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Instrukcija

no ārzemēm

vagonu

un

muitas

uzraudzībai.

1. §.
turošo

Visiem
vilcienu

guļamvagoniem

ārzemju
sastāvos

Sēde 4. marta.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans

pulksten 5,5.
F. Cielenam pagarina atvaļinājumu līdz
15. martam.
nolemt 22.

fe-

Iesniegto priekšlikumu,
bruāra sēdē pieņemto lēmumu par auto-

satiksmi

uz-

ietilpstošiem

un restorānvagoniem uz

dzelzsceļu virsvaldes
jābūt* apgādātiem ar

SAEIMA.

uzaicina visus savus god. pasūtītājus, kuru rēķini par saņemtiem «Valdības Vēstnesi",
sludinājumiem, likumu un rīkojumu krājumiem un citiem drukas darbiem vēl nebūtu
nokārtoti, tos nokārtot

no ārzemēm ienākušo guļamvagonu un restorānvagonu
muitas uzraudzībai.

ienākošo guļam-

restorānvagonu

rīkojuma

pamata

noteikta

parauga

inventāra sarakstiem.
Guļamvagonu un
restorānvagonu
īpašniekam-dzelzsceļam
vai starptautiskai
guļamvagonu sabiedrībai piederošais maināmais inventārs
(gultas segas, spilveni, gultas un galda
veļa, ķēķa, galda, tējas un kafijas trauki

un piederumi,

naži, dakšiņas,

karotes

u. t. t.) uz dzelzsceļu virsvaldes rīkojuma
nomo iestāžu likvidēšanu grozīt tādā pamata jāapzīmogo.
Piezīme.
Dzelzsceļu
virsvaldei
ziņā, ka mācības līdzekļu biroja likvidēpriekšlaicīgi jāpaziņo muitas deparšanas termiņš pagarināms līdz 1925. g.
tamentam par
guļamvagonu un
1. aprilim, atraida ar 33 pret 30 balsīm,
restorānvagonu iekārtošanu ārzemju
1 atturoties.
vilcienu

Iesniegtos likumprojektus nodod attiecīgās komisijās.

Pieņem, pa pantiem lasot, likumu par
Latvijas

teritorijas

iedalī-

šanu apriņķos (referents G. Reinhards).

Visā visumā likumu otrā lasījumā pieņem ar 56 pret 15 balsīm, 1 atturoties.
Trešo
lasījumu
noliek uz
1. aprīli.
Valsts kontroles padomes locekļu apstiprināšana notiek slēgtā sēdē.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5

Valdības rīkojumi un pavēles.

pie 1922. g. 9. maija „Valdības Vēstneša"
102. numurā publicēto noteikumu ievedmuitas ierēķināšanai
par eksportējamo
preču ražošanai izlietotām ārzemju izejvielām II. speciālās daļas.
II.

S p e c i a 1 ā d a ļ a.

L. Ievedmuitas atmaksa par zalpeteri,
kas izlietots pie eksportējamā šaujamā un
spridzināmā pulvera ražošanas.
kālija
zalpetera
1. Lai konstatētu
(slāpekļa skābais kālijs) saturu izvedamā
medinieku šaujamā un spridzināmā pulstatītajā
vai
viņa
verī, muitas ierēdņi
pilnvarnieka klātbūtnē noņem paraugus
ne vairāk, kā no katrām 10 vienāda iesaiņojuma
vietām 1 paraugu, pie kam
nepilnas 10 vietas skaitāmas pārpilnām.
Paraugi nosūcami Latvijas universitātes
ķimiskai laboratorijai, kura nosaka kālija
zalpetera procentuālo saturu minētos pazalpetera saturs visā
raugos. _ Kālija
eksportējamā partijā aprēķināms procentos no pulvera netto
svara, izejot no
daudzuma, kurš atrasts pie analizēs.
Ievedmuita

no konstatētā

atmaksājama

par 90°/o

zalpetera daudzuma.

Uz katras priekšā

stādītas

ieved-

muitas kvītes pamata var tikt izdota ierēķinu apliecība par sumu, kas līdzinās
8oo no samaksātās ievedmuitas nodokļu
sumas par šo noteikumu
2. p. minēto

daudzumu. Par to eksportējamo pulvera
daudzumu, ko nevar segt ar ievedmuitas
kvītēm, nekādā gadījumā nav izdodamas
ierēķinu apliecības.
1924. g. 29. februārī.

JV? 4479.

Finansu ministrs
RingoldsKalnings.

Muitas departamenta
E.

2. §.

direktors
Dundurs.

sastāvos.

Lai novērstu kontrabandas preču

ievešanu zem vagona inventāra nosaupierobežas muitas iestādei pie-

kuma,

ņemot

un

izlaižot

virskonduktora

un

3. §.

ne vēlāki kā līdz š. g. 15. martam,
iemaksājot attiecīgas sumas vai nu vietējas valsts bankas
tās tieši valsts tipogrāfijai, uzrādot rēķinu numurus.

piederumiem,

tēm, puķēm

Ja uz

ārzemēm ejošā vilciena
sastāvā ietilpstošā guļamvagonā vai restorānvagonā (2. §.) pie vagona inventāra
pārbaudīšanas pierobežas muitas
iestādē atrod šī inventāra
dažu priekšmetu iztrūkumu, tad muitas ierēdnim jāsastāda ar visu pie pārbaudīšanas klātesošo parakstiem attiecīgs akts par iztrūkstošiem priekšmetiem, uzrādot vagona

nažiem,

dakšiņām,

karo-

u. t. 1. priekšmetiem(muitas

lik. 650. panta pielikuma
turpinājumā).

13. p. 1914. g.

No

riem pirmais nododams restoratoram zem

nenomuitotās

restoratora

rīcībā

iestādē.

kafiju
restorānvagona atgriešanās

no ārzemēm

restorators

nodod muitas

ierēdnim izvesto vagona privātās iekārtas
sarakstu

(5. §), kā

ari

divos

ar vagona

un vilciena numuriem atzīmētu ēdamvielu, dzērienu un
tabakas izstrādājumu
krājuma sarakstu
(uz drukātas blankas), pie kam šim krājumam
daudzuma
ziņā
nedrīkst būt
preču raksturs.
Piezīme. Restorānvagona
bufetes
skapjiem un citām provīzijas uzgla-

bāšanas telpām

provizijas

10 kg.

kartupeļus
....
svaigu gaļu....
svaigas zivis
...
sviestu
olas
sieru

cukuru

Pie

ārzemju

muitas ierēdnis atstāj

tikai:

paraksta uz otra eksemplāra, bet šis pēdējais
atstājams
pierobežas
muitas
6. §.

nodaļas vai ari piesūtīt

maizi

Par vagona apskatīšanas un restorānvagona iekārtas privāto
piederumu pārbaudīšanas rezultātiem
muitas ierēdnis
taisa attiecīgu
atzīmi uz abiem privātā
inventāra saraksta eKsemplariem, no ku-

ārzemju vilcienus piederumu
vagonu pavadītāju eksemplāros

klātbūtnē maināmais inventārs jāsalīdzina
ar vagona inventāra sarakstiem (1. §.)

tēju
Liekie muitojamie un
ārzemju

provizijas

10 „
12 „
4 „
3 „
50 gab.
1 kg.
2 „
x /4 „
400 gr.

ātri

krājumi

bojājošies

apmaksājami

ar ievedmuitas nodokli vai atstājami pierobežas muitas
iestādē to atpakaļ izvešanai uz ārzemēm parastā kārtībā (7. §).
No muitas nodokļa brīvās preces, ja vi-

ņām daudzuma ziņā nav preču raksturs,
pēc to pārbaudīšanas pielaižamas netraucētai ievešanai.
11. §.

krājumu

Par

restorānvagona

pārbaudīšanu

provizijas

muitas ierēdnis

taisa attiecīgu atzīmi uz abiem restoratora
jābūt tā ierīkotiem, iesniegtiem provizijas saraksta eksemplā-

provīzija,

riem (6. §), uzrādot pārbaudīšanas dienu
un pielikto muitas plombu skaitu, kā ari

Sis akts sastādams

otros nomuitota ārzemju vai vietējā

vizijas

divos eksemplāros, no kuriem pirmais
zem paraksta uz akta otrā eksemplāra

provīzija, kura lietojama vilcienam
ejot pa Latvijas teritoriju.

un

Papildinājums

Valsts tipogrāfija

Instrukcija

vielām.

- --

Atvērts

J. Blumbergs.

ievedmuitas

ierēķināšanai par eksportējamo preču
ražošanai izlietotām ārzemju izej-
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.

Saziņā ar satiksmes ministri

Saeima.

2.

. ien-

svētdiena* un svēikudiena»

"fl^ļ

vilciena numuru.

ka vienos

lai atrastos nenomuitota
kura lietojama vilcienam
atrodoties uz ārzemju teritorijas, bet

nododams vagona pavadītājam, bet otrais
eksemplārs atstājams pierobežas muitas
iestādē. Pie aktā minētā vagona atgrie-

šanās no ārzemēm,

pierobežas

muitas

iestādē apskata
vagonu
un pārbauda
viņa inventāru pēc saraksta un ņemot
vērā aktu par iztrūkstošiem inventāra
priekšmetiem. Ja
inventārs
saskan ar
sarakstu un pārbaudīšanas aktu, muitas
ierēdnis taisa attiecīgu atzīmi uz abiem
akta eksemplāriem un muitas ziņā lieta

uzskatama

par izbeigtu,

atstājams tanī
4. §.

pie kara

akts

pašā muitas iestādē.

Gadījumā,

ja pārbaudot

no

ār-

zemēm ienākušā vilciena sastāvā atrodošos guļamvagona vai restorānvagona inventāru, pierobežas muitas iestāde atrod
pēc inventāra saraksta (1. §), vai ari pēc
iztrūkstošo inventāru
(3. §)
akta
par
kādus nebūt liekus priekšmetus, tad šie
liekie, bez vagona īpašnieka-dzelzsceļa
guļamvagonu
sabievai starptautiskās
drības (1. §) apstiprinātā zīmoga iespie-

duma pr iekšmeti konfiscējami kā kontrabanda,

par ko sastādams

sevišķs proto-

kols (15. §).
Liekie, bet ar vagona īpašnieka-dzelzsceļa vai starptautiskās guļamvagonu sazīmogu
apzīmētie
inventāra
biedrības

priekšmeti ielaižami netraucēti, atzīmējot

Bufetes

skapju

un

provizijas

no-

būtu pilnīgi
otrām.

noslēgtas

7. §.
Muita izdara likumā paredzēto
restorānvagonu apskatīšanu un pārbauda
visus privātās
iekārtas
piederumus un
restorāna provizijas krājumus pēc izvesto
priekšmetu (5. §) un provizijas sarakstiem (6. §).
Pēc

saraksta

pieteiktā

provīzija

uz

8. §.
Ja restorānvagona
privātas
iekārtas
piederumi
pilnīgi
saskan
ar
izvesto priekšmetu saraksta datiem (7. §),

tad muitas ierēdnis taisa attiecīgu atzīmi
uz abiem izvestā
privātā inventāra saraksta eksemplāriem, kuri pēc tam nododami pierobežas muitas iestādei.
9. §.

Visi

pie restorānvagona

pārbau-

dīšanas, pēc izvesto priekšmetu saraksta,
atrastie liekie privātā inventāra piederumi
un
pēc
provizijas
saraksta
— liekie
ārzemju
provizijas
krājumi, kā nepieteikti
pierobežas muitas iestādē (6. §),

10. §.
Pēc provizijas
krājumu pārbaudīšanas (7. §), muitas ierēdnis uzmanīgi un sīki apskata no iekš- un ārpuses
restoratora
piedāvātās
telpas sarakstā
pieteiktās nenomuitotās ārzemju provizijas uzglabāšanai un, pārliecinājies par
šo telpu pilnīgu drošību (6. §. piezīme),
atļauj viņās ievietot ātri nebojājošos pro-

Pie

vilciena

atiešanas

uz

ārze-

parakstās par uzglabāšanā

atstāto proRestorators

no

pierobe-

žas muitas saņemto:
zemju provīziju pēc

1) aizplombēto ārattiecīga
saraksta,
uzrādot muitas plombu skaitu (izrakstītu

Šāds paraksts dodams uz abiem provizijas saraksta eksemplāriem, no kuriem
viens paliek pierobežas
muitas iestāde
uzraudzībai, lai restoratora
uzglabāšanā
atstātā ārzemju provizija tiktu laikā (12. §)
atpakaļ izve-ta uz ārzemēm vai apmaksāta ar ievedmuitas
12. §.

nodokli.

Restoratora

uzglabāšanā

pēc

restoratora
vēlēšanos var no muitas saraksta atstātā provizija jāizved atpakaļ
ar
ievedpārbaudīta un nomuitota uz ārzemēm vai jāapmaksā
ierēd ņa tikt
parastā
kārtibā,
saskaņā ar pastāvošo muitas nodokli divu nedēļu laikā no
restoratora paraksta došanas' dienas par
ievedmuitas tarifu.

esošiem
5. §.

(10. §).

vienas no eksemplāru.

konfiscējami

mēm restoratoram jānodod muitas ierēdnim
pašrocīgi parakstīts ar uzrādītiem
vagona un vilciena numuriem izvedamo
priekšmetu
saraksts divos eksemplāros
(uz drukātas blankas) par visiem vjņam
personīgi
piederošiem
restorānvagona
iekārtas priekšmetiem, t. i par visāda
veida galda un ķēķa veļu, galda, ķēķa,
tējas, kafijas,
uzkožamo
traukiem un

daudzumu

liktavu šķērssienas visādā ziņā tā
jāierīko, ka to atsevišķas telpas lai burtiem) un 2) provizijas saraksta pirmo

sarakstā un
patos vienīgi inventāra
rakstoties visiem vagona inventāra pārbaudīšanā dalību ņemošiem ' un klātierēdņiem.

ziņas par restoratora rīcībā

un

uzskatami

par kontra-

bandu, par ko sastādams attiecīgs protokols (muitas lik. 997. p. un 15. §).

vīziju, kurai daudzuma ziņā nedrīkst būt
preču raksturs,

plombē.

pēc kam

šīs telpas aiz-

viņa uzglabāšanā atstātās provizijas saņemšanu
(11. §),
pie kam attiecīgās
muitas formalitātes
nokārtojamas kādā
pie dzelzsceļa atrodošās muitas iestādē.

Muita, kura izpildījusi

šīs formalitātes,
par to ielaidmuitai ar atzīmi uz
provizijas saraksta.

paziņo

13. §.
11. § paredzētā kārtībā
restoratoram atstāto ārzemju provīziju, pie
tāsizvešanas uz ārzemēm, var uzrādīt
kura katrā
pierobežas muitas iestādē.
Konstatējot,
ka
provizijas
telpas
un
muitas plombas ir neaizkārtas,
ta pierobežas muitas iestād e,
kura
izlaiž

restorānvagonu, nogriež muitas plombas.
Par plombu nogriešanu muitas ierēdnis
taisa
attiecīgu atzīmi uz provizijas saraksta ;
šis saraksta
eksemplārs
tiek
pievienots
(12
§) otram
un
nodots
muitas iestādes
glabāšanā varbūtējām
revizijām vai izziņām.
14. §. Gadījuma, ja muitas plombas uz
restorānvagona
provizijas uzglabāšanas
telpām, vai pašas šīs telpas izrādītos tādā
mēra bojātas, ka viņās iespējams iekļūt
(6. § piezīme un 10. *), muitas ierēdnis
pec provizijas
saraksta
(11.
§)
pār-

bauda

visu

atrodošos

ar ievedmuitas

no-

dokli neapmaksāto ārzemes provīziju un,
saskaņā ar pārbaudīšanas rezultātiem un
provizijas saraksta datiem, sastāda attie-

cīgu protokolu dēļ parastā muitas nodokļa steidzīgas piedzīšanas no dzelzsceļa vai restorānvagona turētāja par iztrūkstošiem ārzemju produktiem, dzērieniem
un
tabakas
izstrādājumiem
neapstrīdamu prasību kārtībā (16. §).
15. §. Restoratoriem, bufetes apkalpotājiem un vagona pavadītājiem tāpat

kā visiem citiem Latvijas un
dzelzsceļniakieni- ir aizliegts

ārzemju
vilcienos

sev līdzvest bez dienesta vāi personīgām

vajrdzībām ceļā nepieciešamām lietām
vēl kādus nebūt citus priekšmetus, kādēļ
visos tādos gadījumos par
muitas lik.
p. pārkāpšanu
muitas ierēdnim
jāsastāda attiecīgs protokols dēļ vainīgo
saukšanas pie atbildības uz muitas lik.

?'5S.

997. un 992 pantu pamata,
priekšmeti konfiscējami

kā

bet liekie
kontrabanda

(16. §).
16. §.

Muitas

strukcijas

nodoklis

14. §

pēc

sīs

in-

soda nauda pec
bufetes apkalpotāji

un

15. §, ja restorators,
vai restorānvagonu un guļamvagonu pavadītāji to nenomaksā likumīgā laikā,

guļampiedzenami
no starptautiskās
vagonu sabiedrības caur dzelzsceļu virsvaldi valsts neapstrīdamu prasību kārtībā.
1924. g. 31. janvārī. Ne 2169.
Dzelzsceļu virsvaldes galvenais
direktors K. B ļ o d n i e k s.
Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.

2389.

Gr.gorijs

Nikifora

d.

1924. g. 8. februāra-raksts Ne 16047. — 8893/24. g.
2390. Krūmiņš, Pēteris Pētera d. —
Rīgas policijas 12. iec. pr-ka 1924. g.
11. februāra raksts M> 8903. — 8359 23. g.
2391. Kļavenieks, Jānis Jēkaba d. —
Jelgavas prefekta 1924. g. 9. februāra
raksts JSfs 3342/ 1/23. g. — 8975/24. g.
2392. Krūmiņš, Pēteris Mārtiņa d. —
Madonas iec. policijas pr-ka
1924. g.

2394. Mežsargs, Arvids Friča d. —
priekšsēdētāja
1924. g.
Kara tiesas
20 februāra raksts N° 3471. — 7903/23. g.

2395. Nadricka, Nadežda. Rīgas apgabaltiesas II. kriminalnodalas
1924. g.
15. februāra
raksts
N° 21910. —
8841 24. g.

2396. Riekstiņš,
Valmieras apriņķa
1924. z. 9.

febr.

Jānis Mārtiņa d. —
priekšn. II. iec. pal.
raksts

N° 2010.

—

8569 23. g.

Grigorijs Proskovprefekta
1924. g.

jas d. — Daugavpils
12. febr. raksts Nb 21229. — 7779/23. g.
2382. Brauske, Kārlis Kārļa d. -

1.

Pieņem

papildinājumu

jumu projektu karaklausības
nolemj to iesniegt Saeimai.

un

grozī-

likumā

un

2
Ieceļ Kristapu Fichtenbergu
par miertiesniesi pie Jelgavas apgabaltiesas.
3. Apspriež

tekošās

darbības

jautā-

jumus.

Ministru kabinets
ša gada 26. februāra sēdē atsvabināja no
amata uz paša lūgumu Rīgas apgabala
tiesas locekli Aleksandru Lazdiņu.
-—•-n>-m^tT>-irrOTit-nni'afļiri

mi BwaMkfjfci^rmTKiirMīTiiiiMMiiiiMii^^M
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...

priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Sestdien, 8. martā „Meli".

Tirdzniecība

un rūpniecība.

Rīges birža, i 924. gbda 5 marta.

Latvija un-citas valstis.
Mūsu attiecības ar Kneviju.
Maskavā, 1. martā. Latvijas sūtnis

K. Ozols

sarīkoja

aizejošam

ārlietu

Ārzemes.
Vācija un

Iekšējās apsardzības pārvaldes

pirmo
„Heteras
meita, hetera un mātes instinkti, kafēšantanu parašas un sirds pārdzīvojumi,
mūslaiku sabiedrības ļaudis un intima
pasaule — tas viss piešķi r lugai ļoti
saistošu saturu. Ceturtdien, 6. martā,
pulksten 5 pēc pusdienas, skolnieku izrāde
W. Blaumaņa klasiskā drāma „I n d_ r ani",
jauno pārpildīto
kura pagājušā izrāde
auditoriju
aizrāva līdz lielai sajūsmai.
Piektdien, 7. martā, otru reizi Annas
mantojums".
Brigader „Heteras

Kursi

M> 20547.

direktors J. Ieva.

Brigader drāma
Annas
mantojums". Māte un

reizi

1924. g. 4. martā.

Administratīvā departamenta

raksts JVs 16456. — 8878/24. g.
Bogdanovs,

sēde

— Daugavpils prefekta 1924. g. 23. janItālijas sūtnis Latvija Piačentini
vāra raksts JVb 6223. — 8072/23. g.
pēc ilgāka atvaļinājuma atgriezies Rīgā
2400. Zariņš, Eduards Jākaba d. — un uzņēmies savus amata pienākumus.
Iekšlietu ministrijas emigrantu un bēgļu
nodaļas
1924. g. 22. februāra raksts
No 121630. — 8859/24. g.
Rīgā, 1924. g. 1. martā.

Trešdien, 5. martā,

Nacionālais teātra.
Ministru kabineta

komisariāta Baltijas valstu nodaļas vadī2397. Sarvovs-Leitans, Jēzups Jurija tājam Rubiņinam par godu
vakariņas,
dēls. — Rīgas V. iec. miertiesneša
kurās piedalījās ari jaunais nodaļas va1924. g. 5. februāra raks.s JV» 780,21. g.
dītājs Steins un citi komisariāta
darbi— 3678 22. g.
nieki. Steins ir pazīstams kā ekono2398. Sīmans, Rūdolfs
Jāņa d. — mists un piedalījies nesen tirdzniecības
Valkas apr. 4. iec. miertiesneša 1924. g.
līguma slēgšanā starp SSSR un Itāliju.
15. februāra raksts JV» 75. — 8275/23 g.
LTA.
2399. Voitkevičs, Afanasijs Osipa d.

2380. Andruškevičs, Eduards Osipa
d. — Daugavpils prefekta p. g. 29.. de2381.

Māksla

Valdības darbība.

prefekta

13. februāra raksts M> 4270. — 8938/24. g.
2393. Mancevs, Aleksandrs. — Latgales apgabaltiesas 2. kriminalnodalas
1924. g. 14. februāra raksts Nq 3198. —
9022 24. g.

. Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Nr. 67.

cembra

Kisiļcvs,

— Daugavpils

100 Latvijas

100 Francijas

100 Beļģijas

iranki

100 Somijas markas
100 Igaunijas markas
10,000 Polijas marksa

50,

zelta rabļi

. . .

52,—

25,50

Krievijas sudrabag* -£
par I rt*
;
J$ļ}
SSSR cervoņecs
5°/o neatkarības aizņemams .
2,
2,1C
ga/a Zemes banka ķīla zīmes
98,
100
Rīgas biržas komitejas kotaclļas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baitgailis
biržas maklers

M. O k m i a n s

Telegramas.
(Latvijas

telegrāfa

aģentūras

Londonā,

Rī*ra

....
...
....

100 Lietuvas Uti
10 Krievijas

Iecelšanas.
Rezolūcija.
Apstiprinu par techniskās padomes locekļiem uz
nākamiem 2 gadiem,
skaitot no š. g. 1. marta

....

...
. . .
. .
100 Čechoslcvaku kronas . .
100 Holandes guldeņi
. . .
1 biljons Vācijas marka , . .

Zvērināts

LTA.

....

franki

Itālijas tiri
Zviedrijas kronas
Norvēģijas kronas
Dānijas kronas

Francija

„Cap Polonio".

2,—
5,16 — 5,21
22,17 — 22,39
20,95 — 21,60
18,25 — 18,85
8885 — 90,20
21,95 — 22,60
134,25 —136,30
69,75 — 71.85
80,55 — 83,05
14,70 — 15,30
191,65 — 19455
1.
150
12,80— 13,30
1,34 — 1,4i)
0,01

..... .

100 Šveices iranki

100
100
100
100

B e r 1 i n ē, 3. martā. Sestdien pirmo
reizi kopš pasaules kara Šerburgas ostā
(Francijā) iebraucis vācu kuģis — pasažiertvaikonis

rbļ.

Amerikas dolārs
Angļu mārciņa

arzem u telegrsmr

4. martā.

Pazīstamais

amerikāņu finansists Pjerponts Morgans
izbraucis no Ņujorkas uz Neapoli, lai
piedalītos

sarunās

par

starptautiskiem

Cēsu apr. priekšn pal. 1. iec. 1924. g.
7. februāra raksts M> 877. — 8768 23. g.
2383. Bērziņš, Fridrichs Juliusa d. —

sekošas personas:

Jelgavas pilsētai policijas 3. iec. prikšn.
1924. g. 24. februāra raksts N°2414 22. g.
— 9156/24 g.

prese sniedz sensacionelas ziņas par nesākot ar š. g. 29. februāri, pārvietojusies
laimes gadījumu Drezdenes militārā labono Citadeles Ne 43 uz
Kazaku
ielu
ratorijā, kur septiņas personas nonāN° 3/5 (bij. etapa komandanta
telpās)
Iekšlietu ministrs A. Birznieks.
vējusi kāda
jauna
smacējoša
flig. A. — Telefons caur telegrāfu un
*
ētera
gāze.
Par tās
eksiAr zemkopības ministra rīkojumu laikā no 1924. g. telefonu
rotas centrāli. — Priekšnieka
atklātībai
stenci
un
īpašībām
līdzsim
1. februāra līdz 1. martam zemju departamenta
kabinets — telef. JMs 38-39..
mērniecības daļā ieskaitīti.
nekas nebija zināms.
Laikraksti
zin

2384.

Rīgas

Blīgzne,

prefektūras

Sabina

Jāņa m. —

1924. g. 11. janvāra

raksts JV& 10953. — 8956/24. g.
2385. Birets, Eduards Kārļa

d. —

1) profesoru, būvinženieru Mārt'ņu Bīmani,
2) docenta, inženieiu - technologu Kārli Reze vski,
3) docenta, būvinženieru Eduardu V e i s u,
4) docentu, būvinženieru
Edmundu Ziemeli.
1924. g. 1. martā.

Jelgavas kriminālpolicijas
priekšnieka
1924. g. 21. janvāra raksts JM° 195 I. —
8822/24. g.
2386. Dannenieks, Jēkabs Jāņa d. —
Rīgas apgabali 8. iec. izmeklēšanas
tiesneša
N° 248.

2387.

— Cēsu

1) Ādolfs Grinvaids par vecāko mērnieku,
skaitot no 1924. g. 1. februāra;
2) Valdis Dombrovskis par vecāko mērnieku
uz brīva līguma, skaitot no 1924. g. 15. februāra.
Izslēgti: 1) II. šķiras
mērnieks Vasilijs Isajevs uz paša lūgumu no 1924. g. 1. februāra;
2) mernieks-revidents Caune Ernsts uz paša
1924. g.
19. februāra raksts
lūgumu no 924. g. 1. februāra.
— 8961/24. e.
Paaugstināti: II. šķiras vecākais inženiers Egons
Dzudza, Grigorijs Dementija d. Adsons par I. šķiras
vecāko inženieri, skaitot
apr. pr-ka 1924. g. 15. februāra no 19-'4 g. 1. februāra.

raksts M> 4881 23. — 9160 / 24. g.
2388. Grachoļskis, Jānis Jēzupa d. —
Ludzas

pils.

policijas

pr-ka

Daļas

vadītajā, techniskā

Rīgas kara apriņķa priekšnieka
pārvalde,

Rīgas pasta kantora paziņojums.
Šī gada februāra mēnesī izņemtas
no pasta kastītēm un nav nosūtītas pēc

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
uz

17.

marta

1923.

g.

obligācijām:

dēls Kissin parādu

pēc sekošām

jo

esot

absolūti

neredzama

un

bez

d)

menti.

1 pastkarte ar nepilnīgu adresi;

Abu

valstu

politiski-militara

savienība ar to stājusies spēkā.

markām.

KedaKtora:

Juris K ļ a vi ņ š.
1) par

i:.300

rbļ, apstipriRigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
1912 g zem J& 2980
uz nekustamo īpašumu Rīgā, IV hipotēku iz Latvijas civillikumu kop. 36. p. piezem;? grāmatu reģ
iecirknī
N» 1052, rimes pamata, ar šo paziņo vispārībai.
ka laulātie
draudi Mārtiņš
Jāņa dēls
izdotas
no Ābrami
Izrfeli d. Ķiķina
Mi labu Ģertrūde
Emsta meitai f, Zen..- Muižnieks un Agnese (Agnija) Stepam m
baš, k s viņuirctdējusi blanko; 2) divas Muižniek, dzim.Aleksejeva noslēguši savstarp'' o laulības līgumu pie Rīgas notāra
obli acijas par 5000 ibļ. katra, apst pr14. janvārī
1924 gadā
nātfs 15. okt brī 1912 gadā ar f* M2I M. Čulkova
reģistra
JG 661, ar kurn viņi, attiecība
un
3122 uz to pašu nekustamo ī

nātus 4. o.tobiī

1. augustā

vēstīt, ka ta esot nesalīdzināmi bīstamāka
par visām pasaules karā lietotām gāzēm,

M. Arons.

Kantora priekšnieks

likuma par vienīgo maksāšanas
līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Didiiķa
Balcera
lūgumu . un
savu lēmumu no 1924. g. 26 f.bruap
paziņo, ka parādnieks
Didiiķis Balcers
parādu
pēc obligācijas par 10 000 rbļ.,
apstiprinātas
1911. g 10. novembrī zem
N*
aJste 39;9 uz nekustamo īpašumu Rīgā, *umu,
izdots no ta paša Āb am« I raeļs
5. hipotēku iecirknī zem zemes grāmatu
dēla Kissins par labu Nehemijam Qurreģ.
JsB 1123,
izcotas
no Didricha
vič m ar Gjrevic, kuras viņš ir ccdējis
Dāvida
d. Balcera
par
labu
Kārlim
blanko
—? ir samaksājis, bet šī xugšā
Menjelim un Almai Voibi, kas viņu ir
minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
cedējusi blanko, — ir samaksā is, bet šī
atpakaļ parādniekam deļ dzēšanas zemes
izaugšā minētā obligsc'ja nevar tikt
gra aiā?, tamdēļ, ka ir gājušas zudu na
dēļ dzēsniegta ftpakaļ parādniekam
Tāpēc
apgabaltiesas
3. civnnodaļa
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir
uzaicina
visas personas, kurām būtu
gājusi zudumā.
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām
Tāpēc
apgabaltiesas
3. civilnodaļa
pieteikties tiesā viena
mēneša laikā
kurām
būtu
uzaicina
visas
personas,
skaitot no dienas, kad šis sludinājumi
tiesības uz augšā aprādīto
obligāciju, iespiests .Valdības Vēstnesī* un aizrāda,
pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieskaitot no dienas, kad
š«s sludinājums
teiksies,
obligācijas atzīs par
iznici
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aiznātam un lūdzējam dos tiesība prasīt
personas
noteiktā
laikā
rāda, ka ja šīs
parada dzēšanu zemes grāmatā.
nepieteiksies, obligāciju
atzīs par izRīgā, 26. februārī 1924. g. J* 1567
nīcinātu un lūdzējam dos _ tiesību prasīt
Pnekšsed. v. A. Blumentals
parāda dzēšanu zemes grāmatā.
Sekretārs
A. Kaive
Rīgā, 1924 27. februārī, td 1353.
Jaunjelgavas
apr. priekšneka
palīgs
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s, 2. iecirknī
izgludina
par nederīgu noSekretārs
Kalve.
zaudētu kāta klausības «pliecibu izdotu
no Jauniilgavas-Ilukstes
kara apriņķa
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod. priekšnieka
1923 gada 16. jūnijā zcti
pamatojoties
uz
17. marta
1923. g N° 226/<455 uz Jāņa Pētep d Šūpuļa v.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. nn 2062 p. p _ Kuldīgas apr. pr-ka palīgs 2. iec.
ievērojot Ab'ama Izraēla d. Ki sna lū- irsludina par n- derīgu Latvijas iekšzemes
Juja Matīsa
d
gumu un savu lēmumu no 19. februāra pa»i uz Jurgenovska
Ab'ams vārdu, izdotu no Sātiņu ragasta
valdes
15-24 g. paziņo, ka parādnieks
Izriela

Franču

Francijas
-Cechoslovaķijas
līguma
ratifikācijas
doku-

13. februāra raksts Ns 5795. — 8557/23 g.

pamatojoties

(Radio.)

a) 14 vēstules bez adresēm,

e) 11 bandroles bez apmaksas ar past-

vietā EdD a u g u 1 s
vieta R. Ķēķis

Bordo, 4. martā.

un

b) 18 pastkartes bez adresēm,
c) 3 vēstules ar nepilnīgām adresēm,

Darbveža

1924. g.

Ungārijai

smakas.
Parizē, 4. martā. (Reiters.) „Qnai
d'Orsav" telpās šodien apmainīti

piederības:

vicedirektora

aizdevumiem
Vācijai.

1&24. g. zem M» 1122.

Šim numuram 6 lappuses

Rīga» apgabaltiesa» 3 civiliar>«iaļ
*
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. pp.
pamata
paziņo, ka pec
1917. gadā
22. janvārī Jaunpilī mirušā Ķēču pag.
.Lejas-Biķernieku J* 18- *i* mājas īpašneka
Pētera
Čandera
Jāņa dēla
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ii
uz šo mantojamu, vai sakarā ar to,
tirsības kā mantiniekiem , Iegatarijiem,
uz
viņu noslēgto
laulību,
ir atcē- fideikomisarijiem, kreditoriem
un t. t.,
luši vietējo civillikumu 79. un turpra. p. p. pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
paredzēto laulāto mantas kopību.
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
26. febtuarī 1924. g. L, Jft 1958.
iespiešanas dienas.

Priekšsēdētāja v. A. Blumentals .
Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas

3. clvilnod.

uz Latvijas civiliikumu kop. 36- p piezīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi
Vilis Nechemija dēls
Ooldbergs

un

Cilā

Michela

m.

Gold-

berg, dzimusi Kamanetc noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas notar
R. Voigta 7. februārī 1924 g.
ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību
26 februārī 1924. g. L. J* 1957.
Priekšsēdētāja

v. A. Blumentals
Sekretārs

A. Kalve

Rīgas XI. iec. miertiesnesim
atsauc savu sludinājumu, kurš ierpie?ts
.Vaid bas Vēstn.* JS 195 1920 g. par
Elizabetes V o 1 u J e v ič meklēšanu —
viņai a *rašaras dēļ.
Rīgā, 1. martā 1924. g.
J*405
Miertiesnesis

(paraksts).

Ludzas apri ņķa
izsludina por nederīgu

priekšnieks
apriņķa J»unl?tgales iec robežpc licijas sngam Skambergam, Robsrt m Jāņa d. i?doto dkne&ta personas apliecību, jo Skamberj s
š. g. 3 f brusri ticis izsūtīts patruļās uz
robežu un līdz šim laikam nav atgriezies
un ka

domājams

būs

sagūstīts

no sar-

kanarmiešiem.
Minētā apliecība
izdota
Skambergam 12. augustā
1922. g zem
Nt 40743 uz sarga amata pakāpi

Tukuma apr
pr-ka palīgs 2. kc. izsludna par nederīgiem, kā pieteiktus
Ja minētās personas savas
tiesības par
nozaudētiem, sekošus dokuments:
augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad 1) Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no
viņas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.
Bēnes pa* valde» 10 apr. 1920. g zem
1924. g. 26. februārī.
L. J# 1418.
J* 2 i uz Emilnas Ludviga m. Dvelis v.
2) Uzturas apl., izd no iekšlietu miPriekšsēdētāja v. A. Blumentals. nistri. as 17.
janv. 1923. g zem ** 13823
Sekretārs A. Kalve. un derīga uz vienu gadu, uz Amerikas
pi's ņa Alfrēda Otto d. Oalīša vārdu,
Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod. o) Lntv. iekšz. pssi, izd. no Penkulei
1920. g. zem
uz civ. tiea. lik. 2011., 2014- un 2019. pp. pag. vaid s 30. martā
Nb 275 uz Mārtiņa Pētera d L'ča v.
pamata
paziņo, ka pēc 1909
gadā 4) Robežas
pārejas leģitimāciju, izdotu
W martā Kstlakalna pag. mirušā Indriķano manis 31. dec. 1923. g. zem M>3 40
Ferdinanda Jāņad. Jansona ir atklāts
Adamaitisa
v. 5) Latvijas
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo uz Antona
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības, itkšzemes pasi, izd. no Blīdenes pagvaldes 9 apr.
1920. g. zem Ms 12 u«
kā mantiniekiem,
Iegatarijiem, fidei- Krišu Friča d Valbes 'ārdu.
komisarijiem , kreditoriem nn t t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
Daugavpils pilsētas prefektūra
izslumēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma dina par nederīgu Latvijas
pasi zem
iespiešanas dienas.
Ns 21786, izd. 26. martā
1923. g. no
Ja minētās personas savas tiesībai Daugavpil6 prefekta
uz Emīlijas Fogel
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad vārdu, kura pieteikta par nozaudētu.
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.
Daugavpils pilsētas prefektūra izsludina
1924. g. 26. februāri.
L. J* 653.
par nederīguLatvijas pasi zem Jsfe 16150,
izd. 13. marta 1922. g. no Daugavpils
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals,
prefekta uz Emilijas Umbras vārdu, kura
Sekretārs A. Kalve
pieteikta par nozaudētu.

Lēmuma pasludināšana.

Meitenes muita,
izsladina,

aiuit. lik- 114°- P- kārtība

ka

caurskatot

Kontrabandas lietu HiMlS
nolemts:
aodīt par kontrabandu Ljetuvas pilson.
ar dzīves vietu Lietuvā. Zagares miesti:
Borucnu Peissša d. Karteri, Mendeli

Movša
d. Lazersonu, Kasrielu
Rozmaiteri, Fsivelu Benska d Sh-

Menka
d

un
masu, Menasu Meiska d. Lazersonu
zolidari ar
Dāvidu Vulfa d. Olezeru
de rait tūkstošu četri simti septiņdesmit
septiņi lati 70 sant. (Ls 10477.70) lielu
naudas sodu ar aiztu e o manta un
pārvietošanas līdzekļa konficēšanu.
1141. p. pamata šis
Uz muitas lik.
lēmums
stājas
spēkā irts n dēļu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.
Pārsūdzība iesniedzama caur Meitenes
muita, apliekot ar 80 sant. zīmognodokli.
Meitenē, 28. februārī 1924. g. 1* 676
Maitas

priekinieks

J. Zig Ievies.

Darbvedis

Salinš.

Rītupes maitu,
pamat, uz muitas lik. 562. p. uzaicina
Latgales llnkoplu biedrību „lynsakla"
nokārtot līdz 1. aprīlim š. g. attiecīgas
muitas formalitātes uz precēm, aizturētām no likv. Rodovojas muitas (kontrab.
lieta Ne 42 no 192i. g.), nolemtas ar
fin. min. muitas dp-ta lēmumu izsniegt

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 4 febr. 1924. g. lēmumu
uzaicina 5. jūnijā 1923. g. Vaiņodes pag
nurusaJaņaZ nUņ«(Šemiņa) annlimtka ,
k editorus, legatarus, fldtlkointsaru ar>
visas
citas
personu,
kut varēts
būt
kādaa
tiesības
jeb
prasībai
«i atstāto mantojuma, pieteikt viņas
tiesai seia mēneša talkā, skaitot n>
?ladinājuna iespiešanas dienas.
Tleaibat
nn prasības,
par kari»
n-bus paziņots tle«M minētā laikā,
tik»
atzītas par zaudētām u visiem laikiem
Liepājā, 16. febr. :924. g. J* 536-1/24
Prielšs-dētaia b. V. Bienenatamt
Sekretārs A. Kasperovičs

Rīgas amatu biedrības

p ilno sapulce
plcktpitn

21. imrtā 1924. 8. plst. 7 v

Dienas kārtība:
1) gada pārskats un revizijas komisijas
ziņojums;
2) budžets:
:-) biedru naudas netsikšana par 1925. g.;
4) vHdfs priekšlikumi un ziņojumi;
5) biedru varbūtēji priekšlikumi;
6) vēlēšanas.
Sas'<aņS ar statūtu § 39 srsiuktā pilnā sapulce.ir pi'ntiesīga neatkaiīgi
no
Liepājas apgabaltiesa
ieradušos biedru skaita.
saskaņā ar savu 10. janvāra 1924. g.
Nodomāte
priekšlikumi
jāiesniedz
lēmumu uzaicina 3. janvārī 1912. g. un rakstiski priekšniecib9i 8 dienas piims
4. sept. 1916. g. Krievijā mirušos Hitša pilnas sapulces.
Vaid».
un Dnss-Lejas Krigeru mantiniekus, kreditorus, legatarus, iideikomisarus un visas
citas personas, kam
varētu fcūt kādas
tiesības jeb prasības uz atstato mantonotur 19. martā 1924 s, pīkst. 6 vak.,
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēneši
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Pirmā RīgasSavstarpšjā Kredifliiedniia

Tiesības nn prasības, par
knrān
nebūs paziņots tiesai minētā laikā, tiki
atzītas par zaudētām

uz visiem laikiem

Liepājā, 15 febr. 1924. g. 1* 1079-1/23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams
Sekretārs

A. Kasperovičs.

Līdzas apr. paštraldlliailiktii. vaids
Kārsavas miestā,

delegātu sapulci

Jaunjelgavas
cpr. pr-ka
pa īgs 2.- iec. R' g 8 apr. p-ieW$nieka p 1.1
. ta .
izsludina par nederīgu nozaudēta iekš- Izsludina
par re ierī t iem sekošus rozemes pasi, izdotu no Jēkabm ēsta pils. zaudēms
dokumentus:
1) pasi zini
polic. pr-ka 26. aprilī
1920. g. zem X» 1201, izdotu no
Rundānu
pagasta
Nr. 1033, uz Hsjas Leiba m. Veilach v. valdes uz Broņislava
Jezupa d. Lostva
Jaunjelgavas ar.r. pr-ka
palīgs 2. iec vārdu; 2) pasi zem Ns 369 izdotu no
Pņķu pagasta valdes uz Jāņa Kondrata
izsludina par neder giem sekolus
nozaudētus dokumentus: 1) iekšzemes pasi, dēla Pileiņ i vārdu; 3) pasi zem Ns 15i 2 2,
izdotu no Jēkibmiesta
pils. polic. pr-ka izrotu no Rīgas prefektūras uz Andreji
24. aprilī
1920. g. zem Nr. 1003, uz Miķeļa
d Rozenber a vārda un zirga
Alberta Jana d Arājs v.; 2) iekšzemes paM X» 6, izdotu no Ikšķiles
pagasta
pasi, izdotu no Jēkabmiesta pils. pr ka valčes uj ta paša vārdu; 4) pasi zem
pagasti
23. febr. 1921. g. zem Nr. di 88, uz Jāņa X° /00, izdotu, no Ikšķiles
valdes uz Bernharda
M ķeļa
d. PēterJāņa d Anģen v.
sena vārdu ; 5) pasi zem X° 2079. izJaunjelgavas
apr. priekšnieka
palīgs dotu no Vecgulbenes
jagasta valdes uz
2. Iecirknī izsludina p?r
nederīgu
noMatildes M niņa m Ozol vārdu; 6)p.^i
zaudētu kara klausības apl čabu, izdotu zem
J* 90,_ izdotu no Ropažu pagasta
no 12. Ba. skas kājnieku
pulka komanvaldes uz Karļļ Jāņa d. Straukas vārdu
diera 16. aprilī 1923. g. zem Nr. 173 un un k fa klausīb s apliecību, izdotu no
iekšzemes pasi, izdotu
no Jēkabmiesta Rīgas
apriņķa
kara
priekšnieka
uz ta
pils. polic pr-ka
10. aug.
192u. g. zem paša vaidu;
7> pasi zem X° 2770, izNr. 231°, uz Roberta Reiņa d. Berze v. dotu no Rīgas apriņķa
priekšnieka p;līga I. ieerknī
u>, Jāņi Krst^pa d.
Daugavpils pilsēt-s
prefektūra
izsludina par nederīgu Latvijas pasi Nr. I'z809, Rozes vārdu un zirga pssi zem >fe 23,
izdotu 28. maija 1921. g. no Daugavpils izdotu no Bieriņu pagasta valde.» iz ta
pils. prefekta uz Nochemija Maļackij v. r aša vārdu; 81 zirga pasi zem X° 2 4,
izdotu no īkšķi es p'gasta valdei uz
Ventspils apr. pr-ka
palīgs izsludina
Voldemāra M rtiņ". rļ. Štein» var'*».
par nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas
policijas
1. iecimņa
iekšzemes pasi, izdotu no Dundagas Ventspils pilsētas
pag. valdes 1923. g. 24. februārī zem piiekšnieks izsludina par nederīgu noapliecību, izdotu
Nr. 5441, uz Friča-Franča Kārļa d. Uz- zaudēto ftvtjinājuma

telpās, 1. Smilšu ielā Ns 8/10.
Dienas kārtība:
bārta v.
1) Gada pārskats par 1923. g.
2) Revīzija» komisijas ziņojums.
Sunākstes
pag.
valde
(Jaunjelgavas
3) Vēlēšanas.
apr.) izsludina
par
nederīgiem, kā noDr*kclla
4) Priekšlikumi.
zaudētus, sekošus dokumentus : ) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Sunak&tes
Smiltenes pag. valde izsmdina par ne-

biedrības

derīgu Jāņa Andreja d. Ozoliņa nozudušo
kara

klausības

atvaļinājuma

pag.

valdes

20. jūlijā

1921. g.

zem

Nr 823, uz Kārļa Brenča d. Liepiņa v.;
zem 2) _ Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Sēlpils p g. valdes 16. aecembrī 1920. g.

apliecību

izdtti no Cēsu kara aprņķa pr-ka
N> 27>7'7. junjā >923 g
zem Nr. 658 uz
Jūlija Jāņa d. ŽukovSmiltenes īe irkņa pol cijas, priekšnieks
pretējā gadījumā muita piemēros muitas
p
ska v.; 3) zirga pasi, izdotu no Neretas
i z
ā r d o s
izsludina par nederīgu nozaudēto iekš- pjg.
lik. 496. p.
valdes 21. februāri
1923. g. zem
Muitas priekšnieks A. Zvaigzne.
zemes beztermiņa paīi Nš 946, izdotu no
Nr. 2733, uz Friča Ošana v.; 4) uz Jāņa
2
Darbvedis V. Knope.
Ķuldigas
pagasta
valdes uz Katrines
Jēkaba d. Krūmiņa v.: a) Latvijas iekšĀdama m Megris vārdu.
zemes pase, izdota no Sunākstes pag
Jelgavas apgabaltiesa
sekos-s pre es, pārņemtas no bijušās
Stukmaņu iecirkņa policijas priekšn eks valdes 14 jūlijā 1920. g. zem Nr. 254 un
uz civ. ties. kārt. J967., 2011., 2014. un apgādības ministrijas:
izsludina par nederīgiem sekošus dokub) ieroču atļauj *, izdota no Jaunjelgavas
2079. p.p. paffiftta uzaicina visus, kam
mentus, kurt pieteikti pur nozaudētiem : apriņķa
1) Arklu lemeša
. .
93 gabali.
priekšnieka
28. martā 1923. g.
būtu uz 2«. februārī 1914. g. mirušās
1) Latvijas iekšzemes pasi Ks 693, iz- zem Nr. 102.
2) Akmeņu ogļu darvas
12 pudu.
Jūlijas Bsrklaij, dzim. Coelchert, atstāto
dotu 1920. g. Bebru pag. valdē uz An3) Arklu
.
...
3 gabsli.
Rucavas pagasta vaid: izsludina p.r
mantojumu kādas tiesības ka mantiniedreja
Miķeļa
d. f?atmeist ;ra
vārdu;
aršin.
4)
Z
rgu
segu
lentes
.
133/4
nederīgu, kā nozaudētu, zirgu pasi zem
kiem, legatariem
fideikomisariem, kreizdotu
1920.
g.
2)
zirga
pasi
N9
178,
_
Ludzā, 3. martā 1924. g.
>fe 779, izdotu 26. augustā 1920. gadā
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
Bņ bru pag. wlde uz Pētera Čadraiņi
no Rucavas pagasta
izpildu komitejas
Likvidācijas valde.
iai tiesai sešu mēneša laikā, skaitot no
vārdu, bet iegūta no Andreja Miķeļa d
uz Miķeļ- Bozi vārdu.
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ratme stera pie zirga pirkšanas 1922. g ;
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs
Sērenes pagasta valde izsludina par
3) zirga p?si /* «9, izdotu _ IS20. g
par spēku zaudējušām.
nederīgiem sekoSus Jāņa Jorģa d. Šloz20.
marta
Ledmaņu
pag.
valde
uz
Anizdos
dokumentus: 25. okt. 1921. g.
Jelgavā, 22. iebruarī 1924. g.
dreja Nolle vārdu, iegūtu r.o Jāņa Jāņa berga
d. Bulle, dzīvojoša Be jru pag., pie zitģu zem Ns 119, no šīs valdes izdotu
LatL. 1* 743/1924. g.
pirkšanas.
vijfs pasi; tāpat šīs valdes zirga pasi,
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.
Sekretārs K. Pussars.
Dagdas iec. policijas priekšnieks izslu- izdotu 3. martā 1921 g. zem X» 4 un
lidz turpmākam rīkojumam
izdoto kara
svaigas lielošu sajās piegādāšanu dini par nederīgu, kā nozaudētu, aplieJelgava» apgabaltiesa
pulka
vajadzībām
Cēiis un Valmierā cību .N» 1564, izd. 25. marta
1922. g. atvaļinājuma apliecību zem Nfc 100. Pēuz civ. «es. kārt. 1967., 2011., 2014. un par laiku no 1. aprīļa līdz 1. augustam no D.'gdas ieerkņa policijas priekšnieka dējā izdota no 9. Rēzeknes kājnieku
pulka komandiera
19. dec. '922. ģ.
pils Jēkabam Jēkaba d. Bebr.š, ka sa2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam 1924. g.
stāvošam zem polcij's uzraudzības.
butn
uz 3. februāri 1913. gadā
miBauskas
apriņķa
priekšn. palīgs I. iec
apmēram 15000 klgr.
rušā Tukuma _ apriņķa, Sēmes pagasta
par nederīgu, kā nozaudētu,
Jaunjelgavas apr pi-ka pali s 2. iec. izsludina
„Raudas - Punenieku*
māju
īpašPiegādāšanu var uzņemties kopā pai iz;lu.ina par nederīgu nozaudētu iekš- Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Bauabām pilsētām, ieb katrā atsevišķi.
nieka Viļā F r a n č a _ atstato mantozemes pasi, izdotu no Jēkabmiesta pils skas pils. polic. priekšn. 12 apr. 1920. g
Torgi notiks Cēsīs pulk* Staba saimjumu kādas tiesības ka mantiniekiem,
policijas pr-ka
15. aprilī
1920. g.zem zem J* fc20 uz Emilijas Dava m. Pīpiņ v.
niecības
daļā
Cēsu
piī
17.
martā
š.
g.
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
N» 824 uz M;rt<s Jāņa m. Periet vardu.
Bauskas apriņķa priekšn.palīgs I. iec.
u. t. t., pieteikt javas tiesības iai tiesai pīkst. 10 rīta.
Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Turpat izsniedz gaļai kondīcijas
un
sešu mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
dalibn eka
1. iecirkni
izsludina par nedtrīgu, ki aizsargu nodaļas
apliecīDu,
sīkāus uzņ ēmuma noteikumus ikdienas
iespiešanas dienas.
nozau tētu, Latvijas iekšzemes pasi, izd izdotu no Bauskas apr.
priekšnieka 1.
0—5
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs no rļķ«t
no viņa 14. junijā_ li)21 g. zem J* 1055 okt. 1921. g. zem Jw 927 uz Andreja
par spēku zaudējošām.
Pētera d. Graubiņa vardu.
uz Andreja Andieja d Janscna vārdu
Jelgavā, 22 februāri 1*24. g.
Bauskas apriņķa priekšn. palīgs I. ļec.
Nozaudēta un uzskatama par nederīgu
L. f* 404 1924. g.
izdos mutiskā un rakstiskā
Aizputes pilsētas
valdes VA. novemori izsludina par
nederīgu, kā nozaudēt i,
Priekšsēdētāja v J. Skadr-.
1920 g. iem
psse Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no BauI* 78 izdotā zirgu
Sek'fmrs K. P ass ars
uz
policijas
priekšnieka 23.
prekš bēra 9 gadus veca zir^a
Cale skas piķētas
Kolofa vardu
fugustā 1920. g zem)* 1815 uz Mozu- ,
Je gavas i-pgaDt-Jtiesa
Neiska d. Ķtirmaņa
vardu.
uz civ. ties. kārt. Ifcb7., 2011., 2014. un
Demenes pagana
valde
izsladina par
2079. p. p- pamata uzaicina visus, kam
nederīgiem, kā nozaudētus sēcošus cioBauskas apriņķa priekša palīgs I. iec.
izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu,
būtu uz 16. decembrī 1917. gDit,najrs
kumentus: 1) zirga pasi, izdotu no Depag. mirušā Juja Leimaja atstato mantopulka vrjadubam par laiku no 1. apriļa menes pa;, valdes 2i martā 192i. g. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Baujumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, līdz 1. augustam š. g.
zem N< 60 uz Ādama Bajarun
vārdu. skas pilsētas polic jas priekšn. 20. jun,
2) Iekšzemes pasi, izdotu no Demenes 1920 g. zem M 2505 uz Emilijas Viļā
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
Mazāk solīšana notiks S. g. 17. marta
pag. valdes
1921. g. zem N° 10 uz m. Ķiuer vardu.
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tirssi
pīkst. 10 Rēze'trē, Vļānu ielā J* 21 Ant nijas Zariņ
no sludināsešu mēnešu laikā, skaitot
vārdu
3) Iekšzemes
Baui kas apriņķa priekšn. palīgs I. iec.
pulka štāba saimniecībai daļā.
no Demenes p?g. valdepasi, izdotu
juma iespiešanas dienas.
izsludina par nederīgu, kā
Lūg' mi dēļ ļ iela š n s torgos, nonozaudētu,
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs māksit* »r zīmognodokli, ka ari rakstiski iv-21. g. zem J* 5 5 uz Rozālijas Dedel krfa klausības
apliecīou
izdotu no
vā du. 4) Zirga pasi, izdotu no Detrepar spēku zaudējušam.
atsevišķā
eskadrona . kopiedāvājami slēgtās aploksnēs, 1 de uz nes p g. valdes 5 jūnijs 1921 g. zem I. Kurzemes
Jelgavā, 22. feoruarī 1924. g.
mandiera 29. maitā iv»21. g.zem J* 7/8
rādītam la.k«m iesniedzami saimniecības
L. )* 37/1924. g.
409
uz
Lūkas
Piatkova
v
f)
Iekš>fe
uz Kārļa Augus a Miķeļa
d. Varin's v.
priekšniekam.
zemes pas', izdotu no Borovkas pag.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
irms mazāksolīšanss atklāšanas dfg.
1400
uz
Neretas
pag«sta
valde
izšūdina pai
valdes 8 oktobrī
19 *1.
J*
'
Sekretārs K. Pussars.
iī iniekijrn
jāiemaksā pulka kasē 7 snt.
6)
Michaila Al^sandro/iča vārdu.
sekošus nozaudētus dokuZir^a nedeiīgiem
droši as nauda
no katra kgr liellopu p;si, izdotu no Borovkas
pag. valdes mentus:
1) Iekšzcres pasi, izdotu ne
Jelgavas apgabaltiesa
pirgādātijs
uzņemas piegeļas, kuru
13. janvāri
1921. g. zem Ns 51 uz MiSaukas pigasta valdes 1927. g. 18. rm>rti,
«i clv. lies. kārt. 1967., 3011., 3014. »n gādit.
haila
Alekandroviča
vārdu. 7) Zirga Ms 183 uz Pauline , lldeiona m. Zandei
2079. p. p. pamata neaicina visus, kam
Sīkākus p*skaidrojumus irsniedz katru
izdotu
no
Demenes
pag. valdes vār.iu;
2) Latvijas iekšzemes pasi, izpasi,
būtu
uz 15. februārī
1893. g. mirušā dienu *a'm'i-c'bv daļ», tur r*«t
20. rprilī
i 921. g
J* 145 uz Marijas dotu no Neretas pagasta vaidēs Ī920. g.
Jelgavas spr, K: ods-Vircavas pag.Ozoliņa
N» 764 uz Friča J<>ņa d.
Cinneļ vārdu.
8) Iekšzemes pasi, izdotu 28. jūnijā
apr.,
Arakstes pag. valde, Valmieras
māju īpain. Jura Oiola atstātt mantojama kādas
ka
mantinieizsludina par nederīgiem, kā no/audetus, no Demenes pag. valdes 1921. g. N» 28 Stoka vārdu; 3) zirga pasi. izdotu no
tiesīoas,
vārdu, 9) Zirga Neret s
pagasta
valdes
1920. gadā
Dru?s
uz Indriķa Indriķa d. Meiera v:rdu iz- uz A'eksandra
kiem, legatariem, tideikemisariem, kreditoriem «. 1.1., pieteikt zavaa tiesības lai dotus dokumentus: 1) Arakstes pag pasi, izdota no Demene? pag. valdes J* 1J1, M ķelim Jorģj d Pulkstenim;
lb.2 _ i. g. J* 5-7 uz Ale4) zirga pasi, izdotu no Rīgas pil ētas
no valdes izdotu 1921. g. 1. aug. personas 5. decembrī
tiesai i e i u mēnešu laikā, ikaitot
Druss vardu
10) Oada uzturas
valdes 1923 g. Ne 4254 uz Jāņa Jāņa d
apl. zem Nr. 342, 2) Valmieras kara ksandra
sludinājuma iespiešanas dienas.
izdotu
1921. g 22. apr. apiit-cita, izd no iekšlktu ministr jas Bulīša vārdu; 5) Latvija* iekšzemes
Termiņā nepieteiktas tiesībai ieskatīt apr. pr-ka
11096 pasi, izdotu no Ne'etas pagasts valdes
atvaļinājuma
fpliecību zem Nr. 11097 pasu nodalīs 13. jul jā 1923 g
par spēka zaudējušām.
1920. g 4 jun. J* 508, Jānim Jāņa d. Ķiun 3) Valmieras ppr. pr ekšnieka izdotu uz M rij ^s Feiksa m Konirat vič v.
Jelgavā, 22 februārī 1924. g.
1920. gadā atļauju
braukšanai
ar motobildam; 6) Latvijas iekšzemes pasi izBr-lti
īovas
pag.
vzlde
izsludina
par
L. Nk 38/1934 g.
dotu no Saukas paga;ta valdes 1920. g.
cikletu zem Nr 398.
nederīgiem sekošus nozaudētas
dokuPriekšsēdētāja vietā J Skndre.
8 jūlijā K? 938 uz Msitiņa
Mārtiņa d.
mentus:
1)
zirga
pasi,
izdota
17.
jūnijā
Arlavas psga-ta valde izsludina
par
Sekretāri» K P»»i*fiKiastņa v/rdu un zri-a pasi, izdotu no
zem
Nr.
1295,
uz
Stansliva
1920. g.
nederīgam
sekošas nozaudētas
iekšt s pašas pagasta valdes 1920 g- 2. jūzemes pases: ar Nr. 3208, izdotu no Antona d. Kar eje a v.; 2) zirga pasi, nijā Ns 4?b uz Mārtiņa Krātiņa
Jelgavas apgabaltiesa
vārdu;
Talsu apriņķa priekšnieka p līga
1. iec. izdotu 6. jūlijā 1920. g. zem Nr. 1499, 7) Latvijas iekšzemes p'si, izdota no
as clv. ties. kārt. 1967., 3011., 3014. m
uz
Jāņa
Jekabsona
vārdu
un
ar uz Pētera Vincenta d. Krakopa vardu;
Eķengnves
pagasta
valdes
.923. g.
2079. p. p. pamata uzaicina vistu, kas;
10 junija_ 920. g.
Nr. S3/3, izdotu no ta paša
uz Olgas 3) zirga p»si, izdotu
27. februāri J* 651 un zirga pases, izbūto
u 20. mājā 1917. g. mirušās
Jā a m. Gslman vārdu
zem Nr. 723, uz Tzdeuša Ādama d. dotas no neretas
pagasta valdes 1923. g.
mantoGrie'es J e k i c v i c atstāto
B ndara v.; 4) kara klausības apliecbu,
jama kādas
21. februārī N» 2821 un 1923 g. 25. apSeces pagasta
valde izsludina par netiesībai, kā mantiniekiem,
izdotu no Latgales
partizāņu
pūka koX» ?693
rilī
uz Jāņa
Ksavera dēla
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem derīgu Helēnai Rudo ia m. Stāl no Iršu
mandiera
23. manā
1921. g. zem Smenoviča vārdu.
a 1.1, pieteikt
pagasta
valdes
1920. g.
savai tiesības iai tiesai kolonijas
uz
Jāņa
Franča
d.
Ločmeļa
v;
Nr. 4290,
aeia mēneša laikā, skaitot no stādi- 24. martā zem Nr 3 0 izdoto pasi, kura
Bau-kas a^r. priekšnieka palīgs 1. iec.
5) kara klausībfs apliecību, izdotu no
nājām* iespiešanas dienas.
pitteikta par pazudušu.
pulka
18. maija izsludina pzr nederīgiem, kā nozaudētus,
Latgales
partizānu
Termiņā nepieteikts! tiesības ieskati:
Daugavpils pilsētas prefektūra izslud. 192 i. g. zem Nr. 6711, uz Alekseja Pē- sekošus dokumentus: 1) zirga pasi, izIpar spēka caadējaifim.
o tera d. Fomiceva v. un 6) kara klausīdotu no Ceraukstes pag. valdes 5. apr.
par nederīgu uzturas zirni Ne 78062
1923. g. zem Nr. 2007; 2) personas apJelgavā, 22. februsri 1934. g.
16. sept. 1922. g., izdotu no iekšlietu bas apliecību, izdotu no Latgales partiuz Pelagejas zāņu pulka saimniecības rota» 7. marta liecību, izdotu no Bauskas apriņķa p:-ka
l~ J* 197/1924. g.
pasu nodaļss
m nistrijas
lv21. g. zem Nr. 3474, uz Vladimira
pal I. iec. zem Nr. 3633, uz Paula Jāņa
pase piePriekšsēdētāja vietā J. Skudre.
Drogočevskajas vārda, kuras
atpakaļ

pec muitas

nodokļa

kooperatīva

.Kājoms"

telpās

samaksas, 18. martā 1924 g. alkst 12 cienā

vnirHftanS

8. Daugavpils Rājn. pulks

mutiskos torsos

9.Rēzehnes Kājnieku polks

mazSKsollšani

50,000 kgr. (3051 putt) svaigos
liellopu galus piegatlāsacu

Sekretārs

K.

P n s s a r s.

teikta

par

nozaudēta.

Aleksandrova

v.

d. Jukonis

v.

no 10. Aizputes kājnieku

r ulka

koman-

diera 1920. g. 1. septembrī zem Xs 7551
uz Jāņu Ernsta d. Kuģenieka vaidu.
Ventspils pilsētas policijas 1. iecirkņa
priekšnieks izsludina
par nederīgu, kā
nozaudētu, atvaļinājuma
ap iecibu, izdotu no 4. robežu krasta
apsardzības
3. dist. 1920. g. 1. oktobrī zem J* 4096
uz Oustava-Andreja Kriša d. Langmaņa v.

Vecumuižas pagasta valde izsludina pat
nederīgu
Latvijas
pasi
ar J* 1657,
izdotu no Vecumuižas pag. valdes 1920. g.
1. septembrī uz Jāņa Pētera d. Dātava v.
Jaungulbenes

pagasta

valde,

Valkas

apriņķī, ar šo izsludina par nederīgiem,
kā pieteiktus par pazudušiem, sekošus
dokumentus: 1) Latvijas iekšzemes pa: i,
izdotu

no

Dzelzavas

1920.g. _30.

jūlijā

pagasta

Andre/a Ādama d. Laps
16.

jūnijā

uz

vardu; 2) zirga

pasi, izdotu no Drcanu
1920. g.

vaid s

zem _ Xs 999
pagasta

zem

JA

valdes
382

uz

Jezupa Ponka verdu; 3) kara kiiusības
apliecību, izdotu no Valkas apr. apsardzības priekšnieka 1920. g. uz Teodora
Pētera d. Otvtra
vardu; 4) Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Jaungulbenes
pagasta
valdes 1920. g. 26. novembri
zem Jvfe 2623 uz Ernsta Pētera d. Lācis
vārdu
un 5) Latvijas
iekšzemes pasi,
izdotu

no

Golgovskas

pagasta

valdes

1920. g. zem N& 1271 uz Emmas Antonijas m. Pulksten vārdu.
Rīgas apriņķa

priekšnieka palīgs I. iec.

izsludina par nederīgiem

sekošus nozau-

dētus dokumentus: 1) pasi zem X° 126025,
izdotu no Rīgas prefektūras uz Jāņa Antona
d. Dikčis
vārdu, 2) pasi
zem
X° 11688, izdotu no _ Rīgas policijas _ XII.

iec. pr-ka uz Karja Jāņa d. Krūzes vardu,
3) pasi zem X° i067, izdotu no Katlakalna pag. valdes uz Emilijas Friča m.
Bērziņ vārdu un brīvbiļeti zem JVš 18 8,
izdotu no dzelzsceļu virsvaldes
uz to
pašu vārdu, 4) pasi zem X° 2125, izdotu
no Rīgas apr
priekšnieka
palīga I. iec.
uz Serafima Alekseja d. Pija vārdu.
Kara

saimniec.

darba

bataljona

ko-

mandiera izsludina pa' nederīgiem nozaudētas kareivju personas apliecības:
1) Kārkliņa Eduarda — pērs. apl. JnT" 216,
2) Skatškova Archipa — pērs ppl. Xs 161,
izdotas no kara

saimniecības

darba

ba-

taljona transporta
komandiera, ar derīguma termiņu līdz 1923. g. 1. janvārim.
Salacgrīvas miesta valde izsludina pai
rederīgu nozaudēto kara klausības apliecību zem Xs 7466, izdotu no Valmieras
kara apriņķa priekšnieka 1921. g. 3. maijā
'
uz Kārļa Andreja d. Šiliņa vārdu.
Jelgavas

pilsētas pol. I. iecirkņa priekšpar nederīgu nozaudēto
Jelgavas-Bauskas kara apr. pr-ka 5. febr.
1920. g. izdoto kara klausi as apliecību

nieks

izsludina

zem X° 454 uz Franča

Dakša

vārdu.

Valsts tipogrāfijā
Rīgas pilī,

dabūjamas

———

pagasta ualžu

budžeta Manto.
litm n liintn kabineti
Min liiiM.

1924. gada 3. burtnīca
iamUrui an dabājama Valsts tipogrāfijā
pili, 1, istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
ar piepramjamiem.
Baitnlca
māksi:
bes p'ssBtifaaas Lt 0,10
ai piesitiiana . .
0,12
Saturs:
19) Papildinājums pie 1920. g. 16. septembra
agrāras
reformas likuma
I. daļas.
20) Likums
par kara klausības likuma
35. panta
2. punkta pārgrozījumu.
21) Latvijas
mākslas
akadēmijas
satversme.
22) Pārgrozījumi _ noteikumos par valsts
dzelzsceļu

pārvaldi.

?«m«f

Kandavas virsmežniecība 101151.

Tiesu sludinājumi.
a

uz civ. proc. lik. 2t309 , 311. p.p. aamata, uz El*a< EmHIss
Reiņa m. G r ii d z I n s k I, dzlm. G itJēlā pjet
viņes prasības
man, lāgumu
dēiu
Teodora
Enilu Kā rli Valentīna
Gradzinski par laulības šķiršana, uzaicina
j »ta
pēdējo, k.{a da 'sves
prasītājai sa*
zināma, ierasties tiesa č «11 a ottiiS»
sladiīajoma
iespiešana*
laikā
no
šī
/««Inesi"
dimas .VsMibas
Pi; lūguma o»>Mkti: laulības apliecība
un

bērna

-diimsanas

apliecība

ar

Ja atbildētā . s nolikti

Sfonīgi

vai

Salka neUradm»;
pilnvarnieka, tiks

caar

aollkta
tiesas
«tasmgurlskl.

sēds

Uatas

klausīšanai

J* 431369/866

Sīgā, 4, martā m 4. g.

Priekšsēdētāja
o J. J a k s t i ņ 5.
ggkretara
v. Stūre.

*aa —?}» ar clv prot. tik. J9S8. p. ai te
pasiņo, ka
18. martā
1924. g. aunā as
lofls'M
Ustas _ sic*
**stā
aolasis 1923. %. 28. oktobrī Rīga, mir.
puikvleitn
Paula Kriijaņa
d. Bruņanieka

notarielo

Priekšsēdēt.
-

1
2

kvart.

3

.

4

Reiņa

5

,

.

nodaļas

atklāti
tiesas
sidā
rotas*»
? 922 g. 11, tugnitā, miraiā Jaunpiepagasta, Cēsu rpr .Maz-Ieču*
balgas
mājas

īpašnieka

Jāņa Pe:era d. Kažociņa

testamenta.

Rīgā, 28. februāri 1924. g. L, Mi
Priekšsēd.

1840

v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kaiva.

.

11

20

1923. g. miruša Jura
testamenta.

23

Priekšsēdētāja
Sekretārs

27

paziņo,

uz

ka

22. martā

civ. proc. Uk.

iis

tiesas

attaisīs

sēdē

1958. p.
1924. g.

an nolasis 21. maijā

1923. g., mirušā
Jura Viļā d Purva
testamenta.
Jelgavā, 27. febr. 1924. g. LNs 924/24.g.
Priekšsēdētājav. V. Skudre.
Sekretārs Ķ. Pussars.

..

.,

.„

..

.
.

,

.
.
,

.
.

..

29

„
,

..

,

,

28

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties

22

K.

.

,
.

21

24
25
26

Pussars.

.

kvartāls
„
.
„
.
.
.

.
.

.

19

v. A. Lauke.

„
,
,
.
»

.
,

12
13
14
15
16
17
18

Jelgavā, 28. febr. 1924. g. LJ* 825/24

.

13,

.

.
,
.

8
9
10

Jelgavas apgabaltiesa

d. Brakovska

I

novads, Depju

apg.

0,08
2
0,21
0,71
J* 3
.
1923. g, atda li Xt 1 . . . . 0,80
.
,
1* 2 . . . . 0,48
1

atdala X*
,
J*

65
139
202
331
197

5. Kastes, necerigas, t'ažādas apm
6. Kalcmētata zodā rpm
7. Ori as, l:o;āMs «pm.

,

.

.

X*34, cirsma 1923.g.,atdala X» 2
1*34, .
.
» J* 6
,
J* 9
J* 34,
.
.
1*34, „
.
.
J* 10
.
.
NS34, .
I* 11
Mi 12
1*34,
,
J* 18
1*34, .
.
,
.
1* 19
1*34, ,
,
.
J* 20
J*34. ,
.
, 1* 21
1*34, .
,
. J* 22
1*34, ,
.
1*34, ,
.
J* 23
J*34,
.
.
.
1* 24
,
J* 34,
.
. M> 25
J* 26
J*34,
.
.
.
J* 34,
J* 28
,
.
1* 30
1*34, ,
.
. J* 33
J*34, ,
,
„
,
J*34,
J* 34
,
1*34, ,
. J* 35
,
1*34, .
.
J* 37
J*34,
, J* 40
.
,
1*34, ,
.
J* 41
1*34, .
.
.
1* 42

.

.

.

.

.

.

0,33 18 7
3.72 1012
023 145
0, 23 105
74
0,23
023 140

.
.
.
.
.
.
.

0, 22
. 1,56

32

"

kvart.
,

219

.
.
. 013

59

. 0, 13

60

.

»

Xs 45

0,13

144
1929

6,97

1606

i

„

J* 46
J* 51.-..- .. . .. . .
apivs

154

.

.
,

0,84

479

.
.

34

.

35

.

1* 34,

,

116

.
.
,

ī* 34,
1* 34,

33

013

.
,

-

J* 27/

tekošām

vajadzībām

par

laiku

no 1924. a 1- aprija līdz 1. augustam
pavisam 18.018 klg. vai 1100 pudu.
Torgi notiks Je'gavā, pulta štābā uz
Dambja, 1924. g. 15. marta, pulksten
noteikumiem

3
gaļa'

un

~

Hb» apgibiitiis» Uk. tinu iriitan

bulv.

h& 10

'

Valsts NHioteko,

savā k*ncHāP lslfukuma J* 2, pīt< j ?
pulksten
1924 g. 18 marta,
lii
mītisko»

un rakstiskos

TORGOS
ap 50 pido veca avi papln
Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgm
piedāvājumi
ar
uzaksm
.Uz valsts
bibliotēkas
veca papīri

un rakstiski
torgiem

18.

mirtā

1924. g.',

!dzt

kofldlciān
var Iepazīties ikdienas no Ls 20 lielu drošibas naudu, iesn' edzigt
pulksten 9—*5. p ulka saimniecības daļā
bibliotēkas
kanclejā
lidz 18. martiR
1924. g„ pulksten
It
rītā.
Skā i a
Jelgavas apgabaltiesas, Jaun- torgu noteikumiem var iepazīties
biblig,

jelgavas apr. tiesu pristavs

1924. g., pulksten
10 dienā, Saukas pagastā,
,Ģe ķenu"
mājās, Jaunjelgavas apriņķī, pārdos

tekas kanclejā.

Valsts

paziņo, ka 11. marta

vairāksolīšana

Jelgavas apgabaltiesas, Jaun<
tiesu pristavt

paji.jo, ka
10 dienā,

uz apm.

7 klm.

kap ra

zem-

un 5 klm. kapara
augstspraiguma _ līnijas būves
Rigas Jūrmalā.

13. marta 1924. g., palksta
Slot es pagastā,
.Krūkļu'

mājās, Jaunjelgavas apriņķi,

Vecpēt ja kustamo mantu, sastāno
i zāģi
gtites, pendelzāģa,
dēļu zetmerrāģa, dinamo msšinas, t a .s-

roKst. sacensību

blbi'oteira

Jelgavas apriņķa

Kārļa
vošu

12s uiina

117

1923. g,

svaigai liellopa sa|a. piegādāšana

pulka

ias Jūrmalas pilsētas valde

0,13

cirsma

25,7.-9 fejo ".

.

78
0, 13
81
0, 16
1,60 1670 misiju velšm, dzenslksnim, 1 dzelzs
0 22 321 urbēja. 1 skrūvspīgas ua dēļu šķūņa
066 1139 noplēšanai, novērtētus par Li 1060.
asināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
0. 11 100
0, 10 41 apskatīt pārdodamo mantu varēs pār22
79
iešanas diena ua vietas.
0,
Tiesu pristavs Etnstsons.
012 117
87
0, 13
0, 13 117
0, 13 129

.
.
.
.
.
.
.
.
;
.
.
.

atdala 1* 43
,
J* 44

1* 34,
J* 34,
J* 34.

'

i50i)
.

mutislios torsos

1922
80
0, 13
013
71

Matkules novads, Radziņa apgaitas,
30
31

120

i Jelgavas kājnieku palts

10 ritā.
Ar uzņēmuma

Matkules iec, Matkules novads, Radziņa apg.

7

pamatoj. az clv. proc. lik. 1958. panta,
pftsiņo, ka šīs tiesas sēdē 1924. gada
17. martā, attaisīs an noiasīa 30 dec.
Jn(a

"

otrreizējos torsos:
6

Uk. 1958. p. ar io
1924. g. rakātās

1923 g.,

J* 28,
.
.
apg., kvart. 13, cirsma

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
saskaņā
ai civ. proc.
paziņo, ka 18. martā

iec, Kukšu

X» 28, cirsma
J* 28,
»

v. A. V e i d n e r s.
A. Kalve.

-E

_>

1924. g. L, J* 2127.

Sekretārs

F5T o

z

testamenta.

Klgā, 29 ieoruari

<->.2

a, » ,s^

Vienību atrašanās vieta

Kandavas

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.

30
49

gabalā, Batteja
10 sa-t.
paskaldro]umi«m, _ dabūjami par
ar
an p'e nz'iē'reļl^ min> 'se ti>
utņēm^mn nodaļas kuse M 1
^.

B

*

g

19^5 klļjfl
g I 73Ē

Risu pilsētas jaunie elektrības tarifi

«*

j5

nodaļa, p,tc\

.
3. Mucas, redengas (egļu kona) «pm.
4 Mucu dēlīši 'no sabi ūsām mucām) apm

augošu mežu:

ne-

rakstiem.

pispsreja

8. Marsā

20. martā 1924. gadā, pulksten 11 dienā, Kandavas pagasta valdes telpās,

nolikti»

pudos itlfoi tam mMMim

1924. <?., pu'ksten 10 rītā, noliktavas
spiķfti J* 16, sekoto:
(mibj, saslaukas) apm
1. Labības «tkrituai
7. Muca?, nederīgas (m-za«as) apm

pflrdos torsos

-Q »

&p-£abaii>t»et*-.

pārtikas u-n-eloas

Kara saimniec. galvenā

pārdoi

vaiiiiā
Mārtiņa

G r i ķ u p e ļ a kustamo masti,
sastāvošu no 4 govīm un 1 vērš', ic
vērtētu par 320 latiem.
Izzināt sarakstu, novērtējums, kā ai
«pskatīt pārdodames lopus varēs pārdošanas dienā

uz vietas.

Tlssu pristavs
?milsaimilH n

un ?11

Ernstsons.

nn iwiiih—iumisi

—asi-MMUinarmul

I Dažādi slndinājnmL
Tp iii 11 iiinu

•

imsniuiiin

ibi—p >uuniusnuaisii innuiiiii nnisal

Valsti Rēzeknes vidosslolal
vajadzīgs

spraiguma

skoloto])

Torgu sākums pulksten
11 disnā. Solīšana notiks tikai matiski.
Pirms
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar
10°/o no novērtējuma sumas, kura pēc attiecīgu
torgu sākuma jāiemaksā
drošības nauda
zīmognodokl 1, uzrādot cenas
vēsture, latipu valodā un loģikā.
tam jāpapildina lidz lC°/o no nosolītas somas.
ar klm. latos, iesniedzami slēgtai tpKandidātes luc?z pieteikties personi^
Torgu vienībās 1*1* 34., 35. ir apses, derīgas sērkociņu malkā.
lok-nēs pi sētfs valdē līdz 15 martam
vai rakstiski
v dussko ā Rēiekne, pieVirsmežn ecība
patur
sev tiesību noņ-mt no torgiem
pēc sava teikt ta 1924. g., pslksten
10 rīti
Konkursi
reķr. t dok^mTitu nirafrstni.
i
izjlud natās vienības.
dalībniekiem jāiemaksā I0/o no uzdotās
Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem iecirkņu kopsumas drošibas naudas.
iekārtas
declmalsvariem, papīra an 1.1.
^
mežzfņ em.
Kandavas virsmežniecība.
Tuvāki noteikumi
ui plāni dabūjami
soi novērtēta par 46,800 r.
Rīgas Jūrmaas pilsētas valdā no
Izzināt
saraksta, novērtējama, kā ari
pulksten 9—15.
Pilsētas valde.
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-

paziņo, ka 11. martā
1924. g„ pulksten
9 rītā, Rīgā, Aspazijas rmlv. J* 4, dz. 7,
nn pulksten 10 ritā, Šķūņa ielā X° 6,
pārdos
Lsizera
Csitliņa
kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa un veikala

Rīgas inatiiiu bl aizdevu \m

dienā uz vietas.
1924. g.
Rigā, 23. Lbruarī
Tiesu pristavs

Vildans.

tiesas pristavs
1924.
Aiisrs

%n

teiā

paziņo, ka

pulksten
X» 5,

10

14.martā
rītā,
Rīgā,

pārdos

Rozentfila
kustamo
no daž. mēbelēm,

i. g, uz tūbu, būvēm, spmeri 142X213 cm svars 3 kg. 250 loksnes
un tāda paša apmēra tūbas svars 2,5 kg. 350 loksnei pēc apstiprināmiem paraugiem

10. martfl

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
V. Požariskls

biedru pilno sapulce

Dztaļii mi izsliia utt lablisbs tons:

šanas

19. martā

i. g., uz ziepēm, gabaieš 1000 kg. un ziepēm
technitkiem noteikumiem.

19. martfl

S. g.,

uz svinu plāksnēs

350 kg. 3 trm

biez.

šķidrām
nēc

1500 kg. pēc

Prūsijas

mierlaika

Rīgas

IMupe. zfejo iznomai torgs.

20. marta S. g. uz virpmašlnu 1 gab. ātrēvelēšana
1 gab, manometerpumpjiem
2 gab., dzensiksnu šujmašīnu 1 gab, gaiia kompresoru
1 gab
Ls 1491.—
pēc -auksta
2
«aināt saraksta, novērtējamu, kā ari
PiedSvāJuml ifilesnledz torgu diena līdz pulksten 12 diena
apskatīt
pārdodamo
manta
varēs pārTuvākis ziņas par torgu noteikumiem, ma erlalfem un iemaksājamām
drodošanas dienā az vietas.
šība» naudām irsnied* dieizscrļu vi svalde istaba J* 122-a, no puikst. 12—14.

Rīgas

paziņo,
3 dienā

Rigā, lielā G.ēclnicku ielā X» 28,

pflrdos oulrūRsolBunfl
1923. g. proc. peļņas nodokļa segšanas
1924. g.

Piedzinējs

ka

maksājuma

10. martā

Rīgas pol. 7. iec. priekšn.

pārdos fflfāHanī

paziņo,

1924. g, pulksten

1 dieni,

.AJisnce*

ielā J* 1,

H. Burmans

kumantu, novērtētu par Ls 780.—
an sastāvoiu no dažādām
mantām, deļ
viņa
1923. g. procent. ptļņas nodokļa

segšanas.

Rīga, 4. martā

sladina

kam

par

apriņķa

nederīgu

priekšnieks

nozaudēto

1923. g.,

maiflksolīšana

jāiemaksā

drošības

piedalīties

mutiskā

nauda

Darba
maksas
9 līdz 15, rajona

līdz

lC°/o apmērā

7. Siguldas kājnieku pulks
ple

^jnsss^s. sonijas liellopu gaļas

iOlBano

laikā no 1. aprīļa līdz 1. au ustsm 1924. g. No minētā daudzuma piegādājami:
Upnā — 1900 kgr.; Vecgulbsn* — 13GO0 klgr. un Alāksnē — 1510J H<r.

-1924.

tebās

pulksten

g.

Barena 1*15

(Kr.

16a,

pulksten

dz. 9,

P'dara

ka
10 rītā,

noteikšana

5. Dažādi ziņojumi
6. Vēlēšanas.
Ta kā uz pbmo

1924. g.

un priekšlikumi.
sapulci

3. martā ne

sanācis statūtos paiedzētah biedru skai
tad šī sapulce būs pilntiesīg' neskatoli
ut to. cik biedri bās iarx<inšie«. Vslj

rūpniecības

akci,u

saoiedrīoas

12 die ā,
nepārdotas

(paraksts).
(paraksts).

polic. 8. iee. priekšnieks

zināmu,

4. Procentu

kaijā pilna atmani sāji
tiks
noturēta
30. marta
pulksten
2 dienā, Smiltenes
lauksJ
biedrības

mazajā

1824.

!

'msie»

zālē

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadoņi vēlēšana.
2) Pārska's pir 1923. gadu un revizi, a
komisijas

ziņojums.

3) pisņemšans
Gida pārskata
10. marta 1924. g.,
stipiināšans. peļņas sadalīšana.
Vagonu
ielā }tt 3,
4) Budžets
1924. gadam nn daibiM*

*"i

plāns.

iāWia»

B. Kuli ejam
mantu, sastāvošu

piederoša,

aprakstītu

no vie a 3 zirgus ?ēka

elektr. moto a, adu glad nijsmss nuštnas
un decimalsvariem, novērtētam kopsumā
par Ls 315, dēļ slimo kases nodokļi
paiādu
dzēšanas, sasksņā
sr I. rajona
darba
in»pe*tora
I. g. februāra raksta

5) Dažādi jautājumi.
6) Vēlēšanas.
,,,,
P i e z i m e: Pieteicot akcijas « P"

ar
sapulci, jārīkojas
saskaņā
Va lo«_
55 § noteikumiem.

s»'"

Rigas

kara

apr piiekšn.

leluaum

r

«P

nederīgu nozaudēto karaklausības
liecību zem J* 33. izdotu 10. )«»""
1920. g. no 3. Jeiga as kā|«- P- "^
ni ārsra Jāņa d, Podelekajģgļ- ^-

Arlletu ministr, ārz. pasu nod. «ļ»?'
Vēstn ? Ni i2, 9"^fĶ
Pārdodamās
mantai
Torgi būs mutiski un notiks Alūksn s pilī, otrdien,
varēs apskatīt
18 marta
1924. g.,
Izsludinātu
ārzemju pasi )* ļ5* 'u
minētā dienā no rīta.
pulksten 11.
j*
0»»""
dec. 1923. g. uz Jāņa
22.
Ar zīmognodokli
nomaksāti
lūgumi
dēļ pielaišanas
torgos
iesniedzami
Rīgas pol. 8. iec. pr-ks (paraksts). jo min. pase itrasta un nz««it,iin> r
torgu komisijai, torgu dienā, lidz pulksten 11.
Darbvedis {paraksts).
d rigu.
- »-'
N> 55167.

i. g. .Vaid

''

izsniedz

pulka

saimniecības

daļā,

^^

Dzelzsceļu virsvalde

iz-

kara-

Rīgas

apr klau nn notechn daļā.

l

kases

Smiltenes

apķīlātas
Leibam Michelsonam
piederoias mantas, sastāvošas no dažādam istabas m:belēm
un novērtētas par Ls 514.

pulksten

rajonam

1924. g.

Avotu Ielā
N°
pirmos
torsos

Priekšnieks
Darbvedis

saskaņā ar apstiprinātu darba maksas aprēķinu.

Alūksnes

apilae» ' u
zem
Xs 19884,
izdotu 13. jūnijā 1921. g. no Rigas kara
apriņķa
priekšnieka
uz Miķeļa Kaspara
d. Drelmaņa vārda.

klausības

14. marta

pārvietošanas darbus,

Rakstiski piedāvājumi
slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi
solīšanā, ar
attiecīgu
zīmognodokli apmaksāti, iesniedzami
pulksten lO'/ a, torgu dienā.

Gaļas kondīcijas un šikākus noteikumus
pili ikdienas, no pulksten 9—15.

1924. g.

Piedzinējs J. Vai vada.
Rīgas

telpās,
J* 26, rajona
12 diena, izdos

Toril galīgi.

pārdos oalrsksollians
firmas
stamo

ielā

13. marta

mazāksolišanā

Pie piedalīšanās

piedzinējs

Rīgā, Pēteibatnfcas

Embotes

no apstiprinātā
daba maksas aprēļrna sumas.
teikumus var apskatīt darba dienās no pulksten

J. Vai vads.

lielo ūodok|Q departamenta
dažāda

cietoksni),

Daugavpils lidmašīnu palieveņu (angaru)

Leiba Švarc Co. «aunamo
manta, nevērtētu
par Ls
842—, an sastāvošu
viņa
no
1 viena bruņa zirga, dēļ
Rīgā, 4. martā

(Daugavpils

pulksten

Iii» IBIbIH liiiftiitili
ist'im maksājumu
juzdsinējs
ka 12. martā 1924. g„ pslks en

Kara nlDistnīai ēku m Mi pārvaldes Daugavpils rajons

apriņķa I. rtjona
*par»ksts>.

va'«ts z'mj j p?r?ins

Tiesas pristavs V. Požariskls.

[ Otu iestāžu slmtlngjumL ļ

1#. marta

7 vakara,

Mi 14), ar sekcšii dienas
kārtību
zināmu, ka 3. aprīli
1924. g., 1. Osda paskats par 1923. g. un revidentu ziņojums.
pulksten 10 rīti, kanclejā
Rīgā, Baznīcas
ielā
J« U/12, tiki noturēts
2. Peļņas isd.-līšana,
Pavasara
muižas
3. Bucžets 1924. g dam.

un konkurenci

mantu, sastāvoša
an
novērtētu
pat

valsts zemju

dara

dzelzsceļu techniskiem noteikumiem C X Nmst. Xs 919),

Jēkaba

aprigķa

I. rajona pārzinis

notiks

pērk iinfrtt skapi dokomestu

di

Mi

gin mlMmi'

Piedāvājumi ar uzdotiem skapja samēriem un cenu latos iesniedzami
i. a, dzelzsceļa virs/aldē, iitabā X? 122, no pslkstei 12-14.

15. martam

Ārlietu mlalstrllaa ārzemju pasu nodaļa izsludina par
nederīgu . no šīs nodaļas 1923. g. izdotu ārzemju pasi zem

«562, uz D mirrih Tovblna

vārdu.

līdz

Latvijas
leģftirabdtas
iiB'vairsitatss
«attina
J* 7680, uz Jā,;a Kadiķa
<ārdu
pazaudēta
un ai io tiek izslu-

1

dināta

par

n e d s i i g u.

mm^nmm%% te®®*
vt

TreSdlaa. 5. marta, pulksten

7

*

^

P rmo raW:

.MctcrtMS mmatoif****'
A Brigsder ouma o celieno*
6. marta, ^siksten 5-r-ļ

Ceturtdlaa

ikolaieka tzra<e:
Indiāni

,

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,

Rīgas biržas banka.

*īgaa apgabaltiesa, 1. civilnod.,

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar Io dara
zināmu, ka tiesa 4. Iebr. IP24. g.
bankai
ir
paziņots, ka no viņas izdotās:
Rīgas biržas
lozei i Medardusa D a m m iDamme)
19739
uz
Dr.
med.
Hildebert
Depozīta
zīme
J*
barons
Tiesenhausen
vai
baroprasīgas
1)
lieta pret Cecīliju Klāru Luizl
nesses Ernas Tiesenhausen vārdu no 10. jun'ja 1906. g. Damm (Damme),
dzin. Bramberg,
par
par 1 aizzīmogotu skārda kasti;
laulības
šķilšanu
aizmuguriski
uz
Dr.
Josei
Vunderbar
vārdu
no
Jft 22673
3. janvāra
1911. g. nosprieda: sleg!u 1900. g. 8. oktobri
ļļ
,
m

uz dv. proc Uk. 293., 295., 298,,301., 339.
3U.
p.p. pamata, ua Jana Gelbe
«ptmu vņa prasības lietā pret Rīgas
Pilsētas Dskott banku un firmu „Tvalta
dzirnavu un koku rūpniecību J. Otvars
un E Riekstiņš", kcrss īpašnieki: Ju'ius
Otvars
un
Edua ds
par
RiektAtš,
par 1 aizzīmogotu aploksni;
Rīgas Sv. Jāņa biznza starp ioztfi
25.630 ibl. pēc vekseļa, uzaicina atbilN> 25483 uz Otto Repsold vai Paula Repsold vārdu no 15. Jū- Mtdārdus* Dimm (Damme) un C cdiju dētāju
g»
,
Eduardu Riekstiņu, kura dtives
m
(.Damme), dzim. 'ieta prasītājam nav
lija 19'4 g. par 1 aizzīmogotu paku;
Kam
Luiti Damm
sinama, ierasties
«
tiesā fetru
,1* 25557 uz Ādolfa Vorm vai Lonny Vorm kundzes vārdu Bramberg laulibi iķi t, uzlieket atbildēmēnešu
m
laikā, ao 0
"
no
26
jūlija
1914.
g.
par
1
aizzīmogotu
paku;
90
sant.
tājai
prasītājam
psr
labu
6
latus
aludi
sajuma
..."
iespiešanas dienas .Valdīb.
,
}&
un
6
latui
66
25562
uz
Herm«ņa
Arens
vai
Vilhelma
Arens
vārdu
no
t'esas
sant,
lietas
vešanas
Vēstnesi*.
5>
k
28. jūlija 1914. g. par 1 aizzīmogotu skārda kasti;
izdevumu;
prasītāja lugnnu
piešķiri
Ja atbildētājs
nolikti laikā
neiera,
.
J* 25166 uz A. Zeltmera vaidu no 9. rnnija 1914 g. par 1 aizattildētājsi meitas uzvārdu, atstāt bez sties personīgi vai caur pilnvarnieku,
g)
zīmogotu kurvi;
ievēri j«s
Un nolikta tiesas sēda lietu klaualJa atbildētāja civ. proc. lik. 723., 731 lanai aizmuguriski.
,
,
LSffler kundzes vai Gustava Ldfflera
J* 25717 uz Leontīnes
7)
vārdu ro
10. oktobra 1914. g. par
1 aizzīmogota ui 748. p p. paredzēta laikā neiesniegs
FIgā, 19. februārī 1974. g.
koka kasti;
liesai atsauksmi
jeb pārsūdzību, tad
Priekšsčd. b. J. lakstiņš.
8)
„
,
J* 25865 uz Idas Bsumaņa kundzes vai Idas Velsberg
jaunspriedums stāsies likumīga spēka.
Sekretāra v. A. Ozoliņš.
kundzes vardu
no
15. janvāra 1915. g. par
1 alzRīgā, 19. febr. 1924. g. J* 731112/329
z" mo?otu skārda ka.»ti
Priekšsēdētāja b. J. lakstiņš.
Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
ir pazudušas un tādēļ Rīgas biržas banka, saskaņā ar apstiprināto statūtu 38 panta
Sekretāra v. S t 3 r e.
uz dv. proc. lik. 293., 295., 298.. 301,,
piezīmi, uzaicina visus, kam pie minētās zīmes būtu kādas dibinātas tiesības,
3)9., 311. pp. pamata, uz Maurica
Pretējā
pieteikties Rīgas biržas banka 6 mēnešu laika, skaitot no šīs dienas.
«Sīgas apgabaltiesa, 1. civilnod. , Kousmana tirg. zem firmas
Korr andit
gadījumā
pēc šī termiņa notecēšanas augšā minētās zīmes tiks uzskatītas par uz Uk. pat laul. 77. p. pamata, ai Io
S biedrība
,.Kousnran
un C mp." lu2230
nederīgām un to vietā izdotas jaunas.
dara sinama. ka tlaia 4. febr. 1924. g. !.umu
viņa prasības
lieta pret
Jāni
Rīgā, 20. februārī 1924. g.
Direkcija.
dzim, Dzēr.f un Jāni
Johannas
Elizabetes
Freij,
Jāņa d Dzērvi par
Tetter, prasība»
lietā
piet Vilhelmu 50 400 rbl. parada
lidošanu, uzaicina
Heinrichu
Freij par
laulības šķiršanu
Jāni Dzērvi jaunāko, kura
dzīves vieta
limagurliki
nosprieda alegtu prasītājam
nav sinama, ierasties tiesā
1913. g. 14. amili Rīgas Sv. Trijadiuas
ietru
mēneiu
laikā no II sluuz 30. septembri 1923. gadu.

Latvijas nhclju sobiedrilios ,.Siemens ". Rīga.
Biance

R.

K.

Pasīvs.

282,724.— Akciju kapitāls

Kase
Banka
Vekseļi

241480.50
593724.—
2 328,710.—
3,500—
25,204.—

Debitori

Avansi
Dažādas pienākošas suņus

. . . .

Rezeives kapitāls
Amortizācijas

kapitāls

. .

Kreditori
Avansi

.

Vispāiē f ie tirdzniecības

valstij un paš...
valdībai . .
Norakstījumi no inventūra
Norakstjumi
uz rtzeives
kupitalu
priekš diviNorakstījumi
..
dendes
. .
.
Tiras peļņas atlikums

10.927.—
4,893,456.50
1,030.—

2?5,227,50

109 J67 — Dividende par 1922./23. g
20,739.— Peļņas atlikums . . . .

125,000.14 516.—

uz

24.

8.002,289.—

3,976 . 538.55

Nodotļi

67,177.50
10927.—

21,732 50
125,000.14 516—

4,250,9-8 55

prec. 1,929,956.90 Rīgas apgabali,
1. civilnodaļa,
no pārdetām
.
1,928.90 uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
, procentiem
»
kursu starpībām
167,967.— dara zināmu, ka tiesa 14 janvārī 1924. g.
no
.
. provizijas
Annas Jana m. S m i d t, dzim. lejn ek,
2,151,085 75 prasības lietā pret Arno'du Šmidt pai
SSW Berlīne . . . : .
laulības
šķiršanu
aizmuguriski
no/
sprieda:
slēgto Pēterburgā
8. okt.
/
/
1917. g. st rp Arnoldu Ernstu
Jāņa d.
Šmidt un Annu Jāna m. Šmidt, dzim.
/
/
Lejn ek, laulību šķ rt,
Ja ntbildeta .s civ. proc. lik. 728., 731.
/
/
un 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
_____
tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad
/
4,250,938 55 spriedums stāsies likusigā s^ ēkā*.

.

.

Valdei

VecpleDulsns hro] oiziJeuu sabiedr., pie Uec-

m$m patērētāju metfrilms ..Pārtika"
bilance

Aktīvs.
Skaidra nauda kasē . . .
Krievu valdības parāds .
Aizde/uroi pret galv'n'ek.
Dalība * naudas citas koop.
_-„.„
...
''
..
liventers
..
Priekš nāiroŠs gada samaksiti aucli nar aizceltu.
m<em
.
•
Zaudējums no 1922. g. _
Kopā

Piieklsēd. b. J. lakstiņi.
Sekrstara v. Stūre.

gadu.

34,047.— Peļņa
1,000 —

uz 1. janvāri

1924. g.

P a s i v s.
Ls
.
374.23 Pamata (paju) kapitāls
55' .61 Rezerves kapitāls
...
29,22419 Noguldījumi uz nenoteiktu
laiku
10 — Aizņēmumi
4.92 Pārejošas sumas -. . . .
No aizdevumiem uz priekšu
ieņemtas rentes ....
72- Tirs atlikums par 1923. g.
87.54
Kooa
30 324 49

Rīgā,

16. febr. 1924. g.

Priekšsēdētāja

v. J

Nt 431C53/200

Jakstļņš.

jģKiļjfcia v. Stūre.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,

ifi» mmitini, i. cMinuia,

pieteikt šīs tiesibas minētai tiesai seiu
mēnešu (šina, skaitot no šī sludinājuma

etarp

Kārli

Sveiku t.n Aitonlju H:rm!nl

Šveri, dzim. Berk laulicu, kas irakstīta
laulāto
saratstā,
17,000 — iespkianas denas . Vaiaības Vēstnesī*. Skuj ēnas draudzes
Ja
minētas
savas
tiestoas
personas
10.29
šķri aslājot prāvnieku 1914. g. 2$ okt.,
augšā uzrādīta termi .a nepieteiks, tad dzimušo meitu Lūcijs Cciliju prasīt .jas
79368 viņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas.
audināšanā,
378.15
Rīgā, 25 februāri 1924. g.
L. J* 1993
Ja atbildētājs dv. proc. lik. 723., 731.
m 748. p. p. paredaēti laiki neiesniegs
Prieklsēd. v. A. Blumentals.
ietai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad
Sektetars A Kalve.
30,324 49
mrledums stāsies likumīgi spēki.
?igas apgabali. 3, civilnodaļa,
WgS, 16 februārī 1924. g. 1*431072/274
Vecbīebalgas krāj-sizde u sabi-driba pie Vecpjebalgas patfrftāju bedīpinas biedru sapuce* lēmumu no 27 j'nv. 5. g, uz civ. ties. lik. 3011., 2014. un 2t; 1.9. p.p.
saskaņā
ar
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņš.
Pārtika"
tas
^HkrMur* v. Stnfē.
ut»Mna biedrus, kuri nav iemaksājuši biedru naudu Ls 10.—, iemaksāt b edui pamata paziņo, ka pēc 1923. g. 14. febr.
š.
g.
kuri
lai
termiņā
nebūt
iemākLiela
pag.
n
ir,
Vet-Bide,agu*
majzs
Biedri,
mai'am
apmērā
līdz
1
.
minētā
Encta
par
izstājušiem no sabiedrības m īpašnieka Jāņa Andreja
t ks Ieskatīti
d. Raize ir
Jelgavas apgabaltiesa,
StaH no » eilito biedru naudu,
un ka tādu var ssņ-mt atpakaļ ļ'<»« atklāts mantojums ui uzaieka kam it
iesknitra
depozītā
nauda
liiu
tirdra
"
tiks
pieskailita
sabiekuri
uz fo mantojumu, vai sakarā
ar to, sa dv. ties. lik. 1967., 2011.—2014.,
šai termiņā aizņem»,
g.,
bet
r«m
1924
3^: decem
tiesības ka mantiniekiem, Iegatarijiem, ?079. un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p
drības iezerves'<apitalam.
Valde.
fideikomisa ijiem, kreditoriem
un 1.1., pamata, uzaicina visas personas, ku;āR
ierunas
pret
6. maijā
pieteikt šīs lesibas minētai tiesai seiu būtu kādas
1918. g. mirušā Jāņa Šņores 1905. g.
m ē n e i u teikā, skaitot no ii sludināmājas
kārtībā
sastādīto
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn *. 17. decembrī
velētos p'eteikt
Ja minētās _ personas savas
tiesības testamentu, vai kuras
bilance uz I. janvāri 1924. g.
ttigšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad tavaa tiesibas uz minēto Jāņa Šnures
kā
mantinieki,
legatan,
Pasīva.
Ls
Ls
Inas atzīs ka šīs tiesibas zaudējušas, mantojumu,
Aktīvs.
Iidelkomisari, kreditori un t. t., pieteikt
„
L Nk 1513
1,680.84
Rīgā, 26. februāri 1924. g.
82.97 Rīcības kapitāls
savas ierunas un tesibas iai tiesai sešu
'
Prieksēd. v. A. V e i d n e r s.
mēneiu laikā, skaitot no sludinājuma
^īz^unri plet gsivinieļSST-KSB* **>
iSgg
Sekretārs A. Kalve.
Iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesi*.
6,996.74
«noteiktu
4837i cit,m drošībām
Pec minētā termiņa notecēšanas, tiesa
Rīgas apgabali., 3. civilnodaļa, itkādas ierunas nepieņems un nepie^
uz civ. tiej. lik. 2011,
2014.
an :eikt «s tiesības atzīs par spēki zaudē21)19. p.p. pameta
paiiņo,
ka pēc jušām.
24,100.84 1916. g. 3. dec. Kalnciema pag., Velkas
Jelgavā, 9 febr 1924. g L. 7* 779/24
24.100 84
apr. mir. .Pūriņu" ma .as īpašnieka
_
Priekš; ē j. b. A. Lauke.
Augu.ti
Jēkaba
d.
Ad.era
ir
atklāt»
Valde.
Sekretārs K- Pussars.
mantojums
un uzaicina, kam ir uz šj
man ejumu, vai sakara ar to, tiesas
kā mantiniekiem,
Iegatarijiem,
fideiJelgavas apgabaltiesa,
komisartjicm, kreditoriem un t. t, pie- az dv. ties. lik. 1967., 2011. —2014., 2079.
eikt Šīs tieiīoas minētai tiesai seiu in vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
m ē n e iu laikā, skaitot no šī sludinājumi pamata, uzaicina visas personas, kurām
iespiešanas dienss . Va dīoas Vēitnesī*. būtu kādas
Peļņas un zaudējumu rēķins.
ierunas pret
15 oktobrī
Ja minētās jesonaa savas tlesīoas 1921. g Bikstu pag ,Vec Pēpu* mājās
Ls
Kieditt
Debets.
.Ls
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad miruša Kārļa Dubina
1915. g. 22. aug,
33.11 Augli 0»/e)
120.35
Kancle>asizdev. pail923 .g.
viņa atzīs ka š.s ti^īoas zaudējušas. mājas kānībā sastādīto testamentu, vui
Amori zacija
* '*?
vēlētos pieteikt
savas tiesības
Rīgā, 26. februārī 1924. g. L t* 1949 kuras
p/
_;
™
lira peļņa
u minēto Kārļa Dubina mantojums, U
P.iekšjēd. v A Veidners.
3"
170
120 35
mantinieki, iegatari, iidelkomisari, kredi^
Sekretāru A. Kalve.
*'*********' **'****************—****************
_______________^^—^S——»»M
tori un t. L, pieteikt savas ierunas un
ieaibas
šai tiesai sešu mēneša
Bilance uz 1. Janvāri 1924. g.
Jelgavas apgabaltiesa,
.šikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
P a s i v s.
februāra
lik.
par
laulību
1.
uz 1921. g.
A k t i v s.
tienas .Valdības Vēstnesi*.
....
4. 1JO.60 59. un civ. proc. uk. 339, 366. nn 718
7156 Pamata kapitāls
, Oeas
Pēc minētā termina notecēšana*
Knē
*
Rezervrs
COpantu pamata ar šo dara zināmu Pēterim
Latvijas bsnk
Liep. liod.
«kādas ierunas nepieņems ua nepieE z e r i šk o, ka tiesa 12. janvārī 1924. g. eiktas tiesības atzīs par spēku aflustē•
.
415.76 Rīcībjs
tek. rēķins ......
10- aizmuguras
nosprieda viņa laulību ar «Sm.
14.25 Dažādu fest zu un pērs. rēķ.
Kustams īpašums ....
____ Emīliju Ezeriške, dzim. Zommer, šķirt.
3,764.- 1922. gada peļņa . . _ .
Aizdcvnmi pret galviniekiem
Jeigavi . 8. febr 1934 g
LM 110/24
1924. g.
Jelgavā 22. februāri
4,265.57
Priekšsēdētāja v. A. L s u k e.
4.265.57
Priekšsēdētāja v. R. Mallers.
'
Setuesais K. Pussars.
Sekretārajp. f. Kāps.
Vāle

DžūnStes-Plenovos kraj-alzdevu sabiedrilsas
JSļ

SSSSL /p.Wm.:::

^

5^—

::::

,#?

Liepājas pils. polic. tfoAio. krfiHlzd. kases

g.

mirušā

pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
sludimēnešu laikā, skaitot no

nājuma
iespiešanas
Vēstnesi* .
Termiņā

dienas

nepieteiktas

«Valdības

tiesības Ieskatīs

par spēku zaudējušam.
Jelgavā, 11. febr. 1924 g. L. 1* 58724
P'iekiaēd. b. A. Lauke
K-

Sekretārs

J«IS«vas

Pussars

apflabaKlasa,

aa civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014 ua
2-379 f.?. oamata, «aicina visus, kam

būtu uz 15. augustā 1918. g. miruši
Talsu a?r., Matkues pag., Strautiņu
māju
īpašni.-ka
Juliuia
Birzenberga atstāto mantojuma
kādas tiesības, kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem, kreditoriem an 1.1., pietsikt
tavas tiesibas »M tiesai seiu mēneiu
laikā, skaitot no sludinājuma lespleianas
dienas .Valdība» Vēstnesi".
Termiņā ne i teiktas tiesibas ieskatīs
par spēku sa»d*iuiām,
Jelgavā, 16. febr. 1924. g. 1. Nk 720,24
Priekšsēdei?ja v. J. Skudre.
Sekretāra

K. Pussars

Termiņā
nepieteiktas
tiesības iesksiz par spēku saudētaltni.
Jklgsvi, 14 febr. 1924 g.
L N° 873/24

Uepfijas a*9fļab«lliesav
uz rnva 7. febr. 1924. g, lemma pamata smticJsm 10. martā 1911. g. Bārtas psg.
miruia
Pēte;a, Pēt;ja
d.
K1 i e v e u a

mantiniekus,

kreditorus,

legatarus,
lideikomiaarua
un
visas
cita» personas,
kuram
varētu
būt
kādas tiesibas vai prasības ua atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai s e i a
ninsis laikā, skaitot no sludinājuma

iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*.
Tiesibas nn prasības, par kurām nebūs paziņota
tiesai minētā laikā, tiks
*t!itns par zaudētam sz visiem laiklcn.
Ueimļi, 9. febr. 1924. g.
1* 585/24
Priekšsēdei, b. V. Bienenstams.
Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
uz

tava

pīisata

4 i-.binārs
1924. g. tēmuna
uzs ciņa H./24 manā 1912 g.

mltuTā Jāņa Jēkaba

d. Kubila

manti-

niekus,
krefailorua, \eg\tatn,
fideikoaiisarus
tu
vl-rss
cit s personas,
i.ufām varēti būt kādas tie īoas vai
prasības

uz atstato

mantojamu,

pietrikt

viņus tietai sešu mēnešu laika
«kaitot no sludinājuma hspiešanas dienas
.Valdība? VēJlnesī.*
Tiesibss un (ražība?, parkirām nebūs
pazinis Ke ai minēti

lsikā,

tiks

atzītas

par zaidttām uz visiem laikiem.
Ke 515/24
Liesajā, 7. febr. 1924. g.
Prieklsēd. b. V. Bienenstams.
Se-treUrs A Kasperovičs.
Liepājas apgabaltiesa,
uz savs 7. f:br. 1914. g. lēmuma pameta,
uzaicina 15. aprīlī 1923. g. Ugsle«r^ag. Ilzi—kurnra miraii Mitisa Kāļ i d Kalniņa
mantiniekus, kreditoros, tegatarus, iideikornisaru» <a visas dus personas, kūjām
varētu būt kādas tiesības vai prasības ue
atstato mantojumu, pieteikt viņas tiesar
seiu māaaiu laikā skaitot no sludinājuma

«aspielanas

dienas

.Valdījās

Vēstnesi".
Tiesibas un prasibas,

būs

paziņots

tiesai

par
-atsētā

kurām nelaikā, tiks

atzītas par saudētām ua visiem laikiem.
Liepājā

9 febr. 1924 g.

1* 1074 24

Prieki»**» » V. Bieaenstams.
Sekrētam *. Ķggperovlčs.

Liepājas apgabalt. reģistr.

nodaļa

uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām

erganlzacijām

17. panta pa-

meta paziņo, ta ar iii tiesu 12. leb.Mfa
1924. g. lēmumu Ir reģistrēta
ua bezpeļņas biedrību an viņu savienību reģistra

'

Gada pārskats par 1923. g.

1921.

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
pamata, uz Maks!309, 311. p.p.
Priekšsēdētāja v J. S k u d r e.
S-tretars Ķ. Pussars.
nsiļiana Roberta d Monzelera lu urnu
vi a prasības lietā pret Elizabeti Vilhelma m. Monzeler, dzim. Gross, par
Jelgavas apgabaltiesa,
laulīb s šķiršanu, uzaicina pēdējo, ķeras
u civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. an
dzīves vieta prasītajam
nav zināma,
2979. p.p. pamata, uzaicina visas, kam
ierasties
ttesa
četru
mēnešu
būtu uz 5. m'rta 1916. g. mirušā Michaila
itikā
no šī sludinājuma
iespiešanas
B o g d a n a atstāto mautojumu
kādas
dienas .Valdības Vēstnesi".
tiesības, ka mantiniecēm, legatariem,
Pēc lūguma pielikti:
laslības apfideikomisa'. kreditoriem un 1.1., pieteikt
liecība un noraksti.
savas «esības iai tiesai seiu mēnešu
Ja atbildētājs noliktā teikā neieradīsies
laikā, skaitot ao sludinājuma iespiešanas
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks nodienas .Valfibss Vēstnesi*.
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aizTermiņā nepieteiktas tiesībai ieskatīs
muguriski.
par spēka zaudējušām.
Rīgā, 9. februārī 1924. g.
43785/486
Jelgavā, 13. febr. 1924. g. I. J« 607 24
Priekšsēdētāja b. J. lakstiņš.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
S kretara v. Stūre.
Sakretera K. Pmnn.

az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. pp.
ilfts Mik»!!& l. diilisliji
pamata paziņo, ka pēc 1919. g. 20 ok. ?s Uk.. par iaul. 77. p. nemāta, ar te
Rīga mir. Eižena Jūlija d. Fas'enair
Jāta zināmu, ka tiesa 28. jan. 1924. g.
atklāts
mantojums tu izaicina, kam it An'onijas
Hermii.es Šverks, dzim.
Ls
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, Berk, prasītos lietā pret KātU Sserks
820.62 tiesības kā mantiniekiem, iegatarijiem, par laulības šķiršanu aizmuguriski
kreditoriem un t. t., nosprieda: »iegt 11913. g. 15. zeptembrī
9320 fideikorcisarijiem,

wiin

miijā

Augusts Fridricha d. Redenca atstāto
mantojumu, kādas tiesības kā mantiniek.,
legatar., fideikomis., kreditoriem un L t„

Vilhelmu [Heinrichu Freij
dinājuma
publlcēianas
dienas .Vaid.
un Johsnnu Eliz beti F.eij, dzim. Tetter, Vēstnesī'.
Jelgavai apgabaltiesa,
laulību iķirt, piešķirt
prasītājai
pirmsPie lūguma pielikti: rēķins,
vēstrie,
laulības uzvārdu
.Tetter" un atstājot pi'nvars, lūgums, izvilkumi no gslvenas uz civ. ties. kārt. 1957, 2011... 3014 ua
v ņas andzināšinā
prāvnieku
19C9 g. g amats un noraksti atbildē ājam.
2179. p.p. pana'a «saieta* visus, kim
dzimušj
25. augustā
me tu
Hertu
būtu uz 13 oktobrī
1922. g. rniruiā
Ja atbildētājs
notiktā laikā neierādiHenrietti.
Dava
dēli
B e 11 m a ņ a
ties personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks Jāņa
Jl atbildētājs
d/.
proc. Ilk. 738.. «likta tiesas sēde lietas klausīšanai
atstāto mantojumu
kādas
tiesības, kā
781, nn 748. p. p. paredzēti
laiki nemantiniekiem, 'egatiriem, lideikomlsariem,
'ismuguriski.
aiaiags
tiesai
atsauksmi
vai
parkreditoriem un t r. pieteikt savas tiesības
Rīgā, 19. ietruarī 1924. g.
Iisibu, tad spriedums stāsies likumīgā
laikā,
iai tiesai
iela
mēneiu
Priekisēd.
b.
J.
J
āksti
ņš
ipiki.
skaitot no tlad najuma lasp'eiaaas dienss
Sekretais
J.
Smēlis,
Nk 731110/241
Rīgā, 19. febr. 1924.|.
.Valdi īss Vēstnesi".

Kredīts.

iz-

devumi

21.73250
50,429 50

Pelņu un zaudējumu konts par 1922./23. operācijas
Debets.
no precēm .
Norakstījumu
no apšauba. .
miem debitoriem

K.

9.Ē00 000 —
....

8.002 289 —

Norakstījumu

R.

Zaudējumu nodroš. rezerve
Pārejošas sumas .
. .

4,394,440.50
sumas

būtu

baznīca starp

A k t i v s.

Preces
Inventārs
Pārejo!as

Jelgavas apr abaltiesa,
ua dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
pamata uzaicina visus, kam
2079. p.p.

• &*

I. daļa tevveta biedrība zem nosaukums:
bišk* pib s biedrība*, kufss
.Liepājas
valdes sēdeklis atreaas Liepājā.
Liepāāl. 1>. iefcrusī 1924 g.

)# 45/4

PrekšfĀd, k. v. i. A KlršfeldtCv
Sskresats

A. Jansons.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod. Rigas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p piezīmes pamata, at io paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Eižens (Jevgeņijs) Jāņa

Jelgavas apgabaltiesa,

uz likumu psr biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām
17. p pamata

saskaņā ar valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamas uz sava 1924. g. 11. i :br.
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 13. febr. nolēmuma
un civ, proc. Uk. 2081. p
(Ivana)
dēls
BuIovskIs
un Anna lēmumu
reģistrēta
bezpeļņas biedrība: 2. pkt., kā ari 1923. g
17. marta
tik.
.Matemātisko
zinātņu
darbinieku
bie- 3. p., uzaicina to personu, kuras
rokas
Pāvila m. B _u 1o v s k i, dz m. Miškovlaulības drība*, ar valdes sēdekli Rīgā.
skaja,
noslēguii
savstarpīgo
atrodas pirkšanas-pārd. akts korb. 1892. g.
līgumu pie
Rīgas notāra
A M«kc
Nodaļas pārzinis
E. Bite.
27. novembri zem te 871 uz Bauskas
30. janvāri
1924. g. reģist a Nk 3656,
Sekretārs K. Pridrichsons.
Iecavas
pagasta
apriņķa,
.Irge"
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
mājām
zem hipototekas
te
2351,
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa nodrošinot
pirkšanas
somas
at79. un turpm. p.p. paredzēto
laulāto uz likuma par
tiesībām
uz
biedrībām, savienībām likumu 2200 r. ar ķīlu
mantas kopību.
un politiskām organizācijām
17. p. pam. minētām mājām, kā ari personas, kurām
Rīgā, 19. febnnri 1924. g. L. te 1905 paziņo, ka ar viņas
1924. g. 13. iebr. būtu kādas tiesības uz minēto aktu, —
Priekšsed. v. A. Veidners.
lēmumu leļUtti a berpeļijas
biedrīb : pieteikt savas tiesības iai tiesai seiu
Sekretārs A. Kalve.
.Zinība un tikumība (ToraVeiderecherec)" mēneiu laikā, skaitot no sludinājuma
ar valdes sēdekli Rīga.
iespieianas dienas .Valdības Vēstnesī'
Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa,
Ja min. terminā obligāciju neiesniegs,
Nodaļas pārzinis F. Bite.
us Latvijas civilllk. kop. 36. ņpiezīmes
Sekretārs
K. Pridrichsons.
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
oamata, ar io paziņo vispārībai, ka
speķu
aktu par
zaudējuiu un zemes
Alfrēds Emiļa
lau'ātie draugi Eduards
bankai
dos
tiesību prasīt ii parāda dzēapgabaltiesa,
Jelgavas
d ls Naumings
un M.rija NUišanu zemesgrāmatās.
dzimusi saskaņa ar valsts zemes bankas lūgumu
fora
meita
Nauming,
Jdgavā. 16 febr. 1924.g.
L.M592 24.
un
pamatodamās
uz
sava
š.
g.
11.
febr.
Maksimova,
noslēgusi
savstarPriekšsēdētāja v. J. S k u d r e.
nolēmuma
un
civ.
proc.
lik.
2081.
p.
^*lrr*t«r* P «
pīgo laulības līgumu pie Rgas notāra
• « . *
2. pkt., kā ari
1923. g. 17. maita lik.
M. čulkcva
24. janvāri
1924. gada
uzaicina
to
personu,
kuras
rokas
3.
p.,
reģistra te 1244, ar kurn viņi, attiedba
Liepājos apgabala tiesa
akts, kas
uz
viņu noslēgto laulību, ir atcēluii atrodas pirkianas-pārdošanas
saskaņa tī .8. tebuari li24 g. lēmumu,
viet. civillikumu 79. un turpm.
p. p. korobor. 1881. g. 23. janvārī zem te 8, uz Julijjs Andersun, dzim.
Spole,
uz Ilūkstes apr., Susejas pag. . Leitis-Ans
paredzēto laulāto mantas kopību.
lūgumu
un pamatojoties
uz civ. (roc,
mājām
z. hip. te 1774, nodrote
1*
L.
te
1929
Rīgā. 19. februārī 1924. *.
lik. 293, 301. un 309. p.p, uzaicina
šinot pirkšanas sumas atlikumu 2750 r.
Priekisēdēt. v. A. Veidners.
atbildētāju Jāni AnJersonu, kura dzīves
ar
ķīlu
tiesībām
uz
min.
mājām,
ka
ari
Sekretārs A. Kalve.
vieta nezināma, četru
mēnešu laikā
personas, kurām būtu kādas tiesibas uz
šai tiesā, saņemt norakstu no
minēto aktu, — pieteikt savas
tiesibas ierasties
Rigas apgabaltiesas

6. civilnod.
seiu mēneiu laikā, skaitot
civillik. kop. 36. p. piezīmei iai tiesai
pamata, ar io oaziņo vispārībai, ka no sludinājuma iespieianas dienas .Valas Latvijas

laulātie
draugi Richirds
Nikolajs Vilhelms Sennels
un Helene Edthe
B-r liarca mei a Sennels, dz Bem
(Behm), noslēguši savst. laulības līgumu
pie Rīgas notāra M. Čulko/a 18. janv.
1924. g. reģistra
Nk 891, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluii vietējo civillikumu 79. sn turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas koribu.
L. te 190 i
Rīgā, 19 februārī 1924. g
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.
Sekretāra A. Ka I vr.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924 g. 13. iebr.
lēmumu pārreģistrēti
Baltijas
.Pirmās
kanariju un baložu audzināšanas
biedrības"
biedru pilnā sapulcē
1923. g.
9. decembrī pieņemtie grozīt e biedrībās
statūti.
Nodaļas pārzinis

Sekretārs

E Bite.

K. Pridrichsons.

Kigas apgaDait.regtstrac.noaaja

pazņo, ka sr viņas 1924. g. 13 febr.
lēmumu pārreģistrēti
.Rīgas kaljeu b;e
drības* biedru pilnā
sapulcē 16. dec.
1923. g.
statūti.

pieņemtie

grozītie

Nodaļts
Sekretārs

biedrībās

pārzinis E. Bite.

K. Pridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
ka ar viņas
lēmumu pārreģistrēta

paziņo,

1924. g. 16. janv.

. Alojas ugunsdzēsēju biedrība* _ zem jauna nosaukumā:
ugunsdzēsēju
bie. Alojas brīvprātīgo
drība*, kā ari reģistrēti biedrības biedru
pilnā
sapulcē
1923. g. 9. decembri
pieņemtie grozītie statūti.
Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretāra p. v. I. J. T o m s o n.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 13. iebr.
lēmumu pārreģisirēta
.Sv. Jāņa ģilde
(vai mazā
ģilde)",
zem jauna nosaukuma:
.Rīgas amatu meistaru biedrība" ar nosaukumu .Sv. Jāņa ģildes,
brālība',
kā ari reģistrēti
biedrībai
biedru pilnā sapulcē
1923. g. 14. dec.
pieņemtie

grozītie statūti.

Nod
Sekretārs

pārzinis

E. Bita,

Pridrichsons

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
uz likuma psr biedribām, savienībām un
po itiskam organizācijām
17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas
1924. g. 13. febr.
lēmumu
reģistrēta
bezpeļņas biedrība:

dības Vēstnesī".
Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs,
vai tiesibas nepieteiks, tiesa atzīs parāda
un zemes
fltttu par speķu zaudējušu
bankai dos tiesību prasīt
šanu zemesgrāmatās.

_

ii parada

dzē-

Jelgavā, 16 februāri 1924. g. Lte595/24.
Priekšsed.
Sekretārs

v. J. Skudre.
K.

Pussars.

politiskām organizaciijām
17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 13. tebruara
lēnumu reģistrēta
bezpeļņas biedrība:
.Alojas mednieku biedrīoa*, ar valdes
sēde «li Aloja,

Priekšsed.

b. V. Bienenstams.
n. (nu rakrisV

apgabaltiesa,

.Valdības

Ja min. termiņa obligāciju neiesniegs,
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par
spēku zaudējuiu
un zemes
bankai

dos tiesību

prasīt

ii parāda

dzē-

šanu zemesgrāmatas.

Jelgavas

nz likuma par biedribām, sav enībam un

dzīves vietu Liepāja neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.
Liepājā. 19. febr. 1924. g.
te 152/24

Liepājas apgabaltiesa,

Jelgavai apgabaltiesa,

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa

richsons.

ja ieradīsies, bet savu

viņa klātbūtnes,

saskaņa ar likumu par lau ību 77. p. p,
saskaņā ar valsts zemes bankas lūgumu
17. janvārī
1924, g a zmtiguriski
noun pamatodamas
uz sava šā gada
sprieda: 1910, g 5. decemorī starp
11. febr nolēmuma un civ. proc. lik.
Mariju
Alisi K u n, dzim Ki sis, un
2081. p. 2 pkt, kā ari
1923. gada
Ernestu Inta d. Kiinu,
Saldus baznīcā
17. marta lik. 3. p., uzaicina to personu
noslēgto kuību atzīt par šķirtu.
kuras rokās atrodas
pirkšanas-pārdoštLiepājā, 22. febr. 1924. g. te 211/23
nas akts, kas koroborēts
1892. gadā
Priekšsed b. V. Bienenstams
27. novembrī zem te 873 uz Bauskas
Sekretārs A. Kasperovičs.
apr., Iecavas pagasta .Upur-Lejas* mājam zem hip. te 2353, nodrošinot pirkšanas sumas atlikumu 2000 rbļ. ar ķīlu
Liepājas
ar
savu 1924 g. 31. janv. lētiesībām uz minētām
mājām, kā ari saskaņā
personas, kurām būtu kādas tiesibas uz mumu nz valsts zemes bankas lūgumu
minēto aktu, — pieteikt savas tiesības un dvpr. lik. 2083—2081. p. p.
iai tiesai sešu mēnesis laikā, skaitot likuma
pamata,
uzaicina
obiigano
sludinājuma
iespieianas
dienas ciias
kura
izdota
par
turētāju,
150 rbļ.
uz Reņģu
iideikomisa
.Valdības Vēstnesi*.
Ja minētā termiņā obligāciju
neievārda
un
19.
aprīlī
1901.
gadā
sniegs jeb tiesības nepieteiks, tiesa atnostipr. uz Jēkabam
Jēkaba d. Eichzīs parāda aktu pat spēku zaudējušu nn mtnim
piederošu
nekustamu
mantu
zemes bankai dos tiesību prasīt iā pa- K-ldīgas apr., Reņģu pag., .Šaule-Kārkle'
rada dzēšanu zemesgrāmatās.
māju
zem krep. Nk 722, — sešu
Jelgavā, 1924 g. 16 f;br
Lte594/24. mēneiu laikā, skaitot
no
sludināPriekšsēdētaja v. J. Skudre.
juma iespieianas dienas, ierasties tiesā,
Sekretārs K. Pussars.
līdzņemot min. obligadju.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēianas, ari obligācijas
tuJelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar valsts zemes bankas lūgumu rētāja neierašanās gadījuma, parādu atun pamatodamas uz savu i. g. 11. iebr. zīs par samaksātu, un paša obligāciju
nolēmumu
un civ. proc. lik. 2081. p. par iznīcinātu, piešķirot lūdz. tiesību
parāda
izdzēšanu iz zemes
2. pkt., kā ari 1923. g. 17. marta lik. pieprasīt
3. p., uzaicina to personu, kuras
rokās grāmatām.
Liepājā, 23 iebr. 1924, g.
atrodas pirkianas-pārdošanas
akts,
1*510-1/24.
kas
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams,
korobotēts
1882. g. 3. jūnijā
zem
Sekretārs A. Kasperovičs.
te 474 uz Talsu apriņķa, Pastendes
pagasta, .Asme* mājam zem hipotēkas
Liepājas apgabaltiesa,
1*6 1652, nodrošinot pirkšanas sumas
1924. g.
uz
Andreja
atlikumu 2950 rbļ., ar ķīlu tiesībām uz 18. februārī
lūguma,
un
civ.
proc.
minētām mājām, kā arī personas, kurām O i c
Uk. 2081.—2086. p. p. pam. nolēma:
būtu kādas tiesības uz minēto aktu, —
1) parādu 1,109 rbļ.
pēc obligācijas,
pieteikt savas tiesības iai tiesai seiu
mēneiu laika, skaitot no sludinājuša izdotas uz Andre a Jāņa dēla Oše vārda,
cedetas uz uziādītaja vardi un 12. mājā
iespieianas dienas
Vēstnesī* .

Jelgavā. 16 febr
LJ*591/24.
J 924 g.
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

K. Frid

uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais neieratos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez

Sekretāra

.Ersigdirekt", ar valdes sēdekli Rīgā ,
Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs

vir;a tievas Jūlijas Anderson iesūdzības
raksta
viņu laulīoas šķiršanas lietā un

Sekretārs

K

Pussars.

apgabaltiesa,

saskaņā ar valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamas uz sava i. g. 11. febr.
nolēmuma un civ. proc. lik. 2081. p,
2. pkt., kā ari 1923. g. 17. marta
lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkianas-pārdoianas
akta, kas
korobor. 1897. g. 24. oktobrī zem te 1042
uz Bauskas apriņķa, Ieca/as pagasta,
.Ruitc-Cimetman* mājām zem hipotēkas
t* 2824, nodrošinot pirkšanas sumas atlikumu 2900 rbļ.
ar ķīlu
tiesībām uz
minētam mājām, kā ari personas, kurām
būtu kādas tiesības uz minēto aktu, —

1912

g zem iurn

te 748 nostipriaārss

uz Andrejam un Rūdolfam Žanno
Oie
piedeiošas nekustamas
mantai Liepājā
zem
kreposta
te
30i,
—
atzīt
par
pilnīgi
samaksātu
lidz
ar
visām proceniem:
2) atvēlēt

lūdzējai

pieprasīt

zemes-

grāmatu nodaļā
minētā parāda
izdzēšanu ls zemesgrāmatām
Liepājā, 21. iebr. 1923. g. Nr.705/23
Priekšsēdētaja
Sekretārs

b. V. Bienenstams.
A.Kasperovičs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
1923. g. 17. marta lik.
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. Uk. 2060 un 2062. p.p.. Ievērojot
Vilhelma Vilhelma d. Ho'cmsna lūgumu
un savu lēmumu 1924 g. 12. februāri
Vilhtlms Vi'paziņo, ka parādnieks
pēr
parādu
helma dēls Holcmans
12,000 r., apstiprinātas
obligācijas
par
1911 g. 16. sept. 7em te 326. uz neBild:il!ņt
kustamo ipašumu Rīgas apr.,
valsts muižas muižas zemes gruntsgabalu te 35, zem zemes giārnata reģ.
te 2321, izd. no Vilhelma V>ļa dēla
Hokmana par labu latviešu savstarpi^ ai
kreditbiedrībai, — ir samaksāts ta vieša
akciju
bankai, bet ii augšā minēta
obligācija nevar tikt Izsniegta
atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes_ grāmatas, tamdēļ ka ir gājusi zuduma.
Tāpēc apgabaltiesas
3. civilnodaļa
uzaicina
visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto oblig.,pieteiktie«
tiesa viena meneia laikā, skaitot no
dienas,
kad iis sludinājums
iespiests
Vēstnesī*, un aizrāda, ka
.Valdības
pamatojoties

us

!a iis personas

noteikta laikā

nepieteik-

sies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam
dos tiesību
prasīt
parāda
dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 1924. g. 14 februāri te 1756
Priekised. v. A. Blumentals.
Sekretārs

A. K n i v #

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
tiesas sēdē 19? 4, g. 12. februārī
izklausījusi
Olgas Apolona m. Kczlovskajas, dzim. Prochoro/:s, lūgumu dēļ
aizgādnības
iecelšanas par prombūtnē
esošā Jakoba (Jēkaba) I/ana (Jāņa) d
Kozlovika mani, nolēma: par prombūtnē esoši Jēkaba Jāņa d Kozlovska
atstāto mantu iecelt aizgādnību, par ko
paziņot Rigas pilsētas bāriņu tiesai; šo
lēmumu publicēt
civ. pr. lik, 1944. p.
paredzētā kārtībā.
Rīgā, 1924 g. 19. februāri
te 1858.
Priekšsed. v. A. Veidners.
atklātā

izsludina

par

prefektūru

nederīgiem,

kā

pieteiktai

par nozaudētiem, sekošus dokumentus :

1) Liepāju pref. pasi zem Nk 33074,
uz Valijas Fridiicha m. Pozengies v„2) Liepāja* pref. pssi zem te 18243,
uz Krišjiņa Jāņa d. Lankovskis v.;
3) Liepājas pref. pasi zem Nk.Sisjj

Idas Jāņa m. Lukevīc v;
4) Liepājas spr pi ka pal. par 2. iec
osai zīm te 5321, uz Jāņa Jāņa dēla
Cioa v.:
5) Cekoslovjkijas vaid. iestižs Prā gā,
izd. gada
personas apliecību ka bij.
Krievijas
pav. uz 3 men. uz Helents
Emīla m. Vavilovas v;
zem
6) Vaiņodes psg. valdes pasi
Nk 692, nz Emilijas Jēkrba meltss Kalniņ vārdu;
71 iek'-l. min.
uzturas
atļauja zem
Nk X. 3689, uz Elizabetes Dičkus v.;
8) Liepājas pref. pasi zem Nk 42883,
uz Esterei Arona m. Jozeiovic v:
9) Liepāias pref pati zem JMš 4941.
uz Ellasa Ābrama d Veisberg v.;
10) Rīgas pref. pasi zea Nk 180589,
uz Kārļa Jēkaba d Jegera v.;
li) Liepājas pref. pāri zem Nk 39815,
uz Lūka Jegera d Jegorova v,;
121 Liepaj«s pref. pasi zem Ni 43018,
uz Eizsbetes
Jāņa m. Novickajas, dz.
Atnbruserir, v.;
13) Liepājas pref. pases Nk 8206 du1923. g. 21. novembrī
uz
blkats, izd.
Miķeli Jāņi d Vepruka v;
14)

Mērsraga

pag.

valdes

pasi

zem

te 1033, uz Kāļa Jēkaba d. Tobiass v.;

15) Liepājas pref. pasi zem te 13675,
uz Kārļa Pētera Vilhelma d. K'okov v.;

16) Liepājas pref. pasi zem Nk 39792,
uz Helenes Doroteas Vilhelmines Indriķi
m. Htniņ v.;
17) iekšl min. uzturas
atjauju zem
te X. 22046, uz Jozefa Kerasina v.;
18) Gramzdas
psg valdes pasi zem
Nk 452, uz Mildas Jāņa m. Luķls V.;
19) Liep'jas apr. pr-ka pal, par 2. Ie:.
Kalve
Srb-'tNru
*
pssi zem te 2547, uz Katrīnes Jāņi m.
Kurzeme vj
20) Liepājas pref pasi zem te 15856,
Liepājā! 1. iec. miertiesnesis
pamatodamies
uz krim. proc. lik. 71 uz Ž'nijss Jorena m. Biire, dzim. Mūniek v.;
un 816—852. p.p.
21) Liepājas pref. pasi zem te 34247,
uz Alises Jtņi m. Vipp v.;
meklē:
22) Liepājas aor. pr-ka pal. par 2 iec
sekošas personas:
1) Frici Viļā d. B.rzn'eku, p'ederīgu pfst zem te 1603, uz Annas Andreja m.
pie
Rudbāržu
pagasta, Aisputes apr., Talsmsn v.;
23) Liepājas pref. pasi zem te 23775,
20 g. vrcu, g«ra auguma, kalsnēju seju,
kurš agrāk dzīvojis
Rudbārža
pagasta
uz Šoras Bellas Benjamiņa m. Joelson v.;
24) Liepājas pref. pasi zem te 12558,
Jaun-Pelces muižā, aps. uz sod. lik 581. p.
uz Andži Pētera d. Lagzde v;
2 d. (krimlnal akts te 28/1924. g.)
25) Liepājas pref. pases te 24417 du2) Augus u Jura d. Kubelis, Latvijas
1923. g. 19. oktobrī
uz
pilsoni, 27 g. vecu, vidēja aiguna, blikāts, izd.
patuklu sejublondiem nr.tiem, 1923 g. Malvīnes Jāņa m. Zone v.;
26) i iepšjas pref. pasi zem te 5784,
dzīvoja Liepājā, Daries iela Mi 3, aps.
uz sod. lik. 16ip. 1. pkt. un 591. p. uz Emīlijas Pauli acs Eluarda m. Kor1. d. (kriminal akts te 280, 601 un žnevsķij v.;
27) Liepājas pref. pssi zem te 16435,
657/1923 g.;
ut Maijas Emilijas Kristapam Strazdv. ;
3) Antonu Miķeļs d. Krukeli», Lieta28) Liepājas pref. pases te 12314, duvas pavalstnieku, 15 g. vecu, kurš
1923. g. dzīv. Liepājā, Sena ielā te 9, blikāts, izd. 1923. g. 19. septembri uz
Lībes Edvarda
m. Kovarn v.
aps. uz sed. lik. 51. un 581. p. 1. d.
(krim. akts Nk 215/1923 g.;
4) Jēkabu Andreja d. Laceklis, Latvijas pil oni\

32 g. vecu,

kurš

1923. g.

dzīv. Liepājā, Jēkaba ielā te 8, aps. uz
sod. lik. 262p. (krim. akts Ka 496
1923 g);
5) Mendeli

Ovseja-Leizera
d. Pane,
pilsoni 22 g. vecu, kurš 1922. g.

Latvijas
dzīv. Liepājā, Peldu ielā te 4, aps. uz
sod. lik 182. p. 1. d. l.pkt, (krim. akts
Nk 50/1923. g.);
6) Leibu

Rafaila

d. Feldmani,

Pclijas

pilsoni, 41 g. vecu, kurš 1923. g. dzīv.
Liepājā, Graudu ielā te 37, aps. uz sod.
lik. 138. p. (krim. akts Nk 426/1923 g);
7) Julijanu
Step na m. Vasiljevu,
Krievijas pavalstnieci, piederīgu pie Astrachanas gab., Zareckas apr.,
Sredninas
pag., 21 g. vecu, kura 1923. g. dzīvoja
Liepājā, Kalēju iela Nk 4, aps. uz sod.
lik. 528. p. (krim. akts * 240/1923. g.);
8) Kārli Leopolda d. Minkvicu, Latvijas pilsoni, 28 g. vecu, kurš 1923 g.
dzīv. Liepājā, Ķēniņu ielā Nk 3, aps uz
sod. lik. 138. g. (krim aktis Nk 556 un
567/1923. g.

Katram, kam zināma meklējamo personu, vai
piederošu
mantu
viņam
atnšanās vieta, jāpaziņo rar lo miertiesnesim, vai tuvākai policijas iestādei
Liepājā, 12. febr. 1924 g.

Liepājas apgabaltiesa,
Miertiesneša I. Ziemelis
uz sava 10. janvi(a 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 4 jūliji 1922. g. Kiimgā,
Ludzas pilsētas policijas priekšnieks
Vācijā mir. Fridricha Teodora B i e i k š a
mantiniekus, kreditorus, legatarus, ildefizsludina par nederīgiem, kā pieteiktus
Nodaļas pārzinis E. Bite.
konisarus un visas citas personas, kam par nozaud tiem, sekošus dokumentus:
Sekretārs K. Pridrichsons.
Latv. pasi, izd. 12. nov. 1920 g. zem
/aretu būt kādas tiesibas vai prasības uz
viņa
atstato
Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
mantojumu, vai kajjas Nk 1146 no Ludzas pils. polic. pr-ka un
vēlētos apstrīdēt viņa testamenta, pie- kafa klans, apliecību, izd. no 9. Rēzekuz likumu par biedribām, savienībām un
teikt tiesai savas tiesības un prasības nes kāja. pulka km-ra 8 jun. 1923. g.
politiskam organizācijām 17. p. pamata
zem Mi 4070 uz
pls. Bēra Miķeļa d.
seiu mēneiu laikā, skaitot ao sludipaziņo, ka ar viņ»s 1924. g. 13 februāra
pieteikt savas tiesibas iai tiesai seiu nājuma iespieianas dienas .Vaid. Vēst.'. Praisa v; zirga pasi, izd 6 jul. 192j.g.
lēmumu reģistrēta
b zprļņas biedr b i:
mēneiu laikā, skaitot
no sludinājuma
Minētā laikā nepieteiktās tiesibas un zem Nk 128 no Ludzas pils. valdes uz
darbinieku biedrība*, iespiešanas dienas
. Atbildīgo vaitts
.Valdības Vēstnesī*. prasības tiks atzītas par zaudētām uz piis. Benciana Žorde v. __ kurā ierakstīts
ar valdes sēdekli Rīgā.
Ja min. termiņa obligadju neiesniegs, visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
zirgs sekošām pazīmēm:
zirgs-ērzel s
Nodalās pārzinis E. Bite.
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda notecēianas
testamenta pasludinās par 6 g. v. 1 arš. 13 vērš. augsts, un kara
Sekretais K- Fridrichsons.
aktu par spēku zaudējuša
un
zemes likumīga spēkā stājušos.
«ļaus. apliec, izd. 29 nov.
1921. g.
bankai dos tiesību prasīt šī parāda dzēLiepājā 20. febr. 1924. g. te 1040^23 zem Nk 13883 no Ludzas kara apr. pr-xa
Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz rits
'ura Dsneia d I a'e ska v.
ianu zemesgrāmatās.
Pnetisēd b. V. Bienenstams.
uz likumu
par biedrībām, saviembāin
Jelgavā, 16 iebr. 1924 g.
L.te597/24.
Sekretārs A. Kasperovičs.
un politiskām organizācijām
17. p. paPriekšsēdētaja v. J. Skudre.
Elejas policijas
ziņo, ka ar viņas 1924. g 13. februāra
Liepājas apgabali reģ. nodaļa, izsludina par
senreiars Ķ. Pussars.
nederīgiem sekošus dokubi.drība:
lēmumu reģistrēta bezpeļņas
uz likuma par biedribām, savienībām un mentus:
ar valdes
Liepājas apgabaltiesa,
.Linrāažu skolotāju biedrība
Fouhkam orgauzacij m 17. panta pa1) Latv. pasi zem te 48, izd. 5. jun.
sēdekli Limbsžos.
saskaņā ar likumu par laulību 77. p. ziņo, ta ar tīs tesas 12. februra i924. g. 1920. g. no Mežamuižas pag. valdes;
Nodaļas pārzinis E. Bite.
18. februāri 1924. g. aizmuguriski
nolēmumu reģistrēti
un bezpeļņas biedrību
2) kara kļaus, apliec, zem te 6127,
i'd.
Sekretāra Pridrichsons.
sprieda:
starp Jāni
Vītolu
un un viņu savienību reģi-tra 1. daļā ievesta 30. aug.
1923. g. no 3. Jelgavas kājn.
Jutjenn Vitol,
dzim. Grinfeld, 27. sept. biedrība zem nosaukuma: .Rucavas Io j- pulka km ra
un 3) velosipēda apliec,
jsigavas apr. pr-M paugs i.iec. 1909. g caur Skrundas dnudzes mācītāju kopīoas pārraudzbas oiedrioa*, kuras zem te 1755/. 111,
izd. 28. maitā 1923. g.
izsludina
par
nederīgu, kā nozaudētu, slēgto laulība atzīt par šķirtu.
vaide atrodas Rucavas pagastā.
uz velosipēda num. 550, izd. no Jel jaLatvijas
pasi, izd. no Lutriņu pag. v.
Liepājā, 22. febr. 1924. g.
te 333/22
Liepāja, 16. febr. 1924. g.
te 46/24 vas prefekt; visi augšminētie
doku1920 g. zem te 1250, uz
Priekšsed. b. V. Bienenstams,
30. jūlijā
Priekšsed. b v. i. A. K i r šf e 1d t s. menti uz
Alberta Jāņa d. Zandovskij
Linas Heimaņa m. Freiman vardu.
Sekretārs A. Kasperovičs,
Sekretārs A. J a n s o n s. vaidu u.i, kuri pieteikti par nozudušiem.

pr-ks

Iespiests Valsis tipogrāfijā

Liepāju"

Rūjienas ieclrkga policijas priekšnieks

izsludina
par nederīgiem
zaudētus dokumentus:

sekošus

no-

Latvijas pases;
1) zem te 188

uz
Andreja Jāņa d.
Sproģis vārdu, izd. no Gaiķu pag. valdes
27. jul. 1920. g;
2) zem te 982 uz Gusta Kārļa d.
Gailīša v. no Rūj enes pag. v. 6. okt.
1922. g.;
3) zem te 224 uz Bertas Jēkabi m.
Reiziņ v. no Naukšēnu
pag. valdes
11. jun. 1920 g;
4) zem te 753 uz Marijas Zaudēta m.
Šekle, no Rozēnu pag. valdes 20. maitā
1920. g;
5) zem te 142 uz Teņa Mārtiņa d.
Kukaiņa v, no Idus pag. v. 12. aprili
1920. g;
6) zem te 816 uz
Gustava Jāņa d.
La de v., no Ķoņu pag. valdes 28. d.c.
1920 g;
7) ztm te 2.31 uz
Jāņa Pētera d.
Šiliņa v., no Ungurpils pag. valdes
23. sept. 1922 g. un uz ta paša vārda
kara kļaus, apliec, zem te 13775, izd.
no 5 Cēsu kējn.
pulka
16 janvārī
1922. g.;

8) zem te 599, uz Jāņa
Jāņa
d.
M ķelsona v„ no Ungurpils pag. v.
19 marta
1920. g., un uz ta paša
vārda
kara
kļaus,
apliecību
zem
te 8198, izd. no Valmieras apr. apsardz,
pr-ka 20. maijā 1921. g;
9) zirga pasi zem te 5198, izdotu no
Rīgas nodokļu
valdes
1922. g. uz
Pau'a Trauberga v., un
10) Latv. pssi zem te 1134 uz
Maitas Jāņa m. Uplt v., no -Naukšēnu
pag, v. 13. jul 1920. g.
-

Elejas polic. priekšnieks
izšūdina par nederīgiem sekošm dokumentus:
1) LaK pasi zem te 1213, iziou
3. septembri
1921. g; 2) zirga
pisi
ztm te 80, izd 2. jūlijā 1920. g., un
3) zrga pasi lem te 721, izd. 15 okt.
1921. g., no Z'ļeneku pag. valdei uz

pils. A>freda
kuri

pietekti

Zīmēja d Grmhofa vārtu,
par nozudnOe^i
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«Bijpils plisgļ. jH.LiK.jr.ikiilib.
Izsludina

par nederīgiem sekošus nozudušus dokumentus:
1) Latvijas iekšz. pasi, izdotu
no
Upe muižas pag. valdes 24. janvāri
1922. g. zem te 1633, un 2) kafa
kļaus apliec, izd. no 12. Bauskas kajn.
pulka 15. janv. 1922. g. zem te 1500
uz Mārtiņa Jorens d. Langbauma v.

