maku pu .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:
par 1 mēnesi
1 lats 50 sant.

Latvijas valdības

oficiāls laikraksts

«dfe*

Sludinājumu maksa:

iznāk katru dienu, izņemot

svētdiena* un svetkudienaa

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

Piesūtot mājā ua pa pastu:
par 1 mēnesi

1 lats 80 sant.

par atsevišķu numuru: saņemot
ekspedīcijā .......—
Pie atkalpārdevējiem
—

Ministru kabineta

6

.

.

7

.

,

lēmums

par pastipristāvokļa pagarināšanu pierobežas joslā.

Ministru kabineta sēde š. g. 5. novembrī.
Rīkojums par Neretas muitas Lielmēmeles
punkta slēgšanu.
preču

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Mi 1. Tel. M 9-57

Runas stundas no 11—12

Atvērts

Visas punktā

Nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s.
Apstiprinu.
1925. g. 4. novembri.

(7. turpinājums).

-

pastiprinātas

miera

apsar-

dzības stāvokli, kurš izbeidzas š. g.
15, novembrī, pagarināt uz 6 mēnešiem,
t. i. līdz 1926. g. 15. maijam, 15 kilometru platā pierobežas joslā gar LatvijasIgaunijas robežu,
skaitot
uz
rītiem

Satiksmes ministrs

J.Pa u 1u k s.

Rīkojums Nq 384
preču
par
operāciju ievešanu
Elstes pieturas punktā.

Ministru kabineta lēmums.
labā

Ievedu Elstes pieturas punktā, bez jau
tur pastāvošām pasažieru un bagāžas
operācijām, ari visas preča operācijas,

Sakarā ar to uzdodu rīkojumā Ms 61,
Vēstneša*
kurš
iespiests
« Valdītas
no Rīgas - Pleskavas šosejas,
pēdējo
ieskaitot,
līdz
Latvijas
robežai
ai 19;5. g. 47. numurā un .Dzelzsceļu
1925. g.
virsvaldes rīkojumu krājumā
Sociālistisko Padomju Republiku Saviepapildināts
ar
vēlākiem
8.
numurā
un
nību, gar visu Latvijas-Socialistisko Padomju Republiku
Savienības robežu un rīkojumiem, pie Elstes pieturas punkta
uz vakariem no pēdējās gar Latvijas- nosaukuma izdarāmo operāciju apzīmē-

Polijas un Latvijas Lietavas robežu

līdz

Svitenes upei, pēdējo ieskaitot".

Ministru prezidents H. Celmiņš

Finansu direktors Mazkalniņš.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Nr

183.

1925. g. 5. novembri.

Neretas muitas Lielmēmeles
punkta slēgšana.

3. šķiras Lāčplēša kapi ordeni apbalvoto
saraksti, zem tekošā Nu 1929 jābūt:

norma

«

,H

tsj
4>

«

CK

O

4. Manometri

—

II

3. Margarins [mākslīgs sviests]

II
XII

2. Marmelāde
1. Marmors, neizstrādljumos

—
—

7. Mārrutki

—
—

7. Masa, porcelāna, gāzu tīrī-

šanas un stikla .... —
—
XII 7. Masa, šamota
— — Masa, izņem, nomenkl. sev.

minēto
1. Masti, telegrāfa un elektrisku
vadu, dzelzs, tērauda un
čuguna

XI
XV

—

2. Masas [lūku audumi] . . —
3c Mašinas, asenizācijas un to

daļas
XV 3a]Mašinas,

XV

—

3b

—

^

.21

S

J2o.

%

Piezīmes

3

?§

'

«

dzelzsceļiem

2

8,5

8,5

4
4

I

10

II

17

8,5
12,5

4
5

10

8,5

4

111
III

IV
I

II
III
I

12,5 10,5
12,5 10,5
10

8,5

4,5
4,5

8,5

4

J

sevišķi minētās. . . .
XV 3b Mašinas, sviesta taisāmās
un apstrādājamās un šo
mašinu daļas
....
XV 3b Mašīnas, lopbarības vāramai
un šo mašinu daļas . .
XV 3b Mašinas, mālu mīcāmās un
viņu daļas

§ 20

ii
II

in
10

KK
8, 5

4
4

—

II

10

8,5
'

4

—

ii
II

m
10

a*
5
8,

A
4

8,5

4

III

10

4

I

10

85
'

4

XV

V
X
XIII
XIX

min
—
8. Mati
—
4. Māzeri, — koka .... —
6 Mazuts (naftas atliekas un
atkritumi . . . . . . —
1. Mēbeles

—
—

V
II

5 \Medus, dabisks un mākslīgs
5./

II

2. Melanins vai melass [sīrup-

X
V

rūpniecības]
—
5. Meldri
. —
3. Meles, dzīvnieku .... —

I

1. Melones

XIV

2. Melchiors

XV

1. Mergas (treliņi) un

XVI
—

8,5

4

10

8,5

4

li

10

k
8,5
4
ftP/SjS, T,
'
lieto fabrikas, metal-

10

8,5

4

10

8,5

10

8 5
'

4
4

niskās darbnicās, kuŽ" būvētavās, kok-

8 5

4

rūpniecībā, ādu un
apsvu
rūpniecībā,
eļļas spiestuvēs, gramaru spiestuvē», alus

a

darītavās u. t. t.

o
k
8,5

4

Pārvadājot kulturtehniskas vai rupniecības
mašinas,

III

I

—
—

I

10

8,5

4

I

17

12 5

5

—

II

12,5 10,5

Ii

10

8,5

4

V

17

12,5

5

mergu

—

1. Miezeri un viņu stampas, —
dzelzs un čuguna ... —
I 5. Mieži ........
—
— — Mil'i:
—
II 7.
a) auzu
II 7.
b) griķu, kukurūzas,
kviešu, lēcu, miežu,
prosas, pupu, rudzu
7.
2.
3.
1.

II
II
V

7.
7.
9

—

—

XIV
I
X

Ar nosauku sikulturtechniskas mašinas" samašīnas,
protamas
parkuras lietozemes
labošanai un sagatavošan!,i zemk,°' >,ba s
(meliorāci-!
kulturai

novadīšanai, atude-

'

1)
g)
h)
i)

knopersu
rīsu

soju
zivju [lopbarība]

j) izņemut

. .
nomenkla-

\7

V

12,5 10,5

4,5

10
ne

A

8\

inc

12,5 10,5

c
4,5

I
I
I

12,5 10.5
10
85
10
8,5

4,5
4
4

III

10

8,5

4

II

10

8,5

4

12,5 10,5

4,5

5

III

12,5 10,5

4,5

III
III
II

17
10
10

5
4

§ 2
—

V

12,5 10,5

I

W

8,5

4

—
—
§ 2

II

17

12,5

5

III
V

10
10

8,5
8,5

4

I

10

II

12,5

12,5
8,5
8,5

4

1. Misa [dzēriens]

2.
5.

I
iir
jn

17
15
10

12 5
\o\
JiS .o

5
5
d

—

—

—

4.

—

—

1. Modeļi, koka
čuguna
1.
.

2. Modes preces
XVII
II 5. Monpansje
XV 3b Motori (dzinēji)
daļa»

un

preču

zimē

tekstil-

saistoši

jāuzrāda notekts mašinu nosaukums

§ 2. Piemērojams
tikai

10 un

vairak

smagiem sut'ium iem; par mazaonnu

'

kiem

preču

sūtīju-

klases precēm

4
4

4.

rūpniecība,

mecha-

4,5

8,5

.... § 4
.......—
Misiņš
Mistrs, — labība un sekla . —
Mitr/ķi, sk. uzgriežņi... —
Miza, gabalos un_ mal'a, —
alkšņa, apses, bērza .egles,
gobas, kārkla, kļavas, liepas, ozola, priedes, vītola
—
un vīksnas
—
Miza, korķu koku....
Miza, izņemot nomenklat.
sevišķi minēto .... —

elektro

4

10
8,5
12,5 10,5

—
—

_.

un

miem maksa aprēķināma kā par IV.

I
III

X

XI
XV

I

lietuvēs .mechaniskās

4,5

15

—
-p

c) iesala
d) kartupeļu
e) kaulu

4. Mīnas .

— —

§ 20.

o'c

III

—

piensaimniecībā, lop-

kopībā u. t. t.
Ar
nosaukumu
maši.rūpniecības
nas" saprotamas ma-

10

10
in
n
10

§ 2
—
—
§ 2

lauksaimnie-

cībā lieto zemei apstrādāšanai, sēšanai,
ražas
novākšanai,

I

III
1
11
II

3. Mēsli, ari mākslīgi ...
— Metāli un viņu izstrādājumi,
izņemot nomenklatūrā sevišķi minētos. .... —
—
2. Mēteļi

II
II
XVI
XVI

ņošanai, apūdeņošanai . drenažai .aku urbšanai u. t. t.
Ar
nosaukumu
. lauksaimniecības
mašinas" saprotamas
tādas mašinas un rīki,

I

kārtis, — dielzs, tērauda

IX

mitruma
jai), zemes

—

8,5

sev. min
—
3c Mašinu daļas, izņ. nom. sev.

4

nom.

10

4

tūrā sevišķi minētos .

lauksaimniecības un rūpniecības, viņu daļas un
izņem.

I

8,5

kultartechaiskās,

piederumi,

2

10

XV

12,5 10,5 4,5
8,5 4
10
10

3

li

un zirņu

10
10

I
II

—

dzelzsceļiem

—

koka

tu
3~°
C

>- C

veļas mazgājamās ...
XV 3c Mašinas, izņem, nomenkl.

XV

c3

?*

kurus

(7. turpinājums.)

3

>

—

un māla]
1. Mēri, metāla
koka
1.
.

COO

"g

S o

rēķināmās
3c Mašinas un viņu daļas, —
delintoru, ielu slaukāmās,
ledus izgatavojamās un

XV

III. izdevums.

©.
5
*-.

XV

0.

XV
XI

«B

XII

O

VIII
—
X 5. Mētras
— — Mieles, sk. raugs .... —
— — Mieitiņš, sk alus . . . . —
XI 1. Mieti, — koka, ar dzelzs
riņķiem un galiem. . . —
XI
1. Miezeri un viņu stampas, —

Nosaukums

I

X

0»

Piezīmes

3 e

XV 3c Mašinas un viņu daļas, —
adāmās, šujamās, matu
griežamās, rakstāmās un

XII

tonnās uz

XV

"B
.ii

H

218
numurā
,, Valdības .Vēstneša"
iespiestā Valsts Prezidenta pavēle armijai
un flotei -Ns 516., kurā izsludināts ar

Pa dzelzsceļiem pārvadājamo preču alfabētiskā nomenklatūra
un klasifikācija.

ra

8"

"5

un čuguna

1925. g. 14. oktobrī.
Satiksmes ministrs J. Pauluks.

it

2i

5"
C3

1. Mergas (treliņi) un mergu
—
kārtis, koka
7. Merģelis [maisījums no ģipša

Ar ministru kabineta piekrišanu apstiprinu.

bfl
-5T
?K

(jfl

«d

XI

Finansu ministrijas muitas depattaments Bij. 7. Bauskas latviešu strēlnieku pulka
paziņo, ka ar finansu ministra piekrišanu virsleitnants Kārlis R u b u 1 i s.

£.

o

3

Izlabojums.

Kravas

c3—. -

«»

Nosaukums

veidīgas atliekas no cukura

Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.
Eksploatacijas direktora vietā Ķļaviņš.

Iekšlietu ministris E. L a i m i ņ š

norma

tonnās uz

jumu „pb" izlabot „V\

Šjs rīkojums spēkā ar 1925. g. 10. novembri.

1925. g. 3. novembrī.

Rīgā,

9—3

Kravas

:§

Departamenta direktors E. Dundurs

operāciju ievešanu

«Valsts drošības un sabiedriska

pulksten

ievadītās lietas tiek no-

dotas Neretas muitai.

Elstes pieturas punktā.
Pa dzelzsceļiem pārvadājamo preču alfabetiskā nomenklatūra un klasifikācija

uzturēšanas

no

ar š. g. 15. novembri tiek slēgts Neretas
muitas punkts Lielmēmelē.

nātas apsardzības

Rīkojums par

Redakcija;
Rīgā, pili M 3. Tel. Na 9-89

4,5

§ 4. Maksa par
a'us vešanu sutītaJam P ieder°šos vai
nomātos krievu un
normalplatuma ceļu
vagonos, arvienu aprēķināma
pēc alus
pārvadāšanai noteik-

III
I

10
10

8,5
85

4

8,5
8,5

4
4

'

4

I

10

—
—
—
—

II

10

II
I
I

12,5 10,5
10
8,5
10
8,5

4,5
4

—

II

10

4

4

viņu
8,5

tā tarifa par visu to
alus vairumu, kāds
uzrādīts preču zīmē,
bet ne mazāk, kā
par 10 tonnām.

«n

:§
°

Nosaukums

re

.2i

O

^

XXI
XI
XV

XI

XV

0.

5. Motorvelosipedi

.... —

1. Mucas, asenizāciju, uz savām
asīm, — koka .... —
1. Mucas, asenizāciju, uz savām
asīm, — dzelzs. ... —

1. Mucas un muciņas, — koka:
a) jaunas
—
b) lietotas
—

XI
XI

I

c

3—

.2,

Piezīmes

i

5

M

TO
£

dzelzsceļiem

2

I

10

8,5

4

III

10

8,5

4

t£

II

III

12,5 10,5

II
XII

4,5

XIII
II
III

10
10

8,5
8,5

— Mu^as un muciņas, izņem.
nomenkl. sevišķi minētas
5. Mufeles, māa (trauki —
metāla kausēšaaai)...
1. Muldas, koica
2. Murdi, zvejas

II

III

12,5 10,5
12,5 10,5

4
4

XIII

4,5
4,5

XV
VII

—

I

—
—

II

—

10

8,5

4

XV

12 5 10,5

4,5

XV

XIII

XVI
XVI

V
V
XV
XV

X
XVI

XV
IV
X

II

10

8,5

II

10

8,5

4
4

6. Nafta ........
—
6. Nafta, neapstrādāta (jēlnafta), tumša un gaiša ar
specifisko svaru virs 0,825
pie 15° C
§ 21
1. Naftalins
—
1. Naftals

—

7. Nagi, — mājlopu . . . .
7. „
izņemot nomenkl. sev.
minētos
1. Naglas, dzelzs, tērauda un
čuguna, ari pakavu naglas

—

I

10

8,5

10

8,5

I

10

8,5

t

īn

o e

tti

III

īn r

i«r

12,5 10,5
10

8,5

§ 21.
Neapstrādāta nafta (jēlnafta),
4
kūjai pie 15" C spea
Ir cifiskais svars ir 0,825
4,5 vai mazāks, tarifejama pec tarifa 1. kl.
4

—

I

4

—

II

12,5 10,5

4,5

—

I
I

12,5 10,5
10
8,5

4,5

—
—

I

10

2. Naglas un nagliņas, izņem.

nom. sevišķi minētās.
5. Nātres

.

1. Natrons

8,5

1. Naži un nažu preces, izņem.
nom. sevišķi minētos.
4. Nēģi, cepti

.

5. Niedras

—

I
III

10

8,5

—

I

10

I

17

8,5
12,5

II

10

8,5

—

8,5

4

8,5

4

V

2. Notēs
1. Novīlējumi no dārgiem metāliem
XIV
1. Novīlējumi, dzelzs, tlrauda
un čuguna
XIV 2. Novīlējumi,izņemot nomenklatūrā sev. min. ...
II 5. Nūdeles
— — Nūjas, sk. spieķi . . . .

I

zemenes

un

—

II

II
XVI
XVI
XVI

izņem, nomekl. sev. min.
2. Ogas, izņemot bi tīklenes un

un

V
V
—
—

— Omnibusi, sk. rati
— Ores, sk rati

5. Ornamenti,

XIII

podiņu
5. Ornamenti, —

sev. minēt

—

12,5 10,5

4,5

—
—

II
III

12,5 10,5
8,5 6,5

4,5
4

—

II

12,5 10,5

4,5

—

II

15

—

II

10

12,5
8,5

5
4

... —

IV

17

12,5

5

IV
II

12,5 10,5
12,5 10,5

4,5

12,5 10,5

4,5

II

12,5 10,5

4,5

II

10

4

dzelzs un iērauda ...
. .
4. Pakulas, ari darvotas
1. Paliktņi, — dzelzs, tērauda
1. Pāļi, — dzelzs, tērauda un
čuguna

, .
'—

izņ.

—

—

Pape, izņemot jumtu papi
Papirosi
Papirs, — ietinamais
. .
Papirs, — izņem, nomenkl.

10

8,5

4

—

II
I
II

12,5 10,5
10
8,5
12,5 10,5

—

I

12,5 10,5

4,5

4
4

—
—

V

17

12,5

5

.

-_

_
ļ„

_

—

I

10

4

§ 1

I

10

8,5
8,5

—
§ 2
—
—
—

I

10

8,5

4

§ '?
Pārvadājot
pasažieru ātruma, veduma maksa un papildu nodokļi, to

V

17

12 5

5

starpa maksa
par
svēršanu, iekraušanu,

'

'

4

I

17

12,5

5

II

10

8,5

4

pārkraušanu

un

iz-

kraušanu aprēķināma
tādā pat apmērā, kā
Par parastā ātruma
sūtījumiem.

I

10

1. Parkets un viņa pamati.

—

II

10

.... —

III

12,5 10,5

4,5

1. Pārskābe, ūdeņraža ... —
— Pārslas, auzu
un rīsu, sk.

I

10

8,5

4

I

10

8,5

4

II
I

10
10

4
4

I

10

8,5
8,5
8,5

I

10

I
I

8,5
8,5

4
4

10
12,5 10,5 4,5

8,5
8,5

4

1. Pārmijas, sliežu

.

—

—

— Pārvietojamo

XI

sk. daļas
—
2. Pārvelkamie, salmu ... —

XV
XI
II
XIII

XV
XII

namu

daļas,

2. Patvāri
.
1. Paviljoni, — koka,

— '
—

ari

ar

dzelzs daļām, izjaukti

.

7. Pelni

§ 2
—

3. Pergaments .......—
1. Perlamutrs un viņa izstrādājumi

II
XV

§ 1

I

III

10

10

8,5

8,5

§ 1
—

II

10

8,5

4

I

10

8,5

4

II
V
I
I

12,5
17
10
12,5

10,5

4,5

12,5

5

8,5

4

10,5 4,5

III

10

8,5

—

I

10

8,5

4,5
4
4

—
—

II

10

8,5

4

..... —
kapu, —
vienkārša akmeņa, gra-

I

12,5 10,5

4,5

nīta, litoida un cementa.

—

I

17

5

—

I

12,5 10,5

4,5

—

I

10

4

un

XVIII

7. Pieminekļi, — kapu, —
dzelzs, tērauda un ču-

4

8,5

4

II

12,5 10,5

—

guna
— Pieminekļi, — izņemot nonētos

8,5

laivu,

un čuguna

menklatūrā

10
10

4

—
.... —

7. Pieminekļi,

—

10

tērauda

XVIII

4

10

I
I

7. Pētersīļi, svaigi
6. Petroleja
5. Piederumi, kuģu
no striķiem

4

II
V

4

—
—

3. Pernica
1. Peroni, — dzelzs,
un čuguna

I
XIII
VIII

—

4. Pelavas
§ 2
5.jPelnenicas (pelnbirdes), —
l.ļ māla, dzelzs, tērauda un
......—
J čuguna

XX — Pelni, miroņu

XVIII
XVII

8,5
8,5

—

5. Parūkas

— Piederumi, arklu, sk. lemeši
XV 1. Piekari, — dzelzs, tērauda

—

4,5

—
—

VI

tonnu smagiem sūtījumiem ; par mazākiem preču
sūtījumiem maksa aprēķināma kā par IV.
klases precēm.

4,5
4,5
4

aprakstīts, sk. makulatūra
1. Parafins

XV

§ 2. Piemērojams
tikai 10 un vairāk

8,5

§ 2. Piemēroj ams
ikai 10 un vairāk
J
on"u smagiem suti.
jurmem; par mazākiem preču sūtīju.
miem maksa aprēķināma kapar IV. kiases precēm -

4,5

12,5 10,5

§ 2

V

II

'

III

—

sevišķi

.

12,5

mi8,5

(Turpmāk vēl.)

I
I

12,5 10 5
10
8,5

4,5
4

II
I
I

12,5 10,5
10
8,5
10
8,5

4,5
4
4

Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.
Finansu direktora pailgs J. Bērziņš.

Valdības iestāžu paziņojumi. Dzēšami no nosacīti notiesāto
Paziņojums par Liepājas-Glūdas

—

II

10

8,5

4

—
—
—
—
... —

III

10

II

10

I
I

10
10

8,5
8,5
8,5
8,5

4
4
4
4

māla

—

5. Pātagas
1. Patronas

b) sausā veidā ....
6. Olas, putnu
6.
„
skudru
izņ. nomenkl sev. min.
6.
„

XIII

IV

VIII
XVI

me-

talizēts
V

—

—

dzērvenes:
a) mērcētas un marinētas —
b) kaltētas un žāvētas . —
2. Ogas, brūklenes un dzērvenes, izņemot svaigas . —
1. Ogļradis
—
1. Ogļskābe. ......
—
1. Oksids, — dzelzs:

a) saberzts eļļā

5

17

XVI

upenes

—

12,5

IV

—
—

1. Odekolons, oders un smaržu

(zustrenes)

4
*

—

—

preces
6. Ogas [svaigas]:
brūklenes, dzērvenes, mellenes un zilenes. . .
avenes, ērkšķogasjevenes,
irbenes, jāņogas, ķirši,

8
5
o,o

3. Pastētes
1. Pastiles

O.
XVI

Ne 1i iu
5 re
10
I 3.

V
XVI

skārda un čuguna ... § 2
2. Nokalumi un apgriezumi, —
izņem, nomenklatūrā sev.
minētos
—

XVIII
XVII

4

—

1. Pakāpes, — vienkārša akmeņa, granīta un litoida
2.ļPakāpes, — alebastra, ce4./ menta un cementbetona.
radzes,
1. Pakavi un viņu

putraimi

1. Nokalumi un apgriezumi,—
dzelzs, tērauda, dzelzs-

8. Nosukās no zirgu astēm un
'.
krēpēm

4

8,5

— Papirs, — vecs, drukāts un

—

10

8,5

10

.

—

5

10

10

II

3.
9.
3.
3.

XVI

I

V

—

XVIII
II
XVIII
XVIII

XI

4

§ 2

XVIII

XV

i—<

dzelzsceļiem

2

1. Pannas, — dzelzs, tērauda
un čuguna, ari emaljētas —
1. Pannas,
dzelzsskārda, ari
emaljētas
—
3. Pape, — jumtu
. ' ...—

4
4

K

labības

.

1. Pamatdaļas, svaru. .
1. Pamati, — stabiem,

4,5

—

2. Niķels.

— Nogriezumi, sk. apgriezumi
un nokalumi
4. Noskrotējumi un saslaukas,

.

XV

12,5 10,5

—

XIV

4. Padibenes, augu eļļas
7. Pakaiš/, kūdras

2.ļPalodzes, — alebastra, ce4.J menta un cementbetona.

XV

G*<

*s

Piezīmes

g

ražo-

sev. minēt

4
4

minētās

XIV

degvīna

dzelzs, tērauda un čugrna
II

1. Nitroglicerins

II

4. Padibenes,

vi

-°

G.

P.

XIII
XIII
XV

XVI

—

«r~t

XV 3c. Pāļu dzenamie
XIII
1. Palodzes, — vieni ārša ak-

4

VIII

VIII

8

*-

meņa un litoida

".—
......
4. Nites (remīzes), vecas, sagraizītas
—
4. Nītes, izņem, nomenkl. sev.'

XIV

§?
O

un čuguna

N.
XIII

^
'p
a

_
re

3

a

Nosaukums
|

šanas

XIII

—
—

b) lietotas.

XIII

li
re

„

"°

1. Mucas un muciņas, —dzelzs:

a) jaunas
—

3 n

^
'5"

2

K[avas _ norma
tonnās uz

Kravas norma
tonnās uz
c

—

un
—

II

12,5 10,5

4,5

—

I

12,5 10,5

4,5

nom.

sarakstiem:

dzelzsceļa būves uzņēmumu slimo
kases statūtu reģistrēšanu.

1) Sarakstā Nš 2 (sk. 1922. g. 8. maija
« Valdības Vēstneša" 101. numurā)
JVf» 97 — Bēniņš, Arturs Jāņa d.,

Pamatojoties uz «Noteikumu par strāddarbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos" 27. p.

2) sarakstā M 20 (sk. 1923. g. 4. aprīļa
,Vald. Vēstn." 68. numur£)Ws 1841 Nameiko, Augusts Staņislava d.,

paziņoju,

3) sarakstā Nb 24 (sk.. 1923. g. 30. maija
. „Vald. Vēstn." 112. num.) Ms2213
Kirstein, Dora Annas m.,
4) sarakstā M 27 (sk. 1923. gada
Vēstn." 145. nu-

nieku un citu a'gotu
ka

š. g.

30 oktobrī

tautas

labklsjības ministrija reģistrējusi „Liepājas—Glūdas dzelzsceļa būves uzņēmumu
slimo kases" statūtus zem Ns 45.
Rīgā, 1925. g. 2. novembrī. Ns 12153.
Tautas labklājības ministrs P. S a 1 n a j s.
Departamenta direktors F. Roze.

10.

jūlijā

murā)

BVald.

Ne 2487 —

lageja Pētera m.,

Pugajeva, Pe"

5)

sarakstā Ne S3 (sk. 1923 g. 11. oktobra „Vald. Vēstn." 225. numurā)
Ka 2944 — Jonass, Kristaps-Rudolfs-

6) sarakstā Ne 39 (sk.
1924.
14. marta .Vaid. Vēstn." 61. numura pielikumā) Ne 3814 — Ozols,
7)

sarakstā

departaments psziņo,

ka Bauskas apriņķa Juknišku robežas
pārejas punkts pec viesošanās ar Liegada tavu ar š g. 5. novembri slēgts.

Fricis Anša d.,

Jānis Friča

Paziņojums
Administratīvais

d.,

Ne 44 (sk.

1924. g. 21. au-

gusta .Vaid. Vēstn."
188. numura
pielikuma)
Ne 4871. — Krieviņš,
Roberts Miķeļa d.,

Rīgā,

tobra

„VaId.

Vēstn."

1925. g, 2. novembri.

Jānis Mārtiņa d.,

9)

sarakstā Ne 52 (sk. 1925. g. 28. maija
„Vald. Vēstu." 117. numura pie-

direkto:sŠlosbergs.
Rebežapsardzības nodaļas
priekšnieks J. Ķ ē m a n s.

Personu saraksts,
izbeigta, Nq 143.
(3. turpinājums.)

Piezīme:

Kriminālās

Tieslietu ministrijas departamenta
direktors Brikovskis.
Nodžļas vadītājs J. S au 111 s.

visām valsts, pašvaldības
privātām

un

iestādēm.

Tautas labklājības

ministrija

uzaicina

visas valsts, pašvaldības un privātas iestādes, kā ari uzņēmumus griezties vaja-

dzības gadījumā ar pieprasījumiem
darba

spēka

valdes

pie

darba

Rīgas

pēc

pilsētas

apgādes,

Torņa

ielā Ne 4, tālruņi: 563 un 564.
Uz š. g. 1. novembri darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:
Sievietes:

Tekstilstrādniece» ...

7

Apģērbu strādnieces . .
Ķimiskās rūpn. strādniec.
Pārtikas un narkot. vielu
strādnieces ....
Mājkalpotājas ....
Kantora darbinieces . .
Kartonaža strādnieces .
Higiēnas strādnieces. .
Laukstrādnieces
...
Tirdzniecības kalpotājas

Nekvalificētas strādnieces
Citos arodos

15
6
6

98
54

—
—
25
—

283

.... 19

Pusaudži .... .

.

13

Kopā

.

526

Vīrieši:
Tekstilstrādnieki

.

,,

.

Pārtikas un narkot. vielu
strādnieki.....

—

...

14
55

....

10

Būvstrādnieki ....
Mājkalpotāji
Kantora darbinieki . .

85
13
17

Metalstrādnieki.
Kokstrādnieki

Laukstrādnieki .... 6
Transportstrādnieki . .
—
—
Tirdzniecības kalpotāji .

Nekvalificēti strādnieki .
Citos arodos
. . . .
. .
Pusaudži ....
Kopā

.

cībā (21-21 I). — 1876 21.
5318. Oinas, Michails. — Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
telefonograma JSTq 181 (7-VII-25). —
14537/25.

5319.

Pehovič, Ženija Mārtiņa m. —
prefektūras 3 nodaļas 1925 g.
oktobra
raksts
Ne 13200/24. —

..... 33
Tipogrāfijas Iespiedēji
4
,
2
Litogrāfijas

Burtliči.

Grāmatsējēji.

...

7

Burtu lējēji ....

Cinkografi ....
Linētāji .....
Korektori .....
Stereoti peri ....
Kantoristi
....

2
1
1

1
—
1

sievietes

4
—
—
—
—
—
—

1
—
1
—
29

Litografi
lelaidējas
Sietuves strādnieces .
Palīgstrādnieki . . .

—
—
12

39
76

Kopā .

64

150

—

Pavisam 211 bezdarbnieki.

15533/25.
5322. Romāns, Miķels

pēc 2. novembra
16186

1925. g. Ņujorkas

Rīgā, 4. novembrī

zīmes apgrozībā

par

biržas kursiem.

1925. g.

Rīkojums

Padomes priekšsēdētāja

Ls

29,365,350 —

.

8,266,666 —

.

7,773,930 —

Ls

29,365,350 —

(15 V-25). — 13755/25
5323. Rozenbergs, Miķelis Jāņa d.—
Rīgas pilsētas 9. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 28. septembra raksts Ne 818
(33-21-1). — 11Li/21.
5324. Rempeters, Anna Jura m. —
Emigrantu un bēgļu nodaļas 1925. g.
26. septembra raksts Ne 126299 (38-21-1).

Mežkopjus
Ādolfu
Rozenfeldu,
Paulu
Graudumu
un Eduardu
F i m b e r u ieceļu
un ieskaitu valsts civildienestā
kā pirmās šķiras
ieciikņu
mežziņus: pirmo — Taurkalna, otro —
Lejas un trešo — Ugāles virsmežniecībā, ar XI kategorijas 1. pakāpes algu, skaitot dienestu un izdienas pakāpi no tā laika, kad viņi stāsies pie
amata pienākumu izpildīšanas.
Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.
Mežu departamenta direktora vietā
J. Robežnieki.
*
Rīkojums
*S> 68.
Rīgā, 1925. g. 19. oktobrī.

— 1255/21.

5325. Rempeter, Anna
Tas pat*. — 2816/22.

Jura m

amata

no tās

pienākumu

dienas,

kad

Ministru kabineta

viņi

aēds

Pieņem un nolemj izdot pārvaldes

kartībā:
1) noteikumus par zvērināto mērnieku
darbību un
2) jaundibināto amatu sarakstu karaspēkā.
2.

Ieceļ agrāko konsulu

Milānā

Jāni

Riekstiņu par Latvijas konsulu Igaunijas
Valkā, skaitot no š. g. 11. novembra.

Iekšzeme.
Latvijas

bērnu palīdzības savienības
„Mātes un bērna aizsardzības izstāde"
š. g. 8. novembrī tiks sarīkota Mārcienā.

stāsies pie

izpildīšanas.

Māksla.

2- §-

Bērzsīpeles
virsmežniecības
bijtrešās šķiras
izpildītājam
Indriķim
iecirkņa mežziņa vietas
Kreicmanim
atļauju izmaksāt algu par laiku
no 1925. g 16. aprija līdz 4. maijam, t. i no viņa
atsvabināšanas no dienesta dienas līdz iec. mežniecības faktiskai nodošanas 'dienai.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*
Ns 69.
Rīkojums
Rīgā, 1925. g. 24. oktobri.
1. §•

—

Švede.

1925. gada 5. novembrī.
1.

1. pakāpes algu;

2) Albertu
Renebušu
kā rakstveža vietas
izpildītāju
Stāmerienes
virsmežniecībā, uz brīva

kāpi skaitīt

direktors

Valdības darbība.

J* 67.

Rīgā, 1925. g. 15. oktobri.

līguma pamata, ar XV kategorijas

Friča dēls. —

13,324,754 —

vietā J. V e s m a n s.

Galvenais

Rīgas pilsētas 9. iecirkņa miertiesneša līguma pamata, ar XVII kategorijas 1. pakāpes algu.
1925. g. 30. septembra raksts Ne 233
Minētiem darbļniekiem dienestu un izdienas pa-

Nacionālais teatrs. Piektdien, 6. nov,
pulksten 7/» vakarā,

graia A. Tolstoja

un Ščogoļeva vēsturiskā luga .Carienes
sazvērestība".
Sestdien,
7. nov., pulksten 7*/a vakarā, Zeiboltu
„Mājas
naids".
Jēkaba
drāma
„Adriennas Lekuvrer"
tuvākā

izrāde svētdien, 8. nov., pulkst. 2 dienā.
„MaIdu
komēdijas"
Šekspira
Rīgas apgabaltiesas prokurora 1925. g.
pirmizrāde — trešdien, 11. novembrī.
sadalījumu,
Saskaņā ar valsts darbinieku amatu
30. septembra raksts Ne 22586 (74-21-1).
komēSagatavošanā, bez BMaldu
publicētu š. g. . Valdības Vēstnesī" Ne 155, trešās

5326.

Roženberg, Karline Mārča m. —

šķiras iecirkņu mežziņu amats no XIV kategorijas
755/21.
dijas", Aspazijas „Boass
5327. Rumbenieks, Jēkabs Anša d. — paaugstināts XIII kategorijā. Sakarā ar minēto A. Mierlauka režijā.
alga izmaksājama
Rīgas apgabaltiesas prekurora 1925. g. trešās šķiras iecirkņu mežziņiemskaitot
no 1925. g.
pēc XIII kategorijas normām,
30. septembra raksts Ne 22585 (27-1-21),
KUR81
1. apriļa.
—

— 5639/21.
5328. Rudzīts, Kārlis Mārtiņa dēls. —

Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā (174 24-IX). — 11143/24.
5329. Rudzīts, Kārlis Mārtiņa dēls. —
Tas pats. — 11726/25.
5330. Rudzīts, Kārlis Mārtiņa dēls. —
Tas pats. — 12568 25.
5331. Rudzīts, Kārlis Mārtiņa dēls.—
Tas pats. — 13285/25.
(Turpmāk

2. §.
Rendas
Augustu

Nīcas virsmežniecību

tanī

darbvedi - grāmatvedi
uz paša lūgumu uz
pašā amatā, skaitot no

1925. g. 1. novembra.
3. §.

Kursīšu virsmežniecības bij. pirmās šķiras iecirkņa
mežzinim Jānim Danenberg am atļauju izmaksāt algu par laiku no 1925. g. 12 līdz 18. oktobrim, t. i. līdz piešķirtā atvaļinājuma izbeigšanas
dienai.
Mežu departamenta

direktors

K. Melderis.

vēl.)

G. T i f e n t ā 1 s,
Darbvedis A. Zaķis.

Rīkojums

Mš 66.

1. §•
Pārceļu : 1) Varakļānu virsmežniecības daibvediuz paša lūgrāmatvedi Teodoru Birkhanu
par trešās šķiras
gumu uz mežu departamentu
grāmatvedi, ar XIII kategorijas 2. pakāpes algu,
skaitot izdienu un pārcelšanu no 1925. g. 1. no_

vembra;

2) Nīcas virsmežniecības darbvedi-gramatvedi
Aleksandru T o m i ņ u dienesta labā uz mežu
darbvedi, ar XII
par otras šķiras
departamentu
izdienu no
kateg rijas 2. pakāpes algu, _ skaitot
1924. g. 10. decembra, bet pārcelšanu no 1925. g.
1. novembra;
? ,,..!
, .
3) Stāmerienes

Valdības vietējo iestāžu

Saistošo noteikumu

Rīgā, 1925. g. 14 oktobrī.

virsmežniecības rakstvedi

Arturu

uz paša lūgumu uz Varakļānu
Krūmholcu
virsmežniecību un pielaižu pie darbveža grāmatveža
1. pakāpes
vietas izpildīšanas, ar XII kategorijas
algu, skaitot izdienu un pārcelšanu no 19.'5. g.
1. novembra.
2. §.
Lejas
virsmežniecības rakstvedi Matildi R u š
paaugstinu par vecāko rakstvedi, ar XV kategorijas
novembra.
1. pakāpes algu, skaitot no 1925. g. 1.

19X5 $ad» 6

par pasažieru un preču pārcelšanu pār Daugavu,
pieņemts Jēkabpils
pilsētas domes sēdē
1924. g. i. novembrī, protokols J>fe 206,
un
apstiprināto
ar iekšlietu ministrijas
gada
pašvaldības
departamenta
1924
10. novembra rakstu J* 1C8532.

papildinājums,
pieņemts Jēkabpils pilsētas domes 1925. g.
12. oktobja sēdē, protokols J* 228 un
apstiprināts
ar iekšlietu ministrija-; pašvaldības departamenta 1925. g. 27. oktobra
rakstu

Ns 1 7982.

un Rute

novembri.

Devliei:

1 Amerikai dolārs ....
1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijai franka
. . .
10G Beļģijai banka ....
100 Šveicei franka

.

100 Itālijas lins .
100 Zviedriiaa krona
100 Norvēģijai krosa

...
, . .
. . .

.

.

100 Dānijai krona ....
100 Cechosiovaķiļia krona
.

tīkojami.

Iecelšanas.

Rīgai biržā,

virsmežniecības
M u n c i pārceļu

Kriminālās pārvaldes priekšnieks

5

arodstrādnieki:

naudas

=$4,84625; $ 1.— = 1,5046 gr.

1925. g. 29. septembra raksts Ne 7083
1. §.
(131-21-:,). — 722/21.
Pieņemu un pielaižu pie amata
pienākumu
5321. Prenclau, Ansis Oskara dēls.—
izpildīšanas:
Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
1) meža techniķi
Jāni Bausku
kā mežziņa
3. oktobra raksts Ne 61291 (2 IX-25). — amata kandidātu Grīvas virsmežniecībā, uz brīva

15

grāmatrūpaiecības
Kas attiecas
uz
strādniekiem, Rīgas grāmatrūpniecības
darba apgādē reģistrēti uz 1. novembri un
vajadzības gadījumā no minētās apgādes
(Lāčplēša ielā 43/45) pieprasāmi sekošie
vīrieši

1.
12124/25.
5320. Pavlovski
(Paplauski) Jāzeps
Jāzepa d. — Liepājas apgabaltiesas

164

384

1925. g. Latvijas bankas

angļu mārciņām), kas pēc £ kursa £ 1.—
tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina

pārvaldes Rīgas nodaļas rī-

Rīgas

Tautas labklājības ministrijas
uzaicinājums

uz 4. novembri

kūjas
nodrošinātas:
Mačulevičs, Ignats. — Daugavar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pēc paritātes 1 klg =
pils kara apriņķa priekšnieka 1925. g. 1) Ls
3444,444 nodrošina
_.
2. oktobra raksts Ne 28C81 (80-21-1) — 2) ar $ 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc
451/21.
paritātes
1 Ķ = 1,5046 gr. tīra zeltā = Ls 5,18262, nodrošina
5315. Miriniki (Msnicki), Jānis Jura 3) ar £ 5S0 529,—/— (pieci simti trīsdesmts tūkstoši pieci n'mti divdesmit deviņām

dēls. — Rēzeknes apriņķa
priekšnieka
1925 g. 5. oktobra raksts
J* 25 .68/H
<30-VI-25). — 14436/25.
5316. Nedzvedskis, Pēteris Ignata d.
10) sarakstā Ne 55 (sk. 1925. g. 19. sep— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
tembra „Vald. Vestn." 209. numura
rīcībā (9 VII-25) - 14536/25.
pielikumā)
J^& 7363 — Frišmans5317. Obrandts, Gabriels Jāzepa d. —
Frīmans, Ferdinands Kārļa Jura d.
1925. g. 5. novembri.

un monētās

5314.

likumā) Ne 6556 — Gerdiņ-Kellerman, Otilija Otto m. un Ne 6583 —
Keišs, Dadeušs Jāņa d.,

Rīgā,

Lati.
S. i
P a s i v ā.
Lati.
S.
kasē un
I Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 29,365,350 —
_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,549,621 90 i Pamata kapitāls
11,659,245 16
Ārzemju valūta
32,482,904 17 Rezerves kapitāls
1,521,714 50
Sudraba nauda
2,165,191 — Speciālās rezerves
1,000,000 —
Valsts kases zīmes u.slka metāla nauda 8,367,620 22 Noguldījumi
. 6,734,224 47
īsa termiņa vekseļi
f . 63,754,395 90 Tekoši rēķini
48,144,818 12
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 50,082 025 70 Valsts rēķini un depoziti
71,810,321 95
Citi aktivi
. . 10,660,87534 Citi pasivi ........ _u826,960_ 03
191,062,634 23
19Ī,062,634 23
Zelts lējumos

Administratīvā departamenta

238. numura

uz 4. novembri 1925. g.
Aktīvā.

8) sarakstā Ne 46 (sk. 1924. g. 18. ok- kuru meklēšana
pielikumā) Ma 5156 — Eglits, Fricis
Pētera d. un Ne 5304 — Zīgerts,

LutuijGs bankas nedētos pārskats

100
100
100
100

Holandei galdiņa. . .
Vācijas marka ....
Somijas marku ....
Igauniju sjaika . . .
100 Polijai alont. - . , . .
100 Lietavas lita
....
1 SSSR červoņsci
Dirgmetali;
ZaltJ 1 kg ......
Sadrabi 1 kg

5,175 —
25,14 —
20,10 —
23,30 —
99,50 —
20.15 —
138.15 104,40 —
127,90 —
15,20 —
207,80 —
122,50 —
13,00 —
1,37 —
80,00 —
50,50 —
26,40 —

.

52C
2516
20 50
23 75
10050

20,55
13950
106 50
13045
15,50
20985

124.20
13,23
1/0
90,00
52,00
26,85

3420 — 3450
106—116

VSrtapspiii:

5°/o neatkarībai aiaoemams .
4°/o Valsta pttm. aisn. . .
«°/o Zemei banku ķīla aimei
8»/« Hipotēka
bankai ķīla
«īmei

98—100
98—100
92 — 93
96 — 97

Rigai biržas kotacfļai komiaijaa

prieHsēdSHts A Kaceni.
Zvēriniti birzei mākleri Th. Šummeri

Literatūra.

Latvijas
Farmācijas
žurnāls.
§ 2 a. Varbūtēju nelaimes gadījumu
novēršanas dēļ pajūgu
pārcelšana pār Redaktors T Lejiņš. Izdevēja: Latvijas Farmaceitu
Biedrība.
J* 10. — 1925. g.
Daugavu nakts laikā ar prāmi jāpārtrauc
Latvju
Grāmata. Kritikas
un grāmatrudenī un pavasa i ledus iešanss laikā. niecības žurnāls. Ns 5. — 1925.
Tāpat pajūgu pārcelšana pār Daugavu
Agronoms
Jānis
Bissenieks.

jāpāttrauc no pulksten
12 naktī līdz īss dzīves apraksts un biogrāfiski materiāli. Cand.
pulksten 6 rītā, pie tik augsta ūdens rer. mērc. Gotarda Krūmiņa sakopojumā. Rīgā,
3. §•
bkonomiskās
1924. g. Latviešu
Lauksaimnieku
stāvokļa, kad prāmis uz tauvas nav noSabiedrības izdevums.
Kandavas virsmežniecības bij. rakstvedei Elvīrai
no
par
laiku
turams, bet to var pārvadāt vienīgi tvaiG o 1 d b e r g atļauju izmaksāt algu
Ekonomists
J* 21. — 1925.
atsvabikonis, kufš saskaņā ar līgumu, šinīs
1925 g 1. līdz 8 oktobrim, t. i. no viņas
izbeigšanas stundās nedarbojas.
darbības
nāšanas dienas līdz amata
Redaktors:
M. Arons.
Valde.
dipnāi

Mežu departamenta

direktors K. Melderis.
»

šim numuram 8 lapas puses.

Tiesu shHJJnājūgmr ļ

Rīgai apgabaltiesas 3. civilnod.

pamatojoties uz 17. martā 1923. g. likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
^vwaaHaaMaH^BMHMMBMBMa.iHaaanaaiB^aaHa^aaaHnBBaaa^BaBaaMKiaaaaaa
proc lik. 2C60. un 2062._p. p, ievērojot
Rīgas apgabalt. 3. clvlln., valsts zemei bankas _ tugumu
un savu
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2C19. p. p. 13. oktobra 1925. g. lēmumu, paziņo, ka
pismata paziņo, ka pec 1867. g. 18. sep- parādnieks Brencis Kaktiņš parādu pēc
tembrī Rīgas Jūrmalā (Dubultos) mirušā obligācijas par 900 rbļ. atlikumā no obliJēkaba-Vilhelma Rameika-Ramina iv gācijas par 1000 rbļ. pirmatnējā lielumā,
atklāts mantojums nn uzaicina, kam ir apstiprinātas 1885. g. 9. martā ar Ns 512
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesī- uz nekustamu īpašumu Rīgas apr., Kokbas kā mantiniekiem, legatariem, tideiko- neses muižas zemnieku zemes Lejasmtsariem, kreditoriem un t. t., pieteikt kaktiņu mājām ar zemes grāmatu reģ.
šīs tiesības minētai tiesai s e š n mēnešu Mi 3289, izdota no Brenča Kaktiņa par
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie- labu Maksim f. Loevenstefttam ir sašanas dienas.
maksājis 1923. g. 21. jūniji, bet ši augšā
Ja minētās personas savas tiesības minētā obligācija nevar tikt izsniegta
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
iņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 111 civilnodaļa
Rigā, 1925. g.20. oktobrī.
L. J*4258.
uzaicina visas personas, kurām būtu
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
15145
Sekretārs A. Kalve.
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Rīgas apgabalt. 3. clvlln.,
iespiests . Valdības Vēstnesī* un aizrāda,
uz dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p. ka ja šīs personas noteiktā laika nepieka
pēc
1923.
g.
29.
aprīlī
pamata paziņo,
teiksies obligāciju atzīs par iznīcinātu
Sveiciema pag. Lielkalninu mājās miruša un lūdzējam
^
dos Uesību prasīt parāda
Krišjāņa Jēka dēla Bachmaņa ir at- dzēšanu zemes grāmatā.
klāts mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
Ns 4228
Rīgā, 1925. g. 16. oktobrī.
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
Priekšs. v. A. V e i d n e r s.
mantiniekiem,legatariem, iideikomisariem,

f

kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no ii sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības

14849

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnod.

paziņo, ka ar

1925. g. 29. septembja
lēmumu Leizers Bēra d._ Berkovičs ir at-

augšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

zīts par

Rigā, 1925. g. 19 oktobrī.
L. 1*4153.
Priekšsēdei , v. A. V e i d n e r s.
14770
Sekretārs A. Kalve

tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs labprātīgi:
1) uzlikt aizliegumu uz parādniekam
piederošiem nekustamiem īpašumiem, kā
ari apķīlāt viņa kustamo mantu, ja tāda

Rīgas apgabali

maksāt

nespējīgu

parādnieku

3. civilnodaļa, atrastos viņu iestāžu robežās;

uz civ. ties. lik. 2011, 2014. un 2019. p.p.
2) paziņot _ Rīgas apgabaltiesai par
pamata paziņo, ka pec 1916. g. 26janvisām prasībām pret maksāt nespējīgo
vārī Vietalvas pagastā Vidusmuižā mi parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
rušās Līzes Stepran, ari Stcprains un iestādēm.
Stepren, dzim. Abrām, ir atklāts mantoPrivātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai:
jums un uzaicina kam ir uz šo manto1) par savu parādu prasībām no parādjumu, vai sakarā ar to tiesības kā mantinienieka, kā ari sumas, kādas pienākas parādkiem, legatariem, iideikomisariem, krediniekam, neskatoties,
vai maksājumi
toriem u. 1.1., pieteikt šis tiesības minētai notecējuši, vai ari viņu termiņš gaidāms
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī nākamībā, ka ari par maksāt nespējīgā
sludinājuma iespiešanas dienas.
nekustamiem īpašumiem, kas atrastos
Ja _ minētās personas savas tiesības viņu pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem.
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

četru
mēnešu laikā,
Rigā, 1925. g. 20. oktobrī
L. Ns 4280. sludinājuma iespiešanas
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Vēstnesī*.

15'46

Sekretārs A, Kalve.

skaitot
dienas

Rīgā, 1925. g. 19. oktobrī.

no šī
. Vaid.

L. Ns 491

Priekšsēd. v. A. V e i d n e
Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa, r
s
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 21. jūnijā Stalbes pagasta
Akmentiņos mirušā Juja Pēteja dēla Akmentiņa
ir
atklāts
mantojums
un
uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
ties bas kā mantiniekiem, legatariem,
iideikomisariem, kreditoriem un t. t,

15160

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Rīgas savienoto metalurģisko lokomotīvju,
vagonu un mašinu iabriku akciju sabiepilnvarnieka zv. adv.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu drības . Feniks"
lūgumu
un savu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma Vilhelma Rudigera
13. oktobra 1925. g. lēmumu ar šo paiespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības ziņo, ka lūdzēja pec divām hipotēkām,
uz obligācijas pamata:
eugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad apstiprinātām
1) par 1,500.OCO ibļ. no 17. decembra
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1925. g. 22.oktobri
J>64;97. 1897. g. ar M&2103 un 2) par l,000,OC>Or.
no 6. jūlija 19J7. g. arJMš 718 uz nePriekšsēdei, v. A. V e i d n e r s.
kustamu īpašumu Rīga, II hip. iec. ar
15461
Sekretārs A. Kalve.

zemes grāmatu reģ. M 1120 kS nodrošinājums par
izlaižamām
obligācijām,
parādu samaksājusi, izņemot 218 obliaz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p. gācijas, kuju kreditori
lūdzējai
nav
pamata paziņo, ka pēc 1923. gada 26. zināmi, kamdēļ_ šo nenomaksāto hipomaiji Rīga miruša namīpašnieka Kārļa tēkas pa āda daļu līdz ar °/o iemaksājusi
Andreja d. Roķis
ir atklāts mantojums apgabaltiesas
depozitā
Ls 101-0. —
un uzaicina, kam ir uz šo mantojamu, Ab^s augšā minētās parāda zīmes par
vai . sakarā ar to, tiesības kā mantiiekiem , 1,500, 01)0 rbļ. un 1,000,0G0 rbļ. c. n.,
legatariem, iideikomisariem, kreditoriem kūjas pec obligaciju parada samaksas ir
_
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai dzēšamas zemes
nevarot tikt

Rīgas apgabalt. 3. clvlln.,

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
L. j*4093.
Rigā, 1925. g. 20 okt.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
15155

Sekretārs A. Kalve.

grāmatās,

iesniegtas zemes grāmatu nodaļai, jo
tādas gejušas zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas
3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, " kūjām
būtu
tiesība uz augša aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā ,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests . Vaid. Vēstnesī*, un aizrāda
ka ja šīs personas

Rīgas apgabalt.

noteiktā laikā nepie-

3. civila, teiksies obligācijas atzīs par iznīcinātām

uz civ. t ej. lik. 201L, 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc
1925. gada
2. maijā Rīgā mirušā Kristapa Kristapa
dēla
Z e b e r 1 i ņ a
it
atklāts mantojums
un
uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
iideikomisariem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

^
un lūdzējam
dos

tiesību prasīt

parāda

dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 20. oktobrī.

J* 2641

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
15!61

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 8. civilnod.
ar 1925. g. 13. oktobra lēmumu ir atzinusi
akciju sabiedrību . Standarts* pārmaksāt
nespējīgu parādnieci tirdzniecībā, kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs
Ja minētās _ personas
savas tiesības labprātīgi:
augšā uzradīta termiņā nepieteiks, viņas
1) uzlikt aizliegumu uz parādnieka
tiks atzītas par šīs tiesības zaudējušām. nekustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt
L. )*4239. viņa kustamo
Rigā, 1925. g. 22 okt.
mantu, ja tāda atrastos
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
viņu iestāžu robežās;
15460
Sekretārs A. K a 1t e.
2) paziņot Rīgas apgabaltiesai par
visam prasībām pret maksāt nespējīgo
Rig. apgabalt 3. civilnod., parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p. iestādēm.
Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai:
pamata paziņo, ka pec
1916. gada
16. septembrī kaujā kritušā kareivja 1) par savu parādu prasībām no parādHeinr/cha
(Indriķa)
Indriķa
dēla niekiem, kā ari par sumām, kādas
Kundziņa
ir atklāts mantojum parādniekiem pienākas, neskatoties, vai
nn uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, maksājumi notecējuši vai ari viņu termiņš
vai sakarā ar to, ties. kā mantiniekiem, le- gaidamsnākamībā, kā ari par maksāt
gatariem, iideikomisariem, kreditoriem nn nespējīga nekustamiem īpašumiem, kuri
11, pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu atrastos viņu pārziņa uz atsevišķiem nomēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma teikumiem.
Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības četru mēnešu laikā, skaitot no šī sludiaugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
L. J* 2279.
Rigā, 1925. g. 22. okt.
L. 3* 388-1. g.
Rīgā, 1925. g. 13. okt.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
14769
Sekretārs A. Kalve.
15462
Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. to pašu nekustama īpašumu

Eduardam

Jelgavas apgabaltiesa.

un Eiženam Edu?rdi d. Citeman, Klārai pamatodamās uz sava
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
š. g. 1. oktobra
Eduarda m. Citeman, Ellai Eduarda m nolēmumu,
uzaicina to personu, kuras
2062. p. p. pamata, ievērojot Teodora Lēman, dzīm. Citeman
un
Vallijai
rokas atrodas obligācija par 500 kr. rbļ
Pēteja d. Jiirgensona lūgumu un savu
Eduarda m. Lange, dzim. Citeman par
izdota uz Džūkstes Pienavas krāj-aizdeva
20. oktobja 1925. g. lēmumu, paziņo, ka
kuji
minēto obligāciju cedījuši
labu,
kases vardu un koroborēta
lūdzējs Teodors Jiirgensons paradu pec blanko un kura dzēsta uz Rīgas
1907. g,
apgabalobligācijām: 1) par 1000 rbļ. atlikuma
5. aprilī ar Nš 327 uz Tukuma apr. Slampes
tiesas 1921. g. 12. jūlija lēmuma pamata.
zem. gab. N XVI ar zem. gr. Ns 3254
no obligācijas par 9000 rbļ. 25. augusta
Rīgā, 1925. g. 23. oktobrī.
J* 2320 ierasties šai tiesā sešu mēneša
1911. g. ar Ns 2799 Pēterim Andreja d.
Birkanam par labu, apsjiprinata uz nePriekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
?
kustamu īpašumu Rīgā, V hip. iec. ar 15474
Sekretārs A. Kalve.
dienas .Valdības Vēstnesī." un iesniegt
zemes grāmatu reģ. Ns _ 228, blanko
minēto aktu._
Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
Ja minēta termiņā
obligāciju
cedēta, kūju augša minētas obligācijas
neatlikumu par 1000 rbļ. Alma Vilhelma az civ. proc. lik. 293., 295., 298.. 301., iesniegs,
tiesa atzīs parāda aktu par
m. Stern, kā blankocesionare ir cedejusi
309. un 311. p. p. pamata, uz Annas- samaksātu un lūdzējam Robertam MazAnša meitas
Starpniek, pulkam atvēlēs prasīt dzēšanu zemes
Martai Pētera m. Birkān, par ko 1915. g. Luc'jjs
viņas pra22. jūnijā ir izgatavots atsevišķs zemes dzim. Nigrand, lūgumu
grāmatās.
grāmatu dokuments ar Ns 17496, un sības lietā pret Krišu - Augustu
L. J6 922/25
MiJelgavā, 1925. g. 10. okt
Starpnieku
par
laulības
2) par 10,000 rbļ., 17. jūlija 1912. g. ar ķeļa
dēlu
Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Ns 1107, apstiprinātu uz to pašu nekustamu šķiršanu, uzaicina pēdējo kuja dzīves 14562
Sekretārs K. Pussars.
īpašumu par labu Emīlijai Pēteja m. Birkvieta prasītājai nav
zināma, ierasties
han, no kūjas obligācijas Hermanis Kārļa tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
Jelgavas apgabaltiesa,
d. Kampe kā blankocesionars vienu obpublicēšanas dienas.
pamatodamās uz savu šā gada 1. okL
dzimšaligācijas daļu par 5000 rbļ. ir cedejis
Pie lūguma pielikti laulības,
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
Paulim Aleksandra d. Grosmanim, par nas, miršanas un policijas par promrokās atrodas obligācija
par 20,000
ko 1912. g. 14. decembrī ir izgatavots būtni ap'iecibas līdz ar norakstiem.
kr. rbļ, izdota uz Richarda Bēra vārdu
atsevišķs Zemes grāmatu dokuments ar
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
un koroborēta
1899. g. 12. jūnijā ar
Ns 18531, bet obligācijas atlikumu
par personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks noNi 167 uz Ilūkstes apriņķa Kazimlrišku
5000 rbļ. minētais Kampe ir cedējis likta tiesas sēde lietas klausīšanai aizmuižu ar zemes _ grāmatu
Nš _46, —
blanko — ir samaksājis, bet nevar tikt muguriski
ierasties šai tiesa v[ena mēneša
ka
dzēstas zemes grāmatās tamdēļ,
437409/1419.
Rīgā, 1925. g. 22. okt.
J*
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
gājušas zudumā.
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.
dienas . Vadības Vēstnesī* un iesniegt
fapec apgabaltiesas IH. civilnodaļa uz15449
Sekretāra v. Stūre.
minēto aktu.
aicina visas personas, kūjām būtu tiesības
Ja noteiktā termiņa obligāciju neuz aprādītām obligācijām,
pieteikties Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
iesniegs, tiesa atzīs paradu par samaktiesā sešu mēneša laikā, skaitot no uz civ. proc. lik. 293.,
295., 298., 301., sāta
un lūdzējai Jsņinai Plater-Ziberf
dienas, kad šis sludinājums iespiests 309., 3V. p. p. pamata, uz Lillijasatvēlēs prasīt parada dzēšanu zemei
Valdīoas
Vēstnesī*
un
aizrāda,
ka
ja
šīs
.
Otilijas - Antonijas
Auzing,
dzim. grāmatās.
personas
noteiktā laikā
nepieteiksies, Dommerstern, lūgumu
viņas prasības
Jelgavā, 10. okt. 1925. g. L. Ns 666125
obligācijas
atzīs par
iznīcinātām un
lietā pret
Frici Auzingo, par
lauPriekšsēd. v. E. Feldmans.
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē- lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuja
14560
Sekretārs K. Pussars.
šanu zemes grāmatā.
dzīves vieta prasītājai nav zināma, iera1925.
g.
23.
oktobri.
N>
4250
Rīgā,
sties tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludiJelpavas apgabaltiesa,
nājuma publicēšanas dienas.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
uz
civ.
Iproc. lik. 1967., 2011., 2014. mt
Pie lūguma pielikti lau Ibas, 3 dzim15469
Sekretārs A. Kalve.
šanas un Rīgas prefektūras, p?r a bildē- 2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
uz 1918. g., Ilūkstes apriņķa, Salof?!»» apgabaltiesas 3. civilnod.. tajā bezvēsts p-ombūtni, apliecības līdz bitu
najas pagastā mirušā Kuznecku māji»
ar
norakstiem.
pamatojoties uzciv. proc. lik. 2060. un
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies īpašn. Akksandera Molotoka atstāto2u62. p. p., ievērojot Andreja Jāņa d.
personīgi
vai caur pilnvarnieku, tiks no- mantojumu kādas tiesības kā mantinieBaloža lūgumu
un savu 20. oktobja
kiem, legatariem, iideikomisariem, ķredi*
1925. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz- toriem n. t. t., pieteikt savas tiesības šai
muguriski.
Andrejs Jāņa d. Balodis paradu pec
Rīgā, 1925. g.22. okt. Ns 4374051423. tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no sluobligācijas par 603 rbļ., apitiprinātas
dinājuma Iespiešanas dienas.
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.
15. septembrī 1875. g. ar Ns 266 uz neTermiņā nepieteiktās tiesības ieskatīt
15445
Sekrēta™ v. Stūre.
kustamo īpašumu Madonas apr., Vietalpar spēku zaudējušām.
vas muižas zemnieku .Balodenu Ns 92'
Jelgavā, 22. okt. 1925. g. L. ?* 1695/25
Jelgavas
apgabaltiesa,
mājām ar zemes grāmatu reģ. Ns 121,
Priekšsēdētāja v. Feldmans.
izdotas no Jāņa Baloda par labu baronam nz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. nn
Sekretārs K. P « 8 s a r s.
15485
Vilhelmam ion der Palēnam, ir samak2079. p.p. pamata uzrtHn^ visus, kam
sājis, iemaksājot tiesas depozitā Ls 72,č6. būti uz 25. oktobrī 1916. g., Bauskā
Jelgavas apgabaltiesa,
Tāpēc apgabaltiesas
3. civilnodaļa mirušā Bauskas namīpašnieka Ģederta
uzaicina visas personas, kūjām būtu Ludviga Jēkaba dēla Ozola atstato uz clv. proc. lik. 1967., 2011.—2014,
tiesības uz augša apradīto obligāciju, mantojamu kādas tiesības k~ mantinie2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā, kiem, legatariem, Iideikomisariem, krediuzaicina visas personas, kūjām būtu kādi
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
onem u. t. i. pieteikt savas tiesības strīdi vai ierunas pret 25. aprilī 1925. g,
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aizrāda, šai tiesai sešu minēšu kiki, skaitot mirušā Jēkaba Garkuļa-Gurevica 21. martā
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepieno slm1t,;t?juT!3 iespiešanai dienas.
1925. g. mājas kārtībā sastādīto testateiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātām
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs mentu, pieteikt savus strīdus un ierunas
un lūdzējām dos tiesību prasīt parada im spēku zaudēiušem.
šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no sludzēšanu zemes grāmata.
Jelgavā, 15. okt. 1925 g. L. W° 1910|25 dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Rīgā, 1925. g. 23. oktobrī.
Vēstnesī".
Priekšsēdēt. v. Feldmans.
J* 4231
Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
14871
Sekretārs K. P u s s a r s.
Priekšsēd: v. A. V e i d n e r s.
nekādas ierunas nepieņems un nepie15468
Sekretārs A. Kalve.
spēku zaudēJelgavas apgabaltiesa, teiktās tiesības atzīs par
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. nz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. tm jušām.
Jelgavā, 23. okt. 1925. g LJA 1742/25
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 13. oktobrī 2079. p.p pamata azsīcina visus, kam
Priekšsēdēt. v. J. S k u d r e
izklausījusi Jāņa Jāņa d. Kalniņa lūgumu biti uz 15maijā 1920 g., Bornes pau
15764
Sekretārs K. Pussars.
gasta «.iruša Juja Jāzepa d. Saienieka,
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par iznīcinātām: a) ob i- Jurišku māju īpašnieka atstato amtojumu
Jelgavas apgabaltiesa,
gacijupar 1561 rbļ., apstiprinātu 22. jūnijā kādas tiesības ka mantiniekiem, legat..
1882. g. ar Ns 896 uz nekustamu īpašumu ifd^ikomisariem, kreditoriem a. t. t., pie- uz civ. proc. lik. '967., 2011— 2014.,
Jaunas muižas zemnieku zemes Robežteikt savas tiesības ši, tiesai sešu mē- 2079. un priv. lik. 2451. p.p pam.^ uzaicina
^
nieku mājām, Rīgns apriņķi, ar zemes neša laikā, skaitot no sludinājuma iespie- visas personas, kūjām būtu
kādi strīdi
grama u reģ. Na 2922, izdota no Johana šanas dienēs.
vai ierunas pret 5. marta 1925. g., miTermiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs rušā Bauska» apr., Srdzes muižas ,VecKalniņa par labu Hermanam baronam
ar spēku zaudējušam.
NoUenam, kuja obligācija ir pārgājusi
Talonu" māju īpašnieka Jāņa Krišjāņa
Jelgavā, 15. okt. 1925. g. L. Ns 1679.25 dēla Talona 5. martā 1925. g. netauz Ervinu Fedora d. Moricu un b) obligāciju par
2690
rbļ,
rielā kārtība sastādīto testamentu, pieapstiprinātu
Priekšsēdēt. v. Feldmans.
22. jūnijā 1882. g. ar JM° 84J uz ne14872
Sekretārs K. Pussars
teikt savus strīdus un ierunas šai tiesai
kustamu īpašumu Jaunas muižas zemsešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
niek i zemes .Gibbe* māju, Rīgas apr.,
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī* .
Jelgavas apgabaltiesa,
ar zemes grāmatu reģ. Ks 2919, izdotu
Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
pamatodamās uz sava š. g. 1. oktobja
no Johana Kalniņa par labu Hermanam nolēmumu,
nekādas ierunas nepieņems un nepie»
uzaicina
tās
personas,
kūju
bar. NolkenaD, kuja obligaciji ir pārjeiktas tiesības atzīs par spēku zaudērokās atrodas šādas uz Dobeles muižas
gājusi uz Ervinu Fedora d. Moricu.
jošām.
vai
.Undup-Liel"
.Evard" mājam ar
Jelgavā, 23. okt. 1925. g. L. Ns 1927/25
Rigā, 1925. g. 23. oktobri.
Jft 508 zemes gram. JMs 4156, fcoroborētas divas
Priekšsēd. v. J. Sk u d r e.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
ik pa 2000 kr. rbļ. blanko cedēta» obli15762
Sekretārs K. Pussars.
15470
Sekretārs A. Kalve.
gācijas: !) izdota uz Maksi miliana Valdmaņa vardu, korob. 1907. g. 16. nov.
Jelgavas apgabaltiesa,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
ar Ns 2048 un 2) izdota uz Kārļa Strēatklātā tiesas sēdē 1925. g. 20. oktobri lerta vardu un korob. 1912. g. 9. okt. nz dv. proc lik. 1967., 2011, 2014. mi
izklausījusi
Edgara Jēkaba d. l.evenar _J* 2632, — ierast.es šai tiesā sešu 2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
stejna lūgumu dēļ hipotekarisko parādu mēnešu laika, skaitot no sludinājuma i>ūtn nz 30. oktobri 1916. g., Daugavdzēšanas, nolēma: atzīt par samakiespiešanas dien s . Valdības Vēstnesī" pilī miru'ā Ilūkstes apr., Kurcuma pafr
sātam: a) obligāciju par 10,000 rbļ., ap- un iesniegt minētās obligācijas.
.Masļ -kovka* māju līdzīpašnieka Matstiprinātu 21. maijā 1912. g. ar Ns 1564
Ja noteiktā termiņā obligācijas ne- veja V 0 i c k a atstāto mantojumu kāuz nekustamu īpašumu Rigas pilsētā, iesniegs, tiesa atzīs parādus pēc viņām das tiesībes ka mantiniekiem, legstaiiem.
III hip. iec. ar zemes grāmatu reģ. J* 377 par samaksātiem un lūdzējai Olgai Berg, fideikomisariem, kreditoriem t. I. t., pieFridai Eliasa m. Rivo?s, dzim. Lēvenstein
šķirtai Šiliņ, atvēlēs prasīt parāda dzē- teikt savas tiesības šai tiesai sešu mēpar labu un b) obligāciju par 20,000 r., šanu zemes grāmatās.
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ieapstiprinātu 22. maija 1912. g. ar Ns 1577
Jelgavā, 10. okt. 1925.g. L. J* 1045/25 spiešanas dienas.
uz to pašu nekustamu īpašumu tai pašai
Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
Fridai Eliasa m. Rivošs, dzim. Leveni»ar spēka zaudējošām.
14559
Sekretārs K. P u s s a r s.
stein par labu.
Jelgavā, 22. okt 1925. g. L. J*1719/25>
Jelgavas apgabaltiesa,
Rīgā, 1925. g. 23 oktobrī .
Priekšsēdēt. v. Feldmans.
J« 2681
pamatodamās uz sava 1925. g. 1. okt. 15488
Sekrētam K. Puasaj j^
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
15471
Sekretārs A. Kalve.
rokās atrodas pirkuma-pārdev. līgjms,
Jelgavas apgabaltiesa,
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod. kas noslēgts 1901. g. 20. aprilī starp uz civ. proc. lik. 1967.. 2011.—2014..
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 20. oktobri Gitu-Leju Ābrama m. Garfunk un Lei- 2079. nn priv. lik. 2451. p.p. pamata
izklausījusi _ Kārļa Fridricha d. Lēmana zeru Nosena d. Brachmanu un korobor. uzaicina visas personas, kūjām būta
1901. g. 25. aprilī ar M 334 uz nelūgumu deļ obligāciju atzīšanas par zukādi strīdi va[ ierunas pret 22. janvāri
īpašumu
Jekjbpilī
ar hip. 1925. g mirušās lrinas Konovalovas
dušam, nolēma: atzīt par iznīcinātām kustamo
divas obligācijas: a) par 15 ,000rbļ., ap- J* 134 par pirkuma sumas atlikumu 22_. janvārī 1925. g., mājas kartībā sa2600 kr. _ r. apmērā, ierasties
šai tiesā stādīto testamentu, pieteikt savus strīdos
stiprinātu 19. decembrī
1891. g. ar
Ns 1294 uz nekustamu īpašumu Rīgas sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā- un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laika,
pilsēta, III hip. iec. ar zemes grāmatu juma iespiešanas dienas . Vaid. Vēstn.' skaitot no sludinājuma iespiešanas diena»
reģ. Ns 1107 par labuKārlim Ivana d. un iesniegt minēto aktu.
.Valdības Vēstnesī*.
Ja noteiktā termiņā aktu neiesniegs,
Grosmanim, kuja
pārgājusi bija uz
Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
tiesa atzīs paradu par samaksātu un
Eduardu Eduarda d. Citemani kā blankonekādas ierunas nepieņems un nepiecesionaru, kas viņu bija cedējis atkal lūdzējam Leizeram Brachmanim atvēlēs teiktās tiesībai atzīs par spēku zaudēblanko un kuja ir dzēsta nz Rīgas ap- prasit hipotēkas dzēšanu zemes gram. jušām.
„.
gabaltiesas 1921. g. 12. jūlija lēmuma
Jelgavā, 1925. g. 10. okt. L Ns 1034/25
Jelgavā, 23. okt. 1925. g. L. J* 1487/Z»
pamata un b) par 26,000 rbļ. apstipriPriekšsēd. v. E. Feldmans.
Priekšsēdēt. v. J. S k u d r e.
nātu 5. novembrī 1911. g. Ns 3926 uz 14561
Sekretārs K. Pussars.
15765
Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
flz civ. proc. lik. 1967.. 2011, 2014. un
2079. p.p- pamata uzaicina visus, kam
pūtu uz 6. decembri 1924. g., Jaunjelgavā mir Peteja Kaspara d. Vai aka,
Sērenes pag _ jaunsaimniecības Nš 685
īpašnieka autato mantojuma kādas tiesības kā mantiniekiem, legat., fideikomi».,
kreditoriem u. t. t, pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 22. okt. 1925. g. L. Ns 1462/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

Jelgavā, 1925. g. 13. okt.

LN» 1039/25

Priekšsēd. v. E. Feldmans.

14564

Sekretārs K. Pussars.

Liepājas

apgabaltiesa,

un 23. aprilī 1883. g.

nostiprināta uz Eduardam Kārļa dēlam
Jelgavas apgabaltiesa, Krisbergam, piederošas nekust, mantas
Ventspils apr., Dundagas pag. . Stiebru"
nz civ. pīpe. lik. 1967, 2011, 2014. un
mājam ar kreposta Ns 1164, — sešu
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
būtu uz 22. maijā 1925. g, mirušās Helenes Elizabetes Sļicov, dz. Neiman, iespiešanasdienas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto obligāciju.
atstāto mantojumu kādas tiesības kā manPie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
tiniekiem, legat., fideikom., kreditoriem
n. t. t, pieteikt savas tiesības Ja! tiesai termiņa notecēšanas ari obligācijas turētāju neierašanas gadījumā, parādu atzīs
sešu mēneša laikā, skaitot no sludināpar samaksātu, un pašu obligāciju par
juma iespiešanas dienas . Valdības Vēstiznīcinātu, piešķijot
lūdzējai
tiesību
nesī*.
pieprasīt parādu izdzēšanu iz zemes
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
grāmatām.
par spēku zaudējušām.
Liepājā, 16. okt. 1925. g.
Ne 738 25
Jelgavā, 22. okt. 1925. g. L. J* 1930/25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.
Priekšsēdētāja v. Feldmans.
154?4

14967

Sekretārs K. P n s s a r s

Jelgavas

Liepājas apgabaltiesa

Liepājas

Sekretārs A. Kasperovičs.

8. oktobrī 1925. g. uz Otrās Liepājas
savstarpējās kredītbiedrības
valdes lū-

teikt

obligācijas un proti:
ar žurn. Nš 1150 —
2) 1912. g. 21. jūlijā

viņas

tiesai

sešu

mēnešu laikā,

skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas,
Tiesības un prasības, par kūjām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas

14S74

Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas

ņodes pagastā mirušā Jēkaba Lapiņa

d.

G a ļ ķ i n t a mantiniekus, kreditorus, legatarus,

fideikomisarus

un

visas

citas

nepieteiktās

tiesības

mata uzaicina

komisa vardu un 1882. gada 31. maijā,
kādas tiesības kā mantinienostiprināta
uz Jānim Kārļa d. Jankovkiem, legatariem, Iideikomisariem, kreditoriem u. 1.1„ pieteikt savas tiesības šai skim un Katrinai Alvinai Jāņa m. Jankovskai, piederošas nekustamas mantas
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot ne
Ventspils
apriņķī, Dundagas
pagastā
sludinājuma iespiešanas dienas.
„Sniker-(Vangel)"
mājām,
ar
kreTermiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
posta
.Ns _ 1276 ,
—
s e š u m ēpar spēku zaudējušām.
n e š u laikā,
skaitot no sludinājuma
Jelgavā, 22. okt. 1925. g. L.Nš 1932/36 iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto obligāciju.
Priekšsēd. v. Feldmans.
15489
Sekretārs K. Pussars.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turēJelgavas apgabaltiesa, tāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par

mantiniekiem, legat,

iideiko īsar., kret t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēneša laika, skaitol
no sludinājuma iespiešanas dienas.

iz-

Priekšsēd. b. v. A. K i r š i e 1 d t s.
14968 Sekretārs A. Kasperovičs.
,
Liepājas

apgabaltiesa,

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīt
par speķu zaudējušām.

saskaņā ar savu 1925. g. 8. oktobja lēmumu, uz Donas zemes bankas aizgādņu
Jelgavā, 22. okt 1925. g. L. Nš 1453/2S lūgumu, un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081. un sek. p. p. uzaicina obliPriekšsēd. v. F el d m a ri s.
gācijas turētāju, kuja izdota par 6900 Jr.
15490
Sekretārs K, Pussars.
pirmvērtibas lielumā uz Donas
zemes

Jelgavas

bankas

apgabaltiesa,

vārdu,

kāda

obligācija

tagad

skaitās 4300 r. atlikumā un 26. martā
nz civ. proc. lik. 1967, 2011.—2014., 1911. g. nostiprināta uz Jānim Krista d.
2079. nn priv. lik. 2451. p.p. pamat», Zembergam,
piederošas
nekustamas
uzaicina
visas personas, kujam būta [mantas Kuldīgas apr., Skrundas pag.
kādi strīdi vai ierunas pret 10 jūlijā .Pinka Ns 124" māju ar
kreposta
1924. g., mirušā Miķeļa Friča d. Kluča
Nš
—
sešu
mēnešu
2822-,
)2 jun. 1924 g mājas kjttibā sastādīto te- laikā, skaitot no sludinājuma
iespiestamentu, pieteikt savus strīdus un ieruna* šanas dienas, ierasties
tiesā, līdzņešai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot mot minēto obligāciju.
no sludinājuma iespiešanas dienas » ValPie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
dibis Vēstnesī."
termiņa notecēšanas,
ari
obligācijas
Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa turētāja neierašanās gadījumā, parādus
nekādas ierunas nepieņems un nepieatzīs par samaksātu un pašu obligāciju
teiktās tiesības
jušām.

atzīs par

spēku

zaudē-

Jelgavā, 27. okt. 1925. g. L. Nš 1565/25
Priekšsēd. v. Feldmans.
15772

Sekretārs K. Puasar-s.

par iznīcinātu, piešķijot lūdzējai
titsibu
pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.
Liepājā, 16. okt. 1925. g.
Ns 712-1/25

uz civ. proc. lik. 1967., 2011, 2014. un
2079. p. p pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 14. iebr. 1925. g_. mir. jaunsaimnieka Mārtiņa Jēkaba dēta St^vusa
atstāto mantojumu kādas
tiesības ka
manticiekiem,
legatatiem, iideikomisariem, kreditoriem
u. t. t.
pieteikt
savas -.tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma

dienas.
Termiņā nepieteiktās

tiesības

ieskatīs

par spēku zaudējušam.
Jelgavā, 22. okt. 1925. g.

L. Nš 1465/25

Priekšsēdētāja v. Feldmans.
15487

Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas

apgabaltiesa,

nz civ. proc. lik. 1967, 2011,

2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visos, kam
būtu uz 13. jūlijā 1916. g, Gārsenes
L i e1a u s a
pagasta
miruša
Jāņa
atstāto mantojumu kādas tiesības ka
mantiniekiem, legatariem, fideikomisar,
kredit. u. 1.1., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušam.
Jelgavā, 22. okt. 1925. g. L. Nš 1804/25
Priekšsēd. v. Feldmans.
Sekretārs K. Pussars.
15486

Jelgavas apgabaltiesa,

>

sava š. g. 1- okt.
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokās atrodas obligācija par 4900 kr.jbļ.,
izdota uz Donas zemes bankas vardu
un koroborēta 1909. gada 25. jūnija
ar|Nš; 1647 uz Bauskas apr, Vecmuižas pag.
.Tikman-Jaun' mājām ar hipot. Ns2875,
ierasties šai tiesā sešu mēnešu
laikā,
skaitot
no
sludinājuma
iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn." un
pieteikt savas tiesības un prasības.
pamatodamās

uz

Liepājas apgabaltiesa
22. janvārī

1923. g., Pil-

tenes pag. mir. Ludviga Juja d. Graša
mantiniekus, kreditorus, legatarus, Iideikomis. un visas citas personas, kam va-

iznīc. un piešķirt lūdz. tiesību lūgt zemesgrāmatu nodaļu izsniegt viņai nozaudēto

norakstus

ar

ori-

ģināldokumentu

spēku un nozīmi.
Šo lēmumu, pēc viņa spēkā nākšanas, izsludināt .Vaid. Vēstn.* likuma

paredzētā kārtībā
Liepājā, 21. okt. 1925. g.

nekustamu

īpašumu

stiprināta

obligāciju atzit par nozaudētu

un iznīcinātu un piešķirt lūdz. tiesību
lūgt zemesgrāmatu nodaļu izsniegt viņai
nozaudētās

rakstu

ar

obligācijas

vietā

viņas no-

oriģināldokumenta

spēku un

nozīmi.

tiesības

un prasības uz
atstāto mantojumu, vai kūjas vē-

15336

spiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas

apgabaltiesa

8. oktobrī 1925. g.

sekretārs A. Kasperovičs.

Katlap

uz

Otrās

Liepājas

piederošo

Liepājas

nekustama

īpašumu ar krep. Ns 2848, — 1910. g.
20martā ar žurn. Ns 339 uz Miķeļa
Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 8. oktobja 1925. g. lēmumu pa- Klāva d. Plostnieka vārdu 5000 rbļ. liemata uzaicina 25. decembrī 1924. g„ luma nostiprināto obligāciju, atzīt pat
nozaudētu un iznīcinātu un piešķirt lūdz.
Liepājā rhir. Ēvalda Ano'rēja d. Hūna
tiesību lūgt zemesgrāmatu nodaļu izmantiniekus, kred», legat, iideikomis. un
visas citas personas, kam varētu būt sniegt viņai nozaudētās obligācijas vietā
oriģināldokumenta
kādas tiesības vai prasības uz viņa at- viņas norakstu ar
spēku nozīmi.
stāto mantojumu, vai kūjas vēlētos apLiepājā, 22. oktobrī 1925. g.
NŠ987/24
strīdēt viņa testamentu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu mēnešu
Priekšsēd. b. Bienenštams.
Sekretārs A. Kasperovičs.
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas 15725
dienas.
Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
Liepājas apgabaltiesa
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
8. oktobrī 1925. g. uz Otrās Liepājas
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa savstarpējās kredītbiedrības
valdes lūnotecēšanas testamentu pasludinās par
gumuun civ. proc. lik. 2092. p. pamata
likumīgā spēkā stājušos.
Liepājā, 17. okt. 1925. g
Nš667-m/25 nolēma:
Uz
Katrinei
Mārtiņa
m. Zommei
Priekšsēd. b. v. A. KiršJelds.
(Zomar), dzim. Janson un Ievai Melitai
15171
Sekretārs A. Kasperovičs.
Jāņa m. Zomar (Zommer) piederošo
Liepājas nekustamu īpašumu ar krep.
Liepājas apgabaltiesa
Ne 2474 nostiprinātas obligācijas un
saskaņā ar 8. oktobja 1925. g. lēmumu, proti:
1) par
1500 rbļ. 1899 gada
uz

Mariannas

Mager

lūgumu un pa-

matojoties uz civ. pr. lik. 293, 301.
un 309. p. p., uzaicina atbildētāju Aleksandru Mager, kuja dzives vieta nezi
nama, četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
Mager iesūdzības raksta viņu
laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu dzīves

14573

apgabaltiesa,

Sekretārs A.

skaitot

no sludinājuma

termiņa

notecēšanas arī obligāciju

turētāju neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par
samaksātu un paša obligāciju par iznīcinātu
piešķijot
lūdzējai
tiesību

pieprasīt

parāda

izdzēšanu

iz

15658

Sekretan A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā

ar

savu

1925. g. 15. oktobja

lēmumu uz Valsts zemes bankasjlūgumu

un civ. proc. lik. 2081. un sek.p p.
^
pamata
uzaicina
obligāciju
turētāju,
kuja izdota par 2865 rbļ. uz Dundagas
fideikomisa vārdu un 30. maijā 1886. g.
nostipr. uz Fricim
Gutmanim, piederošas nekust, mantas Ventspils apr,,
Dundagas pagastā
māju,
.Mežmač"
ar ;krep. Nš 1118, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludin. iespiešanas dienas
.Vald. Vēstn.", ierasties tiesā līdzņemot
minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas ari obligācijas turētāja neierašanās gadījumā, paradu atzīs
par samaksātu un pašu obligāciju par
piešķijot
lūdz.
tiesību
iznīcinātu,
pieprasīt zemes grāmatu nodaļā minētā
parādu izdzēšanu iz zemes grāmatām.
Liepājā, 23. okt. 1925. g.
Nš 729-1/ 25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
15659 Sekretārs A. Kasperovičs.
Liepājas

saskaņā
lēmumu
un civ.
uzaicina
par

apgabaltiesa,

ar savu 1925. g. 15. oktobja
uz Valsts zemes bankas lūgumu
proc. lik. 2081 _. un sek. p. p.
obligācijas turētāju, kuja izdota

1662 rbļ. 50 kap. uz Dundagas

fi-

deikomisa vārdu un 16. aprilī 1904. g.
nostiprināta uz Krišim Jēkaba dēlam
Šultmanam, pieder, nekust, mantas Ventspils apr, Dundagas pag. „Plaucaku" māju
ar krep. Ns 3298, sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
. Valdības Vēstnesī,* ierasties tiesā, līdzņemot min. obligāciju.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas-turētāja
neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaksāt, un pašu obligāciju
piešķijot
par
iznīcinātu,
lūdzējai
tiesību pieprasīt parādu izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 2 _3okt. 1925 g.
Ns 729-1/25
Priekšsēdētaja' b. V. Bienenštams.
15660

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas

apgabaltiesa,

saskaņa ar savu 1925. g. 15. oktobja
lēmumu uz Donas zemes bankas aizgādņu
lūgumu un civ. proc. lik. 2081. un sek.
p. p. un uzaicina
obligācijas
turētāju,
kuja
izdota par _ 1800 rbļ. uz Donas
zemes bankas vardu 1911. g. 24. okt.
ar žurn. Ns 1975 nostipr. uz Jānim Jāņa
d. Lakučam, piederošas nekustamas mantas Meirišku
.Lakute-Viddeve Nš 28"
16. jūnijā ar žurn. NŠ613 uz Vilhelma
ar 2. reģistra
Fridricha d. Rēdera vārdu an 2) 1911. g, māju, Liepājas apriņķa
kreposta Nš_ 2362, — sešu mē9. martā ar žurn. Ns 259 uz Lapiņa Ģirta
nešu laika, skaitot no šī sludinājuma
d. Dibeta varduJSOOj rbļ. lielumā, —
iespiešanas
dienas
.Vald. Vēstnesī."
atzīt par nozaudētām un iznīcinātām un
tiesa, līdzņemot minēto oblipiešķirt
Jūdz. tiesību lūgt zemes grām. ierasties
gāciju.
nodaļu izsniegt viņai nozaudēto obligāPie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
ciju vietā viņu norakstus ar oriģināldotermiņa notecēšanas,
ari
obligācija»
kumentu spēku un nozīmi.
turētajā neierašanas gadījumā , parādu
Liepājā, 22. oktobri. 1925. g. Ns930/24 atzīs par samaks. un pašu obligāciju
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
par
iznīcinātu, piešķijot lūdz. tiesibu
15726
Sekretārs A. Kasperovičs.
pieprasot parada izdzēšanu
iz zemes
grāmatām.
Liepājā, 23. okt. 1925. g.
NŠ725-I/25
Uepfljns apgabaltiesa,
Priekšsēdētaja b. V. Bienenštams.
uz Ides Perbaueras lūgumu, pamatojoties
uz 17. marta 1923. g. likuma un civ. 15663 Sekretārs A. Kasperovičs.
proc. lik. 2083un 2084. p. p., uzaicina
Liepājas apgaoaltiesa,
obligācijas turētāju, kuja izdota pat
saskaņa ar savu 1925. g. 16. oktobja
500 rubļiem uz Jozefa Dāvida Davidoffa vārdu un 1886 g. 17. oktobrī, lēmumu az _ Donas zemes bankas
aizgādņu lug. un civ. proc. lik. 2081.
nostipr. uz Ittai (Idai) Borucha m. Perun sek. p. p. uzaicina obligācijas turēbonerei, dzim. Alšvangai un
Feigai
tāju, kuja izdota par 3000 rbļ. uz Donas
Borucha m. Landmanei, dz. Alšvangai,
zemes bankas vārdu un
1910. gada
pieder, nekust, mantas Liepājā ar krep.
16marta nostiprināta uz Jēkabam AnNe 2048, sešu mēnešu laikā, skaitot
dreja dēlam Meļķim, piederošas nekuno sludinājuma iespiešanas dienas . Vaid.
stamas mantas Kuldīgas apr,
Rendas
ierasties tiesā,
līdzņemot
Vēstnesī",
pagasta^ .Ceļmalu Nš 7" māju,
ar
minēto obligāciju dēļ iemaksāto Ls 10,36
krep. Nš 3870, — sešu mēnešu
t. i. parāda ar procentiem saņemšanas.
laika, skaitot no sludinājuma iespiePie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā šanas dienas .Vald. Vēstn.", ierasties
termiņa
ari obligācijas tiesa, lidzņemot minobligāciju.
notecēšanas,
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
atzīs par samaks., piešķijot lūdz. tiesību termļņa notecēšanas,
ari
obligācijas
pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemes turētajā
neierašanas gadījumā parādu
grāmatām.
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
Liepājā, 1925. g. 16 okt.
Nš 440-1 25 par
iznīcinātu
piešķijot
lūdzējai
tiesibu pieprasīt parāda izdzēšanu iz
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.
zemes grāmatām. .
14885 Sekretārs A. Kasperovičs.
Liepājā, 23. okt. 1925. g.
724-1/25
Liepājas apgabaltiesa
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
saskaņa ar laul. lik. 77. p. 28. sept. 15662 Sekretārs A. Kasperovičs.
1925. g. aizmugurē nosprieda: starp
uepājas apgiaOttl'Uēs ..,
Grigoriju Teodora d. Klančinu un Emīsaskaņā ar laulības lik. 77. p. 28. sept.
liju Dāvida m. Klančiņ, dzim. Druve,
lī*25. g. aizmugurē ' nosprieda: 1911. g.
24. janvārī 1899. g, caur Rigas Debessbraukšanas draudzes māciUju noslēgto 3. oktobrī starp Vikentija Šimansku un
Rozāliju Šimansku caur Kopinicas Joras
laulību šķirt; šķirtai sievai dot tiesību
Romas katoļa araudzes mācītāju noslēgto
saukties savā agrākā uzvārdā Druve.
laulība šķirt.
Liepājā, 9. okt. 1925.;g.
NŠ252-L/24
Liepājā, l._ okt. 1925. g.
Ns 199-L'25

vietu Liepājas pilsētā.
Ja minētā laika aicināmais neierauz Annas Lankovskas
lūgumu un stos, lietu noliks
uz termiņu un izpamatojoties uz civ. proc. lik. 2081. un spriedīs bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsek. p. p. un savu lti25. g. 15 oktobja sies, bet savu
dzīves vietu
Liepājā
lēmumu, uzaicina obligācijas turētāju, neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un
kuja izdota par ,35u rub.
uz Emmas visus
pārējos
papīrus
atstās
tiesas
Lozinskajas, Augus es Rateike, Helenes kanclejā.
Kubiš un Teodora Malera vārdiem un
Liepājā, 13. okt. 1925. g. L. Ns 400/25
1911. g. 27. jūnijā ar žurn. Nš 23^ noPriekšsēd. b. v. A. K i r š I e 1 d s.
14734
Sekretārs A. Kasoerovičs
stiprināta uz Annai Ernesta m. Lankovski, piederošas nekustamas mantas
Liepājas apgabaltiesa
Ventspilī, 111- kvartāla _ ar kreposta
mēnešu
laika,
Nš 271, — sešu
8. oktobrī 1925. g. uz' Otrās Liepājas
iespiešanas savstarpējās kredītbiedribas valdes luskaitot
no
sludinājuma
dienas .Valdības Vēstnesī," ierasties gumu un pamatojoties uz civ. proc. lik.
tiesā Udzņemot min. obligāciju. _
2092. p _ nolēma :
Pie kam tiek_ aizrādīts, ka pec minēta
Uz Jēkabam Peteja d. Cinka piedeobligācijas rošo Liepājas nekustamu īpašumu ar
termiņa notecēšanas, ari
turētāja neierašanās gadījuma, paradu krep. Nš 1110, nostipr. obligācijas un
atzīs par samaks. un pašu obligāciju proti: 1) 1900. g. 26. iebruarī ar žurn.
tiepar
lūdz.
iznīcinātu,
piešķijot
Ns 166 uz Chajas Meres Abeļa meitas
sību
pieprasīt parāda
izdzēšanu iz Prager, dzim. Fridlender vārdu 4000 rbļ.
zemes grāmatām.
lielumā; 2) 1909. g. 31. oktobrī ar žurn.
Liepājā, 16. okt. 1925. g.
Nš 733/25 Ne 1C64 uz Icko (Icika) Leiba d. Bermaņa vārdu 4000 rbļ. lielumā, cedeta
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.
uz 'uzrādītāja vārdu; 3) 1912. gada
14965 Sekretāra A. Kasperovičs.
22. febr. ar žurn. .V? 266 uz Lipmaņa
Markusa d. Lipperta _ vārdu 2000 rbļ.
Liepājas apgabaltiesa
lielumā, cedēta uz uzrādītāja vardu un
uz sava 8. oktobja 1925 g. lēmuma 4) 1912. g. 24. oktobrī ar žurn. Ns 1748
pamata uzaicina 9. janvārī 1921. g., Lie- uz Angelikas Luizes Vilhelmines Teopājā mirušās Anlīzes Friča meitasJ u - dora m. Cinka, dzim. Vetner. vardu
r e v i č mantiniekus, kreditorus, legat., 2000 rbļ. lieluma, cedeta uz uzrādītajā
lideikomisarus un visas citas personas, vārdu, — atzīt par nozaudētām un izkam varētu būt kādas tiesības vai pranīcinātām un piešķirt lūdz. tiesību lūgt
sības uz atstāto mantojumupieteikt vi- zemesgrāmatu nodaļu izsniegt viņai nonorakstus
ņas tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no zaudēto obligāciju vieta viņu
sludinājuma iespiešanas dienas.
ar oriģināldokumentu speķu un nozīmi.
Tiesības un prasības, par kujam nebūs
Šo lēmumu, pec viņa likumīga ..«peka
- lipaziņots tiesai minētā laika, tiks atzīta* nākšanas, izsludināt .Vald. Vestn.
par zaudētām nz visiem laikiem.
kumā paredzēta kartiba.
Liepājā, 24. oktobrī 1925. g. NŠ990-I 24
Liepājā, 10. okt. 1925. g. J* 999-m/25
Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1d s.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.
A.
d
s.
K
i
r
š
i
e
1
Priekšsēdēt. b. v.
14567 Sekretārs A. K a s p er o vi čs.
15337
Sekretārs A. Kasperovičs.
Kasperovičs.
Liepājas

nētā

Sekretārs A. Kasperovičs.

notecēšanas testamentu pasludinās par

15170

laikā,

zemes grāmatām.
Nš 729-1/25
Liepājā, 23. okt. 1925. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
NŠ987-1/ 24

Šo lēmumu, pēc viņa likumīgā spēkā
nākšanas, izsludināt . Vaid. Vestn." liviņa
kumā paredzētā kārtībā.
lētos apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt
Liepājā, 21. oktobrī 1925. g. NŠ988-I/24
tiesai savas tiesības un prasības sešu
Priekšsād. b. v. A. Kiršfeldts.
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-

rētu būt kādas

Priekšsēd. b. v. A K i r š i e 1 d t s. saņemt norakstu no viņa «ievas Mariannas
14884

Jelgavas apgabaltiesa,

1912. gada mēnešu

savstarpējās kredītbiedribas valdes lūlikumīgā spēkā stājušos.
gumu un civ. proc. lik. 2092. p. pamata
tiesību
Liepājā, 17 okt. 1925. g.
Nš965-m/25 nolēma:
zemes
Uz Lattei Jāņa m. Plostniek, dzimusi
Priekšsēdēt. b. v. A. K i r š f e 1 d s.

samaks. un pašu obligāciju par

nz civ. proc. lik. 1967, 2011, 2014 nīcinātu ,
piešķijot
lūdzējai
un 2079. p. p pamata uzaicina visus, pieprasīt parāda izdzēšanu iz
kam būtu nz 21. martā 1923/ g, Jelgavā grāmatām.
mir. leitnanta Reinholda Augusta d. VaLiepājā, 1925. g. 16. okt.
NŠ737/25
ļeviča a stāto mantojumu kādas tiesības kā
ditoriem u.

3)

15. decembrī ar žurn. Ns 2072—2000 r. iespiešanas dienas, ierasties tiesā, Udzlieluma uz Variolomeja Fadeja dēla ņemot minēto obligāciju.
Minkštiņa v., — atzīt par nozaudētām un
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-

piederošo Liepājas

nieka Krišjāņa N e i m a ņ a atstāto man-

tojumu

— 3000 rbļ. lielumā un

Nš 942-m/25
ar krep. Ns 1662, — 1910. g. 10. martā
Priekšsēd. b. v. A. K i r š i e 1 d s.
ar žurn. Nš 300 un Friča Ādama dēla
15177
Sekretārs A. Kasperovičs.
Kronberga vārdu 8000 rbļ. lielumā nouz sava 8. oktobja 1923. g. lēmuma pa-

par _ 2575 rbļ. uz Dundagas fidei-

īpašumu ar krep. Ns

un

uz Valsts zemes bankas lūgumu un pauz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam matojoties uz civ. proc. lik. 2081L un
sek. p. p. un savu 1925. g. 15. okt. lēm,
būtu uz 14. augustā 1925. g., mirušā
obligācijas turētāju, kuja izDžūkstes . Sprigauļu-Vidiņu" māju īpaš- uzaicina
dota

kura izdota
par 1210 rbļ. uz Dundagas fideikomisa vardu un 20. maijā
3555 nostipr. sek
1908. gadā
nestiprināta
uz Pēterim
1) 1910. g. 16. okt. Kārļa d. Aumanim, piederošas neku3000 rbļ. lieluma; stamas mantasVentspils apr, Dundagas
ar žurn. Nš 1195 pag. .Lekše" māju krep. Nš 3847, — sešu

gumu un pamatojoties uz civ. proc. lik.
prasības tiks atzītas par zaudētām uz 2092. p. nolēma:
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
Uz Annai Andreja m. Briedei, _ dzim.
notecēšanas testamentu pasludinās par Kirsteinei un Mārtiņam Juja d.Bērziņam

likumīgā spēkā stājušos.

savu 15. oktobja 1925. g.
Valsts zemes bankas lū-

Agatijai Gavrila m. Minkstiņai, dzim.
Artimovič, piederošo Liepājas nekustamu

personas, kam varētu būt kādas tiesības
Priekšsēd. b. v. A. K i r šf e 1d t s.
SekretārsA. Kasperovičs.
vai prasības uz viņa atstāto mantojumu, 15338
vai kūjas vēlētos apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt tiesai savas tiesības un
Liepājas apgabaltiesa
prasības sešu mēnešu laikā, skaitot no 8. oktobrī 1925. gadā uz Otrās Liepājas
sludinājuma iespiešanas dienas.
savstarpējās kredītbiedrības
valdes lūMinētā laikā

saskaņā ar
lēmumu, uz

gumu un pamatojoties uz civ. proc. lik. gumu un civ. pr. lik 2081. un sek. p.p.
pamata
uzaicina obligācijas turētāju,
2092. p. nolēma:

obligāciju vietā viņu

apgabaltiesa

uz sava 8. oktobja 1925. g. lēmumu pamata uzaicina 20. martā 1925. g., Vai-

Liepājā, 17. okt. 1925. g.

LIepfijas apgabaltiesa

apgabaltiesa,

Liepājas apgabaltiesa,

apgabaltiesa

uz sava 8. oktobja 1925. g. lēmumu pamata _ uzaicina 31. janvārī
1924. g.,
Saldu mirušā Vernera Klaudiusa dēla
Z a 1 k o v s k i mantiniekus, kreditorus,
legat., iideikomis. un visas citas personas, kam varētu _ būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-

uz Valsts zemes bankas lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081. un
sek. p. p. un savu 15. oktobja 1925 g. par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 10. okt. 1925. g.
Ne 995-m/25
lēmumu, uzaicina obligācijas turētāju,
kuja izdota pat 720 rbļ. uz Dundsgas
Priekšsēd. b. v. A. K i r š i e 1 d s
fideikomisa vardu

Sekretārs K. Pussars.

15483

Ja
minēta termiņā obligāciju neiesniegs tiesa atzīs
to par iznīcinātu,
paradu
par
samaksātu
un lūdzējai
Donas zemes bankai, atvēlēs prasīt parada dzēšanu zemes grāmatās.

Priekšsēd. b. v. A. K i r š i e 1 d s.
Sekretārs A. Kasperovičs.

14157

apgabaltiesa,
-lūgumu
nn pamatojoties
uz
Friča
Smiļģa
saskaņā ar savu 1925. g. 22. oktobja lēuz civ. proc. sik. 2087. un sek. p. p. un
mumu, uz Jāņa Freimaņa lūgumu un
lēmumu, uzaicina
uz civ. proc. lik. 2083.—2084. p. p. savu š. g. 15. oktobja
vekseļu
kuji
izdoti
par
turētāju,
un 17. marta 1923. g. likuma pamata,
1) Ls 500,—; 2) Ls 500,—; 3) Ls 460 —
turētāju, kuja izuzaicina
obligācijas
parakstīti
dota par 1000 rbļ. pirmvertības lieluma, un 4) 240,— visi blanko un
sešu
kāda obligācija tagad skaitās 600 rbļ. no Kārļa Annas d. Grigora
skaitot no sludinājuma
atlikumā uz Andža Jāņa d. Taube vārdu mēnešu laikā,
iespiešanas dienas
.Vald. Vēstnesī,"
un 1910. g. 8. maija nostiprināta uz Jāierasties tiesā iesniedzot vekseļus.
nim Jāņa d. Freimanim, piederošas nePie kam tiek aizrādīts, ka pec minēta
kustamas
mantas
Kuldīgas
apriņķi,
Nš 13"
māju, ai termiņa notecēšanas, ari vekseļu turē.Rumbe-Freiman
vekseļus
gadījumā,
mē- tāja neierašanās
Ne _ 2762, — sešu
kreposta
nešu
skaitot
no
sludi- atzīs par nozaudētiem un iznīcinātiem.
laika,
nājuma iespiešanas dienas . Valdības
Liepājā, 1925. g. 16. oktobrī. Ne 734/25
Vēstn." ierasties tiesā, līdzņemot min.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.
Ls 10,64, 14969 Sekretārs A. Kasperovičs
obligāciju
dēļ iemaksāto
t. procentiem
i. parāda ar
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta
Liepājas apgabaltiesa,
termiņa
notecēšanas,
ari
obligācijas
uz nepilngadīgās Braines Veinberg aizturētāja neierašanās gadījuma, paradu
bildnes lūgumu, pamatojoties uz civ
atzīs par samaksātu,
piešķirot lūdz.
proc. lik. 2092. p. nolēma: uz Hannei
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
(Johannai) Veinberg piederošo Ventszemes grāmatām.
pils 1. kvartāli, nekustamo īpašumu ai
26.
okt.
1925.
g.
Nš459-1/25
Liepājā,
1908. g. 21. maijā
ai
krep. Ne 42 B,
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
žurn. Nš 132, uz Leibas (Leopolda)

Liepājas apgabaltiesa,

Liepājas

saņemšanas

15749

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas

apgabaltiesa,

22. oktobrī 1925. g uz Stepana u. Annas
Antipinu
lūgumu un pamatojoties uz
un
civ.
17. marta 1923. g. likumu
2081.—2086. p.p. pamats
proc.
lik.
nolēma:
1) paradu 2.C00 rbļ. pec obligācijas,
izd. uz Sappas Kristapa m. Bēman, dz.
Ozoliņ vārdu un 1913. g. 17. aug. ar
žurn. Nš 1175, nostipr. uz laulātiem Stepanam un Annai Antipiniem, piederos.
nekust, mantas Liepājā zem kreposta
Nš 2680, atzīt
par
pilnīgi samaksātu
līdz ar visiem procentiem;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēšanu
iz zemesgrāmatām;
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depozitā līdz kreditora ierašanās, kujam

Jēkaba Jēkaba

d. Vecvagara

Liepājas apgabaltiesa

uz sava 1. oktobja 1925. g. lēmums
pamata uzaicina 19. decembrī 1919. g.,
d. fon Manteifeļa v. un 1903 gada
mirušā Uliicha Friča d. Dubenlaža man31. maijā ar žurn. Ne 586 nostipr. uz Antiniekus, kreditorus, legatarus, fideikomidrejam Jāņa d._ Šiliņam, pieder, nekust, sarus un visas citas personas, kam
mantas Liepājā, ar _ krep. Nš 561, atzīt varētu būt kādas tiesības vai prasības
par pilnīgi samaksātu līdz ar visiem uz atstāto mantojumupieteikt viņas tieprocentiem ļ
sai sešu mēnešu laika, skaitot no sludi2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes nājuma iespiešanas dienas.
grāmatu
nodaļā
minēto parādu izTiesības un prasības, par kūjām nebūs
dzēšanu iz zemes grāmatām;
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depar zaudētām uz visiem laikiem.
pozitā līdz kreditora ierašanai, kujam
Liepājā, 10. okt. 1925. g.
Ne 988-m 12i
tad naudu izmaksāt.
Ns338-I/25
Priekšsēdēt. b- v. A. Kiršfelds
Liepājā, 26. okt. 1925. g.
15.747

14570

Sekretārs

A. Kasperovičs,

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas
Liepājas

apgabaltiesa

apgabaltiesa

uz sava 1. okt. 1925. g. lēmuma pauz sava 1. oktobja
1925. _ g. lēmuma mata uzaicina 20. oktobrī 1922. g., Ventspamata uzaicina 7. tugustā 1915. g., pilī mitušā Jēkaba Andža dēla Blummirušā Niklāva Juja dēla Skranda b e r g a mantiniekus, kreditorus, legamantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei- tarus, fideikomisarus un visas citas pervarētu būt kādas tiesības
komisarus
un
visas
citas personas, sonas, kam
uz
atstāto
mantojumu,
kam varētu
būt _ kādas
tiesības vai vai prasības
prasības ? uz atstāto mantojumu, pie- pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kūjām neskaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kūjām nebūs būs paziņots tiesai minētā taika, tiks
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.
par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 10. okt. 1925. g.
Ne 985-m/25
Liepājā, 6. okt. 1925. g.
Nē 984-m 25
Priekšsēd. b. v A. Kiršfelds.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
14571
Sekretārs A. Kasperovičs.
14159

Liepājas
sava

apgabaltiesa,

1. oktobja

1925.

g. lēmuma

pamata uzaicina 30. jūlijā 1877. g., mir.
Miķeļa Juja d. Stranpte-Kaža un 27. no-

nod.

uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata paziņo, ka ar viņas š. g. 13. oktobjs
lēmumu reģistrēta Pampāļu savstarpēja
ugunsapdrošināšanas biedriba ir ievesta
kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību reģistra

I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Pampāļu papastā.
Nš 113 25
Liepājā, 17. okt. 1925 g.
Pārzinis A. K i r š f e 1 d s.
14972

Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz civil proc. lik. 1460". panta pamala
paziņo, ka ar viņas š. g. 20. oktobja
lēmumu

reģistrēta

Ēdoles

piensaim-

nieku sabiedrība . Avots" ir ievesta kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību
reģistra I. daļā.
Liepājā, 22. okt. 1925. g.
Ne 116/25
Pārzinis A. Kiršfelds.
15340

Sekretārs A. J a n s o n s.

Latgales apgabalt. 1.clvilnodals

Latgale, apgabaltiesa. I. tivilaedala,
itklata tiesas _ sēdē 1925. g. 18. sept.
izklausījusi Rēzeknes pilsētas valdes lūgumu
atzīt
Ādamu Š a p e 1i,
pat
atrodošos bezvēsts prombūtnē un nolēma: publicēt .Vaid. Vēstnesī" par bezvēsts promesošo Ādamu Šapeli un uzdot

Rēzeknes bāriņu tiesai iecelt aizbildniecību par bezvēsts promesošā Ādama
Šapela mantu, atrodošos Rēzeknē, AugšAntekeles ielā Ne 23.
Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.
Daugavp., 1925.g. 16. okt. LNšl280a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
14976

Sekretārs J. K a n g u r s.

Latgaln apgabaltiesa: 1. Modāla,
atklātā

tiesas sēdē

izklausījusi Jāzepa

apgabaltiesa,

uz sava 8. okt. 1925. _ g. lēmuma pamata uzaicina 26. jūnijā 1925. g., Kuldīgas pagastā mirušā Kriša Ādama dēla
Š m i d t a mantiniekus, kreditorus, lega-

vembrī 1902. g. mirušās Kērstas Anša tarus, fideikomisarus un visas citas perm. Straupte-Kažas mantiniekus, kredit., sonas, kam varētu būt kādas tiesības
legatarus, fideikomisarus un visas citas vai prasības uz atstāto mantojumu, piepersonas, kam varētu būt kādas tiesības teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,

1925. g.
Juja

d.

18. sept.
C i k u t a

lūgumu atzīt Ādamu Ādama d. Cikutu
par atrodošos bezvēsts prombūtnē, nolēma : publicēt
par
Vēstn."
.Vald.
bezvēsts promesošo Ādamu Ādama d.
Cikutu un uzdot Preiļu pagasta padomei iecelt aizbildnieciou par bezvēsts
promesošo Ādama Cikuta mantu, atrodošos Preiļu pag., Lakausku sādžā.
Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik
295. p. kārtība.
Daugavp., 1925. g. 17. okt. LNšl32i)a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
15168
Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. Modāla,
atklāta

tiesas sēde 1925. gada

18. sept.

izklausījusi
Rēzeknes pilsētas
valdes
lūg. atzīt Varvaru Savelija m. Švaiko par
atrodošos bezvēsts prombūtnē , nolēma
publicēt . Valdības Vēstnesī* par bezvēsts promesošo Varvaru_ Savelija m.
Švaiko uzdot Rēzeknes bāriņu tiesai iecelt aizbildniecību par bezvēsts promesošās Varvaras Savelija m. Švaiko
mantu, atrodošos Rēzeknē, Viļānu ielā 60.
So lēmumu

Sekretārs A. Kasperovičs.
Liepājas

uz

reģistr.

manti-

niekus, kreditorus,

1) paradu 10,000 rbļ. pec obligaci, as,
izdotas uz barona Georga Heinricha

Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n s t a m s.

apgabalt.

az civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata uz Jevgeņijas Tita m. Lenkevičes, dz. TamaVeinberga vārdu nostiprināto obligāciju ševičes lūgumu, viņas prasības lietā
5000 rbļ. lielumā atzīt par nozaudētu pret
Jāni
Lenkeviču,
par laulības
un iznīcinātu urt piešķirt lūdzējai, neuzaicina
pēdējo,
kuja
šķiršanu,
pilngadīgās Braines
Veinberg
vārdā, dzīves vieta prasītājai nav zināma, ielūgt zemes grāmatu nodaļa izsniegt rasties tiesā četru
mēnešu laikā
viņai nozaudētās obligācijas vieta viņas no šī sludinājuma iespiešanas dienas
speķu
un
norakstu ar oriģināldokumenta
.Vald. Vēstnesī."
nozīmi.
Pie lūguma pielikts tā
noraksts
un
Liepājā, 16. okt. 1925. g.
Nš 283/25 metrikas izraksts ar norakstu.
Ja atbildētājs noteiktā laikā neieraPriekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.
14958
Sekr. A. Kasperovičs.
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.
Liepājas apgabaltiesa
Daugavp., 1925.g. 17.okt. CLNš678p/25
uz sava 1. okt. 1925. g. lēmuma paPriekšsēd. b. J. Krūmiņš.
mata uzaicina 24. oktobrī 1918. g., mir. 15169
Sekretārs J. Kangurs.

legatarus, fideikomisarus un visas citas personas, kam varēta būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
tad naudu izmaksāt.
sešu mēnešu laikā, skaitot, no sludināLiepājā, 26. oktobrī 1925.g. NŠ484-I/25 juma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kūjām nebua
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
15748 Sekretārs A. Kasperovičs.
par zaudētām uz visiem laikiem.
Ne 983-m/25
Liepājā, 6. okt. 1925. g.
liepājas apgabaltiesa,
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
22. oktobrī 1925. g. uz Andreja
Sekretārs A. Kasperovičs.
Šiliņa
lūgumu,
pamatojoties 14161
un
uz 17. marta 1923. g. likumu
civ. proc. lik. 2081.—208b. p.p. nolēma:

Liepājas

publicēt

civ.

proc. lik.

295. p. kārtībā.

Daugavp, 16. okt. 1925. g. LNel284a/25
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.
14977

Sekretārs

J. K a n e u r s.

Latgales apgabaltiesas 1. dUliii,

ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. g. 7. aprilī Daugavpils apriņķa,
vai prasības uz atstāto mantojumu pie- skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas. Izvoltas pag. piederīgā Jāņa Ignata d.
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
Tiesības un prasības, par kūjām nebūs Sivbra, privat testaments, ar kūju testaskaitot no sludinājuma iespiešanas dienas. paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas tora kustama un nekustama manta noTiesibas un prasības, par kūjām nebūs par zaudētām uz visiem laikiem.
vēlēta Rappai Ignatija m. Loč ar apgapaziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
Nš989-m, 25 baltiesas š. g. 29. maija lēmumu apstipLiepājā, 10. okt. 1925. g.
rināts un izdots mantiniecei
par zaudētām uz visiem laikiem.
Rappai
Priekšsēdēt. b. v. A. Kiršfelds.
Ignatija m. Loč.
Liepājā, 6. okt. 1925. g.
Nš 981-m/25
14572
Sekretārs A. Kasperovičs.
Daugavp., 13.okt. 1925.g.
LNe83a/25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
14160
Sekretārs A. Kasperovičs.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar laul. lik. 77. p. 28. sept.
1925. g. aizmugurē nosprieda: 1907. g.
uz Dorotejas Šulc lūgumu un pamato4. martā starp Ievu Peteja m. G i r č u s,
joties uz civ. proc.
lik.
2092. p., dz, Trinit un Jāzepu Antona d. G i r č u s
1925. g. 1. oktobrī nolēma:
caur Liepājas katoļu draudzes priesteri
uz Kristapam _ Anša d. Reinholdam noslēgto laulību
šķilt;
bērnus piepiederošas Liepājas nekustamu īpašumu šķirt sievai.
ar krep. Nš 1115. — I) 1907. g. 1. dec.
Liepājā, 16. okt. 1925. g.
Nš 189-L/24
ar žurn. NŠ874 uz Johana Fridricha d.
Priekšsēd.
b.
v.
A.
Kiršfelds.
Kaivina vārdu 7G00 rbļ. lielumā un
14887 Sekretārs A. Ka sp e r o v i čs.
2) lii08. g. 27. februārī
ar
žurnāla Ne 151
uz ta paši
Johana
Liepājas apgabaltiesas
Kflvina
vārdu 2000 rbļ. lieluma nostiprinātās obligācijas pārgājušas Dorocivilnodaļa 17. septembrī 1925. g., notejas Šulc,
dzim. Reltovas ipašumā , lēma iecelt aizgādniecību promesošā Joatzīt par nozaudētām un iznīcināt m un rena Klāva d. Pa spārna, ai. Rozenpiešķirt lūdzējai, Dorotejai Šulc, tiesību berga mantībai, kuja sastāv no Sakas
lūgt zemes grāmatu nodaļu izdot viņai pagasti Gaujenieku mājām.
Jorena Paspārņa, ai. Rozenberga, pēnozaudēto obligāciju vietā viņas norakstus ar oriģināldokumentu
spēku un dēja dzīves vieta bija Sakas pagasta
robežās.
nozīmi.
Liepājā, 16. oktobrī 1925. g. Ne 253/25
liepājā, 7. okt. 1925. g.
Ne 686/25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

Liepājas

14957

14737

Sekretārs J. Kangurs.

apgabaltiesa,

Sekr. A. Kasperovičs.

14568

Sekretārs A. Kasperovičs.

utiaiu iiiaiiioisai I. dfUuiaīa

kovai

ar apgabaltiesas

š. g.

17.

14735

Sekretārs

J. Kangurs.

Latgales apiaiialtitsai 1. mIM,

Rēzeknes apr. I- iec- miertiesnesis.
kuja kamera atrodas Rēzekne,

saskani
ar savu 1925. g. 8. oktobja lēmumu , L
pamatojoties uz civ. lik. X. sēj. I. j?
1239. p un civ. proc. lik. 1401., 1402
un

1408. p.p.

ar šo

uzaicina

miruši

Rafails Ošera dēla Stolbova, likumīga
ar
šo paziņo vispārībai, ka
mirušā mantin. pieteikt pie min. miertiesnesi
1925 g. 15. februārī Rēzeknes pilsēta! Rēzeknē, savas mantošanas tiesības
uj
piederīgā Staņislava Jāzepa d. Broniču palikušo pēc nel. Rēzeknes pilsētā «s.
sešu
privattestaments, ar kūju testatora ku- kustamo īpašumu, —
m j.
stama un nekustama manta novēlēta nēšu laika, skaitotno ša sludinājām
apgabaltiesas iespiešanas .Vald. Vēstnesī".
Stanislavai
Bronič _ ar
1925. g. 24. jūlija lēmumu sastiprināts 14747
Miertiesnesis A. Pļavi ņJ
nn
izdots
mantiniecei
Stanislavai
Bronič.
Daugavpiis apriņķa
Daugavp., 17.okt. 1925.g. LNš604a'25
miertiesnesis,
1.
iecirkņa
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
saskaņā ar savu
1925. g. 10. oktob ja
J. Kangurs.
15167
Sekretārs
lēmumu un pamatojoties
uz civ. proc,
li». 1460a3. un 1460. p. p. paziņo, ķj
Latgales apgabalt reģ. nod.
Šmuils Meera d
Mizroks
iemaksāji
dara-zināmu, ka, saskaņā ar Latgales miertiesneša depozītā divdesmit
latus
apgabaltiesas 1925. g. 9. oktobja lēmumu,
kujus, saskaņa ar nelaiķa Meera Joseļa
uz civ. proc. likuma 14607,1. p. pamata
dēla Mizroka
1913. g
13. martā no
Višķu patērētāju
biedrības
reģistrēti
Vitebskas
apgabaltiesas
apstiprinātu
papildinājumi
pārgrozījumi
un
.Orajs"
^ savai
testamentu, lūdza izmaksāt
māsai
atzīmēti kooperatīvu sabiedrību reģistri.
kūjas
dzīves
Basjai Joife,
viņam nav
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
zināma. _
Višķu miestā.
Minētās
nudas
sumas
saņemšanai
Daugavpilī, 1925. g. 14. ok obrī."
Basja Jofle tiek aicināta _ ierasties 1926.
Reģistrācijas nod. pārz. (paraksts).
gada 22. marta tiesas sedē, _ pulkst. 12
14739
Sekretāra v. A. Auziņ.
dienā, Daugavpilī. Teātra iela Nš 4.
Daugavpilī, 15. okt. 1925. g. Nš 382
Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 1925. g. 9. okt. lēmumu,
uz civ. proc. likuma 1460-. p. p. pamata reģistrēti Zemgales savstarpējas
ugunsapdrošin.
biedrības
statūti
un
ievesti kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmā daļā.
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
Daugavpilī.
Daugavpilī, 1925. g. oktobri.
Reģistrācijas nod. parz. (paraksts).
14740

Sekretāra

v. A. Auziņ.

14979

Miertiesn

v. i. (paraksts).

Jaunlatgales apriņķa
1. iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 30. sept.
pamatodamies _ uz civ. proc. lik.
un civ. lik krāj _. X sēj.
1. d.
paziņo, ka pec
1925. g. 9.
mir. Jāņa Jēkaba d. G ai lita
mantojums,
kujš
atrodas
latgales
apriņķī,
Tilzas
kādēļ uzaic. visus, kam būtu uz

lēmuma ,
1401. p.
1239. p.
augusti
ir palicis
Jaun-

pagastā,
šo mant.

vai sakarā ar viņu kādas tiesības kā man-

utiaiH aiiaiaitlti» nilstraiiiu aaiaia
dara zināmu, ka, saskaņa ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 9. okt. lēmumu, uz
civ. proc lik.
1460*-. p. p. _ pamata

reģistrēti Daugavpils ebreju krāj-aizdevu
sabiedrības pie lielās sinagogas .Jaunbūve" statūti un ievesti kooperatīva
sabiedrību reģistra

14741

Sekretāra

v. A. Auziņ.

Rigas 7, iec. miertiesn.,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.—2014.,
2061. un 2079. p. p., paziņo, ka pēc

1924.

g.

14.

tiniekiem, pieteikt savas tiesības pēc
piekritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma publicēšanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
Kārsavas stac, 1925. g. 6. okt. Nš 2549
14410

janvārī,

Rīgā

mirušās

Emilijas
Nacionas, ir
palicis
mantojums
un
uzaicina visus, kam
uz

Miertiesnesis

Latgales

pirmā daļā.

Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
Daugavpilī.
Daugavpilī, 1925. g. 14. oktobrī.
Reģistrācijas nod. pārz. (paraksts).

J. Gutmans.

apgabaltiesas

Daugavpils apr. 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar
savu
1925. g. 5.
okt.
lēmumu un uz civ. proc lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. l. d. 1239. panta
pamata, uzaicina

1918. g. 4. marta mir.

Mendeļa Movšas d. A p t e r a mantin.
pieteikt savas mantojuma tiesības uz atstāto Daugavpilī,
Saules ielā Nš 31
nekustamo īpaš., sastāv, na zemes gab.
ar trīsstāvu akmeņa

māju

augšā min.

miertiesnesim
sešu mēnešu laikā ,
skaitot no šī
sludinājuma
ievietošanas dienas .Valdības Vēstnesī."
Daugavpili, 1925. g. 10. oktobrī.
14716
Miertiesnesis D u c m a n s.

šo mantojumu vai sakarā ar to kādas
tiesības kā mantiniekiem, - legatanjiem
u. t. t.,
fideikomisarijiem, kteditoriem
pieteikt šīs tiesības minētam miertiesLatgales apgabaltiesas
nesimsešu (6) mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vald.
Vēstnesī. *
kuja Kamera atrodas Sommerseta, saJa minētās personas savas tiesības skaņā ar savu 1925. g. oktobja lēmumu
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks,
tad un pamatojoties
uz civ. tik. X sēj.
viņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas. 1. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
14U1.,
15190
Pap. miertiesnesis (paraksts).
1402. un
1408. p. p. ar Šo uzaicina
.92». g. 14. februārī mir. Jāņa Miķeļa d.
Rīgas 9. iecirkņa miertiesnesis.
BudnicKis-Gizbertslikum. mantiniekus pieuz civ ties. lik.
2011., 2014., 2019. teikt
pie minēta
miertiesneša savas
un 2079. p. p. pamata paziņo, ka pēc tiesibas uz
palikušo nekust, ipašumu
mir. Grunas Roos (Ross), ir atklās mantoj. Karvanu muižā, Jasmuižas pag., sešu
un uzaicina visus kam būtu uz šo manmēnešu laikā,
skaitot
no šī sludi^ ar to kādas tiesības nājuma iespiešanas dienas
tojumu vai sakarā
.Valdības
ka mantiniekiem, iegatarijiem, fideikoVēstnesī.
misarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt 14718
Miertiesnesis (paraksts).
šīs tiesības sešu mēnešu laikā miertiesnesim, skaitot no šī sludinājuma Daugavpils apr. 5- iec- mierfie n,
iespiešanas _ dienas Valdības Vēstnesi". Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu
Ja minētas personas augšminētā ter- X. sēj. 1239. p. un civ. proc. lik.
miņa savas tiesības nepieteiks, tad viņas 1401. p. uzaicina 25. martā
1922. g.
tiks atzītas ka savas tiesības zaudējušas miruša EvsejaFedora d. Lavrenova
147^0
Miertiesnesis G r i g o r i.
mantiniekus pieteikt savas mantojums
tiesības
uz nel. atstāto Preiļu pag.,
Bauskas apriņķa
Upenieku sādža nekust, un kust. īpašumu
2.iecirkņa miertiesnesis, augšminetanf miertiesnesim, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sluuz civ. proc. lik. 2011.—2014., 2019. un dinājuma iespiešanas dienas Valdības
.
2079. p.p. pamata paziņo,
ka pēc Vēstnesī".
1922. g. 24. novembri
mirušās Minnas 14434
Miertiesnesis S k r o m a n s.
Benigne Untinovskas ir atklājies mantojums un uzaicina
visus, kam uz šo Daugavpili
5. Iec miertiesa»
mantojumu _ vai sakarā ar to, būtu kādas Preiļos, pamat,apr.
uz civ. likumu X. sēj.
tiesības ka mājiniekiem, Iegatarijiem, 1239. p. un civ. proc. lik. 14ul. p. uzjideikomisariem , kreditoriem
u. t. t., aicina 1921, g. 2b. aprilī mir. Fedosija
pieteikt _ savas tiesības
minētai tiesai Semena d. Terentjeva
mantiniekus
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi- pieteikt savas mantojuma
tiesības uz
nājuma iespiešanas dienas .Valdīības nelaiķa
pagastā,
atstāto
Varkovas
Vēstnesī. "
Borbolas
sādžā
kustamu
nekuun
Ja _ minētās _ personas
savas
tiesības stamu īpašumu augšminētam miertiesaagša uzradīta termiņa nepieteiks, tad nesim sešu mēnešu
laikā, skaitot
viņas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas. no
_ šā sludinājuma iespiešanas .Valdības
Bauska, 14. oktobrī 1925. g.
Vēstnesī."
14978
Miertiesnesis (paraksts).
14433
Miertiesnesis S k r o m a n s.

Daugavpils apr. 3. lec. miertiesa.,

..

ar šo paziņo vispārībai, ka mirušās
1919. g. 14. julij'a Daugavpils apr,
Osunes pag. piederīgas Elizabetes Ādama
Daugavpils apriņķa
m. Tulinskajas testaments, ar kūju testa1. iecirkņa miertiesnesis
.
tora kustama un nekustama manta nosaskaņa ar savu
1925. g. 1©. oktob ' ja
vēlēta "Jāzepam Grigorija d. Smelkovlēmumu un pamatojoties uz civ. proc
skam ar apgabaltiesas 1924. g. 21. jūlija
lik. 1460'2. un 1460. p. p. paziņo, ka
lēmumu apstiprināts nn izdots mantiniekam Jāzepam Grigorija d. Smelkovskam. Smmlis Meera d. Mizroks iemaksāja
miertiesneša depozīti
divdesmit
latus,
Daugavp., 16.okt. 1925. g. LNš505p/24 kujus, saskaņa
ar nelsika Meera Joseļa
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
dēla Mizroka no Vitebskas apgabal15166
Sekretārs J. Kangurs.
tiesas 1913. g. 13. martā apstiprinātu
testamentu, lūdza izmaksāt savai māsai
Lībai Neiman, kūjas dzīves vieta viņam
nav zināma.
ar šo paziņo vispārībai,
ka mirušā
Minētās
naudas sumas saņemšanai
1924. g. 22. oktobrī, Ludzas apriņķa, Ltba Neiman
tiek aicināta
ierasties
Līnavas pag. piederīgā Fedora Vasiljeva, 1926. g. 22.
marta tiesas sēdē, pulksten
viņš ari Metešonkovs, notarielais testa12 d., Daugavpilī , Teātra ielā Ns 4.
ments, ar kūju
testatora kustama un
Daugavpilī, 15. okt. 1925. g. Nš 381
nekustama
manta
Akulinai
Melešon14980
Miertiesn. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. clilliglala

Latgales apgabaltiesa

jūlija

lēmumu apstiprināts un izdots mantiniecei Akulinai Melešonkovai
Daugavp.,10.okt. 1925.g- LNšl064a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes

apr., 5. iec. mierties.

kuja kancleja atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. Pun civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-

skaņā
ar
savu
lēmumu 8. oktobri
1925. _ g. uzaicina 1923. g. 25. februāri
miruša Jāņa Ksaveja d. Karaseva mantiniekus, pieteikt savas mantošanas tiesības augša minētam miertiesnesim uz
nelaiķa
atstāto
mantību,
atrodošos
Rēzeknes apriņķī, Atašienes pagastā,
— sešu mēnešu
laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas

.Vald. Vēstn.".
Pec šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.
Ns3913
8. okt. 1925. g.
14432

Miertiesnesis

J. Berķis.

Daugavpils apr. 8. iecirkņa

miertiesnesis.
pamatojoties uz Elzas
Sadan
prasibu
un
civ. likumu X. sējuma
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina

miruša

Peteja

Andreja

dēla

Sadana
mantiniekus, pieteik minētam
miertiesnesim
savas tiesības uz nel.
atstāto mantojumu, sastāvošu no zemes
un
ekam
Ungurmuižas
pagastā ,
Antužu
ciemā,
—
sešu
mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma

iespiešanas

dienas

Vēstnesī."

.Valdības

Krustpilī, 1925. g. 12. oktobrī. NŠ2898
Miertiesnesis (paraksts).

14721

Latgales

zemes

grāmatu

atjaunošanas komisija,
uz Ustina Ivana dēla Horoševska
lūgumu par nekustamas mantas, sastāvošas no folvarka zem
vietējā nosaukuma .Zeļenpoļ", platībā 12 dedesetiņas,
924 kv. sāž., atrodošas Rēzeknes apriņķu Rēzna* (bij. Rozenmuižas) pagasta
ievešanu zemes
grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludināšanas
?dienas .Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies pat

Vaļņa

Nš 22, pārdos Ludviga
mantu, sastāvošu
no tapetēm un naudas skapja un novēruz Annas Ādama meitas Volčackas, tētu par Ls 2705 —
dzim. Jarmuškevič, Elenas Ādams m.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārN u n g u r, dzim. Jarmuškevič, un Marijas Ādama m. Jarmuškevič lū- došanas dienā uz vietas.
gumu par nekustamas mantas, sastā- 16182
Tiesu izpild. V. Požariskis.
vošas
no
zemes gabala
ar nosaukumu .Barzolovo", platībā 97 desetī- Rigas apgabaltiesas 5 iecirkņa
nas 164 kv. saženu, atrodošos Jaunlatti^u izoildī'ājs
gales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas) ap- paziņo,
ka 14. novembrī 1925. g., pulksten
riņķī, Gauru pagastā,
ievešanu
ze- 9 rītā, Rīgā,
Brīvībss
ielā Nš 172,
mes gramstu reģistri,
—
uzaicina pārdos
II. torgos Makša Š 1 a p o visas personas, _ kūjām
ir kādas tie- b e r s k a kustamo mantu, sastāvošu no
sības uz
minēto
nekustamo mantu, mēbelēm, sveču m asinām, ?iepēm un
iesniegt komisijai par to paziņojumu t. t. un novērtētu par Ls 4220.
^ laikā no izsludināšanas dienas
4 mēnešu
Izzināt saraksta, novērtējuma, kā ari
.Vald. Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktas tiesības skaitīsies par iznīcinātām apskatīt pārdodamo manto, varēa pārunludzējs var tikt ievests Latgales zemes došanas dienā nz vietas.
Rigā, 4. novembrī 1925. g.
grāmatu reģistri par norādītās nekustamas mantas īpašnieku
bez
kādiem
16183
Tiesu izpild. E. Smeils.
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotekarisku apgjūtinājumu Rīgas apgabaltiesas 5. ieciņrka
tiesu izpildītājs
tiesībām.

Latgales

zemes grāmata

nošanas komisija

atjau-

ielā

Karnevāla

Daugavpili, 1925. g. 12. okt. Nš 23663. paziņo, ka 16. n o v e m b r I 1925. g.,
Komisijas priekšsēd E, Hellvichs. pulksten 9 dienā, Rīgā, Rēveles ielā
Nš 28/30, pārdos Rasas Jakobson
14754
Sekretārs A. B e r g s.
kastemo manta, sastāvoša no trauku
togas apgabaltiesas 2, iecirkņa bufetes un novērtētu par Ls 800.
Izzināt saraksta, novērtējamo, kā ari
tiesu izpildītājs
apskatīt pārdodamo manta, varēs pārjāaino,ka 13. novembrī 1975.g.. pulksten
došanas dienā uz vietas.
12 dienā, Rīgā, Vidzemes .šosejā N* 111,
iznīcinātām un lūdzējs var tikt ievests
Rīgā, 2. novembrī '925. g.
firmas automobiļa inž. biioja V: Vence16184
Tiesu izpildītājs E. Smeils.
Latgales zemes grāmatu reģistri par nolider un R. Šmidta lietā, pārdos akc.
rādītās nekustamās mantas īpašnieku
kustamo
mantu,
sastāvošu
sab.
.Jugla"
Rigas apgabaltiesas 5. iečirkst
bez kādiem _ aprobežojumiem ar neapno mēbelēm un novērtēta par Ls 700.
tiecu izpildītājs,
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
Izzināt sarakstu, novērtējama, kā ari
apgjūtinājumu tiesībām.
paziņo,
ka
14. novembrī
1925. g.,
apskatīt pārdodamo manto, varēa pārDaugavpilī, 1925. g.23. okt. Ns 24269. došanas diena uz vietas.
pulksten 9 dienā, Rigā. Brivībts ielā
Ns 122, o a r d o s otros torgos Augusta
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.
Rīgā, 30. oktobrī 1925. g.
M a I s a t a kustamo mantu,
sastāvošu
15841
Sekretārs A Bergi.
16179
Tiesu Izpild. Ķ. K r e b s.
ao veikala iekārtas
nn precēm un
novērtētu par Ls 2000.
Latgales zemes grāmatu Rīgas apgabali
2. iec. tiesas
Izzināt saraksta, novērtējamo, kā ari
atjaunošanas komisija
izpildītājs
apskatīt pārdodamo manto, varēa pār
az Jēkaba Andreja dēla Torgašova
tt'no, ka 12. novembrī 1925. g., pulkit. 3oi*nns dienā nz vietas.
(agrāk
Jēkabs Andrejevs) lūgumu par 12 dienā, Rī$«i Alberta iela Nš 4, pārRīgā, 4. novembrī 1925. g.
kustamo
16185
Tiesu izpild. E. Smeils.
nekustamas
mantas,
sastāvošas
no dos Andreja Lebedinska
?diviem
zemes gabaliem,
kopplatībā mantu, «astāvošu no mēbelēm un klaRīgas apgabaltiesas 8. iecirkņr
15 desetīnas 203 sāž., vairāk vai mazāk, vierēm un novērtēt'! Dtr Ls 3059.
tiesu izpildītājs
atrodošos
Jaunlatgales (bij. _ Ludzas,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
senāk Ostrovas) apriņķī, Kacēnu (bij. apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- paziņo, ka 16 novembrī 1925. g., pulkst,
šanas dienā uz vietas.
Kačanovas) pagastā, Krenevo-Molodož10_ dienā. Rīgā, Ķipsalā, Loču ielā,
nikovo
pūstošā
.Rodovoje" muižas
Rīgā, 3. novembrī 1925. g.
pārdos
Jāņa Paipa kustamo manto
daļā,
ievešanu
zemes grāmatu
tesastarošu no elektriskas apgaismošanas
16180
Tiesu izpild. K. Krebs.
ģistri — uzaicina visas personas, kojām
iekārtas un citām mantām un novērtēta
ir kādas tiesības uz minēto rekusiatno
/
Rļfas apgabaltiesas 2. iecirkņa par La 514.
mantu, iesniegt komisijai par to paziņoIzzināt saraksta, novērtējamu, kā ari
tiesu
izpildītājs
jumu četru
mēnešu laika
no izapskatīt pārdodamo mantu, varēs pār1925. g.,
sludināšanas dienas .Valdības Vēstnesī" pMiņo, ka 13. novembrī
došanas diena uz vietas.
Rīgā, Vidzemes šosejā
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības pulksten 1 dienā,
RSpI, 2. novembrī 1925. 8.
Nš 110, J. Smilteņa lietā, pārdos Alskaitīsies par iznīcinātām un
lūdzējs
16210
Tiesu izpild. J. G r i n i o s.
frēda E g 1i _ša *ust*mu mantu, sastāvar tikt ievests Latgales zemes grāmatu
vošu
no
divām
govīm
un
novērtētu
par
Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
reģistri par norādītās _ nekustamās manLs 240t—
tas īpašnieku bez kādiem aprobežojutiesu trpjldītājs
Izzināt
sarakstu,
novērtējumu,
ka
ari
miem ar neapstrīdamas pārdošanas un
apskatīt pārdodamo manta varēs pār- paziņo, ks \7- novembrī 1925. g., polkst.
hipotekarisku apgjūtinājumu tiesībām.
1 dienā, Rīgā, Zvaigžņu ielā Nš 13,
došanas dienā uz vietas.
dz. 21, pārdos Otto Kučera kustamo
Daugavpilī, 28. oktobrī 1925.g.Nš 24487
Rīgā, 3. oktobrī 1925. g.
manta, sastāvošu no 1 zirga un noKomisijas priekšsēdētājs E. H e 11 v i c h s.
vērtētu oar Ls 560.
16181
Tiesu izpild. Krebs.
15842
Sekretārs A. Felders.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Rīgas
apgabaltiesas
3.
iec.
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdoLatgales zemes grāmatu atjau-

komisija,

?uz Zemkopības ministrijas

lūgumu par
tzemes grāmatu reģistra ieraksta atjaunošanu uz Emilovas
muižu, platībā
apmēram 318,8i ha, atrodošos Jaunlatgaies

(bij L'dzas, senāk Ostrovas.) apriņķa,
Augšpils (btj. Višgorodas) pagastā, kuja
100 ha pārsniedzošā daļa ieskaitīta valsts
zemes fondā uz agrārās refoimas likuma
I. daļas 2. panta un 3 panta ,e" punkta
pamata, kā Kiiilla TroLma dēla Trofimova mantinieku Ivana un Vladimira
Kirilla
d. d. Trofimovu
bijušais

izpildītājs

veikalā, pataos Jēkaba B e 1 k i n a
kustamo manto, atstāvoša no manuun šujmašīnas
faktūras, sīkām precēm
un novērtētu par Ls 632.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
saskatīt pārdodamo mantu, varēs par
dišanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. novembri 1925. g.
162C0

Tiesu izpild. Grīnields

īpašums
—
uzaicina
visas
perRīgas apgabaltiesa? 3 iecirkņa
sonas, kūjām ir
kādas tiesības
uz
tiesu izpildītājs
iesniegt
mīnēto
nekustamo
mantu,
paziņo, ka 12. novembrī 1925. g., pulksten
komisijai
par
to
paziņojumu
četru
10 dienā, Rīgā, Avotu ielā ** 28,
mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
Heinricha Kāna
dz. 1, pardoa
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījuma kustamo manta, sastāvošu no mēbelēm
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīnovērtēto par Ls 460.
cinātām un augšminētā Emilovas muiža un
Izzināt sarakstu novērtējumu
ks ari
var tikt ievesta Latgales zemes grāmatu
^ pārdoapskatīt pārdodamo mantu varēs
reģistri ar \isām attiecīgām tiesībām.šanas diena uz vietas.
Daugavpilī, 1925. g. 28 okt. Nš 24506.
Rigā, 5. novembrī 1925. g.
Komisij. ptiekšsēd. E. Hellvichs.
16203
Tiesu izpild. Grinfelds.
15843
Sekretārs A. Felders.

Latgalei zemes grim. atiaan. komlslia,
uz Stepan'jas Mārtiņa m. Tomkevič,
dzim. Piotrovič, lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no folvarka ar no
saukumu . Misjunce", platībā 71 desetiņa,
atrodošos Ilūkstes apr., Demenes pagastā
(agrāk Kaunas gub., Jaun-Aleksand ovskas apriņķī, Drisvjatu
pagastā), kūju
īpašumu viņa mantoja kopīgi ar savām
aneitām Konstanciju Piotrovič un Mariju
Valain, dzimušām Tomkevič,
līdzīgās
daļās no Feliciana-Leopoļda-Kazimira
(viņš ari Felicians) Fedora d. Toakeviča,
ievešanu zemes grāmatu reģistri
—
uzaicina visas personas, kujam ii kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai
par to paziņojumu
četru mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas
pretēja
Vēstnesī",
.Valdības
gadījumā nepieteiktas tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētie: lūdzējas
mantojuma devējs Felicians Leopolds
Kazimirs (viņš ari Felicians) Fedora d.
Tomkevičs un pēc tam ari viņa pate lūdzēja ar līdzmantiniecēm var tikt ievesti
Latgales zemes grāmatu reģistri
par
noradītas
nekustamās
mantas
īpašniekiem, bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipotekatisku apgjūtinājumu tiesībām.
Daugavpilī, 23. okt. 1925. g.
Ne 24261
Komisijas p.iekšsēd. E. Hellvichs.
Sekretārs A. B e r g s.

15840

kīgas

apgabaltiesas

3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. novembrī 1925. g., naUrat.
Avotu ielā Nš 28,
10 dienā, Rīga,
Heinricha Kārta
pārdos
dz. 1,
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 500.
Iraināt saraksta, novērtējam» , fcš a i
tpskattt pārdodamo manto varēs pāriolrnas dienā nz vietas.
Rīgā, 5. novembri 1925. g.
Tif.su izpild Grinfelds
16202

Rīgas

3. iec.

apgabaltiesas

tiesu

izpildītājs

sekošas

izsludina

pases

un personas apliecības, kūjas pieteiktas
par pazudušām:

izdotu

per

29. dec. 1921. g.

no Jēkabpīls-

Ilukstes kāja apr. pr-ka uz Jāņa Juja d.
Bleideļa v.
14640

Latvijas pases, izd.: 1) Nš 4153 no
Rīgas apr. pr-ka pal. 2. iec. uz Osvalds

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec. izsludina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
Jūlija d. Sāpe v.; 2) Ns 1173 no Vol- iekšz. pasi ar Nš
758, izd. no Kurcuma
guntes pag. v. uz Friča Miķeļa dēla
pag. valdes 18. septembrī 1924. g. uz
Strautmaņa v.; 3) Ns 22566 no Daugavpils pref. uz Šmuela Leiba d. Šapiro v.; Kapitolinas Andrijana II m. Kiseļevas v.
14635
4) Nš 1036 no Katlakalna pag. v. uz
Līses Miķeļa m. Ozol v.; 5) N> nez. no
Ilūkstes apr. pr-ka pal.
1. iec. izsluLazdones pag. v. uz Martas Anša m. dina par nederīgiem, kā nozaudētus:
Svārpston v;
6) Nš 182596 no Rīgas Latv. iekšz. pasi ar Nš 5222, izdotu no
pref. uz Fridas Ernesta m. Miller v.; Kalkunas pag. valdes 31. dec. 1924. g.
7) Nš 1801 no Rubeņu pag. v. uz Jāņa uz Jāzepa Miķeļa d. Preķeļa vārdu un
Antona d. Dilana v.; . 8) 1* 257157 no zirga pasi ar Nš 25,
izd. no Kalkunas
Rīgas pref. uz Jermolaja hana d. Timopag. valdes 12. aprilī 1925. g. uz Jāzepa
šenkova v.; 9) Ns 96881 no 8. pol. iec. Miķeļa d. Prekeļa v.
14643
uz Marijas Ādama
m. Karlson vārdu;
Kuldīgas
apr.
pr-ka
pal.
2.
iec.
izslu10) Nš 3422 no Valmieras apr. pr-ka
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
pal. 1. iec. uz Jāņa Rūdolfa d. Matskina
iekšz. pasi uz Marijas Matīsa m. Kilevicvārdu; 11) Nš 219963 no Rīgasprei.
Zaķis v., izd. no Kuldīgas apr. pr-ka
uz Kristapa Viļā d. StanVeviča vardu;
gal. 2. iec. ar Nš 2148.
14475
12) Nš 213607 no Rīgas pref. uz Agates
Peteja m. Kupitovski v;

no 3. pol. iec.

az

13) Nš 65766

Viļuma

Liepājas

apr.

pr-ka 2. iecirkņa palīgs

Krišjāņa d.

izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Grinduļa v.; 14) Nš 972 no Ternejss Latvijas pasi ar J* 12846, izd. no Liepag. v. uz Lauras Viļuma m. Sirav v.; pājas apr. pr-ka 2. iec. palīga 1924. g.
15) Nš 22771 no 12. pol. iec. uz Jāņa 24. aprilī uz Žaņa Anša d. Šube vārdu.
Mārtiņa d. Goba v.; 16) Nš 360 no
15085
Eķengrāves pag. v. uz Almas Jēkaba
Liepājas apr. pr-ka 2. iecirkņa palīgs
meitas Imertreij v.; 17) Nš 40?31 no
izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu
6pol. iec. uz Alfrēda Peteja d. Vītiņa
zirga pasi ar Nš 131/121, izd. no Bārtas
vārdu; 18) Nš 71174 no 8. pol. iec. uz
pag. valdes 23. _ augustā 1920. g uz JēKatrīnes Miķeļa
m.
Klibeik
vārdu; kaba Plāciņa
vārdu.
14712
19) Nš 4810 no Cēsu pils. pol. uz Annas
Jāņa m. Kārkliņ v.; 20) Nš 42889 no
Piltenes iec policijas priekšnieks iz7. pol iec. uz Valfrida
Rūdolfa dēla sludina par
nederīgu,
kā nozaudētu
Velmera v.; 21) * 1608 no Rīgas Jūj- iekšzemes pasi, izdotu no viņa 10. jun.
malas polic. uz Lilijas Otto meitas 1920. g. ar Nš 506 uz Annas Kristapa m.
Bandeniek vārdu.
Pamats:

17.,

Priedin

Rīgas

prefektūras

raksts

19. un 20. oktobrī 1925. gadā

ar

Nš 10785.
Rīgas pref. pal. Simanovičs.
15280 Pasu nod. darbv. Grinbergs.

v

34394

Priekules
polie. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Latvijas iekšz.
pasi Ns 754,

valdes

izdota

1920. g.

no

Vaiņodes pag.

19. maijā uz Fridrikas

Ernesta m. Sudmal v.

15032

Priekules polic. priekšnieks izsludina
Ludzas apr. pr-ka pal. 1. Iec
par nederīgu,
kā nozaudētu, Latvijas
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktus
iekšz. pasi Nš 699, izdotu no Vaiņodes
par nozaudētiem, zemāk min. dokum.:
1) zirga pasi, izd. no Pildas pag. v. pag. valdes 1920. g. 14. maijā uz Līzes
Anša m. Māzer v.
147^8
1921. g. 8 novembri ar Ns 670 uz
Jāņa Veženkova v.,
Rīgas prefektūra izsludina panede2) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no rīgu nozaudēto dienesta apl. ar NŠ2590,
Pildas pag. v. 24. oktobrī
1922. g. Jar izd. 17. jūlijā 1923. g. uz Rīgas prefekt.
Nš 3536 uz Sofijas Jāņa m. Erominas v.; saimniecības pārziņa Jāņa Miezīša v.
3) Latv. iekšz. pasi, izd. no Pildas
14631
pag. v. 12. maijā 1921. g. ar Nš 1888
Tukuma apr. pr-ka 1. iec. palīgs izuz Viktora Grabežova v.;
sludina par nederīgu iekšzemes pasi,
4) ieroču apliecību, izd.
no Ludzas
apr. pr-ka
31. martā
1924. g. ar izdotu no Ozolnieku pag. valdes ar
15039
Nš 422/11404 uz Staņislava Kotana v.; Ns 647 uz Marijas Blumfeld v.
5) Latv. iekšz. pasi, izd. no EversTukuma apriņķa pr-ka 1. ieclr. palīgs
muižas pag. v. 29. sept. 1922. g. ai izsludina par nederīgu iekšz. pasi Ns4l5,
Nš 776 uz Jāņa Jezupa d. Rinča v.;
izdotu no Šlokenbekas pag. valdes uz
6) kajaklaus.
apl., izd. no Ludzas Annas Kārļa m. Giel v.
15038
k*ja apr. pr-ka 1922. g. uz Aleksandra
Tukuma
apriņķa pr-ka 1. iecir. palīgs
Jāņa d. Polkovnikova v.;
izsludina par nederīgu iekšz. pasi Nš 3152,
7) Latv. iekšz. pasi,
izd. no Eversizdotu no Tukuma pils. polic. pr-ka uz
muižas pag. v. 2. decembrī 1920. g. ai
Augusta Dzeņa v.
15043
Ns 277 uz Uljanas Jāņa m. Barillo v.;
8) zirga pasi, izd. no Pildas pag. v.

Valkas apr. pr-ka paL _ 2. iec. izsludina
9. novembrī
1921. g. ar Nš 736 uz psr nederigu, kā nozaudētu kajaklausibas
Ādama Grabežova v.;
apliecibu ar Ns 7004, izdotu 13. maijā
9) zirga pasi, izd. no Pildas pag. v. 1925. g. no Valkas kāja apr. pr-ka
10. novembrī 1921. g. ar Nš 752 uz uz Peteja Jāņa d. Vanaga v.
15034
Rtgas apgabaltiesas 8. iecirkņa Timofeja Ivana d. Vaščenkova v.;
Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslutiesu izpildītājs
10) Latv. iekšz. pasi, izd. no Zvirgzdina par nederīgu, kā nozaudētu Latvijas
1925. g., dines pag. v. 31. maitā
1921. g. ar iekšz. pasi Nš 860, izd. no Puzes pag.
paziņo, ka 11. novembrī
Nš
940
uz
Sofijas
Daniela
m.
Daudiš
v.;
pulksten
1 dienā, Rigā, L. Maskavas
valdes 1920. g. 28. jūnijā uz Marijas
11) Latv. iekšz. pasi, izd. no Zvirgzielā Nš
106, pārdos
otros torgos
Jāņa tn. Ostup v.
15037
Movša F i šk i n a kustamo
mantu, sa- dines pag. v. 9. novembrī 1921. g. ar
Ventspils apr. priekšn. pal. 2. iecirkni
dēla
stāvošu no 5 dāmu mēteļiem un novēr- Ns 483 uz Meikula Staņislava
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
Mjakinka vārdu;
tētu par Ls 600.
sekošos dokumentus:
Latvijas iekšz.
Izzināt saraksta, novērtējama, kā ari
12) Latv. iekš. pasi,
izd. no Zvirgzpasi Ns 1661, izdotu no Puzes pagasta
1921. g. ar
apskatīt pārdodamo manto, varēs pār- dines pag. v. 25 februārī
valdes 1922. g. 7. decembrī
un kajadošanas dienā uz vietas.
Nš 485 uz Nikolaja Kazimira d. Demklausibas apliecību Nš 5165, izdotu no
bovskija
vārdu
;
2.
novembrī
1925.
g.
Rīgā,
Ventspils apr. komendanta
1920. g.
16207
Tiesu izpild. J. Grinios.
13) Latvijas pasi, izd. no Zvirgzdines
30. septembrī uz Feodora Miķeļa d.
pag. vald
19. februāri
1921. g. ar Hans v
15038
Rīgas
apgabali.
8. iec.
tiesu Nš 146 uz Antona Franča d. Tutina v.;
Valkas
apr.
pr-Ka
palīgs
2.
iecirkni
14) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
izpildītājs
Zvirgzdines pag. v. 30. dec.
1920._ g. izsludina par neder, gu nozaudēto Latv.
aāotņo, ka 14. novembrī 1925. g., pulkst.
j* 1156 uz Franča
ar
Viktora
dēla iekšzemes pasi Ns 7o8, izdotu no SmilBruņinieku
ielā
Ns
73,
10 dienā, Rīgā,
tenes iec. polic. pr-ka 1920. g. 20. sept.
Pavlovska
vārdu;
dz. 1, pārdos I. un II. torgos Nikolaja
uz Jēkaba Jāņa d. Riekstiņa v.
14946
15)
Latv.
iekšz.
pasi,
izd.
no
Rēzeknes
Rozentala kustaoo mantu, sastāvošu
apr.
pr-ka
pal.
1.
lec
11.
nov.
1920.
g.
Ventspils
apr.
pr-ka
2.
iec.
pal.
izsludina
no dzīvokļu iekārtas, naudas skapja un
pulksleņu
federēm
un novērtētu par ar Ns 6644 uz Eduarda Jēkaba dēla par nederīgu nozaudētu Latv. iekšz. pasi
Bindemaņa vārdu.
14834
ar Nš 104, izdotu no viņa 17. maijā
Ls 6800.
1920. g. uz Matīsa Uldriķa d. Ozoliņa
Izzināt saraksta, novērtējamo, kī ari
Rēzeknes pils. polic. pr-ks izsludina vārdu.
14837
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- par nederīgu, kā nozaudētu gada perVentspils
apr.
pr-ka
pal.
2.
iec.
izsludošanas diena uz vietas.
sonas apliecību ar Nš 152 629 III, izd.
Rīgā, 2. novembri 1925. g.
no Rēzeknes apr. pr-ka 23. apr. 1923. g. dina par nederīgu, kā nozaudētu kaja16209
ctesn tttiBč J. Grinios.
uz Evgenijas Konstantīna m. Pilušenko klausibas apliecību N? 6154, izdotu no
1924. g.
vārdu.
14835 Ventspils kara apr. pr-ka
Rigas apgabaltiesas 8. iecirkņa
24. aprilī uz Johana Valtera Miķeļa d.
Rīgas pol. 11. iec. pr-ks izsludina par Dzērve v.
14836
tiesu izpildītājs
ka 13novembri 1925. g., nederīgu, kā nozaudētu kajakl. atvaļin.
paziņo,
Ventspils apr. pr-ka palīgs 2. iecirkni
apliecību
ar
Ns
52453,
izdotu
no
Rīgas
pulksten 1 diena, Rīga, Krāsotāju ielā
ar šo atsauc
savu sludinājumu
kāja apr. pr-ka 16. dec. 1923. g. uz
Vald. Vēstn." Nš 155 1925. g., attiec.
J* 6, pārdos Nikolaja Smislova
.
dzīv.
kustamo mantu, sastāvošu no 1 tvaiku Igora Konstantīna d. Lesniņa v.,
uz Vernera Aleksandra d. Lakševic Latv.
14820
katla un 1 ūdens sildāmā katla un ne- I. Nometņu ielā Nt 16, dz 8.

šanas diena uz vietas.
Rigā, 2. novembrī 1925. g.
oazfņo, Ira 12. novembrī 1925. g., pīkst.
Ti?"« itpild
i Grinios.
10 dienā, Rīgā, Avotu
iela Nš 16, 16211

tiesu

iekšz. pases Nš 153570 atzīšanu par ne-

vērtēta par Ls 280.
Izzināt saraksta, novērtējumu, ka aii
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2 novembrī 1925. g.
paziņo, ka
12. novembrī 1925. g.,
pulksten
10 dienā, Rīga, Marijas ielā 16208
Tiesu izpild. Grinios.
Nš 10, dz. 111, pārdos Vulfa Ooldberga kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un šujmašīnas un novērtētu
par Ls 220.
izsludina
Iszināf saraksta, novērtējamu, _k£ ari
Rīgas pol. 7. iec. _ pr-ks
apskatīt pārdodamo manto, varēs pār- par nederīgu nozaudēto kajaklausibas
došanas drenā uz vietas.
apliecību Nš 56810, izdotu no Rīgas
kāja
apriņķa pr-ka uz pils. Aleksandra
Rīgā, 3. novembrī 1925. g.
Jāņa d. Kleina v., dzīv. Marijas ielā
izpild.
Grinfelds.
16201
Tiesu
14498

MnfiJnraL
Citu Iestāžu
.

L__

*

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
Latvijas pasi Nš 5074, izdotu 10. janv.
1921.

Juja

g.

no Daugavpils

d. Voičuk

nozaudētu.

Jelgavas

v„

pils. pol.

kā

pref.

uz Juja

pieteiktu

par

15018

1. iec. pr-ks izslu-

dina par nederīgām sekošas nozaudētas
kajaklaus. apliecības:
Jelgavas-Bauskas
kāja apr. pr-ka 1921. g. 26. martā ar
Ns 4970, izdotu uz Maksima Iciga d.
lzakoviča
vārdu
un ar Ns 4866, uz
Ābrama Movša Jankela d. Fridlendera
vārdu.
14711
Jēkabpils apr. pr-ka |pal. 1. iec. izsludina par nederīgu nozaudēto apliecību,

derīgu.
Ventspils

nederigu

14647
pils. pol. pr-ks

nozaudēto

Latv.

izsludina

par

iekšzemes

pasi Ns 4902, izdotu no Ventspils pol.
prefekta 20. maijā 1920. g. uz Līzes
Jukuma m. Frei, dzim Kristovskij v.
14649
Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz. pasi
ar Nš 9318, izdota no Ventspils apr.
pr-ka 5. janvārī 1922. g. uz Ievas Indriķa

m. Roževic v.

14648

SAISTOŠI NOTEIKUMI

izdotu no Jēkabpils apr. priekšn. palīga par nodarbošanos friziera arodā
2. iec. ar Nš 2627^', uz Ādama Jāņa d.
4.
iec.
tiesu
izsludina
par
neun frizieru darbnīcu ierīkošanu
apgaoaltiesas
prei.
Rīgas
Daugavpils
14515
Kurpnieka v.
izd.
12.
okt.
Nš
20033,
izpildītājs,
derīgu Latv. pasi
un uzturēšanu Rīgā,
pilsētas
preRīgas prefektūra izsludina par nederīgu
atrodas Rīgā, Andreja 1922. g. no Daugavpils
kuja kancleja
ā 6 snt. gab. dabūjami
Strugač vardu, nozaudēto gada uzturas atļauju Ns 033395
fekta
uz
Movša
Šumiļa
d.
ka
16.
no1,
paziņo,
Pumpura iela Nš
Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba I.
14934 uz Jozefas Akucionok v.
14632
par
nozaudētu.
kā
pieteiktu
10
diena,
Rīga,
vembrī 1925.g., pulksten
Nš 10/12.

'

nošanas

izsludina par nederīgām

apriņķa
pr-ka I liec. palīgs
nederīgu, kā nozaudēta
kajaklausibas
apliecību
ar J* 282,
Ilūkstes

Rīgas preleMuro

kustamo

Galr. intenāanturus

pārraide

mutiskā un ristisM ijsolē
armijas vajadzībām

pfirdos oairfiksoltianB

intendanturas galvenā pārtikas noliktavā, Rīga.

.

ari

.
,

iesnie-

līdz

izsoles atklāšanai galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļas
priekšniekam, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. 10, vai izsoles dienā izsoles komisijai.
Izsoles dalībniekiem pirms piedalīšanās izsolē, jāiemaksā galvenās intendanturas pārvaldes kase drošības nauda Ls 80 no katras tonnas ziepju.
Ar izsoles noteikumiem
un kondicijām interesenti var iepazīties galvenās
intendanturas pārvaldes pārtikas daļā, darbdienās no pīkst, 9—15. ļ
15720

varamu katlu .Henc"
dzelzs kbnzervatoru

.

transmisiju ar šeibēm

.

16193

neizpirktus sfitilnmus:

mutiskā

1) 1 kaste, koka, sv.

sūt. Ogre—Rīga-Pr.

dzelzs sparratu (švunkratu)
kartupeļu mazgātavu ar elevatoru
spirta rezervuāru (fillungu)
tvaika rores
lielu dzelzs rezervuāru
sāksies no vērtētās sumas.
novembrī 1925. g.
Valsts zemju inspektora v. i. Fr. F i b i g s.
Darbvedis (paraksts).

= pārdos

ūtrupē

no saņēmējiem

15 kg.,

pēc sūt.

Vaidava—Rīga-PreČu Ns 104534, nosūt!
O. Abelkalns, saņem. P. Miškis.
2) 4 kastes, koka, sv. 95 klg., pēc

40.—
40 —
.
.
.
40 —
.
.
>
.
.
. 100.—
60.—
»
.
.
40.—
,
. .
,
10.—
. .
, .
10 —
.
... 60.—
„ 200.—
,
.

Sēlnits virsmežniecība

i e.g ādas

izsolē

,

Trīs
Vienu
Solīšana
Talsos, 4.

Bruņošanas pārvalde

== rakstiskā

pārdos
sekošus

vērtētu par Ls

Vienu iesala smalcinātšju (kveče),
stellkubli
.

Izsole notiks galvenās intendaturas vārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra ielā
Nš 10/12, dz. 3 (ie-eja no Elizabetes ielas) š. g. 13. nov. pīkst. 11.
Rakstiski
piedāvājumi ar uzrakstu: ,Uz ziepju izsoli 13. nov. 1925. g.*, kā
lūgumi pielaišanai mutiskā izsolē nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli

9. un 10. novembrī š. g., pīkst. 10 rīti,

Ārlavas pagastā, Lubes muižas bijušā degvīna
dedzinātavā atrodošos brūža piederumus:

55 tonnu ziepes franka

dzami

Silos precu staciju

Talsu apriņķa «alstszemju inspekcija
dara zināmu, ka 4.decembrī 1925.g., pulkst. 12 d.

izsolē

Nš 139866,

nosūt

K. Davidsons, saņem. dubl. uzrād.
3) 2 maisi kartupeļi, sv. 195 kg, pēc
sūt. Rūjiena -Rīga-Pr. Nš 134946, nosūt.
Ē. Vinter, saņem. J. Vinter.
4) 1 ms. kartupeļi, sv. 84 klg., pēc
sūt Puiķele—Rīga-Pr. Nš 87444, nosūt.
M. Lecke, saņem. V. Lecke.
5) 1 kaste, koka, sv. 36 klg., pēc
sūt. Rūjiena—Rīga-Pr. Ns 135030, nosūt.
A. Liepiņ, saņem. Metāla Vaiņags.
6) 4 kastes, koka, sv. 157 klg., pēc
sūt. Auce—Rīga-Pr. Nš 115264, nosūt.
A. Dunasovs, saņem. A. Frišbruders.
7) 1 kaste, koka, sv. 41 klg.,
pēc
sūt._ Ozoli—Rīga-Pr. Nš 68357, nosūt, un
saņem. A. Raudis.

8)_l ms. kartupeļi, sv. 106 klg., pēc
sūt. Eiģeme—Rjga-Pr. Nš 34055, nosūt.
1)
300 gab. angļu šauteņu skrošu stobriņus;
augošu mežu pēc platības un celmu skaita;
K. Borneo/saņem. J. Aldmon.
9) 2 m. kartupeļi, sv. 155' kg., pec
. . 2) 600.C00 ,
angļu šauteņu patronu kapseles;
no: 1 iec, mežniecības — Seces novada pavisam 14 vienības, vērtībā no Ls 22,—
līdz 4942,—;..
sūt. Valmiera—Rīga-Pr. Nš 119522, nosūt.
:
3) 500.0C0 ,
patroniņas angļu šauteņu stobriņiem;
II iec. mežniecības — Sēlpils novada, pavisam 1 vienība, vērt. par Ls 1625,—; C. Blume, saņem. K- Lūsis.
4)
1.000 klg. 8 mm lodes;
1U) 1 k. ābolu, sv. 50 klg., p5c sūt.
III iec. mežniecības — Maz-Sunakstes un Seces novadiem pavisam 8 vienības
5(0 gab. Luisa patšauteņu pārvelkamos un
5)
no Ls 80,— lidz Ls 1230;
Rūjiena—Rīga-Pr. Ns 135023,
nosūt.
6)
3.000 mtr. detonējošās auklas,
IV iec. mežniecības' — Sēlpils novada, pavisam 39 vienības, vērt. no Ls 30,— A. Brambat, saņem. P. Polis.
līdz Ls 2425,— ;
11) 2 m. ābolu, sv. 177 klg., pēc sūt.
pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem.
V iec. mežniecības — Seces novada, pavisam
1 vienība, vērtība Ls 385,—. Cēsis-Rīga-Pr Ns 121368, nosūt. J. Liepiņ,
Piegādāšanas laiks: 12 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
saņem dubl. uzr.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valoda, uzradot piegādāšanas laiku un cenu,
Pie izsoles pielaidis personas, kūjas iemaksīs izsoles komisijai 10°/o
12) 32 mc. un _ 4 pak. ratu smēres, sv,
hanko pārvaldes noliktavā, Rīgā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra
drošības, naudas
no
novērtētās
sumas, kura pēc nosollšanas jāpapildina 458 klg., pēc sut. Tukums I.—Rīga-Pr.
loksne 40 sant.), un slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: .Rakstiskai izsolei 1925. g.
līdz 10°/n no pilnas nosolītās sumas.
Nš 105736, nosūt. Leo Gersona dēli,
12. novembri*, iesūtāmi pārvaldei, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 16, līdz
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās
vienības saņem. dubl. uzr.
pulksten 10 rīta, 12. novembrī 1925. g.
1
pec saviem ieskatiem.
13) 1 sain. kastītes, koka, sv. 12 klg.,
Techniskie noteikumi saņemami pārvalde.
pec sūt. Auce—Rīga-Pr.
Nš 115430,
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.
Iesniedzot piedāvājumus, jāiemaksā pārvaldes kasē drošības nauda 10°/t
nosūt. Leo Vuīf, saņem. dubl. uzi\
^
16191
?fēlnils tvirsm*?xntc*zmba.
apmērā no piedāvājamo
priekšmetu vērtības.
14342
14) 1 kaste, koka, sv. 3 klg. pēc sūt.
Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodoklā un uzraksta neievēros
Talsi—Rīga-Pr.
Nš 134516,
nosūtīt.
12. novembrī

1925. g. 10. decembrī. Sēlpils Mežamuiža, virsmežniecības kanclejā,

1925. g. sekošo:

(flemfbates \viwsme&nieeiba

Valsts Liepājas technikumam

pārdos mutiskā izsolē

vajadzīgs komercpriekšmetu (grāmatvedības, komerckoresp. un komefcaritmetikas)

pasniedzējs
pie pilna un virsstundu skaita, un klases pārzināšanas.
dzīves aprakstu un līdzšinējo dienesta gaitas
10. novembrim, Valsts Liepājas technikumā.

aprakstu

1

Pieteikšanos līdz ar īsu
lūdz iesniegt līdz š. g.

1

16124

Šlfteres virsmežniecība
2. decembrī 1925. g., Dundagas pag. valdes telpās

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pēc platības un celmu skaita un
atmirušu mežu pēc celmu skaita:
II. iecirkņa mežniecībā, Ezermuižas novadā, pavisam 44 vienības, vērtībā
no Ls 12.— līdz Ls 1670.—.
III. iecirkņa mežniecībā, Šlīteres novadā, pavisam
ls 11.— līdz Ls 1515.—.

L. Hiršler, saņem. dubl. uzr.

16194

ueazmamu mainu.
1925. g. 9. decembrī,

pīkst. 12 dienā, Rembates kulturveicināšanas biedrības
telpās (pie Rembates stacijas) — I iec. mežniecības 6 un 7 apgaitās mežā
atrodošos 1685,97 steru, sad. 54 vien., vērtībā no Ls 11 līdz Ls 460 un pievestu pie Rembates stacijas — 121,40 steru, sadalītu 5 vienībās, vērtībā
no Ls 80 līdz 246;
1925. g. 14. decembrī, pīkst. 12 diena, Krapes pag. nama: 111 iec. mežniecības
15., 16., 17. un 22. apg. mežā atrodošos 3409 93 steru, sadalītu 67 vien.,
vērtībā no Ls 36 līdz Ls 717 un IV iec. mežniecības 28 ap. .Lēdmanes
salā" — 53,41 steru, vērtībā Ls L78.
Pie izso'.es pielaidīs personas, kūjas
iemaksas izsoles komisijai 10 proc.
drošības naudas no novērtētās sumas, kuja pie nosolīšanas jāpapildina līdz
10 proc no pilnas nosolītās sumas.
Uz pirkumiem līdz Ls 200 līgumi netiks slēgti — pirkšanas suma iemak-

pēc saviem ieskatiem. .
18 vienības, vērtībā no
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā,

izsludinātās

Krapes muižā,

vienības

un pie attiecīgiem

iecirkņu mežziņiem.

16159
IV. iecirkņa mežniecībā,. Šlīteres novadā, pavisam 13 vienības, vērtībā no
£Xetnf»tafes
virsmežniecība.
Ls 100.— līdz Ls 2010.—.
Dzelzsceļu virsvaldes
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pļelaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10 °/o drošīmateriālu apgāde
Gogoļa iela Ns 3, izludina 20. novembrī
bas naudas no novērtētas sumas, kuja pēc nosollšanas jāpapildina līdz I00/o no
izsludina uz š. g. 19. novembri, š. g. pulksten 11 diena, jauktu izsoli
pilnas nosolītās sumas.
pulksten 12 dienā,
(torgus) (rakstisku un mutisku) ar pēcVirsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
izsoli 23. novembrī š. g., uz 769 kv. mtr.
rakstiskus torgus
pēc saviem iesKatiem,
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, un pie attiecīgiem iecirkņu mež- uz apm. 150.000 gab. platsliežu priežu
ziņiem.
koka gulšņu piegādi
jaunbūvē] amās
16192
Liepājas—Glūdas
dzelzsceļu līnijas va- piegādāšanu stacijas un uz posmiem
ffitercs
virsm*sxni*s*zīb4M.
jadzībām, saskaņā ar attiecīgiem dzelzs- starp stacijām.
Drošības nauda iemaksājama 5 °/o a>
ceļu virsvaldes techniskiem noteikumiem,
ar piegādāšanu pie jaunbūvēfamās dzelzs- meta no piedāvājamas vērtības. Tuvākas
ziņas un izsoles techniskos noteikumus
paziņo, ka izlabojot kļūdas šī gada .Valdības Vēstnesī* Nš 235 iespiesta
ceļu līnijas.
sludinājuma
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, ist. N»317,
'
16222
nauda l°/o apmērā materiālu apgādes darbdienās no pulksten 9 14.

Dzelzsceļa virsi» tu direkcija

tēsto tiltu ietērpu akmsp

Saldus virsmežniecība

par meža pārdošanu 25. novembrī š. g. jābūt:
I. iec. mežniecības, Saldus, Kalnamuižas un Kaulicu
vienības, vērtībā no Ls 4.— līdz Ls 8640.—.

novados, pavisam 48

kasē no piedāvājuma sumas.
Tuvākas
ziņas izsniedz
virsvaldes 118. istabā

dzelzsceļu
'
16221

Par pārdevumiem līdz Ls 200.—.

Valsts KAp fenti.

faldus rarsasaežniecīfta*.

16190

Kazdanga, Aizputes apriņķī,
1925. g
Saldus virsmežniecība papildinot
28. novembrī, pulksten
11 rītā, tiks
.Valdības Vēstnesī" Nš 235 — 1925. g. iespiesto 1925. g. 25. novembra izsoles pārdoti
sludinājumu, paziņo, ka bez sludinājumā minētām izsoles vienībām

augšminētā izsolē pārdos ari 1925. g. 26.februārī
izsolē nepārdotas vienības Nr.Nr. 97, 98, 99,100
104, 105, 106, 107, 108.
16190-a

__

IdMiM

rirsssaežiaieci&g.

Daudzevas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
9. decembrī 1925. g. Zalves pagasta valdes telpās,

vairāksolīšanā

izbrāķēti
zirgi, 1 dinamo mašina
4 PS — 220 W. un dzirnavu iekārtas
piederumi (zobrati, vārpstas, 1 priekš6

bīdelvalcis

un c).

tiks
izsniegti
samaksu.
15125

pol.

pret

tūlītēju

Fermas pārzinis.

3. iec.

priekšnieks

14. novembrī,
paziņo, ka 1925. g.
pulksten 11, Rigā, Stabu ielā Ne 35,
dzīv. 6,

augošus, sausus un vēja lauztus kokus pēc celmu pārdos vairāksolīšanai
skaita un sekvestrētu gatavu bērza malku

pils.

Annai

sastāvošas

piederošās mantas,
spoguļa, galda, bufetes

V ik
no

1925. g., pulksten
Zilupe, 7. rotas novietojumā

10.

pārdos atklātā vairāMii
2 fzumeļtis,
vecumā no 2 līdz 4 men.
Pie solīšanas tiks pielaisti tikai lauksaimnieki,
uzrādīs
pašvaldības
kufi

iestāžu
izdotās apliecības,
viņiem nepie:iešami.

ka

zirgi
16197

Nosolītie priekšmeti

tikai

1

Rīgas

9. Rēzeknes Kājnieku pii

16. novembrī

Liel-Zalves V iecirkņa mežniecības:
un šujmašīnas, novērtētas par Ls 97,
šo sumu par labu pils.
1) Liel-Zalves novadā pavisam 10127 numurētus kokus un 91,75 sterus bērza piedzenot
Lavcevičam kā īres naudu.
malkas, sadalītus 16 vienībās, vērtībā no Ls 10,— līdz Ls 184,—, kopApskatīt pārdodamo mantukā ati
vērtībā Ls 1447,— ;
varēs pārdošanas
2) Rundāles novadā pavisam 895 numurētus kokus, sadalītus 9 vienībās, izzināt novērtējumu
dienā uz vietas.
vērtībā no Ls 7,— līdz Ls 56,—, kopvērtībā Ls 176,—.
Izsole sāksies pulksten 12 diena.
Rīgā, 4. novembrī 1925. g.
Pie solīšanas pielaidīs
personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai dro16199
Priekšnieks Freivaids.
no
novērtējuma
sumas.
Pēc
nosollšanas
drošības
nauda
pašības naudu 10°/o
pildināma līdz 10°/o no nosolītās sumas.
Sērmūkšu pag. valde, Cēsu apriņķī,
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt noņemt no izsoles izsludinātas ar šo izsludina
par nederīgu Latvijas
iekšzemes pasi uz Kārļa Kārļa d. Bērvienības pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie V iecirkņa mežziņa.
ziņa vardu, izdotu
no
šīs valde:
Daudzevas virsmežniecība.
16189
16. nov. 1921. g. ar Ne 728.
14543
Iespiests Valsts tipogrāfija.

__

policijas

6. iecirkņa

š. g. protokola
Nš 26444
pamata Rīgas pilsētas valdes nodokļu

13. oktobfa

saimnieciskā kārtā sagatavotu

sājama tūlīt pēc nosolīšanas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles

Rīgas preču stac. pr. (paraksts).

Uz Rīgas pilsētas

Jelgava, pilsētas draudzes banka

paziņo, ka kvīte uz Dores D a n c k o p f v.,

nodaļa izsludina par nozaudētu un nederīgu pilsoņa Juliusa Kuišinska zirga
pasi ar Ns 4490.
14630
Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec. ar
šo izsludina par nederīgu nozaudēto
medības biļeti uz 1925. g., izd. no
Bauskas

apr. pr-ka 31. janvārī

1925. g.

ar Ms 92 uz Heinricha Gustava d. Harta
vārdu.
14933
Bauskas apr. pr-ka pal. 1. tec. ar šo
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu par
nozaudētu Latvijas pasi, izd. no Bauskas
apr. pr-ka pal. 1'.iec. 7.februārī 1925.g.
ar Ns 3460 uz Dorotejas Friča m. Raņķe
.

vārdu.
Daugavpils

prefektūra

14603
a t s a u c_ savu

sludinājumu, ievietotu .Vald. Vestn.*
Ns 216 28. sept. 1925. g. attiecība uz
nozaudēto

Rozas

Kaplan» Lietuvas nac.

pasi, jo pēdējā atrasta.

\l^l?
Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
Latvijas pasi ar Ns 22765, izd. 18. augustā
1925. g. no Daugavpils pilsētas prefekta
uz Grasiļdas Kātļa m. Lasmanovič v.,.
kā

pieteiktu par nozaudētu.

14936

Rīgas prefektūra izsludina par nederīgu
nozaudēto gada uzturas atļauju Nš 566
uz Jēkaba Draznina

v.

14b33

[ Dažādi skdžaājiifflž. j

Kofpe.žtliū m sabiedriska leifāžo darbinieki
slimo kas»
dalībnieku grāmatiņas
uz sekošiem vārdiem un NsNš nozaudētas un Upēc skaitās nederīgas:
1) Francis Vaškelis — Ne 2999.
2) Anna Lagzdiņ — Ns 1429.
3) Hermans Zeltiņš — Nš 4 032.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Induls Vidiņš — Nš 2977.
Jānis Millers — Ne 1896.
Pauls Staģis — Ns 267.
Elfrīda Padručik — Ns 2192.
Oskars Gaigals — Nš 1044.
Augusts Bēttulsons — Ns 1921.
Vilhelmine Lankenfeld — Ns 1767.
Klāra Dāl — Ne 397.
Mjačislavs Ginčevskis — Ns 2394Ida Bucholc — Ns 379.
Elza Elberg — Nš 3167.
Kārlis Kustiņš — Ns 721.

16) Marija Līkais — Ns 102.

kura izdota 3. oktobrī
1923. g., ar
17) Jēkabs Abelīts — Nš 1660.
Nš 24479, par ieķīlātiem priekšmetiem ,
18) Kārlis Alutis — Nš 3269
pieteikta ka zuduse.
19) Vilis Cimdiņš — Nš 2707.
kuru īpašumā šī zīme
Personas,
2J) Kārlis Zutte — Ne 1383.
atrastos, tiek uzaicinātas 3 mēnešu laikā
21) Augusts Brandts—Ns2185 . 16195
zīmi
nodot bankā vai uzdot savas
likumīgās tiesības uz to.
Pēc 3 mēnešiem augšminētā zīme
tiks noteikta par nederīgu un uz Dores
pagodinās uzaicināt akcionāru kungus uz
Dancko/f vārdu izdota jauna ķīlu zīme.
16188
Valde.

Iii» tinotlln bankai ati. sali. lalile

āfkārtēju Tīspāfēja sapajti

Ziemeru pag. valde
ar
šo izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pa?i
ar Ni 515, izdotu no šīs kuja notiks sestdien, 28. novembrī š. g-,
pag. valdes 23. oktobrī
1920. g. uz pulksten 9 no rīta, Kaļķu ielā Nš 30, dz. 2.
Lizetes Toma m. Svāmp, dz. Upmal v.
Dienas kārtība:

14545 _ 1) Bankas kapitālu pārvērtēšam.
7. iecirkņi 2) Pamatkapitāla palielināšana un jaunu
protokola psmata no
14. oktobja š. g.
akciju izlaišana.
Rīgas pilsētas valdes
nodokļu nodaļa 3) Statūtu grozīs «na.
izsludina pilsoņa Edgara Graepera no- 4) Dažādi priekšlikumi un paziņojumi.
Uz Rīgas pilsētts policijas

zaudēto zirga
nederīgu.

pasi

ar Nš 246/3140 par
1470O

16187

Voide.

