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Finansu ministrijas rīkojums par zlmognodokli.

apkārtraksts visām pilsētu valdēm un
pašvaldības likvidāvisām apriņķu
cijas valdēm.

Redakcija:

Valdības iestāžu paziņojumi.
Meklējamo

personu saraksts

Nr. 226.

dzīvošanu

parakstu

no

pulksten

9—3

bez nac. dokumentiem. — Ņemt

par dzīves vietas

nemainīšanu

un paziņot dzīves vietu meklētājam.
15332. Ozoliņš, Miķelis Ēvalda

atlīdzībā.
Ja noma pa daļai maksājama naudā,
tad par šo naudas sumu zīmognodoklis

dzīvo Vācijā. — Tas pats.
15323. Meiers, Joseis dzim. 1903. g.,

atsevišķi nav aprēķināms.
Pēc šīs cenas, Ls 4,—

dzīvo Vācija, Giessenā. — Tas pats.

Finansu ministrijas

rīkojums

Nr. 209.
Pamatojoties uz rīkojuma par zīmogoodokli 43. p. 2. p. finansu ministrija,
saziņā ar zemkopības ministriju, noteic
vidējo nomas cenu līdzīgu Ls 4.— par
pūrvietu aramas zemes visos Latvijas
apriņķos zīmognodokja aprēķināšanai no
kuri
nomas līgumiem,
noslēgti par
1926./1927. saimniecības gadu, un par
kuriem noma maksājama ne vienīgi naudā,
bet vai pa dajai naudā, pa daļai graudā
un izpildāmos darbos, vai cita kāda veida

aramas zemes aprēķināms

Pavasaraitis, Soiija

Jēkaba m ,

dzimusi 1890. g. 27. maijā, bij. Krievijas
15324. Michailovs, Andrejs Michaila d„ pavalstniece, poļu tautības, neprecējusies,
par pūrvietu, ļ
fe'ā
minēto līgumu dzim. 1900. g., pied. pie Jaunlatgales agrāk dzīvojusī Rīgā, Maskavas

gada nomas lielums un attiecīgs zīmognodoklis 0,5°/o par viņiem nomaksājams
no nomas šuma?.
1925. g. 11.'septembrī.

adresi.
15335.

apr. Tolkovas pag,

agrāk

dzīv. turpat.

— Jaunlatgales kāja apriņķa priekšnieka
1925. g. 14. augusta raksts Ne 6771.

Ne 23, dz. 4.

—

Rīgas prefektūras sa-

nitārā galda 1925. g. 6. augusta raksts
Ne 751 (27-VIII-25), apvainota uz sodu

'

(25 VI11-25), nav ieradies uz iesaukšanu, lik. 528. p. p. — Paziņot drīves vietu.
apmācībā. — Apcietināt un nogādāt
15336. Petrova, dzim. Gabrusonok,
.Finansu ministrs J. Blumberga. meklētājam.
Apolonija Antona m, dzim. 1905, g.,
Tiešo nodokļu departamenta
15325. Mednis, Arvīds Friča d., dzim. pied. pie Rozentovas pag., agrāk āziv.
Rīgā, Jēkabmiesta ielā Ne 36—37. —
direktors A. V i n t e r s. 1906! g., pied. pie Rīgas, lutertic, neNodaļas vadītājs A. Kauliņš precējies, vācietis, agrāk dzīv. Rīgā, Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925 g.
19. augusta raksts Ne 1325. (26-VIII-25),
Bruņinieku ielā Ne 44/46 — Rīgas policijas 7. iecirkņa priekšnieka 1925. g. izvairās no ārsta kontroles. — Paziņot
Apkārtraksts
14. augusta raksts Ne 29817. (25-VIII 25), dzīves vietu
visām pilsētu valdēm un visam sod. no Rīgas 7. īec. miertiesneša ar
15337. Peirovičs, Michails, 1923 g
apriņķu pašvaldības likvidācijas Ls 6,— vai 3 dienām aresta, — Ziņot rudenī dzīv. Krāslavā, čigāns, tuvāku
miertiesnesim.
ziņu nav. — Daugavpils apr. 6. iecirkņa
valdēm.
Vladislavs
Seve'ija
miertiesneša 1925 g. 17. marta raksts
15326.
Matuševič,
Saskaņā ar likumu par kurināmā ma- i
Ne
1315 (24-IV-25), dēj tiesas pavēles
Rozenmuižas
50
g.
v.,
pied.
pie
dēh,
ļ
teriāla izsniegšanu kara invalidiem, karā
cietušo un kara klausībā iesaukto ģime- {pag., Kokucu viensētas, agrāk dzīv. noraksta izsniegšanas. — Paziņot dzīves
—
Latgales
apgabaltiesas viefu.
nēm, (.Vaid. Vēstn." 1925. g. Ne 41) i Rēzeknē.
15338.
Reķis, Lizete-Elizabete Pāvila
1. iec. miertiesne š a
kurināmo materiālu izsniedz par brīvu ļ Rēzeknes apriņķa
- ifrfe
2148. m., dzim. 1899. g. 13 augustā, piederīga
12. augusta raksts
gatava veidā no valsts mežiem pēc |1925
apv.
uz sod. lik. 581. p. pie Kuldīgas apr., Rendes pag., agrāk
normas pos (^'a) kub. ass malkas uz j (25-V1I1-25),
paraksta par dzīves vietas dzīvojusi R'gā, Valmieras ielā Ne 29,
1.
d
—
Ņemt
ģimeni gadā.
dz. 7. — Rīgas prefektūras sanitārā galda
( nemainīšanu un piesūtīt meklētājam.
Ministru kabinets atvēlējis līdzekļus
1925. g. 14. augusta raksts Ne 788
Aleksejs
Modesta
15327.
Matuševič,
|
malkas sagatavošanas izdevumu segšanai.
| dēls, 27 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, (24 Vlll-25), izvairās no ārsta kontroles.
Sevišķa starpresortr apspriede pie tautas '< agrāk dzīvojis Rīgā, Puškina ielā Ne 3, — Paziņot dzīves vietu.
labklājības ministrijas, piedaloties ari
15339. Retchholds, Ēriks Kārļa d.,
ļ dz. 2. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
%as pilsētas un Rīgas apriņķa pafval- 113. augusta raksts Ne 1500 (25-VIII-25), 29 gadus vecs, piederīgs pie Valkas apr.,
dību pārstāvjiem, atrada par lietderīgāku
Sinoles pag., agrāk dzīvojis Smiltenē,
sodīts no prefekta ar Ls 10,—. — Pamalkas sagatavošanu uzdot pilsētu, miestu
Latvijas bankas nodaļā. — Rīgas ap(ziņot meklētājam
un pagastu valdēm, pie kam sagatavo1925. g.
15328. Miķelis, Augusts Natālijas d, gabaltiesas 2. kriminalnoda^s
šanas izdevumus pēc viņu faktiskās vēr- ļ
17. augusta raksts Ne 20170i (26-VI11-25),
19 g. vecs, čigāns. — Valmieras apriņķa
tības, bet ne augstāk par:
priekšnieka palīga 1. iec. 1925. gada uz soJ. lik. 532. p. 1. d. 3. pkt. sodīts
a) Ls 14,— par kubikasi malkas — 15. augusta raksts Ne 7420 (25-VHl-25>, ar 2 mēnešiem cietuma. — Apcietināt
Vidzemes, Kufzemes un Zemgales ' sodīts no Valmieras apriņķa 3. iecirkņa un ziņot meklētājam.
15340. Reinfeldš, Voldemārs Jāņa d,
pilsētām,
miertiesneša uz sodu lik. 581. p. 2. d.p.
M U 12,— par kubikasi malkas — ar 3 mēnešiem cittunča (izbēdzis no 29 g. vecs, piederīgs pie Daugavpils
apr., Krustpils pag. — Rīgas pils. 9. iec.
— Apcietināt un nogādāt meVidzemes, Kurzemes un Zemgales aresta).
miertiesneša
1925. g. 5. augusta raksts
miestiem un Latgales pilsētām,
klētājam
Apvainots uz sod.
d.,
Ne
645
(24-VIII-25).
Aleksandra
)Ls
malkas
Egons
,
.10,—parkubikasi
—
15329. Naters,
lik.
184.
p.
—
Paziņot
dzīves vietu.
Mitveidā.
—
lauku
paVācijā
dzīvo
Latgales
1899.
g.,
.,.
miestiem un
dzimis
Jānis Krišjāņa dēls,
15341. Runge,
gastiem visā Latvijā,
Rīeas' karā apriņķa pārvaldes 1925. g.
(20-VIII-25), dzimis 1904. g., pied. pie Cēsu apr.
līdzinās tautas labklājības ministrijas 29 jūlija raksts h 49486
klausības
izpil- Nētķenu pag., agrāk dzīvojis Katoļu ielā
no
kara
par atraušanos
Pialās apgādības departaments.
Ne 48/50, dz. 31. — Rīgas pils. 9. iec.
dīšanas— Apcietināt.
To ievērojot, sociālās apgādības depar1925. g. 13. aug. rakits
Veronikas d , miertiesneša
Naratišs,
Jezups
15330.
taments uzdod pilsētu un apriņķu pašapr.,
Ne
328
(25-VIII
25). Apvainots uz sod.
pied. pie Daugavpils
ķībām nokārtot malkas saņemšanu no dzim. 1904. g., agrāk dzīv. Rīgas apr., lik. 179. p. — Paziņot dzīves vietu.
valsts mežniecībām, izvest dzīve viņas Dagdas pag.,
Reinbergs,
Ģirts Kriša d,
15342.
Dobeles kajn. pulka
^gatavošanu un izdalīšanu visdrīzākā Jaunpils pag, li. pilsētas
pied. pie Talsu
dzim.
31.
okt.
1904.
g„
komandanta
ļa'kā un rēķinus par malkas_ sagatavo- kareivis. - Rīgas
pag.,
Sapieru
bataljona
4399
apr
Ārlavas
Ne
augusta raksts
8an«, faktisko izdevumu apmērā, bet ne 1925 g 20..1925.
agrāk dzīvojis Rīgā, Zvaigžņu
jaunkareivis,
dezertējis.
martā
8.
g.
VJlI-25) ,
Jļogstak par uzrādītām surnām, iesūtīt (26 Arestēt
ielā Ne 6, vidēja auguma, plecīgs, msti
un nogādāt meklētājam.
—
katru
par
pieliekot
^Partamentam, klāt
gaiši, acis gaiši pelēkas, skats drošs,
Pētera
d,
Vasiiijs
15331. Ovčinskis,
pmeni, kurai malka izsniegta, īsas ziņas
pie
seja ieapaļa, bāla, uz kreisās rokas vidēja
pied.
pav.,
Krievijas
bij.
£lviņas trūcību līdz ar malkas saņē- 20 g v., pilsētas, atstāj nenormāla cil- pirksta atspiesta noziedzības zīme —
Petrovskas
ma Parakstu.
Rīgas pils. komandanta 1925. g. 21 un
pēdējā dzīves vieta Jaunvēka iespaidu,
Sīlis.
O.
24 augusta raksti NeNe 4415 un 4458
personības
*;
nekādu
Departamenta direktors
gulbenes, .Elstes
s °cialās
Madonas
apriņķa (26-V1II-25) 19. aug. 1925 g. dezertējis,
.
apgādības nodaļas
dokumentu nav..—
nodarīuzraudzībā
par
raksts sastāvējis
augusta
Snoriņs.
19
g.
priekšnieka 1925.
vadītāja vietā A.
kas paredzēts sod. lik. 581. p. —
jumu,
administratīvā
sod.
No 312 (26-VJII-25),
atesta, par Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.
kārtā ar Ls 50 vai 1 men.
.

.

3 lat. 60 sant.
. —
. 12

par

katru

vienslejīgu

rindiņu

—

.16

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

,20

15343. Ragozins, Pēters Lariona d.,
30 g. vecs, pēdējā dzīves vieta Daugavpils apr. Livānu pag. Veiguru mājās. —

d., Daugavpils apr. priekšnieka 1924. g.
20. septembra lēmums Ne 3174/IH 1064
(27-V1II-25), sod. administratīvā kārtā

dzim. 1875. g. 17. oktobri, Latvijas pil(3. turpinājums un beigas.)
sonis, bij. centrālcietuma uzraugs. —
15317. Malkins, Sinovis, dzim. 1903. g., Rīgas 5, iecirkņa izmeklēšanas tiesneši
dzīvo Parize. — Rīgas kara
apriņķa
1925. g. 17. augusta raksts Ne 3098
pārvaldes
1925. g. 29. jūlija raksts (26-VIH-25), apv. uz sodu lik. 652. p.
Ne 49486. (20-VIII-25), par atraušanos 1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.
no kara klausības izpildīšanas. — Ap
15333. Olševksi, Vjačeslavs Leopolda
cietināt.
dēls, 23 g. vecs, Lietavas pavalstnieks. —
15318. Mindels, Oskars dzim. 1899. g, Rīgas 6. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša
dzīvo Vācijā. — Tas pats.
1925. g.
17. augusta raksts Ne 2357
15319. Miklāvs, Aleksandrs Mārtiņa d. (26-VIII-25), apvainots uz krim. sodu
dzim. 1899. g., dzīvo Vācijā, Hunterlik. 51. p. un 583. p. 2. d. — Apcietināt.
burgā. — Tas pats.
15334. OIševskijs, Vjačeslavs Leopolda
15320. Markevics,
Haris Friča d., dēls, dzimis 1902. g. 28. februārī, piedzim. 1900. g., dzīvo Vācijā, Mitveidā. derīgs pie Kaunas pilsētas,
dzīvojis
— Tas pats
Valguma ielā N° 24, dz. 4. — Rīgas
15321. Meienbergs, Fēlikss Rafaela d., policijas 10. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
dzim. 1902. g, dzīvo Vācijā. — Tas 27. jūlija raksts Ne 4005 (6-VI1I-25),
pats.
patvarīgi atstājis savu dzīves vietu kā
15322. Movšovics, Noa dzim. 1903. g., sastāvošs policijas uzraudzībā. — Paziņot

Vairas rīkojumi un pavēles

slejīgām rindiņām
pat katru tālāku rindiņu
sonām

Rīgā, pilī N? 1. Tel. Ne 9-57
Atvērts

tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

b) citām iestādēm un amata per-

Kantoris un ekspedīcija:

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

Sludinājumu maksa:
a)

par parādīšanos dzērumā ar Ls 10 vai
5 dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu.
15344. Ritler, _ Elizabete Ādolfa m.,

22 g. veca, pēdējā

dzīves vieta Liepājā,

Dārzu ielā Ne 45. — Daugavpils apr.
priekšnieka 1925. g. 14. jūlija lēmums
Ne 2216/749 (27-VIII-25), sodīta adm.

kārta par

atrašanos nakts

laikā

2 km

pierobežas joslā. — Paziņot dzīves vietu.
15345. Rikurs,
Jēkabs Jēkaba dēls,

dzim. 1878. g., pied. pie L. Iecavas pag.
Bauskas apr. — Rīgas
mieitiesnesa

1925. g.

pils.

9. iecirkņa

14. augusta

raksts

Ne 498 (26-V1II-25),

apvainots uz sod.
lik. 231. p. 1. d.— Paziņot dzīves vietu.
15346. Rugājs, Jānis Jura d., 59 g.

vecs, pied. pie Iecavas pag. Bauskas apr.,
— Bauskas a.pr.
3. iec. miertiesneša 1925. g. 13. augusta

agrāk dzīvojis Bauskā.

raksts Ne 219 (I6-VI1I-25), apvainots uz
sod. lik. 269. p. — Paziņot dzīves vielu.
15347. Reins, Veronika, 13 g veca,
īsi apgriezti mati, slaiku degunu, pelēkām
acīm, ģērbusies melnā kleite ar baltam
strīpām. — Rīgas policijas 8. iecirkņa

priekšnieka 1925 g.

17. augusta raksts

Ne 175 (25-VIII-25). Izgājusi no bērnu
patversmes Pionieru ielā Ne 5 un nav
atgriezusies. — Ziņot
15348

Pauzans,

meklēājam.
Grigorijs

Staņis'ava

d,, 28 g. vecs, dzīvojis Vifanu ielā Ne 16,
dz. 3, parasta auguma, skStu seju, ģērbies
pelēkas vadmslaā uzvalkā, kājās dzeltenas
kurpes. — Rīgas policijas 9. iec. priekšnieka 1925. g. 17. augusta teldonograma
Ne 91 (25-V1II-25). Izgājis no mājām un
nav atgriezies. — Ziņot meklētājam.
15349. Rešotnikovs, Krišjans Spiridona d., pēd. dzīv. vieta Hospitāļu ielā
Ne 18 ..tuvāku ziņu nav). — Rfgas XIII
iec, mieitiesnesa '925. g. 12. augusta

raksts Ne 520

124-VIII-25), Apvainots uz

sod. lik. 289. p. — Paziņot dzīvesvietu.

15350. Stepanovs, Jēkabs Pariirija d.,
17 g. vecs, Latvijas pilsonis, pēdējā dzīves vieta Emburgas pag. Jelgavas apr.
„Bil:itēs". — Jelgavas apr
priekšnieka
1925 g 7. aug. raksts J& 1613/1 (25-Vlll-25).
Sodīts administratīva kārtā. — Paziņot
dzīves vietu.
15353. Stepanovs, Timofejs Parfiiija
dēls, i 7 «r. vecs, Latvijas pilsonis, tez
noteiktas " dzīves vietas. — Tas pats.
Stepanovs, Andrejs Parfi'rija
Latvijas
pilsonis, pēdējā dzīves vieta Šķibes pag, Jelgavas
apr. „Vācpēteros". — Tas pats.
15352.

dēla, 20 g. vecs,

15353.

Sergejonoks, Ivans Stepana d.,

38 g. vecs,

pied. pie Rzeknes apr.
Rozenmižskajas pag., dzīvo Ādažu pag.
Rīgas apr. — Rīgas p ls. 9. iec. miertiesneša
1925. g. 14. augusta raksts
Ne 706 (26-VH1-25). Apvainots uz sod.
lik &84. p. — Paziņot d-zīves vietu.
15354. Stronka, Francis Miķeļa d.,
49 g. vecs, pied. pie Daugavpils apr.
Krāslavas miesta, dzīvo Krāslavā, Maskavas ielā — augums 1,70 cm, gaiši mati,
acis zilas, bārda skūta, polis, arestants.
—
Daugavpils
cietuma
priekšnieka
1925. g. 15. aug. raksts Ne 10515
(24-ViIi-25) 1925. g. 19 jūlijā izbēdzis
no apcietinājuma pie kūdras darbiem
Daugavpils cietuma kūdras
fabrikā. —
Apcietināt un ievietot Daugavpils cietumā.
15355. Silkaktiņš, Mārtiņš Jāzepa d.,
39 g. vecs, pied. pie Bauskas apr., Šenbergas pag., agrāk dzīvojis Šenbergas
—
miestā.
Rīgas
10. iec,
miertiesneša 1925 g.
12 augusta raksts
Ne 705 (26-V1II-25). Apvainots uz sod.
lik. 284. p, — Paziņot dzīves vietu.
15356. Strachovs, Miķels, 39 g. vecs,
pied. pie Tulas

gub. Sebrukovas

pag,

agržk dzīvojis Sloka, Fabrikas ielā Ne 2.
—

Rīgas

10.

iec. miertiesneša

1925. g.

13. augusta

raksts

Ne

804 (26-VIII-25)

ticīgs,

pēdējā

dzīves

vieta Rīgā,

Valde-

Emma Ernsia m. —
priekšnieka 1925. g.
Valkas apriņķa
26. augusta raksts Ns 2409,1 (139-21-1).
4834.

Krank,

Apvainots uz sod. lik. 284. p. — Paziņot māra ielā Ne 69, virsleitnants. — Kara
dzīve? vietu.
tiesas priekšsēdētāja
1925. g
18. aug.
15357. Šiliņš, Jānis Jāņa d., 38 g. raksts Ns 11225 (25-VIII 25). Izvairās no — 228/21. g.
4835. Klots, Jānis Jūles d. — Alūksnes
vecs, pied. pie Ikšķiles pag. Rīgas apr., kara dieceita — Apcietināt un ieskaitīt
iec.
policijas priekšnieka 1925. g. 27. auagrāk dzīvojis Vitebskas ielā Ne 35. — 1. iec kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā,
1925. g par ko paziņot pēdējam un tiesai.
gusta raksts Ns 5552 (138 21-1). —
Rīgas
10. iec. miertiesneša
13. augusta raksts Ne 867 (24-VIII-25).
15370. Vāvers, Miķelisapm. 52 g. 227/21. g.
Arons Joseļa d. —
4836 Krigers,
Apvainots uz sod. lik, 284. p. —' Ziņot vecs, agrāk dzīvojis 1. Vēju Zaķu salā
Ns 12, vidēja auguma,
bez bārdas, Kriminālās pārvalde? Rīgas nodaļas rīcībā.
meklētājam.
15358. Sece, Ludvigs Mārtiņa d., apgrieztām ūsām, iegarenu seju, melniem (302-23 IX). .— 7999/23. g.
4837. Kozlovskij, Matilde Pētera m.
19 g vecs, pied
pie Vecsaules pag., matiem. — Rīgas policijas 5. iec. priekšBauskas apr.,
agrāk dzīvojis turpat nieka 1925. g. 17. augusta telefonograma — Kara tiesas priekšsēdētāja 1925. g.
Pētermuižā. — Bauskas apr. 1. iec. Ns 128 (25-VIU-25). Nozudis — Paziņot 25. augusta raksts Ne 11458 (258-21-11).
— 2838/22. g.
miertiesneša 1925. g. 11. augusta raksts dzīves vietu.
Ne

236.

(25-VIH-25).

Apvainots

trokšņošanu un kaušanos.
dzīves vietu
15359.

Š Šnickis,

—

Jonas

par

Paziņot
Jāņa

d.,

29 g. vecs, Lietavas pils., bez noteiktas
dzīves vieta?. — Jelgavas apr. priekšnieka

1925. g. 8. aug.

raksts Ne 7978/1.

(25-VIII )£}. Sodīts administrativā kārtā.
— Pazinot dzīves

vietu.
Šūniņš, Ģ irts Katrīnas

Ib360.

d.

—

24 g. vecs, Latvijas pav, agrāk dzīvojis
Rīgā, Marijas ie'ā N> 76, dz. 7. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 15. aug.
raksts Ne 1911/25. (26-VIII-25). Sodīts
no Rīgas prefekta ar Ls 50,— vai
14 dienām .aresta. — Paziņot meklētājam.
15361. Šumilovs, Nikandris Pāvela d.,
dzimis 1898. g. 23. septembrī, piederīgs
pie Jaunlatgales apr., Tolkovas pagasta,
7. Siguldas kājnieku pulka kareivis. —
Kara tiesas priekšsēdētāja 1925. gada

21. augusta raksts Ne 11372 (26-VIII-25).
Apvainots
129. un

uz

133.

sod.
p.

—

lik.

1.28

Ievietot

n. 1. d-,
apcietinā-

jumā un ieskaitīt 4. iec. kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā.
15362. Sram' s, Arvids Filipa d., dzim.
1904. g 6. septembrī, piederīgs pie Aiz-

15371.

Vaidalovičs,

Lūka

Stepana

d.,

32 g. vecs, pied. pie Ludzas pils. —
Latgales apgabaltiesas Ludzas apr. I. iec.
mieitiesnesa 1925. g. 17. augusta raksts

Ns 2362 (26-V1II 25). Apvainots

uz sod

lik. 262. p. — Paziņot dzīves vietu.
15372. Vojevodskis, Augusts
Aleksandra d. dzim, 1888. g. Baltkrievijas

pav., vidēja auguma, patumšu kalsnēju
seju, tumši mati, deguns taisnis un plats,
bez ūsām

un

bārdas,

acis

brūnas. —

Tukuma apr. priekšnieka palīgs 1, iec.
ar rakstu Ns 7592 (24-VIII-25). Apvainots
par zādzību un izvairīšanos no policijas
uzraudzības. — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.
Izlabojums:

Pamats:

Ludzas apr.

Ns 23046.

(6 VI-25).

Pārlabojums:
«Valdības Vēstnesi" Ns 97/1925

g.

cietināt ua nogādāt meklētāja rīclbe.
,,Valdības Vēstnesī* Ns 213/1921. g.
15363. Šumski, Pēteris Andrej * d., kārtas Ne 581 meklējamais saucas Darpiederīgs pie Jaunlatgales apr. Tolkovas guzis un ne Draguzis.
Pamats: Jelgavas apgabaltiesas propagasta, pēdējā dzīves vieta Rīga
Rēveles ielā >fe 59, pase izdota no Tolkovas

tumsām

uzacīm un matiem,

apgrieztām

tumšām ūsām un pelēkām acīm. —
Lipnas iecirkņa
policijas
priekšnieka
1925. g. 12. maija
raksts
Ns 350
(28-VI1I-25), apvainots slepenā robežas
pāriešanā uz Padomju Kreviju.

—

Pa-

ziņot dzīves vietu.
15364

Šavčenko,

Elizabete

Antona

kurora 1925. g. 20. augusta
N; 7084.

saraksts,

kuru meklēšana izbeigta, Nq 137.
4822. Anušk», Pēteris Dāvā d. —
Cēsu apriņķa priekšnieki pa.īga 1. iec.
1925. g. iy. augusta raktts Ns 9296

Ap-

vainota zādzība — Paziņot dzīves vietu.
15367. Usiļenokf, Vasiļijs Kazimira
d., 30 g

vecs,

Baltkrievijas

pav., pied,

pie Vitebskas gub. — Rīgas apgabali.
2. kriminalnod. 1925. g. 17. aug. raksts
Ne 2016S0 (24 VIII-25) , ar Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas 1925 g.25. marta

spriedumu uz
2. d. pamata

sod.

lik. 51. un 581. p.

sodīts

ar 2 mēn. cietuma.

— Apcietināt un paziņot tiesai.
15368. Ventlands, Goilibs Mārtiņa d.,
42 g. v., pied. pie Rāvas pag., Liepājas
agrāk dzīvojis turpat, Langu mājās. — Liepājas Lauku iecirkņa miertiesas 1925. g
24. jūlija raksts Ns 503
(5-VHI-?5). Atvainots uzsodulik 138.p.
— Ņemt policijas uzraudzība un ziņot

apr.,

meklētājam.
15369. Vitoliņš,
Fricis Simaua d.,
dzim. 1898. g. 20 augustā, pied. pie
Aizputes apr., Bātes pag., latvietis, luter-

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
Tifentāls.

Darbveža vietā P. K i e p e.

piens

Atzīts lietošanai nederīga

vai citi

piena

produkti

iz.

nicināmi.

vokļiem un citām piena aroda darbam
nevajadzīgām telpām.
Visās minētās
telpās aizliegts smēķēt, kādēļ šais telpās
jāizkar redzamā vietā uzraksts — smēķēt
aizliegts.
Tāpat

Valdības vietējo lēstai»

aizliegts

rīkojumi.

telpās

par tirgošanos ar pienu un piena

produktiem Aucē.
Pieņemti pilsētas domes sēdē š. g.22. augustā
pr. N° 19 § 4 un iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta apstiprināti ar š. g.

5. septembra rakstu Jv& 1X6683.

Piena

un

krējuma

emalju pārvilktus metāla, nebojātu

māla un porcelāna un ozola

gla-

koka

traukus.

Traukiem jābūt aizsegtiem

ar

vāku,

priekšmetus un

preces, kas atstātu nevēlamu iespaidu uz
vedamiem piena produktiem, tad šie
priekšmeti un preces jāatdala no pie-a
un produktiem tā, lai nekādi netīrumi
netiktu

klāt

pienam

un

piena

fro-

dūktiem.
11. Personām, kas

pārvadāšanai, piena

uzglabāšanai un pārdošanai atļauts lietot
tikai tīrus stikla, ar alvu vai nebojātu
zūru

mājas

pārvadā

pienu un piena produktus, jābūt tīriem.
Ja ratos ved vēl kSdus

1.

ielaist

Ratiem, ar kuriem

dzīvniekus.

un

piena

nodarbinātas pie
produktu pārdošanas,

jānēsā pie tam tīrs, gaišs priekšauts, kas
Ari visām pārējām
piena arodā nodarbinātām personām jābūt par nodarbošanās laiku tīri ģērbtam.
sniedz līdz kaklam

ar tīrām

12.

rokām.

Personas, kūjas nodarbinātas pien-

,
kura c'ešākai noslēgšanai var lietot se- saimniecībā, darbnīcā, piena tirgotavā
slimo
višķi tīrus nekrāsota audekla
gabalus, ražotāja vai tirgotāja dzīvoklī un
rokām
pergamenta papiri, gumijas riņķos, bet ar lipīgām slimībām'jeb uz kuru
vai
augoņi
vai
sejas
atrodas
strutojoši
nekādā ziņā lupatas vai avīzes. Jāgādā,
un
ka trauku saturam netiktu klāt netīrumi, vātis, tāpat ari tuberkulozie ar klepu
cieti
kurām
krēpām, kā ari ' personas,
piem. putekļi, mušas.
sakari ar minētām, personām, nedrīkst
2.
Sviestam un sieram jābūt ietītam
nodarboties ar piena arodu un ir neka-

tīrā pergamenta papiri un iepakotam
tīrās mutiņās, kastēs, traukos vai kurvjos.
3. Piena traukiem, no kuriem notiek
pārdošana, jābūt ar uzrakstiem, kāds
piens tanīs atrodas, pilnpiens vai vājpiens,
lai kontroles
gadījumā nerastos pārpratumi par piena labumu. Trauki uzstādami tā, ka uzraksti uz tiem pircējiem
palīga 1. iec. 1925. g. 18. augusta raksts skaidri salasāmi. Salds piens, kurš tiek
Ns 5177 (11-11-25). — 12457/25. g.
pārdots bsz attiecīga uzraksta uz trauka,
4829. Keiša (Cīrulis), Ādams Meikula tiek uzskatīts par pilnpienu. Trauki ar
dēls. — Latgales apgabaltiesas Jaunvājpienu var būt apzīmēti uzraksta vietā
latgales apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša ar zilu stripu četri centimetri platumā.
1925. g.
18. augusta raksts Ns 2097
4. Traukiem, kufus lieto piena un
(19 11-25). — 12532/25. g.
krējuma izmērīšanai un iesmelšanai ietai4830. Kaltuška, Jāzeps Kazimira d.— sāma tāda osa, kā pie smelšanas cilvēka
Rīgas
apriņķa
priekšnieka 1925. g. roka neaizkārtu traukā attodošos pienu
22. augusta raksts Ns 2603/11 (100-21-1). un krējumu. Ari šiem traukiem
jābūt
— 1083/21.
pēc 1. p. noteikumiem. Visi piena un
4831. Koveckaja-Kobiščer, Judoša Jo- krējuma trauki ikdienas rūpīgi nomazsifa m. — Latgales apgabaltiesas Daugājami. Ja traukus mazgā ar zodā vai
gavpils apr. 1. iec. miertiesneša 1925. g. kaļķa atšķaidījumu, tad trauki pēc tam
18. augusta raksts Ns 1431 (88-22-111), — izskalojami
ar skaidru ūdeni. Mucas
pēc viņu lietošanas jāska.'o ar vārošu
11206/24. g.
4832. Kulenbergs, — PJgas pilsētas uaeni.
komandanta 1925 g. 24. augusta raksts
5. Pircējiem cieši aizliegts nogaršot
Ns 4457 (73-2!-I). ~ 983/21 g.
pienu un krējumu no pārdotavā lieto4833. Kornevs, Ludvigs Ādama d. — jamiem traukiem.
Tāpat aizliegts ar
Rīgas prefekturas 3. nodaļas
1925. g, pirkstiem taustīt un pārbaudīt piena
28. augusta raksts Ne 6327 (65-211), — produktus. Pēdējo nogaršošana un pār416/21. g.
baudīlnna
a'Jauta vienīgi
ar
tīr.em

pag.
Jaunlatgales apr., pēdējā dzīves (94-24-X). — 9629/24. g.
vieta Lipnas pag. Tarasovas
fermā.
4827. Gulbis-Švans, Johans Johana
Pase izd. no Lipnas pag. valdes 5. janv. dēls. — Talsu iecirkņa
miertiesneša
1925. g. zem Ns 1, vidēja auguma, apaļu 1925. g. 27. augusta raksts Ns 667
seju, strupu degunu, tumšām acīm, tum(163-24-X) „ — 10616/24. g.
šiem matiem, ģērbta brūnā kleitā, kājās
4828. Jeremejevs, Panteleimons An
šņorzābaki ar galošām, galvā balts lakadrēja d. — Jēkabpils apriņķa priekšnieka

Piezīme,

9
Pilnpienam jāsatur ne mazāk par
3% tauku vielu, saldam krējumam ne
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī- m zāk par 12°/o un skābam krējumam
cībā (109-24 VIII). — 10673/24. g. — ne mazāk par 20% piena tauku, sviestam
11073/24. g.
jāsatur ne mazāk par 80% sviesta tauku
4845. Te<echins, Pēteris Jāņa d. — un ne vairak par 16% ūdens.
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
10, Telpām, kur apstrādā vai tirgojas
20. augusta raksts Ne 3736/22 (140-23-V). ar pienu, krējumu, sviestu un citiem
— 8810/24. g.
piena produktiem,
jābūt
tīriem un
4846. Tifenbergs, Heirjrichs Heinricha kārtībā. Pārdošanas vietām-galdiem jābūt
dēls. — ^igas prefektūras 3. nodaļas nokrāsotiem
ar
gaiša
eļļas krāsu,
1925. g. 29. augusta raksts Ns 11393/24 Telpām jābūt gaišām un ar labu venti(30-1-25). — 12327/25. g.
lāciju.
Viņām jābūt atšķirtām
no dzī-

A. Zaķis.

pie Tolkovas pagasta Jaunlatgales apr., priekšnieka 1925 g. 24 augusta raksts
agrāk dzīvojis turpat, Kulevas ciemā — Ns 4067/ga (1-22-11). - 1892/21. g.
Jaunlatgales kara
apriņķa
priekšnieka
4825. Genners, Jānis Kristapa d. —
1925. g. 14. augusta raksts
Ne 6771 Bauskas apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša
(25-VIII 25), nav ieradies uz iesaukšanu 1925. g. 20
augusta raksts
Ns 97
apmācībā. — Apcietināt un nogādāt (11-III-25). - 12818/25. g.
meklētāja rīcībā.
4826. Ginters, Ādams Teodors Jāņa
15366. Tarvan, Rozālija Mārtiņam, d. — Liepājas kara apriņķa pārvaldes
dzim. 8. jul. 1908. g., pied. pie Lipnas 1925. g. 25. augusta raksts Ns 16753

tiņš. — Lipuas iec. pol. priekšu. 1925. g.

Sviestu var konzervēt ar sāli Uū .var but sviestā tikai izkusušā veidā
.ne

4844. Šķinders, Heinrichs Jāzepa d. —

raksts

meita, 42 g. vea. — Rīgas 9. iecirkņa (91-21-1). — 1272/21. g.
miertiesneša 1925. g. 14. augusta raksts
4823. Aizup, Antonija Andreja m. —
Ne 503 (26-VIII-25), apvainota par Īres Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesneša
likuma 6. p. un 23. p. pārkāpšanu. — 1925. g. 22, augusta raksts Ns 644
Paziņot dzīves vittu.
(94-21-1), — 2822/22. g.
15365. Š.milovs, Nikandris Pāvila d.,
4824. Asers, Julius
Mārtiņa d. —
dzimis 1898. g. 23. septembrī, piederīgs Galvenā
štāba
administratīvās
daļas

22. apr. rakstsNs 586 (28-VJII-25).

6. Pilnpiens un krējums pirm.
,
Pa 'došanas rūpīgi jāsamaisa.
7. Pienam, krējumam , sviestam
citiem piena produktiem jābūt tīriem n
Do
jebkādiem piemaisījumiem (piem
ledus, krāsu vielas, konzervvielas ^
u i '
un _ tie nedrīkst būt
viltoti
Svi !*
krāsot atjauts tikai ar nekaitīgam !
krasām
(piem. ar kurkumu ,
orie??
burkānu sulu), Anilina vai metāli,?
krāsvielu lietošana stingri aizliegta,

kristālos.
8. Pārdošanai nepielaižams piens
13251/25. g.
krējums šādos _ gadījumos a) piens
Lepntine
Antonijas
un
4839.
Mitrovski,
krējums,- kurš celies no slimām ar
tuber
m. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nokulozi- un citām sērgām govīm, kā
daļas rīcībā (11-24-VIII). — 8799/24. g.
ari
no slimojošām ar tesmeņa iekaisumiem
4840. Muižnieks, Jānis Jāzepa d. —
un tādām slimībām, kuras saistītas
ar
Rīgas policijas 12. iecirkņa priekšnieka
temperatūras paaugstināšanos , b) pjens
1925 g. 24. aug, raksts Nš5(237 24 XI).
kujam pec 2 stundu il gas stāvēšanas
— 11316 24. g.
nostājas dibenā apšaubāma kārta, c) piens
4841. Ozols, Alfrēds Staņislava d. —
un krējums, kuri uzrada rūgtu un citādu
Jelgavas pilsētas policijas 1. feciffcņa
nepiemērotu pienam garšu, nenormālu
1925. g. 20. iulija raksts Ns5340(6-IV-2b).
krāsu (zilu, sarkanu etc), nenormālu
— 13265/25'g.
smaržu, nenormālu izskatu vai satur
4842. Rusko, Broņislavs Vladimira d. sevī
asinis, d) piens un krējums, ļ™,
24.
au— Rīgas prefektūras 1925. g.
satur dažādas slimību sēnītes vai sikgusta raksts Ns 11875/24 (25-111-25). — būtnes.

Saistošie noteikumi
Personu

kuri D sp
v ll^o-

rīcībā (16 IV-25). —

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.
Darbvedis

skaliņiem,

13052/25. g.

priekšnieka

1925. g. 14 aug raksts

koka

šanas iznīcināmi.

„ Valdības Vēstnesī" Ns 140/25, mekl,
<!843. Rumjancevs, Dementijs Timopersonu sarakstā Na 215, punkts Ne 14099 feja d — Latgales apgabaltiesas 2. kritiek meklēts Frolovs, Timotejs Fcodora
minalnodaļas 1925. g. 2i. augusta raksts
dēls, bet nevis Frolovs, Timofejs TimoNs
17244 (!30-24-1X1. — 10393 24. g.
teja d.

meklējamo personu
sarakstā
Ne 205
putes pilsštas, agrāk dzīvojis Rīgā, Askārtas
Ns
13041
meklējamā
uzvārds
ii
pazijas bulvāra Ne 14/19, Latgales divīzijas staba diviz. sakaru rotas kareivis. Naratiš un ne Ner&tiet.
Pamats:
Rīgas kara apr. priekšu.
— Rīgas pilsētas komandanta 1925. g.
1925.
g.
11.
aug. raksts N« 51923,
20. augusta raksts Ns 4389 (25 VIII 25),
Pārlabojums:
1925. g. 23. jūnijā dezertējis. — Ap-

pigasta valdes 1922. g. 2. maijā N9 3217,
liela auguma,
tumšu iegaienu seju,

4838. Lagzda-Legzda, VoldemarsiJāņa
d. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas

jauniem

vējoties -atstādināmas no darba pat sj"
tad, ja šī iemesla dēļ uz laiku būtu jāslēdz uzņēmums.
medicinas un

13. Pilsētas sanitārās,
policijas pārstāvjiem ir tiesība katrā laiKa
rapārbaudīt piensaimniecības produktu
tirgošanas
žošanas uzņēmumus, ratus n
lieto
telpas, tāpat ari priekšmetus, kurus
, k
pārdošanai
piena apstrādāšanai un
o
ari pašus piena produktus, ņemot
.
izmeklēšana
tiem paraugus laboratoriskai
12. p. minētās personas pārbauda - p»'
sētas ārsts. Pilsētas valdei ir tierfj"
izsludināt izmeklēšanas rezultātus 'ai*
rakstos.

saucami

14. Šo noteikumu pārkāpēji
pie atbildības uz sodu likuma paman ;
15. Šie noteikumi neattiecas uz
gošanos ar pienu ua piena produK:i
nedēļas un gada tirgu, par ko

atsevišķi noteikumi.
..fl
nāk
16. Šie noteikumi
spējas
Vaim
nedēļu laikā pēc publicēšanas „
Vēstnesi".

Pilsētas galva F. Graudi^i

18
'
Sekretārs G. Bungtil

Latvija un citas valstis.

Jaunas valstis.

Baltijas valstis.
Ž e ņ e v ā, 12. septembrī. Somijas,
Igaunijas un Polijas ārlietu
ministrs unLatvijas delegāts
S ū m a _n i s vakar noturēta apspriedē
konstatēja pilnīgu
vienprātību
un
drošības
atbruņošanas
jautājumos. Apspriedes dalībnieki
vēlreiz apstiprināja, ka vi ņu valdības
paliek uzticīgas 1924. g. 2. oktobrī paraksītam Zeņevas protokolam, un izteica cerību, ka drostarp atsevišķām
šības līgumi
valstu
grupām būs etapi ceļā uz Žeņevas protokola principu izvešanu dzīvē , lai tādā
kārtā būtu iespējams apmierinoši izšķirt
lielos problemus, no kuriem atkarājas
vispārējā atbruņošanās
Igaunijas, Somijas un Polijas ārlietu
ministrs pieņēma Latvijas valpriekšlikumu
dības
noturēt

Igaunija.

Kara

brīdi,

Rīga.
kurs ir
ari Saeimas loceklis un mūsu universitātes goda loceklis, 11. septembrī pa-

iesniegusi

ministru
kabinetam jaunu
likumprojektu par vispārēju kara klausību.
Starp citu tas paredz aizliegt lika 60 gadu. Sociāldemokrātiskā strādkareivjiem un aktīviem virsniekiem pie- nieku partija, pie kuras
Rainis pieder un
dalīšanos politiskā dzīvē.
LTA
no kuras tas ievēlēts Satversmes Sapulcē
un Saeimā, viņa 60. dzimumdienu svinēja
ar
daudzu šās partijas
organizāciju
Ārzemes.
jūsmīgu piedalīšanos pagājušās
sestdienas vakarā. Latvju rakstnieku un
Krievija un Turcija.
žurnālistu arodbiedrība, nacionālais teatrs
Berlīne, 12. septembrī. No Maskavas ziņo, ka starp Turciju
un
citas organizācijas sarīkos
svinības
un
Padomju
Krieviju
patlaban sirmā dzejnieka un politiķa godināšanai
19. oktobrī.
notiek
sarunas
par
kopīgu
politiku Tuvos austrumos. Apspriede ar turku valdības pārstāvi Maskavā Litvinovs devis solījumu pabalstīt
Turciju viņas konfliktā ar Angliju M oNacionālais teatrs. Otrdien, 15. sepzulas
deļ. Abas puses vienojušās tembrī pulksten 7jz vakarā R. Blaumaņa
ari nepielaist angļu flotes bāzes ierīko- komēdija .Skroderdienas
Silnākošo ārlietu ministru konTrešdien,
mačos".
16.
septembrī,
ferenci Rīgā.
Konferences laiku un šanu Melnā jūrā.
LTA.
pirmo reizi A. SaulieJa komēdija „l n t eprogramu noteiks Latvijas valdība saziņā
Aicinājums Vācijai.
liģenti" . Biļetes jau dabūjamas.
pārejām
trīs
valstīm.
ar
Zeņevā, 12. septembri Pirms savas
Apspriedes dalībnieki konstatēja, ka no aizbraukšanas no Žeņevas
Francijas ārSomijas un Igaunijas puses jau nokār- lietu ministrs Brians parakstīja Francijas
totas galīgās ratifikācijas
formalitātes un sabiedroto valdību vārdā notu Vācijas
attiecība uz Helzingforsā š. g. 17. janvāri ārlietu
Strezemanim
ministrim
kurā {Latvijas telegrala aģentūras ārzemju telegransa*. :
parakstīto šķīrējtiesas līgumu. Skržinskis ieaicina Vāciju uz konferenci drošības
Berlinē, 12. septembrī. Barmeuun Šūmanis paziņoja, ka Polija un Latvija pakta jautājumā.
Konference sanāks Steinachā, pēc laikrakstu ziņām, atklāti
to darīs vistuvākā laikā. Nolēma paātrināt oktobra pirmās dienas, bet viņas sanāk- zeltu saturoši akmeņu slāņi. Viena toņa
līguma spēkā, stāšanos, tai pēc iespējas šanas vieta vēl nav galīgi noteikta. Nota akmeņu saturot caurmērā 29,5 gramus
būtu jānotiek vēlākais š. g, 31. oktobrī, nosūtīta franču vēstniekam Betltnē Marzelta.
lai varētu nodibināt paredzēto izlīgšanas šeri kurš to pirmdien vai otrdien iesniegs
Parizē, 13. septembrī.
Alžirā apkomisiju.
vācu valdībai.
LTA.
LTA.
I cietināts
komunistu
deputāts Anriē tai I

Māksla.

Telegramas.

R. Voigta,

|

Tiesu slMllmļuml

Rīgas apgabalties. I civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
3'J9., 3U. p.p. pamata, uz Margaretes
Miiller alias- Jordan lūgumu viņas prasības lietā pret Džonu Jordan par bērnu
audzināšanas
tiesīou atņemšanu uzaicina Džona Jordanu, kura dzīves vieta
prasītājai
nav zināma, ierasties
tiesā
četru mēnešu iaikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti noraksti no iesū-

8.

augusta

1925. g. reģistra

personas,

kurām

ir

kaut

kādas

preten-

/* 691U ar kuru viņi attiecībā uz viņu zijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
noslēgto laulību ir
atcēluši
vietējo
1953
g. 11. decembrī publicēto 1917. g.
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto 17. jūnijā Rīgā mirušā zv. adv.
Jāņa
laulāto mantas kopību.
Ottona (Otto)
dēla Upelinca (Upelnica)
Rīgā, 1. septembrī '.925. g. L. JS 392 7 notarielo testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut
kādas
tiesības
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
11B78
uz mirušā Jāņa Upelinca (Upelnica)
Sekretārs A. Kalve
mantojumu

vai

sakarā

ar

Šo

man-

Rīga» bira, 1925. gada 14. septembrī

1 Anglijas

100 Francijas

....

franka

???
,,,

. u'.**

5,175 — 5,5
25,13 — 25,25
24,10 — 24,60
22,60 — 23,10
99,65 — 10065
21,05 — 21,50
138,45 - 139 85

...

100 Itālijas

Išib

100 Zviedrijas krona
100 Norvēģijas krona
100 Dānijas krona .
100 Čechoslovaķijas

,

.

.

.

.

.

.

sīvais

.

.

100 Holandes guldeņa.

. .

IU0 Vācijas

,

marka

.

.

106,95 — 109 10
126,00 — 128 55
15,20 — I5,5f

207,45
122,00
13,00
1,35

— 209,55
— 124,15
— 13,TS
— 1,4 0
82,00 — 94 CO
50,50 — 5200
28,40 — 26.8»

.

100 Somijas marku ....
100 Igaunijai
msukK . . .
100 Polijas zlotu .....
1P0 Lietavas Utu. ...
.
1 SSSR červoņfca . . .
Dārgos

atāli:

Zelts l s* ...... .

Sudraba

3420 — 3450

1 k%

105 — 112

Vērtspapīri:
6°/o neatkarības alzņērauras .
4°/c Valsts j»tem. afen
.
8°'o Zemes benkas ķīla iSjic
8» c Hipotēka
bankas,
ķih

augustā

98 — 100

98—100
92 — 93

zīme»

96 — 97
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reģ.

dus*-'

Ja minētās
personas
savas tiesības
augšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 1. septembrī.

L J* 3940
Priekšsēd v A- Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

11697

i$}f*as *p| «baltieša» 9. e£vlin&4.
m dv. ties tik. 2011., 2014. un 7019.
9 p pamata
paziņo, ^a pēc 1017. g.
25. oktobrī Rīgā mirušās atr.
Uršulas
Jāņa m. Jure vič, ddta. N o v i c k i,
r atklāts mantojums un uzaicina, kam
r uz šo mantojumu, vai sakarā sr
o. tiesības kā mantiniesiem,
bv,&tariļiem, fideikomisarijiem, kredītos era
a. t. t„ pieteikt
šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
ao šī sludinājuma
iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*
Ja minētās personas
savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.
Rigā, 1925. g. 1. septembrī.
L Ni 3940
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
11698
Sf kretars A. K a 1 " e.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnoeV
oz clv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata
paziņo, ka pēc 1923. g.
6. jūnija
Rīga
mirušā
namīpašnieka

Vikentija
(Vincentija)
Ignatiusa Zatkovska
(Zadkovska)
ai. Sitk ov sk a
ir
atklāts
mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem,
fideikomisarijiem,
kreditoriem u. t. t.,
pieteikt
šīs tiesības
minētai tiesai
sešu mēnešu laiki,
skaitot

no

šī sludinājuma

iespiešanas

dienas .Valdības Vēstnesī.*
Ja minētās personas
savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs *ie,?!bas zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 1. septembrī.

L tb 3934
Priekšsēd. v. A. Veidners.

11699

f
' v

Sf ļ<r>,t«rs A. K

«tga* 4pgabaltie«%* 6. &vti*,o4.
n ctv. ties. lik. 2011.,

2014.

un

7019.

p p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. g.
16. maija Bormaņu pag. .Vērzemniesos'
mirušā Friča
Kārļa
dēla B e r ķ a ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt

šīs

tiesības

minētai tiesai sešu
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.'

mēnešu

laikā,

Ja minētas personas
augšā uzrādītā termiņā

viņas atzīs, kā

savas
tiesības
nepieteiks, tad

šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 4. septembrī.

L J* 3835

Priekšsēd. v. A. Veidners.

"

Ol^

dolārs

mārciņa ...

100 Beļģijas franku . . . .
100 Šveices fesitka ....

Kaņeps un Elza-Oiilija-Herta
Jāņa meita
Kaņep, dzim. Asbiņ, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
17.

?

—

'

Devices:
1 Amerikas

civillikumu

1925. g.

?

?

-

^=^^

kop. 36. p. piezīmes pamata ar šo paziņo vispāiībai,
ka laulātie
draugi Kārlis
Kārļa
dē.'s

J. Purgaļa

apvaino

KURSI.

N* 8846, ar kūju viņi, attiecībā oz viņu
tojumu,
kā
mantiniekiem,
legatanoslēgto laulību, ir atcē.uši vietējo civilaz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie rijiem, fideikomisarijiem, paraddevejiem
likumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
i\m*<s pamata, paziņo vispārībai, ka u. t. t., pieteikt savas _ tiesības, pretenlaulāto mantas kopību.
zijas un ierunas minētai
tiesai sešu
laulātie
draugi
Jānis
Rīgā, 1. sept. 1925. g. L. J* 3939
Andreja
dēls
mēnešu laikā, skaitot no šī sludināLaže un Marija
Jāņa
meita Lāže, dz.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
juma
iespiešanas
dienas,.
Sprukst
noslēguši savstarpīgo
laulības
Sekretārs A. Kalve.
dzības pilnvaras un 3 pielikumiem
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, 11681
īsumu pie Rīgas notāra
G. Zemgaļa
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
tad minētās personas atzīs kā atteikuRīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
11. augustā
1925. g. reģistra
J* 8941
personīgi
vai caur
pilnvarnieku, tiks ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto šās no ierunām un zaudējušas savas
uz civ. ties. lik 2011 2014. un 2019. p.p _
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aizbet
testamentu
pasludinās
par
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu tiesības,
^ 1925. g. 5. mana
pamata paziņo, ka pēc
likumīga spēkā gājušu.
muguriski.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto
Rīgā
mir.
Vilhelma
Indriķa
d. Straujāņa
3.
sept.
1925.
g.
L.
500.
Rīgā,
J*
Rīgā, 31. aug. 1925. g.
aantas kopību
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
Priekšēdētāja
v.
V.
Veidners.
Rīgā, 1 septembrī 1925. g. L. J* 3931
Priekšsdētāja b. V. F r e i m a n s.
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie11861
Sekretārs A. Kalve.
11688
Sekretārs A. Ozoliņš.
sības kā
mantiniekiem,
legatarijiem,
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
3. civi
11679
Sekretārs A. Kalve.
fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t,
Rīgas apga^lt.
nod.
Rīgas apgabali. 3. clvlln.,
-iz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
laikā, skaitot no šī sludināuz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa 2079. p. p. un Balt. privāttiesību
kop. mēnešu
juma iespiešanas dienas.
2079. p. p. un Balt. privāttiesību
kop. az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p. 2451. p. pamata, uz Luizes fon HelrnerJa minētās personas
savas liesības
2451. p. pamata, uz Annas Jāņa m itas pamata
paziņo, ka pēc 1919. gada sen pilnvarnieka zv. adv. Lotara Soelera
augšā uzrādītā
termiņā nepieteiks, tad
Ogrinas lūgumu uzaicina visas personas, 12. aug. Rigā mirušā namlīdzīpašnieka Jura lūgumu uzaicina visas personas, kurām
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai Avotiņa ari Avots ir atklāts mantojums ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1922. g. 8. sept.
L. N° 3J49
ierunas pret šai tiesā 18. aug 1925. g. un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, ierunas pret šai tiesā 1925. g. 8. sept
Priekšsēd tāja v. A. Veidners.
publicēto 1<J25. g. 8. aprilī Rīga miruša vai sakarā
ar to, tiesības kā manpublicēto
1925. g
31.
janvārī
Rīga
12310
Sekretārs A. Kalve.
fideikomisaritestatiniekiem,
legatarijiem,
Jāņa Dava d. Ogrina notarielo
mirušā Artura Georga
(Gregora)
dēla
un t. t, pieteikt šīs Helmersena
notarielo
testamentu,
mentu, kā ari visas personas, kuram ii jiem, kreditoriem
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
kaut kādas
tiesības
uz miruša Jāņa tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
kā ari visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Artura Helmersena
Ogrina mantojumu vai sakara
ar
Šo laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie«i dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu, p p. pamata paziņo, ka pec 1924. g
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem, šanas dienas.
u. t. t.,
Ja minētās personas
savas tiesības kā: mantiniekiem, legatarijiem,
fideiiideikoinisariem, paraddevejiem
25. martā
Vietalvas-Odzienas
pagastā
tad komisarijiem, paraddevejiem u. t. t., pie- mirušā Pētera
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un augšā uzrādītā termiņā nepieteiks,
Friča Pētera d. Žīda
un ir atklāts
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laika, viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.
teikt
savas
tiesības, pretenzijas
mantojums
un
uzaicina,
skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas
ir
uz
šo
mantojumu,
Rīgā, 1925. g. 8. sept. L. M 3963. Ierunas minētai tiesai sešu mēnešu kam
vai
dienas.
laikā,
skaitot
no
ši
sludinājuma
iespiesakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
šanas dienas.
legatarijiem,
fideikomisarijiem, krediSekretārs A. Kalve.
tad minētās personas atzīs kā atteikušās 12311
Ja tas _ minētā termiņā nebus _ izdarīts, toriem
u t. t., pieteikt
šīs tiesības
atzīs kā atteikuoo ierunām un zaudējušas savas tiesības, Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa tad minētās personas
minētai tiesai sešu mēnešu
laika,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
šās no ierunām
un zaudējušas
savas skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas
2011., 2014. un 2019 p. p. tiesības, bet testamentu
az
civ.
ties
lik.
pasludinās par dienas .Valdības Vēstnesī.*
tpēkā gājušu.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 23. jūnija likumīgā spēkā gājušu.
Ja minētās personas
savas tiesības
Rīgā, 1. septembrī 1925. g. L. J* 3743 Rīgā miruša namīpašnieka Sachne Ābrama
Rīgā, 8. sept. 1925. g. L. 1*3954
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
e
r
s.
ir
atklāts
Priekšsēd. v. A. V e i d n
dēla
Dvolaicka
Priekšsēdētāja v. V. Veidners.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
11692
Sekretārs
A. Kalve.
uzaicina, kam ir uz 12299
mantojums
un
Sekretārs A. Kalve.
LJ>fe3942
Rīgā, 1925. g. 1. septembrī.
tiešo mantojumu, vai sakara ar to,
'
Priekšsēd. v. A. Veidners.
civilnod.,
-igaa apga a't. 6.
Rīgas apgabali. 3. civiln., sības kā mantiniekiem, legatarijiem,
kreditoriem
un t. t., uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie11696
Sekretārs A. Kalve.
« civ. ties. lik. 1967., 2011.—2Ū14. un [ideikomisarijiem,
minētai tiesai sešu zīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai,
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop. pieteikt šīs tiesības
laikā, skaitot no šī sludināka laulātie
draugi
Jānis Anša
dēls Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
mēnešu
245i. p. pamata, uz
Emsta Jēkaba
Štengels ua Milda Jāņa meita
Štengel, oz dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
juma iespiešanas dienas.
dēla
visas
Grava
lūgumu
uzaicina
savas tiesības dzim. Brechman, noslēguši
savstarpigo
Ja minētās personas
o. p. pamata paziņo, ka pēc
1924 g.
peisonas , kurām ii Kaut kādas pretenzijas,
termiņā nepieteiks, tad laulības līgumu pie Rīgas notāra E.Traut17. augustā Rozēnu pag. Ramnieku mājās
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 1. sept. augšā uzrādītā
zaudējušas.
tiesības
ar
kuru
solta 1925. g18. aug reģ. Jv6 4666,
mirušā
Jāņa Teņa
dēla Āboltiņa
1925. g. publicēto ly23. g. 19. jūlija viņas atzīs kā šīs
attiecība uz viņu noslēgto
laulību Ir
atklāts
mantojums
un
uzaicina,
Alsviķu pag. .Puļķos* mirušā
Rīgā, 1925. g. 8. sept. L. Ni 3686. viņi,
Jēkaba
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un kam az šo mantojumu, vai sakarā ar to,
J |>ņa
testamentu, kā ari
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
dēla Grava
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas tiesības kā mīntiniekiera, legatarijiem,
«noti
Sekretārs
A. Kalve.
visas peisonas , kurām ir kaut kādas tie- l^
"
kopību.
kreditoriem
u. t. t.,
ideikomisarijiem,
sības uz mirušā Jēkaba Grava mantoRigā, 1. sept. 1925 g. L. N> 3946
pieteikt
iīs tiesības
minētai
tiesai
3. civilnodaļa
jumu vai sakarā
ar šo mantojumu, Rīgas apgabaltiesas
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.
sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī
2019.
p.
*? mantiniekiem, legatariem, fidciko2011.,
2014.
un
P
oz civ. ties. lik.
Sekretārs A. Kalve.
sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid
1916. gada 11680
«usariem, parāddevē-jiem u. t. t., pieka
pec
pamata paziņo,
Vēstnesī."
teikt savas
Andreja
Mārun 29. jūlijā Katlakalnā miruša
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
tiesības, pretenzijas
Ja minētas_ personas
savas tiesības
uzp. p.
ļ«unas minētai
tiesai sešu mēnešu tiņa d. Skulte Ir atklāts mantojums un
uz civ. ties. lik. 2011, 2014. un ^019.
vai pamata paziņo, ka pec 1918. g. 18 mart; augša uzradītā termiņi nepieteiks, tad
'"tt, skaitot ao ši sludinājuma iespie- aicina, kam ir uz šo mantojumu,
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
mantiniekiem,
šanas dienas.
sakarā ar to, tiesības kā
Vietalvas-Odzienas pag. mirušās .LielRīgā, 1925. g. 1. septembrī.
L J* 3947
ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoPežāni" J* 66 mājas līdzīpašnieces Ma'M minētās personas atzīs kā atteikušas riem un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai daļas Andža-Petera
meitas Grīslis,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
skaitot no dzimusi
Miķelen,
ir atklāts
manto11697
Sekretārs A. Ka I v e.
J° ierunām un zaudējušas savas tiesības, tiesai sešu mēnešu laika,
Detestamentu pasludinās par likumīga 5ī sludinājuma iespiešanas dienas.
jums un uzaicina, kam ir uz šo man3. civilnod
savas tiesības tojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā Rigas apgabaltiesas
"Pekā gājušu.
Ja minētās personas
tad mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisaoz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2i, 19.
R'gi, 1. septembrī 1925. g. L. J* 3912 augšā uzrādītā termiņa nepieteiks,
š:s p.p. pamata paziņo, ks
pēc 1917. g.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
rijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
,.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
19. septembrī Rīgā mirušā Jāņa (Ivanf
L. M 3631. tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
Rīgā, 1925. g. 8. sept.
bekretars A. X a i ve.
ii2° 9
iespie- Onufrija
dēla
Ju r e vi č a
ir
jtlaikā, skaitot no šī sludinājuma
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
klāts
mantojums un uzaicina, kam uz
šanas dienas.
Sekretārs A. Kalve
Rīgas apgabait. 3. clvlln., 12313
savas
tiesības šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
Ja minētas _ personas
"? Latvijas civillikuma kop. 36. p. pietermiņa
nepieteiks, tad kā mantiniekiem,
legatarijiem,
fideiaugšā uzrādītā
apgabali 3. civilnod.,
Rīgas
vispārībai, ka
zaudējušas. komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pier° ** pamata
paziņo
viņas atzīs kā šīs tiesības
un
2011.-2014.
lik.
1967.,
„z civ. ties.
jaulatie draugi Lazars Nauma dēls Luteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
Rīgā, 8. sept. 1925. g. L. J* 3973
privāttiesību kop.
"ļnciks un Olga Ābrama meita Lubin2079 P P- un Balta ē n e šu laikā, skaitot no šī sludināPriekšsēdētaja v V. V e i d n e r s.
m.
Jēkaba
Ernestnes
savstarpigo 2451 P P- M
Sekretārs A. Kalve.
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn "
, '\dzim. Ormin noslēguši
lūgumu uzaicina visas 12309
Ubas
notāra A'-elīt ai A>V*iņ
ligunm
pie
Rīgas

Rigas apgabait. 3. clvlln.,

Anriē

iekšējo drošību.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

uz Latvijas

uz Marselu.

par piedalīšanos sazvērestībā pret valsts

J . Rainim,
mūsu ievērojamam dzejniekam,

ministrija

kad . tas gribēja sēsties uz kuģa,

lai dotos

11951

Sfkrrtflrs

A

'< » I v »

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
oz civ.

ties. lik. 2011., 2014. un '.'019.

p.p. pamata paziņo, ka pēc
1913. g.
1. janvārī Rīga miruša Anša Zamueja d.
Zandersona ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz šo mantojumu,; vai sakarā ar

to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
a. t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
lī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.

Vēstnesī.*

Ja minētās _ personas
savas
tiesības
augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 31. augustā.

L te 3221
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
11577
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā

1925. g. 11. augustā

tiesas sēdē

izklausījusi mir. Anša Zamuelad. Zandersona mantošanas lietu, nolēma: par
prombūtnē esošās Ernas Alvines Anša
m. Zanderson ' atstāto mantu iecelt aizgādniecību, par ko paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai attiecīgai rīcībai, šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 1944. p. kārtība.

bet testamentu pasludinās
spēkā gājušu.

par

likumīgā

Rīgā, 1. septembrī 1925. g. L. J« 3824
Priekšsēd. v. A. Veidners.
11691

Sekrettrs

A. Knlve.

Rīgas apgabalt. 3. clvlln.,

Birznieku un Minnu Birzniek, dz. Msrdag,
atstājot nepilngadīgo
meiU Ēriku, dz.
22. februārī 1S20 gādā mātes audzināšanā līdz viņas pilngadībai un atļaujot
prasītājai iestāties jaunā liulībā
tūlīt
pēc sprieduma Spēka stāšanās.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.

Jargavas apgabaltiesa,
2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 15. februāri 1908. g., Salonajas
māju
īpašpagastā
mirušā Smuciņa
nieka
Jāņa Mārtiņa d. G r ī n u p a ataz civ, proc. lik.

1967.,

stāto mantojumu kādas tiesības ka man1967., 2011.—2014. un un 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
vai
pārsūdzību,
tad tiniekiem, legat., fideikomis., kreditoriem
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop. tiesai atsauksmi
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
2451. p. pamata, uzaicina visas personas, spriedums stāsies likumīgā spēkā.
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludināRīga, 1925.Jg. 31. augustā. L.Ns3221
9.
septembrī
1925.
g.
Ne
436419,650
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai Rigā,
juma iespiešanas dienas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
ierunas
pret
šai tiesā 1. septembrī
Priekšsēd. b. v. L. Bruemmers.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
11578
Sekretārs A. Kalve.
1925. g. publicēto 1924. g- 4. februāri 12276
Sekretāra v. S t ū r e.
par spēku zaudējušām.
Skujienes pagastā .Oībenos* mir. Gusta
tlgas apgabaltiesas 3. civilnod.

atklātā tiesas

sēdē 1925. g. 18

augustā

Šamburski,

pec

izklausījusi Nadeždas
pirmā vīra Sinicina, lūgumu|dēļ aizgādniecības iecelšanas par prombūtne esošo
Marijas, Lubov, Stepana

un

lvana

Jāņa

dēlu un meitu Sinicinu mantu, nolēma:
par

prombūtnē

esoša

lvana

Sinicina atstāto mantu

iecelt

lvana d.
aizgādnie-

cību, par ko paziņot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai.

*z civ. ties. lik.

Reina

d. Kazeka testamentu, kā ari visās

personas, kurām ir
uz

kaut

kādas

tiesības

mir. Gusta Kazeka mant. vai sakarā

ar šo mantoj.
Iideikomisariem,

pieteikt savas

kā

mantiniekiem,

paraddevejiem

tiesības,

legat.
u. t. t.,

pretenzijas

un

ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot
no
dienas.

šī

sludinājuma

iespiešanas

Ja tas minētā termiņā nebūs

izdarīts,

tad minētās personas atzīs ka atteikušās

Rīgā, 1925. g. 31. augustā.

L. Ns3732

Priekšsēd. v. A. Veidners.
11579

Sekretārs A. Kalve.

no ierunām un zaudējošas savas tiesības,

bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.
Rīgā, 24. augustā 1925. g. L. J* 3454

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā

tiesas sēdē

izklausījusi

1925.

g.

18. jūlijā

Šamburski,

Nadeždas

pec

pirmā vīra Sinicina, lūgumu deļ aizgādniecības iecelšanas par prombūtne esošo
Marijas, Lubov, Stepana un lvana Jāņa

Priekšsēd. v. A. Veidners.
11746

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa, 3. civilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,

ar šo paziņo, ka 22. septembrī 1925. g.,
dēlu
un meitu
Sinicinu mantu, nominētas nodaļas atklātā
tiesas sēdē
lēma: par prombūtnē esošā Stepana nolasīs
1925. g.
20. janvārī mirušā
lvana d. Sinicina atstāto mantu iecelt Kauguru pag. . Seglu* mājas īpašnieka
aizgādniecību, par
ko paziņot Rīgas Jāņa Miķeļa d. Bringela testamentu.
pilsētas bāriņu tiesai.
Rīgā, 1,1. septembrī 1925. g. L. Nk 4053
R;gā, 1925. g. 31. augustā.

L. Ns 3732

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
11580
Sekretārs A. Kalve.

?it'** «pgaoaltiesas 6. eivimmk,

Priekšsēd. v. A. Veidners.
12248

Sekretārs A. K a 1v e.

ligas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu

tiesas sēdē

1925. g. 18. augustā
Nadeždas Šamburski, pēc

g dniecību, par ko paziņot Rigas pilsētas
bāriņu tiesa).

Rigā, 1925. g. 31. augustā.

L. Ns3732

Priekšsēd. v. A. Veidners.
11 81

Sekretārs A. Kalve.

R ,. ~s apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925 g. 18. augustā
izklausījusi
Nadeždas
Šamburski, pēc

pirmā vīra Sinicina, lūgumu dēj aizgādniecības

iecelšanas par prombūtnē esošo

Marijas, Ļubov, Stepana un lvana
dēlu un meitu

Sinicinu

atstāto

Jāņa

mantu,

nolēma: par prombūtnē esošās Marijas
lvana

m. Sīnicin

atstāto

aizgādniecību, par ko
pilsētas bāriņu tiesai;

mantu

paziņot

Rigā, 1925. g. 31. augustā.

iecelt

Rīgas

L. Ns 3732

Priekšsēd. v. A. Veidners.

11582

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo,
ka pec
1922. gada
27. martā Allažu-Vangažu draudzē mirušā Kārļa Jāņa d. Jack ir atklāts manto-

ftigas

apgabalt. 3. civilnodaļa

saskaņā ar civilprocesa likumu *958. p.,
ir šo paziņo, ka 22. septembrī 1925. g.
sain'ētas nodaļas atklātā
tiesas sēdē
nolasīs 1925. g. 7. augustā, Rīgā mirušā
Jūlija (Juliusa) Ludviga d. Kaminteusa
notariālo

testamentu.

Rīgā, 11. septembrī 1925. g. L. JMš4045
Priekšsēdētāja v. A. Blumentāls.

12298

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.
309. un 311. p. p. pamata, uz Michaila
Aleksandra d. Popova lūgumu viņa prasības lieta pret Natāliju Jāņa m. Popov,
dzim. Bedņ;ajev, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta prasītājam
nav _ zināma,
ierasties tiesā
4 mēnešu laika no ši sludinājuma publicēšanas dienas.
Pie lūguma _ pielikti laulības, atbildētajās prombūtnes apliecības un noraksti.
Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai _ caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai ' aizmuguriski.
Rigā, 1. sept. 1925. g. M> 436237/1315

jums un uzaicina, kam u uz šo mantojumu,
vai sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem, legRiariem, fideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai Priekšsēdētājas b. v. i. L Bruemmers.
liesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī 11685
Sekretāra v. Stūre.
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad oz civ. proc. lik. 293.,.
295., 298., 301.,
«ziņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.
S09. un 311. p. p _ pamata, uz Eduarda
J63857 Jāņa d. Gailita lūgumu viņa prasības
Rīgā, 1925. g. 4. sept.
lietā pret Sofiju Antona m Gailīt, dz.
Priekšsēdei v. A. V e i d n e'r 's.
Fedorovič, par laulības
11952
Sekretārs A. Kalve.
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta prasīzināma, ierasties
tiesā
Rīg apgabalt 3, civilnod., tajam nav
4.mēnešu laika .no šī sludinājuma pubuz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p! licēšanas
dienas.
pamata psziņo.ka pēc 1917.g. 4. novembrī
Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
Tiik'ima draudzē mir Vi kaļu. pag.,, Vispilnvara un noraksti.
kaļu muižas zemnieku zemes gaoala 'Ns
Ja atbildētajā noliktā laikā neieradīsies
ii īpašnieka Reiņa J ņa
d Jostsona ii
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
atklāts mant. un uzaic.kam ir uz šomantoj. nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aizvai sakarā ar to ties. kā mantiniekiem, lemuguriski. ,
gatariem, Iideikomisariem, kreditoriem un
-Rieā, it sept. 1925. g. Ns 436239 1087
1.t., pieteiktais tiesīpas minētai tiesai s e š u Priekšsēdētaja b v. i. L. Bruemmers.
mēnešu laika,

skaitot
iespiešanas dienas.

Ja

minētās

no ši sludinājuma

personas

augšā uzrādītā

termiņā

savas

tiesības

nepieteiks,

tad

11682

Sekretāra v. Stūre,

Rīgas apgabaltiesas 4. civhnod t

uz civ. proc. lik.. 293., 295., 298., 301,
309., 311. p. p. pamata, uz, Otlijas
Rīgā, 7. septembri 1925. g. L. }<& 3881 Ind iķa
m. Krotovs ,ij, dzim. Skulte,
Priekšsēd. v. A: Veidners.
lūgumu viņas prasības lieta prt Jāni
12164
tefcretarš A
-: 11 * .Teodora d. Krotovski _ par, laulības šķirdzīves
šanu, uzaicina
pēdējo, kuras
Rīgas apgabalt. 3. clvlln., vieta prasītājai nav zināma, ierasties
4 mēnešu laika no ši sludina
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un tiesa

viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

2T79. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2 -b i. p. pamata, uz
Veras
Emiļa
m.

Birnbaum aizbildņu
Jāņa Krimeļa un
Māitiņa Stavuša lūgumu uzaicina visas

juma publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti laulības, bērna
dzimšanas un Rīgas prefektūras par'atbildetāja bezvēsts prombūtni apliecības

līdz ar no ākstiem.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
1. s ptembrī 1925. g. publicēto 1925. g. personīgi vai j:aur pilnvarnieku , tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz23. februārī mir. Lindes pagasti .Mežuļos* jaunsaimnieka Pēteja Mārtiņa dēla muguriski.
Rīgā, 29. aug. 1925. g. Ma 436171/1302
testamentu, kā
tiangiera
ari
visas
pr<aunas,

zija,

kurām

strīdi «ii

persoīas,

kurām

ir kaut

ierunas

ir kaut

kādas

pret

kādas

preten-

šai tiesa

tiesības

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Jānā Jāņa
dēla Taklai lūgumu viņa prasības lietā
pret Vilhelmini-Luizi Indriķa m. Taklai,
dzim. Ruje, par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta prasītājam nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-

Priekšsēdētāja b. v. i. L. Bruemmers.
11588
Sekretāra v. Stūre.

11593

Sekretārs K. P u s s a r s.

uz civ. proc. lik. 293.,
309.,

311

p.

p.

pamata,

Zuzannas Engelberta
Heinrichsen,

pret

295., 298., 301.,
m.

lūgumu viņas

uz

dzim.

prasības lietā

Teodoru-Antonu-Oskaru

Lāme par laulības šķiršanu,

Betijas

Lame,

Johana d.
uzaicina pē-

dējo, kura dzīves vieta prasītājai
nav
zināma, 'ierasties tiesa 4_ mēnešu laikā
Pie lūguma

publicēšanas

pielikti

un Rīgas prefektūras
apliecība
bildētāja
bezvēsts
prombūtni
norakstiem.

__

Ja atbildētājs noliktā

personīgi
nolikta

vai

tiesas

caur
sēde

dienas.

laulības apliecība

par atlīdz ar

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

pilnvarnieku,

tiks

aizmuguriski.

mēnešu la'ka, skaitot no sludinājuma

ie-

spiešanas dienas,
Termiņā nepieteiktas

tiesības

ieskatīs

par spēku zaudējušām.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies

personigi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.
Rigā, 1925. g. 1 sept Ns 436236/1316
Priekšsēd. v. i. L Bruemmers.
11687

Sekretāra

v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata,

dara

L.J* 179i 25
v. J. Zvirbuls

Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa^
az civ.

proc. lik. 1967., 2011., 2014
m
2079. p.p. pamata uzaicina visus kam
būtu uz 17. oktobrī
1924. g., Jel
gavS
miruša Jāņa Jāņa
d. Zeļļa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem , kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
Šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no
sludinājuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskati»
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 7. sept. 1925. g.

Jelgavas apgabaltiesa,

laika,

skaitot

Jelgavas apgabaltiesa,

Jelgavā, 7. sept. 1925. g.
Priekšsēdei,

12261

2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 28. febr. 1908. g. mir. Talsu apr
Cēres pagasta
Vec-Jaņu* māju īpaš^
nieka Anša B r u v e ļ a atstato mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem,

legatariem, iideikomisariem, kreditoriem
u. t.t„ pieteikt savas tiesibas lai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi" .

uz civ. proc. lik.
2079.

kam

p.

bulu

p.

1967., 2011., 2014. un
uzaicina
visus,
1905. gada
5.
demirušā Markusa
Le-

pamāta

uz

šai tiesai

uz. lik.

par laul, 77. p. pamata, dara
.zināmu, ka tiesa 19. augustā 1925. g,
Stefānijas Sīmaņa m. Davidohi.-, dzim
Ušķ'jris prasībās lietā pret Jāni Ādama
dēlu . Dāvidpnis par laulības šķiršanu,
aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulībr,
kas noslēgta Rīgis Sāpju Dievmātes katoļu draudze 1912; ģ. 28. oktobrī starp
Jāni Da'idonisii un Stefāniju Dairidons,
dz:m. Uškuris.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesii atsauksmi vai pārsūdzīou, tad
j pnedums . stāsies likumīgā spēkā.'
Rīgā, 31. augustā 1925.g. Ns 436241/351
Priekšsēd. b. v. i. L. Bruemmers.
11684
. Sekretāra v. Stu r e.

Rīgas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 2., sept.
lēmumu reģistrēta
bezpeļņas biedrība:
.Virsu taisītāju biedrība", ar valdes
sēdekli Rīgā.
Nodaļas

12278

pārziņa

v. i. L. Bruemmers.
Sekretārs Fridrichšons.

L. Ne 1276/25

v. J. Zvirbuls.

Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

civ. proc. lik. J867., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. _ pamats,
u^aicins; visas, personas, kurai būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 12. marti
1925. g., mirušās Helenes Jēkaba m.
Kannenberg
13. februārī 1924. g.
mājas k rtība sastādīto testamentu, pieteikt savus strīdus un ierunas šai tiesai
astoņu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī/
Pec minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepieteiktās tiesības atzīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 29. aug, 1925. g. L.Nš 1562/25
apgabaltiesa,
Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un 11592
Sekretārs K. Pussars.

Talsos
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad cembrī
.spriedums stāsies likumīgā spēkā.
vina dēla Karpa
atstāto
manRīga, i.septembrī 1925. ģ, .Ne 436240/660 tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem, krediPriekšsēd. b. v- i- Lv Bruemmers.
toriem.u. t. t„ pieteikt
savas tiesības
iļttt-ļ- . .. .
Sekretāra v. Stūre..

ļlīgas apgabalties. 4. civilnod.

no sludinā-

juma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs

par spēku zaudējušam.

Priekšsēdei, v. J. Zvirbuls.
Sekretārs K. Pussars.

11662

sešu mēnešu

uz

Jelgavas apgabaltiesa,
2011.—2014.,
p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kuram būtu kadt
uz

civ. proc.

2079.
strīdi

un

priv.

lik. 1967.,
lik.

sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas. Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par
spfku zaudējušam.
Jelgavā, 1925. g. 7. septembrī.
L Ne 1790/1925. g.
Priekšsēdētāja

v. J. Zvirbulis
Sekretārs K. Pussars. _

12262

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. prec. Hk.

2)79. p.p.
duJu uz

2.

1967.,

2011.,

2014. urf

janata uzaicina visus, kam
februārī
1919. g., Ilūkstes

apriņķa, Kurcuma pagastā mirušā Ādama
V incenta d. C h r o 1o v i č a- atstāto mantojumu Kādas tiesibas kā mantiniekiem,
legat., fideikomis., kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesibas šai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma

iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības

ieskatīs

par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 29. aug, 1925. g.
L. Ns 824[25
Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.
11803

Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz dv. proc. lik. iyti/.,

Ml., 2014. un

pamata uzaicina visms, kam
bāu uz 5. juļijā 1906. g., Ekengrāves
pagasta miruša Pētera Plūme atstāto
20 i>. p.p.

2451.

vai ļerunas pret 17. martā

1925. g.

K arkli ņa
14. martā 1925. g. mšj,"s kartībā sastādīto testamentu, pietekt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.VaMības Vēstnesī*.
»
Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nepieun
nekādas ierunas nepieņems

mirušā Kārļa

Jēkaba

zināmu, ka tiesa
12. aug. 1925 -?,
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
Veras Arkādija m. Lisovski, dz, T.tova
prasības lieta pret Sergeju Teodora d. par spēku zaudējušam.
Lisovski par laulības šķiršanu aizmuJelgavā. 29. aug. 1925. g. L. Ns 1758/25
Priekšsēdētaja v. J. Zvirbuls,
guriski nosprieda: šķirt lauiību, kas noSekretārs K- Pussars.
slēgta 1919. g. 19. februārī Permā starp 11664
teiktās tiesības atzīs
Sergeju Lisovski
un _ Veru . Lisovskij,
jušām.
Jelgavas apgabaltiesa,
dz. Tīto/ , atstājot dēla Borisu, dzim.
9. auguša 1920. g. matēs audzināšanā.
Ja atbildētājs «iv. proc. lik. 728., /ai
un /4S. p. p. paredzēta laikā neiesniegs

L. J* 1806/25,

Priekšsēd. v. J. Zvirbuls
Sekretārs K. Pussars!

12269

L. Ns 1411/25

az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p.p. pamata uzaicina vims,
Priekšsēd. V. i. L. Bruemmers.
kam būtu uz 14. martā 1922. g., Pūres
12051
Sekretāra v. Stūre.
pagastā mi ..'ā Pūres pagasta jaunsaimistāto
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa nieka FiSipa _ Kānberga
mantiman'ojumu kādas tiesības
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
niekiem, legatariem, fideika uar., kre309.,
311. p. p. pamata,
uz Jāņa ditoriem
a. f. t, pieteikt savas tiesības
Jāņa d. Hendriksona lūgumu viņa pralai tiesai divpadsmit mēnešu lirikā, skaitot
sības lietā pret Klavdiju Miķeļa meitu
no sludinājuma iespiešanas dienas.
Hendrikson,
dzim. Hotuļeva, par lauTermiņā nepieteiktas tiesības ies'cstīs
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kūjas
»tr spēka zaudējušām.
dzīves vieta prasītājam nav zināma, ieraJels-avā, 29. aug. 1925. g. L.Ns 1243/25
sties tiesā 4 mēnešu laikā no ši sluPriekšsēdētāja v. J. Z v i r b u l .
dinājuma publicēšanas dienas.
U663
Sekretārs Ķ. Pussars
Pie lūguma pielikii pases noraksts un
noraksti.
Jelgavas
Rīgā. 1925. g. 5. sept. Ns 436347/1274.

Priekšsēdētāja

uz civ. proc lik. 1967., 2011., 2014;,
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kanr
stes apr., Prodes pagastā
mirušā Maz- būtu uz 21. jūlija 1902. g, Valles pag
mirušā_ Poriņ-Dravenieku māju īpašnieka
Vāveranu māju īpašnieka Franciska Laujentija d. S i 1 e v i č a atstāto mantojumu Jura Jaņad. Valmiera atstāto mankādas tiesības kā mantiniekiem, legatatojumu kādas tiesības kā mantiniesiem ,
riem, Iideikomisariem, kreditoriem u. 1.1, legatariem, fideikomisariem, kreditoriem "
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu u. t. t., _ pieteikt savas tiesības šai tiesač

Jelgavā. 31. aug. 1925. g.

izklausīšanai

Jelgavā, 7. sept. 1925. g.

az civ. proc. lik. 1987., 2011., 2014. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 11./24. novembrī 1913. g., Iuk-

laikā neieradīsies

lietas

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskati*
par spēku zaudējušām.

12268

Jelgavas apgabaltiesa,

Jelgavas apgabaltiesa,

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa

*

dēla Buce atstāto mantojumu
kšd«
tiesības kā mantiniekiem , leeaturi» ,!/
fideikomisariem, kredifor. u. t t
ļ '
teikt savas tiesibas šai tiesai s e š ml"
u
nēšu laikā, skaitot no sludinājuma
iesol?
VK~
šanas dienas.

Jelgavā, 29. aug. 1925. g. L. Ns 1303/25
Priekšsēdei, v. J. Zvirbuls.

2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1. augustā 1923. g., mirušās
Engures mazmāju
īpašnieces Marijas
nešu laikā no šī sludinājuma publicē- Tīle,
dzim. Freiberg, _ atstāto mantošanas dienas.
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
Pie lūguma pieliktas laulības, atbildē- legat., fideikom., kredit. u. 1.1., pieteikt
tājas prombūtnes apliec, un noraksti.
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu laika,
Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
personigi vai caur pilnvarnieku, tiks noTermiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs
likta tiesas,sēde lietas klausīšanai aizpar spēku zaudējušām.
muguriski.
Jelgavā, 31. aug. 1925. g. L.Ns 1489/25
Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.
Rīgā, 1. sept. 1925. g. Hi 436238/1312
11661
Sekretārs K. Pussars.
Priekšsēd. b. v. L. Bruemmers.
11686
Sekretāra v. Stūre.

1958. p., no šī sludinājuma

r io paziņo, ka 22, septembrī 1925. g„
izklausījusi
minētas nodaļas atklātā
tiesas sēdē
pirmā vira Sinicina, lūgumu dēļ aizgādnolasīs 1925. g. 7. martā Slokā mirušā
niecības iecelšanas par prombūtnē esošo namsaimnieka Jāņa Jāņa d. Bērziņa noMarijas, Lubov, Stepana un lvana Jāņa tarielo testamentu.
dēlu un meitu Sinicinu atstato mantu,
&gā, 11. septembri 1925. g. L. Nt 4069
nolēma: par prombūtnē esošās Ļubo/
Priekšsēd v. A. Veidners.
12249
Sekretārs A. Kalve.
lvana m. Sinicin atztātu mantu iecelt aizatklātā

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.

Jelgavas apgabaltiesa ,

az civ. proc. lik. 1867., 2011..
2014 «2079. p.p. pamata uzaicina visus !,.
būtu uz 24. februārī 1925. g.,
jVo
Vircavas pagastā mirušā Ludviga
Kal

d.

par

spēku zaudē-

Jelgavā, 29. aug. 1925. g. L.M 1771/25
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u-ls.
11659
.'
Se»rrl;us X ū 118 s 3 r

Jelgavas apgabaltiesa,
2011.—2014.,
p.p. pamāja ,
uzaicina visas personas, kuram būtu kādi
strīdi vai_ierunas pret februāri 1S06. g,
mitušā Ādama- Jāzepa dēla Mj-zera.
az civ.

proc. lik.
1967.,
priv. lik. 2451:

2079, un

6. okto

ri

1901. g. mājas kārtība saba-

dīto testamentu, pieteikt savus strīdus urr
ierunas šai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.
Pec minētā termiņa notecēšanas tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-

teiktas tiesības atzīs par spēku zaudējušām
.
Jelgavā, 31. aug. 1925. g.
L. J*782/2fr
s.
Priekšsēd. v. J. Z v i r b u.l
Sekretārs K. Pussars

11660

Lleļīl» apsaliiliiEHnistiaillaj WW

urr
uz likuma par biedrībām, savienībām
P*'
panta
politiskām organizācijām 17.
augmata paziņo, ka ar viņas š g. 28.
lēmumu
reģistrētā . Jaun-Žvārdes lop-

reve

biedrība
kopības pārraudzības
un viņu saviemD"
bezpeļņas biedrību
reģistra

I

Valdes

daļā.

sēdeklis

atrodas

pagastā.

.

> ' . .
Zvarae*
c

Liepājā, 3. sept. 1925. g. J* 98/20Pārzinis (paraksts).

11982

Sekretārs A. Jan ^oņj^

nepālas vianuflii» niia.»^
ift
savienībām w
uz likuma par biedrībā*,

p
politiskām
organizācijām 17. panta
ta1 ?
augu
g.
25.
ka
ar
viņas
š.
ziņo,
Rīgas apgabalties. 4. civilnod. uz likuma par biedrībām, savienībām un
mumu reģistrēta Ventspila-Romas-Ka"^
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara politiskam organizācijām 17. p. pamata nešu laikā, skaitot no sludinājuma iesavstarpēja palīdzības biedrība ie»'
pretenzijas
un ierunas minētai
tiesai zināmu, ka tiesa 26. augusta 1925 g. paziņo, ka ar viņas 1925. g. 2. sept.
saviem
spiešanas dienas.
bezpeļņas bie drību un vīnu
bezpeļņas biedrība
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludiMinnas Kārļa m. Birzniek, dz. Mardag lēmumu īeģistreta
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs reģist a I daļa.
...
nājuma iespiešanas dienas.
prasības lieta pret Teodoru Slmaņa d. .Ktopss lopkopības pārraudzības biedr.", par spēku zaudējušam.
Valdes sēdeklis atrodas Ventspiu.
ar \aldes sēuekli Golgovskas pag.
ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, Birznieku par laulības .šķiršanu aizmuguJelgavā, 5 sepL1925. g. L. Ns 1769/25
Liepājā, 1925 g. 3. sept. f f*
eldsNodaļas pārz. v. i. L. Bruemmers.
tad minētās personas atzīs ka atteikušas riski nosprieda: _ šķirt laulību, kas noPriekšsēdētājs v. J. Zvirbuls.
Pārzinis A. K irsi
zaudējušas
savas
tiesības,
ao ierunām un
12279
Se«reta.s Fr i dr i chsons.
slēgta 27. jūnija 1915. g. starp Teodoru
1198!
Sekretārs A. Janson
12326
Sekretārs K. Pussars.
uz mir.

Pētera

Bangiera

mantoj. vai
sakarā ar šo mantojumu, ka mantiniekiem,
legatariem, iideikomisariem, paraddevejiem u. t. t., pieteikt savas tiesības,

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa

mantojumu kādas tiesības kā mantiniek.,
legatar., fideikomis., kredit. u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-

Liepājas
8Z
0,8at

,va

apgabaltiesa
1925. g. lēmuma pa29. sept 1920 g. Lu

28. aug.

uzaicina
, oagastā miruša Inta Jāņa d Polis
«t kreditorus , kg.. fideikorr. un vi0
citas personas, kam varētu būt kās
prasības uz atstāto
/! tiesības vai
,.ntoiumu . P ieteikt vinas tiesai sešu
-nēšu laikā, skaitot no sludinājuma
_
liešanas dienas
prasības, par kuram nebūs
Tiesibas un
tiesai minēta laikā, tiks atzīta»
uz visiem laikiem,
i zaudētām
aug.
1925. g. Ne 928-m 26
31.
liep ājā.
_
Priekšsēdei, b. v. C i n c e 1s.
Sekretārs A. Kasperovičs.
?7J0

laikā - «

oT',, 1*-'

™

mmim 3. Ik. flm bpomili

,

" jirots

un P fasi
?. P« kūjām nebūs
.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
oJnnK ?i
mine,ā
ks
ipskatit pārdodamo mantu, varēs pār- un novērtētu par Ls
par zaudētam uz visiem
*
16,000.—.
**
laikiem.
lolanas diena uz vietas.
Izzināt saraksts, novērtējumu, kā ari
Liepājā, 31. aug. 1925. g. Ns 924-m/25
Rīgā, 11. septembri 1925. g.
spskatīt pārdodamo mantu, varēt pārP
Tiesu izpildīt. V i 1 d a u s.
b. v. Cincels.
12343
došanas dienā uz vietas.
itfdētH7f«
n/U8
Sekretārs A Kasperovičs.
Rīgā, 8. septembrī 1925. g.
12361
Tiesu izpild. J. Grfnios.
Latgales zemes grāmatu 8(6»
^ziņo, ka 26.septembrī 1925.g., pulksten
atjaunošanas komisija,
!0 rīt.*, Rīga, Ģertrūdes
iela Ne 75, Rīgas
apgabalt. 8. iec tiesu
uz Aleksandras Pētera meitas
dz. 2, pārdos Erasta Grebe kustamo
Beloizpildītājs
vas, dzim. Skurko, lūgumu par
mantu, sastāvošu no mēbelēm un nonekustamas mantas
. aziņo, ka 29. septembrī 1925. g., pulkst.
sastāvošas no dzimts- vērtētu par Ls 206.—.
iietosanu tiesību gruntsgabala
testam sarakstu, novērtējumi! , kā ari 10 dienā, Rīga, Matīsa ielā Ne 44,
ar ēkām,
platība 273 kv. sažeņu, atrodošos
pārdos
Augusta
Richtera
kustamo
' pjkeiīt pārdodamo mantu, varēs pār
Daugavpili, III. pilsētas iecirknī, 109.
Minas dienā uz vietas.
mantu, sastāvošu no 1 trimo spoguļa,
kvartāla ar Ne 1, 1it. ,a « un .. skrindas
slīpēta iti la un novērtētu par Ls 150u. — .
Rīgā, 11. septembrī 1925. g.
un Jelgavas ielu stūrī NeN' 54/46-48
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ati
°
12257
Tiesu
izpild.
O
r
i
n
1e
1d
s.
ievešanu
zemes grāmatu reģistri
—
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pāruzaicina
visas
personas,
kurām Rīgas apgabalties. 3. iec. dcSe.nas dienā uz vietas.
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo
Rīgā, 8. septembri 1925. g.
tiesu izpildītājs
mantu, iesniegt komisijai par to paziTlssu izpild. J. G r i n i o s.
ņojumu 4 mēnešu laikā no izsludināšanas paziņo, ka 24. septembri 1925. g., pulkst. 12362
dienas_ .Valdības
Vēstnesī", pretējā ga- 10 dienā, Rīgā, Žīdu ielā Nē 2, pārdījuma nepieteiktas tiesības
dos Jāņa Reitupa kustamo mantu, sa- Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
skaitīsies
par iznīcinātam un lūdzēja var tikt ievesta stāvošu no zirgiem un ormaņa droškas
tiesu izpildītājs,
Latgales zemes grāmatu reģistri par no- un novērtētu par Ls 600,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
radītas nekustamus mantas īpašnieci bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- Pumpura ielā Ne 1 paziņo:
1) ka pēc Rīgas apgabaltiesas III cidošanas dienā uz vietas.
pardošanis un hipotekarisku apgrūtināvilnodaļas pavēles no 10. janv 1925. g.
jumu tiesībām.
Rīgā, 11. septembrī 1925. g
ar Ne 3640, Rīgas hipotēku biedrības
tiesu izpild. J. Grinfelds.
Daugavpilī, 1925. ģ. 31. aug. Nē 17266 12258
prasībā pret Pēteri Prūsi — 14. no;Komisijas priekšsēd. v. (paraksts),
vembrī 1925. g, pulksten 10 rītā,
apgabaltiesas
3.
iecirkņa
Rīgas
li748
Rīgas apgabaltie-as civilnodaļas sēžu
Sekretārs A. Bergs.

'ļīipala» apgabaltiesa,
Sava 20. aug. 1925. g. lēmuma pa15. novembrī 1922. g.,
mata uzaicina
liepājā miīušas Annas Benjārrina ro.
Bluming, dzim. Grinhagen
nium ari
Lntiniekus , kreditorus, legataius, fideikomisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesībf s vai prasības
mantojumu, pieteikt viņas
u atstāto
mēnešu laika, skaitot no slutiesai sešu
dinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kuram nebūs paziņots tiesai minēta taika, tiks
atzītas par zaudētam uz visiem laikiem.
Liep ājā, 31. aug. 1925. g. Ne 922-m .<25
Priekšsēdei b. v. Ci ne els.
Sekretārs A. Kasperovičs
21712

Liepājas apgabaltiesa
1925. g. lēmuma pauz sava 20. aug.
mata uzaicina pec liecinieku izteicieniem
1896. g- rrirušā Jāņa Valdmaņa mantiniekus, kredit, legat., fideikomis. un vijas citas personiss, kam varētu būi kā-

das tiesības vai prasības az atstāto mantojumu pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu

laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
przinots tiesai minētā laika,^ tiks atzrta,<
pai zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 31. aug. 1925. g.

Ne 614 m/25
Priekšsēdēt. b. v. C i n c e 1s.
Sekretārs A. Kasperovičs.

11711

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 28. aug. 1925. g. lēmuma pamata uzaicina
8. septembrī 1906. g,
un 2. febr
mirušā Miķeļa Reinholda
1910 g mimšās /nnas Reinhold
mant. kredit., legat., fideik un visas citas

pērs. kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kūjām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 31. aug. 1925. g. Ne 925-m 25
Priekšsēdei, b v. C i n c e 1?:
Sekretārs A. Kasperovičs.
^

11713

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 3. sept. 1925. g. lēmuma pamata uzaicina 15. augustā 1925. g. miruša Nachmaņa Bēra d. F r i d m a ņ a
mantiniekus, kredtorus, legatarus, fideikomisarus un visas cites personas, kam
vatētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstato mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu n.ēnešu laikā, skaitol no slupinājun. a iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minētā laika, tiks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem.
Liepājā , 4. sept. 1925. g.
Ns 938-m/ 25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
11978
Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
az sava 3. septembja

1925. g. lēmumu
pamata uzaicina 7. novembrī 1924. g.,
Talsu pagastā mirušā Jāņa Kāria dēla
Bučis mantiniekus, kreditorus, legalarus, fideikomisarus un visas citas personas, kam varētu būt kādas tiesības
vprasības uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laika,
«kaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kuram nebūs
Paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 5. sept. 1925. g.

Ns 945-m/ 25

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
TJ054
Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
112

sava

sept.
Gro-

lēmuma no 1925. g 3
Pamata uzaicina 1925 g. 5. jūlija
biņas pagūta mimšā Indriķa Evartad
°' u ž e v i c a mantiniekus, kreditorus,

'katarus, fideikomisarus un visas citas per?°n as, kam varētu būt kādas tiesibas
i™ prasības
uz
atstāto mantojumu,
Pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
kaitot
iespiešanas
no
sludinājuma
dienas.
Tiesības un prasības, par kur ām news paziņots tiesai minētā laika, tiks atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.
L'epājā, 5. sept. 1925 g. Ne 930 m/25

Priekšsēdētāja b. v
A. Kiršfelds.
12056

Sekretārs A

Kasoerovlčs.

Liepājas apgabaltiesa

tiesu izpildītājs

Latgales zemes grāmatu atjau-

zālē,

uz

piilen loīpi pildos

ka 25. oktobrī
1925.
g._,
paziņo,
nošanas komisija,
i>Blh3jen 10 diena, _ Rīga, Avotu iela
uz Natālijas Jēkaba meitas Arķis
lū- Ne 16a, dz. 24, pārdos otrā ūtrupē
Pētera Prūša
gumu par nekulta.as mantas, sastā- Eduarda
Strazdiņa
kustamo mantu,
vošas no tiesībām uz 67 desetīnu 14747 sastāvošu no kungu apģērba un dāmu
nekustamo īpašumu,
sāženu liela zemes gabala, atrodošos pulksteņa un novērtētu par Ls 234.
atrodas Rīgā, Sspieru ielā Ne 3,
kurš
Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
novērtējumu,
tui
ari
Izzināt sarakstu
III. hipot. iecirknī ar zemesgrāmatu reapriņķa
Tolkovas pagas'ā, Poddubjes spskatīt pārdodam ) mantu vatēs'pārdcģistra Ne _ 2399, (grupā 35,grunts Ne120)
pūstoša, ievešanu zemes grāmatu reģistri, Samas dienā uz vietas.
un sastāv no- pilsētas dzimts rentes
— uzaicina visas personas, kurām ir kāRfgā, 12. septembri 1925. g.
gruntsgabala 300 kv.asu platībā ar uz
dasļ tiesības uz minēto nekustamo mantu, 12256
Tiesu izpild. O 11 n f e 1d a.
viņa atrodošamies ēkām;
par
iesniegt komisijai
to paziņojumu
2) ka īpašums priekš publiskiem tor4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas Rīgas
apgabaltiesas 3. iec. giem apvērtēts par Ls 16C0.—;
_
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
3) ka bez augšminētās prasības īpatiesu izpildītājs
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīpaziņo, ka 17. septembrī 1955.t? puikst. šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
cinātam un lūdzēja var tikt ievesta Lat
N» 167, par Ls 2960.— ; un tiešo nodokļu degalēs zemes grāmatu reģistri, par norā- 10 dienā, Rīgā, 1. Maskavas iela _
partamentam Ls 653.86 ar °,o un soda
Ludītas nekustamas mantas īpašnieci bez dārdos pirmā un otrā ūtrupe A.
kaševa kustamo martu, sastāvošu no naudu;
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
4) ka personām, kuras veļas pie
pārdošanas un hipotekarisku apgrūtinā- mēbelēm un novērtētu par Ls 550
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar: torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zal< gs —
jumu tiesībām.
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- desmitā daļo no apvērtēšanas sumas un
Daugavpilī, 1925. g.31. aug. Ne 17280 došanas dienā uz vietas.
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
Komisijas priekšsēd. v. (paraksts).
Rīgā, 12 septembrī 1925. g.
11746
Sekre ars A Bergs.
rhinēt'rh
personām
iegūt nekustamo
12259
Tiesu izpild. O r i n i 11 d ? ?
īpašumu, un
5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
Latgales zemes grāmatu Rigas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiek
vestas Rīgas-Valmieras
zemesatjaunošanas komisija,
tiesu izpildītājs
grāmatu nodaļā
uz Rozālijas
Jāzepa meitas Mutuļ, paziņo, ka 18. septembrī
1925. g.,
Personām, kurām ir kādas tiesības uz
dzim. Avtej, lūgumu par nekustamas pulkst. 9 dienā, Rīga, Sporta iela Ne 3b, pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu nemantas, sastāvošas no zemes gabala zem pārdos
Christiana
Bruņa k-istamo pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdi pārnosaukuma . zastenoks Geikino', platībā mantu, sastāvošu no mēbelēm un viena došanas dienai.
129 des. 1141 sāž, atrodošos Rēzeknes zirga un novērtētu par Ls 1560.—.
Visi papiri un dokumenti, atliecoši uz
apr. Rozenmuižas pag., kuru _ īpašumu
luisM sarakstu, novērtējumu, kē ail pārdodomo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
viņa mantojusi
no sava brāļa Aloiza apsstKtlt pārdodamo mantu, vatu pār- apgabaltiesas III. ciiilnodaļas kancleja.
Jāzepa dēla Avseja, ievešanu zemes došanas dienā uz vietas.
8. septembrī 1925. g.
Rīgā, 26. augustā 1925. g
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per12363
Tiesu izpildītājs J. G r i n i o s
scnr. s, kurām t;ādas tfesī!;as m minēto 12260
Tiesu izpildītājs E. Smeils,
nekustamo Huntu, iesn egt komisijai par
ligas apgabali 6. \m,- tieši Rigas apgabaltiesas, Rīgas apr.
te p- ziņojumu 4 mentšu laika ne iz^lu1. iec. tiesu izpildītāja
dināšfnas dienai .Viridba-iVēstnesī. ",
izpildītājs
paziņo, ka 21. septembrī
pretējā gidījuma nepieteikta , tiesības
1925. g.,
paziņa, ka 22. septembrī 1925. g., pulkst.
-kaiti'ies par iznīcinātām un minētie: 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela Ne 3 pulksten 1 dienā, Majoros, Jomas iela
lūdzējas rrantojumi devējs Aloizs Jāzepa
Ne 80, pārdos otrā ūtrupē Akr ejam
firmas Robinson lietā ji ā m o & Ābrama
Tom onam piederošo kustamo mantu,
dēls Avsejs un pēc tam ari viņa pate,
kusS-M mEnta, sastāvošu' no
Šeera
lūdzēja, var tikt ievesi Latgales zemes manufaktūras un novērtēt» par Ls 650. sastāvošu no dažādām kolonialprecēm
un novērtētu par Ls 620 —
grāmatu reģistri par norādītās nekustamas
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
mantas īpašniekiem bez kādiem aprobeIzzināt sarakstu, novērtējuma, kā sri
apskatīt pārdodamo mantu varēs pāržojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas došanas dienā uz vietas.
spskatīt pārdodamo mantu, varea pltdoun hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.
ianaa dienā uz vietas.
Rīgā, 28. augusta 1925. g.
Rigā, 11. septembrī 1925. g.
Daugavpilī, 1925 g.3'. aug. Ne 17272 12261
Tiesu izpild J Z i r ģ e 1s.
12269
Tiesu izpild. A. O z o 1 i ņ š.
Komisijas priekšs. v. (paraksts).
11747

Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas komisija,

Rīgas

apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

;jB»iņot kfc 22. septembrī 1925. g, palfet.
10, dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nē 3,
Robinso.i
lietā
p i i dot
uz Antona un Pētefa Jāņa dēlu B o - fiamas
j a r u lūgumu, par nekustamas mantas, Ābrama Šeera RasUaiJ fflsnta, «aiti? manufaktūras un novērtētu par
sastāvošas no zemes gabala, p'atība
\.s 650.—.
20 desetīnas un 2005 kv sažeņu, atroIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ai i
došos Daugavpils (senāk Rēzeknes) apRudzatu (senāk Stirnienes) paapskatīt pārdodamo mantu varēs pārriņķa
sādža,
ievešanu zeBrislas
ošanas dienā uz vietas.
gastā,
mes grāmatu reģistri, — uzaicina visas
Rīga, 28 augustā 19/5. g.
ir kādas tiesības uz
personas, kuram
12262
Tiesu izpild. J. Zirģels.
minēto nekustamo mantu, iesniegt komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā Rigas apgabaltiesas 6. iecirkņa
no izsludināšanas dienas ,Valdības _Vēsttiesu izpildītājs
nepieteiktas tienesi", pretējā gadījuma
paziņo,ka 21. septembrī 1925. g., pulkste.
lūBrīvzemnieka
ielf
sības skaitīsies par iznicinātam un
10 dienā, Rīj»S,
a d
.
dzēji var tikt ievesti Latgales zemes >ft 14/16, Jāņa Kalniņa rasiba
noradītas
nekustagrāmatu reģistri par
Jēkaba
Heimansona
.alaino martte,
bez
kādiem
mās mantas īpašniekiem
sastāvošu no kolonialprecēm un novērar neapstrīdamas pār- tētu par Ls 211.—.
aprobežojumiem
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tiesībām
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs p*'
min
Daugavpilī, 1925. g 10. sep t Ne 17740. došanas diena uz vietas.
Rigā, 31. augustā 19T> g
Komisijas priekšsēd. E. H e 11v i c h s.
Tiesu izpild. J. 2 I r g e 11
i 2263
Sekretārs A. Bergs.
12264

.1131 IHttlltlBlll.

TIeio Dodofeļa departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
19. septembrī 1925. g., pulksten 12 dienā,
Rīga, Elizabetes iela Ne 9, dz. 53,.

Dārdēs laiMiM
Meiera Gutkina kustamo mantu, novērtētu par Ls 442.— un sastāvošu no
mēbelēm u. t. t., viņa
1923. g. proc.
peļņas nodokļa ;segšanai.
Rīgā, 12. septembri 1925. g.
12273
Piedzinējs Heibovičš.

Risas preleMnra

izsludina par nederīgām sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:
Latvijas pases, izd.: 1) Ne 249122 no
Rīgas pret. uz Viktora Jāņa d. Roze v.;
2) Ne 131362 no Rīgas prei. uz Nikolaja Nikolaja
d. Svanenbacha vārdu;
3) Ne 101634 no 11. pol. iec. uz Līzes
Jēkaba m. Zviedris v,; 4) Ne 175670 no
Rīgas prei. uz Arnolda Jāņa d. Eltermaņa v.; 5) Ne 342 no Iecavas'pag. v.
uz Augusta Jura d. Stūrmaņa vārdu;
6) Ne 58025 no 7. pol. iec. uz Elizabetes
Miķeļa m. Kirpis v.; 7) Ne 61 no Rīgas
apr. pr-ka uz Kārļa Konstantīna d.
Assara v.; 8) Ne 752 no Elkšņu pag. v.
uz Voldemāra Jura d. Kalniņa vārdu;
9) Nē 226468 no Rīgas pref. uz Teodora
Teodora d. Gulbja v.; 10) Ne 364 no
Bolderajas pag. v. uz Natālijas Jāņa m.
Heinrichson
v.; 11) Ne88482 no 1 pol.
iec. uz Jāņa Jāņa
d. Žeņķa vardu;
12) Ne 213350 no Rīgss pref. uz Andreja
Jēkaba d. Veinberga v.; 13) Ne 464 no
Valmieras apr. pr-ka uz Karlīnes Mārča
meitas Bērziņ v.; 14) Ne 224968 no
Rīgas pref. uz Juliusa Mārtiņa d.Bērziņa
vārdu;

apgabaltiesas

7. iec. tiesu
kūja k.ineleja

atrodas

izpildītājs,
L .dza

15)

Ne 37192 no Liepājas prei.

uz Jēkaba Ādolfa d. Palti ai. Palte v.;
16) Ne 135038 no Rīgas pref. uz _ Vilhelmines Kārļa m. Girgenson vardu;
17) Nē 4067 no Cēsu pils. pol. uz
Irmas Kārļa m. Krastiņ v.;
18) Ne 5668
no Valmieras pol. pr-ka uz Annas Ijaba

meitas Adamson

v.;

19)

Ne 14488 no

7. pol. iec.

uz Emīlijas Kārļa m. Liepiņ
20) Ne 91568 no Rīgas pref. uz

vārdu;
Minnas Andreja m. Ruben v.; 21) Ne880
no Codes pag. v. uz Augusta Kārļa d.
Grobiņa v.; 22) Ne 217486 no Rīgas
pref. uz Vladislava Staņislava d. Svežas
vārdu; 23) Ne 193631 no Rīgas pref. uz
Voldemāra Jāņa d. Priede vārdu.

Lietavas pasi, izd.: 24) Ne 451 Rīgā
uz Stepana Makara d. Sokolova vārdu.
Pamats: Rīgas prefektūras raksts
25., 26. un 28. augustā 1925. gadā ar
Ne 8613.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
11738Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Rīgas pKielitura
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:
.Latvijas pases, izd.: 1) Nē 4562 no
5. _ pol. iec. uz Agripinas Kirila m. Domeļ
vārdu; 2) Ne 216905 no Rīgas pref. uz
Jēkaba Bēra d. Verbelova v.; 3) Ne 576
no Valkas pol. pr-ka

uz

Idas Kārļa m.

Poriet v.; 4) Ne 221309 no Rīgas pref.
uz Osipa Osipa d. Bekkera vardu;
5) Ne 221387 no Rīgas pref. uz Elizabetes Nikolaja
m.
Bekker
vārdu;
6) Nē 171765 no Rīgas pref. uz Augusta
Otto d. Sērmūkšļa v.; 7) Ne 115297 no
7.

Latgales

pol.

iec.

uz

Eduarda

Kellermeistera v.; 8)
mie.as pag.
Meija v.; 9)

Gusta

d.

Nē 2421

no ValOsvaldā
Jāņa d.

v. uz
Ne 85248

no 4. poL iec.

Vakzšlei

uz Adeiines Miķeļa m. Prauliņ vardu;
ielā Ne 24. paziņo:
10) Ne 14871 no 7. pol. iec. uz Emmas
1) ka dēļMoiseja Moisejeva prasības Vīksne v.; 11) Ne 85466 no 4. pol. iec.
segšanas, pēc Ludzas apr. 1 iec. mieruz Olgas Dāvā m. Plato v.; 12) Nē 1306
t esneša izpildu raksta no 5. janvāra no Piltenes pag. v. uz Ievas Dores
1925. g. ar Ne 28, par sumu Ls 105,00, Pētera m. Petrovič v.; 13) Nē 151325
21. novembrī š. p. pulkst. 10 rītā, Daugavno Rīgas pref
uz Hildas Jura m. Pelle
pilī, Alejas ielā Ne 7, Latgales apgabalvardu; 14) Ne 122341 no Rīgas pref. uz
tiesas civilnodaļas sēžu zālē pārdos
Helenes Justina m. Beļaņina
vārdu;
15) Ne 199615 no Rīgas pref. uz Ernesta

publiskā vairāksolīšanā

teikām

Meijera d. Miranskam

piederošo

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas

Ludzas

pilsētas,

Baznīcas

ielā Ne 90 un sastāv ro Ludzas pilsētas

gruntsgabala zemes 96 kvadratsāženu
platībā ar trijām vecām
dzīvojamām
mājām, vienu šķūjiiun sētas uzbūves;
2) īpašums novērtēts publiskai
pārdošanai par Ls 2000,—;
3) pārd,'d?mais īpašums nav apgrūtināts ar hipote-'u parādiem, tet uz to
apgabaltiesas 6. iecirktjr Ludz*s pilsoņam S;muilam Cenciparam
Rigae apgabaltiesas 1. iecirst Rīgas
ir 10 gadu rentēšanai tiesības un rentes
tiesu izpildītājs
nauda par v su laiku Ls 1500,—, notiesu izpildītājs
ka
21.
septembrī
1925.
g,
maksāta uz prek'u;
pulksten paziņo,
sastao, ka 29. septembrī 1925. g.,
4) personīm, kuras vēlas piedalīties
laukuma pulksten 12 dienā, Rigā, Brīvības ielā
11 dienā, Rigā, Pēterbaz: īcas
51oI* 16, dz. 2, Kopela Beskina un citu vairāksolīša; ā, jāiemaksā drošības nauda
Nē 37, dz. 6, p i i d o s Zalomona
Šoloma
Rozensteina 10°/o no novērtēšanas
šu no lietās pārdos
sumas un jāmovica ksstamo mantu, sas'ā'o
7873.—. kustamo mantu,'sastāvošu no mebel m iesniedz tieslietu ministrijas apliecība
sī «precēm un novērtētu par Ls
par nekistima īpašuma iegūšanas tieari un novērtētu par Ls 220—.
itzirrāt sarakstu, novērtējumu, ka
hīlnli s. rakstu, novērtējumu, kā eri sībām;
vartt p*r
mantu,
pārdodamo
ipgkatlt
spakatīl pārt-odamo mantu, varēs plr5) personām, kurām ir kādas _ tiesības
loiecas dienā uz vietas.
uz pārdodama īpašumu, kis pārdošanu
druenss dlenS uz viet&s.
g.
1925.
8.
sep
tembrī
Rigā,
nepielaiž,
tādas tiesības jluz'āda līdz
Rīgā, 8. septembrī 1925. g.
Tiesu Izpild. Vildaus.
12342
pārdošanas d.enai;
Tie»" teP'ld. J. Zirģels.
12270

sava 28. aug. 1925. g. lēmuma ņaIJf
™ata uzaicina 2. maijā 1925. g-, Nīcas
Prastā mirušā Jēkaba Friča d Bruņa
lK.ilK! (ZlIH Rīgas apgabaltiesas 8. iec'rkgp
mantiniekus , kredit,, legat., fideikomis. un
ka 28. septembrī 1925. g., pulkst.
tiesu izpi'dštājs
but
oazmo
citas personas, kam varētu
ielā Ne 8, pārdos
kslf
adas
atstato ?oTnāNī.?ā, Jāņa
uz
ka
29. septembrī 1925. g.
tiesības
vai
prasības
sapaziņo,
mantu,
;
Elektrons" kustamo
" 7' ojumu, pieteikt viņas tiesai sešu firmas .
pulksten 10 dienā, Rigā, Matīsa ielā
mainas un dreijno
urbjamās
™en esu laikā,
stāvoša
A. Richtera kustamc
Ne 44, pārdos
.
skaitot no sludinājuma beņķa un novērtētu par Ls 1040.-.
'iešanas dienas.

Citu iestāžu sludinājumi.

5) visus rakstus ui dokumentus, attiecošos uz pārdodamo
īpašumu, var

apskatīt Latgrles apgabaltiesas
nodaļas kancleja, darba laikā.

l. civil-

Ludzā, 10. sep embrī 1925. g.
12247

Tiesu izpild. K. Markvardts.

Kriša d. Liepas v.;

16)

Ne 175505 uz

Elzas Kris.apa
m. Talberg
vārdu;
7) Ne 94505 no 4. pol. iec. uz Kārļa
Kārļa d. Bērziņa v;
18)_ Ne 185662 no
Rīgas pref. uz Marijas Pētera m. Alksnis
vārdu; 19) Nē 2275 no Zaļmuižas pag.
valdes uz Bernharda Izidora d. Straugat
vārdu ; 20) Ne 191378 no Rīgas pref. uz

Antonijas
Jāņa m.
Krūmiņ
vārdu;
21) Nē 120570
no Rīgas preL uz
Helenes
Miķeļa
m. Puriņ
vardu;
22) Ne 16047 no 6. pol. iec. uz Jāņa
Jāņa d. Missu v.j 23) Nē 70304 no
7. pol. iec. uz Kārļa Andreja d. Margoļevski vārdu.

Pamats:
29.
un 31.
N; 8666.

11847

Rīgas

prefektūras raksts

augusta

1925.

gāga

ar

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
Pasu nod. darbv. G r i n b e r g s.

,

Ārlietu

ministrijas
ārzemju pasu
par nederīgu 1924. g.
ārzemes pasi Nē 7338
uz Teodora Rasa vārda.
12276
nidaļa ii-'.udina
24. aug. izdoto

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļa
irsladina

par

nederīgu

nozaudēto

1919. g. 21. jūnija
ģenerālkonsulāta
Londonā, izdoto ārzemes pasi Nē 174,
uz Eduarda Baloža vārdu.

12277

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa

vārdu

Nē 9039

pazaudēta

uz

un

izsludināta par nederīgu.

Chajas

ar

Krupp

šo

tiek

12281

ik

Galvena artilērijas

Rīgai apr. pr-ta' idfgi 2 iecirkni

noliktava,

Meža parkā, Kokneses prospektā Ne 4, «sludina I. oktobrī
10 dienā,

1925.g,

pulkster

nocenota

1 sant. kg

un skārds

lļi sant.

3 sliololifi.
SSēregala

«5

pārdos

kg.

mērā bez sev šķām pazīmēm
vērtībā Ls 6;
2i enkurs, če r-žuburains,
6-7 pud. smags;

apm.

pilnas pamatskolas skolotajās tiesībām,
.« pējiga pasniegt zīmēšanu un rokdarbus.
Vidsaia

117. ftf

namat-

izsolē

Pils ielā Nš 14,

un piegrieztos pie saimniecībām likvivalsts meža gabalus pēc platības un
koku skaita.

augošus
dējamos

mežniecībā — Slokenbekas novadā, pavisam 39 vienības no Ls 24 — Ls 1959
II iec. mežniecībā — Tukuma novadā, pavisam 49 vienības no Ls 21 — Ls 1062.
III iec. mežniecībā — Tukuma novadā, pavisam 23 vienības no Ls 9 — Ls 42).
I iec

Izsole sāksies
pulks en 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs
maksās izsoles komisijai
10° o drošības naudas no novērtētās
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt
pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas

ziņas virsmežniecības kancleja,
pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.
12422
fTuftuina

no izsoles
Tukumā,

personas, kuras
sumas, kura pec

izsludinātās vienības
Pils ielā

Ne 14

23. oktobri

9. Rēzeknes kājn. pulks
24. septembrī 19^5. g. pīkst.
Rēzekne, Viļānu ielā Ne 21

10 rītā,

vaxsmešnieci6a.

mutiskā izsolē

Priekšsēdētājs:

12290

Darbvedis: A. Janke v i c.

Ugāles pagasta valde,

pārdos atklāti izsolē Ugāles g&da tirgus šinī
2 kumeļus

gadā tiks noturēts

no 5.līdz 6 mēnešus vecus.
Pie solīšanas tiks pielaisti tikai lauksaimnieki, kuri uzrādīs pašvaldības ie
stāžu izdotas apliecības, ka zirgi viņiem

12288

Lipnai lec. pollc. prfelšn.
izsludina zināšanai, ka 19?5. g. 24. sept
pīkst.
12 dienā pie Linavas pagasta
valdes telpām

ualršUsollšanfi

1925. g., Saukas pagasta valdes telpās,

12424

Jonofolej pus. raitie
par nederīgiem sadus

viena govs

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kūja pēc nosolīšanas jāpapildina līdz l(j°/o
no pilnas nosolītās sumas.
^
Virsmežniecība patur'sev tiesibas noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un

12283

:f aufzons

pie iecirkņu

mežziņiem.

virsiraežniecīfMi.

Piektdien, 18. septembri 1925. g, pulksten 3 pēc pusd.,
OTBIIDE
. w I KWB» Mgrstaju ielā Ne 2/4, firmas Vēver un Vasmiis kantori,
tās pašas firmas uzdevumā

pārdos atklātā vairāksolīšanā
170 §roiu Rekorcf kanilas
(ķirurģiskas injekc. adatas) NeNs 1, 2, 12,
numuri vienādos vairumos.
Paraugi apskatāmi turpat ikdienas.
12285

14,

15, 16,

18,

19,

20, visi

Zvērināts biržas maklers P. R u p n e r s.

Lejasciema miesta nalfe

Vircavas virsmežniecība

miesta pārdos 19/5. g.
Katoļu
lēmumn, Jelgavā,
prot. Ne 7 § 2 dara vispārībai zināmu, biedrības telpas
ka sestdien, 26. septembrī 1925
< adā,
pīkst. 12 diena, Lejasciemu miesta valdes
uz
kancleja, miesta dome iznomās
3 gadiem
pamatojoties

17,

uz

domes 1925. g.

Lejasciema

7. septemb ra

12. oktobrī pīkst. 12
ielā Ne 11, Latviešu

mutisks ftsolč

atklātā iaufeīā vaīrākf alīšani.
miestam piederošo

krogu līdz ar bodes tel-

pām, vāgūzi un klēti.

augošus kokus ar visiem
celmiem
no Tumes apgaita, Vircavas novada kv.
18, pavisam 2800 koku, novērtētu par
Ls 10851 un sadalītu 75 izsoles vienībās,
vērtība no Ls 81—247.
Tuvākasziņas virsmežniecības kancleja,
Lielajā ielā Ne 65.

Solīšanas dulībniekiempirms piedalīšanās vairāksolīšanā
jāiemaksā
1 0°/o
12307
Virsmežniecība.
drošības naudas no solāmas sumas.
Tuvākas ziņas un noteikumus var daKara transporta bataljona komandiers
būt miesta valdes kancleja, darba laikā
izsludina par
nederīgu
nozaudētu perno pīkst. 9 rīta līdz 4 pec pusdienas.
sonas apl. ar Ne 190 ar derīguma ter9. septembrī 1925. g.
Nell74 miņu līdz š. g. 1. sept., izdotu no kāja
Priekšsēdētājs (paraksts).
transporta bataljona komand. karehim
Darbvedis (paraksts).
11816
Moisejam, Konstantīnam.
12416

Litai apr. ittiitti

pal. 1.iec.

11) Latvijas

pasi

ar

Ne

2382

no

18. sept. 1921. g., izdotu no Janodara zināmu, ka, pamatojoties uz Ludzas
voles pag. valdes uz Olgas Ustina m
apr. 2. iec. miertiesneša izpildu rakstu
Tomaševas v.;
no š. g 27. augusta ar Ne 3364/232
12) Latvijas
pasi ar Ne 3223 no
27. septembrī 1925.g. pulksten 12 dienā,
19 novembrī
1924. g., izd. no JanoPildas pagastā, Petriku c>emā

ilimii»
pret tūlītēju samaksu tiks paidota pils ņa
Stepana Čečula mantība, sastāvoša no

vienas cūkas.
Izzināt

sarakstu, novērtējuma, kā ari

12274

Piedzinējs H e i b o v i č s.

Dažādi sludinājumi.

OdensipēkD izunfešan. od sliai

akciju sabiedrība jirāia"

sasauc otrdien, 6. oktobrī 1925. gadā,
Rīga, Aspazijas bulv. 3, pulkst. 6 vak. ',
ētvikāntējMM

Dienas

sapulci

kārtība:

1) Akciju
kapitāls
otrās
maksas pagarināšana;

puses

ie-

noziu-

pārdos mutiskā izsolē

n vados,

pārdos rtāM&ii
Jozefa Zegelmana kustamo mantu, novērtētu par Ls 218,99 un sastāvošu no
1 muess anilina krāsas, vi;a 1921 g.
pro;. peļņas nodokļu segšanai.
Rīgā, 12. septembri 1925. g.

2) priekšlikumi.
Akcionāriem,
kuri
vēlas piedalīties
cilnā sapulcē, laikus jāpieteicas statūtu
§ 50 paredzētā kārtībā.
Ja uz augšā noteikto dienu nebūtu
valdes uz pils. Mkhaila Mošenkova v.; pieteikts
ļ ietiekošs akciju skaits, nākošā
2) Latvijas pasi ar Ne 1455 no 21. jul.
pilnā sapulce tiks sasaukta 13. oktobrī,
1921. g., izdotu no Janovoles pag.
tajās pat telpās, un būs pilntiesīga pie
valdes uz pils. Jāņa Antona d Prota- katra pieteikto akciju skaita.
12304
sova v.;
izsludina

Saukas virsmežniecība

Mazzalves

Tieio nodokls fepvtndi
cfofadu maksājumu piedzinējs paziņo
ka
19. septembrī 1925. g., pulksten 11 dienā
Rīga, Merķeļa iela Ns 6,

dētus dokumentus:
1) zi ga pasi ar Ns 926 no 27. nov.
1922. g., izdotu
no Janovoles
pag.

311 mmim

un

Piedzinējs H e i b o v i č s

Pagasta valde.

Ludzas apr, priekšnieka pal, 1.k

III iecirkņa mežniecībā, Lielsuscjis, Lielzaļves
pavisam 39 vienības, vērtībā no Ls 9 līdi 160.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.

Rīgā, 12. septembrī 1925. g
12272

treidIeit,30.Mpl pilno akcionāru

3) Latvijas pasi
ar
Ne 2927
no
pret tuliteju samaksu tiks pārdotas
1924. g., izd. no Janovo'es
Michailam Barinovam piederošas sekošas 18. febr.
pag. vades uz Movša Giiša Dāv da d.
mantas
Ļgova v.;
4) Latvijas
pasi ar Ne 2023 no
III iecirkņa mežniecībā, Saukas novadā, pavisam 8 vienības, vērtībā no
Ls 9 li iz Ls 638.
novērtēta par Ls 100, dēļ Ls 84,01 valsts 9. sept. 1921. g, izd. no Janovoles pag
IV iecirkņa mežniecībā, Saukas novads, pavisam 19 vienības, vērtībā no zaudējumu naudas segšanai.
12415 valdes uz Jāņa Grigora d Klačkovska v.;
Ls 30 līdz Ls 383.
5) Latvijas
pasi ar Ne 1631
no
11. augustā 1921. g., izd. no Janovoles
V iecirkņa mežniecībā, Saukas novads, pavisam 26 vienības, vērtībā no
pag.
vsldes
uz
Ls 3 līdz L5 470.
Ignata
Feodora d.
Zaiļa v;
Izsole sāksies pulksten 12 diena.
dara zināmu, ka pamatojoties uz Ludzas
Pie izsoles pielaidis personss, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro6) Latvijas
pasi ar Ne 1625
no
apr. 2. iec. miertiesneša izpildu rakstu
18. aprilī 1921. g., izd. no Kokorevas
šības naudas no novērtētās sumas, kūja pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no š. g 27. augusta ar Ne
3336/230
pag. valdes uz Vladimira Paula d.
no pilnas nosolītas sumas.
28. septembrī 1925 g. pīkst. 12 dienā
Afanasenoka v.;
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
Pil las pagasta Boldaču ciemā
7) karaklausības
atvaļ.
pēc saviem ieskatiem.
apliecību , ar
Ne 2536 _ no 25. martā ln2l. g., izdotu
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu' mežziņiem.
no 5. Cēsu kājnieku pulka komandiera
12284
foufias
virsmežrziecifia.
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pilsoņa uz Osipa Antona d. Bi uļa v;
8) Latvijas pasi ar Ns 1487 ro l.aug.
Osipa
Sucharevska kustama mantība,
192h g., izd. no Janovoles pag. valsastāvoša no
des uz Semjena Afanasija d. Cabuļeva v ;
22. oktobr'i 1925. gadā, Zalves pagasta valdes telpās,
vienas aitas.
9) zirga pasi ar Ne 1064, izd
no
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari Janovoles pa.?, valdes 11. jūlijā 1923. g.
apskatīt pārdodamo mantu vtrSs pār- uz Helēnas Ftodora m. Moštnkovas v ;
došanas diena uz vietas.
12411
10) kajaklausībaj atvaļ. apliecību ar
Ne 6715, izd.
21. jūnijā 1921. g. no
Pr-ka pal. (paraksts).
sausus un vējlauztus kokus un augošu mežu
Ludzas kara
apriņķa
priekšnieka
uz
Timofcja Semjena d. Zukova v;
pēc celmu skaita un platības:

sausos iii lēlliitm \ta i susoša melu ® celi sita:

o peļņas nodokļa segšanai.

J. B r u t a n s.

Ventspils apriņķī, ziņo, ka

un nepieciešami ir vajadzīgi.

Saukas «irsmežniecita

pārdos

skolotais

virsmežniecība

mutiskā

pildos ralrlsolitani

fžl. panraf-

17 pe± stzolai III. skolotā js ar pilias Šloma Zinaburga kustamo
mzrf<ļ
pamatskolas skolotāja _ tiesībām, muzikāls, novērtētu
par
Ls 950 un sastāvoša
gara un 1vp. aug., a- plaspējīgs vadīt dziedātāju ko;i un pasniegt no dažādīm mēbelēm, viņa
1922 o
kanu dibenu, bojāta mazā vingrošanu un IV. s k.o 1o t ā j a ar
0

stkolai:
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,Uz pārdodamām mantām 1. oktobri',
tāpat ari lūgumi pielaišanai mutiskos torgos apmaksāti ar attiecīgu zīmognodoM*,
iesniedzami noliktavas materiālai grāmatvedībai Meža parka. Hamburtļas ielā 7, 3) zvejas laiva melnā krāsi, dardarbdienās no pulksten 10—14, kur ari uzzināmi tuvāki noteikumi.
vota, 16 pēd. gar;a, 6 pēd. ar pilnas pamatsk-las skolotāja tiesībām,
Izsoles dienā lūgumi iesniedzami torģu komisijai līdz pulksten '0
plata, laivas iekšpusē i ār- spējīgs vadīt dziedātāju kori un ku{š
Pārdodamā? mantas
apskatāmas pārdošanas vietā _ 26., 28. 29. un
lauzļas 3brangas stipri bojāta būtu sabiedrisks darbinieks. Kandidāti
30. septembrī, no'pulksten 11—14. Torgu dalībniekiem jāiemaksā Noliktavas
tiek lūgti pieteikties (vēlams būtu pervairā< reizes labota, apsit, t sonīgi) pie Birzu pagasta padomes pag.
kasē drošības nauda 10°/o apmērā no mantu nocenoša as suma?.
vietām ar bl >ķi, vērt. Ls 6.
valdes kavclejā, Biržu pagasta Jaunvietu12282
Priekšnieka pal. v. p. i. saimn. nozarē, virsi, (patakst ).
Minēto mantu. īpašnieki tiek uzaicināti Prauliņu mājās, 8 kilometru no Šiliņu
pieteikties trīs mēnešu laikā, no ši šaursliežu dzelzceļa stacijas vēlēšanas
16
septembrī
1925. g.,
sludinājuma iespiešanas ,Vald Vēstn ", dienā
pretējā gadījumā tās tiks pārdotas pīkst. 12 dienā, iesniedzot _ dokumentus
par izglītību
un līdzšinējo darbību.
atftlātā vtsiTātisolīšanā
Alga pēc valdības noteikumiem arbrīvu
Siguldā, 9. sept. 1925. g.
dzīvokli, apgaismošanu un apkurināšanu.
NeNe551, 811623, 1906
16. oktobrī 1925. g., Tukuma apriņķa valsts zemju inspekcijas telpas, Tukuma, 12419
Biržu pagasta valdē, 10. sept. 1925. g.

Tukuma

M 00ufll|B jiparum
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo k
19. septembrī 1925. g., pulksten 2 dieni
Rīgā, Lāčplēša ielā Ne 16, dz. 3
'

1) laiva, 4 ped. p «ta,

pārdodamo vairāksolīšanā veco dzelzi apm.
219000 kg un vecu skārdu apm. 4500 kg.
Dzelzs

Biržu pagastam,
Jēkabpils apriņķī, vajadzīgi

īasiiiloMjais:

jauktu izsoli
uz

paziņo, ka viņa rīcībā atrodas no

voles pag. valdes uz Monikas

Frola m.

G uduļ v.;
13) La:vijas

pasi

ar

Ne

1483

Rīgas ārēju tirdzniecības banku
ar šo paziņo akcionāru kungiem, ka tā
kā _ uz £. septembri š g. noliktā ārkārtēja vispārējā akcionāru
sapulce nav
notikusi, tiek sasaukta

otrreiz

otrdien, 29. septembrī š. g„
pulkst, 4 pēcpusei.,

ārkārtējā fispār. attun sapulce
bankas telpfs, Kaļķu ielā 12, kāda sapuke, saskaņā ar statūtu 65. paragrāfu,
skaitīsies par pintiesgu pie jebkura ieradušos akcionāru un uzrād. akciju skaita.
Dienas

kārtība:

1) Bankss dal bas ņemšana torgos uz
ieķīlātiem
banka nek. īpašumiem;
2) jautājums par bankas kapitāla papildināšanu,
saskaņā ar bankas
statūtu 5., 8., 84. urt 85 pāragrai,
un visi izejošie no tā jaut jumi;
3)

viena

akcionāra

priekšlikums:

a) akciju numuru publikācijas atcelšana, b) norēķināšanās ar bankas
kreditoriem un debitoriem un c) par
bankas budžetu;
4) akcionāru kungu priekšlikums;
5) tekošas lktas

12301

Valde.

Rfiai latv.tīrgotālasant.kredit biedr.

kartēja pii sapulce

no

notiks 4. oktobrī 1925. g
pīkst. 11 d.,
1. augusta 1921. g., izd. no Janovoles Rīgas tirgotāju biedr. telpās
^ Jauna ielā 28.
pag. valdes uz pils. Feodosijas Jāņa m.
Dienas
kārtība:
1) sapulces
Foikovas v.;
darbinieku vēlēšanas; 2) valdes, pa14) Latvijas pasi ar Ne 2707 no domes un revīzijas komHjas vēlēšanas;
12. aprilī
1923. g., izd. no Janovoles 3) darbības atklāšana;
4) 1925. g.
pag. valdes uz Dmitrija Panteleja d. budžets.
12400
Dibin š. komiteja.
Jezupenoka

v;

15) Latvijas- pasi
ar Ne 1897 no
Akciju sabiedrības
'oļsnas dienā uz vietas.
27. augustā 1921. g„ izdi no Janovoles
pag. valdes uz Anastasijas Ņikadema m.
12409
Priekšnieka palīgs (paraksts).
Žuravļevas, dzim. Agliš v. un
16) Latvijas
pasi ar Ne 2439 no
29. septembiī 1922. g., izd. no Janovoles pag. valdes uz Jegora Jāņa d.
izdos š. g. 22. s e p t e m b r ī pīkst
11 Poikova
Juta
11833 notiks 28. septembrī š. g., Rīga,
v.
sava ka-clejā, Upes ielā Ne 9
Alunana ielā Ns 1, dz. 4. pīkst. 6 vak.
Burtnieku pag.
valde
izsluJina
par
rakstiskā uu mutiskā
Dienas kārtība:
nedeiīgu, ka^ nozaudētu zirga pasi, izd.
no Smiltenes
pils. valdes 5. martā
1) vispārējas sapulces darbi.sieku vēlē1920. g ar Ne 85 uz Jankeļa Minka v.
šana;
*
11617
2) valdes ziņojumi;
mazakprasitajam
3) uzņēmuma likvideija.
Lugažu pag. valde izsludina par nenepabeigto tilta būves darbu Izvešanu
V aId e
derīgu nozaudētu pasi, izd. no Trikates
123< '9
_
j
—
pār Platones upi. pie bij. Lelplatones
pag. valdes
1921. g. 10. februārī ar
dzirnavām.
3
Ne 1931 uz Roberta Julius Jāņa d Vācu palīdzības biedrības
Dr.šuas nauda Ls 2^0 Izsole būs galīga Bezus v.
11639
Tuvākas ziņas ka-dejā no plk-t 9—15
Kara transporta bataljona komandiers senāk Vidzemes vācu palīdzības biedrības
par nederīgu nozaudētu percentrālā sabiedrības kase,
Burtnieku pag. pašvald., izsludina
sonas apl. ar Ne .614 ar derīguma terpaziņo,
ka no šīs kases 12. decembrī
Valmieras apr. ir va-jadzīgs
miņu līdz š. g I. sept., izdotu no kara
zīme
923. g.
izdota no^uld jumu
transporta bataljona komand. kareivim
Ns
782/1316
uz Ls 40— (Lati četrJānim Osītim.
?
11628
desmit) uz Katharinas f. d. Ropp vardu
Kara transporta bataljona komandiers ir nozudusi, kamdēļ uz 29- aprīļa 1920. g.
izsludina par nederīgu nozaudētu
per- (.Vaid. Vēstn." Ns 97) li .urna pamata
priekš Eiķenu I. pakāpes pamatskolas.
sonas apl. ar Ne 5093 ar derīguma tervisi, kam uz augšminētas noguldījumu
Skolotāji ar rekomendācijām
un
domiņu ldz š. g. 1. septembrim, izd. no zīmes ir kaut kādas likumīgas prasības,
kumentiem par izglītības cenzu tiek_ lūgti kara trsņsporta bataljona komand. kaptiek uzaicināti pieteikties 6 mene-u laika,
ierasties Burtnieku
pagasta nama, pie ral m Kārlim Strautmanim.
11627 skaitot no izsludināšanas dienas.
pagasta padomes _ 28. septembrī 1925.g.
Dundagas pag. valde izsludina par
Vācu palīdzības biedrības centrāla sapuiksten 12 dienā, dēļ nolīgšanas. Alga nederīgu nozaudētu Latv.
iekšz. pan, biedrības kase pretējā gadījuma, pec
pec kategorijām.
izd. no Valdegales pag. valdes 1920. g. šī termiņa notecēšanas,
augšmin. _ zīmi
Priekšsēdētājs P. Priede.
15. septembrī ar Nš 569 uz Vernera skaitīs par nederīgu iun viņas vieta tiks
12287
Darbvedis J. Krūmiņš.
Instana d. Kallmaņa v.
11622 izdota jauna zīme.
12305
Valde.
tpskstlt pārdodamo

mantu, varēs pār-

„Shaistums"

flprlQķacemfnž€nferfJi[gawā

ūrkfirt. akcion. sapulce

IZSOLĒ

centrālā sabiedrības kase,

iloi-ilu pārzinis

inpiiati

Vsliti

tipogiailļi

