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Valsts Prezidenta pavēles.

Takse pasta sūtījumiem un iekšzemes
telegramām (skat. 2. lap. pusē).
Valsts Prezidenta

3 lat. 60 sant.
, 12 ,

slejīgām rindiņām
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b) citām iestādēm un amata per-

Redakcija:

1 lats 80 sani

ekspedicija

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienpar katru tālāku rindiņu

Piesūtot mājā un pa pastu:
Pai

Sludinājumus maksa:

oavēle

armijai un flotei
1925. gada 19. janvāri

Nr. 366.
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—
c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu (par obligat. sludin.) . —

,
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.

.
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Ns 1984. J. Kansonam, Rīgā— vārdi
Nb 2009. Tam pašam — vārdi . UnNs 1962. Firmai E. Vaillant & Cie,
Parize, Francijā — zīmējums ar uzrakstu .Eskimo-Brick" — bonbongiem, saldēju- gāra ,pomerancis" — liķieriem.
Nb 2010. The H-O Cereal Company,
„Goudron" un „Guiļet" — farmaceitiskiem miem un visāda veida saldumiem.
produktiem.
Ns 1985. Firmai A. Jaunzems, Rīgas Inc. New-York, Amerikā — burti „H-0",
Ns 1963. Tam pašam — zīmējums ar mech. čaulīšu fabrika, Rīgā — zīmējums — visāda veida ražojumiem, kas pagano auzu pārslām un
labību
uzrakstiem
.Peries" un
.Clertan" — ar vārdu .Sporls" — papirosu čaulītēm. tavoti
Ns 1986.

farmaceitiskam produktam.

Ns 1664. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu „Belloc" u. c — farmaceitiskam

vārdu

Tam pašam — zīmējums ar

.Merkun" — tām pašām precēm.

Ns 1987.

Firmai

Salamander Schuh-

geseltechaft m. b. H. Berline, Vācijā —
zīnējums ar vārdu .Salamander" —
§ i.
Ns 1965. Tam pašam— zīmējums ar
vejdā, zvērādām ģērētā un neģērētā
Atsvabinu no Kurzemes divizijas kouzrakstu .Peries d'ētber" un .Clertan"
ādām, apaviem, apavu liesiem, apavu
mandiera amata pulkvedi Rūdolfu Ban— farmaceitiskam preparātam.
auklām, ķimiskiem apreturas un spodrigerski.
sakarā ar viņa iestššanos
Ns 1966 Firmai
Werner & Mertz, nāšanas līdzekļiem (izņemot tādus, kas
kara ministra amatā, skaitot no 1924. g. G. m. b H. Vinē, Austrijā — zīmējums
darboas tikai mechaniski kā šmirģels).
23. decembra.
BVarde" — apavu krēmam, apavu un
Ns 1988. Finska Industri Aktiebolaget
produktam.

graudiem.
Nb 2011. M. Hiršsonam,
mējums (briedis) — visāda

Rīgā — zīveida galda

un decimalsvariem.
Nb 2012.

Tam

pašam

—

zīmējums

(briedis) — tām pašām precēm.
.Nb 2013.

Akc. Sab. sērkociņu fabrika
A. Lapšin, Kuldīgā — zīmējums (briedis) sērkociņiem.
Ns 2014. Firmai E Merck, ķimisk'

„Vu!kan

W.

farmaceitiskai fabrikai, Darmstadtē, VāO/V, Helsingforsā, Somijā — cijā — zīmējums (ģerbonis ar vairogu)
d.'ekļiem,
grīdas
impregnēšanas un zīmējums
Ieceļu Latgales divīzijas
komandiera
.Burenieks" — spodrināšanas ārstniecības līdzekļiem kā cilvēkiem, tā
bonerēšanas līdzekļiem, grīdas vaskam, un konzervēšanas līdzekļiem kurpēm un ari lopiem, farmaceitiskām drogām un
palīgu pulkvedi Andreju Krustiņu
par
Kurzemes
divizijas
komandieri, visāda veida spodrināšanas un beržamiem ādām, visāda veida
krēmiem, preparātiem, plāksteriem, pārsienamiem
ādas
skaitot no š, g. 16; janvāra.
līdzekļiem.
taukiem,
lakai,
apreturam,
vaskam, līdzekļiem, kustoņu un augu iznīcināNs 1967.
Tam pašam
— 'vārds krāsām, līmēšanas līdzekļiem, spodrinā- šanas līdzekļiem, līdzekļiem
^
pārtikas
Pamats: L. R S. 42. p.
„Eidal"
§2.

ādas pucēšana*

un

koazervešanas

lī-

— tām pašām precēm.

Valsts Prezidents J. Čakste.
j
Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

Ms

1968.

Firmai

Nobel

Industries

Limited, Londonā, Anglijā — zīmējums
.Nobel" — dažādām precēm.
Ns 1969. Firmai ,.Sociētē Anonime

ar uzrakstu

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1925. gada 20. janvārī

Nr. 367.

Paziņojums.

Iekšlietu minittrijas preses un biedrību
nedala, pamatojoties uz biedrību, savieaīou un poliīisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu ministra š. g 17. janvāra lēmumu
ir reģist!«ti politiskās partijas „Latvijas
jaunsaimnieku un sikgruntnieku partija"
statūti un programa.
Preses un biedrību nodaļas
vadītā;s K. V i 1d e.

Darbvede A. Lukševic.

Paziņojums.

produktiem un preparātiem.
Ns 1973. Tam paščm — zīmējums
(pūce) ar uzraksti sakopojumu — tām
pašām precēm

A. Lukševic.

Rūpniecības departamenta

patentu valde,

No

1974.

Dr. Klāra

Hibšman, Rīgā —

zīmējums ar uzrakstu
—
.Puritas*
saitēm, jostām, pārsienamiem līdzekļiem,

skiem produktiem.
Ns 2015. Tam pašam — vārds „Eukopreparādil" — ķimiski-farmaceitiskiem

mo'oriem un to kontrolelektriskiem
aparatiem
Nb 1976. Firmai
Henri Frank Fils
Sociefē anonvme, Bazelē, Š eicē — zī-

mējums ar uzrakstu sakopojumu — kafijas surogātiem, barības un baudu lī-

ginal Seidenwolle, Marke Goldschaf" zeķēm un adītām precēm, jakām, cepu
cimdiem, lakatiem, svi
rēm, šalēm,
teriem
Lebedovarn,
Ns 1980. E.
ķimiski
technijkai laboratorijai, Rīgā —
zīmē
jums — vīrieša figūra ar uzrakstu ,Pa
iznīcināšanas līdze
rasitol" — kukaiņu

J. C. Koch, Sīgā —

.Emolit"

— lakām

konservēšanai

tiem, ķimiskiem

un

ķimi-

produktiem, medicīni-

skiem un higiēniskiem nolūkiem,
Nb 2016

Krāsu

fabrikai

agr. Friedr.

Bayer & Co, Leverkusenā, Ķelnē pie
vajadzībām,
Reines, Vācijā — vārds „Adamon" —
darvas krāsu
vielām, ārstniecības līNs 1990. Tam pašam — vārds „Helminal" — ķimis<iem un farmaceitiskiem dzekļiem cilvēkiem un lopiem, dezinfekcijas ' līdzekļiem, barības vielu konzervēpreparātiem un produktiem.
Ns 1991.
Tam pašam
—
vārds šanas līdzekļiem, diētiskām barības vielām,
preparātiem fotogrāfiskiem
papiriem un ķimiskiem
„Jodipin" — ķimiskiem
medicīniskām vajadzībām.
preparātiem, krāsotavām un fotogrāfijai,
Ns

1992.

Tam

pašam

—

vārds minerālu un

. Proponal" — ķimiskiem un farmaceitiskiem preparātiem medicīniskām vajadzībām.
Ns 1993. Tam pašam — vārds „Psiun farmaceitskiem
cain" — ķimiskiem

zemes

krāsām un stērķeļu

preparātiem, zīdu diegiem.
Ne 2017. Tam pašam — vārds „Agurin" — farmaceitiskiem preparātiem.
Ns 2018
Tam pašam — vārds „Ari-

preparātiem un produktiem.

stol" — tām pašām precēm.
Ns 2019. Tam pašam — vārds „Can-

Nb 1994. Tam pašam — vārds, „Stypticin" — ķim'sUem farmaceitiskiem pre-

kiem un lopiem.

parātiem.

Ns 1995. Tam pašam — vārds „Theacylin" — tām patām precēm.
Ns 1996. Tam pašam — vārds .Vepreparātiem

medi-

cīniskām vajadz'bām.
Nb 1997. Tam pašam — vārds ,Fibro-

lysin" — ķimiskiem

preparātiem un me-

grūtniecības saitēm un nedēļnieču saitēm. dicīniskiem l'dzekļiem.
Ns 1975. Firmai The Singer ManuNb 1998. Tam pašam — vārds BEumefacturing Companv of EHzabeth, State nol" — farmaceitiskiem preparātiem meof New Yersey, U. S. A — vārds . Singer" dicīniskām vajadzībām.

pamatodamās uz rūpniecības likuma 2. daļas 137. panta par preču zīmēm, paziņo,
ka izdotas apliecības pa» sekošo preču
zīmju vienīgo lietošanas tiesību:
kļiem.
Ns 1960. A. J. Unguram , Rīgā, liķieru
Ns 1981. Tam pašam — vārds „Odob
iabrika — zīmējums ar uzrakstu „Ungura
rin" — līdzekļiem pret varžacīm.
pomerancis" — liķieriem.
JSfo 1982. S. Nastjušenko, Rīgā Ns 1961. Rīgas trikotāžu manufaktūras
etiķete
. Perchotins" — ziepēm pret gal
uzrakstu
akc. sab. „Rita" zīmējums ar
un matu izkrišanu.
blaugznām
vfls
da.Rita" — dāmu un kungu veļai un
Ns 1983. Akc Sab. Lakas fabrikai
žādiem citiem trikotāžu manufaktūras
apģērbu priekšmetiem.

vielu un koku

Ns 1989. Firmai „E. Merck, ķimiskifarmaceitiska fabrika, Darmstadtē, Vācijā
— vārds „Pyoktanin" — ķimiski-farma-

ronai" — ķimiskiem

Iekšlietu ministrijas preses un biedrību dzekļiem.
nodaļa, pamatojoties uz biedrību, saNb 1977. K. Balkam, liķieru un balvienību un politisko organizāciju likuma zamu fabrikai,, Rīgā — zīmējums krustam
26. pantu, paziņo, ka saskaņa ar iekš- saliktas atslēgas — liķieriem, konjakiem,
lietu ministra š g. 17. janvāra lēmumu balzāmiem un vīniem.
ir reģistrēti politiskas partijas „Latvijas
Ns 1978. E. Kummerle, Brandenburgā,
nacionālo strādnieku partija" statūti un Vācijā — zīmējums (aita) — zeķēm un
programa.
citām adītām precēm no vilnas
auduPreses un biedrību nodaļas
miem.
vadītājs K. V i 1 d e.
Ns 1979. Tam pašam — vārdi ,Ori
Darbvede

šanas līdzekļiem metāliem.

ceitiskiem produktiem
un preparātiem,
ari krāsu vielām, mitivioleta
un
Italiena Ing Nicola Romeo & Co." — kā
Milano via Poleocapa. Itālijā — zīmējums auromina krāsām, pēdējo lietošanai ārstniecībai,
ar vārdiem .Alfa Romeo" — automogalvenā
kārtā
dezinfekcijas

biļiem un to daļām.
At/aļinu uz paša vēlēšanos no aktiva
Leizeram Thalam, Rīgā
Ns 1970.
kara dienesta i;dz turpmākam rīkojumam — vārds
.Viktorija" — ziepēm, lilijas
5. Cēsu kājnieku pjlka virsleitnantu pienam, šroinķiem, pūderiem, zobu pastai,
Jāni Zeidmani, 1. Liepājas kājnieku zobu eleksiriem, matu pomadēm, mata
pulka leitnantu • Andreju
Ba.umani, L-j-ogotTļ
Auto-tanku diviziona kara ierēdni Robertu
Ns 1971. P. J. Thalam, Rīgā — vārds
S t e i n u , 7. Siguldas kājnieku pulka „Perutan" ziepēm, lilijas pienam, šmiņkapteini Voldemāru Leimaņi un Lie- ķiem, zobu pastai, zobu eleksiriem, matu
pājas kara
slimnīcas
ārstu kapteini pomadēm, matu krāsām.
Viktoru Kretceru.
Ns 1972. Š Šacam, ķimiski-techniskai
Pamats:
L R. S. 42. p. un Kara laboratorijai, Rīgā — vārds .Kosmos* —
kļaus. lik. 134. p.
cietam spirtam, apavu krēmam, apavu
klepu fconValsts Prezidents J. Čakste. viksēm, želejas ekstraktam,
boogām, iesnu pulverim, zobu krēmiem,
Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.
zobu rastām, mušu ķeramiem, ķimiskiem

Valdības iestāžu paziņojumi

Viking

Ns

1999.

Tam

pašam — vārds

„Ek-

tebin" — ārstniecības līdzekļiem, farmaceit skām drogām un preparātiem.
N« 2000. Tam pašam — vārds „Citobaryum" — terapeitiskiem ķimiskiem un
farmaceitiskiem preparātiem.
Ns 2001. Tam pašam — vārds .Choleval" — ķimiskiem preparātiem medicīniskām vajadzībām.
Ns 2002.

Tam pašam_ — vārds „Dio-

nin" — tām pašām piecēm.
Ns 2003.

diolin" — ārstniecības

līdzekļiem

cilvē-

Ns 2020. Tam pašam — vārds „Combelen" — ārstniecības līdzekļiem cilvēkiem
un lopiem, dezinfekcijas līdzekļiem, barības konzervēšanas līdzekļiem, fotogrā-

fiskiem papiriem un ķimiskiem preparātiem, ādu konzervēšanas līdzekļiem; zīdu
diegiem, diet'skām barības vielām, stēr-

ķeļu

preparātiem.

Ns 2021.

Tam pašam — vārds „De-

legon"—ārstniecības līdzekļiem cilvēkiem
un lopiem.
Ns 2022.

Tam

pašam — vārds . Eldo-

form" — ārstniecības līdzekļiem cilvēkiem
un lopiem, dezinfekc jas līdzekļiem, barības vielu
konzervēšanas līdzekļiem,
lakām un beicēm, apreturas un ģērēšanas
līdzekļiem, ādu konzervēšanas līdzekļiem,

diētiskām barības
preparātiem.

vielām

un

stērķeļu

Ns 2023. Tam pašam — vārds » Epicarin" — farmacei iskiem preparātiem
Ns 2024. Tam pašam — vārds . Gufjaārstniecības līdzekļiem cilvēkiem un lopiem, dezihlekcijas līdzekļiem,
barības vielu konzer/ēšanas līdzekļiem,

kose" —

Tam pašam — vārds . Anti-

thyreoidin Mobius" — preparātiem seroterapetiskām vajadzībām.
fotogrāfiskiem papiriem un ķimiskiem
Ns 2004. Sab. .Beko, Bērzs & Co., preparātiem krāsotavām un fotogrāfijai.
Rīgā — zīmējums ar vārdu ,Ali" —
Ns 2025. Tam pašam — vārds „Gynoziepēm.

JSTb 2005.

vai" — ārstniecības līdzekļiem cilvēkiem

Jānim

Roze,

Latv.

Sten. un loDiera, dezinfekc jas līdzekļiem, kon-

Kursu vadītājam, Rīgā — zīmējums —
(spārnots zīmulis) — speciālām stenografijas rakstnicām, stenografijas dažādām

zervēšanas līdzekļiem.
Ns 2026. Tam pašam — vārds „Hexe-

vārds

dezinfekcijas

ton" ārstniecības līdzekļiem, ķimiskiem
mācības grāma'ām, un visādiem stenoproduktiem medicīniskām un higiēniskām
grafijas literatūras izdevumiem, anketēm, vajadzībām, fsr naceitiskām drogām un
apliecībām, zīmēm, rēķiniem.
preparātiem, pāksterem, pārs enamām
Ns 2006.
Arthur
H. Freuhch,
mūzivielām, kustoņu un augu iznīdēšanas līkas instrumenti, Rīgā — zīmējums ar dzekļiem, dezinfekcijas līdzekļiem, barības
vārdu .Runafon" — visiem mūzikas apavielu konzervēšanas līdzekļiem.
rātiem un to atsevišķām daļām.
Ne 2027.
Tam pašam — vārds
„CaNs 2007. N. Katzen & Co., Rīgā — nadrast" — tām pašām precēm.
zīmējums (sievie'es krusu tēls) — smaržNs 2028. Tam pašam — vārds „Cyūdeņiem.
cloform" — darvas krāsu vielām, ārstNb, 2008. A. J. Unguram, Rīgā — niecības līdzekļiem c'lvēkiem un lopiem,
.Ekstrols" — liķieru

ekstraktam.

iīdzekļ em,

barības

vielu

un lopiem, dezinfekcijas līdzekļiem,

ba-

Ns 2069.

Fr.

Kaiser

Vaibliū

KeDŽ

rības
konzervēšanas līdzekļiem, Virtenberga, Vācija — vardi »Aerox0 '
pavēles.
līdzekļiem _ pret ya
papiriem un ķīmiskiem mit dem Stift"
fotogrāfiskiem
v uiw«
j
Apstiprinu.
un
augu
iznīcināšanas \\$z<k
dzīvnieku
fotogrāfi
'ai.
preparātiem krāsotavām un
konzervēšanas līdzekļiem "
1925. g 13- janvāri.
ēdamvielu
„Saliem,
vārds
Ns
2039.
Tam
pašam —
Satiksmes ministrs
kafejai, kafejas surogatiem,_ tējai, cufcS
auļuks
lopea" — farmaceitiskam preparātam.
vards ram, dažādam garšas vielām, vār amai
Tam , pašam
Ns 2040.
t
telegramām.
ciliekšzemes
sālij, diētiskiem pārtikas līdzekļiem.
Silistren"
līdzekļiem
— ārstniecības
.
TAKSE pasta sējumiem un
līdzekļiem,
Departamenta direktors J. Vā geU
lopiem,
dezinfekcijas
vēkiem
un
Spēkā uo 1925. g. 1- februāra.
barības vielu konzervēšanas līdzekļiem,
Patentu valdes priekšnieks J. Purici
""
darvas krāsu vielām, minerālu un zemes
Ārzemes
Iekšzemes
krāsām, ādu konzervēšanas līdzekļiem. _
Personu saraksts,
Hj«
^===T£SS=
Ns 2041. Anders Lindahl,* Stoekholma, kufu meklēšana izbeigta
Nr. 104,
-|g
Zviedri.ā — vards . Pommac" — limo(1. turpinājums un beigas.)*)
Sūtījumu veidi, uz ku r iem takse no 1925. g.
|
^|,
|p nādei, atspirdzinošiem dzērieniem, ka ari
^||
2 f-2 n"|" S " ekstraktiem to pagatavošanai.
3487. Maurer, LizeteKristapa m,
1. februāra tiek paaugstināta
|
„
Rīgas
prefektūras sanitāra galda 1924 ^
a
ž
°Beldam
Packing
Ns 2042. The
/&
%_ |_ °^_
'
Ns
1641
(211
^
raksts
dec.
-24-XI)
3,
An20.
!.!
London
E.
C.
Ls
Ls
Co,
Ltd,
Ls
Rubber
_
Ls I
glijā— vardi .Beldam Packing" — 10853/24. g.
3488. Ivieijers, Jēkabs Krišjāņa d. —
blīvēšanas un drī vešanas materiāliem
1. Vēstules:
_
priekšnieka
1924 . g
apriņķa
Talsu
_04—06—
un
to
daļām.
mašinām
.
>
_'_
_ >_'
a) vietējās, par katriem 20 gramiem vai to daļām . .
23. dec. raksti NsjNš 2467 un 2468/22 ļ'
Frank2043.
Dr.
M.
Albersheim,
N°
>
>
daļām. . . j
_2g fmtā p. M., Vācijā — vārds /Darupan" — (171-22.111), - 7017/23. g.
b) ctpilsētu, par katriem 20 gramiem vai to
» 2Q _ >
,
daļām
.
>
to
gram'em
20
vai
^_
_
pirmiem
c) uz ārzemēm par
ļ5 nagu kopšanas līdzekļiem.
3489. Mazalevski, Marija Jāņa m. __ \t
• "*»
V
par katriem tālākiem 20 gramiem vai to dajam .
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī- >t]
Ns 2044.
Tam pašam — vards „Khaļ«
2. Pastkarte^:
sana" — galvas un matu mazgājamam čībā (230:24-XI). - 11311/ 24. g.
___ 15 ūdenim, tualetes ūdenim, kosmētiskiem
vietējās, citpilsētu un uz ārzemēm:
3490. Muraševs, Kirils Andreja d. — »
_
^
' 12 lJ24 -'30 preparātiem, ādas krēmiem un smēriem. Rīgas prefektūras 3. nodaļas
a) bez atbildes
1924. g »a
_'08
*
• • •
raksts
Ns
10104
(232-24-XI)
b) •
ar atbildi
4.
decembra
Ns 2045. Firmai Aktiebo aget Pentasūtījumi:
3. Bandroles (Krusta lentes)
verken SkSvde, Zviedrijā — vards ,Penta" 1131224. g.
3491. Mulers, Faivils Jekela d —
a) ar drukas darbiem un darīšanu (veikala) papīriem,
_
— dažālām precēm.
uz
~V
>*
....
>
to
daļām
vai
_
par
50
gramiem
Gandlerara,
Rīgā
katriem
Daugavpils policijas 1. itc
priekšnieka
Ns 2046. Ābramam
bet par katru sūtījumu ar ,darīšanu (veikala) papīriem
1924. g. 27. novembra raksts N° 8982
_ .„ __Q —25 — zīmējums (vista) — ratu smēram.
ne mazāk kā
_, * , Ns 2047. Ashton & Parson, Limited, (235-24-XI). — 11314/24. g.
'no
'no Tu - ' n^
ka
nemazāk
sūtījumu
ar
drukas
darbiem
katru
un rar
3492. Markuls, Viktors. — Ilūkstes
Londonā E. C. Anglijā — vārds «Pilosto
b) ar
preču paraugiem, par katriem 50 gramiem vai
priekšnieka
1924. g. 24. nov. m
preparātiem
lietoapriņķa
—
ķimiskiem
ferine"
,
2011/H
(233-24-XI).
daļām
_??
_?'*"
"'
' flfi
un
farmācijā.
raksts
Ns
ārstniecībā
- „
jamiem
r\i
DR
—10
—
>*
bet par katru sūtījumu ne mazāk ka
ir
Ns 2048. A/S. Augļu Eksports", Rīgā 11317 24. g.
c) maksa par bandrolsūtījumiem ar jauktu saturu nedrīkst
Alfrēds-Jēkabs
Jura
Ozols,
3493.
vecais
d.~
— zīmējums ar uzrakstu .Raunas
_,,
,
būt mazāka:
_
kriminālpolicijas
pārvaldes a
Centralās
pilsdārzs" — vīniem.
—
,—
,10
~
~~~
>zl
1) ja sūtījumā ir ari darīšanu (veika'a) papiri, ka .
_ .
,jf
'fļ
Ns 2748
Ns 2049. Tara pašam — zīmējums ar 1924. g. 11. derembra raksts
2) ja sūājumā ir drukas darbi unpreču paraugļ, ka . — . 04,—,06 —,08 —,10 uzrakstu
— vīniem.
(83-24-V). — U419/24. g.
„Saldais
Ālavas"
^
d) par nepilnīgi samaksātiem pasta sūtījumiem iztrūkstošā
3494. Ozol ņ, Berta Augusta m. Ns 2050. Tam pašam — zīmējums ar
maksa divkārtīgā apmērā, bet ne mazāka par 12 sant.
Rīgas 8 iec. miertiesneša 1924. g. 19. dev.niem.
uzrakstu
Augļu
Pēre"
«
pie d p. Vēstules un pastkartes var sūtīt
Piezīme
Ns 205t. Tam pasēm — zīmējums ar cembra raksts Ns 1146 (86-24V).ari pavisam bez markām (nesamaksātas); par tā11420/24. g.
)fi
uzraktu .Elejas sārtais" — vīniem.
diem
sūtījumiem no saņēmēja piedzen divkāršu
zīmejumsar
3495. Zvirba-Klaustiņš, Arnolds Friča i|
Ns
2052
Tam
palsm
—
Bandrolmaksu, bet ne mazāk par 12 santīmiem
iecirkņa miertiesneša *'
uzrak'tu . Vircavas ziedi" — vīniem.
d. — Dobeles
sūtījumiem jābūt mazākais pa daļai samaksātiem,1924.
g.
22.
decembra
raksts N? 3963 .
Ns 2053. The Dalton Adding Machine
jo pretējā gadījumā viņi paliek iestādē nenosūtīti;
g.
(490-24-XI)
—
11567/24.
ValZiemeļ-Amerikas
Savien.
Co., Ohio,
e) par drukas d irbiem priekš akliem, par katriem 1000
Jānis-Osvalds
3496.
Zebergs
(Zebežs),
stis
—
vārds
„Dalton"
saskaitīšanas,
........—,
gramiem vai to daļām ....
,02—,
,05
iec.
izmeklēšana
Pētera
d.
—
Rīgas
9.
saskaitīšanas
rēķināšanas uu kombinētām
(Līdz 1. februārim pastāvoša takse par katriem 500 gratiesneša
1924.
g.
12.
decembra
raksts
un
rezultātu
lokšņošanas
mašinām.
miem vai to daļām — iekšzemē 1 santimu, uz ārNs 2004 (469-24-XI) — 11429/24. g
zemēm — 2 santimu )
vielu

Valdības rīkojumi un

|

,'

'

—,uz.>
____
>»>

Ns 2054.

4.- Par

sūtījumu
par katru sūtījumu
5

Par

ierakstīšanu

paziņojumu

vēstules

(rēcomandē)

Selskab

Dansk

ved

Chemo-Therapeutisk

Andersen

Siesbye Weitz-

—,10 -,15 —,20 —,25 mann, Kopenhāgenā, Dānijā
par

izsniegšanu

ierakstītas

saņēmējam

„Sarjocrysin"
rātiem.

—

—

vārds

medicīniskiem prepa-

Ns 2055.
Latvijas papiru
fabrikai,
(avis de reception) :
Rīgā,
senāk
Eduard
Brūns
&
Co., —
a) pieprasot nosūtot
-,10— 15—,20—,25
b) pieprasot vēlāk
—20 -,30 —,40 —,50 ripas zīmējums — ar burtiem „L. P. R"
— papiram.
par ierakstītiem
6. Par pieprasījumiem
Ns 2056.
Kosmētiskai laboratorijai
(demandes
de
sūtījumiem
renseignemeuts) . . . —,10 — 15 — 40 — 50
„Avance", Rīgā — vārds BPāva ziepes"
sūtījumu
atpakaļ
7. Par
pieprasīšanu,

3497.

Rīgas

Zebergs,

pol. 5. iec.

Jānis

1924.

Pētera
g.

18.

d. nov.

-

— ziepēm.
Ns 2057. A. Buš & K. Miezīt, Rīgā
— zīmējums ar uzrakstu „Fiat-Lux" —
—jg — 30 — 40 — 50
svecēm.
'
'
'
Ns 2058.
Vereinigte Chininfabriken
Zimmer _ & Co", sab. ar apr. atbl.,
*
8. Iekšzemes vēstules ar uzdotu
vērtību
Frankfurtē
p. M. Vācijā
—
vārds Rīgas apgaba'tiesas 1. kriminainodaļas
(vērtsvēstules):
„Euchinin" — chininam un chinina 1924. g. 23. decembra raksts Ns 103587
a) svara maksa par katriem 20 gramiem vai to daļām . . —,10 — 15
preparātiem, kā ari visāda veida citiem (960/21. g.) — 4905 24 g.
b) apdrošināšanas maksa 1 °/o no uzdotās vērtības ar no'
3502. Štroms, Jēkabs Jura d. - I>
farmacei iskiem
un
ķimiskiem
proapaļošanu līdz veselam 1 santimam uz augšu, bet ne
pajai prefekta 1924. g. 22. decembra
duktiem.
mazāk kā
jg
10
Ns 2059.
Tam pašam _—
vārds raksts Ns 3452/11 (83/24. VII).—10141/24 g.
9. Iekšzemes paciņas:
3503 Tiltiņš, Ludvigs Jāņa d. —
wValidol" — tām pašām precēm.
a) apdrošināšanas maksa 1 % no uzdotās vērtības ar noRīgas
apgabaltiesas 1. kriminainodaļas
Ns 2060.
Tam
pašam
— vārds
apaļošanu līdz apaļam 1 santimam, bet ne mazāk kā. . — 10 — 15
1924. g. 20. decembra raksts Ns 103310
„Eucupin"
—
tām
pašām
precēm.
b) par bezverts paciņas ierakstīšanu (rēcomandē) . . . — ' lQ — * 15 —'
'_
Ns 2061.
Tam
pašam
— vārds (154-23-V). - 11254 24. g.
1) Sakarā ar augšminēto pasta sūtījumu takses paaugstināšanu
3504. Tichomirovs, Vasilijs — Valkas
«Optochin" — tām pašām precēm.
netiek mai
nīti pastāvošie viņu svara, samēru un vērtības aprobežojumi resp
priekšnieka
apriņķa
1924. g. 24. nov.
noteiktie mini
Ns 2062.
J. D. Riedei, akc. sab.
mumi vai maksimumi.
Ns 3221/1
(145-24-VIII). Berline, Vācijā — vārds „Ridel" — raksts
"
11435 24. g.
2) Visas citas pasta maksas, kuas nav augstāk minētas, kā ari iekšzemes dažādām precēm.
tejegramu un radiotelegramu takse paliek spēkā līdzšinējos apmēros
d.
3505. Vītols,
Jēkabs
Jēkaba
ari turomāk
Ns 2063. E. Merck, ķimiski- farmay
Rīgas apriņķa
pec 1925. g. 1. februāra.
priekšnieka
1924. gceitiska
fabrika, Darmstadtē,
Vācijā 23. decembra
2i
raksts
Ns
40*211.
Rīgā, 1925. g. 8. janvārī.
— vards . Merck" — dažādiem ārst(95-24-IX).
9465/24.
g.
Pasta un telegrāfa virsvaldes galvenā direktora vietas izpildītājs V.
niecības līdzekļiem.
K r ū m i ņ š,
3506. Verner, Ādolfs. — Rīgas pohNs
2064.
Stephen
Brothers,
Rīgā cijas
Nodaļas vadītājs K u k a i n s.
1924. &
3. ieciikņa
priekšnieka
— vJrds .Superoinnia" — visādām kok16. novembra" lelefonograma Ns 6w
vilnas un vilnas drēbēm un izstrādākonzervēšanas līdzekļiem,
fotogrāfiskiem
(222-24-X), - 11438/24. g.
Ns 2033.
Tam pašam — vārds
jumiem.
.Krepreparātiem un ķimiskiem preparātiem stvaP — tam pašam
precēm.
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
Ns 1065,
Deutshe Maschinenfabrik
krāsotavām un fotogrāfijai.
Ns 2034. Tam pašam — vārds
LiA./G. Duisburgā, Vācijā — vārds „DeG. Tifentāl».
Ns 2029. Tam pašam — vārds .Triquidrast" — tām pašām precēm
rņag" — dažādam precēm.
Darbvedis
A. Z a ķ i *•
onal" — farmaceitiskiem preparātiem.
Ns 2035. Tam pašam — vārds
.MeNs
2066
Firmai
. Subox" Akt. Ges.
Ns 2030. Tam pašam — vads .Theo- surol" — tam pašām precēm.
Iecelšanas.
Elektromechanische
Fabrik
Metāli &
cin" — farmaceitiskiem preparātiem.
Ns 2036. Tam pāžam — "
vārds NoPa vēle J* 17.
Huettenpiodukte,
Ziirichē,
Šveicē—
vārds
vasurol"
—
2031. Tam pašam — vārds BSomaārstniecības līdzekļiem cilvē„Subox"
—
1925.
g. 9. janvārī.
aizsargu
līdzekļiem pret
kiem un lopiem
tose" — tām pašām precēm.
Ņepijss
roņjtag
sarusešanu,
impregnēšanas
kflnciej8 S ierēdni»
vecāltais
Ns 2032. Tam pašam — vārds .Tutolīdzekļiem,
_ N?2037. Tam pašam—vārds .Ristin" —
drīvēšanas uu blīvēšanas materiāliem, Kristap. Veernm ba dienesta lahā pārcelts ttj»
cain" — ārstniecības līdzekļiem cilvēkiem ārstniecības līdzekļiem ci vēkiem un l
o- krāsas vielām, krāsām, lakām, pernicām, paša amatā uz Valkas muitu, skaitot ar l &? 16'
un lopiem ķimiskiem produktiem medipiem dezinfekcijas līdzekļiem,
junvari.
barības
metāliem un metālu kausējumiem un
cīniskām
un
Alga un pārcelšants pabalsts pēc XV «rn«,tt
higiēniskām vajadzībām, vielu konzervēšanas līdzekļiem ,
fotograkategonjgs.
medicīniskām
ziepēm,
iskiem papīriem un ķimiskiem preparā- ķīmiskiem savienojumiem.
farmaceitiskām
Ns 2067. Akc. Sab,
drogām un preparātiem, plāksteriem, tiem krāsotavām un fotogrāfijai , minerālu
.Apekol", AmeP a v ē I e J* 23.
rikāņu Petrolejas Kompānija Latvijā
pārsienamām vielām, kustoņu un augu un zemes krasām un stērķeļu
—
preparātiem
*925.
g. 9. janvāri.
vārds „Apekol" — petrolejai.
iznīdēšanas līdzekļiem,
barības vielu
Ns 2038. Tam pašam
muitas uz bfiv« I'g«ma pamata dlene«U
vārds
SajoNs
2068. Tam pašam — vārds
«..*-*, jaunākais muitas uzraugs Teodoi»
^MtavoSals
konservēšanas līdzekļiem.
din _ ārstniecības līdzekļiem
.Apev
cilvēkiem
adreses maiņu (retrait de correspondances; modification d'adresse) no katra sūtījuma:
a) ja lūgums izpildāms pa pastu
b) ja lūgums izpildāms pa telegrāfu — maksa par tele' gramu pēc telegramu tarifa.

*

lelefonograma Ns 132 (469 24-XI). - >£
11430/24. g.
U
3498. Sergejevs, Feoponts Timoteja
?
d. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nod.
rīcībā (444-24-XI). —
11431/24, g.
|
3499. Sile, Kārlis Miķeļa d. — Rīgas ..
prefektūras 3. nodaļas 1924 g. 16. de- J;
cembra
(472-^4-XI).
raksts Ns 6505
™
11487 24. g.
3500. Zemits, Eduards Teodora d. — :i,
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g. 3
20. decembra raksts Ns 10802 (417-24 XI). ]]
11490/24 g.
;;
3501. Sulcs, Eberhards Eberharda d.— ia
,<
a

*

"
^
»i
n
l!
[{

.
jļ

-*

kolm" r-encinrm.

*)

Skaties «Valdības Vēstneša" 13. numurā-

}

te
j
I

''
I
ļ

l

.
]
p
,.
_

t

i 11e uz paša lūguma pamata pacelts tanī pašā
skaitot ar š. g. 18. janvāri,
naftā uz p'4 as muitu,
Klājot viņu «ii turpmāk uz briva līguma pamata.
' \f

1

?Alga p ēc XIX smata kategorijas.

Treufeldbjm
izmaksājamas
maksas ja tādas tam ni-Ktcs.

1925

K. Treuiridta
1925. g.
lūgums (dep-ta ienāk. Ns £46).

Pavēle

10. janvāri,

g

ģimenes

Pamats:

Pa vēlē Ns 24.

[

ai

pie-

9. janvāra

Ns 23.

1925. g. 12. janvārī
L'epājas muitas uz brīva līguma pamata dienesta
sastāvošam jaunākam
ierēdnim
kanclejas
par 1920, 1021., 1922, Frldricham Kreltenbergsm, kā slimojošam
evērojott' , ka Rugājs
vairik par d.vi mēnešiem, saskaņā
ar civildien.
' IS23. un 1924. g.g. nav izlietojis viņam pienākušas
lik. 27. p. noteikumu, sākot ar š g. 10 janvāri
kirteja ctvaļinājuma, bet pēc civildien.
nedēļas
16
izrra<s jama tikai pusslga
ik. 23. P noteUuma viņem tagad ir tiesība ne - Pamats:
Liepājas muitas 1924
g. i. desešu
nedēļa
kā
uz
atvaļinājumi-,
tad lesksiot
raiāk
cembra raksts Ns 10528.
ssšu
nedēļu
šo
kārt-jā
atvaļinajun
' rtņsm
a, skaitīt
Muitas departamenta direktors E Dundurs
atlaistu no dienesta ar š g. 1. martu
togāju pr.r
Administralivās nodfļas vadītājs D. Vilsons.
pamats: Rigas muitas
1925 g 8. janvāra
.
rakts M? 489 un M. Rugāja š g 5. janvtra
Perscnallietu plniiis A. Liepiņš
i Rigas m itas vecākais muitas uzraugs Mārtiņš
Bjķeļa d. Rugāj s uz paša lūguma pamara atsists no dienesta, skaitot ar 16. janvāri š. g., bet

lūgums

(Rīgas muitas ienāk. Ns

1721).

*
Pavēle
1925

depart menta

Muitas

Latvija un citas valstis.

Ns 25.

g. ]2

lanvari.
I

šķiras

grāmatvedim

. Cānm Augusta d. O s t a I e ļ a m . kā nepārtraukti
lokalpojušam vienā amatā piecus gadus, saskaņā
li

lik.

civildien.

17. p. noteikumu un derbo min:-

g .Vad. Vēstn
2 6. num. izsludi' latā paskaidrojuma 4. pantu par augšminētā civillien. lik
17. p. piemērošanu, i. maksājama pa>ildu alga lC°o apmērā no \iņam pienākušās
omitalgas, sakot ar š. g. 9. jcnvf.ri
itrijts

1924

tfp amats:

K-

Ostrfeļa

dienesta

gaitas aplaksts no'1921. g. 6 oktobra un fmaisu ministra 1921. g. 31. a gūsta pavēles NsNs 231.
un 237. un valsts kanclejas i921. g- 19. ang.
īaktts M 6064.
_*
Pavēle Ka 25.

Baltijas valstu konferences
panākumi.
Helzingforsā, 18. janvārī. Visi
valstu «un
Polijas
konfeārlietu
ministru
rences
dalībnieki
parakBaltijas

stīja

arbitrāžas

līgumu

un

protokolu
par
pieņemtiem
lēmumiem pagājušo nakti, pa viesību laiku pie konferences priekšsēdētāja Prokopes.
Konferencē
nodibinājās
pilnīgas vienprātīl as gars.

un

valdīja

1925. g. 12. janvārī.
Valters Andiēja d.

par

jaunākā

auitā
iriva līguma pamata,

uzrauga

skaitot ar S

v. p. i

ir algu pēc XIX amatu kategorijas
Purviijam

izmaksājamas

ari

ģimenes piemaksas,

a tādas tam nāktos
Pamats:
V. Puiviņa 1S24. g.
lūgams (dep-ta ienāk. Ns 1994.').

8.

oktobra

*

Pavēle Ns 27.
1925. g. 12

janvārī.

Zālēm izmaksājamas
ādas tam

iri

muitā
brīva

16. janvāri ar

ģimenes piemaksfs,

ja

nāktos.

Pamats: A. Zāles
1925. g
gums (dep-ta ienāk. Ns 543).

8.

j^nv^fa lū-

28. janvārim

š. g

*

Māksla.

nuitā par

Treufeldts pieņemts Rucavas

jaunākā

muitas

uzrauga

irīva līduma pamata, ar š. g.
>ēc XIX amatu kategorijas.

>?īg«s apgubalt.

v. p. i. uz
16 janvāri, ar algu

I krimin^lnod.,

mskaņā ar savu
1924. g. 31. decembra
ēmumu, meklē uz sod. lik. _ 616. p.
1.

d.

2.

pUt.

pamata

apsūdzēto,

pie

uz

Japānu

iztaisa

vienošanas par modus vivendi līdz galīga
tirdznieciska līguma noslēgšanai. — Ari

nājušās sarunas

sarunas

ar

ar

Itāliju.

Beļģiju

Panākta

novedušas

pie

J. Akuratera „Šis un tas It nekas". pagaidu saprašanās. — Bez
tam vēl
— Rosīgi pērk biļetes uz Ludmilas
uzsāktas sarunas ar Poliju.
Š p i 1 b e r g jub leju 2 iebruarī (izrādīs
ievērojams solis Vācijas ārējā tirdzŠekspira komēdiju „Spitnieces precības") niecības politikā ir rīkojums, ka sākot ar
11. janvāri ar minimālām muitas likmēm,
Dailes teātra.
Šodien, 20. janvārī,
pēc
vislielākās labvēlības principa, apliepulksten 5 pēc pusdienas skolnieku izrādē „Spr!dītis\ Trešdien, 21. janv., kamas rikai to valstu ievedpreces, kuras
šo labvēlību
ierāda ari Vācijai. — To
pulksten
Vvakarā
«Karalis*. starpā ir ari Latvija.
x
Ceturtdien, 22. janvārī, pulksten
\v8>
Atcelts ari aizliegums izvest lielāko
vakarā pirmo reizi Jrines grēki".
daļu nepārtikas un baudu vielām.
Piektdien,
23. janvārī, pulksten V28
Atzīmējams ir ari tas, ka vācu reparavakarā Jrines grēki".
Sestdien,
cijas
komisija akceptējusi dažādus pasū1
vakarā
24.
janvārī,
pulksten
/&
tījumus
uz reparacijas konta, to starpā
.Karalis".
Francijas pasūtījums uz " 2000 tonām

Tirdzniecība un rūpniecība.

slāpekļa.

KURSI.
Rīgas biržā,

Iz konsulāra

ziņojuma Nr. 20
par saimnieciskiem apstākļiem

Vācijā
par laiku no 1924. gada 22. decembra
līdz 1925. g. 10. janvārim.
Vācijas saimnieciskā dzīvē svētku laiks
bez sevišķ em notikumiem, tik
presē bija nomanāma zināma nervozitāte,

pagājis

pieteikties

no 5 līdz 7 vakarā.

izvedumi

vārī. Trešdien, 21. janvārī, par tautas
izrāžu cenām populārā komēdija „Žūpu
Bērtulis".
Ceturtdien, 22. janvārī,
pulksten 5 pēc puidenas skolēnu izrādē

Nesaskaņas radušās ari ar frančiem

runas,

kuras

no

sākuma

tika

vestas

uz

abpusējās
vislielākās
labvēibas
pamata, atdūrušās uz nesaskaņām. Lai
aizsargātu un nodrošinātu

savu

vietējo

ķimisko
tirgu, Japāna tagad mēģina
Nacionālai» teātra. Otrdien, 20. jan- izvest
vācu ķimisko
produktu difevāri, pulksten 7a vakarā Lilijas Stenrencēšanu. Vācija uz to negrib ieiet,
gel viesu izrādē „Kameliju dāma". ņemot vērā, ka Vācijas ķimisko
pro-

20. janvārī.

Devīzes:

100 Holandes guldeņu .

.

.

100 Vācijas marku ...
.
100 Somijas marku ....
100 Igaunijas marku
.
. .

5,20
24,86
28,40
2635
10030

21,65
140,30
80,00

93,15
15,75

208,05 — 210,10
122,00 — 125,00

12,95 — 13,20
1,32 — 1,40
100 Polijas zlotu
98,00— 102,00
100 Lietuvas litu
50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs
.... 26,40 — 26,85
Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums .
98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ.
.
.
98 — 100
6°/o Zemes banku ķilu zīmes
92 — 93
Rigas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baltgailis.
,

Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

Literatūra.
J

Kauls

ciāls m s —

Prof.

D r. K. Baloža
.soLatvijas saimnieciskais

bankrots.
Rīga — Liepāja.
drītas .Astra* izdevums.

Atpūta.

Komanditsabie-

J* 11. — 1925. g.
Redaktors: M. Ārons.

šim numuram

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uz civ.ties. lik.20U.2014.un2019.p.p.

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019 p.p.
pamatodamās uz sava šā gada 20. nopamata paziņo,
ka
pec
1923. gada vembra nolēmuma, uzaicina to personu,
18. janvāri Rīga mirušā namlīdzīpašnieka kuras rokās atrodas obligācija par 2000

Jelgavas

1925. gada

1 Amerikas dolārs .... 5,175 —
1 Anglijas mārciņa .... 24,74 —
100 Francijas franku
. .
.
27,85 —
100 Beļģijas franku .... 25,80 —
100 Šveices franku .... 99;30—
100 Itālijas liru
21,25 —
100 Zviedrijas kronu
. .
.
138,90 —
100 Norvēģijas kronu . .
.
78,40 —
100 Dānijas kronu .... 91,35 —
100 Cechoslovaķijas kronu
.
15,45 —

Rīgas pilsētas valdē. Skaitītājiem, kuri tirdzniecības līguma noslēgšanas
uzņemtos izpildīt darbu bez atlīdzības, lietā.
Francijas priekšā likto pagaidu
valsts statistiskā pārvalde izsniegs sudraba līgumu Vācija atraidījusi kā nepieņegoda nozīmi ar sevišķu ap iecību
mamu, sarunas tomēr turpinājās. Ari
Skaitītājus pieņems sākot no 21. līdz vācu-japaņu
tirdznieciskas
sa-

Pavēle N* 28
Kārlis Jūlija d

duktu

gandrīz trešo daļu
no
visa
vācu
eksporta uz Japānu. — Labvēlīgi norisi-

'
Skaitītāju pieteikšanas 10.februārī brīvošanas atlikšanu izšķirts un vācu
protestnota, cik paredzams, negrozīs šo
tautas skaitīšanai.
lēmumu. — Stāvoklis ir nopietns un
Tautas skaitīšanas
izvešanai
Rīgā rada zināmu krizi netikvien vācu ārējā
vajadzīgs liels skaitītājuskaits pāri saimnieciskā politikā, bet bija ari pa
par 2000. Valsts statistiskā pārvalde daļai par kavēkli jaunā kabineta sastāuzaicina brīvprātīgus, kas vēlas piedalīdīšanai.

Personas dokumenti jāuzrāda.

1*25. g. 12. janvārī.

Dabūjamas v«l biļe-

jautājums tagad ar Sabiedroto olicialonotu
par Vācijas pārkāpumiem un Ķelnes at-

ties šai valstij svarīgā darbā,

Arnolds Jura d. Zāle pieņemts Zilupes
tar j unākā muitas uzrauga
v. p. i
uz

īguma pamata, skaitot ar š g
Īgu pēc XIX aoutu kategorijas.

Rīga.

uz

g, 16. janvāri,

izpārdotas.

tes uz Lilijas S t e n g e l viesu izrādi
(.KamelijU dāma*) p i e k t d i e n, 23. jan-

sakarā ar Ķelnes evakuācijas jautājumu. Šis

Purvi ņš pieņemts Rigas

muitas

Biļetes

apgabaltiesa,

pamata paziņo, ka pec 1921. g. 28. okt.
Iršu kolonija miruša Iršu kolonijas muižas zemnieku zemes Ns31 A mājas īpaš- Kārļa Gotharda d. Šneidera ir atklāts man-

6 lappuses.

personas, kam vārētu būt

kādas

tiesības

jeb prasības
uz
atstāto mantojumu ,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām necara rubļiem, izdota 1908. g. 9. septembrī
būs paziņots tjesai minētā laikā, tiks atkoroborēta
uz
Jāņa Pūriņa
vārdu,
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.
ni u s a ir atklāts mantojums un uzaicina,
1908 g. 10. septembrī ar kreditora blanko
mantojumu,
vai mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisaLiepājā, 14. janvārī 1925. g.N° 949m/24.
ir
uz šo
Visām iestādēm un personām, kuram kam
cesiju uz Jaunjelgavas apriņķa.
Saukas
rijiem, kreditoriem un t. t, pieteikt šis
tinams, kur atrodas
minētais Pēters sakarā ar to, tesibas kā mantiniekiem,
pagasta _ „Razboku
mājām ar Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n s t a m s.
Ns 84"
fideikomisarijiem, kreditotiesības minētai tiesai sešu mēnešu zemes grāmatu Ns 1713, — ierasties šai
Dzols un viņa manta, jāpaziņo par to legatarijiem,
19346
Sekrerata p. (paraksts).
Ozola
atrašanas riem un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai laika, skaitot no šī sludinājuma iespietiesā viena mēneša laikā, skaitot no slutfgas apgabaltiesai,
šanas
dienas.
tiesai
sešu
mēnešu
laikā,
skaitot
no
drošības
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
jadijumā
pieprasīt _ no viņa
Liepājas apgabaltiesas
Jaminētās personas
savas tiesības Vēstnesī* un
šī sludinājuma iespiešanas dienas.
īaudu Ls 20 lieluma, bet tās neiesniegiesniedzot
minēto _ aktu
civilnodaļas
atklātā tiesassēdē 5. febr
augša
uzradītā
termiņā
nepieteiks,
tad
Ja minētās personas savas tiesības
saņemt _ lūdzēja parāda nolīdzināšanai
šanas dēļ, minēto Ozolu apcietināt.
1925. g., pulksten 10 rītā,
pasludinās
iemaksātos Ls 45,33
augšā uzrādītā termiņā nepieteiksi tad viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
JRīgā, 8. janvārī 1925. g.
5aprilī 1915*. g. mirušā Friča Lapiņa
Rīga, 7. janvārī 1925. g. L. .7*1664
Priekšsēd. b. v. (paraksts).
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Ja minētā termiņā neieradīsies un aktu dēla Kaspara testamentu.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
192-12
Sekretārs Kalniņš.
neiesniegs tiesa atzīs parādu pēc tā par
Rīgā, 7. janvārī 1925. g. L Ns 1786. 188 0
Sekretārs A. Kalve.
Liepājā, 3. janv. 1925. g.
>6846m/24
samaksātu un lūdzējam Krišam Kalniņam
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
Rigas
pgabalt. 3. civilnodaļ»,
Priekšsēdētāja b. V. Bienestams.
dos
tiesību
prasīt
šā
parāda
dzēšanu
Rīgas
apgabaltiesas
3.
civilnodaļa
Sekretārs A. Kalve
ieskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p., 18808
19349
Sekretāra v. (paraksts).
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p. zemes grāmatās.
ir šo paziņo, ka 27. janvārī 1925. g.,
Jelgavā, 31. decembrī 1924. g.
clvilnod.
ka
pec
1921.
gada
3.
pamata
paziņo,
Rīgas
apgabaltiesas
atklātā tiesas sēdē
minētās nodaļas
Liepājas apgabaltiesas
L. Ns 1230/24. g.
31 _ martā Ķirbižu pagastā mirušā „Cūku
ittaisīs
un nolasīs
1922. g. 8. jūlija uz civ. ties. lik. 1967, 2011.—2014 un
civilnodaļas
mājas
īpašn.
atklātā tiesas sēdē 9. februāri
Jāņa
Jēkaba
dēla
Zālmana
Priekšsēdētāja v. E Feldmans
kop.
2079. p. p. un viet. privāttiesību
Birušā Jaunpils pagastā .Karolos", saim1925. g, pulksten 10 no rīta, pasludinās
atklāts . mantojums
un
uzaicina
19303
Sekretārs K. Pussars.
Elizabetes Vikul ir
īieka Kārļa Jāņa d. Galina testamentu. 2451. p. pamata, uz
20. maijā 1924. g. mirušā Kristapa Pēlūgumu uzaicina
visas personas, kuram kam ir uz šomantojumu, vai sakarā ar
Kīgā, 14. janvāri 1925. g.
L. J* 1789
tera d. Birznieka
testamentu.
vai to, tiesības ka mantiniekiem, legatarijiem, Jelgaias apgabaltiesu reģistrācijas nojaļa,
pretenzijas, strīdi
ir
kaut
kādas
Priekšsēd. v. A. Veidners.
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t, pamatodamas uz civil. ties. likuma 146071
Liepājā, 14. janv. 1925. g. JMš 9S2m/24
1925.
g.
janvārī
pret
šai
tiesā
7.
ierunas
Sekretārs A. Kalve.
19519
pieteiet šis tiesības minētai tiesai sešu
1924. _ g 28. septembri Rīgā
publicēto
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnodaPriekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.
Sekretārs (paraksts.)
f?ĪQHS apgabaltiesas 3. civihod , miruša Miķeļa Mārtiņa dēla Vīkula testa- mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā- ļas 8 janvāri 1925. _g. atklātā sēdē 19345
juma
iespiešanas
dienas.
^
kā ari visas personas, _ kuram ir
nolēma reģistrēt
Cēres pagasta pienraskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p., mentu,
Ja
minētās_
personas
savas
tiesības
uz miruša _ Miķeji
saimnieku sabiedrību .Cerība", ievedot RiQu» apgabaltiesa* 3 iocirkna
1925. g, kaut kādas tiesības
« šo paziņo, ka 27. janvārī
tad viņu kooperatīvu sabiedrību
s-kara
ar šo augša uzradīta termiņā nepieteiks,
mantojumu vai
reģistra
tiesas izpildītājs
sēde Vīkula
minētas nodaļas atklātā
tiesas
viņas
atzīs
kā
šis
tiesības
zaudējušas.
legatarijiem,
pirmajā daļā.
nolasīs 1924. g. 12. dec. Ventspili mirušas mantojumu, kā mantiniekiem,
Riga,
7.
janvārī
1925.
;8*'ia ka 3. februārī 1925. g., pulksten
g. L. Jfe 1508.
u. t. t.,
paraddevējiem
fideikomisarijiem,
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
rtraitnes Karolines Elizabetes Dāvida m.
10/» rīta, Riga, Marijas ielā A 13, veik.,
Priekšsēdētaja v A. Veidners.
tiesības, pretenzijas un ļeCēres pagastā.
Cube (Zube), dzim. Haake, notarielo pieteikt savas
18806
pudos Izaka Letnkina
kustamo
Sekretārs A. Kalve.
mēnešu
tiesai
sešu
minētai
runas
testamentu.
Jelgavā, 10. janvāri 1925. g.
mantu, sastāvošu no
mēbelēm
un
iespiesludinājuma
ši
Rigas apgabaltiesas 6. ctvllnoa.
.Rīgā, 14. janvāri 1925. g.
L.J* U97 laikā, skaitot no
un novērtētu par Ls 235.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis
šanas dienas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
uz civ. ties. lik
1967, 2011.—2014. un 19150
J. Skudre.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, 2079. p. p. un vietējo privāttiesību kop.
TO514
Sekretārs A. Kalve.
Sekretāra pal. D.L e š i n s k i j s.
tpskatīt pārdodamo mantu, varēs pirkā
atteikupersonas
atzīs
tad minētās
p.
p.,
2451.
uzaicina
visas
perloianas dienā uz vietas.
ftīgas apgabaltiesas 3. clvilnod. šās no ierunām un zaudējušas savas sonas, kurām ir kaut kādas pretenziRīgā, 12 janvāri 1925. g.
pasludinās
par
testamentu
jas,
strīdi vai
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958v p. tiesības, bet
ierunas pret šai tiesā pamatodamas
likuma
uz civil ties.
19220
Tiesas izpild. J. Orinlelds.
ar šo paziņo, ka 27. janvāri
1925. g. likumīgā spēkā' gājušu.
7 janvāri
1925. g publicēto
1924. g. panta paziņo, ka minētā tiesa civilnodaL. NŠ1589. 30. augusta
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē nomirušā . Arakstes
Rīgā, 7. janvārī 1925. g.
pagastā ļas 8. janvāri 1925 gadā
atklātā sēdē
Līvānu pagasta valde izsludina par nelasīs
mirušā
1904.
17. augustā
g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners ;„Angšu" mājas īpašnieka Gusta Vijuma nolēma reģistrēt Sipeles un apkārtnes derīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekšzemes
Piņķu
dēla
Rullē
testamentu,
pagastā ,Lielspol" mājas īpaškā ari
visas dārzkopības pārraudzības biedrību .Augļu pasi Jfs 703, izdotu no Līvānu pagasta
Sekretārs A, Kalve.
18943.
nieka
Heinncha
Gotlieba
Jāņa dēla
pertonas, _ kurām ir kaut kādas tiesības
viņu
kooperatīvu sadārzs", ievedot
valdes 15. decembri 1923. g. uz PelagiLeltana testamentu.
uz miruša Gusta Rullē
mantojumu vai biedrību reģistra pirmajā daļā,
jas Pāvela m Jegorovas, dz. Michailova,
L.NŠ1954 Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod. sakarā ar šo mantojumu, kā mantinieRīgā, 11. janv. 1925. g.
13334
Biedrības
valdes
sēdeklis atrodas vardu.
36. p piekop.
uz
civillikumu
legatarijiem,
fideikomisarijiem,
Latvijas
kiem,
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
^
vispārībai,
Sīpeles pagastā.
paziņo
ar
šo
pamata,
paraddevējiem
u
t.
t,
Varmas
pagasta
valde,
zīmes
pieteikt
savas
Kuldīgas
apr.,
19516Sekretārs A. K a 1 v e.
Jelgavā, 10. janvāri 1925- g
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvika laulātie draugi Jānis Jura d. Celiņš tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
Rigas a gabaltiesas S.civilnod. un Pauline Jāņa m. Celļņ, dzim. Lentiesai sešu
mēnešu
jas
iekšzemes
pasi
JV»
1121,
izdotu no
laikā, skaitot
Reģistrācijas nodaļas pārzinis
laulības lī- no
šī sludinājuma iespiešanas dienas. 19149
šis pagasta valdes 17. martā 1921. g. uz
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p., ar berg, noslēguši savstarpējo
J. Skudre.
Meike
6.
dec
A.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
Ernesta Indriķa dēla Hartmaņa
šo paziņo,
Sekretāra pal.D. Leštnskijs
vārdu.
ka 27. Janvārī 1925. _g., gumu pie Rīgas notāra
ar kuru viņi, tad minētās personas atzīs kā atteikuminētās
atklātā tiesas sēde 1924. g. reģistra Ns 36366,
nodaļas
ir
atšas no ierunām
Liepājas apgabaltiesa,
Cēsis attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
nolasīs
un
zaudējušas savas
1924. g.
4. decembri
Krapes pagasta valde,
Rīgas apriņķī,
tiesības , bet testamentu
Pētera cēluši vietējo civillikumu 79. un turpm
pasludinās par uz sava lēmuma no 30 decembra 1924.
mirušā būvuzņēmēja
Kušjāņa
g izlsudina par nederīgu Latvijas iekšzemes
mantas kopību. likumīgā spēkā gājušu.
laulāto
p.
p.
paredzēto
idela Plaucina notarielo testamentu.
pamata uzaicina 30.
oktobrī
19 8. g pasi ,N° 1856, izdotu no Madlienas pol.
Rīgā, 12 janvāri 1925. g. L.NŠ1530
7. janvārī 1925. g. L. .Ns 1860.
miruša_ Jēkaba Andreja dēla P i k e iecirkņa priekšnieka 9. augustā 1921. g.
Rīgā, 16. janvārī 1925. g.
L. Ns 2015
Priekšēdētāja v. A Veidners.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
ari Peka
mantiniekus,
Jūlija d. Hauka vārdu, kā
kreditorus, uz Roberta
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
legatarus, lideikomisarus un visas citas no pēdēja nozaudēta.
19167
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs A. Kalve."
18331
18951
1*501
Sekretārs A. Kalve.
Jauskas apr., Iecavas pagasta piede'īgo
*ē eii Pēt ja d. Ozolu, dzim. 1855. g.,
cura pazīmes tiesai nav zināmas.

nieka

Georga-Teodora

Georga

d

As-

tojums un uzaicina,
tojumu,
vai sakarā

kam ir uz šo manar to,
tiesības kā

Jelgavas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa
1460

_l.t_

Eiil

ipiiBtitiesas 2. Ik. tiesai IzaMtflli

tie i MUKU
liiai apgabaltiesas l iet.
1925.fr. Pukstēji

Pasta un telegrāfa virsvaldes

janvārī

paziņo, ka 29.
pulksten
iela J* 3-b
?2 dienā. Rīgā! Mārupes
11 rītā, Rīgā, Tērbatas ielā Ns. 55, veik.,
Aurita Kustamo
Augusta
prasības lietā o ā r d o s
Rīgas
biržas bankas
un dasastāvošu no ēvelbeņķa
pārdos Jāņa Smiltena kustamo mantu, mantu,
novērtētu
pat
un
jnebelēm.
krēsliem
un
HdSm
sastāvošu no 2 galdiem,
chrom ādu zābakiem un novērtētu pai "
ka ari
taKS" sa-aksiu, novērtējumu,
Ls 574.
mantu varēs pārp
ārdodamo
apskatīt
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
došanas dienā uz vietas.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdofanas dienā uz rietas.
Rīgā, 17. janvāri 1925. gKazubierns.
,9582
Tiesu izpild. J.
16.
janvāri
1925.
g.
Rīga,
Tiesas izpild. Krebs.
19424
apgaba ltiesas
ka

paziņo,

31. janvārī *. fi..

tliis iiganitiesas 2. iet. tie» briil

galveni darbnīca
izsludina sekošas

rakstiskas konkurences:
6 februārī

Rīgas
Valmieras apr. tiesu izp.

paziņo, ka 28. janvāri š. g., pulksien paziņo, ka, izpildot Rfgas apgabaltiesas
ec.
12 dienā, Rīgā, Tērbatas iell Ns 47, [. civilnodaļas, Rīgas p dsetas 12.
I. iec.
lirmas ,Klot Iršik" un Ko. prasības lietā, miertiesneša un Valmieras apr
pārdos II. ūtrupē Mārtiņa Lukstiņa miertiesneša spriedumu, II. f ^ruar
Valmieras
kustamo mantu, sastāvošu no šaujamiem 1925 e, pulksten 10 rīta,
.Ķett»'
ieročiem un novērtētu par Ls 514.
»<ļ «
Kaugmu
pag.,
apr.;'
^
kā ari izpārdos
otra izsolej
pirmā un
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārkustamo mantu, sa-

došanas dienā uz vietas.
Rīgā, 16. janvārī 1925. g.
19425
Tiesu izpild. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa

tiesas izpildītājs
-ziņo, ka 28. janvārī 1925. g.. pulksten
11 rītā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 35,
dz. 17, pārdos
Hugo Senberga
kustamo mantu, sastāvošu no tepiķiem

nn novērtētu par Ls 430.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, vatēs pārdošanas diena uz vietas.
Kīgā, 16. janvārī 1925. g.
19218
Tiesas izpild. J. Gr i n I e 1d s.

Riq&8

apgabalt.

3

iec. tiesas

izpildītājs
paziņo, ka 3 februārī 1925. g., pulksten
10 rītā, Rigā, Stabu ielā Nš 46/48,
pārdos Jāņa Lūkasa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls _ 453.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 16. janvārī 1925. g.
19226
Tiesas izpild. J. O r i n f e 1d s.

Ki^as apgabaltiesas

3.

iecirkņa

tiesu 'zpiloltājs
paziņo, ka 3. februārī 1925. g., puikst
10 rītā, Rīga, Marijas ielā Ns 36, dz. 1,
pārdos Abe Bernera kustami mainu,
sastāvošu no zelta pulksteņa un mēbelēm un novērtētu par Ls 1902.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

1925. g. uz

205 kgr.

1) Ebonita plāksnēm

2)
3)
4)

„
,
,

5)

.

6)
7)
8)

,

9)
10)

apaļo . . :./»
caurulēm
.
mikrotel. rokturiem

205 .
9 .
.... 10000 gab.
.
radziņiem
.... 10000 ,
telef. kārbu vāciņiem . . . 10000 »
rad. tel.
,
... 6000 ,
ind. rokturiem
2100 ,
variometrti rokturiem
. . .
2000 »
reostata rokturiem
.... 1000 .

,
.
»

,

No

izolācijas

materiāla:
. .

11) Kabeļu kastes aizsargu pamatiem
12) Zibeņnovedēju pamatiem

13) Izolācijas materiāla plāksnēm
14) Zibeņnovedeja oglītēm

Kārļa Apsītes
stāvošu no

.

.

.

g. nz Elzas Ģirta
Daugavpils

došanas dienā uz vietas.

Rigā, 10. janvāri

,

600 kgr.
38000 gab.

Galvenās artilērijas noliktavaT~
9. februārī
1925. g. uz
^H
nieks kļūdiņa par nederigu^™!
6100 gab.
1) Kondensatoriem
personas apliecību ar N» 371 i,^(
9000 .
ZIRGA,
2) Kapseļiem, mikrotelefona
G. A N. satdes rotas
3) Jaunsudraba skārdu
100 kgr.
kornS'
spalvas,
pēc vārda . Jurka', dzeltenas
Konkurences un techniskos noteikumus var saņemt P. T. virsvaldes galvenās,, 15. oktobri 1924 .g., uz iās Sļ
labibas pļaujmašīnas, vētījamas mašīnas,
2
19568 kar. ,fcņa Ķirsis vardu.
,S
ekseļu mašinas, zirgu grābekļa, dzelzsasu darbnīcas kanclejā, Slokas iela Ns 2, no pulksten 9—14.
Rīgas kara apriņķa priekšniekTļ^
vāģiem un decimal — kilo svariem un
dina par nederīgu nozaudēto
novērtētu par Ls 1800.
karaki,
sības apliecību Nš 331/16293 i,h
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
1. septembrī 1922 g. no Riga,?
ip skatīt pārdodamo mantu, varēs pārdoapr. priekšn. uz Arvida Viktora U,
šanas dienā uz vietas.
1925. g. līdz 31. decemb r im 1925. g.,
iznomā uz laiku no 1. februafa
d. S e f f e 1 s a vārdu.
15. janvārī 1925. g., Ns 32, 33, 62, 63.
g
Tiesu izpild. J. A ķ i s.
Rīgas kafa apr. priekšn. izsludina
19215
n
nederigu nozaudēto karaklausības
liecību ar Ns _ 68 ;0, izdotu 5 a,
sekošas stacijas:
1924. g. "_? Rēzeknes kara apr. prieki
Jaiādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
(drošības nauda Ls. 200) Kārsavā, Cēsīs, uzJozefa Ābrama Jankeļa d. Solovs
27 janvārī 1925. g., pulksten 1 diena, Zemgalē
vardu.
ļ$
Ķemeros, Grīvā un Bolvos
(Ls 100).
Rīgā, Elizabetes ielā Ns 101, dz. 32,

Dzelzsceļu virsvalde

liela nodokli departameofa

bufetes bez reibinošiem dzērieniem

Ropažos,

pārdos vairāksolīšana

Piesolījumi,

apmaksāti ar zīmognodok i 80 santimu

apmērā,

ie-niedzami

Finansu direkcijai (112. istabā) lidz š. g. 28. janvārim, pulksten 11 dienā, slēgtās

.stacijas bufetes konkurenci 28. janvāri 1925. g."
adrese,
Piesolījumos jāuzrāda iesniedzēja vards, uzvārds, tēva vārds un pilna
piedāvājamā nomas nauda par visu iznomās mas laiku un normieka
dzīves
apraksts (uzrādot agrāko un tagadējo nodarbošanos). Dzelzsceļu virsvalde ievēros
drošības naudas
vienīgi tos piesolījumus, pie kuriem būs pieliktas kvitēs par
iemaksu. Droš bas naudu _ atsevišķi par katru bufeti var iemākāt dzelzsceļu
galvenā kasē, stacijas kase, Latvijas bankā un viņas nodaļas. Dzelzsceļu virsvalde
patur sev tiesību neiznomāt bufetes personām, pret kurām būtu kādi iebildumi.
virtuver* Tuvākas
ziņas
Zemgarts bufetes ekonomam _ jāuzceļ uz sava rēķina
?
19569
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, Finansu direkcijā, 114. istabā
ka 2i. janvārī 1925. g., puikst. 10 rītā,
Rīga, Aspazijas bulv. Ns 10,
Aleksandra Lunda kustamo mantu, novērtētu par Ls 350,— un sastāvošu no
dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1922. un
1923. g ienākuma nodokļa segšanas.
Rigā, 19. janvāri 1925. g.
19574
Piedzinējs (paraksts^.

aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz.

Tīsta Miji martai!!»

pārdos ļUrāRsolM

dažādu

19416

'

1925. g.

Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rigas

apgabaltiesas

6.

iec.

tiesas izpildītājs
1925. g.,
paziņo, ka 26. janvārī
pulksten 11 rītā, Riga, Konrādu ielā 1,
dz. 16, pārdos Peiera Garozas kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 330.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošana; dienā uz vietas.
JRīgā, 12. janvāri 1925. g.
19417
Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

ligai anabaltfHH 7. hc tiem izplimitaj
paziņo, ka 30. janvārī 1925. g , puikst.
10 rīta, Rīgā, liela Smilšu ielā Ns 29,
puķu
veikala, pārdos
Aleksandra
Luča kustamo
mantu, sastāvošu no
veikala iekārtas un puķu kurvīšiem, un
novērtētu par Ls 312.—
Izzināt sasakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas diena uz vietas.
Rīgā, 13. janvārī 1925 g.
19584
liesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas

apgabaltiesas

7. iecirk ņa

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 30janvārī 1925. g., puikst
12 dienā, Rīgā, Smihu ielā Nš 16. dz. 7,

pārdos Hirsa Levlnsona kustamo
manfu, sastā ošu no mēbelēm , un novērtētu par Ls 670.—
Izzināt

sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienī uz vietas.
Rīgā, 17. janvāri 1925. g.
195f9

Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas EpgaiiItisias 7. iec. tin Itiiliitā].
paziņo, ka 29. janvārī 1925 g, pulksten

10 rītā, M Bt'-u ielā Ns 3 dz. 2, pāreodora S t e 1 p a kus'amo mantu,
sastāvošu no dažādim mēbelēm, un novērtētu p„r Ls 210.—
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodama manlu varēs pārdošanas dienā vrz vietas.
Rīgā, 13. janvārī 1925. g.
dos

19583

Tiesu i'piid. J. Kazubierns.

priekšnieka^

savu sludinām™ i
ievietots .Vaid Vēstnesi$7^
far Plater-Ziberga manV
došanu Višķu ' pag., Ambeļ
mu L'
mantas netiks _ pārdotas.
Mantu
došana apturēta ar T. N. denart
f
V
r
Ns 52, no 8. janvāra š. g.
*

DZELZSCEĻU VIRSVALDE £&££

28. janvārī-1925. g., uz kaņepājiem

sukātiem 8000 kg pēc parauga.

Rakstiskas konkurences

Īlei aadokla iepitlaitiiia

tiesu izpildītājs

a>Ftejm,nT" fi

apriņķa

I. īek. atsauc

Zamueļa Brlgadera kustamo mantu, novērtētu par Ls 219,— un sastāvošu no 28. janvārī 1925. g, uz iecelem, dažāda izmēra 125 gab. pec specifikācijas.
,
1925. ,
, 1) ogļu lāpstām (tenderu) 250 gab. pēc zīmējuma un
3 medību šautenēm NsNs 1, 24, 32, dēļ 28.
parauga un
viņa ienākuma nodokļa segšanas.
2) ogļu lāpstām, šaursliežu lokomotīvēm pēc zīmējuma.
dos nas dienā uz vietas.
Rīgā, 19 janvāri 1925. g.
Torgu un konkurenču saKums puksten 10 rītā. Torgu un konkurenču dalībRīgā, 16. janvārī 925. g.
19575
Piedzinējs ("paraksts ).
niekiem jāiemaksā drošības nauda 10/o no piedāvājamās sumas.
19223
Tiesu izpild. J. O r i n i e 1d s.
Tuvākas ziņas par torgu un konkurenču noteikumiem izsniedz dzelzsceļu
virsvaldē, ist. 122-a, no pulksten 12—14(
2
189?8
Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa

paziņo, ka 26. janvārī 1925. g., puIVsten
10 rītā, Riga, Jezusbaznicas iela Ns 12,
dz. 2, pārdos
Izaka Kāna kustamo
ruamu, sastāvošu no pianīno un mēbelēm
un novērtētu par Ls 1000.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

'

Priekules polic.
P^ks7L]ēpī^r ^
sludina par nederīgu nozaudēto
i ,'
iekšzemes pssi Nr. 2376, izdotu
'
kulei policijas pr-k* 19. novēmu?!,,

500 gab.
3003

Ružinas pagasta
valde iZs!,1rt.
nederīgu pazaudēto
atvaļināium,
ma
čību Ns 1432, izdotu „'„
i3 T 4
kajn. p. komandiera
3. martā ' iy&
uz Tolstova Jefrema Akima d , ™
—:
——^-Ji^ ardii
Jumpravas pagasta valde
izsludi
nederīgu, ka nozaudētu , L atv i».?'!
pasi Ns 4321, izdotu no Višk,^
valdes 22. septembrī 1922 « J%1
lijas Ignata m. Svjatin vāģu,
ļJf

maksājumu

piedzinējs

paziņo,

ka 27. janvārī 1925. g., pulksten 3 dienā,
Riga, Elizabetes iela 1* 103, dz. 2,

pārdos gslrlksoīiimsa
Rembrandta

Rafaela

novērtētu pat Ls 345

III. telggrofa-tslefona
izsludina

kustamo mantu,
un sastāvošu no

pianīno, firmas .Arnold Fibigen", melnā
krasa, dēļ viņa 1922. un 192J. g. ienākuma nodokļa segšanas.
Rīgā, 19. janvāri 1925. g.

ar

uz 6. februārī

technisfuils rajont

1925. g., pulksten

10 rīta — Jelgava, rajona

kanclejā

mutiskus torsus
pēctorgiem, 9. februārī

1925. g., uz telefona

stabu sagatavošanu

-

Iecavas virsmežniecība
paziņo, ka

iespiestais ,Vald. Vēstīm
Ns 2^5, 1924. g, Iecavas virsmežniecibi
izsoles sludinājums grozāms seku

,1) Augoša meža novērtējums līdz
drošības naudām tiek pazemināts >
'
30 °/o.
2) Vēja gāztu sausu _ un_ kritušu ko
vienības ar Ns _ 32, novērtējums līdi?
drošības mudam tiek pazemināts»
20°/o, vienību ar NsNs 43, 45, i6,<
novērtējums līdz ar drošības ņaudi
tiek pazemināts par 25°/o (saskaņā,
torgu komisijas lēmumu).
Vienības ar N» 23. un 44. tiek i

ņemtas no torgitm.
1959 )
Iecavas virsmežniecibi

Ludzas apr. priekšniek
I. iec. palīgs
dara zināmu, ka pamatojoties uz Ludi
apr. 1. iec. miertiesneša izpildu rāto
16. decembri p. g, ar N» i 123(8
30. janvārī 1925. g, pulksten 12 die

miti «siiāiliši
pārdos pilsoņa
Antona Tadeuša i
V a s k ii a, dzīvo Michalovas . pagas
Ka-'inieku ciemā, kusiamo manta, i
stāvošu no

25 pudu siena.
Izzināt'sarakstu, novērtējumu, kā
apstatīt pārdodamo mantu varēs pāfi

šanas dienā uz vietas.
pēc techmskiem noteikumiem ar izvešanu nokraušanas vietās.
Tiks sagatavoti: Elej. s mežn;ecībā _ — 295 gab. un Daudzevas virsmežnie19465 Priekšnieka I. iec. pal. (pa*
cība — 145 gab., bet 7. februārī ar pēctorgiem 10. februāri š. g., tiks noturēti
Bauska, Plostu krogā, uz 175 gab. sagatavojamiem stabiem Bauskas virsmežDzērbenes 6-klasiga
lažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka niecības VI. iecirkņa meZn'ecība.
27. janvarī _ 1925. g., pulksten 2
pamatskolai
Rakstiski lūgumi pielaist mutiskā sacensībā, apmaksāti ar 40 sant. zīmogdienā,
ilga Audēju iela Jn6 12,
nodokli un drošības nauda 10 »/o no solījuma sumas iesniedzami līdz 2. februārim ————
——
vajadzīgs
10 rītā , rajona kanclejā, Jelgavā, _ Pasta ielā Ns 25 (pasta namā).
pārdos vairāksolīšanā š. g., pulksten
Tuvāki noteikumi un paskaidrojumi dabūjami turpat katru darba dienu no
Jēkaba Sera kustamo mantu, novērtētu pulksten 9 lidz 15.
1956
Techniskais pārzinis J e r u m.s
par Ls 96J un sastāvošu no dažādām
zida drēbēm priekš dāmu kostīmiem,
dēļ viņa
1923. g. ienākuma nodokļa
Piedzinējs (paraksts).

9576

Tlelo bsHoI|i departamenta

Rīgas pilsētas būvvaldei

segšanas.

Rīgā, 19. janvārī 1924. g.

skoloti!

ar pilnīm 6-klās. pamatskolu skok*

ir vajadzīgs:

tiesībām,
2000 kub. mtr. granlti šosejas akmeņu.
980 kub. mtr. granita apaļo bruģa akmeņu.
muzikāls, zīmētājs.
Rīgas pol. 8. iec. priekšnieks
50 kub. mtr. p'.īeņa akmeņu.
Alga pēc kategorijas, brīvs dzīvoii
dara zināmu, ka
350J kv. mtr. granita rindu akmeņu.
29. janvārī š. g.,
40000 gab, dzelzsķieģeļu.
apgaismošana un apsildīšana.
pulksten 10 rītā, Rigā, Valmitras ielā Ne 2,
1500 kub. mtr. rupjas grants.
ie*
Kandidāti
tiek uzaicin āti
pārdos vairāksolīšanā
Rakstiski
ar Ls 0 40 zīmogmarku jāiesniedz 1. Ķēniņu ielā Dzērbenes
pagasta
namā 28. jar»
piedāvājumi
Calelim Volfbergam
piederošas Ns 5. istabā 78, līdz 10. februārim š. g.
1925. g., pulksten 12 dienā , pērs»
»
apiākstītas dažādas pudeles (10,000 gab.)
Piegādāšanas noteikumi turpat ist 88., katru dienu no 12—1.
10579 vai pieteikties rakstiski, iesniedzot
novettctas par Ls 635.— dēļ strādnieku
li<»**
par
mentm url apliecibJ
apdrošināšanas naudas paradu dzēšanas,
darbību.
\.
saskaņa ar Latvijas apdrošināšanas sa19594
Priekšsčdetājs Šiļins*!!
biedrības pret strādnieku nelaimes ga1925. g. 6. februāri, pulksten 10 no
dījumiem p. g. 3. novembra rakstu ar
1925. g. 6. februārī, pulksten 10 no
-tranzi
rīta, pārdos Limbažos
uz tirgus rīta, pārdos pie Pāles pag. nama Baltjūras tlrdzn.
Ns 698 I.
laukuma,
PardodamTs pudeles varēs apskatīt
un rūpniecības akc.*»
minētā diena no rīta norādītā vietā.
sasauc 15. februāri 1925. g-, P*
»
19589
Priekšnieks (paraksts).
11 dienā, sabiedrības valdes telpas
pilsonim Aleksandram Liepi ņām
pilsonim Jānim Babanskam
ārkārtēju
Raiņa
bulvāra
Ns
6,
piederošu piederošu vienu 6 g. vecu govi, nosujmašinu, novērtētu uz Ls 20.— dēt vērtētu uz Ls 60.—,
dēļ soda naudas
soda _ naudai Ls 20 — piedzīšanas.
Ls 35.— piedzīšanas.
1925. g. 27. janvārī, puikst. 12 dienā
Pārdodamā manta apskatāma ūtiupes
Pārdodamā manta apskatāma ūtrupes
pie Vietalvas-Odzienas pagasta nama diena uz vietas. diena uz vietas.
pārdos
Limbažos, 16.janvarī 1925.g. Ns 5776/24
Limbažos, 16.janvari 1925.g. Ns 5478/24
ar sekošu dienas kartib"
publiskā vairāksolīšanā Valmieras apriņķa priekšnieka
Ns 7223/24
vēlēšaas
19466
iec.
palīgs 11.
1) Sapulces darbinieku
Valmieras apriņķa priekšnieka
Vietalvas-Odzienas pag., Baznīcas kroga
2) Valdes ziņojum19467
. ,
Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodali
palīgs II iec. (paraksts).
pilsonim
Pēteram
Bērziņam
ap3) Revīzija* komisijas ziņoja
izs.udina par nederīgu Vācijas pavalsta
rakstītas sekošas mantas:
Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludin*
4) Varbūtējās velēšanas.
Marijas Matildas Machnitcki , d.im.
par nederīgu nozaudēto karaklausība»
vienu 7 g. vecu ķēvi
5) Tekoši jautājumi.
Delvig,_ dzīvoj. Vidzemes šosejā Ns
71 apliecību Ns 2388, izdotu 26.
VaUļļ
februāri
19570
novērtētu par Ls 100—, dēļ 1923. gada nozaudēto ceļojumā psi ar Nš 1034 * 1921. g. no 4 . robežsargu
pulki uz
izdotu no vietējas vācu
ienākuma nodouļa piedzīšanas.
sūtniecības Oskara Ac'olfa d L a u n
ērta v. 19236
11. decembrī 1923. g.
Nacionālais teatrs
19402
Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludina
7'/>
uz vietas.
Trešdien, 21. janvārī, pulksten
Rīgas ka[a apr. priekšnieks izsludinr
par nederīgu nozaudēto karaklausības
izrādē:
par
Tautas
nederīgu
Madonā, 16. janvārī 1925. g.
nozaudēto karaklausība* apHecību Ns 7282, izdotu
?
J* 6238 apliecību
26. februārī
.Xūt»tM &ērt** m
Ns 33764, izdotu 12. jūlijā 1921. g no
Madonas policijas iecirkņa
Rīgas kara apr. priekšnieka
1921. g. no Rīgas kara apr. priekšnieka
pulksten
,
195 3
uz Kaila Ģederta d. Struberea Ceturtdien, 20. janvāri
priekšnieks (paraksts).
^,
uz Jāņa Ādama d. A ž u š e 1 s a vārdu.
Skolēnu izrāde:
vārdu:9587
19577

Piedzinējs (paraksts).

Ūtrupe.

Ūtrup e.

=alitž«aiMšaii5 =

atiti ittiiam

Ūtrupe.

viso.akcloD. sapolt

(paraksts

*is un

tas

Jtnefta'

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
^
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
24. aprili Rīgā mirušas Dārtas (Dorotejas) C a c h a e 1, dzimusi I r d e Btek, ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu , vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
fideikomisarijiem , kredilegatarijiem ,
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sesu _ mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas . Valdības Vēstnesi.*
Ja minējās _ personas savas tiesības
augšā uzradītatermiņa nepieteiks, tad
viņas atzis ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925. g. 8. janvārī.
L Nā 1777
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18649

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
nz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p, p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
Jūrmalā
Bulduros
28. jpaija_ Rīgas
miruša Kārļa Jāņa d- Neulandair
atklāts mantojums un uzaicina, kam
Ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantmiekieiu,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
. Valdības Vēstnesī."
Ja minētas personas savas tiesības
augša uzradīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzis ka šis tiesības zaudējušas.
L Nš 1312
Rīgā, 1925. g. 7. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
18838
Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas

3. clvilnod.

uz civ. ties. lik. 2011., 2014un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
7. februārī Kastranes pag. mirušā jaunsaimnieka Jēkaba Libisa d. Liepiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam

SiRa» aogabaltlesa* 3. clvilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1920.
g. likuma
par vientgu maksāšanas
līdzekli Un civ
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot

E"*

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

šo mantojumu,
vai
sakarā
ar atklātā tiesas sēdē 9. decembrī 1921. g.
to, tiesības kā mantiniekiem, lega- izklausīja Marijas Mednis lūgumu dēļ
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem aizgādniecības iecelšanas par prombūtnē
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai esošaJaņa Jura d. Mednis mantu un
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no nolēma: iecelto par š, g. 27. maijā
šī sludinājuma iespiešanas dienas ,Vaid. tiesas lēmumu ajzgadniecību. par bezVēstnesī."
vēsts prombūtnē esošo Jāni Juja d.
Ja minētās personas savas tiesības Medni atcelt, par ko ar pavēli paziņot
augšā uzrādītā Jermiņā nepieteiks, tad Vejavas pagasta tiesai.
viņas atzis ka šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1924. g.29. decembrī.
Ns 2244
L Ns 1562
Rīga, 1925.g. 7. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
18174
Sekretārs A. Kalve.
18837
Sekretārs A. Kalve.
fcjga» «pgals*«ie*as';«„ civ'itfej*
p.p. pamata paziņo, ka pec 1918. g.
3. .aprilī Tulā mirušā Jāzepa Izidora d.
Piktuino
ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai

sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem,
fideikomisarijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteitkt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
sakaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."
Jaminētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
ņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rigā, 19'; 5. g._ 7. janvārī.
L Ns 431
Priekšsēd. v. A. Veidners.
1S826
Sekretārs A. Kalve.

Higas apgabaltiesas 3. clvilnod.
m civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1922. g.

23. marta Sarkaņu pag. mirušas jaunsairanieces Martas Pētera m. V11 o 1i ņ
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt

šīs tiesības

minētai tiesai sešu

mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas . Vaid. Vēstn."
Ja minētās

personas

savas

tiesības

augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas
L >fe 1535
Sīgā, 1925. g. 7. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
18827
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
W civ. ties. lik. 20*!., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1923. g.
Ī4. novembri Rīgā mirušās namlīdzīpašnieces
Natālijas
Andreja meitas
Kazak, dzim. Batar (Batrin ari Sipol)
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem,
legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
nenesu laikā, skaitot no ši sludinājuma iespiešanas dienas . Vaid. Vēstn."
Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas.
L Nš 1651
Rigā, 1925 g. 7. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
18828
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik.

1967.,

2011.—2014. un

2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Helenes Frizen,
dzim. Hermann, pilnv. zv. adv. H Kiršfelda lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai

ierunas pret šai tiesa 7. janvārī 1925. g.
publicēto 1924. g. 27. oktobri Rīgā mirušā
Augusta Ernesta d. F r i z e n a (Friesen)
notarielo teestamentu kā ari visas personasL
kurām ir kaut kādas tiesības uz
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. mirušā Augusta Frīzena mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā mantinieatklātā tiesas sēdē 9. decembri 1924. g. kiem, legatarijiem, Iideikomisarijiem, paizklausīja Andreja
Jura
d. Krūmiņa raddevējiem u. 1.1., pieteikt savas iesibas,
lūgumu deļ hfpotekarisko parādu dzē- pretenzijas un ierunas minētai tiesai
šanas un nolēma: 1) atzīt par iznī- sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludicinātu uz Andrejam Jura d. Krūmiņam nājuma iespiešanas dienas.
piederošo nekustamo
īpašumu
LielJa tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
jumpravas muižas zemnieku zemes Plēse tad minētās personas atzīs kā atteikušās
Pētefa mājām, Rīgas apriņķī ar zemes no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
grāmatu reģ.
Nš 19jl,
apstiprinātu bet testamentu pasludinās par likumīgā
16. maijā 1914. g. ar Ns 420, obligāciju spēkā gājušu.
par 2000 rbļ., izdotu par labu Kārlim
Rīgā, 7. janvārī 1925. g.
L. Ns 1753
Mārtiņa d. Liepām, kas minēto obligāciju
Priekšsēd. v. A. Veidners.
ir cedējis blanko.
18833
Sekretārs A. Kalve.
Rigā, 1924. g. 30. decembrī. Ns 2478
Priekšs. v. A. Veidners.
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
18260
Sekretārs A. Kalve.
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pieRīgas apgabaltiesas 3. civilnod. zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi KarlisJēkaba d. Bīman'i
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. un Velta-Matilda Mārtiņa
m. Bīman,
p.p. pamata paziņo, ka pec 1911. g. dzim. Zvaigzne,
noslēguši savstarpigo
25. martā
Allažu
pagasta mirušās
laulības līgumu pie Rīgas notāra J. Kreic.Kapurgu" mājas līdzīpašnieces Alīnas berga 13. novembrī
1924. g. reģistra
Ta m m a n n
Alides Georga
meitas
Ns 22840, ar kuru viņi, attiecībāuz viņu
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civilir uz šo mantojumu, vai sakara ar to, likumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
laulāto mantas kopību.
kreditoriem
u.
t.
t.,
fideikomisarijiem,
L. Ns 1828
Rīgā, 7. janvārī 1925. g.
tiesai
pieteikt
šis tiesības minētai
sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A._ Kallve.
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid. 18948
Vēstnesī."
Ja minētas personas savas tiesibas Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pieviņas atzīs kā šīs tiesibas zaudējušas. zīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka
L Nš 1809 laulātie draugi Richards-Julius-Benjamins
Rīgā, 1925. g. 7. janvārī
Aleksandra d. Gerhards un Alma-OlgaPriekšsēd. v. A. Veidners.
Emilija Georga _ m. Gerhard, drim.
Sekretārs A. Kalve.
18813
Eichbaum, noslēguši savstarpigo laulības
pie Rīgas notāra R. Voigta
Rīgas apgabalt 3. civiln., līgumu
li. decembri 1924. g. reģistra Nš 1829,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
_
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop. laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
2451. p. pamata uz Libas Jēkaba m. 79. un turpm. p.p. paredzēto laulāto
Zakovič lūgumu uzaicina visas personas, mantas kopību.
kūrām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
Rīgā, 7. janvārī 1925. g.
L. Nš 1829
vai ierunas pret
šai tiesa 7. janvārī
Priekšsēd.
v.
A.
Veidners.
pubiicēto
1923g26.
aprilī
_
1925. g.
18949
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā miruša Jāņa (Janīša) Osipa (Josifa) d.
Dolmackij notarielo testamentu, ka ari
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
visas personas, kurām ir kaut kādas tieuz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
sibas uz miruša Jāņa Dolmackij mantojumu vai sakara ar šo mantojumu, kā pamata paziņo, ka pec 1924. g. 9. oktobrī
mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem, Bolderaja miruša Andreja Ludviga dēla
ir atklāts mantojums un
paraddevējiem u. t. t., pieteikt savas Jakobsona
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no ši sakara ar to, tiesibas kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem , kreditoriem
sludinājuma iespiešanas _ dienas.
Ja tas minēta termiņa nebūs izdarits, un 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
tad minētās personas atzīs ka atteikušas sešu mēnešu laika, skaitot no šī sludino ierunām un zaudējušas savas tiesības, nājuma iespiešanas dienas.
Ja _ minētās personas savas tiesības
bet testamentu pasludinās par likumīga
augša uzrādītā termiņā ? nepieteiks, tad
spēkā gājušu.
L. J* 7528 viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 7. janvārī 1925. g.
L.JM759
Rīgā, 7. janvāri 1925. g.
Priekšsēd. v. A. Ve'idners

az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
1923. g.
P-p. pamata paziņo, ka pec
15. jūlijā Stukmaņu pag. miruša jaunsaimnieka Pēlēja Pētera d. Strādina
ir at'ilāis mantojums un uzaicina, kam
az šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, 18838
Sekretārs A. Kalve.
fideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t.,
minētai
tiesai
pieteikt šīs tiesības
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
skaitot no sī
sešu mēnešu laika,
ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid uz civ.
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
Vēstnesī."
pamata, uzaicina visas personas,
Ja minētās personas savas tiesības 2451. p.
kaut kādas pretenzijas, strīdi
kurām
ir
nepieteikstad
ā
augšā uzrādītā termiņ
vai
ierunas
pret šai tiesa 7. janvāri 1925.g.
zaudējušas.
viņas atzīs kā šīs tiesības
1923.
g. 12. marta miruša Iršu
publicēto
L
Nš
1801
Rīgā, 1925. g. 7. janvārī.
pagastā
kolonijas
.Ns 23" mājas saimPriekšsēd. v. A. Veidners.
Johanna-Heinricha Georga dēla
nieka
Sekretārs A. K a 1v e.
18829

uz mirušā Johanna-Heinricha Hazenfusa

un 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai paziņo, ka parādnieks Augusts Jura dēls
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi- Vīlīte parādu pēc 1914. gada 13. jannājuma iespiešanas dienas.
vārī ar Ns 17 apstiprinātam uz neku-

Ja minētās personas savas tiesības
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā
Hugo Karleila (Carlile) pilnvarn. zv.
mantiniekiem, legatariem . fideikomisariem, augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
adv
viņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas.
?"nhard J> Berenta
lūgumu
un savu paraddevējiem u. t. t., pieteikt savas
1924. g. 9. decembra lēmumu
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
L. J* 1602
Rīgā, 7. janvārī 1925. g.
, paziņo ka
Parādu pēc obligācijas par tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
Priekšsēd. v. A Veidners.
3000 rbļ, apstiprinātas 1909. g. 17. dec. šī sludinājuma iespiešanas dienas.
18815
Sekretārs A. Kalve.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
ar Ns 2560, uz nekustamo īpašumu Rigā,
VI. hipotēku iecirknī ar. zemes
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
grāmatu
reģ Ns 1093, izdotas no Hugo Hugo d no ierunām un zaudējušas saVas tiesības,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
Karleila (Carlile) par labu Danielam bet testamentu pasludinās par likumīgā
pamata paziņo, ka pec 1919. g. beigas
Jūlija d. Cimmermanim, kas viņu ir spēkā gājušu.
(mēnesis un diena no lietas nav redzami)
cedējis blanko;
Rīgā, 7. janvārī 1925. g.
L. ]>& 1730
Krievijā, Voroņežas pilsētā mirušā Rīgas
2) par 8000 rbļ., apstiprinātas 1909. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners
narnlīdzīpašniekā Mārtiņa Mārtiņa dēla
17. decembrī ar Ns 2561, uz to pašu
18839
Sekretārs A. K a 1v e.
Sproga ir atklāts mantojums un uznekustamo īpašumu, izdotas no tā paša
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
Hugo Hugo d. Karleila (Carlile) par labu Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
tam pašam Danielam Jūlija d. Cimmeruz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
manim, kas viņu ir cedējis blanko;
3) sešas obligācijas par 5000 rbļ. 2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop. un 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
2451. p. pamata, uz Jūlijas Veith, dzim. sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludikatra, apstiprinātas 1909. g. 17. decembri
Ker, piln. zv. adv. H. Kiršfelda lūgumu nājuma iespiešanas dienas.
ar Ns 2562—2567, izdotas no tā paša
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
Ja minētas personas savas tiesības
Hugo Hugo d. Karleila
(Carlile) par kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
labu tam pašam Danielam
Jūlija d. šai tiesā 7. janvārī
1925. g. publicēto viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Cimmermanim, kas viņu ir cedējis blanko
KārļaL. J* 1665
Rīgā, 7. janvārī 1925. g.
ir samaksājis, bet šīs augšā minētās 19 8. g. 31. augustā Rīgā mirušā
Viktora-Hugo Ābrama d. F e i t (Veith)
obligācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
notarielo testamentu, kā ari visas personas,
parādniekam deļ dzēšanas zemes grāSekretārs A. Kalve.
kurām ir kaut kādas tiesibas uz mirušā 18816
matas, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.
Kārļa Ābrama d. Feit (Veith) mantojumu
Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzRīgas apgabalt. 3. civiln.,
vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantiaicina visas personas, kurām būtu tieniekiem, legatariem, fideikomisariem, pauz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
sības uz augša aprādītām obligācijām,
raddevējiem u. 1.1., pieteikt savas tiesības, pamata paziņo, ka pec 1924. g. 29. aprilī
pieteikties tiesa viena mēn .eša laikā,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai sešu Rembates pag. mirušā Rembates muižas
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma jau.isaimnieka Andreja Jura d. Krūmiņa
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiziespiešanas dienas.
ir atklāts mantojums, un uzaicina, kam ir
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iz- tad minētās personas atzīs kā atteikušās
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisanīcinātam, un lūdzējam dos tiesību prasīt
no ierunām un zaudējušas savas tiesibas, riem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
parada dzēšanu zemes grāmatā.
bet testamentu pasludinās par likumīgā tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
Rīgā, 1924. g. 24. decembrī. Ne 1708 spēkā gājušu.
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
Priekšsēd. v. A. Veidners.
L, Ns 1752 dienas.
Rīgā, 7. janvārī 1924. g.
i 8249
Ja minētās personas savas tiesības
Sekretārs A. Ķ a 1v e.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
18832
Sekretārs
A.
Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.

uz

oz civ. «es. lik. 'iOU., 2014un 2019

Hazenfusa testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības

18818

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc-1919. g. 7. Iebruarī
Madonā miruša Karļa-Ernesta Reiņa dēla
Zosara ai. Sosara ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem ,
legatariem, lideikomisariem, kreditoriem

Rīgā, 7. janvārī 1925. g.

stamo īpašumu

Valkas

apriņķi,

Ēveles

muiJas zemnieku

zemes „Dakste" māju
zem zemes grāmatu reģistra
Nš 163,
mantojuma daļām uz testamenta pamata
par'labu Lienai Jura meitai Kukuk, dzim.
Vīlīt, 250 rbļ., Līzei Jura meitai Ragis,
dzim. Vīlīt, 250 rbļ. un Karlinai Pumpur, dzim. Vīlīt, 270 rbļ. — ir iemaksājis tiesas depozīta Ls 15,40 šo mantojuma daļti dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaicina visas personas, kurām būtu tiesības uz augšā aprādītam
mantojuma
daļām, pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis sludinājums iespiests .Valdības Vēstnesī",
un aizrāda, ka, ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, mantojuma daļas atzīs par

samaksātam

un

lūdzējam

dos

tiesību prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatā.
Rīgā, 1925.g. 12. janv.
Ns 1688.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.
19170

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 17. marta 1923. gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 20K). un '20 2. p p.,
ievērojot Almas Miķeļa meitas Benze
lūgumu un savu
1925. g. 7. janvāra
lēmumu paziņo, ka parādniece Alma
Miķeļa m. Benze parādu pēc sekošam
obligācijām:
1) par 6000 rubļiem
apstiprinātas
1904. g. 20. decembri ar Ns 277 uz nekustamo īpašumu Rīgas apriņķī
Slokas
Valsts muižas muižas zemes gruntsg., Ķemeros Ns 59, izdotas no Kārļa
Jēkaba
dRozenberga par labu fVanam Kārļa
dēlam Einbergam, kas viņu ir cedējis
blanko;
21 par 5000 rbļ. apstiprinātas 1909. g.
5. marta ar Ns 60 uz to_ pašu nekustamo

L.N-1663 īpašumu, izdotas no Kārļa Rozenberga
par labu Ansim Miķeļa
d. Dikmanim,
kas viņu ir cedējis blanko;
18817
Sekretārs A. Kalve.
)
3) par 500 rbļ., apstiprinātas 1910. g.
24. septembri ar Ns ala uz to pašu neRīgas apgabaltiesas 3.
kustamo īpašumu, izdotas no tā paša
pamatojoties uz 17. marta 1923. gada Kārļa Rozenberga par labu
Džūksteslikuma par vienīgo maksāšanas līdzekli Pienavas Kraj-Aizdevu
kasei — ir saun civ. proc, lik. 2060. un 2062. p. p., maksājuse
viņu
beidzamai
kreditorei
ievērojot Mārtiņa Mārtiņa d. Strazdiņa Džūkstes-Pienavas Krāj-Aizdevu kasei,
lūgumu un savu 1925. gada 7. janvaja bet šīs augšā minētās obligācijas nevar
lēmumu, — paziņo, ka parādnieks Mār- tikt izsniegtas atpakaļ parādniecei
dēļ
tiņš Mārtiņa dēls Strazdiņš parādu pēc dzēšanas zemes gnamatās, tamdēļ, ka ir
divām obligācijām:
gājušas zudumā.
1) par 8.000 rb!., apstiprinātas 1910. g.
Tāpēc apgabaltiesas
III civilrcdsļa
17. septembrī ar Ns 2061, uz nekustamo uzasina vīsas^personas, kurām būtu tie
īpašumu Rīgā II hipotēku iecirknī zem sības uz au.ša aprādīto obligāciju, piezemes grāmatu reģ. Ns 1285, izdotas teikties tie a
viena
mēneša laikā,
no Zusmaņa Smuļa dēla Goldšteina par sna;tot no dienas,
kad šis sludinājums
labu Zuzeļam Hirša dēlam Mazuram, i spiests „Vaidīoas Vēstneī* un aizrāda,
kas viņu ir cedējis blanko;
ka ja šīs per cnas noteiktā laikā nepie2)
par
30.000 rbļ.,
apstiprinātas teiksies, obligāciju a.zīs par iznīcinātu
1914. gada 22. martā ar Nr. 774, uz to un ludzēj-m dos tie ību prasīt parāda
pašu nekustamo īpašumu, izdotas no dzēšanu zemes grāmatā.
19173
M. Strazdiņa par labu Augustam MārRīga, 12._ janvāri 19.5. p.
M 1776
tiņa d. Strazdiņam, kas viņu ir cedējis
Priekšsēdētaja v. A. Blumentals.
blanko; ir samaksājis
viņu beidzamai
Sekretārs A. Kalve.
kreditorei Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankai, bet šīs augšā minētās Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
obligācija nevar tikt izsniegtas atpakaļ pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grā- 2062.' p. p., ievērojot
mirušā Leiba
matās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.
Noach
dēla Lifšitca atstātas mantas
^
Tāpēc
apgabaltiesas, 3. civilnodaļa aizgādņu
Zigfrida
Jakobi un Paula
uzaicina visas personas, kurām būtu Mintca pilnvarnieka sverinata advokāta
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām, Va tera Morr lūgumu un savu 1925. g.
pieteikties tiesā viena mēneša laikā, 7. _ janvara lēmumu paziņo, ka kafa apskaitot no dienas, kad šis sludinājums stākļu deļ ir gājušas zudumā sekošas
iespiests . Valdības Vēstnesī" un aizrāda, obligecijas:
ka jā šīs personas noteiktā laikā nepie1) par 6000 rbļ apstiprinātas 1906. g.
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
11. decembrī _ ar Ns 1147 uz nekustamo
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda īpašumu Rīga, I I hipotēku iecirkni zem
dzēšanu zemes grāmatā.
zemes grāmatu reģistra Ns 172, izdotas
Nr. 1540. no Ādolfa Franča dēla Kalerta par labu
Rīgā, 1925. g. 12. janvārī.
Fridricham Franča d. Felcam, kura pārPriekšsēdētāja v. A. Veidners.
gājusi uz Hermani Kārļa d. Kampe, kā
19169
Sekretārs A. Kalve.
blankocesionaru, kas viņu ir cedējis at<Jigas apgaualt. 3. civilnodaļa, kal blanko; kura oblidacija ar Rīgas apuz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p. gabaltiesas 1922. g. 25. aprīļa lēmumu
1924. gada Ir dzēsta;
pamata paziņo, ka pec
2.) par 4000 rbļ atlikumā no obligā19. martā Cēsis mirušā tirgotāja Krišacijas par 7500 rbļ. pirmat īējā lielumā,
Eduarda
Kriša
dēla
Šiliņa
ir
atklāts
mantojums
un
uzaicina, apstiprinātas 1909. g. 7. aprilī ar Ns 516
kam ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to, uz to pašu nekustamo īpašumu, izdotas
no ta paša Ādolfa Franča dēla Kalerta
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem,
kreditoriem u. t. t, par labu Kārlim 'Kārļa dēlam Mustafam,
kurš obligācijas
atlikums
pārgājis uz
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
Fridrichu Hackeļa dēlu Preisu, kā blanmēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
kocesionaru, kas viņu ir cedējis blanko
iespiešanas dienas.
un kufš atlikums uz tā paša 1922. g..
Ja minētās personas
savas tiesības
Priekšsēd. v. A. Veidners.

civilDodaļa,

25. aprija lēmuma pamata

ir

dzēsts;
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
3) par 60J0 rbļ. at iknmā no oaligaviņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
cijas par 10000 rbļ. pirirutnējā lielumā,
1925. g. 7. janvārī.
L. Nr. 1847.
apstiprinātas
19,(8. g. 7. augustā ar
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

18822

Sekretārs A. Kalve.

.
NŠ

llļ.Sfi 117

npkll7tamn
„
„

irutnmn
*1U Pina
(

.
.
.,.......,.,V

I hipotēku iecirknī zem zemes grāmatu
.£.
reģistra Ns 841, izdotas no Arona JanRīgas apgabalt., 3. civilnodaļa, keļa dšla Blūmentala bar labu Isaakam
uz Civ. ties. lik. 2011., 20]4. un 2019. p.p. Abeļa dēlam ŠenfelJam, kurš atlikums
pamata paziņo,
ka pec
1918. gada ir pārgājis uz Kārli Cimmermani, kā
3 . martā
ir cedējis
Asaros mirušā Kriša Mārtiņa blankocesionaru, kas viņu
dēla Vītola ir atklāts mantojums un atkal blanko;
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
4) par 1> 000 rbļ. apstiprinātas 1911 g.
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, 9. martā ar Ns 601 uz nekustamo īpašumu Rīga, I hipotēku iecirknī zem zelegatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem un 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai mes grāmatu reģistra Ns 742, izdotas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no no Meiera Levina
dēla Zimsona par
šī sludinājuma iespiešanas dienas.
labu Sonjai Mendeļa m. Gribešok, kas
Ja minētās personas savas tiesības viņu ir cedejusi blanko;
Tāpēc
apgabaltiesas
III civilnodaļa
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
uzM'crnā visas personas, kuram būtu tieviņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
sības uz augšā _ aprādītām
obligācijām,
1925. g. 7. janvārī.
L. Nr. 1833.
mēnešu laikā,
pieteikties
ties:i
sešu
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
!8823
Sekretārs A. Kalve.
iespiests .Valdības Vētne«r un izr/īda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā neRīg. apgabalt 3. civilnod.,
pieteiksies obligācijas atzīs par iznīcipamatojoties uz 1923. gada 17. marta nātam un
lūdzējiem
izdos obligāciju
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli dublikātus, kuri izpildīs oriģināla vietas.
un dv. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
Rīga, 13. janvari _ 1925. g
Ns 179*
ievērojot Augusta Jura d, VI1 ī t e s lūgumu
Priekšsēdētaja v. Veidners.
un savu 1925. gada 7. janvaja lēmumu 19173
Sekretārs A. Kalve.

mantojumu k das

d. Ivanova atstāto
jēga ariem,
tiesības kā niaņtiriiekiem
1.1
u.
kreditoriem
pamatojoties uz civ. proc lik. 2060. un fideikomisariem,
£! _
sa. .esa' sešu me
2062. p.p , ievērojot Pētera Leimaņa
teikt savas tiesības
.e
sludinājuma
pilnvarnieka zvēr. advokāta Petefa Eg- nēšu laikā, skaitot no
līša lūgumu un savu 1925. gada 7. janieskatīs
vāra lēmumu, paziņo, ka parādnieks Pē- ^Sjātepieieiktas tiesibas
teris Leimans parādu, kā pirkuma sumas
atlikumu par 3.700 rbļ.

pēc

pirkšanas-

pardošanas kontrakta, apstiprināta 1888 g.
21. jūnijā uz nekustamo īpašumu Valmieras apriņķī, Lielupes draudzē, Suzikas
jeb > ecmuižas zemnieku zemes Kalēju' mājām zem zemes grāmatu reģistra Ns 3717 noslēgta
starp baronu
Teodoru Mengdenu ka pārdevēju no
vienas un Pēteri Leimaņi, kā pircēju no
otras puses, par labu _ baronam Teodoram Mengdenam ir pēdējam samaksājis,
bet šis augšminētais parāds nevar tikt
dzēsts zemes grāmatās tamdēļ, ka kreditors nevar iesniegt pirkšanas līguma
norakstu, parāda dzēšanai.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaiciua visas personas, kufam būtu tiesības uz augšā aprādīto jiirkuma sumas
atlikumu, pieteikties tiesā sešu meuešu
laikā, skaitot no dienas, kad Šis sludinājums iespiests . Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka, ja šīs personas noteikta
laikā nepieteiksies, parādu atzīs par samaksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmata.
Ns 1797.
Rīgā, 1925. g. 12. janv.
Priekšsēdētāja v. A, Veidners
19172
Sekretārs A. Kalve.

Rīga

apgabalties. 4. civilnoa,

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas

apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967.. 2011., 2014. un

2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1917. g. 12. janvārī, kaujā kri-

.

Reģ. nod. pārz. v. R. M ii 11 e r s.
18301

Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

Liepājas
1924. gada

apgabaltiesa

18. decembri uz

Otrās Lie-

laikā, skaitot
nas dienas.

no

sludinājuma

iespieša-

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētam uz
visiem laikiem un pec aizrādīta termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par

b)
II.

atmirto

Sekretārs K. P u s s a r s.

mežs:

Kaugas novadā.

kādas prasības netiks pieņemtas.

—
apg. Nš 17, kv. 10, no Ns 1 — Ns 10
.....
.
.
. Nš 11 — Ns 20 .
17
NŠ21 - Ns 30
18
.
.
—
19
.
. Ns31 — Ns 36. ...
.
Ns37 —NŠ42 . ...
20
,\
*
NŠ43 — Ns 46
21
.
22
,
—
. NŠ47 — Nš 52
.
. . . .
—
.19,
23
.47, „ Nš 1 - Ns 6
„
, Ns 7 — Ns 16
—
24
,
25
.
.
, Nš 17 — Ns 26
—
JVŠ27 — Nsj36
—
26
s
.
„ Ns37 — Nš' 43. . . . .
.
27
,
—
28
.
.
, NŠ44 — Ns 48
—
.
29
.
. Ns49 - Ns 54
, Ns55 — Ns 59
?—
0
.
.
31
.
. Ns 60 — Ns 65
.
„
—
.
. Ns 6S — Ns 72
32
—
.83, . Ns 1
33
.
., 49, , Nš 1 — Nš 20
—
34
.
?5
—
.
.
. Nš21 — Ns 40.-. . .
...
36
,
.
. Ns4l — N»62.
—
37
Ns63 — Ns 76 . . . .
—

18652

38

likumīgā spēkā stājušos.
Liepājā, 3. janvārī 1925. g. Nš 872m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18585
Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,

Blzeknes apr. 4. iec. rāmim.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401.' p.

un saskaņā ar savu 1924. g. 31. dec.
lēmumu uzaicina
1911. g. 26. februāri
mirušā Jāņa
Putniņa
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas tiesības miertiesneša kamerā Viļānos, uz
nel. atstāto mantību Rēzeknes
apriņķī,
Viļānu pag., Solovērsu sādžā 6 mēnešu

laikā, skaitot no ši sludinājuma iespiešanas dienas „Valdības Vēstnesī.'
Pēc minētā termiņa notecēšanas, neMiertiesnesis D u k a 1 s k i s.

16

.

., .

10 23 - 1,15 _
10 25. - 1,2510 33 - 1,f_
6
8-0, 406 10 — 0,504 15 - 0,756 14 — 0,706 22 - 1,1010 18 — 0,9010 25 - 1,2510 37 -1, 857 30 -1,505 17 -0,856 29 - 1,455 31 - 1,556 20 - 1,007 22 - 1,10 1 2,33-0,1220
9 - 0,4520
8 -0,4022
6 — 0,3014 11 — 0,5518 14 - 0,70-

, Ns 77 — Nš 94
—
.
*
Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā, pie kam torgos pielaidis personas, kuras

iemaksās torgu komisijai 10°/o drošības naudas no novērtēšanas sumas, kuppēc
nosolīšanas jāpapildina lidz l'°/o no nosolītās sumas.
saskaņā
ar savu 1924. g. 29. decembja
Par vienībām, kūju vērtība nepārsniedz 200 latu, līgumi netiek slēgti un
lēmumu/pamatodamies uz civ. proc lik. pircējam»nekavējoši pec vienības nosolīšanas ir jāsamaksā visa pirkuma suma,
1401. p. un civ. lik.K. sēj. 1. d. 1239. p. pirkuma ieskaitot viņš ari 10°/o drošības naudu.
pamata, paziņo, ka pec 1919. g. 1. jūnija
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas pārdošanai vienības noņemt
mir. Zachara Anisimova
ir pano torgiem pēc saviem ieskatiem.
licis
atrodas
Lumantojums, kurš
Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņera.
dzas
apriņķī , Gavru pagastā, Loskoču ciema, _ kādēļ
uzaicina
visus,
19406
Dundagas virsmežniecība.
kam būtu kādas tiesības uz šo mantojumu, jeb sakarā ar viņu kādas tiesības
ka mantin., pieteikt savas tiesības pēc
piekritības 6 _mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
foittmee
.Valdības Vēstnesi".

liizn apriņķa 7. iet. iMimofi

1901. g. zem žurn. N» 1263, un 4)
15. martā 1903. g. zem žurn. Ns 323,
nostiprinātas uz laulātiem
draugiem:
Jelgavas apgabaltiesa, Jurre Anša d. Rettejumam un Evai Ernuz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 sta m. Rettejum, dzim. Zelgis piederošas
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus nekustamas mantas Liepājā zem Ns 2390
kam būtu uz 1918. g. 23. oktobri mir. — sešu mēnešu laikā no sludinājuma
iespiešanas dienas iesniegt tiesai minēTukuma apr., Praviņu pag. Steinboku zemes gabala īpašn. Friča Miķeļa d. Jakobtās obligacijus, jeb paziņojumu par sa^
sona atstāto mantojumu kādas tiesības kā vam tiesībām uz šām
obligācijām.
Pie
mantiniekiem, legatariem, fideikomisakam tiek aizrādīts, ka pēc minētā terriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa- miņa notecēšanas nepieteiktas tiesības
vas tiesibas šai tiesai sešu mēnešu laikā, tiks atzītas par zaudētām un nozaudēto
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas obligāciju
par iznīcinātu un lūdzējai
Kārsavas stac, 29. dec. 1924. g. Ns3469
Debets.
Ls
. Valdības Vēstnesī*.
tiks atļauts lūgt zemesgrāmatu nodaļu
18351 Pap. miertiesnesis J. Gutmans. Kase
.
.
1,937.39
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs deļ obligācijas noraksta izdošanas, piepar spēku zaudējušām.
šķirot noraks'am oriģināla spēku un noTekošs konts Latvijas banka 1,223,698.32
Pasta tekošs konts
.
22 36
Jelgavā, 5. janv. 1925. g. L.Nš 1584/24 zīmi.
Liepājā, 1924. g. 30. dec.
Termiņa noguldījumi
. .
1,500,'jOO.—
Ns988/24.
Priekšsēd. v. Feldmans.
No kredīta dep-ta pārņemtie
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
19096
Sekretārs K. P u s sars.
Pamatojoties uz mortifikacijas likuma
aizdevumi
. . 3,014,320.81
18367
Sekretārs pal. R o 1 a v s.
3. _ un 11. punktiem, Peterpils vagonIlgtermiņa aizdevumi
. .
421,129.25
Jelgavas apgabaltiesa,
buves fabrikas sabiedrība ar šo izsludina Dažādi aktivi
429,685.52
Liepājas
apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
vispārības zināšanai, ka pret mortificēsaskaņā
ar
savu
18.
decembfa 1924. g. jamām akcijām, izsludinātam
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam
. Valdības
būtu uz 1922. g. 13. septembri mirušā lēmuma uzaicina 19. novembri 1919. g., Vēstnesī" Ns 26 1. febr. 1924. g., Ns 68
Bauskas apr., Biuknas-Šenbergas muižas Liepājā mirušās Maijas Anša m. Jaun6,590,793.65
22. martā 1921. g. _ un Ns 130 12 jun.
Usu māju īpašn. KārļaKristad. Robežnieka z e m ari Sudmal, dzim. Čakše manti1924. g. par zudušam, līdz šim vēl nav
19360
atstāto mantojumu kādas tiesibas kā niekus, kreditorus, legatarus, fideikomi- iebildumi celti, tamdēļ, pamatojoties uz
mantiniekiem, legatar., fideikom., kredit. sarus un visas citas personas , kam vaminēto mortifikacijas likumu, Peterpils
Daugavpils apr. priekšnieka pal. I. iec.
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai rētu but kādas tiesības vai prasības uz Vagonbuves fabrikas
sabiedrība atzīs izsludina par nederīgām, kā pazaudētas
atstatomantojumu,
pieteikt
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludināviņas tiesai izsludinātas akcijas par nederīgām un sekošas pases un apliecības:
*?
sešu mēnešulaika, skaitot no sludinājuma nozudušo akciju
juma iespiešanas dienas.
1) Latv. iekšz. pasi, izd. no Kolupes
vieta izsniegs jaunas
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs iespiešanas dienas.
akcijas, kuras ir sekošas:
pag. valdes Ns 1<>22 22. aprilī 1921. g.
Tiesības un prasības, par kufām nebūs
par spēku zaudējušām.
uz Andreja Jezupa d. Lazdana v.;
NsNs
106401-106500
,
20
3-2016,
paziņots tiesai minēta laikā, tiks atzītas
Jelgavā, 5. janv. 1925 g.
L.Nš 1601 24
2) kafa klausības
atvaļinājuma
apl.,
3288,
5006-5008,
2012,
5009-5014,
par zaudētām uz visiem laikiem.
izd. no Jaunjelgavas-Ilukstes kara apr.
42201-42205, 42213-42221, 65682
Priekšsēdētāja v. Feldmans.
Liepājā, 3. janvārī 1925. g. Ns936m/24
19097
Sekretārs K. P u s sars.
65688-6S 695, 42206—42212 pr-ka Ns 2692 6. un. 1923. g. uz Jā65687,
Priekšsēd. b. V. Bienenstams. 30211-30254
,
46531—46544, 33062 zepa Vikentija d. Šidlovska v.;
Sekretāra v. (paraksts).
3) zirga pasi, izd. no Kolupes pag.
Jelgavas apgabaltiesa, 185*2 '
15825-15828,
15830,
106 8-10616,
27294, 27295, 33471-33474, 34917- valdes Nš 9 9 30. aug. 1920. g. uz
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
Liepājas apgabaltiesa
Ambroza Svenča v.;
34920,
13359—13365,
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
2552i,
48459
4) zirga pasi, izd. no
uz
sava
18.
decemb
48960,
5!
Višķu pag.
1924.
g.
lēmumu
fa
059,
50060,
būtu uz 19. janvāri 1921. g., Demenes
50676-50678!
pamata uzaicina 12. augustā 1924. g., 51467, 51468, 106271-106275.
valdes Ns 53 > 1920. g. _ uz melnu ķēvi,
pag. mir. Justinā Maļčonka (Malčevska)
Dundagis pag. mir. Kārļa Fiiča d. Zum '
2 arš. augstu
uz Jāņa Donata
datstāto mantojumu kādas tiesības kā manVisu šo akciju nominālvērtība ir 1C0 rbl.
berga mantiniekus, kredit., legatar, fidei! Kivrina vardu;
katrai.
'
tiniekiem, legat., fideikomisariem, kredi5) kafa klausības
atvaļinājuma apl.
18
toriem u. t. t., pieteikt savas tiesibas Šai komisarus _ un visas citas personas, kam _Rigā, 13.
janv. 1925^.
981
varētu but kādas tiesības vai prasības
(jaunā parauga), izdotu no Daugavpils
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sluuz viņa atstato mantojumu, vai kuras
Rīgas
policijas
XI. iec. priekšnieks kafa apr. pr-ka Ns 14617 25 jul. 1924. g.
dinājumaiespiešanas dienas.
velētos apstrīdēt viņa testamentu, piePar nedengu no SSSR Minskā, uz Jana Anufrija d. Zalita v.;
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
fooi
teikt tiesai savas tiesības un prasības
6) Latv. iekšz. pasi, izd. no Kolupes
1L au8us'ā, izd. ārzemes pasi
par spēku zaudējušām.
sešu mēnešu laika, skaitot no sludinā- l?
Ns icM;
2897 uz Zaras Girša m. Šačkin up pag. valdes Ns 1586 23. jun. 1921. g.
Jelgavā, 5. janv. 1925 g. L. Nel369/24 juma iespiešanas
viņas meitas Dinas vārdu,
dienas.
kā pieteiktu uz Jevseja Jāņa d. Semenova v.;
Priekšsēdētāja v. Feldmans.
Minētā laikā nepieteiktās tiesības un par nozudušu.
7) Latv. iekšzemes pasi, izd. no Koīgsig
19095
Sekretārs K. Pussars.
prasības tiks atzītas _ par zaudētām uz
lupes pag. valdes Ns 5 28. aug. 1920. g.
Rīgas 6. policijas iec. priekšnieks iz- uz Andreja Jāņa d. Sturiška
visiemjaikiem un pec aizrādītā termiņa
v.;
Jelgavas apgabaltiesa, notecešanas _ testamentu pasludinās par sludina par nederīgu atvaļinājuma apl.
8) Latv. ieksz. pasi, izd. no Kolupes
Ks
1979,
izd.
1.
okt.
1920. g. uz Ādolfa pag. valdes Ns s60 7. apr. 1921. g. uz
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un likumīga spēka stājušos.
ladeusa d. Andžana vārdu no Liepājas
Liepājā, 3. jafiv. 1925. g.
franča Franča d. Mukona v.;
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
Nš 865m/24
artilērijas laboratorijas
un noliktavas
būtu uz 1919. g. 25. _ oktobri (7. nov.)
9) Latv. iekšz. pasi, izd. no Līksnas
Priekšsēd. b. V. Bienenstams. priekšnieka,
kā pieteiktu pa; nozaudētu. pag. valdes Nš 15537 4. nov. 1922
Grīvas miesta miruša Porfirija Jāzepa 18579
Sekretāra v. (paraksts).
g
1834H
uz Staņislava Jāzepa d. Lazdovska v ?
19093

£1_Ll_ _J

1460

pājas savstarpējās kredītbiedrības lūtušā Matīsa Birkmaņa atstāto mantojumu gumu un civ. pr. lik. 2087. un sek. p.p.,
uzaicina obligāciju turētājus, kuras izkādas tiesības kā mantiniekiem, legatadotas 1) par 5500 rbļ. uz _ barona Gukreditoriem
u.
1.1.,
riem, fideikomisariem,
stava Gustava d. Kleista vārdu; 2) par
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
6000 rbļ:; 3) par 1000 rbļ. uz Hirša
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ieJosseļa d. Rostovska vardu, uu 4) par
spiešanas dienas.
500 rbļ. uz Noja Rachmieļa d Pinesa
Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
vārdu, un 1) 11. novembri 1898. g. zem
par spēku zaudējušām.
žurn. Ns 1275; 2) 10. janvārī 1901. g.
Jelgavā, 5. janv. 1925. g. L. Ns 1695'24 zem žurn. Ns 24; 3) 3./13. oktobri
Priekšsēd. v. Feldmans.

virsmežniecība

j

Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
spriedums stāsies Hkumigā spēkā.
Nš43156/223 Jelgavā. _
Rīgā, 7. janv. 1925. g.
Jelgavā, 30. dec. 1924. gada.

18645

Dundagas

antošfl un atmir. mežu, saMIta seRošls vienība?

Pa.?nTS

uz likum. par laul. 77. p. _ pamata,
dara zināmu, ka tiesa 15. eugusta 1924.g,
Mildas (Melitinas) Jufa m. Sniedze,
dzim. Poriet, prasības lietā pret Jāni Jēkaba d. Sniedze par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta Lazdonā 2/15. novembrī 1908. g.
starp prasītāju Mildu Sniedze, dzim. Poriet, 18302 Sekretāra pal. D. Lešinskijs.
un atbildētāju Jāni Sniedze; prāvnieku
Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
dēlus Jāni un Pēteri līdz viņu pilngadībai
1460".
piešķirt audzināšanai prasītajai, piešķipot pamatodamās uz civil ties. likuma
prasītājai pirmslaulības uzvārdu .Poriet" panta paziņo, ka minēta tiesa _ civilnoun piedzīt no atbildē āja par labu prasī- daļas 22. decembri 1924. gada atklātā
sēdē nolēma biedrību ar nosaukumu
tājai sešus (6) latus 50 sant. tiesas izdevumus un astoņus (8) latus lietas veša. Mitausches Sattleramt" pārveidot par
Jelgavas sedlinieku un tapsētāju meistaru
nas izdevumus.
Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731. savienību, ievedot _ viņu to biedrību reun 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs ģistra pirmajā daļā, kurām nav peļņas
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad iegūšanas mērķa.

Priekšsēd. b. E glīts.

apgabaltiesa

Liepājas

uz sava 18. decembra 1924. g.. lēmuma
pamata uzaicina 17. aprilī 1924. g., Lie1925. g. 18. feb
pārdos
mutiskos torgos
pājā mir. Klāva Pētera d. Laugmaņa (ari
Dundagas pagasta namā,
Betužs) mantiniekus, kredit, legat, fideikomisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt tiesai
.g. L.NŠ1455/24 viņa
savas tiesības un prasības sešu mēa n s.
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiePriekšsēdētāja v. F e 1 d m
|
,
_55^2!TT^Droš:^
SekretareJ^ Puļgiiii, šanas dienas.
19094
13 J3«
1
I ~naud - ?§
5
S.
.2,
ts
r-—
Tiesības un prasības, par_ kuram nebūs
.
nod
reģ.
minētā
laika,
tiks
atzītas
apgab.
paziņots
tiesai
Jelgavas
~
Novads, apgaita un kv. NsNs
,£ u* &
a-aS
likuma 1460''. |
par zaudētām uz visiem laikiem.
pamatodamās uz civil ties.
'S.
>
*
civilnoI -g Bā'ļ
Nš934m/24
Liepājā, 3. janv. 1925. g.
panta paziņo, ka minēta tiesa
atklā a
daļas 22. decembrī 1924. gada
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2?
ha -g -a—
-S
vieglo
Jelgavas
pārgrozīt
Sekretāra v. (paraksts).
18580
sēdē nolēma
biedrības
ls
arodnieciskas
un smago ormaņu
nostatūtus, kā ari pargrozit biedrib-s
Liepājas apgabaltiesa
Jela) augošs mežs:
saukumu un biedrība sauksies: _ .
uz sava 18. decembfa l924. _ g. lēmuma
arodnieciska
hiegavas vieglo ormaņu
1916. g.
II.
Kurbes nov., Nr. 2 apg.
pamata uzaicina 7. augusta
bezpeļņas biednba\ par ko atzīmēt
numura, mir. Jorena Friča d. Bluķa mantiniekus,
J,18 —
1 jaunsaimniecība Nš 357 . .
142 7 _
drību reģistrapirmaja daļa, 52.
~
kredit., legat., fideikom., un visas citas
5,70 —
atd 1 un 2
.
2
Nš
281,
8o3
42 _
otrā iedalījuma.
.-, „
atrodas personas, kam varētu būt kādas tiesības
Biedrības
valdes sēdeklis
II. Kaugas novadā.
vai prasības uz atstāto mantojumu, pieJelgavā.
viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
teikt
g.
kv.
Ns -8—39, grants bed. .... 1,31 —
61430 1924.
3
apg.
Nš
18,
Jelgavā, 30. dec.
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
4
,
Nš 23, jaunsaimn. Ns 63 F. .
0,86 —
64 3 _
Reģ. nod. pārz. v. R. M u 11e r s.
Tiesibas un prasibas, par kuram nebūs
419 21 Nš 23,
Ns 67 F
0,v5 —
5
.
.
18300
Sekr. pal. D. Lešinskijs.
^
paziņots tiesai minētā laika, tiks atzītas
Nš 73 Fa , .
0,11 —
Jvfe 23,
19310 _ 1
6
.
.
Nš 78 Fa
0,88 — 119860 - _
7
Ns 23,
Jelgavas apgabalt. reģ. noda|a par zaudētām uz visiem laikiem.
.
.
likuma
Liepājā, 3. janv. 1925. g. Ns939m/24
pamatodamās
uz civil ties.
Oķenes novadā,
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
panta paziņo, ka minēta tiesa civilnoapg. Nš 25, jaunsaimn. Ns 43.
sēde
Sekretāra
v.
(paraksts).
18581
daļas 22. decembrī 1924. g. .atklāta
8 no Nš 1 — Ns 72
—
72 794 40 _
nolēma Liedrītu ar nosaukumu . Der
—
163 834 42 _ _
9 no Nš 73 — 235
Liepājas apgabaltiesa,
deutsche Frauenbund in Kurland * pārveidot par Jelgavas vācu sieviešu sauz sava 1'. decembra 1924. g. lēmumu
apg. Ns 25, Valpenes aplokā.
vienību, ievedot viņu to biedrību repamata uzaicina 4. jūnija 1923. g., Kul—
125 90745 45
no
236
— 36<l ...
kurām
nav
peļņas
10
daļa,
3*
.. .
ģistra pirmajā
dīgā mirušā Anša Juja dēla H o 1—
180 99850 50 11 no Ns 361 — 540
iegūšanas mērķa.
s t e i n a mantiniekus, kreditorus, legaatrodas
12
no
Nš
541
—
720
—
180
86341
41 Biedrības
valdes sēdeklis
tarus fideikomisarus un visas citas per—
288 964 48 48 13 no Nš 721 - 1008
Jelgavā.
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
1009
—
1332
—
3241326
66 66 14 no Nš
Jelgavā, 30. dec. 1924. gada.
jeb prasības uz nelaiķa atstāto manto15 no Ns 1333 — 2417 . .
— 1115 7d937 37 jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
Reģ. nod. pārz. v. R. Mūllers.

.

Rīg. apgabalt. 3. civiinod

Latvijas hipotēku bankas
31. decemftrī

PēteiBīlsvaioibūfis īairils-b^

leSDiests

Valsts tinnomfiiS

192h. g,

K r e d i t s.
Pamata kapitāls

Ls

1,000,000.-

Kapitāls ķīlu zīmju uzpirkšanai
1,929,300..
Kredita departaments . . 3,153,934.41
Procentu fonds
13,114.28
7,370.75
Dzēšanas
.
.
Pārvaldes
2, 112.$
.
2,118.80
Komisija
.
6,320.26
Svešas koroborētas prasības
Dažādi pasivi . .
.
476 522 63
^
6,5911, 79365

^

VaTde.

10) gads uzturas apl., izd. no ieksltetJ
ministrijas Ns 3179u 1. nov. 1923. g>
uz Jāņa Šakaļuka v.;
11) Latv. iēkšz. pasi, izdotu no M*
novas pag. valdes Ns 1827 31. sept
1922. g. uz Viktora Nikolaja d. J>
blonska vārdu.
184ni _^
Bornsmindes aizsargu
nodaļas P*r
izsludina par nederīgu nozaudētu «*
sarga apl. Ns 1190, izd. no Bauskas a?i
18345_
pr-ka uz Jāņa Kupča v.
^
Kalkūnes pag. valde izsludina parne|Z
derīgu nozaudēto Latv. iekšz. pasi, _ *
no Kalkūnes pag. valdes uz Balis %

Fitiņejas Dementija m. vardu.

1m»

Latv. skolotāju kopējā slimo kase i?<

e
ka nozaudēta Latv. skolotāju kop J"
slimo kases dalībnieka grāmatiņa >H°
uz Zelmas Braueres vārdu, skaitīt P
ļ83oi_
nederīgu.
^
Svētes pagasta valde izsludina L,
nederīgu Latvijas iekšzemes pasi, >#
31. martā 1920. g. no
Svētes pag^
a
valdes zem Ns 122 uz Jēkaba Jufa L
Jansona vārda.
l2>
lluKstes apr. pr-ka
1. iec. P*ll^ļL
-dudina par nedfrigu nozaudētu La'J i
»»
iekšzemes pasi Nr. 1701, izdotu no .
stes apr. pr-ka I. rec. pal. 1& *l%
i»
1922. g. uz Petrikeja Aksenija d.
mirova v.

l86'

