr.,

tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām rindiņām
3 lat.
par katra tālāku rindiņu
. . — .

b) citām iestādēm

un ekspedīcija:

Rīgā, pilī No. 1. Tel. Ne 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

par veterinarfeldšeriem, kuriem iekšlietu 24) Mūrnieks, Miķelis — Liepājas apr.,
ministrijas veterinarvalde piešķīrusi tieBārtas pag.
sību nodarboties ar veterināro praksi 25) Vanags, Miķelis — Liepājas apr.,

1)

Sludinājumu maksa:
a)

svētdienas un svetkudienae

Vaiņodes pag.

zem veterinarvaldes, resp. rajonu veterinārārstu pastiprinātas uzraudzības, saskaņā
ar noteikumiem, kādi izsludināti
„Valdības Vēstnesī" 1922. g. 130. numurā.

laikraksts

Prombūtne

7. nodaļa.
no dienesta

vietas.

* 49.

Konsulāro ierēdņu likumīga prombūtne
no dienesta vietas iestājas atvaļinājumu,
dienesta ceļojumu un goda konsulu dienesta brīvības (§ 54.) gadījumos.
§ 50.

1. Karjeras konsulāriem ierēdņiem ir
tiesība uz ikgad gu kārtēju atvaļinājumu,
kura ilgumu nosaka likums par civildienestu.
Ja kārtējais
atvaļinājums nav
izlietots vienu vai divi gadus, tad pēc
neizlietotā sekojošā gadā ir tiesība uz
divas resp. trīs reizes ilgāku atvaļinājumu.
Ja konsulārais ierēdnis izpilda
dienestu ārpus Eiropas un atvaļinājumu
vēlas pavadīt
Latvijā
vai
citur kur
Eiropā, tad ikgadīgā kārtējā atvaļinājuma
termiņš ir divi mēneši, bet divu vai trīs

gadu kumulācijas

gadījumā — trīs mē-

neši.
attiecināms ari uz augšminēto konsular2. Laiks, kas nepieciešami vajadzīgs
ierēdņu nāves gadījumiem.
ceļojumam no dienesta vietas uz to vietu,
Piezīme:
Šī panta noteikums nekur atvaļinājumu pavada vai iesāk paattiecas uz prombūtni atvaļinājumu, vadīt, un ceļojumam
pēc atvaļinājuma
dienesta
komandējumu
un goda atpakaļ uz dienesta vietu, nav ieskaitāms
konsulu dienesta brīvības gadījumos, atvaļinājuma laikā.
par kuriem šī reglamenta §§ 49—54
3. Ja karjeras konsulārais ierēdnis
ir īpaši noteikumi.
atvaļinājumu
pavada Latvijā un pie Šī

ievietot

Madonas

cietumā

un

ieskaitīt

Francis

Kazimira d.,

meklētāja rīcībā.

9103.

Daukšts,

27 g. vecs, Ludzas apr. Zaļmuižas pag.
pilsonis. — Rēzeknes apr. 2. iec. mier-

tiesneša

1924.

g.

22.

janvāra

raksts

Ne 247, apv. sod. lik. 581. p. — Apcietināt un ieskaitīt meklētāja rīcībā.
9104. Dudaronoks, Pāvils Stepana d.,
dzimis 1902. g., pēdējā laikā dzīvojis
Ilūkstes apr., Borovkas pag. — Jaunjelgavas-llukstes
kara
apriņķa
pr-ka
1924. g. 16. janvāra raksts Ne 401, par

neierašanos uz karaklausības izpildīšanu.
— Paziņot dzīves vietu.
9109.

Fleišmans,

Beinuss

Bēra

d.,

20 g. vecs, Jēkabmiesta pilsonis, agrākā
dzīves vieta Daugavpilī, Rīgas ielā Ne 83.
Tuvāku ziņu trūkst. — Daugavpils prefekta
1923. g. 17. decembra raksts
Ne 3808,

apv.

patvarīgā

dzīves vietas

atstāšanā, kā sastāvošs sem policijas
uzraudzības, saskaņā ar Daugavpils apr.
1. iec. izmeklēšanas tiesneša
1923. g.
27. februāra rakstu Ne 970. — Ņemams

policijas uzraudzībā, paziņojot meklē1. iec. izneierašanos uz karaklausības izpildīšanu. tājam un Daugavpils apr.
meklēšanas tiesnesim.
— Paziņot dzīves vietu.
9110. Fomins, Terentijs Minaja d.,
9105. Dzirkals. Arnolds Pētera dēls,
Cēsu apr., Mieranu pag. pilsonis, dzim. 33 g. vecs, Daugavpils apr., Maļinovas
1896. g.
1. janvārī, izbraucis 1922. g. pag. pilsonis. — Daugavpils apr. 1. iec.
1924. g. 13. janv. raksts
1922. g. miertiesneša
Ne
719
23,
apv.
sodu lik. 182. p. 2. d.
25. septembra ārzemes pasi Ne 13297. —
Cēsu apr. 3. iec. izmeklēšanas tiesneša 1. pkt. — Paziņot dzīves vietu.

uz Vāciju ar

ārlietu ministrijas

1924. g. 18. janvāra raksts Ne 122, apv.
sod. lik. 51. un 441. p. — Apcietināt
un nosūtīt meklētāja rīcībā.
9106.

Degge, Pauls

Friča

d.,

Aizpu-

tes pilsonis,

43 g. vecs, dzīvojis Rozenmuižas pagastā, Ratnieku ciemā. — Latgales apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
1924. g.

sodits
'

21.

janvāra

pec sod.

raksts

lik. 230. p.

Ne 1508,

3. pkt. ar

2 latiem vai 2 dienām aresta. — Paziņot

Gram,

Riva

Izaku

m.,

9118.

Jancis,

Kārlis

Jāņa

d.,

p.

6. pkt. —

Apcie-

direktors J. I ev %fl
Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks 1 J, G a r o z i tļ s„

dzimis

agrākā

siia d., 45 g. vecs, Ilūkstes apr., Kalkūnes pag. pilsonis. — Daugavpils apr.
1 iec. ^miertiesneša 1924. g. 17. janvāra

455.

tinat, ievietot Madonas cietuma un ieskaitīt
meklētāja rīcībā.
9122. Krūtains, Augusts Jura dēls ,
dzim. 1877. g. Mārcienas pagasta pilso nis, _ Cēsu apr. 3. iec. izmeklēšanas
tiesneša
1923. g. 31. decembra raksts
sod. lik, 51. un 455. p,
Ne 3154, apv.
6. pkt. — Apcietināt, ievietot Madonas
cieiumā un ieskaitīt meklētāja rīcība. ^
9123. Kleins, Saša Rūdolfa d., dzimis
1905. g. 23. decembrī, Lejas pagasta
dzīves vietu.
čigāns ar palamu
„Ridiņš";
9117. Jemeljanovs', Klims Artipa d., pilsonis,
seja, melniem matiem. —
patukla
paraiba
dzīvojis
pēdējā
laika
dzimis 1902. g.,
Subates pilsētā. — Jaunjelgavas-Ilukstes Valkas apr. 2. iec. izmeklēšanas tiesneša
1924. gada 1924. g. 11. janvafa raksts Ne 44, apv.
kara
apriņķa priekšnieka
sod. lik. 585. un _ 51, p. p. — Apcietināt
16. janvāra ' raksts Ne 401, par neieraun
paziņot meklētājam.
izpildīšanu.
—
šanos uz karaklausības
(Turpmāk vēl.)
Jaunjelgavas-Ilukstes
vietu
Paziņot dzīves
kara apriņķa priekšniekam.
Administratīvā departamenta

1899. g. Ventspils apr. Zūru pag. pildzīves vieta Daugavpilī, Šosejas ielā sonis, dzīves vieta pēdējā laikā VentsNe 60. — Latgales apgabaltiesas 2. kripilī, Vasarniču ielā Ne 22; vidēja pleminalnodaļas 1924. g. 21. janvāra raksts cīga auguma, gaišu seju, gaišiem mazNe 1478, apv. sodu lik. 616. p. — Pazimatiem, gaišām īsi
liet
sprogainiem
ņot tiesai.
virslūpu. —
apcirptām ūsiņām, biezu
9112. Gravels (Grakers),
Jozefs JoVentspils apr. pr-ka 1924. g. 19. janv.
9111.

raksts Ne 315 23, apv. sodu lik. 581. p.
tiesai.
9107. Eidmanis, Andrejs Ernesta d., — Paziņot dzīves vietu.
9113. Grīnbergs, Augusts Kārļa d.,
dzimis 1898. g., Sakas pagasta pilsonis,
pēdējā dzīves
vieta Skrundas pagasta, 24 g. vecs, latvietis, agrākā dzīves vieta
Mazdūtenu ērberģī;
vidēja auguma, Daugavpilī, Vakzāles ielā Ne 61. Tuvāku
prefekta
blonds, iegarenu seju, īsi apgriestiem ziņu trūkst. — Daugavpils
1924. g. 7. janvāra raksts Ne 17549, somatiem, bez ūsām, taisnu degunu, kreisā
rokā tetovēts
riņķis. — Kuldīgas apr. dīts ar viņa 1923 g. 14. novembra lēpr-ka 1924. g. 19. janv. raksts Ne 2028/1 mumu par trokšņošanu piedzērušā stāvoklī ar Ls 40 vai 10 dienām aresta. —
un 2029,_ sodīts ar viņa 1923. g. 6. novembra lēmumu ar 10 latiem vai 3 dienām aresta par piedzeršanos un miera
traucēšanu, un 5 latiem vai 2 dienām

apv, sod. lik.

Latgales apgabaltiesas 2. krifriinalnodaļas i
1924. g. 21. janvafa raksts Ne 1485:,
apvainots sod. lik. 591. p. 1. pkta i
kārtas i
Ne 163 23,
„Vald.
Vēstn."
tiesai.
Ne 8045. — Paziņot
9116. Ignatjevs,
Jānis Georga d..
28 g. vecs, Daugavpils apr., Maļinovas
Daugavpils apriņķa
pag. pilsonis. —
1. iecirkņa miertiesneša 1924. g. 13. janvāra raksts Ne 685/23. g., apvainots sod.
lik. 182. p. 2. d. 1. pkt. — Paziņot

Iecelšanas
R i ii o j u ra s N?-142.
Rīgā, l*-24. g. 16. janvāri.

Ne 4/7, apv. sod. lik. 441. p. un par izvairīšanos no policijas uzraudzības. —
Apcietināt un ieskaitīt Liepājas apgabal-

1- §•
Atsvabinu no amata uz paša lūguma pamata:
1) Sasmakas virsmežniecībā uz' brīva līguma i
pamata
nodarbināts mežziņa
amatei kandidātu Tļ
Oļģertu Šulcu, sKaitot no 1924; g. 31. janvafa;

tiesas izmeklēšanas tiesneša par Kuldīgas apr; rīcībā, paziņojot mdklērājam.
2) Varakļānu virsmežniecībā
9119. Januška, Juris Jāņa di, dzim, pamata rodarbināto mežziņa

w brīva līguma
amata* kandidātu
Augustu Rubeni, skaitot no 1924- gi 31. janvafa.

1879. g., Bauskas apr. Bornsmindes pag.
agrāk dzīvojis Birgelmuižas
pilsonis,

2 §.

Benkavas virsmežnieeība uz brīva līguma pamata '
ielā Ne 3. — Rīgas pilsētas 3. iec. miernodarbināto trešās šķiras iecirkņa mežziņa pagaidu
tiesneša 1924. g. 5. janv. raksts Ne 96, ;i vietas
izpildītāju Jāni' Kirsteinu: atlaižu no
apv. sod. lik. 574. p. 1. p. — Paziņot amata uz likuma par civildienestu 38:.p* >nta pa- H
dzīves vietu;
| mata, skaitot no 1924. g. 25. janvāra.:

9120. Kumsars, Mārtiņš Mārtiņa d.,,
3- §•
.
dzim. 1874..g. Cēsu apr., Praulienas pag.
Par nemākulīgu darbību degradēju nwžui depar9114. Grīnbergs, Mārcis Jāņa d., pilsonis. — Cēsu apr. 3. iec. izmekl.. tamenta otrās šķiras mēraneku Vladimira!, tin s k i ļ
54 g. vecs, Cēsu pils pagasta pilsonis, tiesneša 19231g. 31. dec. raksts Ne 3154, par trešās šķiras mērnieku, skaitot nos 1&24. g. 1
strādnieks, agrāk dzīvojis Cēsīs, Rīgas apv. sod. lik.: 455. p. 6. pkt. — Apcie- : 1 janvafa.
Mežtt departamenta direktors K. Medldie-ris.
ielā, Tilnera mājā. — Rīgas apr. pr-ka tināt, ievietot
Madonas
cietumā
un
*
i 923. g. 4. oktobra raksts Ne 4594/II, ieskaitīt meklētāja rīcībā.
Rīk o j uan. s W° 143.
sodīts adm, kārtā par piedzeršanos un
9121. Kalniņš, Aleksandrs Bērtuļa d,
Rīgā, 1924. g. 17. janvārī.
miera traucēšanu. — Paziņot dzīves vietu. dzim. 1883. g., Bērzones pag. pilsonis- ..

Paziņot dzīves vietu.

aresta par iekšzemes pases neiegādāšanu. — Paziņot dzīves vietu.
9108. Fedotovs, Vasilijs Lukjana
d.,
dzini. 1902. ģ", pēdējā laikā
dzīvojis
Ilūkstes apr. Kurcuma pag. — ' Jaunjelgavas-Ilukstes
kara
apriņķa
pr-ka
9115. Grohoļskis,
Jānis Osipa
d.,
1924. g. 16. janvāra raksts Ne 401, par agrāk dzīvojis Ludzā, Ārstu ielā Ne 2. —

]

Ances;

virsmežnieciftas
darbvedi-grāmatvedi
L e j i ņ u pārceļu uz paša lffigumu uz I
Beiifcavas virsmežniecību un pielaižu p e trešās I

— Cēsu apr..3. iec. izmeklēšanas tiesneša Albertu
1923. g. 31. decembra

raksts Ne 3154,

gadījuma nodod personīgu ziņojumu valtāju kādu no Latvijas
sūtniecības
vai brīvības laiku — visu vai kādu daļu — rādījumus (§ 14. pi. 3., §
16. p.
1.,
dībai un bez tam vēl nokārto uz vietas cita konsulāta ierēdņiem tajā zemē; vai ieskaitīt vēlāk Kiglā atvaļinājumā vai ne;. §. 17. p. 4. u. c.)
atsevišķas dienesta darīšanas, pie kurām ari no citurienes, pēc sava ieskatāt, bet
Kad šaī reglamentā ir
I Piezīme.
Otrā dala.
ir vēlama vai pat nepieciešama personīga patstāvīga vicekonsula vietnieku norīko,
runa par vietējo sūtniecību, tad
klātbūtne, tad ceļa izdevumi turp un atja tas ir iespējams, viņa; priekšnieks no
K o n s ix ļ;ui dHi e n e s t a d a r b ī ttoai.
zem ta jāsapsot ari tas gadījums,
pakaļ, ieskaitot bagāžas maksu, viņam sava personāla.
1. nodaļa.
kad Latvijas sūtnis vai pilnvarots
atlīdzināmi
no valsts kases
Ja konsu§ 53.
darīšanu vedfjs (charge dfaffaires) Vassp āitrtgi noteikumi.
lārais ierēdnis izlieto atvaļinājumu priekš
1. Goda ģenerālkonsulam, neatkarīgi
gan ir akkreditēts vietējā valstī, bet
§.
55.
apta, lai sekmētu ar pienācīgu ārsta
no viņa tiešās padotības, un ministrim
viņa un sūteiecības sēdekllis atrodas
liecību
dokumentētas savas vai kāda tieši padotam goda konsulam atvaļinā1. K©nsu|u pienākums ir — uzticīgi
citā valstī.
ģimenes locekļa slimības ārstēšanu, tad jumu piešķir ārlietu mimistrs_ uz< laiku un centīgi aizstāvēt un veicināt Latvijas
§ 57..
ceļa izdevumi augšminētā kārtā viņam, līdz trim mēnešiem gadā.
intereses un: tiesības, it īpaši tirdzniecīĀrlietu mi1. Konsulam labi jāiepazīstas ar to
kā ari sievai un bērniem līdz 18 gadiem, nistrim tieši nepadotam goda konsulam bas, rūpniecības,, kuģniecības, lauksaimatlīdzināmi neatkarīgi no ta, kurkonsularun goda vicekonsulam atvaļinājumu pie- niecības, Hiiansui un citos ekonomiskas, 'stāvokli un tiesībām, kas, viņam pieierēdnis pavada savu atvaļinājumu.
šķir viņu tiešais priekšnieks uz to pašu dzīves laukos,, kā ari sargāt un aizstāvat nākas pēc starptautiskiem Īgumiem un
laiku.
Iesniedzot lūgumu dēļ atvaļinā- Latvijas pilsoņus viņu personas, mantas parašām, kā ari pēc attiecīgās valsts
§ 51.
juma, visu grādu goda konsu|iem jāpie- un citās tiesībās un taisnīgās interesēs likumiem un, saistošiem ieradumiem, un
1. Karjeras ģenerālkonsulam un konsuar tiem jāsaskaņo sava rīcība.
vieno motivēts priekšlikums par vietas un palīdzēt viņiem ar padomu..
lam atvaļinājumu piešķir ārlietuministrs,bet
2. Ja vietējā valdība vai tās orgāni,
2. Tāpat konsulu pienākums ir cieizpildītāju.
patstāvīgam vicekonsulam — viņa tiešais
nīgi reprezentēt Latviju, savu pilnvara un pretēji augšminētām normām liek ka2.
Goda
ģenerālkonsulu,
goda
konsulu
priekšnieks. Dēļ atvaļinājuma jāiesniedz
un goda vicekonsulu atvaļinājumu un' sava stāvokļa robežās, kā ari veicināt labu vēkļus ceļā konsula amata darbībai, vaiš
lūgums tam, kam ir tiesība atvaļinājumu
dienesta ceļojumu
gadījumos viņiem attiecību un pēc iespējas dzīvu sakaru ari liedz konsulam pienācīgo atbalstīti
piešķirt, un jānogaida atbilde. Lūgumam
vietas
izpildītāju:
norīko
tas, .kas piešķij uzturēšanu un attīstību starp Latviju un un cienība, tad viņam pašam vai caur
pievienojams norādījums uz to konsularviņu dienesta darbības valsti — ekonoaugstāka ranga konsulu, vai caur sūtatvaļinājumu.
uerēdni, kurš pa atvaļinājuma laiku izmiskā, kulturelā un atsevišķos gadījumos niecību, vai tieši caur ārlietu ministri}»
3. Dodoties atvaļinājumā,
dienesta
*
pildīs lūdzēja vietu, ja tāds pie ģenerālik pec lietas
svarīguma un saskaņā ar
ceļojumā vai sekojošā § 54. paredzētā ari politiskā laukā.
konsulāta vai konsulāta ir. Ja tāda iešī reglamenta §§ 14—26 noteikumiem,
dienesta brīvības ceļojumā, kā ari atgrie§ 56.
rēdņa pie konsulārās iestādes nav, tad
jāceļ pret to ieruna un jācenšas panākt
žoties no tiem, visu rangu goda konsujārīkojas tā, kā
nosacīts sekojošā 4 52.
1. Iepriekšējā "55. pantā minētā daršo kavēkļu novēršanu. Bet katrā gadī2. Par došanos atvaļinājumā un par liem jānosūta tie paši paziņojumi, kas bībā konsuliem jāstrādā, cik daudz vien
jumā par to jāpaziņo vietējai sūtniecībai
paredzēti
§ 51. p. 2. priekš karjeras
ģenerālkonsuls un ļ
iespējams, roku rokā ar Latvijas sūtnieatgriešanos no ta
un ārlietu ministrim, §<j 27—30 nosacītā
konsuliem.
cību, ja attiecīgā
zemē tāda atrodas kartībā.
konsuls paziņo ārlietu ministrim, bet
4. Pie goda konsulāta ieceltu un brīvi
vicekonsuls — savam tiešam priekšpaturot
resp. ir akkreditēta, visnotaļ
nolīgtu darbinieku atvaļinājuma gadīju§ 58.
niekam, pie kam pirmajā paziņojumā
acis, ka tiklab diplomātiskā kā konmos jārīkojas pēc § 51. p. 3. noteikumiem.
Konsulam
jācenšas
uzturēt labas un
konstatējams, kas paliek kā vietas izsulārā dienesta kopīgais uzdevums ir
§ 54.
cienīgas attiecības ar vietējo valdību un
pievienojot
pēdējā oriģinalpildītājs,
veicināt Latvijas labklājību un interejāatturas
1.
Goda konsuliem
ir tiesība uz dieparakstu, ja tāds ārlietu ministrijai nav
ses
un
sargāt viņas
tiesības,
un tas orgāniem. Viņam rūpīgi
no katras piedalīšanās politiskās demonnesta
brīvību
priekš
personīgām
un
veika abas šīs dienesta nozares iztaisa kojau pazīstams, Par to pašu, izņemot
strācijās pret pastāvošo valdību tajā
kala darīšanām, Eiropā līdz 1 vienam pīgu ārlietu dienestu zem kopīgas augvietnieka parakstu, informējama ari attiecīgās ārvalsts ārlietu
ministrija, kā mēnešam un ārpus Eiropas līdz diviem stākas vadības ārlietu ministra personā. zeme, kur viņš ir iecels. Konsuls neari vietējā Latvijas sūtniecība.
Sakarā ar šo principu, kā ari atkarībā drīkst ari publiski nosmādēt šo valsti, ļ
mēnešiem gadā, tajā nozīmē, ka šo ter3. Konsu'ata palīga ierēdnim atvaļi- miņu robežās viņi var, spiedošas vai no Latvijas pārstāvību organizācijas vienā tas nāciju un iestādes. Reklamācijās un
prasības, kas adresētas šai valdībai, kon- -i
nājumu piešķir konsuls, uzdodot viņa steidzamas vajadzības gadījumā, aizceļot vai otrā ārvalstī, abām šīm ārlietu diepienākumus
izpildīt
citam konsulāta no savas dienesta vietas bez iepriekšējas nesta nozarēm ir — ārpus viņu īpat- sulām jāietura lojāls, cienīgs un mērens
ierēdnim vai uzņemoties tos pats. Par atļaujas, kad laiks neatļauj tādu iepriekš nējām atšķirībām
— ari liels kopīgas tonis.
atvaļinājumu
jāpaziņo ārlietu izlūgt. Aizbraucot un atgriežoties viņiem darbības lauks ekonomiskā, kulturelā,
§ 59.
pešķirto
ministrim.
jānosūta pēc piederības paziņojumi partošī administratīvā un dažreiz, ari politiskā
1. Konsulam labi jāiepazīstas ar tiem *
§ 52.
reglamenta § 53. p. 3. kārtībā. Ja pie goda laukā.
līgumiem un norunām, ko viņa uzturēKarjeras konsuls, aizceļojot atvaļinā- konsulāta ir vicekonsuls, štata sekretārs
2. Šīs sadarbības labā konsuliem ir šanās valsts ir noslēgusi ar Latviju, kā
pagaidu vadību tiesība dabūt no sūtniecībām informā- ari ar citām valstīm, kad uz pēdēji mi» I
jumā vai dienesta komandējumā, konsuvai attašejs, konsulāta
uzdoc[ goda konsuls zem savas atbildības rakcijas, padomu un palīdzību, kuri viņu neto līgumu tiesībām Latvija var atsauk*
la' a pagaidu vadīšanu rakstiski
vecākajam uz vietas esošam konsular ? stiski uzdod tam
resp. vecākajam nei amata darbība^ konsuliem varētu izrā- ties, par piemēru, dēļ vislielākās labaj
ierēdņam, pēc šādas ansiennitates rindas : tiem. Pretējā
gadījumā
goda konsuls , dīties par vajadzīgiem, un tāpat, no vēlības principa. Tas pats sakāms pat
1. vicekonsuls, 2. konsularsekretars uri tāpat zem savas atbildības, nodod kon- ? otras puses, sūtniecībām ir tiesība dabūt iepazīšanos ar attiecīgās valsts likumKonsuls
ir atbildīgs pai ? sulata pagaidu vadību kādai citai uz tei no konsuliem visādus dienesta dēļ vaja3. atašejs.
došanu, ciktāl tam ir nozīme priekš Lat§ 23. no
spējīgaļ un uzticamai personai.
šādu savu vietas izpildītāju,
dzīgus paziņojumus, informācijas un pavijas un viņas pilsoņu interesēm un tie2.
Ārlietu
ministrs katrā
zīmē. Ja neviena no tiem nav, tad ār
atsevišķĒ i līdzību, ka ari šai reglamentā minētos sībām un priekš pašas konsulārās darlietu ministrs norīko par vietas izpildi
gadījumā
izšķir, vai izlietoto dienesti i atsevišķos gadījumos dot konsuliem no- bības.

Dailes

latuiifls bankas nedčlas pārskats
uz 6. februāri 1924. g.
Aktīvi.

*

Uti

S.

«aae:
.
3,548,240 —
a) bankas naudas aimes
b) valsts kases līmes un metāla nauda 10.044222 21
Zelts lējumos un monētas .... 17,478.969 07
ļtracmju valūta
5U60.931 74
21596, 1(0 55
īsa termiņa vekseļi
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 22,9 2 621 37
T . . 3 936,944 01
Citi aktīvi „
131,078.028 95

P a i I « i.

Lati

Bankai

naadas rimta apgroaībi . .

Pamata

kapitāla

Rezerves kapitāla
Noguldījumi
Teko» lēktai
Valsts rēķini
.
depoaiti . .
Citi peiivl

.

. . .

Piezīme:
kūjas ir nodroSinātas:
1) sr tīru zeltu 1000 klg. (viens tūkstots kilograma, kcs pec paritātes 1 klg. =
.....'
...
Ls 3444,444 nodrošina .
2) ar k 120X000,— (viens miljons dvi s'm's tūkstošu dolāriem), kas pēc $ pari.
. .
tātes 1 S = 1.5016 gr. tīra zelta — Ls 5,18262, nodrošina .
3) ar £ 591,294,10,10 tpieci simti deviņdesmit četri tūkstoš divi simti deviņdesmit četrām angļu mārciņām 10 Šiliņiem un 10 pensieml. kas pēc £ kursa
£1.— =$ 4.33; $ 1.— = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5.18262, nodrošina

La

23,000,000 —

3.444,444 —
,

6,219,144 —

s

pēc 4. februāra 1924. g. Ņujorkas biržas kursiem.

Rīgā, 1924. g.6. tebruari.

23,006,000 —
10,214,095 07
943,654 47
2,175837 72
42,693.258 99
21.1S2 718 85
20 385179 57
. 10,583 284J28
131 078.028 95

.

uz 6. februāri 1924. g. Latvijas bankas naudas zīmju apgrozībā.

S.

13,336,412 j,
,
—

teatrs.

Šodien,

8.

februārī,

1
pulksten
/a8
vakarā,
.Kreisi era
stūra
logs". Sestdien, 9. februārī,
1/ž8
vakarā,
—
pulksten
. Sapnis
dzīve". Svētdien, 10. februāri, pulksten 2 dienā .Aladins" un pulksten 1ļa8 vakarā, „Kapelmeistera
Kreislera
brīnišķīgie
piedzīvojumi" (I. daļa). — Jāziņo god.
teātra apmeklētājiem, ka aktrise E. V i e s t u r jau tik tāļu izveseļojusies, ka var
jau teātrī strādāt.
M. Baltezera (M. Cielen) .Sarkana
Nera" pirmizrāde nākošo ceturtdien,

14. februārī.

Šī

drāma

savas

uzbūves

linijās ir jaunklasiskā virziena. Tas noteicis ari viņas raksturu veidojumus.
Cilvēcības un es un sabiedrības attieksmes
idejas un to pavadmotivs .kas vaina
vispār ir", iemiesoti drāmas dinamiskos
spēkos un ceļ drāmu augstākā kāpinājumā.

Nera,

izolētā

indivīda,

*
Rīkojums
N° 144.
Rīgā, 1924. g. 16. janvārī.
Par nemākulīgu darbību degradēju mežu departamentā uz brīva līguma pamata nodarbināto
vecākā mežu taksatora vietas izpildītāju Vilhelmu
Svensonu
par jaunfkā mežu taksatora vietas
izpildītāju, uz brīva līguma pamata, ar IX. amata
kategorijas algu, skaitot no lt24. g. 1. janvāra.
Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Valdības darbība.

un nolemj to iesniegt Saeimai.

4.

Apstiprina noteikumus par bezpro-

B e r 1 i n ē,

7.

bankas

2. Konsulam jāskatās uz to, ka pastāvošie līgumi un citas starptautiski at-

60.

Padomju

apgabaltiesas prokurora biedri.

Krieviju.

Līdz

ar to

positivi izšķirts jautājums par Padomju

Māksla.
Nacionālais teatrs. Piektdien, 8. febr.,

Repertuārā uzņemta J. Akuratera jaunā
komēdija Jautas darbinieki".

miem,

valdības atzīšanu dejure, kāto
Musolini oficiāli paziņojis itaļu-krievu
konferences pēdējā sēdē, kad līguma

kurus

noskaidrojot

var

dības karaspēks ieņēmis Vera k r u c u , sacelšanās kustības galveno

veicināt

Latvijas saimniecisko attīstību. Šīm ziņām

niekiem par Latviju konsuliem

Ja konsuls nevar ziņas ievākt, tad
to jāpaziņo, eventueli
1. Konsulam labi jāiepazīstas ar tiem jautātājam par
attiecīgās valsts likumiem un valdības noraidot to pie kāda, kur tas dēļ tām
ziņām var griesties, taču rezervējoties
rīkojumiem, kas regulē dažādas saimnieciskās dzīves un satiksmes nozares, kā atbildības ziņā par uzrādīto avotu.
3. Kad konsuls sniedz pēc labākās
ari ar apstākļiem šajās nozarēs, ciktāl
iespējas pārbaudītas
ziņas par privāttam var būt nozīme priekš Latvijas saimnieciskās dzīves un satiksmes. It īpaši personu un firmu mantas stāvokli, viņam
viņš
viņam jāizpētī iespējamības par Latvijas tās jāsniedz zem rezervacijas, ka
neuzpreču
novietošanu tās zemes tirgū, kā par šo ziņu drošību atbildību
latviešu
uzņēmības ņemas. Šāda veida ziņu sniegšana nav
ari citāda veida
iespējamības tajā zemē; tāpat ari jāvei- konsula ciešs pienākums ; konsuls pats
izšķir, kad tās sniegt un kad no sniegcina tās zemes kapitālu ieplūdums Latvijā tajos gadījumos, kad tasLatvijai ir šanas atturēties.
4. Šaubu gadījumā konsuls var tam
izdevīgi. Par šīm iespejamībām un apstākļiem konsulam jāziņo savai valdībai, iesniegtu jautājumu stādīt priekšā savai
kā ari vajadzības gadījumā jāatbild uz priekšniecībai, lai ta izšķir, vai atbilde
privātu interesentu jautājumiem par to, dodama vai ne, vai ari lai pate dod
atbildi.
šai reglamentā paredzētā kārtībā.
5. Izdevumi, kas rodas, ievācot šai
2. Konsulam labi jāiepazīstas ar Lat-

2.

pantā

minētās

ziņas

priekš 1. punktā

un cita
vijas tirdzniecības, kuģniecības
minētiem jautātājiem, sedzami uz pēdējo
veida uzņēmības gaitu un panākumiem rēķina.
iajā zemē, kur viņš ir iecelts, un allaž
tam jāseko, kā

ari jāsniedz par to aina

savos ziņojumos valdībai.

§ 61.
Kā Latvijas pilsoņu interešu aizstāvim,
konsulam jāpabalsta pie attiecīgās zemes
^
orgāniem Latvivaldības un tās vļetejiem
jas pilsoņu dibinātas prasības un sūdzības. Kādos gadījumos tās ir konsula
aizstāvības cienīgas un _ kad turpretī nepamatotas vai pārspīlētas,
tas- — vispārīgi ņemot — jāizšķir; konsulam uz
vietas, ik pēc lietas apstākļiem. Svarīgākās lietās prasības un sūdzības jāpabalsta ar priekšniecības ziņu vai ari caur
šo priekšniecību — augstāka ranga konsulu, sūtniecību vai ārlietu ministriju.

§ 62.
Pēc labākās iespējas un tajā mēra,
kādā tas ir savienojams ar viņa oficiālo
stāvokli, konsulam jādod atbildes un ziņas
1.

uz tiem jautājumiem, kurus viņam iesūta

§ 63.

dabas jautāju-

6865 — 7075

83,35 — 85,90
14 80 — 15.40
193,40 — 196 30
1,50 — 2,—
12,75 — 13,25
1,34 — 1,40
0,01
50,
52,—
25,50

. . .

J;™}
2,
98,

par i *(,
2,10
100

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

jābūt vi-

sai aktiviem un pretīmnācīgiem.
§ 65.
1. Kad starp Latviju un to valsti,
kurā konsuls
darbojas, izceļas karš,
konsulam jāturpina sava amata darbība,
līdz kamēr ārlietu ministrs viņam dod
citu rīkojumu,
vai kamēr
attiecīgās
valsts valdība viņam atņem exequatur'u.
2. Kad kara gadījumā starp svešām
valstīm Latvija paliek neitrāla, tad konsulam jāraugās uz to, lai tās tiesības,
kuras pēc starptautiskiem
līgumiem,
principiem un parašām pieder neitrāliem,

teikumu

krājums.

1. un 2. burtnīca 1924. g.

Latvijas
Saule, mākslas un senatnes mēnešraksts, 14. nrs. Redaktors un izdevējs Ed.
Paegle. Saturs:
Senlatviešu rotas liets;
latviešu senlietas Pleskavas muzejā; valodniecība;
senatnes liecinieki; krāsošana stādu vielām; tautas
ēdieni; tautasdziesmas; latgaliešu tautasdziesmas;
kionika; satura atreferējums angļu valodā; Č6 zīmējumi. Pielikums abonentiem: Latviešu tautas
apģērbs.
Redaktors:
..«???^^^?Hnn

M. ĀVons,
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šim numuram

6

lappuses.

publiskās drošības tajā zemē,

no

kara

darbiem, pilsoņu kara un citiem vietējiem nemieriem un citos gadījumos, kad
konsulāta
neaizkaramības tiesībām var
rasties sevišķi aktuela nozīme.

§ 68.
1. Konsulam rūpīgi jāglabā un jātura
kārtībā
konsulārais archivs un valstij
piederošais konsulāta inventārs, par kuru
vedams inventāra saraksts, kā ari kārtīgi
un akurāti jāved oficiālā korespondence
un priekša rakstītās grāmatas.
2. Konsulāta archivs jātura šķirti
no
visiem_ tādiem papīriem, dokumentiem
un grāmatām, kas pie šī archiva nepieder. Tā p. piem. goda konsulam,
kurš nodarbojas ar tirdzniecību vai citu
privātu veikalu, jātura konsulārais archivs
šķirts no viņa veikala korespondences,

dokumentiem un grāmatām.
§ 69.
Konsulam
un
tāpat ari citiem konnetiktu liegtas Latvijas pavalstniekiem
sulāriem ierēdņiem sava privātā darbība
un vispār Latvijas interesēm.
un uzstāšanās jāšķir no savas amata
§ 66.
darbības
un uzstāšanās.
Tā p. piem.
Apstākļus
un ziņas, kas konsulam savā privātā vai veikala korespondencē
nākušas zināmas vai tieši uzticētas dēļ konsuls un citi konsulārie ierēdņi nedrīkst
viņa amata stāvokļa un kuras pēc savas lietot konsulāta zīmogu un papīri ar
dabas vai uz tiešu priekšrakstu ir turamas konsulāta tituli uz ta.
nekādā
gadījumā
slepenībā, konsuls
§ 70.
nedrīkst izpaust. Uz šādām lietām attiecīga

korespondence un materiāli
rami rūpīgi noglabāti un atsevišķi
pārējā konsulārā archiva.

tu-

Attiecībā uz konsulārās

korespondences

formu un satura iekārtojumu jārīkojas
no
Konsulam pec labākas iespējas jālūko
pēc noteikumiem par ārlietu ministrijas
izlīdzināt strīdus starp Latvijas un vieun tās iestāžu darbvedību. Tie paši notējām firmām, kad viņu par to lūdz un
. 2. nodaļa.
teikumi ņemami vērā pie archiva un grākad viņš, pēc iepazīšanās ar lietu, atrod Konsulātu
ārējie
atribūti, matu iekārtošanas. Šī reglamenta
un
Latvijas firmas prasību vai viedokli par archivs, inventārs, koresponminēto noteikumu robežās pēdējos var
dibinātu. No konsula nevar prasīt, lai dence, kase, konsulārās nopapildināt ar ārlietu ministrijas instrukviņš uzņemtos vest privātas prāvas un
devas, grāmatas un kanceleja.
cijām, pēc kurām tad papildus jārīkojas.
piedzīt privātas prasības, un to viņam
§ 67.
§ 71.
ari nav brīv darīt: viņam tikai, uz lū1. Konsulam
ir tiesība turēt un uzJa goda konsuls neprot latviski, tad
gumu, jābūt pie ta palīdzīgam
ar pavilkt pienācīgi nosacītu Latvijas valsts savā korespondencē ar Latvijas
ārlietu
domiem un ziņām.
Konsulam nav piekarogu, lietot oficiālu konsulāta zīmogu ministriju un citām valdības iestādēm
nākums izpildīt
lūgumus dēļ Latvijas un
tituli, kā
papīrus ar konsulāta
ari viņām
jālieto franču, vācu, angļu vai
pavalstnieku un firmu
privātu veikala
pielikt pie konsulāta ie-ejas nosacītas krievu
valoda.
Tas pats sakāms par
darīšanu nokārtošanas uz vietas, p. piem.,
formas Latvijas konsulāta vapeni. Vapeni tāda goda konsula korespondenci ar
iepirkt vai pārdot preces, izklārēt kuģus
un karogu viņš var pieprasīt, lai atsūta citiem Latvijas konsuliem, Latvijas sūtu. t. t., izņemot spiedīgas vajadzības
no ārlietu ministrijas.
niecībām un privātiem Latvijas pilsoņiem,
gadījumus un ārkārtējus (p. piem. kara
2.
Karogs
obligatoriski
uzvelkams organizācijām un firmām, izņemot gadīun juku) apstākļus.
Latvijas valsts oficiālās svinamās dienās, jumus, kad par kādu no pēdēji minētiem
§ 64.
bet citās svētku dienās — pēc konsula adresātiem ir zināms, ka
tas prot pie
Uz jautājumiem, kas ienāk no ārzem- ieskata un vietējām parašām. No vietē- augšminētām 4 nācijām nepiederoša goda
niekiem par kādu
apstākli
vai apstākjiem apstākļiem un parašām un no konkonsula mātes valodu: tad var koresponļiem Latvijā, konsulam
jāatbild pēc lasula ieskata atkarājas ari, vai karogu dēt ari pēdējā.

Latvijas pilsoņi, firmas, privātas organizācijās un valdības iestādes. It īpaši tas bākās
,ins par ekonomiskas

...
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plašākas ziņas.

§

kronas

100 Dānijas kronas
. .
100 Čechoslovaku krasas.
100 Holandes guldeņi
1 biljons Vācijas marku . . .
100 Somijas markas ....
100 Igaunijas markas ....
10,000 Polijas markas ....
100 Lietuvas liti
10 Krievijas zelta rubļi . . .

.Vossische

tās pilsoņu interesēm. Pretējā gadījumā
viņš noraida jautātāju pie savas valsts
zītas normas attiecībā pret Latviju tiktu jābūt objektīvām un pārbaudītām. Tomēr konsula Latvijā, vai ari iesūta jautājumu
izpildītas, un lai Latvijas pilsoņi baudītu no konsula nevar prasīt, lai viņš privātsavai tiešai priekšniecībai resp. tieši
tiem pienākošās tiesības un brīvības. Ja personām un firmām sniegtu kādus pla- ārlietu ministrijai vai caur pēdējo citai
konsuls atrod, ka šaī ziņā par kautko ir šus pētījumus par minētiem jautājumiem: kompetentai Latvijas iestādei
dēļ atbilko žēloties vai celt ierunas, tad viņam jā- priekš ta ir konsulārie
ziņojumi ārlietu des došanas caur viņu, konsulu. Šādu
rīkojas tā, kā nosacīts šī reglamenta ministrijai, kur* interesenti var smelties informāciju un atbilžu sniegšanā ārzem§ 57. p. 2.

100 Norvēģijas

22,45—23,10
135,15 — 137.15

centru. Pilsoņu karš līdz a'r to faktiski
Minchenes, ka Bavācentīgiem aizdevumiem vietējo linsēklu Zeitung" ziņo no
izbeidzas, jo dumpinieku armija pilnīgi
Kārs
nerijas ģeneralkomisars fon
iepirkšanai un izdalīšanai.
iziruši.
drīz atkāpšoveselības
dēļ,
laikam,
5. Ieceļ līdzšinējo konsulu Ļeņingradā
ties no amata.
Vili Ša mi 1 u par ģenerālkonsulu turpat.
par
Romā, 7. februārī. (Reiters.) Š o 6. Ieceļ Jāni D u c e n u
Rīgas
Literatūra.
vakar parakstīts
tirdzniecīapgabaltiesas locekli.
Likumu
un ministru
kabineta
no7. Ieceļ Jāni Z v i r b u 1 i par Latgales bas līgums
starp Itāliju
un

izstrādāšanu nobeidza. Itālijas valdība
J. Jaunsudrabiņa jautrā komēdija „Z vē ru
Ministru kabineta sēde
nekavējoties iecels vēstnieku Maskavā
dīdītājas". Sestdien, 9. februārī, Ģetes
un politiskie sakari starp abām valstīm
1924. g. 7. februārī.
ar
V.
Švarcu,
Kalniņu
R.
.Pausts"
sākot ar šodienu skaitās par galīgi
1. Pieņem likumprojektu par nodokli un M. Riekstiņ. Svētdien, 10. februārī,
atjaunotiem.
iio mantas, kura pāriet uz citām perso- pulksten 2 pēc pusdienas A. Upīša konām bez atlīdzības un nolemj to iesniegt mēdija « Laimes lācis". Pulksten 7
Londonā, 7. februārī. No Vašiņvakarā Annas Brigader „Raud upiete". tonas telegrafē, ka Meksikas valSaeimai.
2. Apstiprina valsts
zemes
1922. un 1923. gadu budžetus.

Angļu mārciņa
100 Francijas franki ....
100 Beļģijas iranki ....
100 Šveices franki
100 Itālijas Uri
100 Zviedrijas kronaa ....

priekšsēdētājs A. K a c e n s.

ārzemju telegramas.)

februārī.

2>—
5,16 — 5.21
22,34 — 22,56
23,80 — 24,55
21,00 — 2160
89,75 — 91,10

....

Rīgas biržas komitejas kotacljas komisijas

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras

100 Latvijas rbļ
Amerikas dolajs

februārī.

m
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...
SSSR červoņecs
5°,o neatkarības aizņemama
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes

ilgās . slāpstu cilvēka un cilvēcības".

3. Pieņem likumprojektu par RīgasRūjienas dzelzsceļa būvi .un izmantošanu

Kursi.
Rīgas birzi, 1924. gada 8

dvēseles Krievija» sudraba}** ļ^

Padomes priekšsēdētāja vietnieks A. Klīve.
Galvenais direktora Svede.

^Ķmps iecirkņa mežziņa pagaidu vietas izpildīšanas,
ar XIV. amata kategorijas algu, skaitot no 1924. g.
20. janvāra.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Tirdzniecība un rūpniecība.

iespējas,

var un ciktāl

tas

ciktāl viņš to
nekaitē

faktiski

Latvijas vai

turēt

uzvilktu

ikdienas

ari citās dienās resp. pat

vai ne,

p. piem. atkarībā

no

(Turpmāk vēl.)

—

Tiesa sftHŽfrīajmffl.
Ubjj iigibaltinu 2. Iec tini iritim

I Bebrenes virsmežniecība

Krebs

apskatīt

pārdodamo

manta

28. februāri 1924 fj., pulksten 12 dienā, virsmežniecības'
kanciejā, Bebrenes pagastā, Olksnas meža mu ža.

i

B

'

Novērtējums

Koku

Iecirkņa mežn ecība,

Dunavas novads, 2. apg, 20., 24.,
koki

304

167,05

10

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo
manta varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Dunavas novads, 4. apg, 36., 46
un 47. kvart., atmira» koki . .

239

168 49

10

novads, 3. apg., 26. kvart.,
apgoši koki nz dienesta zemes.

154

53,90

4

Tiesa

ik.

nm imtin

pristavs

2

Kreba.

3

novads, apg.

IV.Dunavas
28. uj 32. kvart.,

L,

?k«ti

un kvart.

iec. mežn.

atmiruši

Dunavas

II» INOalt.IILlK.llBirirl.tlTI

4
Dunavas novads . 6 apg., 62. k-art.,
S. Terpllovskis
paziņo, ka 23. fabr.
16
255. 60
augoii koki uz dienesti zemea.
1036
1924. s., pulksten 10 rītā, Rīgā, Stabu
ielā J* 59, dz. 29, pildot Gutmaņa
Solīšana notiks mutiski un tlē^tīs aploksnēs.
Kukla kaitamo
mantu, sastāvošu no
Pirms torgu sākianaa jā'emakai 10°/o drošibas naudas no ncolamo vienību
mēbelēm un cii., un novērtēta par
un IV. Dunavas lec. mežvērtībrs.
Tuvākas ziņas B e b r e n e s virsmežniecībā
19,930 rbļ.
vienības no torglem
Izzināt saraksta, novērtējama, kā ari niecībā. Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt atsevišķas
apskatīt pārdodamo manta varēs pil- pēc saviem ieskatiem.
Bebrenei virsmežniecība.

dīšanas

Tukuma

S. Terpllovakls

Rīgas apgt.4.iec. tiesas pristavs
19. fabruarl
1924. g., pulksten 10 rītā, Rīga, Stāva
ielā Ht 1, pārdos otrreizējos torgos
akciju sab. ,.Latnors' kustamo
mantu,
aastāvoia no eiektr. motora 25 H. P.
un novērtētu par Ls 500.
Izzināt sarakstu, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta vates pārdošanas dienā nz vietas.
Tiesas pristavs V. Požariskis.

Pārdos
3
Faraos
|

*|< o*

paziņo, ka 20. fabr.
1924. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Brandenburgas Ielā J* 39/43, pārdos Gustava
Kudvina kustamo manta, sastāvoiu no
ķieģeļu un koka
ēkām noplēSanaī
nn
2 koka barabanēm priekš ādu grieianaa
un novērtētu par Ls 1920.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Tiesas pristavs V Požariskis.

1
2
3

Slokenbekas
,
,

novadā . . . .
.

....

Valguma II iecirkņa
miežniecībā:
4 Tukuma novadā
5
6
.
7
,
»
......
8
i 9
,
.
ligai apgibaiu. In. tluipnuan
'10
,
E. Smēlis
paziņo, ka 11 fabruarl
: 11
.
1924. g.,
pulksten
9 ritā,
Ri *ā ,
12
Matisa ielā Nt 56/78, pārdos
Bern13
harda Bačkera
knstmo manta, sa14
,
.
stāvošu no dzelzs apstrādāšanas fabrikas
15
,?
, ..:...
iekārtas, nn novērtētu par 8300 latiem.
16
„
.......
Isiināt sarakstu, novērtējama, ki ari 17
.
apskaut pārdodamo manta vatēs pār18
.
došanas dienā as vietas.
19
i
.
Tiesu pristavs g. Smēlis.
20
21'
.
. ....' ..
22
nm anaiaiL i. iit. nui pinni
.
.
E. Smeils pasiņo, ka 11. fabruarl
23
.
.
1924. g.,
pulksten
9 lita,
Rīgā,
24
M tīša, iela 1* 22, pārdos
Af.eda
25
,
...... .
.
Sirsona kustamo
mantu, sastāvošu no 26
.
.
.
.
viena zitga, an novērtēta par 30,000 rbļ. 27

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas pristavs
V; Požariskis

pasiņo, ka 22.fabr.
1924. a..
pulksten
10 rītā, Rīgā,
Valdemāra ielā Nk 11, dz. 7, pildos
Gustava Lavlnsa kustamo mantu, sastāvoša no rakstāmgalda
un grāmatu
skapja, an novērtētu par Ls 340.

apskatīt pārdodamo manta
došanas dieni uz vietas.
Tiesas pristavs

V

ki ari

varēs

pār-

-3
n

32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

,
.

.

.

.

.

..

?'

Vecgnlbenea,
Kolberģa un

Litenes,

Lizuma,

Malu,

Tuvākas paskaidrojunui

§

Alūksnē, 4. februāri

sniedz rajona

—
—
—

1 8,39 —
2 8,44 —
3 2,75 —

Bļodnieka N°1
„
.
.
„

50 —
5* —
63 —
64 —
71 —
LiepmežaWš3 90 —

—
—
—
_
—
—

103 -

-

182

1,04 -

42
34
77
98

.
.
.

92 -

—

.
.

105 111 -

—
—
-

.
.

115 119 -

—
-

..

9
22
12
12
15
31
4

17
99

313 23

234 17

506 36

28
3
30
10
7
14
2
5
10
11
2
2
2
4

5

306 22

no pulksten 9 līdz 15.

:

I

42"
43
14

11

13

30

14
4
26
9
5
8
1
7
14
15
3
2
3
4

6

78

6

17
9
2
3
3

49
85
76
24
30
12

4
6
6
2
3

2
3
3
1
2

341 24

86 7

142 10
139 10

5

kanciejā

Darbved s J. V I ņ ķ i s.

3«^^Ll

BE1GMHI.1? «jS|
Ideāls, jo viņas
strādā bez trokšņa, kā ari visu Vpistu

68

i

Ls

1G92 77
636 45
197 14

395
37
423
124
91
186
18
, 65
133
143
27
18
28
52

Amft

Rajona pirz nis E. B r e i k š s.

Ir visa principālu

Greba N°4 42 — — 124
43 —. — 149
„
44 — — 442
.
,
31 — — 111
,
23 — — 128
Izkopa Ka 2 6 — — 453
14 — — 277
,
,
15 — — 69
,
8 — — 36
16 — — 15
,
Griķa N° 5 48 — — 153
55 — — 170
.
„
68 — — 474
74 — — 29
„
„
67 — — 21
60 — — 57
i
„
61 — — 69
„
. 6; - - 42
SausupesNsl 13 — — 386
Aizpures N° 3 40 — — 59
,
29 — — 10
. .
39 — — 13
Greba ff. 4 32 - - 15
41 — — 35
,

ļ
ŠUkum*

1924. g.

Latviešu
Klinkas Ns 1
„
,

Alūksnei,

1924. g., pu'ksten 10 no rīta

S

Ls

DJres ,

Sila* , .Lfļa*, .Boma* un
1) L?jas pagastā — .Sudalz", .Umba*
.Peka siet'
2) Vecgulbenas pagastā — .Mežits*
Lazdaga* unValmes*;
3) Gjlgovskas pagastā — .Golgovskas*;
4) Sinoles pagasa — .Admins*, .Musteri" un .Klinci*;
5) Adlienas pagastā — .Adlienas';
6) Zel Iņa pag s!ā — .Patraža";
7) VrcHcenea pagastā — .Raipoli*, .Dzērve*, Pilskalni*, .Skaunacs* . ,kv»'
.Vaidava* unMnrata' ezera dsļi;
8) A'u sijes pagastā— ."auliņš" an . Pullans";
9) B-ļavas pagasta — .Omords';
10) Ilzenes pagastā — .Lūks s , . Garais" ui .Sētas* — kopigi līdz ar piedalik
zemi, apme.am 2 ha.

^

6'

1

1

ņems sakot no pīkst. 11. rīta.
Virsmežn'ecība patur tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtās pārdošanai torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas sniedz virsmežniecības
kancleiā
un attiecīgi mežziņi.

.^^^^-^ ^
c^^^^^^^^

ideāls, jo viņa ar vieg'u ele stīgu pie- ļ^^^^^^^^
sitienu ātri darbojas un ir nenolittoj ama
^^^^^^^^^^^

lf*^li
^
S^

K^L%
®
I ^^

W^

Garantija m 5 jnfltem. ^^^^

Pašu Izlabošanas darbnīca
CVCTCMA
labāko lietpratēju t*ad bā «3 | aV I CPIA
Rlafi, Utia

Smlliu

laia Nr. 1/3 — Tālrunis 53-03.

Ūtrupe.
Rīgas muitas valde
g. pulkst. 10 rītā, savāa
Rīga, Valdemāra ielā N? 1, pārdos

25. fabruarl

telpās

ļ

( Faju sabiedrība*

„&vauds"

I

vairāksolīšanā

kija pilī sāpi

no!iks 29. fabruarl ». 8, pV- st. 5 P
lel ās
Fiļ. *
pusdienas
sabiedrības
Avota iell Ks 23 b
1) Saou '»
Dienas
kārtība:
pret tūlītēju samaksu, manufaktūrai
un prezidija vēlēšana
2) Valdes zino)un"
galaot-.iīju preces, alkoholiskus dzērienus,
3) Revīzijas konisijas ziņojums. 4) 92i i
kolonial un citas preces.
p-rskata pieņ*m?sna un apstii rmasai»
Pārdodamās preces apskatemas ūtrupei
6) babiednf
5) Pelņas sadalīšana.
dienā.
s. 8) S>
turpmākā darbra. 7) Bodže
Muitas valdes prle.šn. v. Rubis.
v-ioj
žadi jautājumi un pricksli-uml.
Kontrbandas nod. pārz. A. Brass.

Dažādi sludinājnmi. ] stiuifi (PW)
w*.*
**

1 0,50
11
13
57
3
4
131 10
5
59
5
4
pilnvaroto kungus lūdz ierasties biedrības
106 8
7
11
5. fabruarl i. a, pl.
1
1 telpās piektdien ,
' 43 3
4 5 pēc pnal uz
150

Solīšana

/

Korvas pagastā — „Koku zāģētavu un
Golgovskas pagastā — ,.Staķu monapolbodes icu";

**

™

* *

ļ

120 — —
sāksies pīkst. 12 dienā. Torgos pielaidīs personas, kufas pirms
torgiem iemaksas
10°/o drošības naudas no vērtētas sumas, ku[a pie nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/o no nosolītas sumas.
Drošības naudu torgu komisija pie-

V. Požariskis.

Citu Iestāžu sludinājumi.

Smārdes III iecirkņa
mežniecībā:
2S Tukuma novadā
29
.. . .
30
'
31

.

licbļit sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Tiesu oristav* E. Smēlis.

1)
1)

auslu dārzus:

Slokenbekas I iecirkņa
mežniecībā:

V. Požariskis

2)

..

Drošības
nauda

~"

S 3a
|
Iecirkņu mežniecība
Apgaita
5 K«
a
un novads
-š „ 5 3» B

£J

?Mu aiiaiiiīflii. IT. lic. tinu irīttin

Izzināt saraksta, novērtējuma,

dzirnavas:
Kalnciema pagastā — .Kalnamuižas vēji dzirnavas'Zeltiņa pagastā — . Kalna udeņa dzirnava s*; un

1)

ezerus:
. .

pēc platības un numurētus, vēja gāztus un atmirušus kokus
7. martā 1924. gadā, Tukumā, Pils ielā N° 14, Tukuma
apriņķa Valsts zemju inspekcijas telpās.
Rīgas apgt.4. iec. tiesas pristavs

V. Požariskis.

1) Annas pagasta — .Jaun-Annas*;
2) Kolberģa pagastā — .Viaikama*;
3) Veclaicenes pagasti — .Romeskalna";
4) Ziemera pagastā — .Zitmera*;
5) S.āmerienes pagasta — .Stāmerlenes";

25. februāri

augošu mežu

V. Požariskis
pasiņo, ka 19. febr.
1924. B-. pulksten 10 rītā, Rīgā, Stāvu 2
ielā M 1, p i r d o ? otrreizēji urruse g
3
akoju sabiedrībai
,.Latnors"
kustamo
r2
mantu, sastāvoiu no 1 lentes zāģa, an §
novērtētu pat Ls 300.
>
Izzināt saraksta, novērtējama kā ari
apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā nz vietas.

sekošus ķieģeļcepļus:

virsmežniecība

pārdos mutiskos torsos

V. Požariskis paziņo, ka

Tiesas pristavs

19. fabruarl T924. g, Palkj

uz 1924./1925. saimniecības gadu

'

dienā ai vietas.

Tiesa pristavs

sarā kanciejā, AlOksaiV Dzelztceļa ielā Ns 3 10 no riti,

: iznomās atklātā voMksollini

D oiibas
nauda
«« £»?

| ~2
ir ir li i Kreba
pasiņo. ka JO fabruarl I £2
1924. ļ„ pulksten
10 dienā, Riga,
Ausekļa ielā f* 14, dz 6, pārdoa
Nikolaja Rieksta
tīstāmo manta, uativota ao mēbelēm, an novērtētu par
1
72,500 rbļ.

m miiiitiBtt z.

Valbos apriņķa 3.rajona valsts zemju parzij,

atmirušus un uz dienesta zemes
augošus kokus.

varēs pārdo-

šanai dieni as vietas.
Tiesu oristavs Krebs.

Torgi.

pārdos torsos

paziņo, ka 16 fabruarl
1924. «., oalksten 11 rītā, Rīgā, Str Inieku
iela ha 2, pārdoa
ilnn. Radackl
?n Pzrlman kustamo mantu, sastāvošs i
no veikala iekārtas, elektriskiem piederumiem
u. t. t. un
novērtēta
pai
15.800 rbļ.
Izzināt saraksta, novērtējamu, kā ari
Kārlis

— ——

'

Risas tiiitita Hiuii»

ar statih
ai io uzaicina biedma saaVaņā
«"»
ftbruarim
I.
«-.
§ 14. 1 di 15
tot aadikārtēlās bladru «??»* g

tējā gadījumā, samaksai nenoMrtog
aapuico
biedri zaudē tleiiaas apmēriet
Valde,

ārkārtējo

pilnvor. sapulci.

Rīgas muitas

valdas salmn.

nou»

vag
izVudlna pat - nederīgu vienu _
vai
plombu stangu baku ar iegra>eu
Baķa 8. janv. i. K-_ Pj!!g5
ģerboni

Dienas kārtība:
1) 10°/s ķilu zīmju emisija un attiecīgs
Tukuma virsmežniecība.
;
statūta pārgrozījums.
(bij. Rīgas dsiļkr. pal bdt krsj-a zd kase)
2) Rtzervei kapitālam par 1924. g. ieTērbatas ielā » 15/17,
maksājamās sumas noteiklana.
uzaicina biedrus vēlākais līdz 1. aprīlim
apstiprtoatij
ministrijas
3) 3 sapulces locekļu vēlēiana protokola pēc flnansH
i. g., papildināt
savaa paju iemaksas
27./IV. ,J\
papildinot
savu
sludinājumu
pārak
paraugiem
(akat.
ifl
gada
par
meža
torglem
15.
tīšanai.
februāri 1924. %., paziņo,
jaano statūtu noteikt s apmēros, pretējā
dibaa
Vēatneia* M. 93) dabūja*
Rīgā, 8. februāri 1924. g.
ga'ijimā visi tie bedri, kuri Udz min. ka minētā dienā Mazsalacā pārdos mežu tikai no
Skulberģu
Valsta tlpograflļļ, iM
termiņam nebūs to da ījaši, saskaņā ar
^
Ravlz. kom. prlckln.
un Valtenbe-ģu iecirkņu mežniecībām,
pilnaa sapu'ces lēnumu no pag. gada
bet izsludinātā pārdošana no Ķlrbenu
un Rūjienas iecirkņu mežniecībām
irllatu mlalstrlias ārzemju pasu no4. novembra skait sies par izstājašamles
ao sabiedrības dalībnieku skaita.
tiks noturēta Rūjienā, Ternejas pagasta valdē, 16. februāri daļa izsludina par nederīgu nozaudēto Plaktdlan 8 fabruarl. oulkaten 7 **
Latviju ārzemju pasi zem Nt 15477.
1924. fj., pulksten 12 dienā.
2
Valde.
Udota
1923. g. 22. decembri, uz Jāņa Ststdlan, 9. februāri, pulkst. 7 vaid»
Skulbargu virsmežniecība.
Ozoliņa vārdu.
.Saaasrfo*.

Dl» daiļkrāsotāja bai-iiinn labīadrība

Skulberģu virsmežniecība

PlnlaiD an iimkstD MļļpjĶJ
aoritfJDlianal valsts festBda

Nacionālais

iaatrf.

Mw nmaltfn!: nflitritUii Mitļi,

Gulbenes virsmežniecība

pamatodamās ai civ. proc. Uk. 1460" . p
paziņo, ka minētā desa
dvllnodtļa»
21. janvārī 1924. g atklātā sēdē nolēma:
koopca ivu sabled.ību reģistra pirmajā
daļā 159 numura, 2. iedalījumā atjīstt,
ka ar Bukslšu krāj aizdevu sabiedrības
pilnas sapu'cei lēmumu no 1923. gada
27. decembra pārgrozīti sabiedrības sta-

BTffas IV. i!(. i!i!tlRi»ii

saskaņa ar civ. proc. lik. 58, 58', 294,
295
298. 301, 3 9 un 311. p.p. u<
Bert : s Knla
lūgumu
viņss pra<ības
lieta pret Arnoldi Henne par dsžadāin
n«ntām, uzsicina
atbildētāji
Arnoldu
Henne,
kara
dzīvei
vieta prasītājai
nav _ zināmā,
10. marti 1924. g , pulkst. 12 diena, Gulbenes virsmežniecības telpās,
četru
mēnešu
no ši slud'nāiuīia
tūti, saskaņā ar klātpieliktiem statūtiem. laika
iespiešaas
dienas
.Valdības
Biedrības
valdes
Vē,ineai*
paziņot
sēdeklis atroaar
Bukaišu pagastā, Jelgavas apriņķī.
miert ewe«im ssvu Rīgā izvēlēto diīves
Jelgava, 23. jaavcrī 1924. g.
vietu. j?b uzdot Rīļi dzīvojošu persenu,
kūju aibldēt« .js pilnvaio saņemt, viņa
Reģ, nod. pārz. J. Skudre.
ietā, no m'e tiesneša piesūtāmus rakstus.
Par »cKt»t»ru D. L e i i n s k I) t
«s
_
3 -i
a rs c
Ja atb ļdētīļ* Amo'ds Henne noliktā
5
Cirsnns
A'daļas
No kādas mežniecības novada
Koku
ĒES
"S cEe
*«
Liepājas apajcbalflajsa. Hika augšuineto paziņojumu neiesniegs,
3
s
o
un
as
o?
Kva't
J\°
-— *^
apgai
visfs pavēstes un raksti uz atbilgads
rti>
sk'its iS*
1924 g. lēmuma Ud
SS*,2£" uz sava 14 janvāra
ā^
dētajā vārda tiks
atstāti
m ertiesneJa
O .Ņ — O .Ņ g_ pamata uzaicina 12. marta 1923. g. Rajķu
O
O
2
a
d ~ pag. mituša Jāņa Rozenbacha rasx- kanciejā ui atbildētajam nebūi t esība
JZ
:
nniekus,
ua rakitu
kreditorus, iegatarus, lide- aizbildināties ar to pavēatu
VI. Blsmas Scc.
konlrarus an visai citas personas, kam nez nāšanu.
Rīgā, 28. j«nv. 1924. g. Mi 9.
rarētu but kādai tiesībai vai prasības uz
Mieitieicesis (raraksts).
1
Apv. B!om*s no/., S "ama'as aig. . . . Ragu kalis
1925.
1
17
503
viņš atstāto
34
7
mantojumu,
vai karas
...
..
1925.
2
.
.
. 11
20
410
28
7
vēlētos apstrīdēt viņas testamentu, pie1925.
3
,
.
.
?
.
25
525
35
8
teikt tieaai savas tiesības un ptasibas
4
.
.
...
.
192^.
1
15
326
22
5
sešu mēnešu laikā, skaitot ao sludiuz krim.
ties. us». 846. p. pamata
B'omes apg.
...
1
1924.
1
5
,
14
2'0
19
5
nājuma iespiešanai dienas .Vaid. Vēst.";
21
...
2, 16, 17, 18 1922., 23. un 1925
1"'^0 ^ievijas pava'stnieku
1,2,3,4
6
.
.
ā75
25
7
L,.
«l.
Minētā laika nepieteiktās tiesības un Olto Pridtcna d Šelleri,
62
1924.
1
4
25 g. vecu
7
Golgovskas nov, Zeltiņu apg
76
6
2
prasības tiks atzītas par zaucēām az kura tuvākas pazīies
nav zināmai tn
1) Torg s pielaidis ua piedāvājum o s alzia no personām, kuras iemaksai t rgu komMj i 10°/o drošibis raudas no visiem laikiem nn pēc aizrādītā termiņa tieK apvainoti pēe sodu lik. 177. p
notecēšanas testamectu pasludinās
pat
novēitētās >umas, kufa pi« nosolīšaias japapildini līdz 10°/o no pi dāvātas sumas
Ikkuam kam zināma Sellera atrašanās
2) Virstnežnieeba. patur sev tiesību noņemt no to.'gi m vienības pē: saviem ieskatism. _
likumīga spēka strušor.
vieta pleīākss to uzadīt.
Liepājā, 22. janv. 1925. g. J* 1063,23
3) Tuvāks ziņas vinmsžn'ecībrs lani-jā un pie VI. Blgmej iecirkņa mežs ņa .Silama'ā".
Ventspili, 21. jwv. 1S23. g
Priekšsēd. u. V. Bienenstams.
Miertiesnesis: (oarak*ts)
Gulbenes virsmežniecība.
Sekretāra A. Jansons.

pārdos

mutiskā

izsolē

augošus egles un priedes numurētus lietas robus,
sadalītus senošas vienības:
~ī

H

I

-5^

Mipilupr.l.i8WiSS

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnod.

atklātā tiesas sēdē 1924. g. 22 janvārī
Is'riausījusi Rīgas būvbiediības
Ingunu
dēļ hipotekarisko parāda dzēšanas, no-,
lēma:
piea'zīt pat iznīcinaām uz lūdzējai
derošo nekustamo īpilumu R'gas pilsētā, 2. hip. iec' zem zemes grāmatu
oblireģ. J* 412, apstiprinātas astoņas
grc'iss. ingr 1SO0. g. 13.okt: a) zem
2* 1666, par 5,000 r.; b) zem Ns 1668,
pat 5,000 r.;
c) zem 2* 1669, par
5,000 r.; d) zem 24s 1670 par 10,000 r.;
e) zem 2* 1671, par 10,000 r.; 1) zem
10.000 i.ļ
g) zem
Na 1673, pat
N» 1674, par
10.000 r, un h) zem
Robertam
2* 165, par 10,000 r., izd.
Roberta
d. Bingneram par
labu, kas
min. oMigaciļu ir cedējls blanko
un nz

lūc'zē'pīederolo

nekustamo

Rīgas pilsētp, 5. hip. iec.
grāmatu

reģ.

1*

107,

īpašumi

zem zemes
apstiprināta

1897. g. 15. janvārī zem Jfe 49, pat
?5 0 0 r. atlikuma no pirmatnējās obligācijas par 42,000 r. Oskaram un Gustava Kilstapa d d. Agtae par labu, kura
obligreija ir pārgājusi uz Robertu Roberta d. Butngnera, kā blankocesionaru,
kas viņu it cedēj's atkal blanko.
Rīgā. 1924. g. 23. janvāri J* 1240.
Priekšsēdētāja v A. Blumente 1-s.
Sekretārs A,. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesa» sēdē 1924. g. 22. janvārī
Izklausījusi Rigas ruoniecibas sabiedrības
fdatn ražošansi E. Bing un biedi i lūgumu
dēļ hipotekatisko parādu dzēšanas, nolēma:

/'.

obligaatzīt par iznīcinātām septiņas
uz nekustamo īpac ja», apstiprināta?
šumu Rīgas pilsē īī, 2. hip. iec. zem
zemes grāmatu 'eģ. 2* 1410: a) 1S02. g
24. n; rllī zem Ns 699, par 15,000 r.,
par
Ādolfam Roberta d. f. Bingneram
1904. g. 24 augurta zem
lsbu; b)
Ktistipam Vasi2* 118* par 15,003 r.,
iija d, S/arcam par labu, pārgājušu uz
Robe'tu Rcb:rta d. Bingneru, kas virju
atkal cedējis Hanko; c) 1904. g. 24. augusti zem Mš 1184. pat 50 000t. Ādolpat latu;
fam Roberta d. J. Bingneram
1186,
d) Vf0i. c 24. augusta zem Ks
Paula dēlam I
par 15 0 0 i, Alfonsatn
ua pārgājušu uz
Kulbeigam ra- l^bu
un N^koīaji AlAlfousu A'esvdru
fonsa dēliem i Kulbcrgiem; e) 1904 ^ g.
24 augistā zem 2* 1187, par 12.000 t„
Emilijii Ivana m. Neiman, dz. Vagner,
par labu; f) 1904. g. M. augusta zem
N> 1189, par 7 000 r. Marijai Jūlija m
dr. Stūre, par labu; g) 1904. g
Hernroark
24 augustā zem Ns 1190, pat 5,030 r,
labu uu
Kārlim Kāiļi d. B šofam par
Artura
dēlu
pārgājušu
uz Heinrichu
Poelchao, kā blankocesionaiu, kas viņu
ir cedtjis ft'«l Manko.
Rigā, 1924 g 21. janvāri
2* 1249.
Priekšsēd. v. A. B I u m e n t a 1 s.
Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
» civ. ries. lik. 2011., 2014. an 5019.
p. p. pamata pasiņo, ka pēr 1920 g.
19. nov. Valmierā mirušās namīpašnieces
«
attaitnes Līzes Jāņa m Dor , dz. Bnk,
mantojums «n uzaicina, «aru
it atklāts
vai sekarā
at
ir as io mantojuma,
to tiesībai, kā mantiniekiem, Jegatskreditoriem
lidrikomisatijlem,
rfflera,
minētai
un t. ».. pieteikt šīs tiesības
skaitot no ii
t'tial iela mēneša laikā,
dienai.
Iespiešanas
siBdinājirsa
«esības
Ja minētās personas īsvas
tad
aaešē «zrādīts terminā nepieteiks,
v'ņai ataī» kā iia t'esibai sp.udējaša»
Rīga, 19£4 g. 22. janv. L 2* 1470
Priekšsēd. v. A. V e I d n e t s.
Sekretāra A. Ka'v-

Rigas apgabalt. reģistrac. nodaļa
1460'. p. pamata
clv. ir:c. lir.
paz'ņo, ka rr viņis 1924. g. 16 jaiv
losperaiva ssb. elēmumu reģistrēta
nosaukuma:
. Darba artels
dūba zsm
Rīgis svērāja amats", ar valdes sēdekli
uz

Nodaļas pārzinis E. B i t e.
p. v. i, J. Tomson.

Sekretata

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnod.

«i clv. ties. lik. 2011., 2014. an 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
1. maijā Rīgā mirušās Olgas Konstantīna
meitas V a si ļ k e v
ii atklās
aantojams

an asaiciaa, kam

U

ai

Io

aantojumu, vai lakatā ar to tiesības
(ā
mantiniekiem,
iegaiarījiem, fidiikaailiarijiem, kreditoriem un t. i., pieteikt

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atkiātā tiesas sēdē 1924. g. 22 janvatī
izklausījusi Alireda Otto d. Brūniņa
lū-

gumu deļ hipotekatisko
nas, nolēma:
atzīt

pat

parāda

dzēša-

iznīcinātu

2.0C0 i., apstiprinātu
uz tagad lūdzējam

obligāciju
pat
1911. g. 28. ju'ijā

piederošo nekustamo

Rēzeknes apr. pr-ka Liec. palīgs

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaja, ar šo izsludina pat
paziņo, ka no
1878 g.
pastāvošās
j923, g.
Kuldīgas biedrības
. Soiiee*
14. novembfa pilna
biedru
sapulcē
grozītie un pieņemtie statūti ar šīs tiesas
22. janvāra 1924. g. lēmumu
ir
pārreģistrēji un ievesti beip:ļņas b.ednbu
un viņu savienību rģistia 1. daļa.

zudušiem un tamaej
apakšā minētos dokumentus:
1) atrajin. apliec, izd. no 3. robežsargu rajona pr-ka 1920. g. zem J* 595
uz Kazimira Jāņa d. 5n:vela v.;
2) zirga pasi, izd. no Rozentruižas
pag. valdes zem J* 1783 1922. g. us
Viktora Jāzepa d. Balbeula v.;
3) atvaļin. apliec, izd. no Sapieru
batalj k-ja 1923. g. zem I* 2005 uz
Vinca Antona d. Punčula v;
4) zirga pasi, izd. ro Kaunatu pag.
valdes 1921.g. zem J* 981 ku|u ieguvusi
caur z rga
pirkšanu no Aloiza Reča
Marjai fančuļ;
5) iekšz. pasi, j zd. no Rēzeknes aor.
pr-ka 1. iec pal. 1920. g. zem Ks 7709
uz A!eksandr»s Kaspera m. Pedan v.;
6) iekšz pasi, izd. no Rēzeknes apt.
pr-ka
1. iec. palī?a
1920. g. zem
K° 11340 uz Jāņi Stņlslava dēla Mdrtukana v;
7) zirga pasi, izd
no Kaunatu pag
valdes 1*20. g. zem Ns 1058 uz Staņislava Benedikta d. Kublicua v;
8) iekšz, pasi, izd. no Rēzeknes apt.
pt-ka 1. iec. pal. 1920 g. zem N» 1138
un zitgu pases, izd. no Kaunatu pag.
valdes 1920. g. zem N» 840 un 726;
pēdējo ieguds csur
zirga pirkšanu no
pils. hļi
Vaislas Vaslļiļs Vaalļiļa
d.
vlokrjakovs
9) Iekšz. pasi, ird. no Rēzeknes apr.
pr-ks 1. iec. pal. 1920. g. zem J* 519 J
un sirga pasi, izd. no Kaunatu pag. v.
1920. g. zem Ns 877 uz Jāņa Ādama

nederīgiem

īpašumu no Valkas apr., Litenes muižas
Valdes sēd klis atrodas Kuldīgā.
līs titsibas min. tiesai sila aiēnslc atdalīto, ta paša apriņķa atdalīto
zemLiepājā, 28 jauvarī 1924, g.
j* 24/24
aikl, skaitot no li clndlniļ.
isipiai. nieku zemes gabalu, zemes gtāmatu teģ.
X. sējumā zem reģ. 2* 1376, apzīmēto Priekšs. bieefra v. i. A Kiršleldts.
liānu .Vaid. Vēsta.'.
Sekretārs A. Jan s o n s.
Ja mliētās personas
tavas tiesībai zemnieku zemes mālu .Ctmer' 26 8.
asgsl «rādīti teraiņi
napliteiki, tad Izd Sandem Otto d. Būniņam pārlabu.
Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa
Rīgā, 1924 g. 23. janvāri 2* 992.
rlnas ataii kā li* lielības aa«d«iašaa.
paziņo, ka
no 1855. g. pastāvošas
Priekšsēd. v. A. Blumentals.
Rīgā, 1924. g. 22 janv. L 2* 331
.Liepājas vingroša-as bieorī';as" 5. noSekretāra A. Kalva
Priekšsēdētāja v. A. V e I d n e r s.
vembra i9z3. g. pi.nā biedru sapulce
Sekretārs A. K ļ I vi.
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa grozītie un pieņemtie statūti ar šis tiesis
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. paziņo, ka ar viņas 1924. g. 16 janv. 22. janvaja 1924. g lēmumu it pātun ievesti bezpeļņas biedrību
lēmumu pārreģistrēta
biedtība
.Rigaer reģistteti
» clv.
ties. lik. 2011., 2014- an
un viņu savienību leģhtra
1 daļā
Sāngerk'e
s"
zem
jauna
nosaukuma:
2019. p.p. pamata pasiņo, ka pēc 1S21. g
Valdei sedekt s at olas Liepājā.
.Rigas
dziedattju
Diedrība
.Rigaer
28. oktobiī
Rīgā mirušā buvtechniķa
Liepājā, 28. jaav. Itf24. g.
Nš20/2»
Tā 1 iva 1da
Dāvida
dēla Upīša Sāngetkteis" , ka ari teģisttetl biedtioas Priekšs. biedra v. i.
A. K i r š i e ! d t s
biedru
pilna
sapulcē
30.
oktobri
1923.
g.
tt atklāti
mantojums an uzaicina kam
Sekretārs A. Jansons.
pieņemtie grozītie statūti.
it as šo mantojuma, vai sakata at
Nodaļas pārzinis E. Bite.
mantin.,
legatarijism,
to tiesībai, Kā
Seketars K. Fridrich«ons.
iideikomdatijiem, kteditotiem
un
t. t.
pieteikt
šīs
tiesības minētai
tiesai
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa saskaņa at sava nolēmu 4, Janv. 1924. g.
seia mēneša 1 a 1 kā, skaitot no Ji
uzaicina visas pet.onas, kam būtu kādss
paziņo, kaar viņas 1924. g. 16. janvāra ierunas pret Aurēlijas Jon Ber (Beht),
sludinājuma leapiešanas dienas.
lēmumu
pārreģistrēta
savstarsavas tiesības
.Mangaļu
Ja minētās petsonas
dzim.ion Han (Hahn) testamentu, jeb
sagšā asrāditi
biedrība
ugunsgiēku Kas velētos pieteikt savas tiesības uz
termiņā nepieteiks, tad pīgā palīdzības
riņas atsīs kā fis tiesības zaudējušas zaudējumu gadījumos" zem jauna no- 7. novemoiī 1923. g. mirušās Aurēlijas
saukuma: .Mangrļu savstarpēja ungunsRigā, 19S4. g 22. janv. L 2* 1534.
ion Ber t,Behr), dtia. lon Hān (Hahn),
Priekšsēdētāja
v. A. Veidnei s.
apdrošīiešanas biedrība', kā ari teģiatstāto mamojumu kā mantinieki, i.-ga<«'*r»t«ts *?- K«l»«
sttetl biedrībai
biedtu pilnā sapulcē tatl, iideikoaiīsati, kteditoti un t. t, pied. Sptuksta v.;
1923. g. 21. septembri pieņemtie groteikt šīs ierunas vai ptasibas šai tie ai
10; iekšz. pasi izd. no Rēzeknei apr.
Kigas apgabaltiesas 3. clvilnod. zītie statūti.
sešu mēnešu laika, skaitot no pr-ka 1. iec. pal. 1921. g. zem
J* 13914
2014.
an
2019.
p
Nodaļas
pārzinis
E.
Bite.
p.
sludinājuma
iespiešanas
dienas,
ir civ. ties. Uk. 2011.,
ar brī- un atv. apliec, izd. no Rēzeknes kara
i,
gadā
Sekretāra
p.
v.
Ka
pēc
15-23.
J.
Tomson.
dinājumu,
ka
oatnata
pasiņo,
tos, kas noliktā
termiņā apr. pr-ka 1921. g. zem Ms P857 uz
16. janvatī Lejas pag. mir. _.Siļu* mājas
nebūs pieteikušies, tiesa ieskatīs
par Franča Jāņa d. Kezušs v;
apgabalt. reģistrac.nodaļa
Rīgas
dēla Skopana
tiesību
zaudējušiem
un at'.eikušamies
īpašnieka
Ftiča Kriša
11) zirga pasi, izd. no Makalanu pag.
uz
civ.
proc.
lik.
1460.
p.
pamata
paIt
atklāti
mantojams
un ataicina,
no i:runasi.
valdes 1920.g. zem Ns 827 uz Zuzannas
Ka
at
viņas
1924.
g.
16
janvaja
tam
it
as
Io
mantojama,
vai ziņo,
Jelgavas pilsētas
Matīsa m. Kazu) v.;
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
tiesības,
kā mantilakatā
at
to
iec. miett.esneiis M. Karp s.
11) atvaļ. ar liec, itd. no Rēzeknes
nosaukuma:
.Piimā Valmieras
niekiem, legatarijism, Ildelkomissnjiea, zem
kara apr. pr-ka
1923 g. zem M 6330
kreditoriem an t. i., pieteikt sis tiesības pagasta lauksamniecības mašīnu koplieuz Aloiza Lama d. Vic'žipa v.;
tošanas biedrības Valmieras pagaita un Kuldīgas iec. miertiesnesis ,
ntn. tiesai sešu Mēnešu laikā, skaitot
13) iekšz. pasi, ird. no Kaunatu pag.
aprņķij ar valdes sēdekli Valmieras
pajna odamies
uz Kuldīgas
pilsētas
ao U sledinajatBĒ iiipisianas dienas.
valdei 1921. g. zem Mi 224 uz Ignata
pagasta.
valdes
pilnvernicKa
zvērināta
advok.ti
tiesībai
augšā
Ja min. personas savas
Pēt'fa d Bogdanova v.;
E. Liča lūguma, ssva lēmuma 21. janv.
No iaļas pārzinis E. Bite.
viņas
?ieadītā termiņi nepieteiks, tad
14i iekšz
pasi, izd. ro
Rēzeknes
1S24
g.
Sskretara
p.
v.
i.
J.
Tomson.
nn
civ.
proc.
tis.
293—298,
airu kā iii tiesības laudējašas.
prelekt. 1920. g zem 2* 4551
uz Qer19»
un
199.
pantiem,
uz«.icna
792.
Jojanu
Rigā, 1924 g, 23 janvatī 2*
trudas Vincenta m. Brok v, un
Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
Reskt,
kūļa
dzīves
vieta
nezinamj
Ptiekisēd. v. A. Blumentals.
15) iekš . pasi, izd. nj Rēzeknes aor.
nz civ. proc. lik. 146J'. p. pamata paierasties
šinī tiesa š. g. 2. jumj.*,
Semeiats A. Kaive.
pr-ka 1. ie„\ pal 192 ). g zem Ni 11852
ziņo, ka ar viņas 1924. g. 16. janvafa pulkst. 9 no rita: _
un ap'.iec, iz *. m Rēzeknes kara apr.
1) kā atbildētāju Kuldīgas
plītētas
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. lēmumu reģistrēta Kooperatīva aabiepr-ka no 28 apr. 1923 g. zem 2* 5202
values
prasība
pret
viņu un viņa māti uz
aiKiata tiesas sēoe 1924 g. 29. janvatī drībazem nosauru-na: .Viesienas savNi<oaia Jeknha d. Ribskov *. v.
Izklausījusi Jāņa Antona d. Capas lūgumu starpējā ugunsapd.Oaī.iāšana* biediība", Karolint-Amaiiju Reske dēi izlikšanas no
Kapiņu pag. valda, Daugavpils apr.,
zemes g.sbala, Kuldīgā, zem zemes gr.
ar
va
dss
sēdekli
Viesienas
pagastā.
paradu
dzēšanas,
nodēļ hipoteKatisKO
Ns 263,
izsludina
par noraudātiem
un
tamdēļ
Nodaļas pāni.its E Bite.
lēma:
2) sūdzības vērtība uzdota 60D0 rbj.; nedtrījjiem serešjs cJokamentus:
Sekretāri p. v. i. J. Toms un
obligāatzīt pat iznīcinātām septiņas
pie tudtības pielikti dokumenti: manto') zir^a pasi, izd. ro šis pag. valdes
uz tagad ludiējam
cijas, apstiprinātas
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaja jama!! lentes līguma norāt ss in Kuldīs;zinsms) az Aloiza Butkevica v;
īpašumu
Rīgas
piederošo nekustamo
sa- e lioām un gas . notāra
apliecība
par līguma uz2) Latv. pas", izd. no šis psg. valdīs
pilstta, 3. hip. lec. zem zemes gtāmaiu uz likuma par biedrioam,
17 p. ramata
teikšanu.
14. apr.
1921. g. Ka 1336 uz Jako'a
par polititkam organizaciijam
icģ. 2* 392: a) 1876. g. 26. marta
Blascinsk<m
par paziņo, ka ar viņas 1924. g 16 janv.
Kuldīgā, 22. jtnv. 1924. g. L. J* 9/24. g. Janova d Osipjva v.;
l .OJO t., Fitdruhsm
3) zirga pasi, f?d no ši» pag. valdes
lēmumu reģistrēta
bezpeļņas
oiednbK
M\eitiesnejis Andersons.
labu; b) 1*78. g. 16. janijā, pat 1,510 r.
27. jan. 1923. g Jvfe 26,9 uz ta paša v;
Ikšķiles-Turkalnes mednieku biedno.-s',
.
Koittiesij,
dzim.
Anastasijai
Enatzcnijal
4) zirga pasi, izd. no šīs pag valdas
ar
valdīs sēdekli Ikšķiles-Turkalnes
DiozdovsKa; c) lc80. g. 2i. sept. pat
Liepājas
15 sept. 1920. g Nb 44/908 uz t. paša v.;
ptgastā.
Nstalijai
Katannai
un
2,000 r. atlikuma
pam&touaniies
uz ktira.
pr.
l.k
5) a.vjļināiu.na apiecibi, izdotu no
Nodaļas pārzinis E. Bite.
o9,
Ludvigam Antonam Gučevsklj pat laou;
847—851. p.p. un saskaņā
ar
sīviem 2. Ve^tsp'ls kajn
Sekretais K. Fridrichsons.
pūla k-ra 6. jūniji
d) U81. g. 15. jūlijā pat 2.500 r. Izaitam
lēmumiem, meklē apvainotos uz sod. 1923. g. 2* 2376 uz Vlkentij» Ospa d.
pai
labu; e)
berkovičam
Halmanam
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa l.k 51. un 581. p. 1. d. Dzērveņu, Buvalcika /.;
zem M 240, par
19U1. g. 6. iebruarī
iy24. g. 16. janv. Heintichu Andreja d., 17 g. vecu; sod,
6) zirga pa i, izd. no šīs pag. va'des
paziņo, ka ar viņas
Ludviga
d.
Osiaram
r.
lvanam
3,000
lik, 51. un 581. p. Ktūkell, Antonu Mi17. sept. 192 J. g. 2*80/1011 uz
lēmumu pārreģist.ēta .Lttvijas
dzelziJāņi
g.
23.
pat
f)
19J4.
labu;
Vunderiictiam
t.
ceļnieku
savie.:īoa* zem jauna nošļu- ķeļa d., 14 g. vecu, Lietavas pav.; sod Fra-ča d. Joksts v.;
Kat10,0^0
123
per
janvārī zem 2*
7) Latv. pasi, i?d. no Kupiņu pag.
kuma: .biedrīpa .Latvijas dzelzctļ neku UK. 581. p. R mkus, Ado fu Jāna a,
um Kichaidam Antona d Maršicam pat
58 g. veca, pied. pi; R gas, zod. lik. vjldiS
9. apr.
kā ari _ legistreti biedrības
192 i. g. Ks 1294 uz
savienība',
zem
decembiī
tabu;
g) 1898 g. 18.
biedru p.inā sapulcē
g. 21. okt. 574. p. i. d. Poiosu, Adincu Dm.t ija d., Antona Jāņa d. O r-sim^ vica v.;
1.-23
Aleksandiam
g.
K° 26o8 par o.OOO r.
4^
vecu, pied. pie Viļņas guo. V,8) zi'gi pasi, izd no š s -ag. valdes
par
labu un pieņemtie grozītie stātai.
Eduarda d. Otinbergam
ļevskjs apr.;
lod. lik. 528. p. Radovič, 7. okt. 1920. g 2* 1495/4330 uz Jāzepa
pārgāNodaļas pārzluis E. Bite.
cedētu blanko, karas obligacjas
Augtsta d. Livdeni v;
Valiju Otto meitu, 18 g veca.
Sekretārs Ķ. Ftldtlchsons.
jušas uz Heimani Kārļa d. rvampr, ka
Kttiam, kim zināma augšminēto ap9) Buvkcki
paņemšanas protcko'u,
ccdejii
atkal
kas
viņas
Llanaocesionsru,
Je gavas apgabalt reģistr. nod., vainoto dzīves vietas, jeb kut atrodas izd. ro Kaoiņu pag. valdes 19 jun.
oianko.
pamatodamās' uz civ. ties. 1 k. 146071. p vigiem piederoša mana, — jāziņo bez 1923 g. Ns 519 uz Antona Vincenta d.
Kiga, 1914 g. £0. janvāri 2* 1248.
Dauksti v;
Kavēšanas
man, jeD tuvākai policijas
i
a
i
s.
tiesa ci.il lodaļaa
o
i
u
in
c
n
paziņo, Ka minētā
Priekšsēd. v. A.
testaae.
10) Lat '. pasi, izd. no šīs pag. valdes
Seltietsta A Kalve.
i8. janvatī 1924 g. atklātā sēdi nolcma
16 rov. 1922 g. 2* 2782 uz Micha la
Liepāj', 31. dec. 1923. g. 24» 2727.
jeģistiēt Beizmuižas kraj-aizde/ u sabieZachtra d. Jevsejeva v;
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa dnoj, ievedot viņa Kooperatīvu saM.eit e.-nesis Hevking.
11) zirga pasi, izd. n) šs pag. valr'ei
uz ci/.pio:.l.k. i4o071.p.pamata paziņo. oieluou reģistra pirmajā daļā.
3. nov. 1922 g. Ns 2271
uz Michaila
atrodas
Biedrības
vddes
sēdeklis
Ka at viņas 1924. g. 16. jan.ara lēmumu
Evte.eva v
Bētzmuiž:s
pagas
ā,
J.l^avas
aptigķi,
saoicdnoa
zen
kooperatīva
reģistrēta
par nederīga
Latvijas
pas.
laaKsaimnitciaas
biedtībai
Daugavpils
prefektūra
.Uruva* izslocina
nosaukuma: .Izdevniecības kooperatīvs
1920 g. no izsludina par nederīgu
sedeKii namā.
2* 1433, Ud, 26. o*t.
Latv. pasi sem
.Nicionelā kuaura* ar vakes
Daugavpils
preietet.
uz Ol^as BieĻn.
Jelgavā, 29. janvatī 1924. g.
2* 4263, izd. no Daugavpils prefekta
s vaļas vārdu, kt,a pieteikta
pat
ne. IX Ēnas Oitman vardu, kūja
Reģ. nod. patz. i. Skudre.
pieteikta
Nodajas pārzinis E. Bite.
iSuaētu
O. L e ši n s k i j s.
ka nozaudēta; (no lfr20.g. 16 dec.)
n.
Pat
senreta;u
i.
T
o
m
s
o
p.
v.
J.
Sekretata

Jelgavas pilūM miertiesaeiis

2. iec. miertiesnesis,

Daugavpils prefektūra

-

Jelgavas apgabaltiesa

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 8 j'nvsrī
izklausījusi mir. Aleksandra Nikanorova
masas aizgādņa zvēt adv.
mantojuma
P. Nikanorova

lūgumu

dēļ aizgādnības

i'celšanas par prombūtnē
esošā Igora
Aleksandra d. Nikanorova mantu, nolēma: par bezvēsts prombūtnē esošā
Igora- Aleksandra d. N'kanorovā atstāto
mantu iecelt aizgādnību, par ko paziņot Rjgfs cil'ētas'bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ. proc. lik. 1944. p.
paredzētā kārtībā.
Rīgā,

1924. g. 15. janvāri

pamatodamās

25, maijā zem 24i 262 uz Tukuma
apr., Vadakstes pag., . Jamiļu* mājām
zem hip. J4Š298,—atzīts par samaksātu un lūdzējai
valsts zemes bankai
dota
tiesība prasīt
šā parada
dzē-

šana zemesgrāmatai:.
Iecavā, 25, janv

1924 g.

Priekšsēd

J4š 1717.

Sekretārs

Priekšsēd. v. A. Veidneis.

Sekretārs

nz savu 1924. g. 21. jaav

nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
osrSds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
20E0 rbļ. apsētā, koroborēts 1883 gadā

A. Kalve.

b

L.24Š95./24

A. Lauke

K. P o * s a r s.

I. civiln.,

vispārībai, ka miruši
ar šo paziņo
1922. g. 23. junji Daugavpils apriņķa,
KtasUvas pagasta, Lielc-Oribuļu sādžas
piederīgā
Vikentija
Jāņa d. Otibuļa
testaments, ar kuu
testatora kustama
an nekustama manta novēlēta Annai,
Antonam un Romualdam Rasmušiem
ar
apgabaltiesas 1923. g. 18. jūlijā Ierauta»
un

izdots

Sekretāra

mantiniekiem

Llepsias
opiobols tiesu,
ar

savu 19.4 g. 14 jaiv. lem.
sasm^ ā
uz valsts zemes bankas lūgumu

Lituln ngaiiiss.il i. cliBīisii

Ls 6:95, dēļ pstāda sumas procenta un
ti:sas izdevumu segšanrs, kamdēļ atsr io paziņa
vS^nāribai, ka
mirušā
zīme, kura ieves'a Cēsu-Valkas zemes 1922. g. 5, jūlijā Diugavpils apriņķa,
gtāma u nodaļa uz Andiejam ( ētera d Dagdas miesta piederīgā Šmuija M ķeļa
Mednim piederošo nekistamo īpīšumu d. Šermuņa ptivattestarsenls, at kuru
Saikavas
muižas
zemnieku
mājām testatora kustama un nekustama manta
. Apsekaln* 244 197, rem zemes grāmatu novēlēta Ziskam Smuiļi d. Širmsņam
reģ. 2* 3019, pēc augšā min. izpildu ar apgabalt esas 1923. g 16. novembji
lēmumu apstiprināts
un
izdo s tntntfraksta par 306 r. c n. prasības nodtoat

to

pašu

tiesas

lēmumu

nieka īpašumi aizbildnim Leizetam Movša

1924. g. 22. janvatī ir dzēsta.
d. Āronam.
Pamatojoties uz augšā izteikto un civ.
Dangavp., 22 janv. 1924 gŪV800a/23
146032. p. pamata apgabalotoc. lik.
Priekšsēdētāja v. (p - raksts).
tiesas 3
civilnodaļa
už'icina
Mķelt
Sikretata v. i. (parak<ts\

Arolovič
Ierasties
tiesā
miri.
parāda
saņemšanas

kurām

dēļ šī augšā
vai personas,

būtu tiesības uz šo nauda.

Rīgā, 1924 g. 29 janvārī

2* 1512.
v. A. Veidne ra.
' Sekretārs A. Kalve.

Priekšsēd

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.,
atklātā tiesas sēdē

1924 g.

izklausījusi

Bogdanova

Vasiiija

29. janvāri
lūgumu

dēj hipotekatisko parādu dzēšanas, nolēma; <
atzīt par samak ātām trīs obligācijas,
apstiprināt īs uz tagad lūdzējam pieder,
nekustamo īpašumu Valmieras
pilsētā,
gruntsgabalu N» 18, zem zemes grāmatu
reģ.
2* 18: a) 1902. g. 18 novembrī
zem 244 44 pat 6,00J r. Nikclajsm Maksiraljana
d. Stellingam pat labu; b)
1903. g. 16. jūlijā zem 24s 26 par
4,009 t. Marijai
Aleksandra m. Bergfddr,
dzim. Jenē,
pec pirmā vīra
Stelling,
un- c) 1912. g. 14. augustā
jem 24š 36 per 10 000 r. Kirilam Jšņa d.
Anševicam par labu.
Rigā, 1924. g. 20. janvatī Ht 1347.
Priekšsēd. v..A. Blumentals.
Sekretārs

A. Kaive.

Jelgavas apgabaltiesa :

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
r šo paziņo vispārībai,
ka m'rušā
1923. gada 14. martā Bunima Isera d.
Michthona
piivaltestaments,
at kurn
testatora kustama un nekustama
mantš
novSēta Basjai Leizera
m. Michelson,
ar apgabaltiesas

1923.gadā 23. novembra

lēmumu, apstiprināts un izdots mantiniecei
Basjai Leizetā m. Michrlson.
Daugavpili, 18. jmv. 1924 g. L24s899-/23
Priekšsēdētāja
Sekretāra

v. (paraksts).

v. i. (oaiatsti).

Lai§al8S aggālalsai tMufļi
ka
mirušā
1923. g. 8 maijā
Daugavpils apr ņķa,
Grāveru (agrāk Izveltas) psg., piederīgs
Franča Jeropirņa
d. Seņkovska
privat

er

šo paziņo

vispārībai,

testaments, ar kura teiiatora kustama
«n nekustama matti novēlēta
Emiliiai
Gavtila te. Seņkovskai, ar apgabaltiesas
1923. g. 14. novembra lēmuma
apstiprināts an lidots mantiniecei Emīlijai
Gavrila m. Seņkovskai.
Dangavp., 16. janv. 1924. g. LJ*773a/23.
Priekšsēdētājs Fr. Z i 1b e t s.
, Sekretata v. i. (paraksts).

uigiii. eittinmn i. mmm

pamatodamās uz savu 1924. g. 21. janv.
nolēmumu, dara zināmu .vispārībai, ka sr šo paziņo vispārībai, ka mirušās
parāds
1300 rbļ. apmēiā, pēc pirkš.- 1923 g. 29. jūlijā
Dsugavp/ls p'lsē'as
pārdoš. līg., kor. 1878. g. 9. janv. zem piederīgā Zalmana Calka dēla Šapito
jr* 3 uz Talsu apr., Zantes pag. .Čabu* notariālais testaments, ar kutu testaior*
mājām zem hipotēkas 2* 675, —atzīts kust-ra*
an nekustama manta novēlēta
par
samaksātu
un
lūdzējai
valsts Joseļam Tuvijam Šapiro, Keilai Gelman
zemes bankai
dota tiesība
prasīt šā un Rochai Leja! Trok, at apgabaltiesas
parāda
dzēšanu zemesgrāmatās.
1923. g. 5. dec. lēmama apstiprināts
Jelgavā, 1924. g. 29 janv. L24H02 24. an isdota mantiniekiem Joseļam TuviPriekšsēdētāja v. A. Lauke.
jam Šapiro, Keilai Gelman un Rochai
Sekretata K. P u s s a t s.
Lejai Trok.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas

uz savu

1924. g. 21. janv.

dara vispārībai zināmu, ka
patāds pēc pirkšanas-pātdošanas
līguma
3000 rub. apmērā, korobot. 1881. «adā
4. maijā zem
uz
Talsu
2* 410
apr., Pūres pagasta .Skrinbu' mājām
zem
hipotēkas
atzīts
2* 757 , —
par
samaksātu
un
lūdzējai
valsts
zemes bankai
dota tiesība
prasīt šā

nolēmumu,

parāda

dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 25. janv. 1924. g. L 2*83/24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs

K. P ussat s.

Piltenes iec.polic. priekšn .
izsludina par nederīgu,

kā nozaudētu,
Latv, iekšzemes pasi, izd. no Zūras
1920. g. zem
pag. valdes 5. jūnijā
24š 696 nz Friča Andiēja d. Špekta v.

Dsagavp.,16 janv I9.-4 g.LJ*1124a/23.
Priekšsēd. Ft. Zilbers,
Sekrelpm v. i. (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
uz
civ. pioc. lik. 2011.—2014.
2079. p. p. pamata
paziņo, ka

Prīešsedētāia

?>kret«rs

UfifiiB ugataltliui 1. dvilDiiaia,
295.,

298., 301.

309., un 311. p. p.
pamata
uz
Mekariia
Antoni
d.
Trubitina
lūgumu, viņa prasības lietā pret Ābeli,
Eliju, Naumu,
Marku
Dāvida
d. d.
Tageriem
un Hanu Micheļa m. Tager,
ka mir. Kuseļa Tagera mazgadijo bērnu
aizbildņi, pat kopēja īpašuma ijda'īšjrfu,
uzaicina
Eliju, Naumu
un
Marku
dzīves
Dāvida
d. d. Tagerus, ku[u
vieta
prasītājam
nav zināma,
ierasties
tiesā
Četru
mēnešu
lalkfl,

šanas

no

ii

Ja atbildētāji
dīsies

sludinājuma

iespie-

dienas .Valdības Vēstnesī".
personīgi

noteiktā laikā
vai caur

neiera-

pilnvarnieku,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. un uz clv. pror. lik. 2083.—2084. p. p. tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīuzaicina
obllgsc ! jas
turētāju,
par šanai aizmuguriski.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 8. janvārī
L. 2* 225 p
tbļ.
izdotts
us
Dundagas
izklausījusi
Jāņa
Jēkaba
dēla Alksre 720
Daugavpilī, 18. janv. 1924. g.
lū.umu dēļ aizgādnības
iecelšanas par fideikom. Vārda un 23. fpriiī 1883. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).
us Eduardam
Kārla
d.
ptcmbūtnē esošā Bruno Solca mantu, nostiprinātss
Sekretāra v. i. (paraksts)
.ergam
pieder,
nekust,
mantas
VentsKriš'
nolēma:
bezvēst*
prombūtnē
p*t
esoša Bruno
Šolca atstāto mantu iecelt pils apr., Dmdagas pagrsta .Stiebru*
aizgādnību, par ko paziņot Rīgas pilsētas mājas zem kteposta 24> 1164, — s e i n
Latgaļu aPSasiltlisit t. tlilloiiali.
bār.ņu
tiesai; šo lēmumu publicēt clv. mēneša laikā, skaitot no sludinājuma uz Uk. par laulību 50. uti 77. p. p. paiespiešanas
dienas,
ierasties
tiesā
proc. lik. 1944. p. kārtībā.
aiata at šo data zināmu, ka
tiesa
Bīs-ā. 1924 e. 10 janvatī 2ft 1619.
lidzņemot min. obligāciju
Annas Andiēja m. Geste, dzim. Vīksne,
Pie kam tiek ala radīts, ka pēc min.
Priekšsēdētāja v. Cimmermans.
orasibas lietā pret Andreju Kaspara d.
Sekretar» A. K n 1 v e.
tantiņa notecēšanas, ari obligācijas tuGeste, pat laulības šķiršanu, aizmugurētāja neierašanās gadījumā, 'parādu at
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. šis par samaksātu, un pašu obligāciju riski nosprieda: laulību noslēgts
1898. g. Ventspils ev. Iutnaņu
baznīcā
lūds. tiesība
pamatojoties
uz Andreja Pēlēja dēla par iznīcinātu, piešķirot
tiešā maijā, starp Andreju
Geste un
Medņa lūgumu un savu lēnumu^T924. g. pieprasīt
parāda
lidiētana
ls semes
Annu Vīksne, ' atzīt pat šķirtu, at22. jarļvarī paziņo, ka lūdzējs Andrejs grāmatām.
ļaujot sievai saukties viņas agrākā
uzPētera d. Mednis ka atbildētājs pēc b'j
Liepājā, 19. janv. 1924 g.
2*491/24. vārdā .Vīksne*.
Rīgas I. lec' miertiesneša izpildu raksta
Priekšsēd. b. V. Bienenstatns.
Ja atbildētājs civ. proc. Uk. 728., 7£1
1912 g. 14. novembrī zem 24s 3245 par
Sekretārs A. Jansons.
an 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
labu Miķelim Arolovičam prasības
notiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad
drošināšanai it iemaksājis tiesas depozītā

šināšan i

KBskanS ar savu
1924 g. 25 janvāra
i?siaiBB, meklē us sod. !!". _ 578. p
Cēsu apr,
apsūdzēto
3 d
pameta
Lubānes pag piederīgo, Kfrli Andreja
d. Vilciņu, 47 g. vecu, lieli auguma,
tumšiem matiem, gājām usam, . bez

v. i, (paraksts).

īss civ. proc. lik. 293.,

un
pēc

1915. g. 25. rprilī
Dibultos
mirušās
Annas
Jāņa
m. H a u s m a n

ir atklājies
mantojums, tamdēļ uzaicina
visus, kam kādas tiesības kā mantiniekiem , legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētam miertiesne im, sešu mēnešu
skaitot
no _šā sludinājuma
laikā,
iespiešanas _ .Vaid. Vestn.*.
Ja minētās personas
savas tiesības
minētā laikā nepieteiks, tad viņas tiks
atzītas, ka šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 21. janvārī 1924. g.
2*50
Miertiesnesis N e i m a n i s.

ZilBin lec. lol. Of-ks

Ltīfgfiles opgaiicllles.krlmlnalDOd.,

barzdas.
Visām iestādēm un personām, kutSro
Ir slnama minētā Kārļa Vilciņa un viņš
Ainai, Antonam
un Romualdam
Rasjāpaziņo
mantas
atrašanā?
vieta,
mušiem.
Rēzeknes apriņķa 2. lec. izmeklēšanas
Daugavpilī 19 janv. 1924,g.L24?134i/23 tiesnesim.
Dasgavpill, 29. janvārī 1924 g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
apstiprināts

Jelgavas apgabaltiesa,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. pamatodamās uz savu 1924 g. 7. janv.
īclēmurna, dara zināms vispārībai, ka paatklātā tiesas sēdē 1924. . g. 15 janvārī
āds
pēc
obligācijas
par
8000 rbļ.
izklausījusi Anritas Riekstiņ lūgumu, dēļ
korob. 1?06 g. 19 janv. zem 2* 86, uz
aizgādnības
iecelšanas par prombūtnē
Bramberģes
pagasta
lelģav.is apr,
esošas Katlines
Priedsit manta, nomājām
zem
hipotēkas
.Skud'u"
lēma: ar tiesas lēmumu 1921 g. 19 Ht 3475,
— atzīts pat
samaksātu an
septembrī
par
prombūtnē
esošās Kar
lūdzējam Kārlim Oroisroania dota tiesīb*
lints Prirda'it un 1921. g. 4. aprīlī
pat
prasīt šā parāda daēlaeu letses grāmatas
Eleifs Luizes Elvires
Priedait
mantu
Jelgavā, 23 janv. 1924. g.
iecelto aizgādnību atcelt, par ko naziņot
Rīgas pilsētas bīrlņu tiesai; šo lēmumu
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
publicēt civ. proc. lik. 1944. p. paredzētā
Sekretārs P ussars.
kārtībā.
Rīgā, 19?4. g. 16. janvāri 24» 2375,
Priekšsēd. v. A. Blumentals.
Sekretārs A. Kal ve.

Latgales apgabaltiesas

b. v. Magnus.
A. Platausks.

Latgales apgaaalties., 1. civilnod.
ar šo paziņo

vispārībai, ka
Rēzeknes
apt. Bērzgalei
pag. Škeņevas sādžas
piederig-is ,
An'ona dēls
Broņislavs
L o n t o n s

2L novembra
šķērdētāju
un

ar

apgabaltiesas

1923

g.

lēmumu at.īti
par izpar
viņa mantu iecelta

aizbildniecība.

LNš 783 23

Daugavpilī, 1924. g. 1. februārī.
Priekšsēdētāja b. V. Krūm iņš.
Seku tara v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes
apr. 5. lec. miertiesnesis,
kura kanciejā atrodas Varakļānu miestā

pamatodamies

uz civ. proc. lik. 140l.p.
1 d. 1239. p., saskaņā ar
savu lēmumu no . 19. jmv.,
1924. g. uzaicina
3. jan". 1919: gidā
miralā
PeVere
Andreja
d. Zepa
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas
tiesības augšminē am misrtiesaesim
uz
mantojamu, sastāvošu
neiaķa atstato
no zemes un d«2ādas kustamas
mant bas un atrodošos Rēzeknes
apriņķī,
Borkovas
pagastā,
Silageh
ciemā
minētam miertiesnesim
sešu
mēnešu
laikā, skaitot
no šī sludinājuma, iespiešanas
dienas .Valdības
Vēstnesī'.
Pēc šī termiņa notecēšanas,
nekādas
un civ. lik. X. sēj,

prasības

vairs netiks pieņemtas.

23. janv. 1924 g.
Miertiesnesis

MŠ253
J. B e t ķ i s.

Kandavas ižilrkņa miertlesneiīs

izsludina
7audētas

par

nederīgiem

sekošus

no-

dokumentus:

1) kara kļaus, apl., izd. no Cēsu kara
zem
apr. pr-ka 1921. g. 1. septembri
Ne 11098, uz Jēkaba Jēkaba d. Lapsel v.;
2) z'tga oas', Ud, no Netzas pagasta
valdes
1923. g. 22. jūnijā zem Ne 597,
uz Ādama Ignatoviči v,;
3) Ji'ga pasi, izd. no Nerzas pagasta l
valdes 1922. g 2. jūlijā zem 2* 539, uz
.
Fideja Nikolaja d. Ca&ul v.;
j
4) Latv. pasi, izd. no Nirzas paeasta
'valdes 1921. g. 6. jūlija zem 2* 106, uz
Stepam Ksz'mira d. Bul v;
5) Latv. pasi, izd. no Višgorodas pag.
j
valdēs 1922 g. 4. oktobrī zem Ne 6979,
uz Kārļa Jēkaba d. Tolman v.;
no arm'jas
6) kāja kļaus, apl, ird
1&20. g. zem
virsoavēln' eka
štāba
24a 162. uz Kārļa Jēkaba d. Tolman v,;
7) diviis vekseļus, izd,
no pils. Peun pils. Vārpa par
trovska par 2,707 r
8,010 r. uj Kārļa Jēkaba d. Tolman v;
8) kara klaus. apl. Izd. no Lf tg Ies
arti', pulka k-ra 1923 g. 9 jūnija zem
Ne 23)7, uz Mekula Jufč v;
^9) Lalv. pasi, izd. no lstras pag valz«m 24» 407,
des 1921. g. 10. augustā
u* Marijas Voldemāra ra. Nikiforovskajas
vārdu;
10) skolotājas apliec, izd no skclu
dep ta 1923 g. 19. sept. zem 2* 4056,
uz Zelmas Krastiņ v;
11) skolotājas apliet*., izd. no skolu
dep-ta 1923 g. 19. ztpt. zem 2* 96/4711,
uj Marijas Vo'd* maram. N.kiforovskajjs
vārdu;
12) kāja kļauj, apl.,
izd. no jātnieku
pulka 1921. g 15 aprīlī zem 24a 939. uz
Artur) !1 Roberta d. Freiman v.
501

Di» urftta ir-b Palīos l iec.
izsludina
zemāk minētos dokumentus,
kufi pieteikti kā nozaudēti, par neticīgiem:
1) Latv. pasi
Ne 138, izl 16. febr.
1920. g. no Paltmales
pag. valdes
uz

Emilijis Cābut v.;
2) Litv. pasi 24š 1515, izd. 11. aug,
1920 g. no Kabiles
pag. valdes uz
H<lenes Zaņa m. KuSinsVv v„;
3) Latv. pasi 2* 196719. izd. 1. mirtā
1922. g. ro Rīgas prefektūras uz Vinceita
Ādama d. Tr.'nkunlša v;
4) kara klatsibas
izpildīs
apliecību

atklātā ties 13 sēde 1924. g. 22. jsnvarī
caurskatijis
Fridricha
Čaibes
lūgumu
spriedums stāsies likumīga spēkā.
atzīt p;r samaksātu parādu 2500 krievu
Ne 2588,
Izd. 3. febtuatī
1920. g. no
Daugavp., 19 janv 1924.g. L2*282p/23. cara rubļu apmēra pēc vekseļa, nolēma
Dobeles apr.
apsardzības priekšniekaatzīt par iznīcinātu vekseli par 25'JO rbj.
Priekšsēdētājs (paraksts).
komandanta, nz Pētera Mūrnieka v.;
izdotu 1. maitā 1915. g. no Fridricha
Sekretāra v. (ps raksts). Caibe Annai Šulc un paradi
5) zirga pasi Mš 414, izd. 20 nov.
pec šī
vekseļa par samaksātu
līdz at vhām 1923 g no Bīriņu pag. valdes uz Pētera
Mūrnieka v;
piocenten.
6) Latv. rasi 24s 342, izd. 19. martā
Kanda ā, 29. janv. 1924 g.
1920 g. no Bīriņu pag. valdes uz Pētera
paziņo, ka aiz Vsldifenas noilguma uz
Miertiesnesis Bruzinskii».
B.erņa d. Mūrnieka v.;
1924 g. 22. janvārī
pie Daugavpils
7) Latv. pasi
Ne 93, izd. 9. martā
notāra P. Zibina ndsējtā noilgums ak'a.
1920 g. no Pabāžu pag. valdes un k* ja
24° 2 pamata, Juris jāda d. Milers ieguvis Daugavpils apriņķa
Ungurmutžas psmatodamies uz krim. proc. lik. 71., klaus. izp. apliec. 2* 42284, izd. 17. sept.
846.—852. p. p. un saskaņā ar 1921. g. no Rigas k«ra apr.
pr-ka
uz
pagastā
no Krustpils muiž s s tdslītu un
22 jmvara
lēmumu,
Jāņa Juliusa d. Kazaka v;
zemes gaba u, 11,61 deset. p'atībā, p?c savu _ 1924 g.
sod. lik. 581. p. 1. d. ap8) apliecība degvīna saņemšanai, izd.
plāna 24a 313. Minētais
akts
atzīmēts meklē uz
Daugavpils apr. zemes grāmatu leģ'stra vainoto, pie Daugavp ls apr., Izabe'inas 10. janv. 1923. g. zem Ne 201 no I iec.
pag. piederīgo,
15 g. veco
Pāvilu akcues Valdes
uz Mārtiņa Āboltiņa v; s
12. dajā zem 24š2552.
Aleksandra d, Aišpuru.
9) atvaļinājuma
apl. Ka 3844, Ud.
Daugavpilī, 1924. g. 30. janv. 2* 281
Tuvāk is pazīmes trūkst.
5. okU 1920 g. no Jaunjelgavas-Ilukstes
Vecākā rotara v. i A. Mi.kalkSi
Visīm iestādēm un personām, kurām kara
an, pr-ka uz Vladimira Jāņa d,
Sekretārs O. D rullē.
kurām ir zināma miaētā
Aiš*nra atraAiviekstes v.;
šanas vieta,
jpaziņo mieitiesnesim
10) Latv. pasi Ne 302, izd,
10. apr.
Krāslava
1920. g. no Vidrižu pag. vald-s uz
Krās'avā, 24. j*nv. 1921 g.
Mš 375 Pētefa Kārļa d. Skunsiina v.;
11) Latv. pasi Ne 593, izd.
13.'apr.
izsludina
par neder'gfim šalcošas
Miertiesnesis (n«r'l<st°).
1920. g..no Bīriņu pag. valdei tn zirga
pases un personas apliacfbas, kuras
Rīgas apr. 3. iec. miertiesnesis pfsl Nš 186, izd. no Br'ņu pag. valdes
pieteiktas par pazudušām ;
uz Mārtiņa Indriķa d Vjlzeta v.
Lat.ijas pases:
1) Ma 36416: no 3. p. siskaņā ar savus. g. 18 jaivarī lēmumu
iec. uz Alvīnes Jāņa m. Kulbis vaidu; meklē Kāri Mārtņa dēla Kovalevski
Personas _'pV; 2) Mš 4116 no Rigas 43 g v., kujš senāk dzīvojis Ja;njelg.
jref. uz Jāzepa Jāzepa d. Girdjjuša v.; apr., Seces pag., Kainņu mījā aps. uz izsludina par nederīgu, kā nozaud-tu,
Latvi .'as pases: 3 Ma 78191 no 3. p. s. 1. 581. p 2. d.
Latv. iekšz. rasi zem Nš 931, izdotu uz
Visas iestādēs un personas, kutam Friča At a d. "Putna
iec. uz Amālijas
Jēkaba m. Vārtiņ v;
vārdu, no Bates
zināms, kur atrodas mir etaisKovaļevskis
4) Mš 163451 no Rīgas pref. uj Pētera
pag, valdes 15 aprili 19 2. g
augšminētām
J.ņa d. Vitoliņa
vārda;
5) Mš 1292U tiek lūgtas pat to paziņot
Aizputes apr. pr-ka II. iec. palīgs
no Rīgas pret. uz lijas Jā.ja d. Bobtova mieitiesnesim, Rīgā, Andiēja Pumpura
vardu; 6) 2* 5537 no Dundagas pag. uz ielā Nš 1.
izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu,
Nikolaja Olga, d Andersen vārdu;
7)
Rigā, 22. janvārī 1924. g. 2* 9.
Latv. iekšzemes pasi
zem 24š 410, izd.
uz Izabellas
Minnas
2* 47667 no 12 pol iec. uz Jūlts Jf kaba
Miertiesnesis B ī 1 m a n s.
Ģ rta m. Ķetuž
m. Kalniņ
vārdu;
8)
149965 no
vārdu,
no
Aizviķu
pagasta valdes
uz Paula 2*
prel.
Andreja
Rī^rs
dēla Liepājas
go
1. iec. miertiesn., 30. mailā 19?0. g.
Lablaika
v.; 9) 2* 61594 no 8. fo\
uz
Berfļa
Leiba
Dāvida
lūgumu
un
lava
Aizpūtis
apr.
pr-Ka
pal.
2 iec
iec. uz Karlīnes Dīvlda m Ti'tiņ vārdu;
1924. gada 21 janvāra lēmums pamata, izs'udina pst nederīgu, kā
nozaudētu,
10) Mš 30891 ro 3. pol. lec. uz Adeuzaicina
Karalaučos
1922.
g.
3.
mar'a Latv. zirga pasi zem 24š 443, izd. uz
laides Viktora
meitas Zollntr
vārdu;
11) Mš 89340 no 3. pol. iee. uz Veltas mir. Gittes Rafaela m. Dvaia, dz. Sleien, Jēkaba Kunciša vārJu, no Aizvīķi p'g,
kreditorus, legatarijus, fideivaldes >3 dec. 1922. g.
Eduarda m. Dūiel v.; 12) Mš 79212 no mantin-,
3977
un
visas citas personas,
no 3- pol. iec. uz Natālija? Irmas Ernesta kom'sarijus
kam vatētu būt kādas tiesības vai pram. Čulka vārdr, 13) Mš 89428 no3. pol.
nel
atstāto mantojumu, pieiec. vg, Hermīnes Kāiļa ta. Biiich vaidu; sības uz
izsludina
par nederīgu kvīti 246 4280
teikt savas tiesības ūn prasības mier! 4) Nš 973 no Ssrkan pag. uz Paul:ne<
pat ustur s zīmei lūguma iesniegšanu,
tiesnesim
sešu
skaitot
mēnešu
laikā,
Gastava m. Dzērve
v.; 15) 24š 27125
Daugavpils ptef.. 8. martā
no šī sludinājuma
iespiešanas dienas izdotu no
no 8. .pol. iec. uz O'gas Jēkaba meitu
1923, g. uz Antona Adarnjanec vārdu,
Valdības
Vēstnesī".
Jurgenson vaidu; 16) Ns 2948 no Rīga? .
ku;a pieteikta kā nozaudēta
Tiesības un prasības, kufas nebūs pieapr. pr-' ta uz Eduarda
Mārtiņa
dēla
teiktas
ninētā
laika,
tiks
atzītas
par
Daugavpils prefektūra
Milersona vārdu; 17) J4š 450 no Stalbes
zaudētām uz visiem laikiem.
pag. u:
Jāņa Jufa
izsludina
par nederīgu
dēla Ozola
vardu;
Latvijas
pasi
Liepājā, 25 janv. 1924 g. 24š37.
18) Ms 227749 no Rīgas ptef. uz Lauras
2* 20279,
izd. 19 okt.
1922 g. no
I?ņi m Preis vārdu;
19) Ms 190873 no
Daugavpils prefekta uz Jevgeņija
Miettiesaesis J. Ziemelis.
Feodoiova vārdu, kūja
Rīgis pref. uz Zaras hržeļa m. Polo'cki
pieteikta, kā novārdu; 20) 24» 34850 no 12. pol. iec. uz Daugavpils apr., 5. iec. miertiesn. zaudētu.
Mīles N italijas Andreja
m. Pērkon
v,; pamatodamies uz k.p. 1 1239.p. un X. sēj.
21) Mš B0543 no 8. pol. Iec. uz Ernas
1402 p. uzaicina
1919. g. 12. jūniji
Fridtkha m. Lāc v.; 22) 24i 153Ī43 no mirušā Varkovas pils. Jāņa Jāņa dēla izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Rigis pref uz Otflijas Kristapa m. BaiKursiša
mantin, pieteikt savas mantoj. Latv. iekšzemes pasi, izdotu no viņa
meistet v; 23) M? 65077 no . 3. pol. lec. tiesības uz atstāto no mitušā Lielkursišu 3. nov. 1921,
g. zem Nš 1301 uz Samuz Marclsa Pēteja
d. Kalniņi
vārdu; sādžā nekustama īpašuma augšminētam sona Afanasieva vārdu
541
24) 2* 182048 no Rīgas piei. uz MĒrtiņa miertiesnesim
sešu
mēnešu laikā,
Jēkaba d. Auniņa vārdu.
skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
Personas apl.: 25) 24š 6807 no Rigas dienas .Vaid. Vēsta.**
izsludina
par nederīgu, kā sadegušu,
pref. uz Teodora Teodora d.Veņlševa v.
Miertiesnesis Fichtenbetgs. iekšz. pasi, izd. no viņa uz Kondiatlja
26) 24š 15496 no Rīgas pref. uz
Ivzna
Nikolajeva v.
551
Ivana d. Samsonovs vārdu.
Pamats:
Rigas prefektūras raksts izsludina par nederīgu
prefektūra
uzturas
zīmi
16, 17. un
18 janvāri 1924. g. iem 24š c 16848, izd. 26. febr. 1923. g. no
izsludina
par
nederīgu
Latvijas pasi
24š 465.
teķšl. ministr, pasu nodaļas uz Alekseja
2* l;043, Izd. 19, maijā 1921. g. no
Rigas preiekta pal. (paraksts).
«ja d, Afanaijeva vārdu, kūta pieteikta
Daugavpils ptef. uz Zuzannas Pelnīs v.,
Pasi nod, darbv. Q r i n b e r g s. par nozaudētu.
kūta pieteikta pat nozaudētu.

Latgalei iiidiitiu. mm\i notārs

lasiiiilSs āR, 6. lu. misrllesnesis

m$ prefektūru

Aizputei anr. pr-Ha pal. Par Z. iec.

Daugavpils prefektūra

Hakstesapr. pr-ka Liec. palīgs

Ilūkstes apriņķa pr-ka 1.lec. palīgs

Daugavpils prefektūra

Iespiesti Valsts tipogrāfijā.

Daugavpils

'

