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Maksa par .Valdības Vēstneši* sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:
Par

1 mēnesi

1 lats 50 sant.

Latvijas valdības

oficiāls

iznāk katru dienu, izņemot

Sludinājumu maksa:

laikraksts

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien3 lat. 60 sant.
slejīgām rindiņām
12
par katru tālāku rindiņu
. . — .
b) citām iestādēm un amata personām par katru vienslejīgu
rindiņu
— .16.
c) privātiem par katru vienslejīgu
20
,
rindiņu (par obligat. sludin.) . — .

svētdienas un svētkudienas

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi
Par

Redakcija:

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ns 3. Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57

1 lats 80 sant.

atsevišķu

numuru:

saņemot

ekspedīcijā
Pie atkalpārdevejie»

.

.

.
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Atvērts

Rīkojums

par virsstundu
apreķlptsanu
6Ja pamatskolas (11. pakāpes un
obligatorisko skolu, skolotājiem.
pilsētas I. pakāpes) uzsākušas darbus
Rīkojums par ā--tēsā_ as maksu valsts dažas dienas vēlāk par noteikto laik'u,
par virsstundām maksājama atlīdzība no
sllmnicā. <^^
- -^
nākamā mēneša 1. dienas.
7. Ja iepriekšējā pantā minētās pamat-

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums.

skolas uzsākušas darbus pēc 15. sept,
atlidzība par virsstundām nav maksājama
par 1. mācības pusgadu.

8. Vienam skolotājam nav atļauts pa.Valdības Vēstneša"
sniegt"
vairāk kā 10 virsstundas.
rīkojumu,
nosaku,
90. numurā,publicēto
9. Pilsētu pamatskolās nedrīkst būt
skaitot no 1925. g. 1. apriļa, ārstēšanas
vairāk kā 15 virsstundas vienā atsevišķā
un uzturēšanas maksu valsts slimnīcā

no pulksten

Pārskats par lipīgu slimību kustību Latvija
no 1924. g. 1. līdz 31. novembrim.
_
.

Apriņķu

un pilsētu

skolā.

I.

vājo nodaļās.
Iii. klasē.
Latvijas pilsoņiem par dienu . .

10.

Garā

Ārzemniekiem

.

„

.

.

Ls 1,—
„ 3,—

II. klasē.
(2 līdz 3 slimnieki vienā istabā).

Atsevišķās istabās:
Latvijas pilsoņiem par dienu . . .
Ārzemniekiem
.
....

Ārzemniekiem.

„

,

.

2,50
5,—

.1,50

...

5,—

(2 līdz 3 slimnieki vienā istabā).
Ārzemniekiem

„

.

atvieto

1924.

gada

NsNs P.668, P743 un P. 1333 rīkojumus
virsstundu aprēķināšanas

lietā.

Ne p 6050.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš
Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

w

>

.

....

3,—
6,—

Jaunjelgavas apr..

Jelgavas pilsēta
Kuldīgas apr

..

—

-

11618.

Kalniņš, Jānis Andža d, dzim.

1887. g, piederīgs pie Veisraaņu pag.,

2

10

— —
__

Valmieras apr.

...

—
—

Ventspils apr. .
Kopā

2.

—
—

—

— — —

1

—

1

__

'

3

1 — —
1 —

virsstundu aprēķināšanu obligatorisko skolu skolotājiem.
Saskaņā ar ministru kabineta

1922. g.
septembrī izdoto noteikumu (.Val?ibas Vēstneša" 1922. g 219. numurā)
?. un 8. pantiem, izglītības ministrijas
Hcolu virsvalde izdod sekojošus nosalumus :
1. Atlīdzības izsniegšanai par virsskolu valdes un
stundām vajadzīga
skolu virsvaldes piekrišana.
jāiesūta skolu
2. Skolu virsvaldei
par pasaievaldes motivēti lēmumi
un pamatskolu
dzamām
virsstundām
inspektora apstriprināti stundu -saraksti.
? 3. Priekšlikumi par virsstundu atlīdzību iesniedzami skolu virsvaldei, skolas
darbu sākumā; rudens pusgadā — ne
vēlāk par 15. oktobri, pavasara pusgadā — ne vēlāk par 1. februāri. Pēdējā gadījumā tikai tad jāziņo, ja radušās
kādas pārmaiņas.
4.

Atlīdzība

par

virsstundām

pie-

nākas uz laukiem tiem pilnu un II. pakāpes pamatskolu skolotājiem, kuji pa-

un

tiesai.

11623.

Litctrens,

Aleksandrs

Vilhe' ms

Juhusa d.,

Krišjāna

sniedz vairāk kā 30 stundas nedēļa, no d.. 52 g vecs, psed pie Valmieras pils.,
kurām 5. un 6. klasēs kopa ne mazāk agrāk dzīv. Bauskā. — Bauskas apriņķa
kā 12 stundas.
1. iec miertiesneša 1924. g. 12 nov.
ieskaiti!
raksts Ns 4121 (525-24-XII), apv. uz cod.
Aizrādītajās 12 stundās nevar
lik. 262. p. — Paziņot dzīves vietu
klašu pārzināšanu.
11624. Leimontas, Jonas, dz. 1890. g.
noiesākušas
darbus_
5. Ja skolas
aprīli, pied. pie Biržu-Pasvales apr,
teiktā laikā, par virsstundām maksājama 4.
pag., Lietavas pavalstnieks. —
Vošku
līdz
atlīdzība no mācības gada -sākuma
1924. g. 20. noapriņķa pr-ka
līdz
Bauskas
augusta
1.
no
resp.
beigām
Ne 1360/1 (527-24-XIĪ),
vembra raksts
1. augustam.
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Epidemioloģiskās nodaļas vadītājs Dr. Zentels.

Darbvedis V e s m a n s.
iebrauc. Latvijā
biļeti

1924.
caur

punktu, tin nav
dzīves vietu.
11625.

g.

28. jūlijā ar

Podžunu

pārejas

11630. Oborski,
;. 1874.

Vikentijs

Kārļa

d.,

izbraucis. — Paziņot

Maijofis,

izdots
1924. g. 5. sept. no Rīgas poliiecirkņa priekšnieka. — Rīgas
cijas
10.
dzim. 1897. g., Lietavas pavalstnieks,
1924. g. 19. no7.
iec.
miertiesneša
vieta
Jelgavā,
Marijas
ielā
pēdējā dzīves
vembra raksts Ns 2771 (261-2 Ī-XI) , apv.
Ns 38. — Jelgavas p lsetas policijas
uz sod. lik. 581. p. 1. d. p. — Nogādāt
2. iec. pr-ka 19/4. g. 7. novembra raksts meklētāja rīcībā.
atstājis
Ns 204 (524-24-XII;, patvarīgi
11627. Neiman, dzim. Švichtenberg,
dzīves vietu, kā sastāvošs zem policijas
Emilija
Indriķa m., dzim. 1867. g, pied.
lik.
34
,
35.
p.
p.
uzraudzības uz sod.
vācu tautības, luterpēc 1 ģ. 6 mēn. soda izciešanas uz sod. pie Rīgas pilsētas,
lik. 586., 53., 54. p. p. — Paziņot dzīves ticīga, skolotāja, Latvijas pase Ns 117062,
izdota no Rīgas policijas 4._ iec. priekšvietu.
nieka 1920. g. 11. martā, pēdējā dzīves
Dava
d,
11621. Liepjānis, Rudolis
vieta Rīgā, Jura Alunana ielā Ns 4,
kalpojis uz
dzim. 1902. g, esot un
g. Latvijas dz. 5. — Rīgas policijas 10. iec. priekšsākumā
1924.
tvaikoni . Skauts^
nieka 1924. g. 28. okt. raksts JNfs 8966
—
Rīgas
ostā.
Francijā
Ruanas
dezertējis
(58-24-IV), pametusi dzīvokli ar iekārtu
kara apriņķa priekšnieka 1924. g. 24. Kuģu ielā Ne 30 un bez vēsts nozudusi.
raksts
Ns
54437
nav
(245-24-XU),
nov.
— Paziņot adresi.
ieradies uz kara klausības izpildīšanu. —
Nakvozas,
Kazimirs, dz<m.
11628.
Nogādāt meklētāja rīcībā.
pavalstnieks,
Lietavas
1896.
g.
14.
jūlijā,
11622. Lu&ovski, Jānis Nikolaja d.,
Vošku
pagasta,
pied
pie
Biršu-Pcsvāles
49 g. vecs, pied. pie Grodnas guberņas,
— Bauskas apriņķa priekšnieka
pagastā.
pavalstnieks,
Grodņas apr., Baltkrievijas
1924. g. 20. nov. raksts Ne 1360 I.
agrāk dziv. Daugavpilī, Minskas ielā
1924. g.
(63-24-1V), iebrauc. Latvijā
Latgales
apgabaltiesas
3
kriNs 102. —
Podžunu
bijeti
caur
legitimac.
7.
apr.
ar
minalnod 1924. g 13. novembra raksts
un
nav
izbraucis.
—
pārejas
punktu
Ns 24138 (525-24-XII), apv. uz sod. lik.
Paziņot
dzīves
vietu.
dzīves
vietu.
pamata.
—
Paziņot
581. p11620.

Rīkojums

pēdējam

Kukuiis,

E
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—
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Arons Leizera dēls,
Atsevišķās istabās.
Cēsu apr. — Rīgas 6. iec. miert. 1924. g.
30 g v., pied. pie Vilnas' gub., ebrejs,
Lntvijas pilsoņiem par dienu * . . 4,— 14. novembra raksts N° 1219 (530-24-XU). agrāk dzīv. Daugavpili, Vidus ielā Ns 3.
Ārzemniekiem
8,— apvainots uz sod. lik. 138. p. pamata. — — Latgales apgabala tiesas Daugavpils.
....
vietu.
1920. g. 25. marta . Noteikumi par Pazinot dzīves
apriņ ķa 2. iec. miertiesneša 1924. g.
11619.
Kasparsons,
Jānis Jāna d., 15. nov. raksts Ne 71 23 (154-23-VII),
s'mnieku uzņemšanu valsts slimnīcās"
(publicēti . Valdības Vēstneša" Ns 72 — 41 g. vecs, piederīgs pie Lēdurgas pag., apv. uz Satversmes Sapulces 1921. g.
Rīgas apr., vidusskolas izglītība, latvietis, 9. martā lik. 9. pkt. pamata. ' — Ņemt
1920. g.) izņemot noteikumu daļu attieprecējies, pēc nodarbošanās
luterticīgs,
parakstu par dzīves vietas nemainīšanu,
cībā uz ārstēšanas un uzturēšanas maksas
technisku darbu vadītājs. — Kara tiesas par ko paziņot meklētājam..
lielumu, paliek ari uz priekšu spēkā.
1924. g. 22. novem: ra
priekšsēdētāja
11626. Mukkas, Krišs Jēkaba dēls,
Rīgā, 1924. g. 31. decembrī.
raktti Ns 16879 (531-24-XII), apva nots
dzim
1869. g 30. aprīlī, pied. pie Reņģu
uz kara sod. lik. 240. p. pamata. —
Iekšlietu ministrs L a i m i ņ š.
pgg,-Tukuma apr., ev.-luterticīgs; nepreApcietmSt, ieskaitot kara izmeklēšanas
Veselības departamenta direktors
cējies, strādnieks, agrāk dzīv. IVīgā, Vēju
tiesneša sva'īgu saimniecības lietu rīcībā,
J. Ki vieki s.
ielā Ns 6, dz. 9. Pases dublikāts Ns 9306,
oar ko paziņot

«

0 . g-

3_
7
6—
—
— 2 —
1 — —

6
—
— — —

3—
3.

11121

_

co._

_sS__[2_:£[£._f_<>

— —

Tukuma apr
Valkas _pt

1
I I t
O
—

eo

:=~

5l3S_-22.s_ _

£

£? £> o.

— —

...

w

"C

<=>-_«,

—
Liepājas apr
1—
— —
.
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Valdības iestāžu paziņojumi.
Meklējamo personu saraksts
Nr 190.

II. kla«e.

Latvijas pilsoņiem par dienu .

rīkojums

1924. g. 30. decembrī.

Venēriskās nodaļās.
III. klasē.

Latvijas pilsoņiem par dienu .

vienojot, piemēram, vingrošanu, zīmēšanu, dziedāšanu un ticības mācības
stundas 5. un 6. klasēs, kur to atļauj
telpas un skolēnu skaits.
Šis

Latvijas pilsoņiem par dienu . . .1,50
Ārzemniekiem
.
.... 4,—

li.

Virsstundas pielaižamas tikai tur,

kur tās ir tiešām nepieciešamas, tādēļ
viņu skaits pēc iespējas samazinās, ap-

<a

.

«,~_

°

Aizputes apr
Bauskas apr
Cēsu apr
Daugavpils apr.
Ilūkstes apr

.

5 J

(

nosaukums

Atceļot 1922. g.

šādos apmēros:

9—3

dzīv. Daugavpils apr..

Osunas

pat

Posovas

— Rigas 8. iec. miertiesr
24. g. 14. novembra r
X? 1104 (S7-24-V), apv. pi
572. p. — Paziņot d
etu.
11631. Petrovs, Aleksejs Semjona d.,
jas pav,

jā dzīves

vieta Istras pag. Ludzas
. Anopoles muižā", vidēja aug'
man un ūsas melni, skūtu tumšu
. — Ludzas apriņķa priekš:
ar lēmumu no 1924. g. 31. j
Ns S
6 (371-24-XI), sod. admii
kārtā
par
dzīvošanu uz notecējušiem
dokumentiem ar Ls 10 vai 7. dienām
aresifc. — Izpildīt lēmumu un paziņot
meklētājam
11632. Pavlcvski,
Jēkabs Friča d.,
19 g. vecs, p eden'ĶS un dzīvojis Daugavpilī, Grodņas ielā Ns 81. — Dan
pils apr.
umu no 19?
Ns 27l5/Ilf-925 (232-24-XI),
sod adnrinistr. kSrtā par piedzeršanos.
— Izpildīt lēmumu un ziņot meklētājam.
11633. Pizans
Leidors Donata d.,
37 gadus vecs, piederīgs un dzīvojis' Rēzeknes apr., Bukmu ,
Daugavpils pr-ka 192-4. g-. 28. apnļa lēmums
No 1391/IIM74 (173,24 X), sodīts administratīva kārtā par kaodžjs lec nāšanu.
Izpildīt lēmumu un ziņo. meklētājam
1I633/A.

Priede,

Arturs

Roberta

d

28 gadus vecs, pfedengs pie
apr)
Zelter.es pag. — Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 5. iec. miert.
afj a
19. novembra raksts N° _9G2 (370-240(1)
ar Ludzas apr. 5 iec. mieit. 1924
s
13. jūnija spriedumu uz sod. lik. 138 p

p. sodīts ar Ls 20,— vai 5 dienām are sta!
— Izpildīt spriedumu un ziņot meklētājam.
1!634. Radionovs, Ar.enijs Vas'lija d
3 _. ve
is oavalsfnieks . — Rtgaš
pre'ekturas 3. nolajas 1924. o- ļ?
:>ra raksts Ns 8537 (2
:>, soaīta *
no prefekta ar Ls 5— vai 1 dienu
aresta. — Pazinot prefektmas

„.

11629. Novikovs, Aleksandrs Osipa
dēls, 52 g. v., līdz ar sievu Akolinu
Prckofija m. Novikovu, pēdējo reizi dzīv.
Ludzas apr., Kačanovas pag., Krutij3. nodaļai.11635. ^
Rucju
ciemā (tuvāku ziņu trūkst).. —
mils Jāņa d
18?
*'
ieka
1924. g. vecs. dzimis
Ludzas apriņķa
ā?ļ
8: okt. lēmums Ns 23452 827 (64-24-IV), Smiltene
. ielā Ns j. _ Valkas
*
2. ie
sod. adrain'strativā kārta par dzīvošanu apriņķa
1924 0
_T
Latvijā ar notecējušiem dokumentiem ar 13 novem bra_ n
— Iz- «tiesas pavēli no 1924. g. 13. augusta
Ls 30,— vai 14 dieaāra aresta
pēc sod. lik 262. p. 1. d. ar Ls 15 vai
pildīt lēmumu un paziņot meklētājam.

5

dienām

-»

aresta.

Paziņot

dzīves

vietu.
11636. Robežniek- , Antons Annas d.,
25 g. v., pied. pie Elkšņu pagasta, Jēkabpils apriņķa. — Subates iec. miertiesneša 1924. g. 19. novembra raksts
Ns 6001 (165-24-lX), apv pēc sod lik.
581. p. pamata. — Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā11637. Raude, Jānis, apm. 10 līdz
U g- v -> gaišiem matiem, pelēks sviters
ar zili-zaļganu apkakli. — „P,eskodale"

bērnu patversmes pārziņa 1924. g. 19. novembra raksts Ne 159 (304_-24-X), izbēdzis no patversmes. — Nogādāt meklētāja rīcībā.
(Turpmāk vēl.)

— 40 dolāri, A.

Darbvedis

A. Zaķis.

biedreni un par kluba Baltijas
sekcijas komitejas locekli.

valsu

*'
Rezolūcija

Nš 490t.

1924. g 30 decembrī

Saskaņā ar universitātes padomes š. g 17. decembra i ēdes lēmum>, apstiprinu ķi i ijas fakultātes privātdocenta Alfrēdu "P e t r i k a 1n u pai
docentu fizikalaji ķirmja, skaitot no 1. j invsra
1925. gada.
Izglītības ministrs F. Felsbergs.
Pārvaldes priekšnieka vietā D o k t e r s.
*
Rezolūcija Ka R. 4-01.
1">24. g. 30. decembrī.
Saskaņā ar universitātes

padomes š. g. 17. de-

cembra' sēdes lēnumu,apstiprinu inž-fech. O. Mittenbergu
par privātdocentu pie mechanik'S
fakultātes ceļmašinu katedra uz renoteiktu laiku,
skaittt no 1. janvaja 1925. g.
Izglītības minists E Felsbergs.
Ookters.

priekšnieka vieta

Rezolūcija

J_

4902.

Irlavā:

Irlavas

jaunatnes

Latvija un Krievija.
La-

Ārzemes
Pret

komunismu.

Prāgā, 30. decembrī. No Belgrades
ministru
ziņo, kāpēc Bulgārijas

Mākslinieces Lilijas Stengel viesu
teātri.
zrādes nacionālā
Piektdien,
2. janvārī, un pirmdien, 5. janvārī, nacioualā teātrī viesosies mūsu populārā
māksliniece L i 1 i j a Stengel, uzstājoties A. Dimā drāmas . K a m e 1 i j u
dāma" Margeritas Gotjē lomā. Publika dabūs iepazīties ar šīs lomas jaunu
interpretāciju.
Interese jau ļoti liela, uz
ko norāda dzīvā.biļešu pieprasīšana.
Dailei

teatt».

Piektdien,

2. janvārī,

ar

Rezolūcija.
1924 g. 22. decembrī.
Atsvabinu uz pīši lūgumu Līdzas apriņķa ārstu
Dr. Pāveh Drengeru no dienesta pienākuma
iz.>iidiš«nas, skaitot i o 1925. 29 _ janvāra, _ »iņam
iepriekš piešķirot divas nedēļai kārtēju atvaļinājumu.
Iekšlietu ministrs biedrs A Dzenis.Veselības departamenta direktors
J.Kiviekis.
Rezolūcija
1924. g. 52. decembrī.
1 ceļi saskaņā

ar

likumu

civildienesta _ 4,

par

pan;u par Ludzas apriņa arstr vietai izpiloītaju
Dr. Fēliksu Celmiņu ar aigi pec Vil amatu

kategorijas, bez tiesības uz pacelšanās pibalstu,
slaitut no H25 g 16 janv ja
Iekšiiem ministrs bitdr- A. Dzenis.
Veselības departamenta direktors
J.Ki viekis.

Ministru

H.

Celmiņu

Rīga.

Somijas sūtnis
ministru

sūtnis

decembrī

Latvijas

bibliotekāru

bied.iba

Iz mūsu

30. decembrī apsveica igauņu
bibliotekārus kā viesus no Tartu, Tallinas un Pērnu. Lai stātos ar mums sakarā,
igauņi spēra pirmos soļus tuvināšanā un

atbrauca iepazīties ar mūsu bibliotēkām.
Pirmā diena bija veltīta pilsētas iestādēm:

apskatīja pilsētas bibliotēku ratuzī, Doma
un mākslas
bibliotekāru

muzejus.
Bibliogrāfu
un
seniors Misiņš rādīja savu

privāto bibliotēku, sniegdams paskaidrojumus un ievezdams dziļāk latviešu grā-

matu attīstībā.

31. decembrī apmeklēja
valsts bibliotēku, arehivu, valsts mākslas
un valsts vēsturisko muzeju. Laika trū-

Holsti.

prezidentu

Koesters

31. decembrī

apmeklēja

un

mūsu

vācu

sūtnis

Somijā un Skandināvijas valstīs Zariņš.

Iekšzeme
Lekcijas.

P r a u 1 e n ā.

Praulienas

drībā 4. janvārī lekcija.

izglīt.

bie-

C. I. S. lektors

proiesors P. Zālīte lasīs par latvju tautas
dvēseli.
Vecmuižas
kultūras
Vecmuižā
sarīko 6. janvārī lekciju.
veic. biedrība
C. I. S. lektors proiesors K. Balodis lasīs
par Latvijas izveidošanu un Rietumu
Eiropas

stāvokli pēc pasaules kara.

Latvijas konsulāts

Ņujorkā

ziņo, ka Amerikā par labu Latvijas
savienībai
invalidu
kara
ziedotas sekošas sumas: caur mācītāju
K. F. Buchrota kungu Bostonā — 74 dolāri, J. Gussara kungu Hartsdalē, N. Y.,

noslēgti.

dzīviem
gājušas

pēdējā

lopiem
mazliet

neļdēļā

uz

tās

Prāgas tiigū bija
turpretim
leju;
atkal uzlabojušās.

ievests novembra mēnesī 3000 galvu
liellopu un 500 cūku.
Ir cerams, ka
nākošā gadā cenu konjunktūra bus izdevīgāka, .jo vispārīgi sagaidāma cenu
celšanās, ' it sevišķi ievērojot vēl to
apstākli, ka Dānija, vienā no galvenam
lopu eksporta zemēm,' ir lielā mērā
dzīvlopu
izplatīts lopu sērga, kamdēļ
ievešana no Dānijas Čechoslovaķija ir
pilnīgi aizliegta.

1924. g. 22. decembri.
Dzīves dārdzība Lielbritānijā pēc darba

ministrijas ziņām,
1914. g

salīdzinot

jūlijā, p. g.

Bezdarbnieku

skaits

samazinājies.

Salīdzinot

kā ari akmeņogļu
būvniecībā.
Darba

vību piegrieza bērnu bibliotēkām, kādas
nodomāts dibināt ari kaimiņu valstī.
Viesi bija apmetušies pie bibliotekāru

apstākļi

vispārīgi

labi

plākšņu, ķieģeļu,

rektors

Tartu

universitātes

Puksovs

bibliotēkas

di-

no savas puses latviešu

bibliotēku darbiniekiem norādīja uz Igaunijas bibliotēku
lietu, kuras attīstības

gaitā daudz kopēja

ar mums.

Ar Igau-

nijas patstāvības nodibināšanu bibliotēku

Novembra

rūp-

tērauda
džutas un tepiķu rūp-

mēnesī

bija

būvniecībā.
algas

samazināt

_

60.000 strādniekiem par £ 3,500 nedēļā
un
palielinātas 690 strādniekiem par

atpakaļ

Latvju sieviešu nacionālā liga
atklāj janvāra sākumā Valmieras ielā 23
ambulanci, kur sniegs padomus un ārsta
palīdzību trūcīgām sievietēm.
Ambulancē apsolījušās darboties bez atlīdzības

ap 20 latviešu sievietes ārstes.

E. Krasts,

Latvijas konzuls Prāgā.

KURSI

D e v i z e s :

1 Amerikas dolārs

....

1 Anglijas mārciņa

....

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100

Francijas franku
. . .
Beļģijas franku ....
Šveices franku ....
Itālijas liru
Zviedrijas kronu
. . .
Norvēģijas kronu . . .
Dānijas kronu ....
Čechoslovaķijas kronu .
Holandes guldeņu . . .
Vācijas marku ....

25,6:) — 26,10
— 101,50

100 Somijas marku ....

00 Igaunijas marku

.

.

.

R. J. Hannonn.

Kā atsevišķu

gaitas

— 22,25
— 140,40
— 79,10

—
—
—
—

92,35'

15,80
211,05
125,00
12,95 — 13,20
1,32 — 1,40
98,00 — 102,00
50,50 — 52,00
26,40 — 26,85
98 — 100
98 — 100
92 — 93

komisijas

priekšsēdētājs J. Skujevics.

pielikumu

pie šī ziņojuma izsūtam sapulces

5,175 — 5.20
24,52 — 24,64
27,85 — 28,45
100,50
21,80
139.0J
77,55
90,50
15 50
208,95
122,00

apmēram £ 50,000 nedēļā.
100 Polijas zlotu
Šī gada 17. decembrī notika) Londonas 100 Lietuvas litu
tirdzniecības palātā Latvijas un Igaunijas . 1 SSSR červoņecs ....
Vērtspapīri:
sekciju kopēja biedru
sapulce.
Par 5°/o neatkarības aizņēmums .
Latvijas un
Igaunijas
saimnieciskām 4°/o Valsts prem aizņ.
. .
attiecībām ar Lielbritāniju referēja par6°/o Zemes banku ķīlu zīmes
Rīgas biržas kotacijas
lamenta locekļi sers Philip Dawson un

Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

atreferējumu.

skaits ari tur ātri pieaug un jau tagad
Produktu
tirgū
cenas
cēbibliotēku tīkls realizēts ar valsts līdzelušās: āboli, banāni, kvieši, kukurūza,
kļiem. Skaita un sastāva ziņā mūsu bibliotēkas ir bagātākas, bet teorētiski milti, Dānijas un koloniju sviests, koloigauņi ir panākuši jau daudz vairāk, niju siers, Amerikas cūku tauki, linsēklu
Kritušās: Anglijas
nodrošinādami bibliotēku attīstību, — jo eļļa, terpeutin'.
šovasar Riigikoogū pieņemts īpašs biblio- cukurs, sīpoli, olas.
tēku likums, ar kuru visas bibliotēkas
Eduards Bīriņš,
padotas izglītības ministrijai; bibliotēku
Latvijas ģenerālkonsuls un
nodibināšana
Igaunijā
obligatoChargē d'Affaires ad interim
Londonā.
riska
katrai
pašvaldības
vienībai.
Igauņi bibliotēku pārzināšanā domā ievest
bibliotēku
padomi
pēc mūsu
Latvijas-Čechoslovakijas
parauga; pagaidām bibliotēkas esot pasaimnieciski-tirdznieciskie un
az Igauniju.

Prāgā, 1924. g. 15. decembri.

ar

nozarēs,
un kuģu

biedriem.
Visu laiku kopā
būdami, kolēģi dzīvi apmainīja domas par

izglītības

p. g. novembrī

dzelzs un tērauda

un

universitātes

Rīgas biržā, 1925. gada 2. janvārī.

niecības
raktuvēs

nozatēs

par

(Husovā Škola-Osvētovy Svaz).

bijusi

1.247.000 uz
oktobra mēnesi —? , no
1.233.000 personām.
Darba
apstākļi

niecības

čechu

pret 80 proc.
gadu iepriekš.

kuma dēļ nebija iespējams tuvāk
iepazīties ar bagāto materiālu. Sevišķu vē-

biedrības

Prāgas

un

par

Latvijas
valsts tapšanu, viņas politisko, saimniecisko, finansielo un kulturelo stāvokli

Visvairāk cēlušās ēdamvielu cenas.
nedaudz

priekšlasījumus

tautas vēsturi

ar cenām

1. decembri

par 81 proc. augstāka,
novembrī un 77 proc.

2 atsevišķus

biedrībā

slikti

dotas skolu departamentam.
Vakarā igauņu viesi izbrauca

Latvija un citas valstis

ģenerālkonsula Londonā

nedējas ziņojuma Nr. 51.

turpinās

vokli.

apmeklēja

sviesta

Priekšpēdējā nedēļā cenas uz 'mūsu

latvju

Tirdzniecība un rūpniecība

siem mielastu, kurā J. Misiņšnolasīja referātu par mūsu bibliotēku vēsturi un stā-

prezidentu

30.

nav tikuši

dībā

31. decembra vakarā biedrība sarīkoja vie-

darbība

Čechotirgū valda
Darījumi uz
stingra cenu tendence.
Latvijas
sviestu aiz krājumu tiūkuma
slovaķijas

tvijas konzuls noturēs miglu bilžu pava-

iesūtītājiem.

bibliotēku techniku un biedrību darbību.
Valdības

voties un palielināties.
Svētku
dienām tuvojoties

Attiecībā uz
Latvijas-Čechoslovakijas
Latvju dramatiskie kursi (Zeltmata
kultureliem
sakariem
jāatzīmē,
ka uz
vadībā) uzsāks mācības otrā semestrī
12. janvārī.
Jaunu audzēkņu uzņem- konsulāta iniciatīvi vietējās inteliģences
šana 9. un 10. janvārī pulksten 6 vakarā. aprindās ierosināts jautājums par LatviJāpieteicas kursu birojā, Kalpaka bulvārī jas-Čechoslovakijas kulturelaikraksts .Politika" ziņo, ka sakarā ai Ns 8, no pulksten 5 līdz 7 pēc puslās tuvināšanas biedrības nodibināšanu. Šī ideja atradusi dzīvu
Vrangeja armijas reorganizāciju
izdots dienas.
Prospekti un iestāšanās noteirīkojums par visu Dienvidslāvijā - un kumi dabūjami J. Rozes grāmatu veikalā, atbalšu pie čechu sabiedriskiem darbiBulģanjā
dzīvojošo kazaku un krievu Knšjāņa Barona ielā Ns 6; uz piepraniekiem, kā ari pie studē.ošās jaunatnes.
monarķistu mobilizāciju.
LTA.
Nākošā gada 13. un 17. janvārī
Lasījuma izsūta ari pa pastu 50 sant.

kumu izpildīšanas ceļojumam uz anemeui no š g.

*

skaidrošanās ar Franciju un Angliju var
radīt daudz ciešāku pamatu Vācijas tirdzniecības līgumu noslēgšanai ar kaimiņvalstīm.
Attiecībā
uz Latvijas-Čechosaimnieciski-tirdznieciSlovākijas
skiem sakariem ir jāatzīmē, ka, sakarā
ar pietiekošiem iekšzemes jaunās ražas
linu krājumiem, pieprasījumi uz ār-

Kopskaitā no Latvijas uz Čechoslovaķiju

armiju
un padarīt
to kaujas
spējīgu.
Šodien Cankovs ieradies Rumānijas
galvaspilsētā Bukarestā.
Prāgā, 30. decembrī.
Belgrades

1924. g. 30. dēcem-iī
Atvaļinu, saskani ar mākslas akadēmijas padomes š g 19. decembra sēdes lēmumu, prorektoru P. Feddersu
no viņa dienesta pienā19 decembra līdz 1925. g 4. janverim. Pa viņa
prombūtnes laiku prorektora pienākumus uzdidu
izpildīt decentam J Kugam
Izglītības ministrs E. Felsbergs.
Pārvaldes priekšnieka vietā Dokters.

tikā.

zemes liniem šimbrīžam ir diezgan
mākslinieki: vijolnieks J. Sproģis, kompianists A. Ābele un Viegner- mēreni. Cerams, ka nākošā gada sākumā
Čechoslovaķijas linu tirgus sāks atdzīGrtinberg kundze.

1
D i e n v i d - pulksten /a 8 vakarā . Sprīdītis" un
s 1 a v i j a s valdības
locekļiem nekādi sestdien, 3. janvārī, pulksten 1 a 8 vakarā
dokumenti nav
parakstīti
Oficiālais .K ar a 1 i s\ Svētdien, 4.janvarī, pulksten
.Communiquē" tomēr atzīmē, ka pār- 2 dienā, .Sprīdītis" ua pulksten 7_8
runājot komunistiskās briesmas, atzīta pai vakarā .Karalis". Uz visām .Sprīpieaudzis
var
iespējamu abu valstu kopdarbība
viņu dīša" izrādēm katrs
drošības interesēs. Belgrades .Pravda" ņemt līdz 1 bērnu par brīvu un 2 bērzin vēttīt, ka
starp citu esot
noniem ieeja ar 1 biļeti. Sagatavošanā
lemts reorganizēt
Vrangeja
Blaumaņa . Trīnes grēki".

prezidenta apspriedēm

tirdznieciskā poliNākošā 1925. gadā Čechoslovaķija
lidz ar visām citām mazās antantas valstīm meklēs atrast ciešākus tirdznieciskus
sakarus ar Vāciju, kas pēc attiecīgās nolaikmets Viduseiropas

ponis's

Kā .Ekonomičeskaja Žizņj"vēsta, tautas
komisāru padome iecēlusi par SSSR

Saskaņā ar universitātes padomes š. g. 17. de-

Pārvaldes priekš/liesa vieiē D o k t e r s.

—

noslēgšanu iesākas jauns

šo abu līgumu

māksla

žiekis.

30. decembri.

cembra sēdes lēmumu, apstiprinu laitssimniecīoas
un liesibu zinātņu fanuliatss aištata docenta Longinu Ausēju
par veca_a štati docentu, skaito:
no 1. novembra 1924 g
Izglītības ministrs E. Felsbergs.

Pārvaldes

Bru-

„Lyceum" uzņēmis Latvijas ģenerālkon- pulciņš
.Stars" sarīko 6. janvārī koncertu.
sula E. Bīriņa kundzi par savu goda Uzstāsies centrālās izgiitības savienības

tirdzniecības
pārstāvi
tvijā S. Bakinski.

Iecelšanas.
Rezolūcija
J_ 4898.
1924. g

kungu

lāri ; kopsumā uz 6 listēm 160 dolāri. dziedātāja A. Vītol un dziedātājs E. RaPārējās ziedojumu vākšanas listes nav mats. — Svitenē: Svitenes pamatskovēl saņemtas atpakaļ.
Paredzams, ka las padome 4. janvārī sarīko koncertu.
turpmākie ziedojumi vēl pārsūiegs līdzUzstāsies centrālās izglītības savienības
šinējos.
māksliniece dziedātāja A. Grēviņa, vijolnieks J. Sproģis un pianists prot V. RuAngļu sieviešu klubs

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
6.Tiientāls.

Grinsteina

klinā, N. Y., — 9 dolāri, J. Feldmaņa
kungu Sunderlenda", Mass. — 10 dolāri,
izglīKoncerti.
Ramkā:
Ramkas
J. Siseņa kungu Prinstounā, N. J.,-* — tības biedrība 4. janvārī sarīko koncertu.
22 dolāri;
no Ādolfa F. FeiteR erga Uzstāsies centrālās izglītības_ savienības
kunga Maunt Vernonā, N. T. — 5 domākslinieki: komponists A. Ābele, oper-

kulturelie sakari.
Jau mušu

konsulārā

ziņojumā Ns 28

uzsvērām, ka Čechoslovaķijas tirdzniecības
politika iestājies jauns lūzums tai ziņā, ka
tiek vestas sarunas ar vairākām valstīm par
tirdzniecības līgumu noslēgšanu. Šādas
sarunas pašlaik notiek Budapeštā ar Ungāriju ; bez tam sagaidāma drīza līdzīgu
sarunu uzsākšana Varšavā par tirdzniecības līguma noslēgšanu ar Poliju. Ar

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras

ārzemju

telegramas.)

Kaunā,

31. decembri.
Lietavas
seims nolēmis piemērot tām valstīm, ar
kurām noslēgti tirdzniecības līgumi, par
30°/o pazeminātas
muitas likmes, bet
attiecībā uz pārējo valstu precēm paaugstināt līdzšinējo muitu par 10° o.
Londonā, 1. janvārī. Parlamenta
loceklis sers Filips Dausons (Dawson)
izbrauc 5. janvāri jaunā ceļojumā uz
Baltijas
valstīm, Poliju un Vāsiju nobeigt sarunas par hidroelektrisku
spēka staciju un dzelzsceļu būvi, par

mežu koncesijām un citiem projektiem,
kas attiecas uz angļu saimniecisko darbību šinīs valstis.
Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 6 lappuses.

J_«rei tiesa,
pamatodamās

uz

savu

rīcības
sēdes
lēmumuun kara tiesu lik. S51. un 953. p p.,
me kle atvfļin. līdz turpm. rīkojumam
kara ieredni-inženieru Otto Fduarda d.
H d_ t t i, apvainotu noziedzīgā nodarījuma, kāds paredzēts kara sod. lik. 144. p.
5. pktā un 145. p.
Hotte dzim 1892. ģ. 27. janvaiī, Vetavas pilsētas piederīgs Igiunijā , luterticīgs, inženiers-technologs, agrākā dzīves vieta Rīga.
Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanas vieta, nekavējoši ziņot kara
tiesai vai tuvākai policijai, kurai to
apcietināt un _ ievietot cietumā, ieskaitot
kara izmeklēšanas
tiesneša
svarīgās
saimniecības lietās rīcībā un ziņot pēdējam un tiesai.
Rīgā, 22. decembrī 1924. g.

Kara tiesas priekšsēd.,
kapteinis H. Jakobsons.
18167 Sekretārs, kara ier. A. R u m p e.
Rīgas apgabalt. 1. civilnodaļa.
m civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p.p. pamata, uz Latvij s spedicijas aiciju . abied.īb. s „Geihrds in
Heys* lūgumu viņas prasības lietā pret
Dāvidu Oordonu un Bori u Kanteru

par

110.017 rbļ parāda atdošanu, uza cīna
Dāvidu Goidonu, kūja dzīves vieta praierasties
sītajai j&sv zināma,
tiesā
4 mēnešu laika no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara, četras
vēstules. „Vald.bas Vēstneša" 19. numurs un neraksti.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies personīgi vai caut pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aizmuguriski.
Rīgā, 6. decembri 1924. g.
Priekšsēdētāja b. J J a k s t i ņ š

17044

Sekretārs

J.

Smeils.

Pie lūguma pielīkti: laulības, dzimšanas un prombūtnes apliecības ar noRīgas apgabalt., Rīgas
rakstiem
apr. I. iec. tiesu izpildīt.
Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku , tiks Andrejs Ozoliņš, kura kancleja
atnolikta tiesas sēde lietas
rodas Rīga, Dzirnavu ielā Nš
izklausīšanai
37 dz 2
pa?tņo:
aizmuguriski.
1) Valsts zemes bankas Ls
Rīgā, 12. dec. 1924. g Nš 437127
2774 33
1376. prasības
seg^nai. pēc Rīgas apgabalPriekšsēdētāja b. E g 1ī t s.
tiesas
III.
civilnod.
pavēles
l/ *°'
no 15. aprila
Sekretāra v. Stūre.
l»z4. g. ar Nš 36754, Rīgas apgabalRīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa tiesas sēžu zāle 15. janvārī 1925 g
10 no rīta, otrā publiskā
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298 , 301., pulksten
309, _ 311 p. p. pamata, uz Paulas u rūpē pārdos Jānim Miķeļa d. M ā r t i n s o n a m piederošu
Krisjaņa m
Bilkin-Grudzinskij lūgumu
viņas prasības lieta pret Michailu Minekustamu īpašumu,
chaila d. Grudzinskij, par laulības šķiršanu, uzaicina pedejo, kura dzīves vieta Mālpils pagastā, Rīgas apriņķī, attodosas
,N ču mājas,
zem
zemes
prasītajai nav _ zināma, ierasties tiesā
eramatu reģistra N° 882, sastāvošas no
4 mēnešu laika no šī sludinājuma iespie75 deset. liela zemes gabala;
šanas dienas.
2) solīšana otrā ūtrupē sāksies no uz
Pie lūguma pielikti: pilnvara, laulības īpašuma gulošas
paradu un apgrūtināapliecība, vēstule un noraksti.
jumu sumas Ls 10.C0D.—;
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
3) uz īpašuma guļ hipotēku parādi
personīgi
vai caur pilnvarnieku, tiks un apgrūtinājumi par Ls 5185.— ;
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
4) pie piedalīšanās torgos jāiemaksā
aizmuguriski.
10° no novērtētas sumas, kā ari visiem
Rīgā, 13. dec. 1924. g. Ns 437144/1337. kas vēlas 15._ janvārī 1925. g. Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē, pulkst. 10 rītā,
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.
piedalīties pie ūtrupes , jāuzrāda apl e17470
Sekretāra v Stūre
cība no tieslietu ministrijas par nekustama
īpašuma iegūšanas tiesībām;
Jelgavas
apgabaltiesa,
5) zemes grāmatas uz šo īpašumu tiek
pamatodamās uz sava šā gada 4. devestas Rigas-Valmieras zemes grāmatu
cembra nolēmuma, uzaicina tās personas,
nodaļā;
kuru rokas atrodas šādas, uz Bauskas
6) personām, kurām ir kādas tiesības
apr. Pilsmuižas „Kuive" mājām ar zemes uz paidodamo īpašumu,
kas pārdošanu
grāmatu N°_ 2625, korob. un uz Bauskas nepielaiž, jāuzrāda tādas t esības līdz
latviešu kraj-aizdevu kases vārdu izstādie-ai;
pārdošanas
dītas obligācijas: I) par 1000c. rubļiem,
7) visi papiri un dokumenti, attiecokorob 1911. g. 12. decembrī Ns 3787
šies uz pārdodamo īpašumu ir atvērtēti
un 2) par 10000 c rbļ., korob. 1904 g i ublisk'i apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
14. janvārī Ns 25, — ierasties šai tiesā III. civ lnudaļas kancleja.
sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinā- 1Xllfi3 Tipaii ivnilHitriia A n,nlinč
juma iespiešanas dienas «Valdības Vēstnesī' un iesniegt minētos aktus.
.q. apgabalt. 1

Ja minētā termiņā neieradīsies un aktus
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. neiesniegs, tiesa tos atzīs par nozaudētiem
aiz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie- parādus pec viņiem par samaksātiem un
aleziņam dos tiesību
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai, lūdzējam Krišjānim
prasīt šo parāda dzēšanu zemes grāmatās.
<ka laulātie
draugi Vasilijs
Vasilija d,
Jelgavā, 22. decembrī 1924. g.
Barišnikovs un ' Olga Vladimira
m.
Banšnikov, dzini. The noslēguši savL. Ns 1260/24. g.
Staipējo laul ba-. līgumu pie Rīgas notāra
Priekšsēdētāja v. E Feldmans
M. Culkova 3.decembrī 1924. g. reģistra
18043
Sekretārs K. P u s s a r s.
Ns 15311, _ ar kuru
viņi, attiecībā uz
"viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo JeUavas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa
civilikumu 19. un turpm p. p. parepamatodamās uz civil_ ties.
dzēto laulāto mantas kopību.
1717_ likuma
1460
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda11. decembri 1924. g. L.N°4107.
j?!s 18. decembrī 1924. g. atklātā
sēdē
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
nolēma reģistrēt
Elkšņu lauksaimnieSekretārs A. Kalve.
cības biedrību, ievedot viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļā.
Rīgas apgabalt. 4. civilnodaļa
Biedrības valdes
sēdeklis
atrodas
uz dv. pioc. lik. 293., 295., 298 30 s
Elkšņu pagastā.
309., 311. p. p. pamata, uz Jāņa Franča
Jelgavā, 23 decembrī 1924. g.
d. Baitašisa, ari Urbāna, lupumu viņu
Reģistrācijas nodaļas pārzinis
prasības lietā pret O'gu Antona m,
J. Skudre.
_.itašis, ari Uruah, dzim. Lmdsberg, 18045
Sekretāra pal. D.L e š i n s k i j s.
par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, k„jfs dzīves vieta prasītājam na zināmu,
ierasties tiesa 4 mēnešu Itikā ne šī si-.t- Jelg vas apgabaltiesas reģistrācijas nodala
dlnāfurna publicēšanas dien
pamatodamās uz civil. ties. likuma 1460 71
Pie lūguma pielikti: p Intara, laulīlus panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda|as 15 decembrī 1924. gadā atklātā
un prombūtnes apliecības un noraksti.
Ja atbildētāja nolikta

laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesa:, sēde
lietas klausišan m
Aizmuguriski.
Rigš, 18

dec. 1924. g.

sēdē nolēma

Biedrību ar nosaukumu:

„Der Musikalische Verein zuMitau" pārveidot
par biedrību
ar nosaukumu:
„Die Mitauer Liedertafel"
(Jelgavas
dziesmu galds)ievedot viņu to biedrību

437251/1410

reģistra pirmajā daļa, kurām nav peļņas
Priekšsēdētāja b. _ g i i t s.
iegūšanas mērķa.
17724
Sekretāra v. Stūre.
Biedrības
valdes
sēdeklis atrodas
Jelgavā.
Rīgas apgabalt. 4. otvilnodaļa
Jelgavā, 20 decembrī 1924. g
az dv. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
Reģistrācijas nodaļas pārzinis
309. un 311. p. p. pamata, uz Jāņa 18049
J. Skudre.
Jāņi d. Cilinskv lūgumu viņa nrasībes
Sekretāra pal. D. L e Š i n s k i j s
lietā ;>ret Kristīni Jāņa m. Cillnsky1
dzim. Ozol, par laulības šķiršanu, uz iicin
Liepājas apgabaltiesa,
pēdējo, kurt s dzīves vieta prasītājam nav
uz
sava lēmuma no 4. decembra 1924. g.
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā
pamata uzaicina 24. decembri 1917. g.
no šī sludinājuma publicēšanas dienas
mirušā KnrļaFridriclīaMeijera mantiniekus,
Pie lūguma pieliktas Latvijas pareizticīgās baznīcas sinodes un Nacs pa kreditorus, legatarus, tideikom^arus un
visas citas personas, kam
varētu būl
gasta valdes apliecības un noraksti.
kādas tiesības jeb prasības
uz atstāto
Ja atbildētāja noiiKtā' laikā neieradīsies
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks nomēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ielikta tiecas sēde iutas klausīšanai aizspiešanas dien is.
muguriski.

Rīgā, 18. dec. 1924. g.

437255/1408

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
17725

Sekretāra v. s

ījre

Tiesības un prasības, par
būs paziņots

tiesai

atzītas par zaudētām

minētā

kurām

ne-

laikā, tiks

uz visiem laikiem

Liepājā, 10. dec. 1924. g. Ns 916 m/24-

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa Priekšsēdētāja b. V.

B i e n e n s t a m s.

Sekretārs A Kasnerovičs.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo 17214
dara zināmu,
ka
tiesa
26 novembri
Liepājas apgabaltiesa,
1924. g Aleksandras Jāņa m. Volodin,
.atr. Kļavlapa, dzim
Potreki, prasības uz sava lēmuma no 4. decembra 1924 g.
lietā pret Teodoru Sidora dēla Volodinu pamata
17. septembrī 1924. g.
uzaicina
par laulības
šķiršanu aizmuguriski nomirušā
Teodora - Nikolaja
Viļā
d.
sprieda : šķirt laulībbu, kas noslēgta R gā, Hellera
mantiniekus,
kreditorus,
pareizticigo' Debessbraukšanas draudzē
legatarus, fideikomisarusun visas citas per1911. g. 23 oktobrī starp Teodoru Vosonas, kam varētu _ būt kādas tiesības jeb
lodinu
un
Aleksandru
Volodin,
atr. prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt
JKļavlapa, dzim. Potreki, piešķirot prasī- viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
1ājai pirmslaulības uzvārdu .Kļavlapa". sludinājuma iespiešana > dienas.
Ja atbildētājs civ. proc lik 728., /3l.
kurām neTiesības un prasības, _ par
un 748. p. p paredzētā laikā neiesniegs
tiesai minēta laika, tiks-atbūs
paziņots
tiesai
atsauksmi
vai
pārsūdzību, tad
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
Liepājā, 10. dec. 1924, g. Ns 923. m/24
Ns 436943/862.
Rīgā, 6. dec 1924. g
b. V. Bienenstams.
Priekšsēdētāja
Priekšsēdētaja b E g 1 i t s
72 5
Sekretārs A. Kasperovics
17026
Sekretarav. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa Rīgas
uz civ. proc lik. 293., 295., 298, 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Pētera
Jāņa d. Cukuriņa lūgumu viņa prasības
Fridrīcha meitu
lietā pref Emiliju-Luizi
Cukuriņ, dzim. Vanhoefen, par laulības
šķiršanu, uzaicina pedejo, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laika no šī sludinājuma
šanas dienas

8. iec. miertiesn.,

pamat., uz civ. ties. kārt 1956-19MĻP£
1925. g
ar šo paziņo, ka 14. janvāri
Rīga,
pulkst. 1 dienā, atklātā tiesas sēde
N, 1 *>!«..
Andreja Pumpura ielā
martā '91*. g- miruša M'ķeļa Sta2
ņislava d. B a 1 t u t i s testamentu.
1293.
Rigā, 29. decembrī 1924. g. Ns
16179

Miertiesnesis (pa-aksts).

tec. tiesu prist

*'

paziņo, ka 9. janvārī 1925. g., pulksten
10 rītā kiga, Kaļķu ielā Ns 18, pārdos
Girša Š u 1 m a ņ a . kustamo mantu, sastāvošu no veikala iekārtas un novērtētu
par Ls 600.
Izzināt sarakstu,

novērtējumu, kā arī
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas uienā uz vietas.
Rīgā, 19. decembrī 1924. g.

Jelgavas apgab altiesas, Jēkab-

pili apriņķa

tiesa izpildītājs

paziņo,
ka
7. janvārī
1925! g-,
pulksten
12 diena,
Jēkabpilī,
Lela
iela J* 113, veikalā, pārdos Leiba
Nadeļa kustamo mantu, sastāvošu no
kurpnieku šujmašīnas un novērtētu par
Ls 259 _
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs
došanas diena uz vietas.
18186
Tiesu izpild. Ernstsons.
Jelgavas

apgabalt., Jēkabpil
apr. tiesu izpi'ditāj
*

Kapiņu pag. valde,

Daugavpils apr. izsludina par nozaudētiem un nederīgiem sekošus do! ument_c
1. Lst vijas pa* i Nš 540 izdotu no šū
pagasta valdes un atvaļinājuma apliecību
Nš 6864 izdotu ro Daugavpi s kara apr.
pr-ka 6 nove _biī 1922. g. uz Antona
Latvijas
Pāvela d Onzļa vārdu. 2
p-si J_ 968. izdotu no šī< pag. valdes
uz Staņislava Antona d. Breī laka vārdo.
3 Latvijas pasi N% 813. izdatu no s_
p'g. vaid. uz Jāzepa Franča d. Riv. ra
vaidu. 4. Latvijas pisi Ne 23i0, no šia
pag. vaid uz Matveja Tinicfcja d. Sakalova vārdu.
5. Rezervista apliesībn
Ns 10004/ 1564, uz Aleksandra Ignata d.
Spakcvska
vārdu.
fi. K«ta Kieusības
apliecību Nš ..'554, izdotu no Kurzemes
artilērijas pulka komandiera 28 ,uliji
i 921. g. uz Benedikta Jevstafija d. Gtigorje«R vārdu
7. Atvaļinājuma apliecību Nš 8138/2188 . izdotu no Daugavpili
kara apr. pr-ka 18. aprīli 1923. g. rtz
l<nata Antona
d. Lavska vārdu. 8.
Latvijas pasi Ns 2225, izdotu no šīs
pagasta vaid. 27
septembrī
921. g.

paziņo, ka 7. janvārī 1925. g.. pīkst.
10 rīta,
Jēkabpilī, Lielī
ielā Ns 118,
veikalā,
pārdos
Hešeja
Kutnika
kustamo mantu, _ sastāvošu no čuguna
un dzelzs emaljētiem un neemalļētiem
traukiemdažādiem zāģiem, pletdzelzēm
un galošām un novērtētu par Ls 219,4(1.
Izzināt sankstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pārdošanas diena iz vietas.
) 8187
Tiesu pristavs Ernstsons. uz Monikas

Latgales apgabaltiesas
tiesu i»p Idītajs
paziņo, ka

saskaņa

19. janvārī

ar tiesas

9. Latvijas

spriedumu,

1925. g., pulksten .10 rītā,
apriņķī,
Nerzas
pagasiā,
ciema
pārdos
Vikentija
G r u duļ a
kustamo
mantu, sastāvošu no negatavas dzīvojamas
ēkas
kumeļa — ķēvītes, divām aitām, cūkām,
šujmašīnas, dēļiem, ratiem, ma g'jamas
vannas un viena bleķa
gabala un no
vērtētu par Ls 425.
izzināt sarakstu, novērtējumu, kā a i
pskatīt pārdodamo rn.īnlu, varēs ļ/.iošanas dienā uz vietas.
18176
Tiesu izpild. K. Markvarkts.

Planeces pagasta valde

izsludina

Latvijas

par

iekšzemes

pasi Ns 556, izdotu no šis pagasia valdes 1922_ g 4. oktobrī uz Kriša Jura d.

Levita

vardu.

Dunalkas

pagasta

16/67

valdi, Aizputes apr.,

izsludina par nederīgu

m.

Nš 498,

Dimper
izdotu

vardu.
no šīs

5. iec. pfg vaid. uz Annas Ignata m. Livdan

Ludzas
Bambanu

nederīgu nozaudēto

Ignata
pasi

nozaudēto Latvi-

jas iekšzemes pasi Ns 450, izdotu no
Cīravas pag. valdes IV 20. g. 24. aprilī
uz Annas Kārļa m. Cimmermanes vārdu.
16832

vārda. 10. Latvijas pas, Nš 66V7, izd.
no šīs pag. vaid. uz Antona
ana d.
Kricka vārdu
11. Latvijas pasi Nš 61,
izdotu no šīs pag. vali. uz Jāņa Michaila d. Triznas vārdu. 12. Latvijas
pasi Nš 6778, izdotu no šīs pag. vaid.
uz Vasilija Gavnla d. Božanova vārdu.
13. Zir^a pasi Nr. 1776. izdotu no šīs
pag. valdes uz Antona Staņislava d.
Beitana v. 14. Z rga pasi Nr 974/1965,
izdotu no šīs pag. valdes uz Franča
Kotiana v. 26. s.pt. 192'V g. 15. Latv.
pasi Nr. 4222, izdotu no šīs pag valdes
uz Izidora Staņislava d Leitana v. It.
Lst '. pasi Nr. 592 un zir; a pasi Nr. 10/911,
izdotas no šī», pag. valdes uz Donata
Jāzepa d. Kftkovska v. 17. Latv. pasi
Nr. 507, izdot j no šīs pag. v/ldes uz
Anufria Franča d. Bebriša v. 18- Kara
kl jpl. Nr. 29132
izdotu no 3. Robtžsargu p. kom. 15. martā 1922 g uz
Afancsija
Polneīita d. Kateriniča v.
19. Latv. pasi Nr. 3163, izdotu no šīs
pag. valdes uz Pētera Michaila d. Suksta
vārdu

1675»

Palsmenes pag. valde izsludina par nederīgiem sekošus nozaudētus dokumen181&6
liesu oristavs V i 1 d a u s.
tos: 1) Lat". iekšz. ^asi Nr. 991, izdotu
valde, Jelgavas apr.,
Au;u pagasta
no šī< pdg. v. ldes 2f\ nov. I9i0. g. az
nederīgu
izsludina
pj.r
nozaudētu
kara
Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkņa
A n s Kaili m. M ižn ek v. un 2) Latv.
klausioss apliecību Ns 3128, izdotu no
tiesas pristavs
iekšz pssi Nr. 548, izdotu
o iīs pag.
10. Aizputes kājn.
pulka komandiera
paziņo, ka
9 janvāri
1925. g., 1921. g 28. febr uz atvaļin. līdz. turpm. valdes 3. nov. 1920. g. iz āņa Teņa d.
y
16863
pulksten _ 11 rīta,
Riga, Skārņu ielā rīkojumam kar. Zaņa Richarda d. Zauera Zuik» .
Ns 9, pārdos Fridrīcha
T or s ter a
PiUbergas pag valde
i^sludin^
vārdu;
16917
par
kustamo mantu, sastāvošu no miltiem
nozaudētu
i'kšiemes pasi
Valkas apriņķa
priekšnieka
palīgs nederīgu
un cukura, un novērtētu par Ls 320.
Nr. 444, _ iiciotu no šīs valdes lsi20. g.
izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari Valkā, izsludina par nederīgu nozaudētu 2 >. maija uz Jēkaba Ādama d. Ozoliņa
ipskatīt pārdodamo
mantu, varēs pār- Latvijas iekšzemes pasi Ns 116, izdotu vardu
16871
Valkas pagasta
valdes
1920. g. sept.
došanas dienā uz vietas.
Puiķeles
pag.
mēnesī
uz
Valkas
apr.
Valkas
pagasta
v,
Valmer«s
apr.,
izRīgā, 19. decembrī i 924. g.
ludna par nederigu nozacdēlu itkžpilsones Kristīnes
Ādama m. Kalniņ
Ial95
Tiesas pristavs V i 1 d a u s.
zemes pasi Nr. 5M, izdotu no šis valdes
vārdu
1684 J
20 marta 19*0. g. uz Annas Jāņa m.
<igas «pgaoaltiesas 4. ieeirkge
Rīgas muita izsludina par nederīgu
Lūsas v.
H872
dienesta apliecību Ns 5024, izdotu muitas
tiesas izpildītājs
uzraugam Aleksandram Krūtainim 1920 g.
Kal ciema pag. valde, Velkas
apr.,
issiņo, ka 16. janvārī 1925. g., pulksten 3 i. junijā, kuru minētais uzraugs nozauizsludina par
nederīgu nozaudēto per10 rīta,
Rīgā,
Vaļņu
ielā Mš 22,
son s apliecību Nr. 580, izdotu ptnes
16883
d ējis^
a ā r o o s Ludviga Karnevāla kustamo
vietā no šis v. ldes 10. tnsīH 192». g.
mantu, sastāvošu" no 600 ruļļiem tapešu
Rīgas muita izsludina
par nederīgu u? EtBm's Antonijas Pētera m. Janson
dienesta apliecību Ns 222, izdotu mui;as
un novērtētu par Ls 600.
16858
vādU;
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari jaunākam uzraugam Eduardam Spallņam
Kalnciema (ag. valde, valkrs ^pr.. iz15.
augusta
1923
kuru
minētais
uzg,
?ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdosludina par nīderīgu nozaudēto bezterraugs nozaudējļs
16882
Sanits diena uz vietas.
^
miņ• pssi Nr. (- 74, izdotu no šs vaid s
18102
Tiesas izpild. V. Požariskis.
Koku pagasta .valde izsludina par ne1920. g
uz Augjs'a Kārļa d. Kupča
derīgu, kā pazaudētu, Plāteres pagasta
16X59
ā du.
iii» ililttltlU» 4. IK. Itatt luillll valdes 29 janvārī 1920. g., izdotoLatv
iekšz pasi Ns 23 uz Jāņa Andreja d.
Kalnciems
eg. i*Ide, Valka» apr., >zjāziņo, ka 17. janvārī 1925. g-, pulksten
ned?rīgu
nozaidelo Lez168^-2
M d,na pa
10 rītā, Rīgā, Buļļu ielā Ns 9a,'dz. 3—4, Vaivara vārdu
ermiņa it kremēs pasi Nr. 1286/22, izotrreizējā izsolē pārdos Kārļa KleinneZiemera pag. valde izsludina par
cotu no šīs v.Ues 26 maija
1923 g.
ber a kustamo mantu, sastāvošu no derīgu Latvijas iekšzemes pasi Ns 223, uz Jāņp-Edgan Jāņa d.Aug lav. 16860
^
mēbelēm, rakstammašinas, ceļama krāna, izdotu no šis pag valdes
18 augusta
Ktlrciema pig
valde
V Uas
apr.,
tepiķa, ķēdes un c. un novērtētu pai 1920 g uz Augusta Jēkaba d Skajsttsaur sīvu
s udināiumu „Vald. V."
Ls 1060.
kalna vārdu, kura pieteikta par nozaudētu.
16879
2ā5
n-m.
p«r
Z-lmas
Peteiscn,
p. g
Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
dzim. JakOjj n, ncz.iudēto p si, jo pēipskatīt pārdodamo marti, varēs pārizsludina pai
Trikātas pagasta
valde
dēja ir atrāti un tapec skaitāma pat
iešanas diena uz vietas.
nederīgu nozaudēto karaklausības atvad-r-gu
I'8-l
8101
Tiesas izpild. V. P o i a t i s k i s ļinājuma
apliecību
Ns 258, izdotu no
Jelgavas pils. polic. 2. iec
pr-ks izkara mechaniskas darbnicas priekšnieka
sludina par nederi: iem sekošus nozau«ii» iigaiialtiK» 4. līt. tinis \i\ Idltāi 23. martā 1921. g. uz Dāvida Dava d
dētus ookutentus:
1) kara klausības
168H)
Gaiss vārdu.
14. janvārī š. g., pulnsien
apLecibu Nr 1&95, izdotu ro Latgales
naziņo, ka
Valmieras
iela
Mazsalacas
miesta
valde,
10 rītā, Rīgā, Krišļāņa Barona
atsev. eskadroia fcomand. 1921. .*. 2. aprīli uz Alberta Dim?e.i v.; 2) kara kļaus,
Ns 10, pārdos lzraeļa Feitelsona apriņķī, izsludina par nederīgu nozauNs
2434,
,
Latvijas
iekšzemes
pasi
sastāvošu
no zelta dēto
kustamo
mantu
apliec. Nr. 10242, izdotu no Rg;s kaps
pagasta valdes apr. pr-ka 1921. g. ->7. mart* uz Augusta
gredzena un auskariem ar briljantiem un izdotu no Valtenberģu
An1920.
uz
pilsoņa
gmapufakturas precēm un novērtētu par 23. novembrī
Čakslovu v.; 3) kāja klausib. epiecibu
ļfi^'67
tona Teņa d. AnSmidta vardu
Ls 2.500.
Nr 1232, izdotu no Jelg.'vas Bauskas
palīgs k*ra apr. pr-ka
1924. g
17. jsnv. oz
apriņķa
priekšnieka
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Valkas
par nederigu, ka Lidviga Liruma v.; 4) kara kļaus. apl.
izsludina
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- 1 iecirkni
j diizidošanas dienā uz vietas.
nozaudētu Latvijas iekšz pasi Ns 235071, Ni 5518, izdotu no Robežsarg
izdotu no Rīgas prefektūras pasu nodaļas jas šttba 1921. g. 1. apriL u-. Jā;e Kau17933
Tiesas izpild. V. Požariskis
liņa v. un 5) L?tv. atbiic. kara [iemi1923. g. uz Alfona Ludviga d Ivaške.,;?-,
varHn
168 II
nas zīmes apliecība N- 11357, zdrtn
Jēkabapgabaltiesas
Jelgavas
no Jelgava -Bauskas k'fa atr. pārvaldes
tiesu izpildītājs
pils apriņķa
Umurgas-Saruma pag. valde
1923. g. 31. dec. uz Alb.rti Ditn.e»
pulksten
g.
7
janvārī,
ka
1925.
paziņo,
Valmieras apriņķī, izsludina par nozau- vārdu.
16837
Ns 118,
Liela
ielā
Jēkabpili.
10 rītā,
un tādēļ nederīgiem, šādus doIV. Rīgas pilsētas vidusskola ziņo, ka
Heseļa dētiem
torgos
pārdos
otros
veikalā,
sastāvošu no kumentus:
nozaudēta R. P. IV. viduss-kolas skoln.
Kutnika kustamo mantu,
1) Latvijas iekšzemes pasi Nš 423, apliecība Ns 249, uz Irmas Š v ā ģ e r e s
par
Ls
202,90.
novērtētu
galošām un
izd. no Lādes pag. valdes 29. jūlija vardu skaitāma par nederigu.
14060
kā ari
(Mināt sarakstu, novērtējumu, _
1920. g. uz Augusta Jāņa d. Rozīte
Kalkūnes pagasta valde izsludina par
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs p-- 2) Latvijas iekšzemes pasi Nš 294, izd.
1818» no šis pagasta valdes 10. jul. 1920. g. nederigu Latvijas iekšz. pasi .\š 117966,
tošanas diena uz vietas.
izd. no Rīgas pref. 4. po
0. g.
īrtiņa Jāņa d. Bormaņa v.; 3) LatTiesu izpil ītājs Ernstso n s.
uz Eduarda Jāņa d. Ozoliņa v.
17020
vijas iekšzemes pasi Nš 64, izd. no šīs
Jelgavas apgabaltiesas Jēkab- pag. valdes 8. maijā 1920. g. un kara
Elejas
policijas priekšnieks izsludina"
par nederīgu izd. no Mežamuižas pag.
klausības izpildīšanas apliecību M
pils apriņķa iešu izpild tf js
valdes
4.
apr. 1921. g., Latv
izd
no
Valmieras
apriņķa
apsardzības
paziņo, ka 7. janvārī 1925. g„ pulksten
Gusta d. pasi Nš 36, uz pilsoņa Eduarda Jāņa d.
,2 dienā, Jēkabpilī, Liela iela .V 113, priekšn. 1 20. g. uz Jēņa
Fuksis vardu.
1 6843
16881
veikalā, pārdos Ābrama Nadeļa Zariņa vārdu.
sastāvošu
no
kurpnieku
mantu,
kustamo
Aizkraukles pagastu valde izsludina
Elejas policijas priekšnieks iz ludina
šujmašīnas un novērtētu par Ls 225.
par nederīgu, no Tukuma pilsētas pol.
par nederīgu, nozaudēto Latvijas
izd. LatOijas iekšzemes pasi Nš 3770,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari pasi Ns 1130, izd. no Rīgas apriņķa
varēs
pār
ipskatīt pārdodamo mantu,
priekšnieka palīga par 3. iec. 27. aprilī no 2. nov. 1920. g. uz ;
\nrtas
1^21. g. uz Vasalija Jāņa d. Dzer.
Jules m. Lorenc vārdu, kura pieteikta
lošanas diena uz vietas.
1= 15>8

Tiesu izpild. Ernstsons.

17017

par nozudušu.

16844

Iekšlietu min. administratīvais departaments,
pamatojoties

uz

1920. g. 15. septembra

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 28. novembrī
apstiprinājis statūtus:

Rotai liels tiitaloas m mmiMi akrijū sa&ižflr. i. Roz?nfaIi",

Ludzas apriuta Pr-ka Palīgs 1. iec.

DiiiBiilihs Ikb miiite u mlmm ?&'__

izsludina

pārdos jtiuhtos torgos iotrrcizejos)

p. 10, dara
Mežu departamenta telpās 12. janvārī 1925. g., uz parastiem nosacījumiem ar
zināmu, ka uz: 1) Jāņa Antona, ari
iepriekšēja novērtējuma pazeminājumu par 30'o
Puķīts un viņa sievas Mālēs, 2) Jāņa
meitu
viņa
sievas
Marijas,
Pautca,
Hertas un Olgas, 3) Jāzepa (Jezups) kufas mērķis ir: iegūt, paplašināt un
Struča, ari Sproģi*, ari Lukaševs, viņa izmant/t Ludvigam Rozentalam piederošo
lietu
uzņēmumu,
Rīgā,
Liela
Droš. naudas
sievas Annas, meitu: Gelenas, Marijanas, rotas
„
dēlu: Donata un Jura, 4) Jēkaba PusGrēcinieku ielā Nš 13; tirgoties ar rotas Torgu
.
§2
>£
gt
g~
K0ļ(U
vācieša, 5) Emilijas
Pemper - Pumper. 1 etām, kā dārgakmeņiem, metālu izstrāKoku NsNs
,
|c
vien.
Apgaita un kvartāls
ig-°
*j
SKalts Jviņas meitu: Eleonoras Zelmas un Vildājumiem un pulks'eņiem ka ari dārg2,_
E
NšNš
mas un 6) Arnolda-Pētera Aizsilnieka, metāliem. Šo mērķu sasniegšanai sa_=
<
ari Aizsalnieks, viņa sievas Valijas _ — biedrība pārņem savā īpašumā L. Rozendēj
uzvārdu talam piederošo un Rīgā. Lietā Grēcinieku
attiecīgiem
lūgumiem,
maiņas, kuri izsludināti . Valdības Vēst- ielā Ns 13 atrodošos rotas lietu tirgotavu
1—1553,
[
|
nesī* no 12. septembra š g. 207. num. ar visiem aktīviem un pasiviem.
1
Ramaņa, kv. Nš 40. . .
Sabiedrību dibina Latvijas pilsoņi:
un pret kuriem triju
mēnešu laiks
{702-1738;
iebildumi nav celti, iekšlietu ministrs
1) Ludvigs Rozentals, dz. Jufa Alunana
( 1776—1802! J
ielā Nš 29, dz. 14.
1—489,
,
nolēma:
2) Nikolajs Rozentals, Vidus i la 4, dz. 8.
601-1193,
3) Efims Druebins, dz. Elizabetes ielā
I. Lūdzējiem turpmāk saukties:
1231-2378,
2408
3457
173
173
Ns 10a, dz 5.
ļ
1) Jānim Antonam, ari Puķīts un viņa 4) Jūlijs
dz. Jura Alunana
Blechmans,
sievai Malei — uzvārdā .Puķīts".
( 2641—2669! J
ielā Ns 3, dz. 5.
391
484
25
25
2) Jānim Paufcam, viņa sievai Marijai
Pamatkapitāls Ls I00.C00, kas sadaļas
3
Eglītes, kv. Nš 2. . . .
1—391,
meitām: Hertai un Olgai — uz1000 akcijās par Ls 100 katra.
)
1—445,447,
f
vārdā .Dambis*.
Valdes sēdeklis Rīgā.
451—453,
3) Jāzepam
(Jezups)
Stručam,
ari
457—462,
Tirdz. un banku nod. pr. A. K a c e n s.
Sproģis, ari Lukaševs, viņa sievai 17072
464—481,
Revidents A.Zalpeters.
Annai, meitām: Gelenai, Marijanai,
483—484,

<kamn par uzvārdu maiņu

augošus numurētus fzofms:

ļ 1654 1571

ļ

dēliem: Donatam

un

Jurim — uz-

vārdā .Sproģis".
4) Jēkabam Pusvācietim — uzvārdā
. Paegle".
5) Emīlijai
Pemper - Pumper, viņas

Kļūdu Izlabojums.
Ugāles

virsmežniecības

1925. g. 9. janvāra torgu sludinājumā,
mei ām: Eleonorai-Zelmai un Vilmai kufš iespiests š. g 11. decembrī .Valdības Vēstneša" Ns 282., ieviesušās
— uzvārda .Pumpurs" un
6) Arnoldam-Pēterarn Aizsilniekam, ari stkošas kļūdas, kuras ar šo tiek izAizsalnieks un viņa sievai Valijai labotas :
— uzvārdā . Aizsilnieks'.
1) Vienības 3c vērtības Ls 274.44 vietā
jālasa Ls 374.4*.
II. Visi dokumenti, kā: pases, aplie- 2) Vienības 5a vērtības Ls 91.10 vietā
cības, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
jālasa Ls 91.14.
kas _ izdoti lidz šim uz lūdzēju vārdu no
Ugāles virsmežniecība.
visādām iestādēm, kā ari valsts amata 18192
un privātām personām, ir skaitāmi kā
Cēsu apr. priekšnieka
Iedoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.
III. Sie
lēmumi
stājušies
spēkā
palīgs II. iecirknī
12.- decembrī š. g.
dara zināmu, ka 1925. g. 10. janvārī,
Rīgā, 20.decembrī 1924. g. Ns 58253 V pulksten 10 rītā. pie Vestienas pagasta
Administratīva

nama tiks noturēta

departamenta

vicedirektora v. i. V Ludiņš
7855

Nod. vad.

v. i.

K.

Ābels

imiim miaistnjsu
Iesnieguši

lūgumus

deļ

uzvārdu

maiņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:
1) Ēvalds Smiltnieks,

ūtrupe,
kuļ ii pārdos atklāta vairāksolīšana
pret tūliņsamaksu Arturam Andersonam
aprakstītu

wm sarkanas spalva, govi, .

79

par

neder.,

ka

pieteiktus

par

nozaud.

79

sekošus dokumentus:
I) zirga pasi, izd.
no Micha'ovas

pag. valdes 1920. g. 16 ?ug. ar Ns 223
uz pils. Jāņa Matve'a d. Pavulana v ;

5) karakl. apl.,
apr. pr-ka

izd.

no

Ludzas kara

13. jun. 1924. g. ar Ns 12044

uz pils. Nikodima Kazimira d. Ankipana v.;
3) Litv. pasi, izd. no Michalovas pag.
valdes*4. aprilī 1923. g. ar Ns 65 6 uz
pils Grigorija Arsenija d. Grnzdova-v.;
4) zirga pasi, izd. no Michalovas pag.
valdes_ 15. nov. 1921. g. ar Ns 1855 uz
pils. Jāņa Antona d. Jelagina v.;
5) atvaļin. apl., izd no I. Liepājas
kājn. pulka komand. 29. marta 1922. g.
ar Nš 2484 uz pils. Moduša Matīsa d.
Ruduša v.;
6) Latv. pasi, izd. no Michalovas pag.
valdes 26. aug. 1V21. g. ar Ns 3313 uz
pils. Grigorija Aleksandra d. Baikovav. 7) zirga pasi, izd. no Pildas
pag.
valdes 14. martā 1921. g. ar Ns 120' uz
pils. Michaila Jāņa d. Spradenkova v.;
8) Latv. pasi, izd. no Michalovas pag.
valdes 11 sept.

1922. g. ar Ns 5 48 uz

pils. Nikolaja Grigora d. Orlova v.;
9) Latv. pasi, izd. no. Pildas pag.
Antonavaldes ar Ns 4U0 uz pils.
Matula v.;
10) Latv. pasi, izd. no Pildas pag.
valdes 14. jun. 1923. g. ar Ns 4 07 uz
688
33
35
54°
pils Anna-; Jāņa m. Seimuškins v. ;
4
Eglītes, kv. Ns 3. . . .
Ss^S*
II) karakl. apl., izd no Ludzas kara
501—502!
apr
pr-ka 8. febr. 1923. g. ar Nš 10714
,
504-50*
u: pils. Leonida Leonida d. Noskova v.;.
508—511,
12) apliecību, izd. no Ludzas kara
513—520,
apr. pr-ka -6. sept, 1921. g. ar Ns 15585
{
522—558. J
uz pils. Jāņa Melkuļa d. Bivalova v.;
(
*— 14 >
1
13) karakl. apl, izd. no Smagās artil.
2, 96
diviz. komand. -i. febr. 1922. ģ. ar
Strazdiņa, Grīviņa mežs,
5
fi9'
Ns 3651 uz pils. lzidora Domenika d.
cirsmas: NsNs 1, 2, 3,
, °7
3, 4, 16, 17, 18 .. . . >
252
1457
73
73 Maklakova v.;
ļ^ļg'
14) zirga pasi, izd. no Eversmitižas
1^-17!
pag. valdes 11. jun. l-2l g.ar Ns 167
1-19,
uz pils. Viktora Konstantīna d. Losa v.;
V
1—21.
*
lo) Latv. pasi, izd. no Michalovas
6
Strazdiņa, kv. Nš 37 . .
1—718
718
6119
303
316
pag. valdes 6. jun. 1922. g ar Nš 430^
uz pils. Marijas Jegora m. Uļjanovas v.;
16) atvaļin. apl.. izd. no Ludzas kāja
Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.
Mutiskos toigos pielaidīs personas
kuras iemaksās torgu komisijai
10°/o drošības naudas no vērtētas sumas, kura apr. pr-ka 20. maijā 1924. g. ar Nš 1 134
uz pils. Jāņa Antona d. Trofimova v.;
pēc nosohšanas jāpapildina lidz 10° 0 no rosolītās siima?.
17) Latv. pasi, izd. no Pildas pag.
Slēgtas aploksnes, kujīs iesniegtie piedāvājumi nebūs nodrošināti nr drošīvaldes 1922. g. _ 28. sept. ar Ns 3035. uz
bas naudu 10°/o apmērā no piedāvātās fumas, netiks atzītas
Cirtumu tīrīšanai un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas pie ci:- pils. Matveja Jāņa d. Savīcka v ;
' 18) Latv. pasi, izd. no Pildas pag.
šanas biļetes izņemšanas. Kā drošīb»s nauda tiks pieņemti ar,:
1) Latvijas valsts ie'«ējo aizņēmumu obligicijas par viņu nominālvērtību; valdes 1920. g. 16. dec. ar Ns 4 5! 039
2) Latviias bankas vai no viņas pārgaranlētas
privatubmku garantijas; uz pils. Matveja Matveja d. Sayicka v.;
3) Banku akceptēti čeki, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu t.ik
19) Latv. pasi, izd. no Pildas pag.
valdes 1920. g. 27. dec. ar Ns 199 J uz
jāapmaina.
Mežniecība pitur sev tiesības izsludinātās vienībis noņemt n~> torgiem pec pils. Monikas Augusta m. Sav ckās v.;
no Pildas pag.
20) zirga pasi, izd
saviem ies ratiem vēl torgu dienā.
valdes 1' 21. g._ 28. sept. ar Ns 179 uz
Tuvākas ziņas mežniecības ksncleja, Auce.'
?
18190
Mežniecības pārzinis.
pils. Matveja Jāņa cl. Savicka v.;
21) zirpa pasi, izd. no Michalovas
pag. valdes 30. sept 1924. g. ar J-2/27
uz pils. Viktora Jezupa d Pula v.;
Ii) zirga pasi, izd. no Eversmuižas
1920. g. 5. okt. uz pils.
pag. valdes
Antona Jezupa d. Proška v., Ns 518.
23) zirga pasi, izd. no Michalovas
17. janvārī
1°2\ g., pulksten 12 d'en', O p e s miesta valdes telpās
pag. valdes 22. dec. 1920 g. ar Ns 1117
uz pils. Ulasa Savena d. Zobota v :
Bormaņu iecirkņa mežniecībā:
24) Latv. pasi, izd. no Zvirgdzines
;
lllIfMtfll
HUStTII' Notēs kroga, Skoliņas, T. D V. un B'ū/u apgaitās pēc pag. valdes 192 . g. 29. aprilī arNši49
HUywMl llIV-U t platības 14 45 ha, kopvērtībā Ls 7650 sadalīta t:4 vienībās, uz pils. Špakova Lavrentija Artemija d v.;
'
vērtībā no Ls 50 lidz Ls 630.
25) zirga pasi, izd no Michalovas
ntrtlivilf 11 |ļlo415 * Arokalia apgaitā 2201 numurētu koku, kopvērtībā pag. valdes 20. sept. _ 1921. g. ar.Ni>247_
HlIHli UiU IIKIU t Ls 3380, sadalītu 4 vienībās, vērtībā no Ls 600 uz pils. Broņislava Pētera d. Barkana v.

ari Makiižs, dzīvojošs Liepājā, GanīiJu iela Ns 61, 4 gadi vecu, novērtētu par Ls 77,25,
kufš vēlas saukties uzvārdā
.Smilt- deļ 1922./23. g. nomas pa'āda piedzīnieks";
šanas pēc Cēsu apr. valsis zemju in2) Jānis Belohvoēiks ar sievu Annu, spektora raksta Ns 6075 un 6056
dēiu Voldemāru
un
meitu Mildu,
Manta apskatāma ūtrupes dienā uz
dzīvojoši Daugavpils apriņķi, Livānu vieta,.
miestā, Cehuves ielā Nš 9, kurj velis
Nēķenā, 23 dec. 1924. g. Ns 10560/10581
saukties uzvārdā .Baltnianls";
Priekšnieka pal. (paraksts).
3) Pēters Lapsa, ari Lapsiņš, dzīvojošs
Rīg,:, Lāčplēša ielā Nš 36 —
Aizputes apr.priekšnieka
vēlas saukties uzv.'rdā .Lapsiņš";
4) Antonija Smidt, dzīvojoši Rīgā, Brupalīgs I. iecirknī
ņenieku itlā Ns 58/60, dz. 17, kura
dara :inamu vispārībai, ka 16. janvārī
vēlas saukties uzvārdā .Lazdupe";
1975. g., pulksten 10 tītā, Aizputē, pie
5) Fricis DakSa, ari Diikse
ar sievu
Annu, dzīvojoši Liepājā, Vakzales stacijas, Jsnkeloviča koku zāģētavā noiela Nš 33, kuri
vē as saukties uz- turēs
līdz Ls 12
vārda .Krūmiņš" un
Torgos pielaidīs personas, kuras bus iemaksājušas
10°/o drošības naudas
6) Jāzeps Vīkšnelis ar
sievu Emmu,
meitu Li iju un dēlu Arvīdu, dzīvojoši kura atklātā vairāksolīšana nsidos pret no vērtētās sumas, kura nēc nosolīšan is pabildināma līdz 10°/o no pirkšanas sumas.
Drošīoas naudu komisija pieņems p iekš torgu sākšanas.
Rīgā, Lāču ielā Nš 8, dz. 33, ku;i tūlītēju samaksu Aronam JankeloCirtumu tīrīšanas un apmežošanas nauda iemaksājama pie ciršanas biļetes
veļas saukties uzvārdā .V.ksna".
vičam
aprakstītas
senošas mantas:
lietots zāģu gaters Esteras fir.Tias A. G. izņemšanas
varbūtēji
iebildumi
pret
pievesto
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no torģiem
lūgumu ievērošanu paziņojami iekšlietu Ns 2541, novērtēts Ls 1000 un 7290
pec saviem ies atiem
jaunas
priežu plank.-s
ministrijai t r i j u mēnešu laikā , skaitot kubik pēdas
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie Bormaņu mežziņa.
no šāsludinājuma publicēšanas dienas; L> 174 i, kopā Ls 2740. dēļ procentali
pretēja gadījumā, pēc minētā termiņa peļņas nodokļa par 1923. g. piedzīšanas
17S68
2
Gaujenes virsmežniecība.
pēc tiešo nodokļa departamenta rakstiem
notecēšanas, lūgumus izpildīs.
Kandavas apvienotai
Naukšēnu pagasta
Rīgā, ^0. decembrī 1924. g. Ns 58255/V no 8. oktobra 1924. g. zem NšNs 808/K.

GAU3ENES VIRSMEŽNIECĪBA
pirdss mutiskos

tors.s

Ošrijpi,

un 809 K.

Administratīvā departamenta

vicedirektora v. i. V. Ludiņš.
17856

Nodalās

vad. v. i. K.

A t> e 1s.

Paziņojums.
1924. g. 3. decembrī

finansu

ministrs

apstiprinājis statūtus

„Rīgas stiepuļu un naglu

„Tēcenu" I. pakāpes

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā uz
pamatskolai
vietas.
Aizputē, 23. decembrī 1924. g.
(Valmieras
apriņķī.
st?c. Naukšēni),
Aizputes apr priekšn. pal. I. iec. (paraksts)
vajadzīgs
.
18156
Darbvedis Bulte.

depaitam ntam
N Zemkopi,
ir vajadzīgas

I. skolotājs - pārzinis.

Kandidāti ar pilnas pamatskolas sko^
tiek uzaicinātil 4. janvārī
fabrikas akciju sab.", spridzināšanas mašīnas lotāja tiesībām,
1925 g,
pulksten 12 diena, ierast-es
kuras mēiķis ir iegūt, paplašināt un izNaukšēnu
pagasta namā, personīgi pie
un velkonis
mantot Zanueļam Gamza piad-n.šo stiepagasta palomes uz noligšanu, iesniedzot
Lubānes
ezera
ūdens
līmeņa
pazemināpuļu un naglu fabriku un tirgoties ar
attiecīgus dokumentus.
šanas daibi.-m
stiepulēm, natjlām dažādu šķiru metāla
Alga un zeme pēc valdības noteikuPiedāvājumi
iesniedzami
līdz
15
janv.
ražojumiem un citām precēm.
miem, brivs dzīvoklis, apkurināšana un
1925. g, kultūras
techīiskai
nodaļai,
Šo mērķa
sa^niegšansi
sabiedrība Noliktavas itlā Ns 1, dz. 8, kur ari sa- apgaismošana.
pārņem savā īpašumā Zarru-lam Gamza ņemamas tuv.'kas
Priekšroka muzikāliem
un sabiedriziņas.
18112
skiem darbiniekiem.
piederošo un R:g i, Patveries ielī Nš 8-a,
2
at'odošos Mienuļu un naglu fabriku ar
Valdes priekšsēdētājs (paraksts)
Iecavas
pag.
valde
visiem aktīviem un pa iviem.
18140
Darbvedis (paraksts).
paziņo vispārībai, ka papildu
Sabied ibas dibinātāji ir Latvijis pil*
Šlioms Girš.-. Gamza, Zamuels Gamza,
Rundāles pagastā,
rozā listu pieņemšana
Mak=s Gamza, Bori.-s Kreinuks un Marks
Bauskas apr., I. pakāpes pamatskolai
uz Iecavas jaunprojektēismo miestu noRozovskis.
tiks lidz 20. janvārim 1925. g.
vajadzīgs
18137
Pamatka,itals Ls 100 000.—, kas sadalīts .'00 akcijās pa- Ls 200 — katra.
^
:s sēdeklis atrodas Rīga.

1zri. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
Revident*» <? . Zalpete

K|ūdas izlabojums.

.Vaid. Vestn.' 1924. g. 30. decembrī
295. numur - ievietota šoseju un zemes
ceļu valdes sacensības sludinājumā ie- ,
vie usies kļūda: iespiests, ka min. valde
izsludj a ctrreizēji galīgu r-kstisku sa- .
censibii ktra teksta vietā vajaga stāvēt:;
^
otrreizēju
galīgu rakstisku un mutisku
sacensību.
18077

sKoias pārzinis

ar pi nas pamatskolas skolotajā tiesībām,
muzikāls, sabiedrisks darbinieks.
Paziņojumi
Kandidātus lūdz pieteiktie- personīgi
vai rakstiski uz vēlēšanām 10. janvāri
finansu ministrs 1924. g 3. decembri
1925. g., pulkst. 12 dk-nā. Rundāles
apsi'rinājis: Piena produktu pārstrāpagasta nama. pie pagasta pado-nes,
dāšanas akciju sabiedrības .Bagrik*
iesniedzot dokumentus psr
izglītības
st tūtu 37. S giczījumu, saskaņā ar kuru
? cenzu, kā ari apliecības par līdzšinēju
sabied ibas pirrr
ds skaitās
Skrīveru
pag.
valde
ar
šo
izsludina
1 darbību. Alga i>ec pastāvošiem noteino sabiediības d rbbas s kūma lidz par neder,
ka nozagtu, Latv. iekšz kumiem; 10 pūr^. ajamzemes, sakņu
1925. gada 31. dīcjuibrim.
ar Nš 284, izd. 10. manā 1920. g dārzs, augļu dārzs un brīvs dzīvokls
Tirdzn. un banku nod pr. A. K a c e n s. uz Ievas Andreja m. Zemitan, dzim
Pri kšsed-Uja b, K. P u t e 1s.
a Z a 1p e t e r s. Ozoliņ v.
16582! 18076
2
Drbvedis (parakstsi.
16J-9*

6 - klasīgai

pamatskolai

Kandava, vajadzīgs

p mnrtād as

Kandidāti '-tēsi ar pilnas pam tsko'bs

tiesībām, tiek uzaicināti (-tas) iesniegt
Kandavas apvienotās p-matskolas padomei savus oriģinaldokum ntus par savu
cenzu un ārsta apliecību - par veselības
š avokli vai ierasties personīgi pirmdien,
5. janvārī 1925 g., pulksten 12 dunā
pie Kandavas pagasta
padomes, kufā
laika
notiks skolotāja
vēlēšanas Kandavas pagasta mājā. Alga pēc valdības
noteikumiem.

Neievēlēšanas gadījumā oriģināldokumenti tiks atgrezti.
1
Priekšnieks Strēlnieks.
18064
Darbvedis P. Laukmans
Rigas kara apr. _ priekšn. izsludina
nederigu nozaudēto karaklausības

apliecību ar Nš 14493 izdotu 15. augustā
'02? g no Rīgas kara apr. priekši uz
Kārļa Andreja d Akmeņkalna v 1809 '
K3[a

,iief.> izsluuiit:
nozaud-to

Jansona

karaklausīt^.a7liecību ar Nš 3062/k, izdotu jūlijā
1921. g. no Apsardz min. budž un
Lred. pārvaldes
uz
Jāni Jāņa dēli
'
Rudziša vā^dii
l*-03

v.

16528

Liiuii ob in iiseii

iiiin tiii.

1924. gada 22. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts tipograiiji,

pili, 1. istaba, kur ari vienīgi jāgriež? *
ar pieprasījumiem.
Burtnics
mak sā:
bez piesūtīs n
Ls 0,26
ar piesūtīšanu . , 0.28
182)

18 )
184)
185)
186)

Papildinājumi

likumā par dažām
aptieku atvēršanas
pārgrozībām
kārtība.
Likums par valsts kases zīmēm.
Likums par labības rezervēm.
Likums par
Liepājas - Jelgavasdzelzsceļa būvi.
Likums par pilsētas tiesību piešķiršanu Vecauces miestam

187)

Likums

188)

Papildinājums noteikumos par nokalpoto gadu aprēķināšanu obligatorisko skolu skolotājiem.
Mežu takses pazeminājums.
Skolu saraksts, kuru apmeklēšana
dod tiesļbu atlikt iesaukšanu obligatoriska aktiva ka{a dien
Pārgrozījums noteikumos par kara
zinību pasniedzēju atalgojumu.
Nolīgums starp Latviju un Lietuvu
par Latvijas-Lie uvas robežas pāriešana> noteikumiem
pierobežas

ap

.-igis Kāja apr. p icp.^.ucks iz« iuu
par lederīgu nozaudēto karaklausība

nederīgu

izd no šis pag. valdes 17. dec. 1921 g.
ar Nš 1278 uz
Žaņa
Kristapa
d..

pe

liecību ar Nš 24991, izdotu 9. novembrī
1921. g. no Rīgas kara apr. priekšn. uz
lankeļa Arona d^la Cukc-a v.
18092

rtigas

Džīīkstes-Pienavas
pag., valde izslud.
par neder., kā nozaud., Latv. iek-z pasi,

«las-es

skolotājs Mo)

jbi

16342

Džīīkstes-Pienavas
pag. valde izslud.
par neder., kā nozaud., Latv. iekšz.
pasi, izd. no šis pag. valdes 19-,aug.
1921. g. ar Nš 1380 uz Zelmas Kaspara,
m. Cuma v
1 478

189)

190)

191)

192)

par

vaislas

joslā dzīvojošiem
soņiem.

ērzeļu

izlasi

šo valstu

pil-

Pārlabojums Lik. kr. š g 7n skaitli.

Nacionālais teatrs.
Piektdien. 2. janvārī, pulkst n 7/3 vak.
Lilijas Šientel vie^ošanīs.

Mēmeles pag. vaide izsludina par
neder. 19. sept. 1924. g. no šīs pag.
,J_«nneIiJ_i danna :
valdes uz Pētera Riekstiņa v., zirja pasi Sestdien.^ janvāri, pu ksten 72 vakara
ar Nš 451, kas piet. par nozaud.
16755
.lūpu _er<ulL«'. 1819L

Rīgas apgabaltiesas i civilnod
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019..
p. p. pamata paziņo, ka [pēc 1913. e
31. oktobrī
Mārsnēnu
,J _aun-Pauzul
Ns 29'

Petera_

Pētera

pagastā mirušii
mājas
īpašnieka

dēla

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

atklāta tiesas sēde 9 decembrī 1Q>4 g
izklausīja mir. Miķeļa Jēkaba d Zvirģz
Jina
mantošanas lietu
un
nolēmap'ar
prombūtne
esoša
Miķeļa
Kārļa
d.
Zvirgzdiņa mantību iecelt aizgādniecību,
par ko arpaveli pazinot Rīgas Jūrmalas

Z a% i s (Zakke)
uzaicina, kam ii
uz šo mantojumu, vai sakari ar to, tiesības; pilsētas bariņu tiesai.
ka
mantiniekiem,
legatarijiem,
fīdeiRīgā, 1924. g. 10. decembrī
Ns 4071
komisarijiem,
kreditoriem} u. t. t, piePriekšsēd. v. A. Veidners
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
16971
Sekretārs A. Kalve.
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas
Vald. Vēstn." Rīgas apgabaltiesas
3. civilnod.
*
āvas
tiesības
Ja minētās personas
atklātā tiesas sēdē 9. decembrī 1924 g.
augša uzradītā termiņā nepieteiks,
tad
izklausīja Bertas Prozorovas lūgumu dēļ
viņas atzīs, kā šis tiesības zaudējušas
ir atklāts mantojums un

Rīgā, IH24. g. 13 decembri.
LNš409£
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s.
17463
'
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnod.

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p. p pamata paziņo, ka pec i918. g
14. maijā Rīgā mirušā nanilidzīpašnieks
Franča
Ādama
d. P 1 eļ n e v i č a
ii
atklāts
mantojums
un
kam
uzaicina,
ir
uz
šo mantojumu,
vai sakarā
ar
to,
tiesības
kā
mantiniekiem,
lega-

tarijiem,

fideikomisarijiem,

u. t. t,

pieteikt

tiesai
no

sešu

šī

šīs

mēnešu

sludinājuma

kreditoriem

tiesības

minētai

jaikā,

skaitot

iespiešanas

dienas

.Valdības Vēstnesī."
Ja minētās
personas
augšā uzrādītā termiņā

savas
tiesības
nepieteiks,
tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1924. g. 13. decembrī. L Ns 4058
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
17474

Rīgas apgabaltiesas
p. p. pamata paziņo,
24.

septembrī

„Pirc Nš 11"
īpašn.

ir atklāts

ka

Lugažu

un

Kārļa

3. civilnod
2014.

un

2019.

pec

1904. g.

pagastā

mirušā

.Ķeizar Nš 10

Josifa

d.

mājas

Hassmaņa

mantojums un

uzaicina

kam

ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem,

iideikornisarijiem,
pieteikt

sešu

šīs

krediioriem

tiesības

mēnešu

sludinājuma

u. t. t.,

minētai

laikā,

iespiešanas

tiesai

skaitot no šī
dienas .Vaid.

Vēstnesī."
Ja minētās
augšā uziadītā

personas
terminā

esošā
mantu

iecelšanas par prombūtnē

Jēkaba Alekseja
un
nolēma:

d.

Prozorova

prombūtne

esošā

Jēkaba

par
bezvēsts
Alekseja
d

Prozorova

mantu

iecelt

aizgādniecību,

par

ko

paziņot

Rīgas

pilsētas

bāriņu

savas tiesības
nepieteiks,
tad

Nš 4087

un 2019.

p.p. pamata paziņo,
ka [pec
1922. g.
l.septembiī Ogres pag. ,Vec-lndriķenos*
mirušā Andža
Jēkaba dēla Sakne
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz

šo

mantojumu,

tiesības

kā
šīs

sešu

tiesības,

mēnešu

sludinājuma
Vēstnesī."
Ja minētās

iespiešanas
personas

atzīs

kā

o,

ar

legatarijiem,
u.

minētai

laikā,

augšā uzrādītā-termiņā
viņas

sakarā

kreditoriem

fideikomisarijiem,
pieteikt

vai

mantiniekiem

t.

t.,

tiesība*

nepieteiks,

tad

šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 18. dec

L Ns3582/24

Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t a 1 s.
5ekretars A. Kalve.

17720

Rīgas apgabaltiesas

nolēma:
Jānim

1) atzīt

Jēkaba

d.

par

iznīcinātām uz

Bērziņam

piederošo

a) 18. aprili

3. civilnod.

ingrosētas:

1879 g. ar Nš 347, par 300 rbļ.

ir
pārgājusi
uz_ Konrādu
blankod. f.
Knirimu, ka
cesionaru, kas viņu ir cedejis atkal blanko.
Rīgā, 1924. g. 11. decembrī. Nš 3270

Priekšs. v. A. Veidners.
17167

Sekretārs A K a 1 v e

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

?

labu,

trīs obligācijas ir pārgājušas
Jāņa

uz

kuras

Pēteri

d. Dannbergu.

Rīgā, 1924. g. 12. decembrī.
17180

Ns 1549

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

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām
17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 29. oktobra
lēmumu reģistrēta
bezpeļņas
biedrība:
.Rīgas Pārdaugavas ārstu biedrība", ar

valdes sēdekli Rīgā.
17239

Nodaļas pārzinis E g 1i t s.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa

paziņo, ka ar viņas 1924. g. 26. novembra
lēmumu pārreģistrēta
.Latviešu mazās
zem jauna
skatuves
aktieru
biedrība"
nosaukuma:
.Latvijas artistu biedrība",
kā ari reģistrēti biedrības biedru pilnā
sapulcē 28. oktobrī 1924. g pieņemtie
grozītie statūti.

ar valdes
apr., ar zemes grāmatu reģ. Ns 1824, par ,'..atvijas
Gerliņam, un sēdekli Rīsjā.
labu
Pēteram
Jāna
d
Nodaļas pār.inis E g 1 i t s.
2) obligāciju par
350 rbļ, apstiprinātu
Sekretārs Fridrichsons.
4. jūnijā 1903. g. ar Ns ,24, uz to pašu 17241
nekustamu īpašumu Ottilijai Laurai Jāņa
īrnieku

17186

biedrība",

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa

Ns 3437

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs VKj» 1 v e.

j

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

uz likuma par

biedrībām, savienībām un
17. p. pamata
organizācijām

politisisām
paziņo, ka ar viņas ši gada 26. novembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
. Vecpiebalgas labdarības biedrība", ar

valdes sēdekli Vecpiebalgā.
tiesas sēde 2. decembri 19]
d. TerNikita
Nodaļas pārzinis i Egl:
izklausīja
mir.
Ivana
li
lūgumu
deļ 17247
Akopova
administrācijas
beKretars r r i a r
c
s o n s.
un
nozudušu
obligācijas atzīšanas par
nodaļa
reģistrac.
Rīgas
apgabalt.
obligāciju
lēma: 1) atzīt par iznīcinātu
uz I kūma par biedrībām, savieiībāmun
par 19,300 rbļ., kas apsUp,i»la 15. no1/ p. pamata
vembrī 19 1. g. ar Ns i 9, uz lvanam poli. i-kam i-r^ .irzacijām
g.
26. novembra
nepaziņo, ka ar viņas 1924.
Nikita d. Ter-Akopovam piederošo
bezpeļņas biec
lēmumu reģistrēta
kustamo īpašumu Rīgas pilsēta, III. hipoun kultu:eli
tēku
iecirknī
ar
zemes
grām. reģ.
. Ebreju jaunatnes nacionāla
bitei hoon", ar
.Hisachduth
biedrība
Ns 2410, par labj Rigas pilsebiNš 229 valdes sēdekli Rīgā.
Rīgā, 1924. g. 10. decembri
Nodaļas pārzinis E g I i t s
ipņe s.

atklātā

Priekšsēdētāja

16973

v. A. V e

Sekretārs

'
A. Kalve.

Jelgavā, 10. dec. 1924. g.

L. Ns 332 21

Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.
17129
Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
vieta nezināma, četru mēnešu laikā iera-

sties šai tiesā saņemt nor'akstus

17243

Sekretārs Fridrichsons.

no viņa

lietu noliks uz termiņu un izspriedis bez
viņa

Nodaļas pārzinis E g 1i t s.
tiesas sēdē 9. decembri
17244
Sekretārs Frid r i ch sons.
izklausīja Otilijas Jā;a m. Dzilne, dzim
Kalniņ lūgumu deļ hipotekari=ko parādu
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
1) atzīt par
dzēšanas un nolēma:
samaksātām: 1) obligāciju par 250 t rbļ, uz likuma par biedrībām, savienībām un
17. p. pamata
apstiprinātu
19. martā 1914 g ar Ns 261, politiskām organizācijām
uz nekustamu īpašumu Podzenes muižas Izz iņo, ka ar viņas 1924. g. 26. novembra
reģistrēta
bezpeļņas biedrīoa:
zemnieku zemes Gaiļu mājām, Valmieras lēmumu

m. Kalniņ par labu.
Rīgā, 1924. g. 11. decembri.

papirus

sievas Marijas Elizabetes K 1 ī " e iesūdzības raksta
viņu
laulības
šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
)a minētā laikā aicināmais neierastos,

d. Egl tim par

1924. g.

atklātā

pārējos

Jānim Jāņa

Karolines

obligācija
Augusta

visus

uz civ. ties. lik. 293, 301. un 309. p.p
pamata uzaicina J.:ni K 1i v i, kura dzīves

tiesas sēdē 9. decembrī

izklausīja

uz tiesas sēdi un

atstās tiesas kancleja.

par laba Voldemāram Brožem; b) 15. martā
1891. g. ar Ns 61, par 600 rbļ. izdotu
par labu Pēteram Jegeram un c) 5. sept.
1902. g. ar Nš 317, par 400 rbļ., izdotu

1924. g.
(Karlines) Jēkaba m. Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
Luste, dzim. \ e;denbaum lūgumu d>ļ uz likuma par iedrībām, savienībām un
hipotekarisko. parādu dzīšanas un nopolitiskām organizācijām
17. p. pamata
lēma:
1) atzīt par iznīcināta uz Karopaziņo, ka a viņas 1924. g. 26. novembra
Veidenbaum
linei Jēkaba m. Luste. dzim.
lēmumu
reģistrētā
bezpeļņas biedrība:
īpašumu
Mūru
piederošo nekustamo
lopkopības
pārrau.Vestienas-Devēnas
mājam,
muižas zemnieku zemes Kalacu
dzības biedrība", ar va:des sēdekli VeValmieras apr., ar zemes grāmatu reģ. stieias pagastā.
Ns 802, apstiprināta 20. novembrī 1889. g.
Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
ar Ns 2709, obigaciju par 903 rbļ. izdotu
17240
Sekretārs Fridrichsons.
par labu Jānim Sietingsonam, kas minēto
blahko un kura
obligāciju ir cedējis
atklātā

Jelgavas

apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka, saskaņā ar
šās _ tiesas
1924. gada 25 septembra
^
noleTumu, ir iecelts aizgādnis
promesošā Timoteja Dementjeva at
mantībai

Jelgavā, 15 dec. 1924. g.

L.NŠ1096 24

Priekšsēd._ v. Feldmans.
Sekretārs Ķ. Pussars.

17638

klātbūtnes.

dzīves
jumu

vietu
uz

Ja ieradīsies,

Jelgavā

tiesas

sēdi

bet

neuzdos,
un

visus

savu

17130

Sekretāra

17137

oal. F. K ā o s.

L.N?610 24

Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 24. novembra
to personu, kuras
nolēmuma, uzaicina
rokās atrodas obligācija par 65.000 kr.
fbļ.,

izdota

^

uz Emīlijas i. d. Ropp, dzim.

baroneses Ščping vārdu, korob. 1876 g.
28 oktobrī zem Ns 309, uz Tukuma apr.
.Bikstu-' muižu ar zem. Ns 118, — iesniegt
to šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no
sludinājuma
iespiešanas
.Valdības Vēstnesī".

1924. g.
6 4 24. g.
I d mans.

Prlei
17434

Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltie a,

dienas

šā gada 4. dec:

uz savu

pam,

vispārībai, ka

zināmu

pēc obligācijas par 3600 kr. rbļ
koroborēts 1911. g- 15. janv. M
apr, Seces pagasta
uz
Jaunjelgavas
Ns 7 mājam ar zem gr.
parāds

.Balod-Brcnce"

(68 atzīts par samaksātu un lūdzēaizgādņiem
bankas
jiem Dona
dota
tiesība
prasīt ša parada dz.
zemesgrāmatās.
Jelgavā, 10 decembri 1921. g.
L. Ns 622

Priekšsēdētāja v. E. F e I d m a n s.
Sekretārs K. Pussars

7433

Liepājas apgabaltiesa,
lūguma, saskaņā ar
uz Jāņa Strazdiņa
decembra,
savu
lēmumu 1922. g. 7.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2o8 . un
2084. p. p un 1920. g. 18_ marta likuma,
uzaicina
obligācijas
turētāju, kura izdota par 1500 rbļ. uz barona Nikolaja
Ditricha d. Grothusa vārdu un 1896. _ g.
9. m;uti zem žurn. hk 138 nostiprināta
uz laulātiem draugiem Zaimo Andža <L
diņam un Lizei Indriķa m Strazdiņ,
dzim.
Vītol,
piederošas
nekustamas
mantas Grobiņas pilsētā zem krep. Ns 18,
mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, lidzņemot minēto obligāciju dēļ iemaksāto
Ls 32,40 t. i. parāda ar _ procentēm
saņemšanas.
Pec minētā
termiņa
notecēšanas, ari obligācijas turētāja neieraatzīs
par
sašanas gadījuma, pāradu
maksātu, piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
parādu
izdzēšanu iz zeme

Liepājā, 1921. g. 12. decembri.
974-1-2' .
Priekšsēdei Ija

17228

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas
27.

b. V. Bienenstams.

novembrī

apgabaltie
1024.

g.

uz

uz

Jāņa

L e j i ņ a, lūgumu un
civ. proc. lik.
2081.—2086. p.p. nolem a:
Ja minētā termiņā obligāciju neiesi
1) paradu 50C0 rbļ. pēc
obligācijas.
tiesa to atzīs par
iznicinātu un lūdzējai
zdotas uz Augusta Lejiņa
vārdu
un
Emīlijai I. cl. Ropp, kufš sevi uzdod par
8. jūnija 1911. g. nostiprinātas uz Jānim
šī akta
likumīgo
īpašnieci,
izsniegs
Jāi . a d. Lejiņam pieder, nekust, mantas
akta
izrakstu,
kur,? stāsies nozudušā
Ventspilī,
1. kv. ar krep.
Ns 52B,
orģinala viet.i.
Jelgavā,

1924. g

— atzīt

30. novembrī.

Priekšsēdētāja

17136

pamatodamās
vembra

grāmatu

uz

savu

ipārībai

nodaļā

līdz

ar

pašu obligāciju
pieprasīt

minēto

Liepājā, 3. dec. 1924 g.

ā gada 29. no-

nolēmu

samaksātu

un

zemes-

parādu izdzē-

šanu iz zemesgrāmatām.

apgabaltiesa,
;

pilnīgi

procentēm

par iznīcinātu;
2) atvēlēt
lūdzējam

v. Feldmans.

Sekmtars K. Pussars.

Jelgavas

par

visām

L. Ns 1226/24.

aicinā-

v. R. Mūllers.

1924. g.

Priekšsēd. v. E. Feldmans.

pārējos

papirus atstās tiesas kancleja.
Jelgavā, 8. dec. 1921. g
LNs429,24
Priekšsēd

lelgavā, 29. nov.

ņ
šanu zemesgrāmatas.
Jelgavā, 10 decembri

nolēmumu, dara

Jelgavas

politiskam

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
atklātā tiesas sēdē 9. decembrī 1924. g.
ieradīsies,'bet savu
izklausīja Jāņa Jēkaba d. Bērziņa lūgumu viņas klātbūtnes. Ja
dēļ hipotekarisko
parādu
dzēšanas un dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu

tiesai

skaitot no šī
dienas .Vaid
savas

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa

dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

apstiprinātās trīs obligācijas,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
2014.

Nodaļas pārzinis E glīts.
Sekretārs Fridrichsons.

1774t

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod,

mieras apriņķī, ar zemes grām. reģ. Ns 71,

Sekretārs A. Kalve.

uz civ. ties. lik. 7011 ,

mi likuma par biedrībām, savienībām
un
pol.tisk m organizācijām
17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g.
26 novembra
lēmumu reģistrēta
bezpeļņas biedrība:
.Skultes labdarības biedrība", ar valdes
sēdekli Skultes pagastā.

uz, likuma par biedrībām , savienībām un
apgabaltiesa,
organizācijām
17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 26.novembra pamatodamās uz savu šā gada 18
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
lēmumu reģistrēta
bezpeļņas biedrība: nolēmumu, dara
vispārībai zināmu, ka
16957
Sekretārs A. Kalve.
.Naukšēnu izglītības biedriua'J ar valdes parāds 100 kr. rub. apmērā, pēcplrkumapardevuma
līguma, korob. 1911. gadā
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. sēde'di Naukšēnu pagastā
Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
16. decembrī ar Ns 3873
uz Bauskas
atklātā tiesas sēdē -2. decembrī 1924. g. 17246
Sekretārs Fridrichsons.
apr., Nīzeres muižas .Trūle" mājām ar
izklausīja mir. Vasilija Jāņa d. Pavlova
zemesgrāmatu
Nš 4705 .
—
atzīts
mantošanas lietu un nolēma: par bezRīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa par samaksātu un lūdzējam
Mārtivēsts
prombūtnē
esošās Aleksandras
uz likuma par biedrībām, savienībām un ņam
tiesība
Trūle
dota
prasīt
Fedotovas mantību iecelt aizgādniecību,
politisk m organizācijām
17. p. pamata ša parada dzēšanu
zemesgrāmatās
par ko ar pavēli paziņot
Rigas pilsētas
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 26. novembra
Jelgavā, 6. dec. 1924. g.
LNsl5-9/23
bariņu tiesai.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Priekšsēd. v. E Feldmans.
Rigā, 1924. g. 8. decembri.
Ns 146 .Ainažu jūrmalas mednieku biedrība",
Sekretārs K. Pussars.
17134
ar valdes sēdekli A-nažos.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
16913
Sekretārs A. Kalve.
17212
Sekretārs Fridrichsons.
pamatodamas uz sava ša gadi 17. nov.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāta liesas sēde 25. novembrī 1924. g.
Jelgavas apgabaltiesa, nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 6250 rbļ. apmērā, pēc pirkšanasizklausīja mir. Pētera Rudzīša mantojuma
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 309 . p.p
pardos' anas līguma, korobor.
1869. g
lietu un nolēma:
par bezvēsts prompamata uzaicina
Annu Martina meitu
14. aprilī ar
Nš 31/1085 uz
Jelgavas
būtnē esošā Kārļa
Pētera
d.
kudziti
Gulbis, d<im. Krastiņ, kuras dzives apr., Liel-Herķenes
muižas
„2ukle"
iecelt aizgādniecību,
par
ko ar pavēļj vieta nezināma, četru mēnešu laikā ieramājām
ar
hipotēkas
Ns
1997, —
ziņot attiecīgai pagasta tiesai.
sties šai tiesā saņemt norakstus no viņas atzīts par
samaksātu
un
lūdzējam
Ns 24£6 vīra Ādolfa
Rīgā, 1924. g. 8. decembrī.
Jāņa dēla Gulbja
iesūK r i šj ā n i m
F o g ej i m
dota
dzrbas
raksta
laulības
šķiršanas
viņu
Priekšsēd. v. A. Veidners.
tiesība prasīt ša parīda dzēšanu zemes16944
Sekretārs A. Kalve.
lietā un no pielikumiem un uzdot savu grāmatās.
Rīgā, 1924. g. 9. decembrī.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz
sava šā gada 4. de:ojoties
uz civ. proc. iik. 1958. p.. pamatodamās
zijazino, ka
šīs tiesas sēdē 1925. g. cembra nolēmumu, dara vispārībai
parāds pec obligācijas par
10. janvārī attaisīs un nolasīs 15. aprili nāmu, ka
temumu reģistrēta
bezpeļņas
biedrība:
1914. g. 18aprīli
dēla
1913. gadā mirušā Kārļa Mārtiņa
kr. rbļ., korob.
Bjelriba
.Bernu drjjgs",
ar valdes Zigmunda
zem Nš 993 uz Bauskas apr., Bārbeles
le>
sēdekli Rīgā.
ar zem gr.
le'gavā, 17. dec. 1924. g. L. Nš 1612 24 pag, .Cedeļmaņu" mājam
Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
un jū,\š 4188 atzīts par samaksātu
17248
Sekretārs Fridrichsons.
Priekšsēdētāja v. Feldmans
zemes bankas aizgāddzējiem
Donas
177(19
Sekretārs X. Pussars.
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
iem dota tiesība prasīt ša parada dzē-

tiesai.

viņas atzīs kā šīs fiesibas zaudējušas. nekustamo īpašumu
Ķieģeļu
muižas
Rīgā, 1924. g. 13 decembri. LNŠ4030
mājām, Valzemnieku zemes Pirtnieku
Priekšsēd. v. A. Veidners.
17475

Jelgavas apgabaltiesa,

Jelgavas apgabaltiesa,

Sekretārs A. Kalve.

uz civ. ties. lik. 2011.,

aizgādniecības

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām
uu
politiskam organizācijām
17. p. pamata
pazir
,ņas 1924. g. 26. novembra

zi-

Nš

Priekšsēd. b. V. B i e n e n št a m s.

16719 Sekretārs A. Kasperovi
nāmu, ka parādi
im uz Bauska-;
apr iņķa, Bauskas Pusmuižas ,F
apgabaltiesa
Liepājas
iz civ proc. lik.
1967., 20
2932, korobor
?079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uz .1. ņa
i.
nov.
1924.
g.
un Verēnas
obligācijām:
1) par 7500 rbļ., korob. '
uzaicina visas personas,
kurām būtu
un civ.
proc. lik
lūgumu
1898
g. Irt. decembri zem Ns 1200, Lejiņu
'
kādi strīdi vai ierunas pret 8. augusta
p.p. nolēma:
kujas
parāda
atlikums ir
3600 rbļ,, 2081.—2086.
924. g. mirušā .āņa Miķeļa d. Egle s,
I) paradu 8U00 rbļ. pēc obligācijas,
2) par 1000 rbļ-, korob. 1907. g. 23. ok2. augustā 1924. g mājas kārtībā sastātas uz Ventspils
pilsētas bankas
tobrī zem Nš 1845, 3) par
1500
dīto testamentu, pieteikt
savus strīdus
i un 2. februāri 1915. g. no
korob.
1907. g. 27. septembri
un ierunas šai tiesai seši mēnešu laikā,
Jānim
un ? Verēnai
Lejiņiem
I) par
Nš 1710 un
3000 rbļ., korob. nātas uz
skiitot no sludinājuma
iespiešanas dienas
mantas
Ventspiederošas
1915. g: 3 janvārī zem Ns 4 — atzīti
las .Valdības Vēstnesī".
ar kreposta
Ns 52,
i. kvartāli
pili,
par samaksātiem un lūdzējam Teodoram
Pēc minētā termiņa notecēšanas. I
atzit _ par
pilnīgi
sani
Ragovskim dota tiesib i prasīt šo parādu
nekādas ierunas nepieņems un nepieun pašu oblilidz ar visām p
grāmat īs.
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē
gāciju par iznīcin
Jelgavā, 192-1 g. 6. decembrī.
jušām.
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemesL. Nš 691 24.
1530,
grāmatu
Jelgavā, 10. dec. 1924. g. L Ns
2nodaļa _ minēto parādu
izdzēv Feldmans.
Piāci.
šanu iz zemesgrāmatām.
Ns 69^/24
Priekšsēdētāja
v Feldmans
Sekretārs K. Pussars.
17135
17424
Liepājā, 4. decembrī 1924. g.
Fekretars. Ķ. P u s s a r s.

Jelgavas

apgabaltiesa,

Priekšsēdētāja b. V. Biene ns t a m s.
Sekretārs A. Kasperov
16722
gada
6.
okt.
pamatodam
uz civ. proc. tik. 1967., 2011.—2014.,
kuras
ropersonu,
lēmuma, uzaicina to
Liepājas apgabaltiesa,
2079. un priv. lik. 2451. p p. pamata,
kās
atrodas obligācija par 3000 rub.,
g.
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
2'. novembri _ 1'24.
uz
vardu,
korob.
Matisa
Barona
izdota uz Anša
F i t i ņ a
lūgumu
un
stridi
vai ierunas pret
12. septembrī
civ. proc
Nr
470 _ uz
!910. g. 19.
martā
zem
lik. 2081.—2086. p.p
1924. g. mirušā Anša Friča
d.
nolēma:
Tukuma apr Smirdēs .Katlāpu" mājam
1) paradu 2000 rbļ. pec obliga
driša 12. m.- iijā
1924. g. mājas kārtība
to
ar
zemes gram.JVr. 3t07iesniegt
d.
sastādīto testamentu, pieteikt savus strīdus -j ti
Dibeta vārdu
"ka, skaitot no izd. uz Lapiņa Ģirta
un 18. novembrī
1909. g. ar žurn.
ari ierunas šai tiesai seši mēnešu
- Valdības
sludinājum
_"as
Ns 1242 nostiprinātas uz Matīsam Kiiskaitot
no sludinājuma iespiešanas
V.stnesī" un iesniegt minēto aktu.
slapa
d. Fitingam piederošas
nas .Valdības Vēstnesī".
nekuJa
minētā ti
Grobiņā
ar kreposta
un stamas mantas
Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
sa to atzīs par iznīcinātu
un
nepie
—
atzīt
par
pilnī
gi
».
nekādas ierunas nepieņem*
as Kraj-aizdevu
samaksātu
lūdzējai, Džūksti
lidz ar visam proce
is tiesības atzīs pa' spēku zaudē
.izdod par
šī akta

Jelg.;vas

apgabaltiesa,

jušām.

Jelgavā, 10. dec. 1924. e
I- Nš Irt 15 24
Priekšsēdētāja v. F e \dm -i n s.
Sekretārs K- Pussars.

17425

Jelgavas apgabaltiesa,
»U.

1967.
_ civ. proc. lik
>979. un priv. lik. 245
uzaicina visas personas, k
strīdi vai ierunas pret 1920. gmi-ušā Augusta (Austera) Ar

rmiņa

,

.

L- w

v. Feldmans.

17426

Priekšsēdētāja
Sekretārs K

noinala

Prit :Feldmans.
S:kretars K. J'ussars.
;7441

apgabaltiesa,

Pussars.

zemes

bankas

aizgādņiem

sanu
L. Ns 58

JeL

ribri

1924. g.

Priekšsēdētāja v. E Feldmans.
17435

minēto

pieprasīt
zemesgrāparadu
izdzēšanu iz

zemesgrāmatām un
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas

1924. g.

L. Nš 129 24. g.

Donas
dota tiesīli

gaciju par iznicin
2) atvēlēt lūdz.
matu nod.

nāmu, ka
48J0 rubļ.,
zem Nš 259 ui 4
Biržu :
*& 1839, atzīts par samak
.

*? zaudē

teiktas
jašātn
Jelgavā, i

likumīgo īpašnn
rakstivietā.
Jelgavā, 13. decembrī

z savu mu, dara vispārībai zipēc obligācijas par
911. g. 31. jar
korob.

n.

ierunas ne
tiesības atzī-

?1 šā

Jelgavas

1920. g. 6. okt
Rumkalna
jas kārtībā sastādīto testsmeni:
. strīdus jn i runas šai 1

nekādas

Jelgavas apg abaltiesa,

Sekretārs K. Pussars

.

pozīta

līdz

kreditora

Liepāja, 4. dec. 1924. g.
Priekšsēd. b
16721

Sekretārs

de-

ierašanai.

j*653 24

V. Bienenstams.

A. Kasnerovičs

Latg. apgabaltiesas
Ludzas apr. I. ie„ miertiesn.,
pamatodamies uz civ. lik. 1401. p un civ
prec. lik krāj. X. sēj. 1239. p. uzaicina
1924
gada miruša Jankeļa Dāvida d.
Donchina mantiniekus pieteikt savas
īelaiķa
mantību
miertiesneša kamera.
Ludzā,
Daugavpils
ielā
mēnešu
laikā
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas
.Vaid
4. decembrī

17195

1924. g.
Miertiesnesis

(paraksts).

__?_______________—____——.
— ???

pils apr, Višķu pag., kadeļ

Latgales apgabaltiesas krisaskaņā ar savu
lēmumu, meklē

1924. g. 28. novembja
uz Sod. lik. 522. p. li

un 2. pkt. pamata

apsūdzēto

Rēzeknes

Rozenmuižas pagasta piederigo,
veco Timoteju Maksima d. Molčasekošas:
liela
novu, kura pazīmes ir
auguma, melnu bārdu, melniem matiem,
apriņķa

kalsnēju

seju.

Visām iestādēm un personām, kuram
ir zināma minētā
J'imofeja Molčanova
uu viņa mantas atrašanās vieta, japa
izmeklēRēzeknes apriņķa
2. iecirkņa
šanas tiesnesim.

Priekšsēdētāja
1688s

Sekretāra

v. (pārak

p. v. (paraksts).

apgabaltiesas I civi -

Latgales

sa-

Daugavpilī, 4. decembrī
;3

zemes

augošu mežu, sekvestrētus

tas,

sastāvošas

no

Sosman-

1,25 desetīnu

liela

gabala, atrodošos Daugavpils apIzvoltas pagastā, Izvoltas ciema
viņš
Ušvalda) zem Ns 4, kufii
mantojis no Elizabetes. Pētera meitas un
Natālijas

rijas

Lrancīša meitas Onzuļa

Franciš.i

laikā aicināmā

lielu

uz

neieradīsies,

tikt

ievesti Latgales

zemes grāmatu renorādītās nekustamas mantas
bez
Kādiem
aprobežoju-

neapstrīdamas

bez

hipoteēarisku

ieraoīsies,, bet
neuzdos,
un
visus
aicinājumus uz
tiesas -.di
pārējos papirus atstās tiesas kancleja.

Daugavpilī

noliks

viņas,

savas

sēdi

un

izspriedis

klātbūtni

d/.ives vietas Daugavpilī

1924. g. 11. decembrī.
L. Nš -U16p/24. g

Daugavpilī,

Priekšsēdētāja

17145

v. A. Strazdiņš.

b.

Sekretārs J. Kangiirs

pārdošanas

un

tiesībām. -

apgrūtinājumu

Sekretārs A. Berg

.

Latgale: zemei grāmato aUoaata komisija
uz Kazimira

Teoiila

d. Lem pa

lūgumu

mantas, sastāvošas no
platībā 50 kv. saženu
zemes gabala,
vairāk vai mazāk atrodošos Rēzeknes
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
apriņķa.
RēzekMakašānu
pagasta
309. un 311. p.p. pamata Latvijas tirdzRežica),
slobodā
(Sloboda
ne-niecības rūpn. bankas Rēzeknes nodaļas
ievešanu
zemes
grāmatu reģistri, —
prasības lietā pret Dāvidu Gellermani un
uram ir kad<^
uziicina visas persinas,
Šlomu Linde par Ls 1700 lidz ar
teiba?
uz miaē:o neku.tamo maitu
piedzīšanu, uzaicina
Dāvidu
G e I I e r
ie nieg' korrisiiai
par to paz nojum
kura
dzīves
prasīmani,
4 mēnešu laiki
no iz,lud našsn-s dietājai
nav
zināma, četru
mēnešu
as.ValM a Vēsne. r, , re eja i.<tīlaikā, skaitot no ši sludinājuma iespiejoma" nepieteiktās tie>ib«s s a tī ies par
šanas
dien?s .Valdības Vēstnesi,ieiznīcin tām un lūdzējs var tiet ie ēsts
rasties
šai ? tiesā saņemt norakstus no LMgal s zemes grāmatu reģistri par noprasītāju
iesudzības raksta
un pie-

Latgalei epgnbnlt. 1. clvilnodaia,

likumiem

un

uzdot

savu

dzīves vietu

Daugavpili.
Ja min. laikā aicināmā neieradīsies,
izspriedīs
lietu noliks kla sšanai un
bez viņas klātbūlnes
Ja ieradīsies, be)
savu
dzives vietas Daugavpilī neuzdos,,
aicinājumus
uz
tiesas sēdi un visus
pārējos papirus atstās tiesas kancleja
Daugavp

rādītās nekustamās mantas tiesību īpašnieku
bez
kādiem
aprobežojumiem, ār

neapstrīdamas
pārdošanas
un
hipotekaris* u apgrūtinājumu tiesībām. Ne 8252

Daugavp lī, i924. g 5. decembrī.

17144

b. v. A. Strazdiņš.
Sekretārs

I. Kangurs

priekšsēdētājs

vecāksi-

notārs

17151

, 1924. g. 11 dec. LN?1089p,24

Priekšsēd

nekustamas

KoT,isi as

Apgabalties. s-

E. Helivich

Sekr tars A. B

.

rt s.

lata ie ^alaiiles n eīākais doHs
paziņo, ka pēc 1924. g. 12. septembrī pie
n.,tara A Zabelska noslēgtā
dāvināšanas liguma, apstiprināta 1924. g ,
11. decembri, Ignats
Tomasa (lomas)

Kārsavas

Latgales epgabaltiesas 1 civiin.,
uz

lik. par laulību

50. un 77. p. p. pa-

mata,
ar šo dara
1924. g 14. janvāri

zināmu,
Ādolfa

ka

tiesa

Stau -

d Ozerska, prasības lietā pret Annu
Ludviga
m. Ozersku,
dzim.
Pipiņ

d

Skangals

ieguvis

no

sava

tēva

loma
Pētera
d
Skangeļa nekustamu
'
īpašumu, Ls SOO— vērtībā, kurš atrodas
Ludzas apriņķa, Bolvu pagastā un
pa-

stāv no Bolvu-Aleksandropoles
muižas
uročiščē Valentinovo izdalīta viensētas
nosprieda: laulību, noslēgtu 1913. g.
zemes gabala Ns 2, platībā 23,90 des.
i. septembrī starp Ādolfu Staņislava d.
avpli, 1-24. g. 13. decembrī.
Ozeisku un Annu
Ludviga
m.
Pipiņ.
atzit par šķirtu.
Ns 8418
Vecākā i.ot. r< 'i tā
par

laulības

šķiršanu

Ja atbildētāja

civ.

aizmuguriski

proc. lik.

728-, 731

un 748. p. p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai
atsauksmi
vai
pārsūdzību,
tar
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Uaugavp., 4. dec :92i.g.
1G741

Priekšsēd. b. J Krūmiņš.
Sekretārs J. Ka n g u r s.

zināmu,

ka

saskaņā

ar

Latgales

apgabaltiesas 1924. g. 29. novembra lēmumu, uz lik. par kooperatīviem 7. un
9. p. p. pamata
saimniecības

Krustpils

un atzīmēti kooperatīvu

drības
>
Krustpilī,
Daugavpils

lauksaimniecības
Daugavpili,
Reģistrācijas

lauk-

biedrīb;
mtie statūtu

.i

notārs

pargroreģistri.

atrodas
apriņķī, Krustpils

namā.

^
Domeniks
Jana
dēls
Lazdovskis,
ieguvis no Nikolaja Fedora d Stepanova, par 1400 latiem, dzimslietošanas
tiesības uz pilsētas gruntsgabalu 232,29
kv. asis platībā ar ēkām, Daugavpilī,
lil pilsētas iecirknī,
130. kvartālā Ns 5b
un 6b, Šosejas ielā Ns 169.
Daugavpilī,

M.Abuls.

Latgales apgabaltiesas

Dangaipil! apr. 6. iec. _iertleu8.h
uz civ. proc. lik.

1401. p

un civ. lik. krāj. X. sēj.
1239. p. un
saskaņā ar savu š. g. 27 okt lēmumu
uzaic. 1920. g. 2. janvārī Daugavpils apr.,

„
Nš"

nosaukums

H

.

^

._

s

J_

_

iv
t:

„,

fonda gab.

«

—ļ
'ra
S J

i
_ « _

_

'j: »ļ

S=j

»J

<

O.

Z

<

i-

o -?

_

s

.

i

Piezīmes

:e

_>s

^_________________

I. iecirknis.
1

Lielvārdes

nov.

Rembates

.
nov.

2
3
4

5:
6
7
8

Rembates

11

apg.

—

Fonda gab.Ns 31

I

3,30

—

Ns 32

1

Ns 183
Nsl85

I
—

.

—
—

„

—

Nsl86

1

6,20
5,01
14,80
1,30

..

—
—

NŠ186
Nsl86

11
111

5,80
11,00

3

nov.

9
10 .

2

6

apg.

apg.

,

.

17
Tildes purvi

1923. 24. g.
..

I
II

Lielvārdes

nov.

12
13

7

apg.

,

25
2i

„

27

;

1
II

.,
.

.

1

—

468

—

TU
110;

—

24
24
37
6

~

33
44

657 i
862

0,69 ;

14

2,77

52

1,14 ,
1,62

IV

1922.12.'. g.

,

173
479

3

.

64 num. būvkoki

„

413

.

,

115

.

.

num

būvkoki

3

2

2

0,38

119

6

13
6

2,97

248

13

13

1,65
7,85
10,6

461
1216
1311

—

'^

.,

1

ļ

34
252

Atstājami 15 num. būvkoki
,.
149 .
293 ,

14

Kropes

15

Aizkraukles

nov.

17

iFondagab. Ns

apg

.

nov. 21 apg.

16
17

,
,

19
20

—

„
.

.

21

?

22

.-

.
„

n. 20, 21 ap».

.

.

23
24

Aizkraukles

25

Aizkraukles nov. 20 apg.

26
27
28
29

Lielais

"

Ns
Ns
Ns
Ns

702 1

7,15

191

Nsl59

—

2,40

247
975

—

139
128 1
280 |

—
—

1

3,75

0,5
11,675
4,52 i

277'
794

i

62
66

—

13,95
11,65

'

'

—

—
—
—

Nsl64 II
Nsl57 —
Ns 143 —

,

6,15 1

24

—

81
88
89
92

Nsl64

.
—

:

-

—
Nš 80 ' -

.

18'

62

Ns 79

36
14
40
10

—
—
—

13
49
7

-

—

7
14

—

64

IV. iecirknis.
novads

24

Fonda gab. Ns 15

apg.

,

30

.
,

31
32
33'

Nš24

—

Ns 35 —

.

.

„

-

Ns22 —

.
„
„
,

—

3,32

291

1,50
5,85
7,48
12,98

1269
1402

1656

Nš36
Ns33

—
I

9,30

568
885

Nš33
JMŠ34

II
I

7,36
8,30

1223
1484

34

,

Ns34

II

8,40

1892

35

„

Nš 37

—

1,72

507

Ns39

—

13,32

1261

Nš40 —

4,64
1,62
5,76

36
37

I

38
39
40

ļ

—

.
,
.

—

.

,

Ns44

Ns 46

.

.

41
42;
43 , Zādzenes
44
451
46

nov.

25

<?

„

—
_,

49

,.
Ozolu

novads

52

,
„
„

_
_
_
_.

.

48
50
51

.
„
„

„
,

47

27

Ns54
.NŠ55

apg.

55
56

Lauberes

57

—
_

.
,

58

.

15

1,46

342

1,08 '
14,20
6,63
6,90

248
601
455
844

3,50

729

—
—

1,80
4,90-

374

—

623

~

85

357

jsfe 34

—

—

Nš42
Ns50

—
—

8

—

I3

'

Nš 17
NŠ20

—

2,25
9,10

Ns21

-

615
31
—
21
412
1532
77
154-8
—
200
10
268
14
—
120
6

Ns 17 —
Ns 35

„
.

95
20
64

—
—

Nš 13 —

Ns

.

62
75

0,94
1,00

.

—

23 apg.

—

.NŠ57 —
Ns 2 —

JS14}-

.
nov.

83
29

1,00
1,00

Nš55 -

,

72

—
—

—
—

.

"

53
M

15

264

—

11,81

634
1823

Ns 14 —
Nš 16 —

7,70

- 519

3,80

415

Nš 18 —

1,45

422

18
—

13
31

—

23
43
"

37
19
32

.

? 245 niīnī.būvkoki
122 „

,8
—
—
-

.1

14
32
92

26
21

—

22

1924. g. 13. decembrī.

Sekvestretie
Moterialu

atrašanas

vieta

un citu mežu materiāli:

Materiālu

nosaukums

Vairums

Vērtībā
»«"«?

26.gal).

98,84

Ls

Piezīmes

II. iecirknis.

ļ

Pie 14_ apg mežsarga mājas
muiža ,
. .
. '

Skrīveru

Egles baļķi

Nr. 8433.
Vecāka notāra
1/16 )
Sekretāra

palīgs E. K r i ķ i s
palīgs J. Strads

IV. iecirknis.
Lielās m

Rīgu prefektūra

pārzinis
v. A. Auziņ.

jeb

, .

1924. g. 10. septembrī
pie Daugavpils
notāra R. Skujas noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprināta
1924. g. 12 decembrī, Donats-

192 . g, 10. decembri.
nodalās

mežniecība,

Drošības
naudas

i

<=.

paziņo, ka pēc

deklis

biedrības

Sekretāra

pamatodamies

Latgale 5apgabaltiesas vecākai

LNsIop 2s

Latgales apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa
dara

viņš palīgu A. Mi kal ka.
Seret r» i aiigs J S i r i- d .

17459

Cirsmas gads

III. iecirknis.

E. He 11vien».

Ns 8313

pai

c

>

Nš

jeb

1924, g. 9. decembri

Komisijas priekšsēd' tājs,
Apgabaltiesas vecāka s notārs

,7152

Kvartāla

novads un apgaita
H

Sosnovskas,

meitas

grāmatu
reģistri
—
^
visas personas, kurām ir nadas

ar

Iecirkņa

»

zemes

ģistri par
īpašnieku

miem

5
?^

un .Ma-

"uzaicina
uz civ. proc. lik. 293., 295, 298., 301.,
tie-ibas
uz minēto nekustamo msntu,
Cliripamata,
309.
un 311.
p. p
esn-egt
kom sijai
par to y ziņojumu
stofora Nikolaja d. Aļbicka prasības lieta
pret Melāniju Dmitrija m. Aļbicku, kuras 4.mēnešu laikā no iz>ludinaŠ5 _nas diedzīves vieta prasītājam
nav
zināma, nas .Valdība* Vē-tne i', pieteja gtdīlaikā,
skaitot no jumā nepieteikto» tie»ības _ -kaitī-ies par
Č e t c ii mēnešu
iznīcinātām un minētie: lūdzēja mantošī sludinājuma iespiešanas dienas .Valjuma
devējas un pēc tam an viņš var
li tiesa sadības Vēstnesi", ier

gavpili.
Ja minētā

un citus mežu materiālus,

atjaunošanas komisija,

imi

norakstu
no prasītāja
iesudzības
un uzdot savu dzīves vietu Dau-

»

sadalītus sekošas vienībās:

grāmatu

d.
uz Josifa (Jāzepa) Staņislava
novska lūgumu par nekustamas

nodaļa

ņemt
raksta

i

namā (pie Jumpravas stacijas),

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales

?

pārdos mutiskā izsolē 31. janvārī 1925. gadā, pīkst. 12 dienā, Jumpravas pagasta

1924. g.

zemes
riņķa,

1924. g. 6. decembri.

Daugavpili,

vai

karā ar to. būtu kādas tiesības, ka mantiniekiem,
pieteikt
tās
sešu
mēnešu
laikā skaitot no šī slud. iespieš
dienas .Vaid. Vēstn."

?—???

?

Rembates virsmežniecība

uzaic. visas

personas, kam uz šo mantojumu

minalnodaļa,

_?

izsludina

par

nederīgām

sekošas

Pie 25 apg.
krogs *

už Eduarda

Fridrīcha

d.

mežsarga

mijas

Nš 22

t
.Varžu-

Treilona

.

{
\

E

h

gff
f>%J^,
stutmalka
4,78 sten

Egles baļķi

rases

un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:
Latvijas pases, izd.:
1) Nš 28726 no
7. pol. iec. uz Marijas Mārtiņa meitas
Peterson v.;
2)
Ns 162623 no Rīgas
pref.

nov. 24 āpg.
ro kvart.

30 gab.

] 62,63

/

'

80,02

Pirms

izsoles sākšanās dalībniekiem jāiemaksā izsoles komisijai
10"o drošības naudas no novērtējuma
pec nosolīšanas jāpapildina lidz ĪO'I» no nosolītās _ zumas. Drošības naudas pieņem no pīkst. 10.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas no torsiem vienības noņemt' pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Krapes muižā un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.

Rembates

!8083

zumas, kura

virsmežniecība.

3) Nš 111731 no 8. pol. iec. uz
Šmuiļa
Hirša dēla
is Ādama
m. Fridrichson vārdu; I. iec. pr-ka pal. uz Micheja Zinovija d no Rīgas pref. uz
ar Ns 477, izd. no
3) iekšz. pasi
196542 no Rīgas prel
uz Edgara Ivanova v.; 18) Ns 3565 Rīgas Jūrmala;'. Cheifeca vardu.
Rozentovas pag. valdes 30. jul. 1921. g.
Maļinovas pagastā mirušā Pētera Klima
la d. Brediku v.; 5) Ns 4889j no pol. pr-ka uz Sīmaņa Sīmaņa d. NiķiLatvijas
pase, izd.: 31)
Ns 92 no uz Malvinas Ignatu m. Brokan v.;
d. Filipova
mantiniekus
pieteikt
10 pol. lec. uz Lības Friča
m. Ozolij forova v.; 19) Ns 238642 no Rīgas pref . Maļinovas pag. v. uz Grigorija Alekseja
4) iekšz. pasi ar Ns 2349, izd. 8. nov.
savas
mantošanas
tiesības miertiesvardu; 6) _ Ns 27 no Ozolnieku pag. v. uz
dēla Nikolajeva vārdu.
3. iec. pol.
Zofijas
Icika
m. Taubkin vārdu
1920. g. no Rēzeknes apr.
neša
kamerā,
Krāslavā,
Polockas
uz Olgas Jāņa m. Smilga
Ns 53 20) Nš 4941 no Vārkavas
Pērs. apliecība izd : 32) Ns 16937 no pr-ka 1901. g, dzim. Belevičam
Jānim
_\
pag. v
ielā Nš 52, uz
nel. atstāto mantojumu, no Rūjienas pol. pr-ka uz Martas Jēkaba
Justina
m. Vingra
vārdu ; Pigas prei. uz Henriettes Jēkaba meitas Vincas d.;
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši sludi- meitas Gailis v.; 8) Ns 157978 no Rīgas 2 ) Ns 239908 no Rigas pref. uz Hein- ! Seļe\oj vārdu.
5) iekšz. pasi ar Ns 2426, izd. 1923. g.
nājuma
iespiešanas
dienas
.Vaid pref. uz Martas Mikeļa m. Pučinsi
Pamats:
rieha Kārļa d. Horniga v.; 22INš 20352-1
Rigas prefektūras raksts no šīs pag- valdes uz 24. marta 1907. g.,
Vēstn.'
? 162890 no Rīgas pref. uz Annas no Rigas pref. uz Mildas Jāņa meitas; 25., 26. un 27. novembrī
1924. g. dzim. Visocka Jāņa Antona d. v.;
Pec minēta termiņa notecēšanas ne
Jāzepa m. Guljan v.;
10) Ns 3061 no Maurer v.; 23)
Ns 236912
no Rīgas i ar Ns 11489.
6) iekšl. P<i-i ar Ns 1705, izd.25. sept.
kādas prasības nepieņ
-Kas apr. pr-ka uz Emmas Mārtiņa pref. uz-Praskovjas Danieļa m. Zorgevic
Rigas prei. pal. Simanovičs.
1922. g.
no
šīs pag.
valdes uz Tul
llj Ns 107805 no vārdu; 24) Ns nez
Krāslavā, 27. okt. 1924 g.
Nš 5622 meitas Cerbinski v:
1633!»
Pasu nod darbv. G r i n b e r g s. Zuzanas Ignata m. \>;
no Talsu
pils. pol
Rīgas pref. uz Alberta
Fridrīcha
uz Ernesta
Augusta
d Rienkaina v. ;
7) zirga pasi ar Ns 1060, izd. no šis
165-2
Miertiesnesis A b o i
Kozentovas pag. valde
ar šo izsluV» 107035 no 3. pol. 2o) Ns 224885 no
un tamdēļ nedeRīgas pref. uz Volde- dina par nozaudētiem
pag. valdes 1920. g. J. Stašulu s. šī pag.
iec. uz Augusta Andreja
d.
Gustava
d. Pe^ersona
rīgiem sekošus dokumentus :
Latgales apgabaltiesas
vardu
pils. Kazali n Jānim Staņislava d.; zirgs,
13) Nš 222585 no R
Teo
177196 no Rīgas pref, uz Ju;s
1) atvaļin. apl., izd. no Rēzekres kara 2 arš 2 vērš. au»sts, bērs, ausis robiņš
Daugavpils apr. 9. iec miertiesnesis, dora Bertuļa
d. Kalniņa v.: 14) Nš230360 Kārļa d. Hermaņa v; 27) Nš
1*756
1*5324 n< i apr. pr-ka 14. aug. 1923. g. ar Ns 12188
saskaņā ar savu
1924. g. 4.
dec. lē- no Rīgas pref.
uz
Nauma Vasiļa dēla Rīgas pref. uz Elizabetes Anša meitas
i uz Golubova Fomas Sergeja d., dzim
pag. valde ar šo izsludina
Skrīveru
mumu un uz civ. proc. lik. 1401. p. un Prāvi mikova
v;
15)
Nš 223803 no S-.lnvņ v.; 2*.) Nš 7
1891. g. v;
7726 no 7. pol. iec
par neder, kā nozaud., sekošus Mārtiņa
civ. lik. X. sēj. 1239. p. 1. d. pamata, Rigas pref. uz Eduarda Aleksandra d. uz Augusta
2) iekšz. pasi, izd. no Rēzeknes
Kārļa d. Volgasta
vārdu
apr. Mārtiņa d- Liepiņa dokumentus: 1) Latv.
paziņo, ka pec 14. martā 1920. g. DauSaikovski v;
16) Ns 77193 no 7. pol. 24) Ms 11763 no Daugavpils prei
w: 3. iec. pol. pr-ka 13. janv.
1920. g. uz iekšz pasi ar Nš 142, izd. no Skrīveru
gavpilī mir. Franča Jo>ita d. Kokina ir iec uz Vilhelmines Kārļa m. Langt- v.
jas Miķeļa m. Timper vārdu.
1891. g, dzim. Golubova
Fomas Serpag. valdes un 2) zirgu pasi ar Nš 8546,
17) Nš 2 831 2416 no Daugavpils apr.
palicis mantojumus, kurš atrodas DauģavPersonas aplieciba, izd.; 30) Nš 107 geja d. v.;
izd. no Neretas pag. valdes 10. sept. š.g
i

vardu;

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

