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Ministr" kabineta sēde š. g. 14. oktobrī,
Noteikumi par neatmaksājamu pabalstu
saimizsnieg šanu kara izpostītām
niecībām ēku atjaunošanai.
Rīkojums pilsētu un apriņķu skolu valdēm
un pamatskolu inspektoriem Latgalē.

Valdības rīkojuipi un pavēles
Noteikumi

par neatmaksājamu pabalstu Izsniegšanu kara nopostītām saimniecībām
ēku atjaunošanai.
Tekošā 1926 27. budžeta gadā neatmaksājamiem pabalstiem ajvēlētie Ls 300.000
izlietojami sekošā kārtā:
1.
Pabalstus var saņemt tās kara nopostītās saimniecības:
1) kurām trūkst kāda saimniecībai ne
pieciešama ēka;
2) kuras jau stājušās pie savu saimniecību atjaunošanas un ir izrādījušas gribu atjaunot nopostīto;
3) kuras saņemtos pabalstus izlietojušas ēku atjaunošanai.
Pabalstus nevar saņemt tādas karā nopostītas saimniecības:
1) kuras

ir

iegūtas

pec kara

pirkšanas

ceļā;
2) kuras līdz šim saņēmušas eku cel-

šanai

pabalstus

kopsumā

vairāk

par Ls 300,—;
3) kuru īpašniekiem ir rūpniecības vai

tirdzniecības
uzņēmumi
vai citi
ienesīgi īpašumi un
4) kuru
zemes
platība
ir mazāka
par 3 ha.

1. pie'zīme.

Par

saimniecībai

pieciešamām uzskatamas

tās

neēkas,

kas uzskaitītas instrukcijā par būvkoku
izsniegšanu (sk. „Valdības
Vēstneša" 1925. g. 218. numurā.)
2. piezīme.
Zvejnieki, ja viņi nav
zvejnieki - lielrūpnieki, var saņemt
pabalstus ari tad, ja viņu zemes
platība ir mazāka par' 3 ha.

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

pie pabalstu

piešķiršanas

3.
Piešķirama pabalsta suma vienai saimniecībai nevar būt mazāka parLs 200.—
"n nevar pārsniegt Ls 500.—.

4.
Saņemtie pabalsti izlietojami
ne Pieciešamo
ēku celšanai.

vienīgi

5.
Pabalstu piešķiršanai lauksaimniecības
Pārvalde uzdod 'pagastu valdēm sastādīt
ec noteikta veida
to sava pagasta

kara
kurām

""postīto

saimniecību sarakstu,
1noteikumu pamata pienāktos dabūt

4.
Pagasta

padomes

sēdes

atzīmē padomes lēmums par katru mutiski vai rakstiski pieteiktu saimniecību,
pievedot pieteikuma pieņemšanas vai noraidīšanas iemeslus.

ceļ ' P.[ā jninēto sarakstu pagasta valde
ša'nai
pa£aita padomes caurskatiUn aPstiprināšanai un pēc tam līdz
ar D ,
Ceio °melsedes Protokola norakstu netinu -lesuta 'auksaimniecības pārvaldes
p. lec'bas nodaļai.
ZLm e' P'e nopostīto saimniecību
sa
ca_urskatišanas
pagasta
dom
Paaicināmi ar padom~Sede
dev
balst esibārn vietējie izpostīto
,
'
ao/h

pa

jj.°'kongresa padomes delegāti,
tādi ir un viņiem līdžjā-

J Pagastā
Paraksta

sēdes protokols.

Rīgā, pilī N» 1. Tel. N8 20031
Atvērts
9-3
no pulksten

Valkas

apriņķī,

Strenču

lopu ļaunā karsoņa
Madonas

apriņķī,

izmaksa tieši vai caur pagastu valdēm
lauksaimniekiem. ?
Piezīme.
Lauksaimniecības pārvaldei ir tiesība piešķirt pabalstus saim-

govi
7. Rēzeknes
apriņķī, Varakļānu pag. Poču sādžā Do-

niecībām ari

tādos

pagastos,

10.

lauksaimniecības pārvaldes būvniecības
nodaļa tieši un caur vietējām valdības
vai pašvaldības iestādēm.
_ 1L
Citam vajadzībām izlietotos pabalstus
valdība piedzen piespiedu kārtā atpakaļ
līdz ar 7% gadā, skaitot no pabalsta iz-

sniegšanas dienas.
Lai

nekavētu

1».
pabalstu

piešķiršanu
7. pantā minētie saraksti jāiesūta mēneša
laikā, skaitot no sarakstu veidņu saņemšanas dienas pagasta valdē.
Rīgā, 1926. g. 5. oktobrī.

kuma
8.

Rīkojums
pilsētu un apriņķu
skolu
un pamatskolu inspektoriem

valdēm
Latgalē.

Baltkrievu izglītības pārvaldei pakārtotās skolās par skolotājiem var būt tikai
personas,

kuras

var uzrādīt Balt-

pārvaldes

pagaidu

ap-

Izņēmumi pielaižami tikai attiecībā uz
latviešu skolotājiem, kas pasniedz latviešu
valodu;
pārējus priekšmetus pēdējie

neniekam

—

par

ļaunā karsoņa

N°

5 —

Jānim

par influencē

86,85
28.

29.

60,—

likvidēšanas

pag. Dižkrēslas

Madonas

Briedim

258 —

—

apriņķī,

181,—

Augustam

33.

844,50

par

liellopu

Jaun-Ješkās

Pēterim

Sīma-

liellopu

ļaunā

—

par

dēļ

gaļā

.... ' ....

gaļā nokauto govi, kura ie-

140,—

37,—

Ludzas apriņķī, Ludzas pilsētā Aleksejam Semjonovam

— par liellopu ļaunā karsoņa dēļ nogalināto un tech-

76,05
37.

niskiem nolūkiem izmantoto
govi
Bauskas apriņķī,
Iecavas
pag.

Purmalos

77,10

Osvaldam

Pūriņam

— par influencā
kritušo zirgu
._ . . . .
43,40 38. Rīgas apriņķi, Ādažu pag.
Vec-Kulās Dorotejai Taube
— par liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā nokauto govi

Neretas

89,25

112,50

pag. Taunes muižā Kārlim
Amoliņam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ nogali42,90

432,50

65,75

Kopā 5219,50
Veterinārvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis

Valmieras apriņķī, Pociema

«

.

nokauto govi

33.—

. ....

.

lopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā

Markovam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ galā no-

Bunkas Matīsam Melbardim
— par liesas sērgā (Anthrax) kritušo govi . . .

cilts grāmatā

35. Daugavpils apriņķī, Krāslavas pag. Gintoftu sādžā
Lizbetei Voin — par liel-

pag.

ļaunā karsonī kritušo govi.

59,60

Rīgas apriņķī, Krapes pag.
Krapes muižā virsmežzinim

rakstīta

kauto teli

105.—r

nokauto

par

dēļ gaļā nokauto bullēnu .
19. Madonas apriņķī, Virānes
pagasta Dzērbēs
Jūlijam

86,50

nim

i*ri-

18. Madonas apriņķī, Jaungulbenes pagasta Podniekos
Ernestam Kanaviņam
—
par liellopu ļaunā karsoņa

r

—

Oskaram Zommeram — par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ

—

karsoņa dēl galā nokauto
govi
.. ' .. ' ....

nāto govi.

90,—

nāto govi
Cēsu apriņķi, Gatartas pag.

govi

66,50 36.

apriņķī,

liellopu

ļaunā karsoņa dēļ gaļā nokauto govi ......
32. Valmieras apriņķī, Valmieras pag. Liel-Ruģenos Her-

Lēdas muižā Andrejam Jansonam — par liellopu ļaunā

Jēkabpils

par

kauto govi

34.

Lubejas

Virbu

235,75

manim Rozenbergam — par
trakuma sērgas dēļ nogali-

21. Kuldīgas apriņķi, Griķu pag.

1.05,—

Cubatās

bergam

112,50

kauto govi .
17. Talsu apriņķī,

22.

435,—
Ogresgala
Voldemāram

3L Talsu apriņķī, Virbu pag.
Akmeņos Mārtiņam Kreic-

dēļ

muižā

44,—

iniluencā

pag. Ķipīšos
Kalniņam — par zirgu influencā kritušo ķēvi . . .
apriņķī, Prāviņu
30. Tukuma

348,—

pagasta Krogzemos Ottim
Saleniekam — par liellopu

35,

par

apriņķī,

pag.

pag. Lubejas muižā Jānim
Jēkabsonam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-

52,50

Rīgas

karsoņa

nogalinātiem vienu
zirgu
un 2 ķēvēm
15. Kuldīgas apriņķī, Kabiles

20.

—

kritušo zirgu

bertam — par lipīgās maz-

asinības

74,50

Ventspils apriņķī,
Puzes
pag. Kāpšos Fricim Sauleskalnam

kritušo zirgu-

dēļ nogalināto zirgu un iznīcinātiem priekšmetiem
.
14. Liepājas apriņķī, Vaiņodes
pag. Krūzēs Teodoram Ul-

Ls.

kar-

pils pag. Sprukstos Pēterim
Zvaigznēm — par liellopu
ļaunā karsoņa deļ gaļā nokauto govi

Aleksandram Iesalniekam —
par ļauno ienāšu (malleus)

G. P 1 i g a v k o.

Salmiņam
ļaunā

soņa dēļ galā nokauto govi

par

ķēvi
13. Daugavpils apriņķī, Līvānu
pag. Priežkalna saimniecībā

55,25

27. Daugavpils apriņķī, Krust-

Sabanovam

tušo govi

1. Valmieras apriņķī, Pāles pag.
Pāles muižas centra Fēliksam Samsonam — par
liellopu ļaunā karsoņa deļ
. . .
galā nokauto govi
2. Liepājas apriņķī, Pērkones
Miķelim
pagasta Paviļās
Klievem — par liellopu ļauna
karsoņa dēļ gaļa nokauto
govi
3. Madonas apriņķī, Jaungulbenes pag. Videniekos Jānim Baķim — partrakuma
sērgas dēļ nogalināto govi

300,—

Jānim

par liellopu

ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-

—

Ar šo tiek grozīts 1923. g. 3. jūlija
rīkojums M» B 2048 („Valdības Vēstneša"
1923. g. 141. numurā).
Rīgā, 1926. g. 9. oktobrī. N° B 542.

Ziņojums

—

miram Strupkovam

liesas sērgā (Anthrax)

par izsniegto zaudējumu atlīdzību
par sērsu dēļ nogalinātiem un
sērgās kritušiem lopiem 1926. g.
septembra mēnesī.
(Lik. kr. 1920. g. 175. un 1922. g. 22.)

Putriņās

45,90

karsoņa

Neimanim —

influencē kritušo zirgu-ķēvi
12. Jaunlatgales apriņķī, Bolvu
pag. Rezgaļu
saimniecībā

Baltkrievu

Smuškovam — par

pag. Kļučņiku ciemā Kazi-

Ernestam

Valdības iestāžu paziņojumi.

74,—

11. Jaunlatgales apriņķī, Viļakas

16.

Vi-

dēļ galā nokuuto govi uu
bulli *...
. _ ....
26. Rīgas apriņķī, Plāteres pag.

60,70

10. Daugavpils apriņķī, Krustpils pag. Vējkaķos Pēterim
Kalniņam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļa nokauto govi

apriņķī,

par liellopu ļaunā

liellopu

var pasniegt tikai ar Baltkrievu izglītības

S. Jaudzems.
izglītības pārvaldes
priekšnieka vietas izpildītājs

55,—

dēļ gaļā no-

kauto govi

105,—

Jaunlatgales

liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi . . .
25. Rīgas apriņķī, Ķeipenes pag.
Pičos Albertam Fišeram —

karsoņa

dēļ gaļā nokauto govi . .
9. Jelgavas apriņķī, Vecauces
pag. Vāverēs Kārlim Kan-

Ls.

sērgas dēļ nogali-

Aluzam

Tukuma apriņķī, Cēres pag.

pārvaldes atļauju.

Izglītības ministra biedrs

zirgu

Madonas apriņķī, Jaungulbenes
pag.
Videniekos
Jānim Zvirgzdiņam — par

ļakas pag. Janopoles ciemā

Auziņās Fricim Rambam —

liecību ar skolu virsvaldes direktora vai
viņa palīga un Baltkrievu izglītības pār-

valdes priekšnieka parakstiem.

sērgā kritušo

par liellopu ļaunā

Zemkopības ministris M. Gailīts.
Finansu ministra biedrs J. Bokalders.

24.

natam Visockim — partra-

noteikumiem.

Izsniegto pabalstu izlietošanu kontrolē

23.

—,80

trakuma

dēļ nogalināto un iznīcināto

kuri

visumā neskaitās par
nopostītiem,
bet kuros ir nopostīta viena vai otra
atsevišķa
saimniecība, ja tā atbilst

personas

Lubejas

atsevišķām
pēc pag. valžu iesūtītiem
sarakstiem lemj lauksaimniecības pārvalde
un lēmumus apstiprina zemkopības ministris. Uz šo lēmumu pamata kredita
departaments piešķirtās
pabalstu sumas
saimniecībām

—.

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras

nāto govi
94,—

pag. Kaulos Otilijai Skarain — par liellopu ļaunā
karsoņadēļgaļānokautogovi
6. Valkas apriņķī, Ziemeru pag.
Griguļās Augustam Tiltiņam
— par liellopu ļaunā karsoņa

Par pabalstu

Ls.

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi Itdz 30 vienslejigām
rindiņām
Ls 4,—
b) par katru tālāku rindiņu
—,15
citu iestāžu sludinājumi
par katru
vienslejīgu rindigu
—,20
c) no privātiem par katru'viensl. rindigu
(par obtigat. sludin.)
...
...

dēļ no-

galināto govi
5.

9.
piešķiršanu

Kantoris un ekspedīcija:

miesta Centrālās savienības
„Konzums" koku zāģētavā
Pēterim Lūsiņam — par liel-

protokolā jā-

"atmaksājamus pabalstus.
Pirms 5. pantā minētā saraksta sastāšanas pagasta valde ar cirkulāru uzai."a pieteikties visas pagastā kara norautas saimniecības, kurām vēl nav
jaunotas viena
vai vairākas saimniecībai
p ecie šamās
ļ '
_ēkas un kuras ari atbilst.
. Panta pirmā daļā minētiem noteiku-

un svētkudienas

dfe^^^B^^

^^

tādas

dodama tām saimniecībām, kuras jau sākušas ēkas celt vai sagatavojušas vajadzīgos būvmateriālus.

oficiāls
svētdienas laikraksts

Redakcijai
k
<ff^
^^T
ro^*j
Rīga, pilī JVo2. Tel. J\fe 20032 ^
fcŠļS^Š
gPj^
H
Runas stundas no 11—12
^"*$gr

krievu izglītības
Priekšrocība

g&a

Graudiņš.

Iecelšanas.
Rezolūcija
Ns 58
Jaunlatgales aprigķa priekšnieka II iecirkņa palīguKarli Medni
ieskaitu IX kategorijas 2. pakāpe no š. g. 1. oktobfa, izmaksājot algu pec
šis pakāpes no š. g 1. oktobra lidz viga atsvabināšanai no amata — š. g. 23 oktobra.
Rīgā, 1926. g. 11. oktobrī. Ms 12652
Iekšlietu ministris Ed. Laimīgs
Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.

_

5stnesi8_
Valsts

laikā

noder

bibliotēka

1. oktobrim,

no š. g. 1. aprija līdz

no: Dr.
M. Valtera — Conference Internationale de l'Emigration el de l'Immigration
ģenerāl— 3 sējumi; Latvijas
saņēmusi sekošus dāvinājumus

konsulāta
besserung

— KonjunkturVircburgas

Vācijā
—

1 broš.;

universitātes

H,

Kustermann,

—

Die Entvricklung der baverischen Lokomotivindustrie; Gossmann, R. Dieschuld-

piena

un

piena

produktu

apstrā-

dāšanai un pārdošanai. Tāpat veterinārārstam un viņam padotiem kontrolieriem
ir tiesības ņemt tuvākai izmeklēšanai ne
piena un
viņa produktiem paraugus.
Pilsētas valdei

ir

dzību rezultātus

tiesības šādu pārrau-

publicēt

tējos laikrakstos,
pa pilsētu.

periodiski vie-

kā ari redzamās vietās

Piezīme.
Piena kontroles pārzinātāju veterinarāstu pilsētas valde var
iecelt ama ā
piekrišanu.

tikai ar veterinarvaldes

verschreibungsāhnliche Aktie ; Popp, G.
Die Kulmbacher Malzindustrie; Konig, H.
Zur experimentellen Untersuchung der B. II. Pārdošanai pielaižamas
Musikalitāt; Stummer, J. Geheimbiindelei;
piena un krējuma
šķiras.
Bergmann, F. Der friih- und vorzeitige
2. §. Atļauts pārdot sekošas piena un
fiir krējuma šķiras :
Blasensprung in seiner Bedeutung
Geburt und Wochenbett; Criegel, R. Die
1) Pilnpiens, 2) rūgušpiens un biezpiens,
Einwirkung
von Acridiniumsalzen auf 3) vājpiens, 4) augstākā labuma piens
kupplungsfāhige Substanzen ; Harbauer, H. (t. i. bērnu piens), 6) vārīts, pasterizēts,
Aromatische Fornimidchloride und ihre sterilizēts un homogenizēts piens, 7) paVerwendung zur Synthese von Oxyalniņas (ķērnes piens), 8) saldais krējums,
dehyden; Stfihler, A. Die Regelung der 9) skābais krējums, 10) piena preparāti,
Abtreibung im Entwurf zu einem deu- kā: kefirs, jogurts, lactobacillins, kontschen Strafgesetzbuch von 1919; Spiess, denzēts piens u. t. t.
H. Ueber die Einvvirkung von DimethvlPiezīme.
Piena preparātu ievešana
(Tetrahydrodikollid )e)
auf
Dipvridulun pārdošana atļauta vienīgi tad, ja
Dihalogenalkylate — 10 brošūras; caui
uzrādīts \iņu sastāvs vai pagatavošanas veids.
Latvijas
pilsētu
un
miestu
kongresu
biroju:
Monographien
deutscher Landkreise Bd. II.; Monogra-

phien deutscher Landgemeinden Bd. III.,
Monographien deutscher Stādte Bd. XIII.;

XIV., XV., XVI., Zeitschrift fiir Kommunalwirtschaft
6 eks. un 1 žurn. num.;
Somu sūtniecības, Rīgā — Tikkanen. L'Art moderne en Finlande —
1 gr.;
Viļņas
bibliotēkas
—
Brenszteju Bibliotēka Uniwersyteca —
1 gr.; Svensk-ryska sāllskapet —
Svensk-Ryska
Sāllskapet Arsskrift 1926.
— 1 broš.; Nezināmiem — 6 izstā-

des tirgus

katalogi un

tismus.

1 gr.

Rheuma-

Valsts bibliotēka izsaka pateicību

visiem

Valsts bibliotēkas direktors
M.Stumbergs.
Pasta

ziņas.

Atklāta pasta palīga nodaļa:
Leimaņi — Jēkabpils apriņķī Biržu
pagastā ar vienkāršu un ierakstītu sūtī-

jumu pieņemšanu un izsniegšanu.
Slēgta pasta palīga nodaļa nodaļa
Rīgā,

Slokas ielā

N° 40

tin

Lagastes

dzelzsceļu stacijā.
galvenais direktors A. A u z i ņ š
Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š

Valdības

darbība

Ministru kabineta

sēde

1926. g. 14. oktobrī.
1.

Pieņem papildinājumu

un

pārgro-

zījumu projektu likumā par akcizes nodokli no tabakas un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem un nolemj to iesniegt Saeimai.
2. Pieņem papildinājumu noteikumos

par
13. mēneša algas izmaksu valsts
darbiniekiem un nolemj to izdot pārvaldes kārtībā.

3. Apstiprina pa dzelzsceļu virsvaldes
materiālu apgādes priekšnieku līdzšinējo
materiālu

apgādes

priekšnieka

palīgu

inženieri Jāni Kalcenau'u.

Valdības

vietējo iestāžu

Saistošie

noteikumi

par tirgošanos ar pienu un piena
produktiem Ventspilī
Pieņemti 1926. gada 25. septembra
domes sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas

pašvaldības

departamenta

1926. g. 6. oktobra rakstu Ne 108071.
I.

Tirgošanās

ar

pienu

un

krējumu.
1. §.

palīdzību.

Uzraudzība

par pienu, krējumu

un visādu citu piena produktu pievešanu,
pārstrādāšanu, uzglabāšanu un pārdošanu
Ventspils pilsētas valde uzdod sani'arai
komisijai, policijai, pilsētas veterinārārstam un no minētās valdes ieceltiem un
veterinārārstam padotiem piena kontrolieriem. Minētai komisijai un personām
ir tiesība katrā laikā pārraudzīt piensaimniecību un piena produktu veikalus, noliktavas, piena pievedumu uz tirgus un
pienicās, piena iznēsātāju trauku saturu

un visādas tirdzniecības telpas, kur ar
pienu un piena produktiem tirgojas, tāpat ari tos traukus un priekšmetus, kuji

uz 13. oktobri 1926. g.

Lati.
S.
PASĪVĀ.
AKTĪVĀ.
Bankas
naudasi
zīmes
apgrozībā.
monētās
kasē
un
Zelts lējumos un
.23,619,12154 Pamata kap tais .....
nie ārzemi emisijas bankām

.

SBŠSf ? '?::: :*SK?
aas

3007,.,
f,'//. *70 „

'-K : : : • f$SS'Ž
s sara :-.:• .. :: : ļ««

Sar^j^rri
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1926. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par
',
kutas nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četn simti klg), kas pec paritātes 1 klg

Piezīme : uz

13. oktobri

_

Ls 3444,444 nodrošina

,

?

•

•

•

•

......

.

pieci simti tūkstoši dtlanem), kas pec pa2) ar S 1500 000— (viens miljons
Ls 5,18/62, nodrošina
ritatfS $ 1,— = 1,5046 gr. tīra zelta =
simti deviņdesmit divi tūkstoši septiņdesmit
3) ar £ 692.076,—/— (pieci
- 7,32238 gr. tīra zelta
mārciņām), kas pēc paritātes £ 1,—
sešām angļa
=
25,22155,
nodrošina
Ls

30^73^*
'
'°"> -

.

826fifi«
c
>«™.ow>
-

777iq™
,aou

'

L^^

Rīgā, 13. oktobrī 1926. g.

-

14,933 ,074
-MM^-

Padomes priekšsēdētājs R i n g o 1 dTļ<Thi7n7s^
15580

.

Galvenais direktors

.

Krējumā

jābūt

bodēs)

jābūt

ierīkotiem

jābūt

vēsām

plauktiem, gal-

un soliem nokrāsotiem ar baltu
izlietai ar ceeļļas krāsu, bet grīdai
mentu, asfaltu, linoleumu, akmeņa _ pardiem

Telpām

un viņās

nedrīkst

15° o tauku

vielu, bet tā gulēt un dzīvot, bez tam jāizkar redzamā
sauktā sakultā krējumā nemazāk kā 25o. vietā uzraksts, ka smēķēt aizliegts.
Saskābušais, saldais
krējums
6. §.
13. §. Tirgošanās ar pienu un krē-

skaitās par skābo krējumu, ja satur ne
par 20% tauku vielu, bet tā
sauktam presētam krējumam jāsatur vismazākais 30°/o tauku vielu.
7. §. Augstākā labuma pienam (t. i.

mazāk

K

Vanags.

jumu atļauta sevišķi ierīkotās telpās vai
atsevišķi norādītās vietās uz turgus laukumiem.
Tāpat ari pārējās tirdzniecības telpās pienu un krējuma pārdo-

21. §.

rojamos traukus,

slimību (mēri, _ liesas

difteritu,

bakām,

sērgu,

tifu,

nas un pārdošanas

ziņā.

prasības uzstādītas

šo obligatorisko no-

teikumu sevišķā
§.

Par

Sās speciālās

pielikumā.

vārītu

pienu

saucas

piens,

kurš bijis sasildīts līdz 100° Celz. (80° R.).
Par pasterizētu pienu saucas tāds piens,
kurš turēts zināmu laiku siltā temperatūrā no 50 līdz 90° Celz. (40 līdz 72° R);
pārdodot pasterizētu pienu, uz traukiem
jāuzrāda
sasildīšanas temperatūra
un
ilgums. Par sterilizētu pienu saucas
piens, kurš vārīts (sterilizēts) pilsētas
valdes vai pilsētas veterinārārsta pielaistā
aparātā.
Piens
jāsterilizē
hermētiski
slēgtās pudelēs ar uzrakstu, kad sterilizācija
notikusi.
Homogenizēts piens,
kas apstrādāts homogenizacijas aparātā,
kurš atzīts par derīgu no pilsētas valdes
vai no pilsētas veterinārārsta.

atsevišķas telpas piena un krējuma
došanai, tad pēdējās nepieciešami

pārjāie-

rīko atsevišķi skapji šo produktu uzglabāšanai.
Tādiem
skapjiem
jābūt
nokrāsotiem no ārienes un iekšpuses
baltu eļļas krāsu.

ar

Piezīme.
Ja uz sanitārās komisijas
vai pilsētas veterinārārsta atzinuma
piena un piena produktu pārdotavas

vai ietaisēs pie piena un piena produktu

pārstrādāšanai

nebūtu

pie-

skarlatini,

kolieru u. t. t.j
tad uzņēmuma īpašniekam neKavējoties
jāziņo par to pilsētas valdei ne vēlāk
par 12 stundām, pēc slimības konstatēšanas.
Personas, kurām uz rokām vai

sejas atrodas strutojoši augoni

un vātis

vai slimo ar tuberkulozi un citām lipīgām slimībām, vai kurām sakari ar
slimām personām, kuras slimo ar kādu

šanu var atļaut, ja tās atzītas no sanibērnu pienam) tez vispārīgām pilnpiena tārās komisijas un pilsētas veterinārārsta
īpašībām vēl jāizpilda speciālas prasības par piemērotām savam uzdevumam. Ja no augšminētām slimībām,
kā piena iegūšanas, tā viņa apstrādāša- minētās tirgotavās nav iespējams ierīkot darboties ar piena arodu.
24.

§.

Gadījumos,

lipīga slimība pie kādas

nedrīkst no-

ja

parādījusies

no

personām,

kas nodarbojas ar piena arodu, pilsētas
valde
pēc

var aizliegt
ārstu
un

uz laiku
sanitārās

tirgošanos
komisijas

ieskatiem piena iestādēs un piena tirgotavās.

25. §. Katras govs saslimšanas gadījumā īpašnieks ziņo nekavējoties par to
policijai vai sanitāram veterinārārstam.
26. §. Piena un piena produktu iz-

mērotas kā vietas, tā iekārtas ziņā, meklēšanas -laboratorijas vadītajam ir
pilsētas valdei ir tiesības tās katrā tiesības pieprasīt no piena un piena prolaikā slēgt.
duktu tirgotājiem, veterinārārsta aplie14. §.
Visām
personām,
kuras
tircības par to govju veselības stēvokli un
gojas ar pienu un krējumu,
jābūt tīri ēdināšanu,
no kurām tirgotavas saņem
un kārtīgi apģērbtām
un ari jānēsā pienu un piena produktus.
gaišs priekšauts,
kas
sniedzas
līdz
C. Tirgošanās ar sviestu.
kaklam.
Visi priekšmeti, kuri nāk sa27.
§. Zem nosaukuma sviests (skābkarā ar pienu un krējumu, arvien jātur
III. Pārdošanai nepielaižasaldsviests)
krējuma
vai
eksporta
tīri un jāuzglabā tīrā un sausā vietā.
mais piens un krējums.
laucinieku
sviests,
15. §. Izsniedzot pienu pircējam, piens krējuma vai Parizes
9. §.
a)
Aizliegts
pārdot
pienu
un
vai virtuves sviests) jāsaprot kāds no
krējumu no slimam ar tuberkulozi un iepriekš labi jāsamaisa.
dabūts
kulšanas
piena
vai krējuma
citām sērgām govim, kā ari no slimām
16. §. Stingri aizliegts garšot pienu
sviests
tadeļ
un
produkts,
tauku bagāts
govimar tesmeņa iekaisumiem un tādām un krējumu no traukiem, kurus lieto
nedrīkst sevī saturēt nekādu citu tauku,
slimībām, kuras saistītas ar temperatūras mērīšanai. Tāpat aizliegts pie parauga
pieder pie piena
kā vienīgi
tos, kuri
paaugstināšanos, b) pienu, kuram pie 2 noņemšanas aiztikt ar pirkstiem krējumu sastāva.
stundu ilgas stāvēšanas nostājas dibenā un citus piena produktus; pārdevējam
28. §. Kausētam vai krievu sviestam
apšaubāma kārtā, c) pienu un krējumu, jāaizliedz to darīt ari pircējiem. Pienu
sviests
sevī jāsatur ne mazāk par 96°o
kurš uzrāda rūgtu un netīru

rīkojumi.

A.

ar separatora

8.

Pasta un telegrāfa virsvaldes

Latvijas bankas nedēļas pārskats
**•

Visiem traukiem, izņemot mē
jābūt tā ierīkotiem lai
varētu labi aiztaisīt. Lai vāki labi ' ai?
taisītos, atļauts
lietot baltu dvieli
3. §.
Par
pilnpienu
skaitās
govju
vai
pergamentu,
spundētiem
bet
var
but
ari
no
nekādā gadījumā lUDa
ketu.
Grīdas
piens, kas iegūts caur pilnīgu govju izdēļiem.
Sienas un tas, salmus vai riņķis, kuri satur svinu
nokrāsotiem
slaukšanu, ir bez kādiem piemaisījumiem, un
22. §. Stingri aizliegts lietot
ar
kaļķiem
vai tiem
griesti
jāizbalsina
nav nokrējots un
satur ne mazāk kā
piena
traukus
kādam nebūt citām vajadzībām
jābūt
eļļas
nokrāsotiemar
krās^
3°,e tauku vielu.
Rūpniecības uzņēmumos, izņemot piena pārstrādāšanu, uzglabāPiezīme.
4. §. Par vājpienu skaitās nokrējots
lielā vairuma, šanu, izvadāšanu.
pienu
pārstrādā
kur
piens un piens, kas satur mazāk par
no cementa VII. Piensaimniecības un
jābūt
ziņā
grīdai
visādā
o
tauku
vielu.
3°
piena
vai asfalta.
pārdošanas
nodarbināto perPiezīme.
Pārdodamais piens bez
sonu saslimšana.
sevišķa citāda apz.mējuma skaitās
12. §.
Telpas katru dienu jāvēdina
par pilnpienu.
un pamatīgi jāmazgā ar ūdeni un ziepēm.
23. §. Ja piensaimniecībā, darbnīcā,
spļaujamiem piena tirgotava, ražotāja vai tirgotajā
5. §. Krējums ir no piena noņemta Telpās jābūt novietotiem
atšķaidījumu.
ar
zublimatu
ar taukiem bagātākā daļa vai ari atdalīta traukiem
dzīvoklī kāda persona saslimusi ar lipīgu
ne mazāk kā

ziedotājiem.

_Nr23 2

garšu, nenormālu krāsu (zili, sarkanu u. t. t) nenormālu smaržu, nenormālu izskatu vai
satur asinis, d) _ pienu un krējumu, kuri
satur slimības sēnītes, e) Pienu un krējumu no govim, kufas lietojušas nāvīgas
un stipri iedarbojošās zāles, kas pāriet
pienā (arzeniku, vemjamo akmeni, opiju
u. t. t.); f) no tādu saimn ecību govīm,
kur
pie cilvēkiem plosās epidēmijas:

koliera, tifs, asinssērga un difterits.
Piezīme.

Nederīgi

lietošanai

pro-

dukti iznīcināmi.
IV.

Piena

iegūšana.

10. §.

Govis jātur tīrās, sausās un ar
pietiekošu gaisa tilpumu telpās. Govis
jātur ūrībā.
jābūt apApkopējiem
ģērbtiem tīrās drēbēs. Slimojuši ar ādas
un venēriskam slimībām apkalpotāji nav
pielaižami piena iegūšanas iestādēs un
pie govju slaukšanas.
V.

Piena

un

krējuma

uz-

glabāšana, pārstrādāšana,
izvadāšana
11. §.

un

Tirdzniecības

pārdošana.
iestādēs (piena

un krējumu atļauts garšot ar tīru karoti.
Karote pārdevēja ielej pārdodamo produktu.
17. §. Rati, kuros pienu un piena
produktus izvada, jāuztur tīrībā.
Šinīs

_

sviesta

pārejam
daļu, visām
šķirām — ne mazāk par 80%.

tauku

' 29. §.
Ūdens
saturs sviesta nevar
pārsniegt eksporta, Parizes galda — ļ^'
2
kēka — 18°/o un kausētā krievu — 1 / Ļ:
ratos stingri aizliegts _ vest atkritumus,
nedrīkst di
sviestā
30.
§.
Skābuma
_
meslus vai vispār tādus priekšmetus,
vairāk kā 4%.
..
„
kuri var piedot pienam sliktu garšu un
31. §. Sviestu krāsot atļauts tikai J
smaku.
nekaitīgam augu krasām (p iem. kurku >
VI.
Piena
trauki.
orleanu un burkānu sulu) kaut kaauu
18._ §. Piena un krējuma uzglabāšanai
metāns
krāsu vielu lietošana (analina,
un pārvadāšanai lietojami trauki, kas pastingri aizliegta.
_. „?,; *
gatavoti no stikla, fajansa, porcelāna,
32. §. Sviests nedrīkst saturēt nekaj
mala, labi cineta bleķa, alvotas dzelzs
izņ
"g
konzervējošu vielu piemaisījumu
m»»
un koka. Visos traukos jābūt pietiekoši
sviesta
sāli.
Pēdējā
var
būt
lielam _ caurumam, lai varētu trauku iek^
veida, bet ne kristālos un ne
šieni ērti un labi aplūkot un iztīrīt.
par 3%.
i jadu
19. jj. Tiaukiejn, ar kuriem mērī pienu
but "<
33. §. Sviestā nedrīkst
un krējumu, jabut _ izgatavotiem no mau
\,j|u
netīrumu un piemaisījumu:
teriāla, kurš neatstāj nekādu iespaidu uz
cit ^
nekādu
paniņu un vispārīgi
un
pienu un krējumu.
Minētiem traukiem
(kartupeļu, spalvas, matu, nļSt atjabut ar tādu rokturi, ka pienu un krēpiemaisījumu) izņen
citu tauku
jumu
smeļot cilvēka roka
neaizkārtu ļautas.
_
, ijkai ai
trauka saturu.
34. §. Sviestu atļauts pārdot
20. §. Visi piena un piena produktu
materiāli ^
svaru. Visi lietojamie
trauki ikdienas rūpīgi nomazgājami.
arvien u>
un darba rīki
turami

.

^

*^\.

Pie

tīrībā.

svēršanas

sviesta

lietot tikai tīru per^tīšanas atļauts
^ainenta Pyain jgje |0 saistošo noteikumu
saucami pie likumīgas at-

1grošanā

li&tias-

par
Maksas noteikumi
izmeproduktu
a
„\ e n
klēšanu:
produktu izmeklēšanu
piena
c Par
.hiicratorisko noteikumu pārkāpējiem
f„fgadījumā Ls 2,- līdz Ls 3,-.
produktu izmeklēšanu
<>7 Par p iena
personām Ls 1,— līdz
privātām
n
V

L5

par p iena produktu paraugu nopieprasījumu, izmšanu uz īpašnieka
, mz vietas (neieskaitot izmeklēšanu)

,g

Ls 2,-.

stundu

'«o Par izmekUšanu rezultātu rakizsniegšanu attiecībā uz
4a atzinuma
Ls 1-.
produktiem
Jena
* 40 Par apliecību izsniegšanu tiesu
. c,(ām iestādēm (neieskaitot zīmog?.,.,.
rodokli) Ls !,-?
periodiski nosaka
41 Piena kontroli
_
pilsētas valde.'
f
42. Piena paraugus savāc pilsētas
veterinārārsts vai viņam, padotie piena
ontrolieri policijas kartībnieka _ pavadībā.
43, Piena paraugus sakrāj_ slēgtos
nodod analīzei pilsētas vetetankos un
jnarārstam pie saraksta, kurā aizrādāms
f «ucina numurs un piena parauga īpaš44, ' Piena

paraugus

periodiskai kon-

īolei sniedz pārdevēji bez
pilsētas veterinārārsta vai

kavēšanās

viņa

uz

padoto

stipri

būvētas kūtīs, kuru sienas un grīdas var viegli un labi notīrīt. Grīdām
jabut ar notekam un no materiāla, kas
nelaiž cauri slapjumu. Tādas govis jātur atsevišķi no citām, atsevišķās kūtīs,
uz kuru durvīm jastavattiecīgam, skaidri
salasāmam un_ nenodzēšamam uzrakstam.
Sīskutis pastāvīgi jāuztur vislabākā tīrība. _ Viņām vajaga būt apgādātām ar
labu ūdeni, kura vadi ievilkti tieši pašas
kūts telpas.
3. Pirms govis ievieto kūtīs, tās apskatāmas no veter." ārsta un ievietojumas
tikai tad, ja atzītas par veselām. Pie
slimu ar _ tuberkulozi kustoņa atrašanas
veterinar-arstam jāsper no valdības noradītie soļi
un jālieto zinātnes atzītās
metodes. Par veseliem atrastās govis
apzīmē ar ausu markām pēc tekošiem

numuriem.
4.

ladai

jāuzsien.
krietni
jānomazgā un aste
Govju slaucējām vajaga būt tīri ģērbtām
ar gaišu, līdz kaklam sniedzošos priekš-

likumu

autu.

veikšanas,
kam noteikts
Latvijas-Igaunijas robežu atvērs preču brīvai apgrozībai bez

ar

tur

esošām govīm

jāatrodas zem pastāvīgas vet.-ārsta kontroles.
5. Vet.-ārsta pārraudzību rezultātus un
rīkojumus ieraksta sevišķā žurnālā, kuram jāatrodas pie govju īpašnieka un
kujš jāuzrāda tām personām, kam uzticēta uzraudzība par
pienu
un piena

tāda paša temperatūrā.

pienam, pārdodot

Augstāka labuma

pircējiem,
par

drīkst
15° C.

(12° R.)

kaut

i,

?

SS1

6^^3729ars
c', l ? ft- V eidners.
^ļ^t
A. Kalve.

V.

^<<iesas 3. civilnodala,

P-un

R-Pamata
,J

b'*"i Pnv attiesibu *

zaicin,.

- 2011. -201 4.
Slma

"a

un

ko P-

Čertova

lsas personas, kurām

un ārzemju

tas ienākumus uzskatīs par kopējiem un
sadalīs starp abām valsts kasēm pēc
iedzīvotāju skaita pēc sevišķi nosakāmiem principiem. Līdz muitas
ūnijas
izvešanai abas līgumslēdzēju puses ap-

spīdīgās stikla

saimniecisko līgumu komisijā, kura vien-

rakstīts
un

pudelēs,

uz

kurām uz-

Vakar

Igaunijas

12.

projekts

pārrunāts

piensaimniecības

nosaukums, balsīgi atzina, ka projekts uzskatams par

mēnesis

dabūts.

kad

piens

Pu-

pieņemamu pamatu tālākām sarunām.

delēm jābūt cieši slēgtām ar tādu ietaisi,
kura nepielaiž pudeles attaisīšanu, bez
tās ietaises sabojāšanas.

pienu.

KURSI.

Augstāka labuma piens drīkst pa-

7.

izdos

Par katru

piena

tāpat ari ar simptoniem, kuri norāda uz
viņas nekavējoties jāizvieto no viņu speciālās kūts. Piens mē-

attiecīgas garantijas, ka viņi

pilsētas sanitārai

govs saslimšanas

tuberkulozi, tad

kādas

pretenzijas,

strīdi

vai

/

Rīgas

L

viņu izcelšanās (pašu ražotu

preču) izšķirības un stāsies spēkā muitas
ūnija. Līdz ar " to Latvijas-Igaunijas mui-

Rīgas biržā,

1926. gada

15. oktobri.

rādīties pārdošanā tikai nevārītā veidā.
13. Tirgotājiem, kuri vēlas pārdot un
De v i z e s:
tirgoties ar augstāka labuma pienu, kurš 1 Amerikas dolārs ....
5,183 — 5,193
25,16 — 25,24
iegūts ārpus Ventspils pilsētas iecirkņa, 1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijas franku ....
14,80 — 15,10
produktiem. Šai žurnālā govju īpašnieks izdod šā pielikuma 1. punktā minēto at100 Betijas franku ....
14,50 — 14,80
ieraksta ari ziņas par govju barošanas ļauju tikai tad:
100 Šveices franku
....
99,80 — 100,80
veidu un par katru barības pārmaiņu.
20,85 — 21,25
a) ja piensaimniecības
šāda piena 100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu. . . .
138,25—139,30
6. Pilsētas valdes
veselības nozare
atrodas
iegūšanai un apstrādāšanai
100 Norvēģijas kronu . . .
173,20—125,05
nosaka, kādus barošanas līdzekļus viņu
tādās vietās, kuras pēc pilsētas 100 Dānijas kronu ....
137,00—139,10
kaitīgā fespaida dēļ uz piena labumi nevaldes domām, pilsētai viegli pie100 Čechoslovaķijas kronu
.
15,25 — 15,55
drīkst lietot to govju barošanai, no ku100 Holandes guldeņu . . .
206 80 — 208,40
ejamas un
Vācijas marku
....
122,80 — 124,10
rām nodomāts dabūt augstākā labuma
b) ja minētie tirgo āji pilsētas valdei 100
100 Somijas marku ....
12

ierunas pret šaī tiesā 28. sept. 1926. g.
publicēto 1926. g. 31. maijā Pļaviņās,
'
i
,
mirušās Mades Pētera m. Čertov, dzim.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
Beitan, atr. Lāc, 1916. g. 12. janv. pie
rar.ties. lik. 1967., 2011.—2014. un Stukmaņu pag. tiesas taisīto testamentu,
'B. p. p. un Balt. privāttiesību kop. kā ari visas personas, kurām ir kaut
II. p. pamata, uz Amālijas Jāņa m. kādas tiesības uz mir. Mades Čertov
«fiit lūgumu uzaicina visas personas mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
«pm ir kaut kādas pretenzijas, strīdi kā mantiniekiem, legatarijiem, iideikomiņas pret šaī tiesā 21. septembri misarijiem, parāddevējiem u. t. t., pie4g. publicēto 1923. g. 16. martā teikt savas tiesības, pretenzijas un ieruPiles pag., „Androni" mirušā Jāna nas minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
*faa. Rušmana (Drušmana) 1919. g. skaitot no šī sludinājuma nodrukāšanas
?'martā mājas kārtībā taisīto testa- dienas.
»*i, kā ari visas personas, kurām ir
Ja tas minētā'termiņā nebūs izdarīts,
kādas tiesības uz mir.
Jāna Ruš- tad minētās personas atzīs kā atteikušās
£
"
vai sakarā ar šo no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
g mantojumu
tojumu , kā mantiniekiem, iegatari- bet testamentu pasludinās par likumīgā
Jļ
P, īideikomisarijiem , parāddevējiem spēkā gājušu.
I"., pieteikt savas tiesības, pretenRīgā, 5. oktobri 1926. g. L JMs 4492.
«»n ierunas minētai
tiesai sešu mēPriekšsēd. v. A. Veidners.
kaitot
no
14840a
Sekretārs A. Kalve.
šī sludinājuma
2a .'P.
Rašanas dienas.
.«tas minētā termiņā nebūs
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
izdarīts,
«minētas personas atzīs
kā atteikušās pamatojoties uz 10. junija 1926. g.
"gan un zaudējušas savas tiesības, likumu
un civ. proc. lik. 2060. un
ment
likt,,11 'gā
spēkā 2002. p., ievērojot Mārča Mārča d.
" par
lijušu
Bormana lūgumu un savu 14. sept.
ki, 1926. g. oktobri.
L Ne 4404.
1926. g. lēmumu, paziņo,'ka parādBormans
parādu
pēc
tļPriekšsēd. v. A. Veidners.
nieks Mārcis
?
Sekretārs A. Kalve.
obligācijas
par
1200 rb|., apstipr.
18. jūlijā 1905. g. Ne 284 uz nekustamo
?a apgabaltiesas 3.
civilnodala,
lrk.
apr., Eikina muižas
f-^
1967., 2011.-2014. un īpašumu Valmieras
P- un Balt. privāttiesību kop. zemnieku zemes ,,Lepenu" mājām ar
51 j
mata uzaicina visas personas, zemes grāmatu reģ. Ne 1517, izdotas
'
irānii, ļ
kadas Pretenzijas, strīdi no Mārča Mārča d. Bormana par labu
'ka m**
Pēterim Mārča d. Bormanim ir samak™
P"* šaī tiesā 21. septembrī
I.
Miceto 1926. g. 15. maijā sājis, bet šī augšā minētā obligācija
nevar
tikt izsniegta atpakaļ parād'' »Al|gstiņos" mirušā niekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
^ «nd:. ilrtin?,- DzervL'. 1926- 8- tamdēļ kā air gājusi zudumā.
P'._ Maa'onas notāra Osten*na
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodala
% Pe sn,f't(! tcstamentu , kā
ari
visas personas, kurām būtu
'"« . . kurām ir kaut kādas uzaicina
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
™'r
Ra'monda
Dzērve
Kurnu u * ;
pieteikties
tiesā viena mēneša laikā,
Sitinrt?i?rāarSo mantojumu, skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un aizParaddevejiem u. t. t., piekā
ja
šīs personas noteiktā
rāda,
liet ai t
' l)retenzijas un ieruobligāciju atzīs par
'
nepieteiksies,
laikā
'/: "«ai seši, mēnešu laikā,
lūdzējam
dos tiesību
un
"«"linajuma nodrukāšanas iznīcinātu
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.
JVs 4360
Rīgā, 6. oktobrī 1926. g.
ntf"niņā nebūs
kā uizdarīts .
5
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Pf^nas atzīs
atteikušās
Sekretārs A. Kalve.
14833a
zau«|ušas savas
tiesības,
nt
Pasludinās
par likumīgā
i
apgabaltiesas 3. civilnodala,
ii.ii

trīsgadējs termiņš,

venciju.

laikā iespēju

valdei

dos katrā

tās piensaimniecības

pārraudzīt, kuras ražos pārdodamo
pienu.
. Pilsētas galvas vietā J. Z ā 1 ī t s.
Sekretārs A. G i 1b e.

1926. g.
pamatojoties uz 10. jūnija
likumu ' un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Eduarda Kriša d.
zv. adv. Jūlija
Ābele pilnvarnieka
un
savu 5. oktobra
lūgumu
Arāja
parādnieks
1926 e lēmumu, paziņo, ka
obligācijas
Eduards Ābele parādu pēc
nov.1914. g.
par 3000 rbļ., apstipr. 20.
k» 673 uz nekustamo īpašumu Valmieras

apr.,

Idus

muižas

,97—13,17

100 Igaunijas marku . . . .
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs
....
Dārgmetāli:
Zelts 1 kg

Latvija un citas valstis.

zemnieku

zemes

parāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 6. oktobrī 1926. g.
Ne 4548
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Rīgas

Sekretārs A. Kalve.
apgabaltiesas

3. civilnodala,

pamatojoties uz
10. junija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Elizabetes Dāvida
m. Biirkevič lūgumu un savu lēmumu
no 5. oktobra
1926. g., paziņo, ka
parādniece Elizabete Burkevič parādu
pēc obligācijas par 3000 rbļ., apstipr.
18. marta 1896. g. Ne 411 uz nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā 4. hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. Ne 285, izdotas
no Kārļa Burkeviča par labu Kārlim
Kārļa d. Burkevičam
ir samaksāts,
bet šī augšā minētā obligācija nevar
atpakaļ
parādniekam
tikt
izsniegta
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodala
uzaicina personas, kurām būtu tiesības
obligāciju,
pieuz
augšā aprādīto
teikties viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
,.Valdības Vēstnesī" un aizrāda, kā

ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju

3425 — 3445

Sudraba 1 kg

.

92 — 100

1902. g. Ne 358 uz

nekustamu

5°/o neatkarības aizņēmums

.

98 — 100

4°/o Valsts prem. aizņēmums .
6°,o Zemes bankas ķīlu zīmes
bankas
ķīlu
8°/d Hipotēku

98—100
92—-93

zīmes

atzīs par

iznīcinātu

un

lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.
JVs4091
Rīgā. 6. oktobrī 1926. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s
Zvērināts biržas makiers

Th. 5 u m m e r s

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram
īpašumu

Jaun-Vidus-Patmuižas JV° 17a mājām Rīgā 3. hipot. iec. ar zemes grāmatu
ar zemes grāmatu reģ. Ne 5886, izdotas reģ. Ne 866, izdoto no Arona Kana par
no Eduarda Ābeles par labu Eduardam labu Edmundam Vilhelma d. Iršikam,
bija
cedējis
Jura d. Meisteram ir samaksājis, bet kas minēto obligāciju
šī augšā minētā obligācija nevar tikt blanko, kura obligācija bija pārgājusi
izsniegta "atpakaļ parādniekam' dēļ dzē- uz Hermani Kārļa d. Kampe kā blanko
šanas zemes grāmatās, tamdēļ kā ir cesionaru, kas viņu bija cedējis atkal
gājusi zudumā.
blanko un kura obligācija 6. aprilī
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodala
1925. g., ir dzēsta uz Rīgas apgabaluzaicina visas personas, kurām būtu tiesas 1925. g.3. febr. lēmuma pamata un
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju, 2) par 6000 rbļ. atlikumā no obligācijas
pieteikties tiesā viena mēneša laikā, par 12000 rbļ. pirmatnēja
lielumā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums apstipr. 15. febr. 1905. g. Ne 175 uz to
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizpašu nekustamo īpašumu ? par labu
rāda, kā ja šīs personas noteiktā laikā Michailam
Ivana d. Gusevam, kas
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz- viņu ir cedējis blanko, no kuras oblinīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt gācijas Ivans Filipa d. Šiškins kā

14834a

1,37—1,395
57,00 — 67,00
50,70 — 51,70

Vērtspapīri:

i

ir

un

Piens no viņa iegūšanas vietas jāizsniedz rūpīgi iztīrītās bezkrāsas caur-

nesi pirms atnešanās un 14 dienas pēc
Igaunijas ārlietu ministra biedrs
atnešanās nav pielaižams pārdošanai kā
H. Toffers
dāšanu un pārdošanu.
augstākā labuma piens (bērnu piens).
iesniedza ārlietu ministrim K. Ulmanim
' '.. Augstākā labuma piena, tā sau8. Kūtīs priekš govīm, no kurām Igaunijas pretprojektu muitas ūnijas līa bērnu piena, pārdošanai ir vajadabū augstāka labuma pienu ir atļauts gumam. Igaunija pieņem muitas ūnijas
ļļja pilsētas valdes sevišķa atļauja.
pakaišiem lietot vienīgi vēl tīrus, nelieprincipu. Muitas ūnijas realizēšanai pro.. Govis, kuru piens nāk pārdošanā totus salmus, zāģu skaidas un toriu.
jekts paredz sekošuspriekšdarbus: 1) muiai augstākā
labuma piena nosaukumu,
9. Govis vienmēr rūpīgi jātīra un jā- tas tarifu saskaņošanu, 2) muitas likumu
aišās, plašās, viegli izvēdināmās, uztur tīrībā. Pirms slaukšanas tesmenis saskaņošanu, 3) nodokļu un monopolu

.' Tiesu sludinājumi.

satiksmes

ņemas noslēgt pagaidu tirdzniecības kon-

11.

gadījumu nekavējoties jāziņo tam veterinārārstam,
kura pārraudzībā stāv zināmā
stājas spēkā pēc
45, Šie noteikumi
kūts.
Kad
pēc
notikušas izmeklēšanas
'nedēļām no viņu izsludināšanas dienas govis izrādās saslimušas ar kādu no li[valdības Vēstnesī" un līdz ar šo skaipīgām slimībām vai saslimušas ar greta atcelti visi līdz šim izdotie saistošie
mošanas orgānu bojājumiem un caureju,
soteikumi šinī lietā.

Speciāli noteikumi
-augstāka
labuma, tā sauktā
hrnii piena iegūšanu, apstrā-

to

būt temperatūra ne augstāka

piena kontrolieru pieprasījumu.

Pielikums pie § 7.

4)

saskaņošanu un 5) sociālās likumdošanas saskaņošanu. Pēc šo

priekšdarbu

Šīm personām tieši pirms slaukšanas ar ziepēm un
birsti jānomazgā
rokas līdz elkoņiem.
Pirmās
piena
strāvas jāatlej atsevišķi,
pārējais piens
jāieslauc ar vates filtru
pārklātā slaucenē un tūliņ ārpus kūts jāatsaldē vismaz līdzlO0 C. (8° _R.) un jāuzglabā
10.

diena
kūtij

saskaņošanu,

transporta tarifu

blanko cesionars vienu obligācijas

daļu

par 6000 rbļ. ir cedējis Solomonam
Brakmanim par ko 1913. g. 18. nov.
ir izgatavots atsevišķs zemes grāmatu
dokuments Ne 16621, kura Brakmanim
cedēta daļa 1925. g. 6. aprilī ir dzēsta

Rīgas

8 lapas puses.

apgabaltiesas

3.

civilnodala,

ar savu 1926. g. 14. sept. lēmumu ii
atzinusi
Michailu
Moiseju Jēkaba d,
Muratovu
par maksātnespējīgu parādnieku, kamdēļ iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs labprātīgi; 1) uzlikt aizliegumu uz parādnieka nekustamiem īpašumiem, ka ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās,
2) paziņot
Rīgas apgabaltiesai par visām prasībām pret

maksātnespējīgo parādnieku,

kā ari stirnas, kas pienākas iestādēm.
Privātpersonām
jāpaziņo apgabaltiesai par savu parādu prasībām no
parādnieka, kā ari par stirnām, kādas
parādniekam pienākas, neskatoties vai
maksājumi
notecējuši
vai ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā ari
par

maksātnespējīgā

nekustamiem

īpašumiem, kuri atrastos viņa pārziņā
uz atsevišķiem
noteikumiem.
Augšā

minētie

paziņojumi

izdarāmi

četru mēnešu laikā, skaitot no šī sluuz Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 3. febr. dinājuma
iespiešanas dienas
,,Vald.
lēmuma pamata, bet obligācijas at- Vēstnesī".
likumu par 6000 rbļ. minētais Siškins
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g. ).Ms282-l.g.
ir cedējis blanko.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Tāpēc apgabaltiesas' 3. civilnodala
14869a
Sekretārs A. Kalve.
uzaicina visas personas, kurām būtu
3. civllnod.,
tiesības uz augšā aprādītām
obligā- Rīgas apgabaltiesas
cijām pieteikties tiesā viena mēneša uz Latvijas civiiJiKumu kop. 36. p. pielaikā, skaitot no dienas, kad šis sludizīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
nājums iespiests ,,Valdības Vēstnesī" laulātie draugi — Leopolds Ābrama d.
un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā Lep&te un Cesa Zustnaņa m. Lepate,
laikā
nepieteiksies,
obligācijas
atzīs oz'in. Kaplan, noslēguši savstarpīgo laulīpar iznīcinātām un lūdzējam dos tie- bas līgumu pie Rīgas notāra E. Trautsolta
sību attiecībā
uz obligāciju, apstip. 1926 g. 8. oktobrī reģistra J* 45/4866,
15. febr. 1905. g. par 6000 rbļ. atlikumā viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
saņemt obligācijas dublikātu, kurš iz- ii atcēluši vietējo civillikumu 79. un
pildīs oriģinal vietu, bet attiecībā uz turpni. p. p. paiedzēto laulāto mantas
obligāciju, apstiprinātu 28. febr. 1902. g. kopība.
par 14000 rbļ. atlikumā, izdot apliecību
Rīgā, 13. oktobrī 1926. g.
L.^6 4712
Priekšsēd. v. A. Veidners.
dēļ iemaksātās naudas saņemšanas.
Rīgā, 4. oktobrī 1926. g. '
JV°4152 15505
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
14733a
Rīgas

Sekretārs A. Kalve.
apgabaltiesas

3. civilnodala,

Rīgas

apgabaltiesas

3. civllnod.,

saskaņa ar civiiuroces* likuma 1958 i ,
paziņo, ka 1926. g. 26. oktobri minētās
nodaļas

atklāta

tiesas

sēdē

nolasīs

atklātā tiesas sēdē 5. oktobri 1926. g.
1926. g. 2. aprilī Romā mirušā Oskaraizklausījusi
Jāņa Nikolaja Jēkaba d.
Aleksandra Antona dēla Kobvlinska noApsīša lūgumu dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma:
1) atzīt tarielo testamentu.
14835a
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā, 13. oktobri 1926. g. L. J* 4207
par iznīcinātu uz nekustamo īpašumu
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodala
Rīgas pils. 2. hip. iec. ar zemes grām.
15497
Sekretārs A. Kalve
jun.
1926.
likumu
reģ. Ne 1009, apstipr. 7. janv. 1906. g.
pamatojoties uz 10.
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. ,Vs 5 obligāciju par 2000 rbļ. Ivanartl Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
Andreja
un
GriAndreja
d. Rozitim
par labu, kas saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p,
pamata, ievērojot
gorija Ousevu pilnvarnieka zv. adv. minēto obligāciju ir cedējis blanko, ka paziņo, ka 26.okUbrī 1926. g, minētas
obligācija
ir pārgājusi
uz nodaļas atklātā
Pavīla
tiesas sēdē
nolasīs
Ouseva lūgumu un savu lē- pievestā
mumu no 21. sept. 1926. g. ar šo paziņo, Hermani Kārļa d. Kampe kā blanko 1926. g. 2 t. iebruarī mirušā Viesienas
ka lūdzējiem Andrejam un Grigorijam cesionaru, kas viņu ir atkal cedējis pag. Bērziņu mājas īpašnieka Pēttra
Indriķa dēla Bruceta testamentu.
Ouseviem ir gājušas zudumā sekošas blanko.
i) par 14000 rbļ. atliRīgā, 8. oktobrī 1926. g.
.M> 2037 ļ Rīgā. 13. oktobrī 1926.g.
L. J* 4511
2 obligācijas:
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēdei, v. A. Veidners.
kumā no ' obligācijas par 20000 rbļ.
15081a
Sekretārs A. Kalve.
15398
Sekretārs A. Kalve.
pirmatnēja lielumā, apstipr. 28. febr.

Rīgas

apgabaltiesas

3. civilnodala,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1923. g. 24. aug.

Rīgā mir. Margrietas Dāvida m. Libert ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-

apstipr.

1896. g.

22.

janv.

.Ns

23

uz

nekust. īpašumu Madonas apr., Vietalvas muižas atdalīto muižas zemes
, .Baloden Ne 93" māju, ar zemes grām.
reģ. Ne 122, izd. no Jura Šiliņa par
labu baronam Vilhelmam Kazimira d.
fon der Palēnam, kura obligācija ar
Rīgas apgabaltiesas 1911. g. 17. maija
rezolūciju atzīta par iznicinātu un viņas
vietā izdotas kreditoriem
baronesei

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.

pamata paziņo, ka pēc 1926. g. 12. apr.

Mārcienas pag, ,,Brašos" mir. Mārcienas
pag. „Asme" mājas īpašnieka Jāņa An(Miķelsona) ir
dreja d. Michelsona
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie-

Rīgas

apgabaltiesas

3.

civilnodala,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Marijas Ozoliņ un
Annas Priedīt lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas pretenzijas strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
16. oktobrī 1923. g. publicēto 1923. g.
3. septembri Rīgā mirušā Smiltenes pag.
,,Lejas-Mize" pusmājas
Valkas apr.,
īpašnieka Kārļa Dāvā d. Priedīša, 1923.
g. 25. augustā pie notāra Čulkova taisīto
testamentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mir. Kārļa
Priedīša mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, parāddevējiem
u. t. t, pieteikt savas tiesības, pretenzijas un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā .skaitot no šī sludinājuma nodrukāšanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
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Ja minētās personas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad helmam Vilhelma d. fon der Palēnam iespiešanas dienas.
augša uzradītā terminā nsav as «esktiesības
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minētās
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viņas atzīs kā šīs tiesības
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Rīgā, 8. oktobri 1926. g.
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tiesas
sēdē
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1926.
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2014.
un
2019.p.p.
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uz civ. proc. lik. 2011.,
uz civ. proc. lik. 2011 9I4
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
'
Jāņa
d. Kaloša
Jāņa
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 8. nov. izklausījusi
pamata paziņo , ka peVlcm 201
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
lūgumu
dēļ
bipotekarisko
parādu
dzē^
Ipiķu pag., Marguzu mājās mir. Jāņa
Viskaļu
pag., Padmanu
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 9. janv.
J'-'*
1) atzīt par samakIndriķa d. Tilta ir atklāts mantojums šanas, nolēma:
Aleksandra Mārtiņa rj p^J* *'
slimnīcā mir. Salacas pag. jaunRīgā,
sātu
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un uzaicina, kam ir uz šomantojumu, vai
atklāts
mantojums'
otLaazu)
un uMī.- na i
saimniekajura Andreja d. Lazi
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, apstipr. 27. janv. 1914. g. Ne 103 uz ir atklāts mantojums un uzaicina, kam spēkā gājušu.
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'*,,Dzene
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minēfideikomisarijiem ,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
kreditori»™ *
tai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no Ne 13" Madonas apr. ar zemes grām.
pieteikt šīs tiesības
kreditoriem
u.
t.
t.,
Sekretārs
A.
Kalve.
"L"'
14841a
fideikomisarijiem,
minēU
.'
reģ. Ne 2000 un izdoto Emmai Jēkaba
šī sludinājuma iespiešanas dienas.
menesu laikā, skaitot no šī i, !s
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
*
Ja minētās personas savas tiesības m. Kalos, dzim. Anzon par labu.
'
iespiešanas dienas.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
skaitot no šī sludinājuma
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
Ne 1378 mēnešu laikā,
Rīgā, 8. oktobrī 1926. g.
Ja mi ietās personas sava, « ?
iespiešanas dienas.
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
ja minētās personas savas tiesības 2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop augša uzrādīta termi ņa nepk- i'!' "'
15085a
Sekretārs A. Kalve.
viņas atz^s kā šīs tiesības
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g. L. Ne 4581.
augšā uzrādītā terminā nepieteikts, ad 2451. p. pamata, uz Līzetes Baumanei
' '?
za ,
Rīgā,.5.,oktobrī 1926 E
Priekšsēd. v. A. Veidners.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas. lūgumu uzaicina visas personas, kurām
fr
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
14862a
Sekretārs A. Kalve,
Priekšsēd. v. A vhrt ***
Rīgā, 6. oktobrī 1926. g. L Ne 4578. ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ieruuz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
Vejnen
14852a
Priekšsēd.
v.
A.
Veidners.
pret
šai
tiesā
5.okt.l926.g.
publicēto
_
Sekreta? s
nas
pamata paziņo, ka pēc 1914. g. 2. martā 14847a
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
Sekretārs A. Kalve.
i925.
g.
12.
martā
Rīgā
mir.
Pētera
Rīgas apgabalfiesaiTTīvīIn^r
Kalna-Vītiņos
miruša
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p. Jaun-Piebalgas
"
Anša d. Baumana, 1925. g. 1-. martā pie uz cv.proc. lik. 2011., 2014.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
pamata paziņo, ka pēc 1909. g. 31. dec. Spriča Apaļu pa ir atklāts mantojums
Jļp
Rīgas notāra E. Trautsolta taisīto testapamata paziņo, ka pēc
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
Turaidas-Lēdurgas draudzē mir. Mār-'
1907 „'
mentu, kā ari visas personas, kurām ir Alūksnes , pag.,
vai
sakarā
ar
to,
tiesības
kā
mantinie„Sisinu"
tiņa Holcmaņa ir atklāts mantojums
pamata paziņo, ka pēc 1922. g. 2. febr. kaut kādas tiesības uz mir. Pētera
māisVlJŠ
Jēkaba Ādama d. Bērziņa
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, Igaunijā, Saugastē mir. Bejas muižas
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības jaunsaimnieka Vilhelma-Teodora Kārļa Baumana mantojumu vai sakarā ar šo mantojums un uzaicina , kam ir „ ?
vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniemantojumu, kā mantiniekiem, legatari- mantojumu, vai sakarā ar
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot d. Lbsner (Loesner), ir atklāts mantoto «2
jiem, fideikomisarijiem, parāddevējiem kā mantiniekiem, legatarijiem'
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
jums un uzaicina, kam ir uz šo mantonS
u. t. t., pieteikt savas tiesības, pretenzimisanjiem,
kreditoriem u.'t i
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
Ja minētās personas savas tiesības jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā manl"
jas un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu šīs tiesības minētai tiesai
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad tiniekiem, legatarijiem, fideikomisarino šī sludinājuma iespiešnaas dienas.
sešu r2
laikā,
skaitot
no
šī
sludinājuma
nodrulaikā, skaitot no šī sludinājuma
Ja minētās personas savas tiesības viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
jiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs kāšanas dienas.
Z
sanas dienas.
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g. L. Ne 4541. tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
tas
minētā
termiņā
nebūs
izdarīts,
Ja
minētās
personas
Ja
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
savas
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
tie*.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
tad minētās personas atzīs kā atteikušās augšā uzrādītā terminā
dienas.
nepieteiks u
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g. L. JVa 4100. 14856a
Sekretārs A. Kalve.
no ierunām un zaudējušas savas tiesības, viņas atzīs kā šīs tiesības
zaudērab.
Ja minētās personas savas tiesības
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā, 5. oktobri 1926. g. l jļfcļta
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad bet testamentu pasludinās par likumīgā
14863a
Sekretārs A. Kalve.
spēku gājušu.
Priekšsēd.
v
A. Ve
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p. viņas atzīs kā šī tiesības zaudējušas.
Rīgā, 5: oktobri 1926. g. L Mi> 4556. 14853a
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
Sekretārs A. Kalu
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g.
L. Ko 453.
pamata paziņo, ka pēc 1920. g. 3. febr.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p. Rīgā mir. Staņislava Staņislava d. PoRīgas apgabaltiesas 3. civilnodala
14842a
Sekretārs A. Kalve.
14848a
Sekretārs A. Kalve.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 20. aug. kamanis ir atklāts mantojums un uzuz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019 «i
Rīgā mir. Kār|a Jēkaba d. Mellis ir aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
pamata paziņo, ka pēc 1922.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
atklāts mantojums, un uzaicina kam ir sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p. uz civ. ties. lik. 1967., 2011.— 2014. un Mārsnēnu pag., „Massuļos" mir. jļ
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, legatarijiem, fideikomisarijiem, kredipamata paziņo, ka pēc 1924. g. 8. janv. 2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop. Pētera d. . Riekstiņa ir atklāts man»,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, toriem, u. t. t, pieteikt šīs tiesības miĻaudonas pag., Āriņu mājās mir. Jāņa 2451. p. pamata, uz Martas Upe, dzim. jums un uzaicina, kam ir uz šo man»
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t., nētai tiesai.sešu mēnešu laikā, skaitot
Jura d. Proda ir atklāts mantojums un Udris lūgumu uzaicina visas personas, jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā mepieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
kam ir uz šo mantojumu, vai kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi tiniekiem, legatarijiem, fideiko mis*
uzaicina,
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
Ja minētās personas savas tiesības sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, vai ierunas pret šaī tiesā 5. okt. 1926. g. jiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt a
iespiešanas dienas.
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad legatarijiem, fideikomisarijiem, kredipublicēto
1924. g. 31. dec. Valmieras tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā.
ja minētās personas savas tiesības viņas atzīs kā šī tiesības zaudējušas.
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minē- pag., ,,Radziņos" mir. Pētera Mārča d. skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
augšā uzrādītā .terminā nepieteiks, tad
Rīgā, 5. oktobrī 1925. g. L. Ne 4577. tai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī Ozola, 1924. g. 14. nov. pie Valmieras dienas.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
sludinājuma iespiešanas diemnas.
Ja minētās personas savas tiesības
Priekšsēd. v. A. Veidners.
pag. tiesas taisīto testamentu, kā ari
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g. L. Ne 4432. 14857a
Sekretārs A. Kalve.
Ja minētās personas savas tiesības visas personas, kurām ir kaut kādas augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, ml
Priekšsēd. v. A. Veidners.
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad tiesības uz mir. Pētera Ozola mantojumu viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
14866a
Sekretārs A. Kalve.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas. vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantiSekretārs A. Kalve.
uz civ. proc. lik. 2011 .,2014 . un 2019.p.p.
Rīgā, oktobri 1926. g. L. Ne 4550.
niekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, 14854a
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
pamata paziņo, ka pēc 1919. g. 19. sept.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
uz civ. lik. proc. 2011., 2014. un 2019.p.p. Valmierā mir. Mārča Jāņa d. Tomsona 14849a
Sekretārs A. Kalve.
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai pamatojoties uz 10. jun. 1926. g. likumi
pamata paziņo, ka pēc 1926. g.24. martā ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. pamata.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
Veclaicenes pag., ,,Kangaros" mir. Jē- ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
sludinājuma nodrukāšanas dienas.
to, uz civ. proc. lik.
ievērojot Amālijas Anša m. Remes
2011., 2014. un 2019.p.p.
kaba Jāņa d. Lācīša ir atklāts mantotiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, pamata
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, lūgumu un savu lēmumu no 5. oktobra
paziņo,
ka
pēc
1923.
g.
27.
jul.
jums un uzaicina, kam ir uz šo mantokreditoriem
u.
t.
t,
fideikomisarijiem,
Ērģemes
Silmuižā mir. Konstantīna tad minētās personas atzīs kā atteikušās 1926. g. ar šo paziņo, ka parādniece
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā manpieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
no ierunām un zaudējušas savas tiesības, parādu pēc 4 obligācijām, apstiprinātiniekiem, legatarijiem, fideikomisarimēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma Jāņa d. Petersona ir atklāts mantobet testamentu pasludinās par likumīgā tām uz nekustamu īpašumuSlokasvabft
jiem, kreditoriem u. t. t.. pieteikt šīs iespiešanas dienas.
jums un uzaicina, kam ir uz šo mantospēkā gājušu.
muižas muižas zemes gruntsgabaluM
jamu, vai sakarā ar to, tiesības kā mantiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
ja minētās personas savas tiesības
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g. L JMē 1628. Jaun-Dubultos, Rīgas apr. ar zemes
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad tiniekiem, legatarijiem, fideikomisarigrāmatu reģ. Ne 1130, 1) par 1000 rbļ.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
dienas.
jiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
14843a
Sekretārs A. Kalve.
no 31. maija 1896. g. N° 68 pār labu
tiesības
minētai
tiesai
sešu
mēnešu
laikā,
Ja minētās personas savas tiesības
Rīgā, 5. oktobri 1926. g. L. Ne 4554. skaitot no šī sluļnājuma
Kārlim Kārļa d. Icmanim, 2)parw
iespiešanas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
dienas.
rbļ. no 11. jul. 1900. g. ar JVs 141par *
Priekšsēd.
v.
A.
Veidners.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p. Lui Siman 'a d. Tālam, 3) par 2000 *
14858a
Sekretārs A. Kalve.
Ja minētās personas savas tiesības
Rīgā, 5. oktobri 1926. g. L. Ne 4471.
ka pēc 1919. g. 19. martā no 28. febr. 1903. g. JNs 56 par labu Jāaugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad pamata paziņo,
par
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas. ? Trikates draudzē mir. Miķeļa Pētera d. zepam Jāzepa d. Kirkillo un 4)
.V
14868a
Sekretārs A. Kalve.
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g. L. Ne 4622. Rozenberga ir atklāts mantojums un 4000 rbļ. no 23. nov. 1907. g. ar
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai par labu Krišam Jura d. Alksnim, blantoļ
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 16. febr.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, cedētas ir samaksātas, bet šis augs
14850a
Sekretārs A. Kalve.
Vainižu ,,lesalkājās" mir. Alfrēda Kārla
atklātā tiesas sēdē 28. sept. 1926. g.
legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditod. Kružkopa ir atklāts mantojums un
minētās obligācijas nevar tikt izsnieļr»
izklausījusi
Pētera Aleksandra Kriš- uzaicina,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas »
kam ir uz šo mantojumu , vai
jāņa d. Viļumsona lūgumu dēļ hipouz 10. junija
1926. g. tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši mes grāmatās, tamdēļ ka ir !!•''-? ?"
sakarā ar to .tiesības kā mantiniekiem , pamatojoties
dzēšanu nolēma:
tekarisko parādu
legatarijiem, f ideikomisarijiem, kredito- likumu un civ. proc. lik. 2060. un 2062.p., sludinājuma iespiešanas dienas.
,j
zudumā.
1) atzīt par samaksātām 2 obligācijas
ievērojot Valsts zemes bankas lūgumu
Ja minētās personas savas tiesības
riem u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilncffl
par 5000 rbļ. katrā, apstipr. 1912. g.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši un savu 5. oktobra 1926. g. lēmumu, augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad uzaicina visas personas, kurām ?
13. apr. Ne 1092 Voldemāram Kristapa
paziņo, ka parāds pēc obligācijas par viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas. tiesības uz augšā aprādītām obligācija',
sludinājuma iespiešanas dienas.
d. Kaminam par labu un ar Ne 1093
kā pirkšanas sumas atlikuma
i»
Rīgā, 6. oktobrī 1926. g. L JVs 4352.
minētās personas savas tiesības 700 rbļ.,
pieteikties tiesā viena menesa
Ja
Rūdolfam Kristapa d. Kaminam par
sludina»
Priekšsēd. v. A. Veidners.
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks , tad nodrošinājums, apstipr. 13. dec. 1878. g.
skaitot no dienas, kad šis
labu uz nekustamo īpašumu Rīgas
aiz»
Ne 1683 uz nekustamo īpašumu Valkas 14845a
Sekretārs A. Kalve.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
iespiests „ Valdības Vēstnesī" un
pilsētā, otra hipotēku iec. ar zemes
apr., Kageru muižas zemnieku zemes
noteiktā laika nepr
ka
ja
šis
personas
Rīgā,
5.
oktobrī
1926.
g.
L.
Ne
Rīgas
apgabaltiesas
3.
4018. Ķelles Ne 58 mājām ar zemes grāmatu
grāmatu reģ. Ne 793.
civilnodala,
izniun.
teiksies, obligācijas atzīs par
Priekšsēd, v. A. Veidners.
reģ.
Ne 3769/1778, izd. no Ernsta atklātā tiesas sēdē 5. oktobrī 1926. g.
Rīgā, 8. sept. 1926. g.
J\š:2198
tiesību prasīt P»«
un
lūdzējam
dos
14859a
Sekretārs A. Kalve.
Ērtuma par labu Fridricham fon Grotem izklausījusi Aleksandra Nikita d. BogPriekšsēd. v. A. Veidners.
dzēšanu zemes grāmatām.
ir samaksāts, bet
šī augšā minētā danova atstātās mantas aizgādņa zvēr.
Sekretārs A. Kalve.
15083a
Priekšsēd. v. A. Ve;
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
adv.
Teodora
Dobržinska
obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ
pal.
lūgumu
Sekretārs A. Kai>
15087a
uz
civ.
proc.
lik.
2011.,
2014.
un
2019.p.p
dēļ
aizgādniecības
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, ka ir
iecelšanas par bezRīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
pamata
paziņo,
ka
pēc
1914.
g.
21.
nov. gājusi zudumā.
vēsts prombūtnē esošā Jāņa Kārļa d.
Rīgas apgabaltiesas 3. «gļflgjj
atklātā tiesas sēdē 5. oktobrī 1926. g,
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodala Alba-Albina mantu, nolēma: par prompamatojoties uz 10. jun. '^' .«,
izklausījusi
Valsts zemes bankas lū- Kuguros mir. Jakoba Strauss iratklāts
d. Alba- un civ. proc. lik. 2060. un 2062JJ
gumu dēļ bipotekarisko parādu dzē- mantojums un uzaicina, kam ir uz šo uzaicina visas personas, kurām būtu būtnē esošā Jāņa Kārļa
d. om
šanas
uz
,,Ančku
Ne 5A" mājām mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā tiesības uz augšā aprādīto obligāciju, Albina atstāto mantu iecelt aizgādnie- ievērojot ļēkaba Jēkaba
oktobri
mantiniekiem,
legatarijiem,
fideikomi5.
pieteikties
cību,
par
ko
ar
pavēli
pazi
savu
piederošām V.
tiesā
viena
mēneša
ņot
Rīgas
lūgumu
un
Kalniņam
nolēma:
laikā,
lēmumu, paziņo, ka paradnieKbjļj
1) atzīt par iznīcinātu ' obligāciju par sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt skaitot no dienas, kad šis sludinājums pilsētas bāriņu tiesai.
"
šīs
tiesības
minētai
tiesai
sešu
mēnešu
iespiests
,,Valdības
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g.
1500 rbļ., apstipr. 1893. g. 24. sept.
Vēstnesī" un aizI..N° 4558 Brigaders mantojuma daļas PJ
^
Priekšsēd. v. A. Veidners.'
.''
Zaķis un Karlinei 0
rāda, kā ja šīs personas noteiktā laikā
Alvīnei
Ne 416 uz nekustamo īpašumu Valkas laikā, skaitot no šī sludiriājuma iespiekāti
14873a
Sekretārs A. Kalve.
nepieteiksies, obligāciju atzīs par izapr., Zvārtavas muižas atdalīto muižas šanas dienas.
Brigader sumā 200 rbļ.
Ja minētās personas savas tiesības nīcinātu un lūdzējai dos tiesību prasīt
zemes ,,Ančku Ne Va" māju, ar zemes
nātas2. aprilī 1907. g. ar *'ļļV
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
,i|
kustamo īpašumu lesi!
grāmatu reģ. Ne 1024, izdotu no Pētera augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad parada dzēšanu zemes grāmatā.
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
,,
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, oktobrī 1926. g.
Jēkaba d. Sobuļa par labu Marijai
Ne 4586
drustu muižas kvoteszemes »"
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 21. dec.
grāmatu ^.
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g. L. Ne 4535.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
fon Cekel, dzim. fon Friš un baronesei
mājām zem zemes
Meiranu pag., Silmales mājās mir. Ma14832a
dēļ dzēšanas zemes grāmatas ,
Sekretārs A. Kalve.
Luizei fon Ferzen, dzim. fon Cekel
Priekšsēd. v. A. Veidners.
tīsa
Andreja
d.
Dzirit
ir
atklāts
mantopirkšanas
sumas
atlikuma
sājis
Rīgas apgabaltiesas depo* ij
14860a
Sekretārs A. Kalve.
nodrošiRīgas apgabaltiesas
3. civilnodala,
jums un uzaicina, kam ir uz šo manto3. c.g
nāšanai.
Tāpēc apgabaltiesas
atklātā tiesas sēdē 5. oktobrī 1926. g. jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā manRīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
uzaicina visas personas, * "i .^ jM
Rīgā, 8. oktobrī 1926. g.
Ne 3703
izklausījusi
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisariapradīt
mirušās Olgas Eleonores
atklātā tiesas sēdē 5. oktobrī 1926. g.
tiesības uz augšā
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Heinricha m. Budnikovas, dzim. Ēm- jiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs pieteikties
viena mci
izklausījusi
mir.
Kārļa
Eduarda
tiesā
Jāņa
d.
15086a
Sekretārs A. Kalve.
»
^
Zvīnis
mantošanas lietu, nolēma: sen mantošanas lietu, nolēma: atcelt tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas. kad' Sis
^m
aizgādniecību , ieceltu ar tiesas 1924. g. skaitot no šī- sludinājuma iespiešanas iespiests Valdības Vēstnesi
par
bezvēsts
prombūtnē
esošā
Ermana
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
11, nov. lēmumu par prombūtnē esošās dienas.
«oteiktā la ^
ka ja šīs personas
atklātā tiesas sēdē 5. oktobrī 1926. g. Jāņa d. Zvīnis mantību iecelt aizgād- Antoniņas Pētera m. Budnikovas atJa minētās personas savas tiesības teiksies, hipotēku atzīs Pļļ ^^
para
niecību,
par
ko
ar
pavēli
paziņot
izklausījusi
Valsts zemes bankas lūstāto mantu, par ko ar pavēli paziņot augšā uzrādītā terminā nepieteiks, tad un lūdzējam dos tiesību regumu dēj bipotekarisko
parādu dzē- Tūjas pagasta tiesai.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
gfl
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.
dzēšanu zemes grāmata.
v
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g.
\.Ne 780
šanas uz ,,Baloden JV° 93" mājām pieRīgā, 5. oktobrī 1926. g. LJV°784 25
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g. L. Ne 4214:
8. oktobri 1920. SRīgā,
Liepiņām,
nolēma:
1)
atderošām J.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A
14864a
Sekretārs A. Kalve.
zīt par iznīcinātu obligāciju par 500 rbļ.,
14865a
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs *
15088a
14855a
Sekretārs A. Kalve.
sības

fideikomisarijiem, kreditoriem

,
' S

,

..

apgabaltiesas 3. civilnodala,
28. sept. 1926. g.
, ,L tiesas sēdē
.«iiusi Nossena Smuela d. Bobe
*,
jjtfiauMj -ļ a,-gādniecības iecelšanas
d
lūgumi
prombūtnē esošas Leonijas
Par
dzim.
Tridenskajas,
a m
Ģf^tns mantu, nolēma: par bez?Vc prombūtnē esošas Leonijas Gu? a rn Tridenskajas, dzim. Martens,
aizgādniecību, par ko
staltu iecelt
Rīgas pilsētas bāriņu
paziņot
pavēli

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodala,

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 22. septembri 1926. g.
Emmas Annas m. Pavlovski, dzim.
Luste prasības lietā pret Augustu Miķeļa d. Pavlovski par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta 27. janv. 1918' g. Trikates
draudzē starp Augustu Pavlovski un
Emmu Pavlovski, dzim. Luste, atstājot
prāvnieku meitiņu Austru, dzim. 22. okt.
1918. g., mātes audzināšanā līdz viņas
tie'
1926. g.
Ne 3688 pilngadībai.
gā, 4. oktobrī
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
priekšsēd. v. A. Veidners.
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
Sekretārs A. Kalve.
ļiS10a
3.
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
civilnodala,
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
-^Tāpgabalfiesas
Rīgā, 5. oktobrī J926. g.
,,,.ftā tiesas sēdē 28. sept. d.1926. g.
Nossena Šnuiela
Priekšsēd. v. Eglits.
Bobe
^klausījusi
Sekretāra v. Stūre.
aizgādniecības iecelšanas 14875a
Simu dēļ
bezvēsts prombūtnē esošas Marijas
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodala,
f?Lm Martens mantu, nolēma: uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
r bezvēsts prombūtnē esošas Marijas zināmu, ka tiesa 22. septembrī 1926. g.
Martens mantu iecelt aizMarijas Teodora m. Barda, atr. Serf/ārla m
gādniecību , par ko ar pavēli paziņot pinski, dzim. Meļņikov prasības lietā
bāriņu
tiesai.
pret Eduardu Andreja d. Barda par
Las pilsētas
1926. g.
Ne 3689 laulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda
Rīgā, 4. oktobrī
šķirt laulību, kas noslēgta Černovicos
Priekšsēd. v. A. Veidners.
1917. g. starp Eduardu Barda un MaSekretārs A. Kalve.
ļ4g11a
riju Barda, atr. Serpinski, dzimušu

Meļņikov.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodala,
sept. 1926. g.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
,tklātā tiesas sēdē 28.
klausījusi Nossena Smuela d. Bobe un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
iecelšanas
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
Ļumu dēļ aizgādniecības
prombūtnē esoša Gustava spriedums stāsies likumīgā spēkā.
nar bezvēsts
Rīgā, 5. oktobrī 1926. g.
Oisrava d. Martensa mantu, nolēma:
prombūtnē esoša Gustava
Priekšsēd. b. Eglits.
nar bezvēsts
mantu
iecelt
14877a
Sekretāra v. Stūre.
Gust ava d. Martensa

aizgādniecību , par ko ar pavēli paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.
Ne 3690
Rīgā, 4. oktobrī 1926. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
14872a

Rīgas

apgabaltiesas

reģistrac.

nodaļa

Nod. pārz. L. Bruemmers.

14736a

Sekretārs (paraksts).

4. civilnodala,

i^ Proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
p
£ h J- ' P amata, uz Oskara Jē-

Nodaļas

15094a

pārzinis Eglīts.

Sekretārs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 1. septembra

"°a d. Mazul lūgumu viņa prasības
čļ Pret Linu Friča m. Mazul, dzim.
Jp Par laulības šķiršanu, uzaicina
fas dzīves vieta prasītājam
nav j- m
ierastics tiesā 4 mēnešu
laikā
"0 S'--' sludina Juma publicēšanas
faias
-s. uma pielikti laulības apliecība,
a)a prombūtnes apliecība un

Priekšsēd. b. Eglīts.
Sekretāra

apgabaltiesa,

4. civilnodala,

nolēmuma, uzaicina

to personu, kuras

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara rokās atrodas obligācija par 6000 kr. r.
zināmu, ka tiesa 22. septembrī 1926. g. izd. Johanam Gothardam un Kārlim
Marijas Alides Elzas Jāņa m. Boja, Ernstam Reinseniem un korob. 1911. g.
dzim. Šmēl prasības lietā pret Kārli 28. martā JVg 825 uz Ilūkstes apr.,

,

Jāņa d. Boja par laulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta Ļeņingradā, 9. janv. 1921. g.
starp Kārli Boja un Mariju Boja, dzim.
Šmēl.
īdētajā noliktā laikā ncieradīJa atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un
748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
'gl Va' CaUr P iinvarnieku, tiks
MiktaT
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
.- '.'.''., sas sēde ijetas izklausīšanai
T°Sunski.
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
Rīgā, 7. oktobrī 1926. g.
'&> 5, oktobrī 1926. g.
Priekšsēd. b. Eglīts.

Priekšsēd. b. Eglīts.
sSekretāra v. Stūre.

Jelgavas

v. Stūre.

pamatodamās uz sava 1926. g. 23. sept.
Rīgas apgabaltiesas

15093a

Sekretāra v. Stūre.

tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,

legatariem,
fideikomisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas. Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par

uz civ. proc. lik.

apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1926. g
17. martā mirušā Kārļa Mārtiņa d,
Rušmana 1926. g. 13. martā mājas
kārtībā sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma dienas „Valdības
Vēstnesī".
Pēc
minētā
termiņa notecējuma,
tiesa nekādas ierunas' nepieņems un
nepieteiktās tiesības atzīs pār spēku

zaudējušam.
Jelgavā, 1926. g. 5. okt.

LJVsl822 26

Priekšsēd. v. P. Efferts.

1967., 2011., 2014. un

15105a

2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 13. oktobrī mirušā
Jāņa Kārļa d. Bāriņa atstāto manto-

Sekretārs K. Pussars.
Jelgavas

apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309 1. p.
lēmumu pārreģistrēta „Ļaudonas-Odziepamata uzaicina Pāvilu Smiļģi, kuj"a
legatariem,
fideikomisariem,
kreditonas piensaimnieku sabiedrība ,,Pamats "
riem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai dzīves vieta nezināma, četru mēnešu
zem jauna nosaukuma ,,Mētrienas pienlaikā, ierasties šai tiesā saņemt nosaimnieku sabiedrība ,,Pamats ", kā ari tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no rakstus no viņa sievas Marijas
Smiļģis,
sludinājuma
iespieduma
dienas.
Termireģistrēti biedrības biedru pilnā sapulcē
dzim. Kutrevic, iesūdzības raksta viņu
21. martā 1926. g. pieņemtie statūtu ņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par laulības šķiršanas lietā un no pielispēku zaudējušām.
grozījumi.
kumiem, un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavā, 1926. g. 30. sept. L JVs2044/26 Jelgavas pilsētā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Priekšsēd. v. Veiss.
Ja minētā laikā aicināmais neierastos
15095a
Sekretārs (paraksts).
14742a
Sekretārs K. Pussars.
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
*
Jelgavas apgabaltiesa,
bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies,
Jelgavas apgabaltiesa,
bet savu dzīves vietu Jelgavā neuzdos,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. uri
2014.
uz
civ.
proc.
lik.
1967.,
2011.,
un;
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam '
būtu uz 1907. g. 25. maijā mirušā Jelpārējos papirus atstās tiesas kanclejā.
būtu
uz
1919.
g.
30.
decembrī
mirušā
gavas apriņķa, Jaun-Sesavas muižas
Jelgavā, 4. oktobrī 1926. g. LJVs404 /26
Jēkabpils apr., Vec-Sērenes
muižas
zaldātu zemes gabala īpašnieka Jāņa
Priekšsēd. v. R. Mullers.
,,Liepiņu
JVs
62"
māju līdzīpašnieka i 15000a
V irbuļa atstāto mantojumu kād 'as
Sekretāra pal. (paraksts).
tiesības kā mantiniekiem, legatariem, Krišjāņa Galdiņa atstāto mantojumu'
Jelgavas apgabaltiesa,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., kādas tiesības kā mantiniekiem, legata- ļ
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu riem fideikomisariem, kreditoriemu. 1.1., ļ pamatodamās uz sava 1926. g. 23. sept.
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu nolēmuma, dara zināmu vispārībai,
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ka parāds 1300 kr. rbļ. lielumā pēc
iespieduma dienas. Termiņā nepieteikTermiņā nepiepirkuma-pārdevuma līguma, kas korob.
tas tiesības ieskatīs par spēku zaudējuš. iespieduma dienas.
teiktas tiesības ieskatīs par spēku zau1897. g. ,27. okt. JVs 1056 uz Bauskas
Jelgavā, 1926. g. 30. sept. L JVs 168/26 jušām.
apr., Liel-Iecavas
muižas „MelupPriekšsēd. v. Veiss.
Stumbre" mājām ar hip. JVs 2712,
Jelgavā,
1926!
g.
30.
sept.
L
JVs2039/26i
14741a
Sekretārs K. Pussars
atzīts par samaksātu
un lūdzējam
Priekšsēd. v. Veiss.

Rīga, 7. oktobrī 1926. g.

15092a

Jelgavas

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus ,kam
būtu uz 1926. g. 4. janvārī mirušā Andreja Andreja d. Zariņa atstāto man-

Rīgas apgabaltiesas reģistrac. nodaļa spēku zaudējušām.
paziņo, ka ar viņas šī gada 22. sept.
Jelgavā. 1926. g. 30. sept. L JVs2045, 26
lēmumu reģistrēts ,,Valmieras pilsētas
Priekšsēd. v. Veiss.
komercskolas bijušo audzēkņu biedrības'
Sekretārs K- Pussars.
biedru pilnā sapulcē 27. jūnijā 1926. g. 14737a
pieņemtais statūtu grozījums.
Jelgavas apgabaltiesa,

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodala,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 22. septembrī 1926. g.
Martas Anša m. Samčik, dzim. Celms
prasības lietā pret Zamueli
Ivana d.
Samčik par laulības šķiršanu aizmuguRīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
riski nosprieda: šķirt laulību, kas nooamatoioties uz 10. jun. 1926. g. lūgumu slēgta 6. jun. 1920. g. Vladivostokā,
lik.
2060.
un
2062.
p.
p.,
Krievijā, starp Zamueli
Sn civ. proc
Samčik un
ievērojot Valsts zemes bankas lūgumu Martu Samčik, dzim. Celms, piešķirot
1926.
g.
lēmumu,
paziņo, prāvnieku dēlu Vladimiru, dzim/ 17.
nnsavuS. okt.
Jelgavas apgabaltiesa,
ka parādnieks Jānis Pētera d. Bridaks martā 1921. g. mātas audzināšanā līdz pamatodamās.uz sava 1926. g. 23. sept.
parādu pēc obligācijas par 1320 rbļ. kā viņa pilngadībai.
nolēmuma uzaicina tās personas, kuru
pirkšanas sumas atlikuma nodrošināJa atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731. rokās atrodas šādas uz Tukuma pilsētas
fanu, apstiprinātas 21. janv. 1874. g. un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs nekust. īpaš. ar hip. JVs 249
korob.,
ar jvfo 96 uz nekustamo īpašumu Valkas tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad blanko cedētas obligācijas:
1) par
muižas
zemnieku
Jaunlaicenes
apr.,
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
4000 c. rbļ., izd. Otto Niedrēm un korob.
Ruškas
Ne
98
mājām
ar
zemes
zemes
Rīgā, 7. oktobri 1926. g.
1911. g. 25. aug. Ne 1583;
2) par
grāmatu reģ. Ne 494, izd. no Pētera
Priekšsēd. b. Eglits.
2000 c. rbļ., izd. Ženijai Marijai Bērziņ
baronam
fon
Volfam
labu
15090a
Sekretāra v. Stūre.
Bridaka par
un korob. 1911. g. 30. apr. Ne 776 un
ir samaksājis, bet šī augšā minētā obli3) par 2000 c. rbļ., izd. Otto Niedrēm
Rīgas
apgabaltiesas
4.
civilnodala,
nevar tikt
izsniegta
atpakaļ
un korob. 1914. g. 4. febr. Ne 187, ieparādniekam dēļ dzēšanas zemes grā- uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 22. septembrī 1926. g. sniegt šai tiesai sešu mēnešu laikā,
matās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.
skaitot no sludinājuma iespiešanas dieTāpēc apgabaltiesas 3. civilnodala Antonijas Vilhelmines Franča m. Koch, nas ,,Vald.
Vēstn.".
prasības lietā pret
«nicina visas personas, kuļ-ām būtu dzim. Bisseniek
Ja noteiktā laikā obligācijas neietiesibas uz 'augšā aprādīto obligāciju, Ādolfu Hermani Kristiāna Koch par
sniegs, tiesa tās atzīs par iznīcinātām
(ieteikties tiesā viena mēneša laikā, laulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda
un lūdzējai Tukuma viesīgās biedrības
skaitot no dienas, kad šis sludinājums šķirt laulību, kas noslēgta 27. janvāri
krāj-aizdevu kasei, kas sevi uzdod par
1908.
g.
Tiflisā,
Krievijā,
starp
Ādolfu
Vēstnesī"
un
aizrāda,
iespiests „Valdības
minēto aktu
likumīgo
īpašnieci, izKoch
un.Antoniju
dzim.
Koch,
noteiktā
laikā
nepieBisseka ja šīs personas
sniegs jaunus aktu norakstus, kuri
niek;
piedzīt
np
atbildētāja
par
labu
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
stāsies nozudušo oriģinālu vietā.
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda prasītājai Ls 15,27 tiesas un Ls 13,33
Jelgavā, 1926. g. 5. okt. LJVsl 140/26
lietas vešanas izdevumus.
izēšanu zemes grāmatā.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
Priekšsēd. vi P. Efferts.
Rigā, 8. oktobrī 1926. g. Ne 4587.
15102a
Sekretārs K. Pussars.
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
Priekšsēd. v. A. -Veidners.
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
15089a
Sekretārs A. Kalve.
Jelgavas apgabaltiesa,
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodala,
Rīgā, 7. oktobrī 1926. g.
pamatodamās uz sava 1926. g. 23. sept.
Priekšsēd. b. Eglīts.
atklātā tiesas sēdē 5. okt. 1926. g. izklaunolēmuma, uzaicina tās personas, kuru
15091a
Sekretāra v. Stūre.
rokās atrodas šādas uz nekust. īpašuma
sījusi-Jāņa Jēkaba d. Kļaviņa lūgumu
deļ bipotekarisko parādu dzēšanas noJelgavā 4. iec. ar hip. Ne 343 korob.,
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodala,
1) par
lēma: 1) atzīt par samaksātām uz uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara blanko cedētas obligācijas:
650 rbļ., izd. Gotfrīdam Bergam un
Rkustamo īpašumu Cēsu apriņķī, Skuka
tiesa
22.
septembri
1926.
g.
zināmu,
korob. 1908. g. 1. apr. Ne 829, 2) par
jenes Lodes muižas zemnieku * zemes Annas Karlines Heinricha m.
Rost, 2000 rbļ.,
māju „Kalna-Kaiser Ne 1" ar zemes dzim.
izd. Vilim Ešmanim un korob.
Lerum, ai. Lērman prasības lietā
pamatu reģ. JVs 1513: a) 1874 g. 29.
1913. g. 19. nov. Ne 2769 un 3) par
pret Robertu Fridrichu Vilhelmu Vilhelmaijā ar JVsJNs393 un 394, apstiprinātas,
5000 rbļ., izd. Ivanam Bānim un korob.
ma-Kārļa-PauIa d. Rost par laulības
1914. g. 20. janv. JVs 156, ierasties
H pirkšanas sumas atlikums divas oblišķiršanu aizmuguriski nosprieda : šķirt
ficijas par 500 rbļ. katra par labu
šai tiesā viena mēneša laikā, skaitot
laulību, kas noslēgta 17. maijā 1893. g. no sludinājuma iespiešanas dienas
pnestinai fon Belken, .dzim. fon Hujus Sv.
,,Vald.
Jēkaba baznīcā Rīgā starp Robertu
Vēstn." un iesniegt minētās obligācijas.
™b) 1878. g. 7. okt. ar Ne 587, apstipriFridrichu Vilhelmu
Rost un
Annu
nu obligāciju par 72 rbļ. 97 kap. atlikuJa noteiktā laikā obligācijas neieKarlini Rost, dzim. Lerum, ai. Lērman,
sniegs, tiesa atzīs parādu par samaksātu
'bligacijas par 298 rbļ. pirrnatatļaujot prasītājai iedoties jaunā laulībā
un lūdzējam
Jānim Stunda atvēlēs
lumā par labu tai pašai Ernetūliņ pēc sprieduma spēkā stāšanās.
prasīt hipotēku
dzēšanu zemes grā"«laifon Belken, dzim. fon Hujus.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
matās.
Rigā, 8. oktobrī 1926. g. JVs 978.
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
Jelgavā, 1926. g. 5. okt. LJV°1147/26
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
likumīgā
spēkā.
Priekšsēd. v. P. Efferts.
spriedums
stāsies
Sekretārs A. Kalve.
2™2
15103a
Sekretārs K. Pussars.
K'gas apgabaltiesas

Jelgavas apgabaltiesa,

uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p.
pamata paziņo, ka ar viņas 1926. gada
1. septembra lēmumu reģistrēta
bezpeļņas biedrība: „Pēterupes (Neibades)
jūrmalas palīdzības un labierīcības biedrība", ar valdes sēdekli Pēterupē.

Kaplavas

pag.

Rozenfeld)

mājām ar hip. Ne 65, ietiesā viena mēneša laikā,

rasties

šai

Rožupoles

(Rocapol-

skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas „Vald. Vēstn." un iesniegt minēto
obligāciju.
Ja noteiktā laikā obligāciju neiesniegs, tiesa atzīs parādu par samaksātu
un lūdzējam Vilhelmam Beticheram
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās.

jumu

kādas

14743a

tiesības kā mantiniekiem ,

Hugo

Sekretārs K. Pussars.

Stumbergam

dota

tiesība

pra-

sīt attiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās.
Jelgavas apgabaltiesa,
LJVs285 26
Jelgavā, 1926. g. 5. okt.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014., ļ
Priekšsēd. v. P. Efferts.
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata, ļ
15099a
Sekretārs Ķ. Pussars.
uzaicina visas personas, kurām būtu ļ
kādi strīdi vai ierunas pret 1926. g. ļ Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa,
13. februārī mirušā Friča Bērtuļa d.ļ pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g. lik.
Blumbacha
1925. g. 15. decembrī par biedrībām, savienībām un polinotariālā kārtībā sastādīto testamentu, tiskām organizācijām 17. panta paziņo,
pieteikt savus strīdus un ierunas šai ka minētā tiesa civ. nod. 23. sept.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi1926. g. atklātā sēdē nolēma reģ.
nājuma iespieduma dienas „Vald. Vēstn. Sniķeres-Bukaišu
un apkārtnes medPēc minētā termiņa notecējuma tiesa |
nieku biedr. ,,Lapsa" ievedot
viņu
nekādas ierunas nepieņems un nepie-1 to biedr. reģ. pirmā daļā, kurām nav
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudējuš. i peļņas iegūšanas mērķa.
Jelgavā, 1926. g. 30. sept. L JVs1739/ 261 Biedrības
valdes sēdeklis
atrodas
Sniķeres pagastā.
Priekšsēd. v. Veiss.
Jelgavā, 1926. g.6. okt.
14739a
Sekretārs Ķ. Pussars. I
Reģ. nodaļas pārzinis P. Efferts.
Jelgavas apgabaltiesa,
14879a
Sekretārs K. Pussars.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
Liepājas apgabaltiesa,
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu saskaņā ar savu 1926. g. 30. sept.
kādi strīdi vai ierunas pret 1926. g. lēmumu, uz Aleksandra Sakša lūgumu
un civ. proc. lik. 2081. un sek. p.,
4. jūnijā mirušā Friča Matīsa d.
obligāciju
turētājus, kuj-as
Janmača 1923. g. 13. martā notarielā uzaicina
1) 1500, 2) 1200 un 3)
kārtībā sastādīto testamentu, pieteikt izdotas par
un ierunas šai tiesai ļ 2000 rbļ. uz 1) un 2) Liepājas krājkases vārdu un 3) Leiba Jankeļa d.
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma dienas ,,Valdības ' Aronovitca vārdu un 1) 1873. g. 4. aug.,
2) 1874. g. 5. apr. un 3) 1886. g. 7. nov.
Vēstnesī".
d.
1 nostipr. uz Aleksandram
Jāņa
Pēc minētā termiņa notecējuma
savus

strīdus

sešu mēnešu

tiesa'

nekādas ierunas nepieņems un nepieteik-

Saksam piederošas nekustamas mantas

tās tiesības atzīs par spēku zaudējušām. II Liepājā, ar krep. JVs 406, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
Jelgavā, 1926. g. 30. sept. LJVs 1932/26
dienas, ierasties tiesā līdzņemot min.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.
obligācijas.
14740a
Sekretārs Ķ. Pussars.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas, ari
obligācijas
Jelgavas apgabaltiesa,
turētāja neierašanās gadījumā, parādus
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un atzīs par samaksātiem un obligācijas
2079. p. pamata uzaicina visus, kam par iznicinātām, piešķirot
lūdzējam
būtu uz 1926. g. 9. febr. mirušā Jēkab- tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
pils apr., Ābeļu muižas ,,Lauke-Sūne- zemes grāmatām.
Plattas JVs 19" māju īpašnieka Jura
Liepājā, 2. okt. 1926. g.
JV°564/26
Ādama d. Platais atstāto mantojumu
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
kādas tiesības kā mantiniekiem, lega14686a
SekretārsA. ļansons.
tariem, fideikomisariem,
kreditoriem
Liepājas apgabaltiesa,
un t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skitot no slu1926. g. 30. sept. uz Jana Teodora un
Maijas Krauze
lūgumu un saskaņā
dinājuma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs ar piezīmi pie priv. lik. 36. p. un 2. piepar spēku zaudējušām.
zīmi pie notar. nolik. 280. p., noJelgavā, 1926. g. 5. okt.
LN°2056/26 lēma: izsludināt, ka Jānis Teodors
Jana d. Krauze un Maija Andreja m.
Priekšsēd. v. P. Efferts.
Krauze, dzim. Burģis, noslēguši pie
15104a
Sekretārs Ķ. Pussars.
Liepājas notāra G.. Stengrevica 27.sept.
Jelgavas apgabaltiesas,
1926. g. ar reģ. JVs 6075 līgumu, ar
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un kuru viņi atcēluši attiecībā uz viņiem
2079. p. pamata uzaicina visus, kam viet. priv. lik. 79. un sek. p. paredzēto
ļaužu
mantas
kopību,
pie
būtu uz 1919. g. 29. martā mirušās laulātu
kam Jānis Krauze saņēmis no savas
Luizes Annas Krišson, dzim. StromMaijas
Andreja
m. Krauze,
berg atstāto mantojumu kādas tiesības sievas
kā
mantiniekiem, legatariem, fidei- dzim. Burģis savā pārvaldīšanā Ls 2000
skaidrā naudā
un
dažādu
kustamu
komisariem, kreditoriem un t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai . sešu mantu, sastāvošu no dzīva un nedzīva
inventāra, mēbelēm,
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma lauksaimniecības
veļas, gultas drēbēm
un
traukiem
iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs Ls 2000 vērtībā, kopā par Ls 4000,

Jelgavā, 1926. g. 5. okt. LJ*feH17/26
par spēku zaudējušām.
Priekšsēd. v. P. Efferts.
apgabaltiesas reģistrācijas noRīgas
s«
15100a
Sekretārs
K.
Pussars.
Jelgavā, 1926. g. 5. okt. LJVgl 701/26
apgabaltiesas 4. civilnodala,
savienīdaļa uz likuma par biedrībām,
Priekšsēd. v. P. Efferts.
l > aLia"'- 77- P- pamata, ar šo dara bām un politiskām organizācijām 17. p.
Jelgavas apgabaltiesa,
15106a
Sekretārs K. Pussars.
',.tiesa 22. septembrī 1926. g. pamata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
1967.,
2011.,
2014.
un
uz
civ.
proc.
lik.
'^anovič prasības lietā pret 15. septembra lēmumu reģistrēta bezpamata
kam
Jelgavas
apgabaltiesa,
uzaicina
visus,
dzim Višnevski par peļņas biedrība:
„Ērģemes mednieku 2079. p. p.
^s škif"''
būtu uz 1918. g. 29. jūlijā Orlas pilsētā pamatodamās uz sava šā gada 19. aug
Ērģemes
sēdekli
IļU
aizmi'guriski
ar
valdes
te laulīh,.
nosprieda biedrība,"
mirušās Ievas Jāņa m. Karas atstāto nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ke
??«) ļoļ,'noslēgta 12. februārī pagastā.
mantojumu kādas tiesības kā mantinieparāds 2000 c. rbļ. lielumā pēc obliNodaļas pārz. v. i. Eglits.
Scā star '' Ķ- R'gas Sv. Dievmātes
gācijas, korob. 1912. g. 9. okt. Ne 2632 uz
Sekretārs (paraksts). kiem, legatariem, fideikomisariem, kre.. 'P J.ani Svaranovič un Annu 14734a
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības Dobclsmuižas
,,Undup-Liel" , vai
Višnevski"'
reģistrac.
nodaļa
i&bi dētajā
Rīgas apgabaltiesas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ,,Evard" mājam ar zemes grām. JVs 4156,
*% o "a]a c'v. proc. lik. 728., 731.
jūlija
paziņo, ka ar viņas šī gada 24.
sludinājuma dienas, iespieduma Termiņā atzīts par samaksātu un lūdzējai Olgai
laikā neiesniegs
2! atsaLParedzētā
lēmumu pārreģistrēti „Latvijas apavu nepieteikteiktas tiesības ieskatīs par Berg, dota
tiesība prasīt attiecīgas
&
st as'es v? Pārsudz '". tad amatnieku-rūpnieku biedrības ",biedru spēku zaudējušam.
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.
T«
ļu ,
l.kumīgā spēkā.
pilnā sapulcē 2. maijā 1926. g. pieņemtie
Jelgavā, 1926. g. 5. oktobrī LJVs360 /26
Jelgavā, 1926. g. 30. sept. L JVs1747 26
°- oktobrī 1926.
g.
statūtu grozījumi.
Priekšsēd. v. Feldmans.
Priekšsēd. v. P. Efferts.
Eglits.
pārzinis
Nodaļas
/ "%,
Priekšsēd. b. Eglits.
Sekretārs K. Pussars.
15101a
Sekretārs K. Pussars
14738a
Sekretārs (paraksts).
^kretara v. Stūre..
14735a

kūja skaitās par Maijas

Krauze

atse-

višķu īpašumu.
Liepājā, 2. oktobrī 1926. g. JVs621,26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
14687a
Latgales

Sekretārs A.
apgabaltiesas

1.

ļansons.
civilnodala,

ar šo paziņo vispārībai, ka 1924. g. 13.

oktobrī mirušā Jēzupa Ādama d. Mūrnika
privātais testaments, ar kuru
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Annai Jēzupa m. Mūrnik,
un Zuzannai
Annai, Mīlei, Monikai
Jēzupa m. m. Mūrnik ar apgabaltiesas
1926. g. 6. aug. lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniecēm.

Daugavpilī, 1926. g.6. okt. LN°154a26
15002a

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales

apgabaltiesas

1. civilnodala,

Daugavpils

apr.

1. iec. miertiesnesis,

Rēzeknes 1. iec. miertiesnesis, saskaņā

un
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p. un lik. ar savu 1926. g. oktobra lēmumu
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 30. apr
1401.,
' X sēj. 1. d. 1239. p. un pamatojopamatojoties uz civ. proc. lik.
sakop
izklausījusi šīs tiesas prokurora lū
uzaicina 1926.g.
ties uz savu 1926. g. 30. septembra 1402.un 1408. p. p. ar šo
gurnu atzīt Jāni Dementija d. Bric
6. augustā Rēzeknes apr. slimnīca mir.
lēmumu
paziņo,
ka
pēc
1926.
g.
20.sept.
prombūtnē,
par atrodošos bezvēsts
Staņislava d. žēlsird. māsas Emmas Jāņa m. Lassenolēma: publicēt ,,Valdības Vestn.' Daugavpilī mirušā Donata
un uzmantojums
Posseld likum. mantiniekus pieteikt
par bezvēsts promesošā Jāni Dementijs Lukaševiča palicis
min. miertiesnesim Rēzeknē savas manaicina visas personas, kam uz šo mantod. Brici un uzdot Šķaunes pagasta panelaiķes
jumu vai sakarā ar to būtu kādas tiesī- tošanas tiesības uz palikušo pec
domei
iecelt
aizbildniecību
par' bez-N"3354
piekrītības sešu mantojumu.
bas
pieteikt
tās
pēc
Dementija
d.
vēsts promesošā Jāņa
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma
Rēzeknē, 7. oktobrī 1926. g. LJVs2090
Briča mantu, atrodošos Šķaunes pag.
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī". 15006a
Miertiesnesis A. Pļaviņš.
Jaunovišku ciemā.
Daugavpilī, 7. oktobri 1926. g.
Šo lēmumu publicēt liv. proc. lik.
295. p. kārtībā.
15203a
Miertiesnesis A. Balodis.
Zebrenes pag. tiesa
Daugavp., 1926. g. 5. okt. LJV°898a/26
Daugavpils 1. iec. miertiesnesis, saizsludina vispārībai zināšanai, ka Augusts
Priekšsēd. v. (paraksts).
skaņā ar savu 1926. g. 30. septembra Jāņa d. A 11 r a k s pieņem bērna vieta,
15001a
Sekretārs Ķ. Ķangurs.
lēmumu, paziņo, ka Reizas Elja m. adoptē Almu Karlmes m. Antons,
pec
Latgales apgabaltiesas reģistrac. nod. Sviranskas, dzim. Lozdan, Feigas Elja dzim. 1922. g. 9. janvārī, ar visam
ka
m. Averbuch un Chackeļa Elja d. Loz- likuma sekojošām bērna tiesībām
dara zināmu, ka saskaņā Latgales ap- dana pilnvarnieks Vetrins iemaksājis
Ierunas
tā
mantošanas
ziņā.
uzvārda,
gabaltiesas 1926. g. 28. ' septembra lēmiertiesneša depozitā deviņdesmit vienu pret šo adopciju, ja tādas kādam būtu,
mumu, uz likuma par biedrībām 17. p. (91) latu parāda dzēšanai, kurš
nostiprišai tiesai sešu mēnešu
pamata reģistrēti Daugavpils lietuvju nāts par labu Teodoram (Feodoram) var pieteikt
skaitot no šā sludinājuma iespiebiedrības statūti un ievesti bezpeļņas Andreja d. Šilleram uz nekustamu īpa- laikā,
1
šanas trešo reizi „Vald. Vēstn."
biedrību reģistra pirmā daļā.
šumu, atrodošos Daugavpilī, 170. kvart.
Ne 70
Zebrenē, 7. augustā 1926. g.
Biedrības
valdes sēdeklis
atrodas
JVs 15, Viļņas ielā JN° 138—140 un UžDaugavpilī.
Priekšsēdētājs Z. E i c li v a I d s.
valdes ielā* JVs 3 un kurš ievests zemes
Rakstv. Pūpols.
Daugavpilī, 29. septembrī 1926. g.
grām. reģ. agrāk ar JVs 2365, 11. sēj., 11897
Reģistrācijas
14688a
Rīgas

nod. pārz. v. (paraksts)

Sekretāra

v. A. Auzin.

1. iec. miertiesnesis, uz civ. ties.

bet tagad ar JVs 3799, 19. sēj. (Vitebskas
apgabaltiesas

aizliegumu

vecākā

rakstu

notāra

krāj.

1900.

448. p.)

g.

un

uzaicina Teodoru (Feodoru) Andreja d.

lik. 2011. —2014. un 2019. p. p. pamata
Šilleru vai viņa tiesību pārņēmējus appaziņo, ka pēc Zofijas Groten nāves rādītās naudas sumas saņemšanai ierair atklājies mantojums un uzaicina persties pie miertiesneša, kura kamera atr.
sonas, kam ir uz šo mantojumu vai
Teātra ielā JVs 4.
sakarā ar to tiesības ka mantiniekiem, Daugavpilī,
1926. g. 8. oktobri. C L 897/26. g.
legatarijiem, fideikomisariem, kredito15204a
Miertiesnesis A. Balkins.
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības miertiesnesim, Rīgā, Andr. Pumpura ielā Nel,
Latgales, apgabaltiesas
Jaunlatgales
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludināapr. 1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
juma iespiešanas dienas.
1926. g.30. septembra lēmumu un pamaJa minētās personas savas tiesības
todamies uz civ. proc. lik. 1401. p. un
augšā aprādītā termiņā nepieteiks, tad
civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p., uzaicina
viņas tiks atzītas kā šīstiesības zaudējuš.
1924. g. 4. augustā mirušā Jēzepa ToRīgā, 8. oktobri 1926. g. Ne 2086.
masa d. Zelča mantiniekus, pieteikt
15097a
Miertiesnesis J. Kiršsteins. savas mantojuma tiesības uz mantojumu, kas palicis Jaunlatgales apriņķī,
Rīgas 1. iec. miertiesnesis, uz civ. ties.
Tilzas pagastā.
lik. 2011.—2014. un 2019. p. p. pamata
? Mantojuma tiesības jāpieteic pēc piepaziņo, ka pēc Pētera Grencberga
nāves ir atklājies mantojums un uzaicina krītības sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas „Valdīpersonas, kam ir uz šo mantojumu vai
bas Vēstnesī,,".
sakarā ar to tiesības kā mantiniekiem,
Kārsavas stacijā, 1926. g. 4. okt.JVs355
legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt šīs tiesības mierties-

nesim, Rīgā, Andr. Pumpura ielā JVs 1,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas sešu mēnešu laikā.
Ja minētās personas savas tiesības
augšā aprādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zaudējuš.
Rīgā, 4. oktobrī 1926. g. JVs 2101.
15096a
Miertiesnesis J. Kiršsteins.

14881a
Latgales

Miertiesnesis J. Gutmans.
apgabaltiesas

rināta pirkšanas-pārdošanas līguma
iegumata Mārtiņš Isaja d. Michailovs
Drabata
vis no Staņislava Valeriana d.
tiesības
nar Ls 320— dzimtslietošanas

uz pilsētas 'gruntsgabalu 300 kv. sāž.
platībā ar ēkām, Daugavpili, 3. iecirkni,
125. kvartālā JVs 12, Valmieras iela, ar

.Valdības Vēstneša- j ,, !'
226 numurā ievietotā
RiL' *i*i,
?esas VIII fec. tiesu izp^ apgabļ

juma

par

Ezekiela BelS^āpārdošanu ieviesusies
maWai
klūd ,
ka pārdošana notiks pLj ' ,!»Piests
ielā Ms 12, kas nepareizlf'v
>*iai
un jālasa: Rīga, Timoteja*
iela j|a bSi

policijas JVs 51.
.....
Daugavpilī, 1926. g. 6. okt. JVs 43837.
————^————^_^_^^ 14953
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis.
Rīgas apgabaltiesas
Sekretāra pal. A. Neikene.
VuTir^
15109a

tK%
*

izpildītājs

rināta akta pamata Kārlis Adama-Doieguvis no Daumenika d. Boroviks
gavpils pilsētas dzimtslietošanas tiesības
uz pilsētas gruntsgabalu Ls 50,— vērtībā
1438 kv. metri vai 314 kv. asis platībā
Daugavpilī, trešā iecirknī, 142 kvartālā,
Liepājas ielā, ar policijas JVs 4 un Baznī-

paziņo, ka 26. oktobrī 1926
4 dienā, Rīga. Popova ielā
J* 7
i]
pārdos Zorucha Josel0vr ^
>
stamo mantu, sastāvošu no
a k°'
m»h»icue
novērtētu par Ls 240.
'em m
Izzināt sarakstu, .ievērtējami, u
apskatīt
pārdodamo mantu
v»r5.
došanas
dienā uz
vietas.
Rīga, 11. oktobrī 1926. g

cas ielā JVs 95.

15556

Latgales apgabaltiesas vecākais notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 5. oktobrī apstip-

Daugavpilī, 1926. g. 6. okt. JVs 43839.
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis.
15110a
Sekretāra pal. A. Neikene.

apgabaltiesas II

lec. tiesu

P"

Tiešo

'n> il^£Qfin,,

Rīgas apgabaUiēsās^vļiTīer^

™*

izpildītājs

oaziņo, ka 4. novembrī 1926. o ?»«,,
11_ dienā
Rīgā, Rēveles ielf' ft
pārdos II torgos Friča Indrikson,
kustamo mantu , sastāvošu no
mebeia!
un 2 rospuskām
un novērtēt., „?
Ls 800U P"
Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā «h
apskatīt pārdodamo mantu, varēs
nsT
v
došanas dienā uz vietas.
Rīgā, 13. oktobri 1926. g.

Rīgas
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
izpildītājs
komisija,
ka
21.
oktobrī 1926. g., pulksten
paziņo,
viņš
ari
Pēteris
uz Pētera Fjodorova,
Fjodora d. Raztorguje vs, lūgumu 11 dienā, Rīgā. Elizabetes iela JJš 3,
Eduarda
par nekustamas mantas, sastāvošas no dz. 5, I un II ūtrupē pārdos
tiesībām uz 32 des. 1200 kv. asim zemes Magnusa kustamo mantu, sastāvošu
Makarovkas (ari Mitrochinas) pūstošā, no mēbelēm un novērtētu par Ls 250.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ kā ari
kūjas platība ir 110 des., atrodošos JaunTiesu izpild. J. Grinioa.
latgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas) apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- 15557
apriņķa, Linavas (bij. Tolkovas) pag., došanas diena uz vietas.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķi
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
Rīgā, 7. oktobrī 1926. g
uzaicina visas personas, kurām ir kādas 15587
I iec. tiesu izpildītājs
Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
paziņo, ka 23. oktobri 192o. g., pu[kst«i
iesniegt komisijai par to paziņojumu
Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu 12 dienā, Ikšķeles pag. ,Blomu « māja
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
pārdos otra ūtrupē Paulim Kam.
izpildītājs,
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
pem piederošo kustamo mantu, sastānepieteiktās, tiesības skaitīsies par iznī- paziņo, ka 22 _ oktobri 1926. g, pīkst.
vošu no vienas koku apstrādāšanas iecinātām un minētais lūdzējs var tikt
10 dienā, Rīga, Ģertrūdes ielā N° 38, taises ar elektro motoru
un attiecīgām
ievests Latgales zemes grāmatu reģistri dz
Alberta
5, 2 ūtrupe
pārdos
mašinām, 3 zirgiem un 5 govīm un no.
par norādītās nekustamas mantas (tieB e r t h o 1d a kustamo mantu, sastāvērtētu par Ls 4240
sību) īpašnieku bez kādiem aprobežojuvošu no gramofona un platēm un noIzzināt sarakstu, novērtējumu , kā iri
miem ar neapstrīdamas pārdošanas un vērtētu par Ls 220.
apskatīt pārdodamo mantu varēs plrdr>
hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari šanas diena uz vietas.
Daugavpilī, 1926. g. 6. okt. JVs 43569. apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārRīgā, 11. oktobri 1926. g
došanas dienā uz vietas.
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.
15562
_ Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
15003a
Sekretars-darbv. J. Strads.
Rīgā, 7. oktobrī 1926. g.
15550

Jaunlatgales

iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar savu
1926. g. 30. septembj-a lēmumu un pama-

RIM^ iztasoja^

vecākais notārs
Lateales apgabaltiesas

oktobrī apstippaziņo, ka uz 1926. g. 5.
pa-

Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas

komisija,

Rīgas apgabaltiesas III

iec. tiesu

I iec. tiesu Izpildītājs

25. oktobrī 1926. g., pulkst.
Rīgā, Alises ielā JMš 1, sētā,
paziņo, ka 29. oktobrī 1926. g., pulksten pārdos Kārlim D e i d e r a m piedetošo
JMs 52, kustamo mantu, sastāvošu no viena meZaķa mantības aizbildnes lūgumu par 10 dienā, Rīgā, Stabu ielā
un vienas
nekustamas mantas, sastāvošas no pils. darbnīca, Ābrama Groisā un citu prasī- tāla dreibeņķa ar piederumiem,
Solomona Nomkina metāla bormašinas ar piederumiem un
dzimtslietošanas tiesību gruntsgabala, bās pārdos
kustamo mantu, sastāvošu no papīra novērtētu par Ls 800
platībā llO'/ j kv. asis, ar ēkām, atrodoIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
šās Daugavpilī,. 3. pilsētas iecirknī, griežamās u. citām mašīnām un novērapskatīt pārdodamo mantu vatēs pār105. kvartālā, ar JVsTO, Iit. „a", Smilšu tētu par Ls 1110.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari došanas dienā uz vietas.
ielā ar policijas JVs 37, kuru nekustamo
Rīgā, 13. oktobrī 1926. g.
mantu lūdzēji mantojuši no Abrafna- apskatīt pārdodamo mantu varēs pār
Šapša, ari Šebšeļa, Rafaiļa d. Zaķa, došanas dienā uz vietas.
15560
Tiesu izoild. A. Ozoliņš.
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
Rīgā, II. oktobrī 1926. g.
uzaicina visas personas kuram ir kādas 15551 Tiesu izpild. J. Kazubierns. Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķi
tiesības vai
prasības kā likumīgiem
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
I iec. tiesu izpildītājs
Latgales
apgabaltiesas
Jaunlatgales
mantiniekiem, kreditoriem un legatariiecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar savu iesniegt komisijai par to paziņojumu Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu paziņo, ka 26. oktobrī 1926. g„ pulksten
jiem, vai ka citādi, pieteikt savas pra4
mēnešu
laikā
no
izsludināšanas
dienas
1926. g. 30. septembra lēmumu, pamatosības minētam miertiesnesim Rīgā, An12 dienā,
Stopiņu pagasta .Ralfos"
izpildītājs,
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
Burdreja Pumpura iela JVs 1, sešu mēnešu damies uz civ. proc. lik. 74. un 75. p. p., nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīciRīgā. Andreja pārdos Marijai un Augustam
kura
kanclejā
atrodas
uz
bezvēsts
promesošā
Bernarda
Pētera
laikā, skaitot no sludinājuma iespiek i e m piederošo kustamo mantu, sanātām
un
minētie
lūdzēju
mantojuma
Pumpura
ielā
Ne
1,
paziņo,
ka
1926
g.
d. Circana (ari Cercanovs un Circiņš)
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
bluķiem, vienas
devējs Ābrams-Šapša, ari Šebšels, Ra27
oktobrī, pulksten
10 rītā, Rīgā stāvošu no 11 bērzu
Ja minētās personas savas tiesības mantas aizbildņu Staņislava Antonad. faiļa d. Zaks un pēc tam ari viņi paši, Bastēja bulv. Mš 4, dz.
kaudzes nekultu miežu, viena aizjūga,
10,
pārdos
augšā minētā termiņā nepieteiks, tad Circana un Jēzupa Franča d. Circana
*
2 šļfāft
lūdzēji, var tikt ievesti Latgales zemes Markusa Danemana kustamo mantu, 2 dzelzs asīm, vienām ragavām,
tiks atzītos kā savas tiesības zaudējuš. (viņš ari Krakops) pilnvarnieka, zvēr.
zāģiem un cit, bet otra ūtrupe no viena
grāmatu
reģistri
par
norādītās
nekustasastāvošu
no
mēbelēm
un
novērtētu
adv. D. Hūbšmaņa lūgumu,viņa pilnvaru
zirga un raspuskas un novērtētu par
Rīgā, 8. oktobrī 1926. g.
mās mantas īpašniekiem bez kādiem par Ls 870.
devēju prasības lietā pret Bārtuli (BoLs
349.
15198a
Miertiesnesis 1. Brūvers.
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
risu) Ādama d. Supe un citiem par apm.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
došanas un hipotekarisku apgrūtinā- apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār31
deset.
zemniekiem
piešķirtas
šņoru
Rīgas 6. iec. miertiesnesis paziņo, ka
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdojumu tiesībām.
došanas dienā uz vietas.
š. g. 3. septembrī Marija Šukis iesnie- zemes, atrod. Jaunlatgales apr., Baltišanas dienā uz vietas
novas
pag.,
izņemšanu
no
atbildētāju
Daugavpilī,
-1926.
g.
6.
okt.
JVs
43563.
13.
oktobrī
1926.
g.
Rīgā,
gusi prasības sūdzību Lš 140 apmērā
Rīgā, 13. oktobrī 1926. g.
valdīšanas
un
lietošanas
un
nodošanu
par vadmalu pret Ivanu Karčevski, kura
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.
15552
Tiesu izpild. V Požariskis
prasītāju
15559
Tiesu izpild. A. Ozolj jļjĻ
15004a
Sekretars-darbv.
valdīšanā, — uzaicina atbilJ. Strads.
adrese prasītājai nav zināma, kamdēļ
uz prasītājas lūguma un civ. proc. lik. dētāju Bartuli (Borisu) Ādama d. Supe,
Rigas apgabaltiesas IV lec. tiesu Rīgas apgabaltiesas Rigas apriņķ»
74., 75., 298., 309.— 211. p. p. pamata kura dzīves vieta pras. pilnvaru, nav
Latgales apgabaltiesas vecākais notārs,
izpildītājs,
ierasties
miertiesā
četru
mēnešu
I iec. tiesu izpildītājs
zināma,
apstiprimiertiesnesis uzaicina
paziņo,
ka
uz
1926.
g.
5.
oktobrī
Ivanu Karčevski
kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja paziņo, ka 27. oktobrī 1926. g., P^ iee
četru mēnešu laikā no šī sludinājuma laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie- nāta pirkšanas-pārdošanas līguma paievietošanas dienas „Valdības Vēstnesī", šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
mata Mendelis un Šeina Geršona bērni Pumpura ielā hb 1, paziņo, ka 1926 g. 12 dienā, Doles pagastā , Ķekava Pf
ierasties miertiesneša kamerā
Ja atbildētājs noteiktā laikā neieradīNeišlosi ieguvuši no Smelkas Šmueļa 27. oktobri, pulksten 10 rītā, Rīgā, Kalnkoga, pārdos Mārtiņam *?>•
Rīgā,
Andr. Pumpura ielā Ne 1, vai paziņot sies personīgi
vai caur pilnvarnieku, Ošera 'd. Oizermaņa par Ls 10000,— Vajņu iela Ne 22, veikalā, ctrreizējā
Lmoen
niņam un Hermanim un Jēkabam
prasības lieta tiks nolikta uz tiesas sēdi d.zimtsīpašuma gruntsgabalus 676', 'kv. izsolē pārdos Ludviga Karnevāla
miertiesnesim savu adresi.
kopīgi piederošo kustamo mantu. »
viena
sāž. platībā ar ēkām, Daugavpilī, 3. iec. kustamo mantu, sastāvošu no krāsām
Ja Ivans Karčevskis neieradīsies un klausīšanai aizmuguriski.
stāvošu no viena f.Forda" un
savu adresi minētā laikā nepaziņos,
Kārsavas stacijā, 1926.g. 4.okt.JVs3555 80 kvartālā JVs 1 un 2, 1it. b3 1it. b4 1it. b un novērtētu par Ls 280.
novērtē!»
.Ševrolef firmas [autobusa un
pavēstes un uz viņu attiecošies raksti
Jātnieku ielā ar policijas JVs 10—12.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
14883a
Miertiesnesis ļ. Gutmans.
par Ls 1400.
.„j
i_.
tiks atstāti tiesas kanclejā, bet lieta tiks
M»
apskatīt
pārdodamo
Daugavpili, 1926. g. 6. okt. JVs 43833.
mantu varēs pārdoIzzināt sarakstu, novērtējumu ,
izspriesta bez viņa.
paieLatgales apgabaltiesas Varakļānu iec,
šanas diena vietas.
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis.
apskatīt pārdodamo mantu varēs
Rīgā, 7. oktobri 1926. g-. C. JVs 2122. miertiesnesis, pamatodamies uz civ. proc
Rīgā, 13. oktobri 1926. g.
15107a
Sekretāra "pal. A. Neikene.
šanas dienā uz vietas.
lik. 1401. p., civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p
15005a
Miertiesnesis (paraksts).
15553
Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.
Rīgā, 13. oktobri 1926. g.
saskaņā ar savu 1926. g. 1. oktobra lēLatgales apgabaltiesas vecākais notārs
Rīgas pilsētas 9. iec. miertiesnesis, mumu uzaicina 1926. g. 25. februārī mir.
15558
Tiesu izpild._ AJ3zoļ!ii^
ka uz 1926. g. 5. oktobrī apstipuz civ. ties. lik. 2011., 2014., 2019. un Staņislava Antona d. Rvnsenieka paziņo,
Rīgas
apgabaltiesas
VI
iec. tiesu
rināta pirkšanas-pārdošanas līguma pa2079. p. p. pamata paziņo, ka pēc mir. mantiniekus pieteikt savas mantošanas
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr*
mata Dmitrijs Konstantīna d. un Anaizpildītājs
Aleksandra Rimkevicair atklāts mantiesības augšminētam miertiesnesim uz stasija
I iec. tiesu izpildītājs
Jefima m. Roščinoki ieguvuši no paziņo, ka 26 oktobrī 1926. g., pīkst
tojums un uzaicina visus, kam būtu uz nelaiķa
atstāto nekustamo
īpašumu, Tatjanas Andreja m. Naumovas par
'/ai dienā, Rīga, Dzirnavu ielā JVs87/89, oaziņo, ka28. oktobrī 1926.g, P<g
šo mantojumu, vai sakarā ar to tiesības, atrodošos Varakļānu pag., Rēzeknes apr.
Mozesa Šumachera u. c. lietā pārdos
10 dienā, Ulbrok-Stopiņu pag-.Kuip^
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko- sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā- Ls 1860 vienlīdzīgās daļās dzimtslietošanas tiesības uz pilsētas gruntsgabalu Jēkaba R a t f e 1d e r a kustamo mantu, pārdos Kārlim O 0 es e h m P
misarijiem, kreditoriem u. ' t. t., pieteikt juma
ievietošanas dienas
ne.vi
,,Valdības
sastāvošu no mēbelēm un kājminamās rošo kustamo mantu, sas avosu.
šīs tiesības miertiesnesim sešu mēnešu Vēstnesī", pēc šī termiņa notecēšanas 83,29 kv. sāž. platībā ar ēkām Daugavpilī, 3. iecirknī, 236. kvartālā Ne 9 1it. v, šujmašīnas un novērtētu par
labības kuļmasi»
ar
rokām
griežamas
skaitot
no
sludinājuma
Ls
215.
laikā,
iespiešanas nekādas prasības vairs netiks pieņemtas.
.
Ziemeļu ielā ,ar policijas JVs 2.
*
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari un novērtētu par Ls 500.
dienas ,.Valdības Vēstnesī".
1926. g. 1. oktobrī. JVs 5345.
ovērtējumu. Ka ^
n
sarakstu,
apskatīt
pārdodamo
Izzināt
1926.
g.
6.
okt.
Ne
mantu
varēs
pārdoDaugavpilī,
43835.
Ja minētās personas savas tiesības
varēs v
14593a
Miertiesnesis J. Berķis.
fanas dienā uz vietas.
apskatīt pārdodamo mantu
augšā aprādītā termiņā nepieteiks, tad
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis.
vietas.
šanas
dienā
uz
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zaudējuš.
Sekretāra pal. A. Neikene.
Rīgā, 7. oktobrī 1926. g.
Gaujienas pagasta tiesa, Valkas apr., 15108a
Rīgā, 13. oktobrī 1926. g.
15098a
Miertiesnesis Grigori.
pamatodamās uz savu 1926. g. 19. jūlija
15554
Tiesu izpild. J. Zirģels.
Tiesu izpild. A^oJ^Latgales apgabaltiesas vecākais notārs
15566
lēmumu un pagasta tiesu lik. 108. un
Krustpils iec. miertiesnesis, pamatojo109. p. p. izsludina, ka Grundzāles pag., paziņo, ka uz 1926. g. 4. oktobrī apstipRīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu Rīgas apgabaltiesas Rigas apri<^
ties uz Aleksandra Sergeja d. Sergejeva ,,Saulgožu" mājās dzīvojošais
Paeglis, rināta pirkšanas-pārdošanas līguma palūgumu, kā ari civ. proc. lik. X 'sēj. Eduards Indriķa d. un viņa sieva Paulīne mata Izidors Osipa d. Vancans tiesības
izpildītājs
I iec. tiesu izpildītājs
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.,
*
pieņem — adoptē par sa vu dēlu Pētera uz 19 des. 1067 kv. asim un Stepans paziņo, ka 29. oktobrī
1926
g.,
pīkst
paziņo, ka 28. nktobrl 1?26 \&jXurē«''
uzaicina mir. 1922. g. 15. aprilī Feodoras un Paulīnas Stepišu dēlu
Kārli-Albertu Osipa d. Vancans tiesības uz 14 des. 11 dienā. Rīga, Stabu ielā Mš 14, dz. 7, 11 dienā, Ropažu pagasta .Vi«J
fl .
Maksima m. Sergejevas
mantiniekus Stepiti, dzim. 1917. g. 18.
0 d
okt. v. st., ieguvuši no Lollija Juliāna d. Jasinska Borisa Senkmaņa
lietā 11 torgos pārdos otrā ūtrup ē Fricim K. ,
pieteikt minētam miertiesnesim savas piešķirot tam uzvārdu
^
,,Paeglis" un par Ls 11200 nekustama īpašumā 33 des. pārdos Meiera G i e b e r t a kustamo tam piederošo kustamo man
tiesības uz nelaiķes atstāto mantojumu visas likumīga bērna tiesības.
^
1067 kv. asis platībā, pastāvoša no zemmantu, sastāvošu no mēbelēm un no- vošu no diviem zirgiem un J»
pag.,
Ungurmuižas
..Jaunzundanos ",
Kam būtu kādas ierunas pret šo adopniekiem piešķirtās zemes viensētas JVs 4, vērtētu par Ls 800.
ls
'
govīm un novērtētu par
& afl
sastāvošu no viensētas zemes ar ēkām — ciju, var tādas pieteikt šai pagasta
tiesai Jaunlatgales apriņķa, Balvu pagastā,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Izzināt sarakstu, aoverteninia
sešu mēnešu laikā no šī sludinājuma sešu mēnešu laikā no sludinājuma iespieBorovkas sādžas zemes robežās.
,
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- apskatīt pārdodamo mantu
iespiešanas dienas „Valdības Vēstnesī". šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"
trešo
Daugavpilī, 1926. g. 4. okt. JVs43841. došanas diena uz vietas.
došanas dienā uz vietas.
8.
oktobrī
1926.
g.
JVs
556.
Krustpilī,
reizi,jo vēlāk tādasvairs netiks ievērotas.
Rīgā, 9. oktobri 1926. g.
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis.
t
Rfgā, 13. oktobri 1926- *
15199a
Miertiesnesis (paraksts).
13462a
Gaujienas pagasta tiesa.
15111a
Sekretāra pal. A. Neikene.
15555
Tiesu izpild. A. u
15561
Tiesu izpild. J. Zirģels.
todamies uz civ. proc. lik.

1401. p. un

civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p., uzaicina
1925. g. 26. jūlijā mirušā Jāņa Staņislava d. Ločmeļa mantiniekus, pieteikt
savas mantojuma tiesības uz mantojumu, kas palicis Jaunlatgales apriņķī,
Rīgas 2. iec. miertiesnesis, pamatodaTilzas pagastā.
mies uz Martas Treulieb lūgumu un
Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pieciv. proc. lik. 2011., 2012., 2079. p. p.
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
ar šo izsludina, ka pēc jūlija mēnesi
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdī1918. g. Krievijā, mirušā Kārļa Kārļa d.
bas Vēstnesī".
Treulieba ai. Treilipa ir palicis mantoKārsavas stacijā, 1926.g.4.okt.JVs3553
jums un uzaicina visus kam būtu uz šo
Miertiesnesis J. Gutmans.
mantojumu vai sakarā ar to kādas 14882a

uz Hajas-Entas Zelika m. Zak,

pašas

priekš sevis personīgi_un kā sava mazgadīga dēla Rafaela Ābrama Šebšeļa d.

izpildītājs

paziņo, ka
3 dienā,

^^

apgabaltiesas , Jelgavas pilsētas
e,gaV•as
J
,nildītāis, kura kanclejā atrodas
ti«sas fP Aka demijas ielā 24, istaba 20,
Jelgava, iZ'
f\
' Latvijas Hipotēku Bankas
') ka
apmierināšanai no
Ernesta
Jelgavas apgabaltiesas
tfZ%a pēc
l^£a no 12. jūlija 1926. g. Ne 26034,
10 rītā, Jelgavas
«g%?,026. g-, Pīkst.
h itiesas civilnodalas sēžu zālē, uz
'
apg
pārdots Erastam
r k em torgiem tiks
P .K»rcam piederošs nekustams īpaJēkabpilī, Krasta
^
kurš atrodas
*"*% ar zemesgrāmatu reg. Ne 423;
publiskiem tor% ,,a īpašums priekš
7000 Latiem;
par
«vērtēts
i
ka bez augšminētās prasības īpa^
ar hi P° teku Parādiem
m - apgr"ltinats
.
JJjBffe Latiem.
P \\ ka personām, kuras vēlas pie torjāiemaksā zalogs —
ņemt,
."'
, dalību
daļa no apvērtēšanas sumas un
p riekšā apliecība par to, ka no
ministrijas puses nav šķēršļu
personām iegūt nekustamo

Citu iestela
slsmnfijumL
Paziņojums.

1

Iekšlietu

ministrijas

administratīvais

Dagdas

departaments, pamatojoties uz 1920. g.
15. sept. likuma par uzvārdu maiņu
p. 10, dara zināmu, ka uz: I) Reinholda
Ungura, viņa sievas Mildas un meitas
Austras Elfrides, 2) Anša Bulle, ari
Kaktabulle
un viņa
sievas Annas,
3) Pētera Gruzdiņa, ari Cīrulis, 4) Eduards Kurmīša (adoprēts), 5) Pētera
Špakovska-Beinera
un
viņa
sievas
Dārtas, 6) Jēkaba
Likarsta-Līkopa,

pagasta

valde,

Daugavpils

Valmieras apriņķa priekšnieka 1. iec.
palīgs izsludina par nozaudētiem un
nozaudētus ndokumentus:
nederīgiem sekošus dokumentus:
1) zirga pasi Ne 189, izd. no Šķaunes
1. pasi Ne 242171, izdotu 17. jūnijā
pag. valdes 31. aug. 1920. g. uz* Jāņa 1924. g. no Rīgas prefektūras uz Jāņa
Dārznieka vārdu;
Kaspara d. Druska vārdu;
2) iekšzemes pasi JVs 1624, izd. no
2. pasi Ne 1421, izdotu 30. martā
Dagdas pag. valdes 1921. g. uz Broņi1925. g. no Valmieras apriņķa priekšslava Antona d. Konašonka vārdu;
nieka
1. iec. palīga uz Voldemāra
3) iekšzemes pasi JVs 1316, izd. no DagDava d. Cukura vārdu;
das pag. valdes uz Donata Andreja d.
3. trešās daļas rezervistu apliecību
Andina vārdu;
Ne 4081, izdotu 18. febr. 1926. g. no
4) zirga pasi JVs 247, izd. no Grāveru Valmieras kara
apriņķa
priekšnieka
pag. valdes uz Aleksandra Antona d. uz Voldemāra Dāvā d! Cukura vārdu;
Vonoga vārdu;
4. karaklausības apliecību JV? 6530,
5) iekšzemes pasi JVs 1415, izd. no izdotu 30. jūnijā 1924. g. no 10. Aizputes
Dagdas pag. valdes uz Donata Aloiza d. kājnieku pulka komandiera uz Pētera
Puncuļa vārdu;
Franča d. Vaivoda vārdu;
6) iekšzemes pasi JVs 1181, izd. no
5. karaklausības apliecību JVs 2089,
Dagdas pag. valdes uz Jēkaba Gavrila d. izdotu 11. martā 1920: g. no 5.
Cēsu
Antipova vārdu;
kājnieku pulka komandiera uz Alfrēda
7) iekšzemes pasi JVs 4891/1830, izd. Kārļa d. Vechi vārdu;
no Dagdas pag. valdes uz Paramona
6. karaklausības apliecību JVs 5091,
Lechmanov vārdu;
izdotu 4. aprilī 1921. g. no Valmieras
8) iekšzemes pasi
JVs 431, izd. no apriņķa
apsardzības
priekšnieka
uz
Dagdas pag. valdes uz Bases Reizas Hermaņa Dāvā d. Danka vārdu:
Dāvida m. Smuškina vārdu;
7. karaklausības apliecību JVs 14317,
9) iekšzemes pasi JVs 925, izd. no izdotu 10. oktobri 1921. g. no Valmieras
Dagdas pag. valdes uz Ludviga Osipa d. apriņķa
apsardzības
priekšnieka
uz
Goluba vārdu;
Jāņa
Jāņa d. Staņe vārdu;
10) zirga pasi JVs 370, izd. no Krās8. karaklausības apliecību JVs 5069,
lavas pilsētas valdes uz Jāzepa Domizdotu 4. aprilī 1921. g. no Valmieras
brovska vārdu;
apriņķa
apsardzības
priekšnieka
uz
11) zirga pasi JVs 738, izd. no Izvaltas
Jāņa Kārļa d. Mūsiņa vārdu;
pag. valdes uz Jana Ivanova vārdu;
9. karaklausības apliecību Ne 5071,
12) zirga pasi JVs 727/13477, izd. no izdotu 4. aprilī 1921. g. no Valmieras
Asūnes pag. valdes uz Pētera Ādama d. apriņķa
apsardzības
priekšnieka
uz
Valtera vārdu,Jāņa Jēkaba d. Kociņa vārdu;
13) zirga pasi JVs 573, izd. no Pustinas
10. karaklausības apliecību JVs 4355,
pag. valdes uz Ādama Michaila d. izdotu 30. martā 1921. g. no Valmieras
Jonina vārdu;
apriņķa
apsardzības
priekšnieka
uz
14) iekšzemes pasi JVs 1001, izd. no Augusta Indriķa d. Baloža v.
15301a
Izabelinas pag. valdes uz Stefānijas
Rīgas apriņķa
karā cietušo pensiju
Jāņa m. Marcinkevič vārdu;
*
komisija izsludina par ned. nozaudēto
15) zirga pasi JVs 474, izd. no Krāspensijas apliecību JVs 321, izd. 25. jūnijā
lavas pag. valdes uz Donata Porpuca v.;
1924. g. no augšminētās komisijas uz
16) zirga pasi JVs 553, izd. no Dagdas
:ietušā Pētera Priedīša v.
15477a
pag. valdes uz Jura Kalpiša vārdu;
Liepājas
apriņķa
priekšnieka
1.
iec.pal.
17)
zirga pasi JVs 389, izd. no Dagdas
pag. valdes uz Adijana Fadeja
d. izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus:
Baranova vārdu;
1) iekšzemes pasi JVs 11527, izd, no
18) iekšzemes pasi JVs 4215, izd. no
Dagdas pag. valdes uz Vikentija Jāņa d. Liepājas apr. priekšu. 1. iec. pal. uz
Karlines Pētera m. Pētersonas vārdu ;
Lozdovska vārdu;
2) iekšzemes pasi JVs 1033, izd. no
19) zirga pasi JVs 320, izd. no Dagdas
pag. valdes uz Antona Kumalana vārdu; Liepājas apr. priekšu. I. iec. pal. uz
20)
karaklausības apliec. JVs 34632, Andreja Anša d. Ozoliņa Vārdu
3) zirga pasi JVs 15l'/18501, izd. no
izd. no Daugavpils kara apr. pr-ka uz
Donata Donata d. Stankeviča vārdu; Grobiņas pils. valdes uz Jozefa Davi14620a
21) zirga pasi JVs 3, izd. no Subates dova vārdu.
pag. valdes uz Mējera Golanda vārdu;
Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 2. iec.
22) iekšzemes paši JVs 3823 un zirga izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
pasi Ne 188, izdotus no Dagdas pag. sekošus dokumentus:
valdes uz Jāņa Alekseja d. Baduna v.;
1) Latvijas iekšzemes pasi JVs 1207,
23) zirga pasi JVs 137/272, izd. no izd. ņo Dvietes pag. valdes 2. jul. 1921. g.
uz Ādama Staņislava d. Sīlis vārdu;
Naujenes pag. valdes uz Fedota Aleksandra
d. Lukaševa vārdu:
2) Latvijas iekšzemes pasi JVs 595,
izd. no Susējas pag. valdes 27. okt.
24) karaklausības
apliec.
JVs 5900,
izd. no Daugavpils kara apr. pr-ka uz 1920. g. uz Līnas Pētej-a m. Plater
apr., izsludina

par nederīgiem sekošus

1926. g. 30. septembrī finansu ministrs
apstiprinājis šokoladu konfekšu ražojumu tirdzniecības un rūpniecības akciju
sabiedrības „Laima" statūtu § 7. grozījumu, sakarā ar ko sabiedrībai atļauts
izlaist 1000 II. izlaiduma akcijas par
Ls 100.— katru, kopsumā par Ls 100.000 viņa sievas Emīlijas un dēla Alfrēda
sastādot visu pamatkapitālu Ls 200.000 Ernesta — attiecīgiem uzvārdu maiņas
lielu, sadalītu 2000 akcijās par Ls 100 lūgumiem, kup izsludināti š. g. 19. jun.
katrā.
..Valdības Vēstnesī" Ne 134 un pret
Izlaiduma noteikumi sekosi:
kupiem triju mēnešu laikā iebildumi
1. Sabiedrība izlaiž 1000 jaunas otrā nav celti, iekšlietu ministrs nolēma:
izlaiduma akcijas pa Ls 100 katru,
I. lūdzējiem turpmāk saukties:
kopsumā
par Ls
100.000 nomināl1) Reinholdam
Ungurim, viņa sievai
vērtībā.
Mildai un meitai Austrai E*lfridei —
2. Veciem akcionāriem
pieškij-ama
uzvārdā ,,Puķīte ",
priekšrocība uz jauno akciju iegūšanu
2) Ansim Bulle, ' ari Kaktabulle un
vienas nedēļas laikā, skaitot no jaunviņa
sievai
Annai
—
uzvārdā
izlaiduma izsludināšanas dienas ,,Vald.
,,Jaunzems ",
Vēstnesi", pie kam uz katru vienu
vecu akciju viņiem ir tiesība pieprasīt 3) Pēteram Gruzdiņam, ari Cīrulis —
,
; t |n
.
.
uzvārdā ,,Cīrulis ",
vienu jaunu.
4) Eduardam
1ķa zemesgrāmatas uz so īpašumu
Kurmītim
— uzvārdā
3.
Pēc
iepriekšējā
pantā
minētās
?ķ vestas Jēkabpils-Ilūkstes zemes,,Caucis ",
nedēļas notecēšanas atklājama publiska
5) Pēteram Špakovskim-Beineram un
«ffliatu nodaļā.
""
parakstīšanās uz pārējām akcijām, kūja
personām, kurām >r kādas tiesības
viņa
sievai Dārtai —
uzvārdā
izdarāma
3
nedēļu
skaitot
no
laikā,
īdamo īpašumu, kas pārdošanu
,,Beiners" un
veciem akcionāriem piešķirtā parakstītādas tiesības jāuzrāda līdz šanās laika notecēšanas.
6) Jēkabam Likarstam-Līkopam, viņa
ias dienai.
sievai Emīlijai un dēlam Alfrēdam
4. Pie
parakstīšanās
uz
jaunā
izdokumenti,
attiecosi
uz
Ernestam — uzvārdā ,,Līkops".
Visi paP'un
laiduma akcijām jāiemaksā par katru
ir
ieskatāmi
Jel«irdodamo īpašumu,
II.
Visi dokumenti, kā: pases, aplieakciju
Ls
50
un
atlikušie
Ls
50
jānocivilnodalas
kancxas apgabaltiesas
maksā
termiņos, kujus nosaka sa- cības, pilnvaras, līgumi, kvītes un t. t.,
biedrības valde, bet ar tādu aprēķinu, kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem
1926 g- 9. oktobrī.
no visādām iestādēm, ka ari valsts
lai akciju pilnīga apmaksa būtu noVeiss.
Tiesas
izpildītājs
J.
Y
ļ327i
tikusi ne vēlāk kā viena gada laikā amata un privātām personām ir skaiLiepājas apgabaltiesas
pēc tam, kad atklāta parakstīšanās uz tāmi, kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
par Aizputes iec, kura akcijām.
uzvārdiem.
m izpildītājs
Aizputē, Boju ielā 18
5. Parakstīšanos uz jaunām akcijām
III.
Šie lēmumi stājušies spēkā š. g.
tancieja atrodas
lik.
uz civ. proc.
Karlines
ielā 20.. septembrī.
pieneni valde
Rīgā,
namatojoties
*
Ne 22/24.
146.-1149. P- P- paziņo:
Rīgā, 1926. g. 8. oktobrī JVs 37425
6. Jaunās akcijas piedalās pie divi1) ka 17. decembrī 1926. g. pīkst. 1C
Administratīvā departamenta
apgabaltiesas
civiidendes par 1926. gadu.
M rita Liepājas
vicedirektors V. Ludiņ š.
ļļiilas sēžu zālē pārdos pirmā publiskā
Tirdzn. un banku nod. pr. V. Oailīts.
15178a
Nodaļas vadītājs Ru ' dzīt.
15052a
- Revidents A. Zaipeters.
jaolē Jurim Grantiņam piederošu neIekšlietu ministrijai iesnieguši lūgumus
testamu īpašumu, kuj'š atrodas AizPaziņojums.
jites apr., Klosteru pag. un sastāv no
dēļ uzvārdu maiņas apakšā minētie
1926. g. 5. otkobrī finansu ministrs Latvijas pilsoņi:
Iļloster-Aizputes muižas Sunitu Ne 8
apstiprinājis statūtus tirdzniecības un
lijām ar krep. Ne 2316 — II reģ. par
1) Augusts Vepris ar sievu Katrinti un
Aizputes krāj-aizdevu sabiedrības, Jē- rūpniecības akciju sabiedrībai ,,Westdēlu Raimondu
Oskaru, dzīvojoši
Export" , kuras mērķis ir: importa,
Kalniņa,
sabiedrības
Kurzemes
kaba
Ventspilī, Ozolu ielā Ka 8, vēlas
eksporta,
tranzita
un
vietējā
tirdznieLejas
Kurzemes
krājlauksaimnieks,
saukties uzvārdā „Liepa",
jtekvii sabiedrības, Lauksaimniecības cība ar oglēm un dažāda veida citām 2) Līna Baltušaitis, dzīvojoša Bauskas
precēm,
uz
sava
rēķina
un
komisijā
kā
mašinu
lieltirgotavas
m rūpniecības
apriņķī, Svitenes pagastā, Induļu
Central", Leiba Hiršhorna, Kusieļa iekšzemē, tā ari ārzemēs; b) piedalīties
mājās, kura vēlas saukties uzvārdā.
izsolēs
un
uzņemties
un
izpildīt
pasūtīSirisburga un
Cale Rolofa
prasību
,,Straume ",
Ls3904,77 aro/r- apmērā un piedzīšanas jumus un piegādājumus kā valdības un 3) Vilhelms
Folkmans, dzīvojošs Mapašvaldības iestādēm, tā ari sabiedrībām
Sitamiem ;
donas apriņķī,
Vecgulbenē, Miera
privātām organizācijām un personām.
ir
ar
hipoīpašums
apgrūtināts
2)
ka
ļ
ielā — Izabelinas skolā, kurš vēlas
ciem parādiem par Ls 5007,60;
Sabiesdrība dibinātāji ir:
saukties uzvārdā „Strauts",
3) nekustams īpašums publiskai pārJuliuss Švalbe,
4) Hugo
Sterste-Sterstin,
dzīvojošs
ir novērtēts uz Ls 4000,— un
Ananijs Blankensteins,
Rīgā, Trijādibas ielā Ne 28, dz. 5,
sāksies
saskaņā
ar
civ.
proc.
lik.
aBana
Josua Kanters,
kurš
vēlas
saukties
uzvārdā
i. no novērtēšanas vai priekšAleksandrs Bacalkins un
„Stetste",
«tiju prasību sumas, skatoties no tam,
Boriss IViirkins.
5) Andrejs Tālbergs, ari Pakalns ar
ima būs augstāka pārdošanas
Pamatkapitāls Ls 100.000,—, 1000
siebvu Lību, dēliem; Andreju un
*
Jenā;
akcijas par Ls 100, — katra.
dzīvojoši
Bauskas
Jāni,
apriņķī, Franča Šeršneva vārdu;
Valde atrodas Rīgā.
rsonām, kuj-as vēlas piedalīties
zirga pasi JVs 29, izd. no Dagdas
Vecmuižas pagastā, Sviķu
mājās, 25.
. jāiemaksā zalogs 10% no noV. Gailits,
kuri
vēlās saukties
uzvārdā ,,Papag. valdes uz Jāņa Augusta d. Brokana
nas sumas un jāiesniedz apliecība
Tirdzniecības un banku nodaļas
vārdu;
kalns" un
ka no tieslietu ministrijas puses
priekšnieka v.
26) iekšzemes pasi JVs 3800, izd. no
6) Chaims Pernak-Sapožņik ar sievu
ēršļu iegūt pārdodamo īpašumu; 14957a
A. Zalpeters,
Rochlu, dzīvojoši Rīgā, Pulkveža Asūnes pag. valdes un kafaklaus. apl.
nes grāmatas uz šo nekustamo
Revidents.
Brieža ielā Ne 10, dz. 4, kuri vēlas JVs 159, izd. no 2. Dobeles kājnieku
tiek vestas Aizputes-Grobiņas
pulka uz Konstantīna Antona d. Mileiko
saukties uzvārdā „Perniks".
Paziņojums.
aesgrāmatu nodaļā Liepājā.
vārdu;
1926.
g.
5.
oktobrī
finansu
ministrs
4) personām , kurām ir kādas tiesības
Varbūtēji iebildumi
pret pievesto
27) iekšzemes pasi JVs 254, izd. no
apstiprinājis
izdevniecības
aksciju
abielūgumu
ievērošanu
iesniedzami
iekš.asumu, kas nepielaiž pārdošanu,
Dagdas pag. valdes uz Lēnas Vikentija
dribas
Ziņas"
statūtu
§
8
„Rīgas
lietu ministrijai
triju mēnešu laikā, m. Ricerevič vārdu;
ir jāuzrāda līdz
pārdošanas
grozījumu, sakarā ar ko sabiedrība skaitot no šā sludinājuma publicēšanas
Inai un
28) iekšzemes pasi JVs 4630, izd. no
') visi raksti un dokumenti, attiecos. atļauts izlaist 60 jaunas akcijas pai dienas, pretējā gadījumā, pēc minētā Dagdas pag. valdes uz
Pētera Antona d.
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Ls 500,— katru, kopsumā par Ls 30.00C termiņa notecēšanas, lūgumus izpildīs. Bluķa vārdu;
ias apgabaltiesas civilnodalas kanc- sastādot ar to visu pamatkapitālu
Ne 37428
Rīgā, 1926. g. 7. oktobri.
29) zirga pasi JVs 391, izd. no Dagdas
Ls 180.000,— lielu, sadalītu 360 akcijās
pag. valdes uz Sergeja Jermolajeva v.;
Administratīvā departamenta
par
Ls
500,—
katrā.
1926.
g.
??
7. okt. Ne 3059.
30) zirga pasi JVs 5/K, izd. no Šķaunes
vicedirektors V. Ludiņš.
Izlaiduma noteikumi sekosi:
_ Tiesu izpildītājs A. Sālavs.
15181a
Nodaļas vadītāja Rudzīt. pag. valdes uz Ignata Kozlovska vārdu;
1) Sabiedrība izlaiž 60 jaunas III. izlai-

I141.

Siles

apgabaltiesas

II iecirkņa

duma akcijas par Ls 500,— katru,
kopsumā par 30.000,— latiem.
fl»kanclejā atrodas Livanos, Liepu ielā 2) Parakstīšanās uz jaunām akcijām
* A paziņo :
izdarāma 6 mēnešu laikā, skaitot no
>) U Kārļa Kalniņa prasības apjaunizlaiduma izsludināšanas dienas
ēšanai Ls 2950,20 sant. apmērā,
,,Valdības Vēstnesī". Pie parakstīLatgales a»gabaltiesas
šanās iemaksājami25% no akciju noI civilnodalas
^ raksta 10. aprilī 1926. g. Ne 9834,
minālvērtības. Atlikums iemaksājams
ff
divi vienlīdzīgās daļās sabiedrības
? ? «embiī 1926. g, pulkst. 10 rītā,
gpies apgabaltiesas civilnodalas sēžu
valdes noteiktos terminos, bet ne
vēlāk kā 6 mēnešu laikāpēc pirmās

tiesu izpildītājs,

iillii toruiem urdos
Marka

iemaksas

izdarīšanas.

jaunām akcijām
valdē, Rīgā,
Harlampija
d. O r I o v a
lielā Ķēniņu ielā Ne 28.
kustamu īpašumu, 4) Priekšrocība iegūt jaunā izlaiduma
akcijas pieder sabiedrības akcionāļSt,'»»* apriņķī, Vlpes
riem proporcionāli tiem piederošo
1113'38 atdalītais zemes
Ww n
akciju skaitam, t. i. vienu jaunu
DaugavpiIs apr. zemes%ta ,i'\„
akciju pret divām vecām akcijām.
teļX5 i818(9. sēj.381-384
J
Veciem' akcionāriem jāparakstās uz
2 zem astav no 17 deset. 240 kv.
jaunām akcijām un jāizdara pirmā
Vle?as
dzīvojamas
mājas,
l »uh!L
iemaksa 6 nedēļu laikā, skaitot no
.kaS^jaunizlaiduma izsludināšanas dienas
i0tglem
"'
5) Ja kāds no akcionāriem noteiktā
laikā neparakstītos uz akcijāmun negŠmi nētas P-asības īpaSf>rflMf
uh,poteku
izdarītu pirmo iemaksu, tad sabiedrīPa^diem
^Tiublu
bas valde piedāvā neparakstītās
akcijas pārējiem akcionāriem un,
^rsonām, kuras vēlas
pie
pēdējiem atteicoties parakstīties uz
ņemt Jāiemaksā zalogs—
^ū«b
akcijām, valde tās piedāvā svešām
aPvērtēšanas
sumas un
SbiSvsS0
personām.
3p,,eciba
Par t0> ka no 6) Pie pirmās iemaksas saņemšanas
SmSm ,8S
nav ' šķēršļu
P^s
S* Sn
akcionāriem izsniedz pagaidu apParakstīšanās
izdarāma

uz

sabiedrības

-

3)

f^U 300?PUb

>; *!

ūaa

*&

nekustamo

liecības.
7) Jaunās akcijas piedalās pie dividend.
līdzīgi vecajām akcijām sākot arl926.
e. 1. janvāri.
V. Gailīts,
ltS o'īnaB|5mkādas tiesības uz
Tirdzniecības un banku nodaļas
kas Pārdošanu nepriekšnieka v.
?& tāda» ?\
Jāuzrāda
līdz
A. Zalpeters,
hf11 " dienai
Revidents.
14958a
___
dokumenti
. attiecošies
fc^tein " : asnmu
par
pagasta valde izsludina
ir
ieskatāmi
Tirzas
«PSabai?esas
«S *Pgabalt,
Vfe
, civHnodaļas nederīgu kā nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi Ne 1928, izd. no Zaļmmžas
1926. g.
okt. uz Jēzupa
^
pag. valdes 1922. g. 6.
Tlesi» izpild. Kal aus.
14058a
Kazimira d. Lufesta vārdu.
uz

šo

īpašumu
JLtaLatf^matas
aP8abal tsas zemesaodaļl
fj^

'

'

vārdu.

14608a

Pustinas

pagasta

valde

izsludina

par

nederīgu nozaudēto zirga pasi JVs 270,
izd. no Pustinas pag. valdes 7. janv.
1921. g. uz Staņislava
Vikentija d.
Dzergača

vārdu.

14054a

Nirzas pagasta valde izsludina par nozaudētiem un tāpēc nederīgiem sekošus
dokumentus:
1) Karaklausības apliecību JV» 11982,
izd. no Ludzas kāja apr. priekšn. 17.
martā

1923.

g. uz

Donata

Pāvila

d.

Šveida vārdu;
2) Karaklausības apliecību Ne II858,
izd. no Ludzas kara apr. priekšnieka
17. febr. 1923. g. uz Aleksandra Pētera

d.

ļoniškans vārdu ;

pasi JVs 1994, izd. no
Nirzas pag. valdes 5. martā 1922. g.
uz Ādama Gavrila d. Punculs vārdu;
Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa iz4) Karaklausības apliecību JVs 11664,
sludina par ned. nozaudēto Katrīnas
izd. no Ludzas kara _apr. priekšnieka
Pavul ārzemes pasi JVs 88, izd. 1925. g.
pag. valdes uz Franča Staņislava d. 1921. g. okt. mēnesī uz Ādama Gavrila d.
19. febr. mūsu konsulātā Antverpenē. Leitana vārdu;
Punculs vārdu ;
15479a
33) iekšzemes pasi JVs 2606, izdotu
5) Karaklausības apliecību JVs 8353,
Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa iz- no Dagdas pagasta valdes uz Madaļas izd. no Ludzas kara apr. priekšnieka
sludina par ned. nozaudēto
Jēkaba Antona m. Kroman vārdu;
25. jul. 1921. g. uz Donata Aleksandra
Radziņa ārzemes pasi JVs 75, izd. š. g.
34) iekšzemes pasi JVs 1536, izdotu d. Otzuls vārdu ;
16. janvārī mūsu konsulātā
Briselē. no Dagdas pagasta valdes uz Annas
6) Iekšzemes pasi JVs 1943, izd. no
15478a
Malafeja m. Markovas vārdu;
Nirzas pag. valdes 5. martā 1922. g. uz
35) zirga pasi JVs 132, izdotu no Aleksandra Antona d. Činžels vārdu ;
Latvijas
universitātes
leģitimācijas
7) Iekšzemes pasi JVs 1693, izd. no
kartiņa JVs 1228 uz Ernas Krezereskas v. Dagdas pagasta valdes uz Ignata lezupa
d. Kromana vārduNirzas pag. valdes 30. sept. 1921. g.
pazaudēta un tiek izsludināta par neuz Annas Antona m. Zelenko vārdu ;
36) iekšzemes
pasi JVs 4700, izdotu
derīgu.
15482a
8) Iekšzemes pasi JVs 1101, izd. no
no Rēzeknes pilsētaspolicijaspriekšnieka
Latvijas
universitātes
leģitimācijas uz Eļkas Tirno vārdu;
Rozenovas iec. pol. priekšu. 9. martā
kartiņa JVs 8111 uz Jāņa Birzgalis v.
37) zirga pasi Ne 507, izdotu
no 1921. g. uz Izidora Josipa d. Buls vārdu;
pazaudēta un tiek izsludināta par ne9) Zirga pasi JVs 613, izd. no Briģu
Dagdas pagasta valdes uz Staņislava
derīgu.
15483a Stavro vārdu;
pagasta valdes 20. jun.
1921. g. uz
38) iekšzemes pasi 1116, izdotu no Tichona Grigorija d. Girša vārdu, kāds
Rīgas prefektūra izsludina par ned.
pagasta valdes uz Makeja zirgs tagad skaitās Fadeja Pētera d.
nozaudēto ieroču atļauju JVs 2539/12510, Dagdas
Agliša īpašumā.
15043a
izdotu 1926. g. 25. jūlijā Moricam Vija d. Lavrenova vārdu;
39) iekšzemes pasi JVs 2365, izd. no
Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks izsludina
Goertcam, dzīv. Vidzemes šosejā 121a,
Dagdas pag. valdes uz Magdalēnas par nederīgu nozaudēto karaklausības
dz. 1.
15473a
Lesčinskas vārdu;
apliecību JVa 2975, izd. no 5. Cēsu kājn. p.
Rīgas policijas 1. iec. priekšnieks izsl.
40) iekšzemes pasi JVs 20, izd. no kumand. 13. jul. 1919. g. uz Ādama
par ned. nozaudēto karaklausības apDagdas pag. valdes uz Zacharija BogMiķeļa d. Baloža vārdu.
15057
liecību JVs 20768, izd. uz Faiteļa Movša d. danova vārdu;
Sērenes
pag.
valde
izsludina
par
ned.
Dļina vārdu no Rīgas kara apr. pr-ka
41) zirga pasi JVs 16, izd. no Šķaunes
1924. g. 28. aprilī.
15469a pag. valdes uz Geronima Arcimovič v.; nozaudētu šīs pag. valdes 1920. g.
5. maijā izd. iekšzemes pasi JVs 488 uz
42) zirga pasi JVs 66, izd. no Dagdas
Rīgas polic. 6. iec. priekšnieks izslud.
Minnas Friča m. Skadiņ v.
14640a
nozaud.
3.
daļas
rezervista
pag. valdes uz Jāzepa Stičinska vārdu-,
par ned.
izd.
no
Rīgas
Ružinas
pag.
valde
izsludina
par
ned.
kara apr.
apliec. JVs 74733,
43) zirga pasi JVs 2854, izd. no Līksnas
sekošus dokumentus:
1)
priekšnieka 5. dec. 1925. g. uz Ābrama pag. valdes uz Eduarda Jankovska nozaudētus
Michaila d. Brustina v.
15472a vārdu.
iekšzemes pasi JVs 955, izd. no Ružinas
14439a
pag. valdes 1922. g. uz Adeļas Staņislava
Nozaudēta, laikā no š. g. 15. līdz 20.
12. Ilūkstes aizsargu pulka komamļiers m. Greivuļ v.; 2) iekšzemes pasi JVa 18,
sept., pie nezināmiem apstākļiem Lāč- izsludina par ned. aizsargu dienesta izdotu no Ružinas pag. valdes 1923. g.
plēša kara ordeņa 3. šķiras nozīme zem apliecību JVs 191/7943 uz Kriša Krišjāņa uz Jeliseja Kondratija d. Kondratjeva v.
JVs 844, izdota kara tiesas pulkvedimd. Raupa v., izd. no viņa 22. maijā 3) karaklausības apliec. JVs 1621, izd. no
15421
leitnantam Hermanim Muchkam. 15420 1922. e.
12. Bauskas kājn. pulka k-ra 1921. g.
uz Pētera Vasilija d. Bogdanova v.
izDaugavpils pilsētas prefektūra
Ventspils pils. pol. priekšnieks izsluRundēnu pagasta valde izsludina par
sludina par nederīgu nozaudēto persodina par nederīgu nozaudēto Latvijas
nederīgu nozaudēto jiagaidu apliecību
nas apliec, nac. pases vietā, izd. 28. febr. iekšzemes pasi JVs 12949, izd. no Vents1924. g. JVs 222 no Daugavpils pils. pils apr. priekšnieka 3. martā T926. g. Ne 13. izd. no šīs pag. valdes 31. maijā
oref. uz Nadeždas Pantelejevas vārdu. uz Frumes-Mena Lozera m. Šrader 1926. g. uz Kolosova, Lazara Korneja d.
vārdu.
14610a
14050a
15038a
vārdu.
31) zirga pasi JVs 342, izd. no Pustinas
pag. valdes uz Franča Jasinska vārdu;
32) zirga pasi JVs 3, izd. no Dagdas

3) Iekšzemes

£mifrsaimnie€ī&as pārraide
Kalpaka bulv. 6, dz. 4, otrdien, 26. oktobri š. g., pīkst. 12 izdos

rakst. un mut. mazāksolīšanā
valsts Kazdangas

skolas galvenā ēkā izvedamos
būvdarbus.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības
naudu Ls

1000 iesniedzami lauksaimniecības pārvaldes būvniecības

nodaļā, Kalpaka bulv. 6. ist. 14

un

Turpat saņēmi tuvāki paskaidrojumi.

Lauksaimniecības

techniskā

1*

15248

pārvalde

pārdos atklātā vairāksolīšanā 28. oklobrī š. g., pulkst.
telpas, valsts saimniecību kartupeļus:

15330a

12 dienā, Talsos, apriņķa

kooperativa

Stendes
Lubezeres
Oktes

Apriņķa

ce|u

Rīgā,

Kalpaka bulvārī
15584

Daugavpilī,

inženiers

i galīgu konkurenci
i

elektriskās apgaismošanas ietaises
darbiem Bolderājas un Daugav-

joulits izsolē

kazarmju ēkās
un JVs 218.

JVs 193

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli
ar uzrakstu .uz jauktu galīgu konkurenci
23. oktobri š g." — iemaksājot drošības
nauda Ls 110, kara būvniecības pārvaldes kasē (var ari iesniegt par tādu

1926. g. 27. oktobrī, pulksten 11, mazakprasītājiem sekošus darbus:
pašu sumu Latvijas bankas garantijas
Dubnas upi, uz Užvaldes-Aglones 11-b rakstu) iesniedzami 23. oktobrī
š". g
līdz pīkst. V31*** būvju un īpašumu daļas
2) 12,0 m gara koka tilta jaunbūvi pār gravu 37 km uz Krustpils-Daugavpils 11-a
kanclejā.
šķiras ceļa, pie Plūmes mājam. Drošības nauda Ls 130.
[S Darbi izcenoti par Ls 1113,57.
1583
Tuvākas ziņas saņemamas kanclejā.
15582
8. Daugavpils kājnieku pulks
izdos
mutiskā
an
rakstiskā

!

1) 21,0 m gara koka tilta jaunbūvi pār
šķiras ceļa. Drošības nauda Ls 330.

Stamerienes virsmežniecība

IZSOLĒ

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pēc platības un celmu skaita:
pavisam

7 vienības,

vērtībā

loksnēs ar uzrakstu
no

V iec. (Stāmeres) mežniecība — Stamerienes un Kalnamuižas novados, pavisam
11 vienības, veitība no Ls 13,— līdz Lz 534,—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
no pilnas nosolītas sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības

noņemt no

izsoles

pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
15424

Stamerienes virsmežniecība.

ŪTRUPE.
Trešdien, 20. oktobrī 1926. g., pulksten 4 dienā, pārdos
Diskonto bankas telpās, tas pašas bankas uzdevumā,

atilā ffi'itaoH 6 [Hipija! i li

dzami līdz izsoles dienai pulka saimnie-

cības priekšniekam,

vai izsoles

dienā

izsoles komisijai.

Ar sīkiem izsoles noteikumiem var
iepazīties pulka štābā, darbdienās no
pīkst. 9—15.

15422a

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 27. oktobrī
1928. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Kārļa ielā Ne 13,

pārdos

vairāksolīšanā

Zvēr. biržas māklera P. R u p n e r s.

ūtrupi,

Priekšn. palīgs (paraksts).

kurā pārdos vairāksolīšanā Vaifolomeja
Rīgas apriņķa priekšnieka palīgs S o k o 1o v a kustamo mantu, sastāvošu
no: 1) koka drēbju skapja, novērtētu par
1. iecirknī
paziņo, ka šī g. 27. oktobri, pulkten jl Ls 40, 2) 1 ktka trauku stapiša, nodienā, Salaspils pag., Jaunz.mu mājās, vērtētu par Ls 4 un 3) 1 maisa ar sāls,
svara 3 pudi, novērtētu par Ls 1, deļ
pārdos vairāksolīšanā
dēļ kontrabandas soda naudas piedzīs.
Kārļa Pēfersona mantību — vienu z rgu, 15515
Priekš-, pa!,(paraksts).
vērtībā Ls 112, ienākuma nodokļa piedzīšanai, ss skaņā ar tiešo nod. dep. r.
Valdemārpils pilsētas 2. pakāpes pamatskolā
3
JVs 72252, 19. jūlijā š. g.

Rīgā, 1S26. g. 13. okt. JVs 6801
' 5574
Priekšn. palīgs (paraksts).

oalaUzīis skolottti
kurš ari spējīgs pasniegt vācu valodu un
vingrošanu zēniem.
Kandidāti tiek
lūgti pieteikties pie šīs pilsētas domes
līdz 26. oktobrim š. g., iesniedzot
attiecīgos dokumentus un ārsta aplie15419a
cību par veselības stāvokli.

Alga pēc valdības normām.
Irmas B r a č s mantību — 1 teli, vērtībā
Jelgavas apr. prīeVšnieka pal. II iec
Priekšnieks (paraksts^.
Ls 50, soda naudas piedzīšanai, saskaņā
pagaida
ar Rīgas apr. 3 iec. miert. r. Ne 666, izsludina par nederīgu nozaudētu
karaklausības apliecību, izdotu no Izpolicijas III iec. priekšnieks 25. jūnijā š. g.
ka 2b. oktobri 1926. g., pulkt
veltas pagasta valdes 1. jūnijā 1926. ļļ.
Nš 923C
- Rīgā, 1926. g. 13. oktobri.
Rīgā, lāčplēša ielā Js& 7, iec.
ar Xs 171P, uz Osipa Staņislava!
(paraksts).
15575
Pr ekšn palīgs
'
Onzuļa vārdu.
^

15571

Iekšlietu ministrijas administratīvais
departaments, pamatojoties uz 1920. g. departaments, pamatojoties uz 1920. g. paziņo,
10 rītā,
15. sept. likuma par uzvārdu maiņu 15. sept. likumu par uzvārdu maiņu
p. 10, dara zināmu, ka uz: 1) Ernesta p. 10, dara zināmu, ka uz: 1) Krišjāņa telpās,
2) Matiza Lagzdkalna, Bakše, ari Strazds, ari Strazdiņš, viņa
Mikneviča,
ari Lassenbergs, viņa sievas Kristines, sievas Līzes un dēla Arvida Rieharda,
meitu: Elizabetes, Otilijas
un dēla 2) Izidora Bārbala, viņa sievas Agates, pils. Maksim
Rādenam
piederošas
3) Jāņa Zaķa, viņa sievas dēla Staņislava, meitu: Bertas (BārbaJēkaba,
mantas, sastāvošas no bufetes, 2 ēdamAnnas un meitas Veltas-Vilhelmines, las) un Veronikas, 3) Matildes Grazdin, galdiem, drēbju skapja, vienkārša galda,
4) Ģederta Tiona, ari Ješa, ari Ješus, ari ari Skrastiņ, ari Krastiņ, ari Grazdlt spoguļa, kumodes, kāršu galda, dīvāna,
Ješe, viņa sievas Līzes un dēla Viļā (laulība šķirta),
viņas meitas Gerdas dāmu rakstāmgalda un c,
novērtētu par
Arvida, 5) Georgija Nabagkupče-EšenElzas un dēla Nikolaja Roberta, 4) Kārļa Ls
390, piedzenot no viņa šo sumu kā
tala, viņa sievas Jūles, dēla Alekseja, Freinata-Freinerta, ari
Frenards
un īres naudu un tiesāšanas izdevumus par
meitu: Matrenas un Elizabetes, 6) Niviņa sievas Elzas Marijas, 5) Jāņa labu pils. Končugovam.
kolaja Nabagkupče-Ešentala, viņa sievas Pes-kau, ari Peskops, viņa sievas Annas,
Apskatīt pārdodamās mantas, kā ari
Helēnas un dēla Aleksandra — attiedēlu: Eduarda un Jēkaba, 6) Jāņa izzināt sarakstu un novērtējumu varēs
cīgiem uzvārdu maiņas lūgumiem, kuri Zebeka, ari Šarbuks, viņa sievas Annas
uz vietas pārdošanas dienā.
izsludināti š. g. 17. junija „Valdības Emīlijas un dēla Egona — attiecīgiem
Rīgā, 30. septemb i 1926. g. 28350.
Vēstnesī" JVs 132 un pret kuriem triju uzvārdu maiņas lūgumiem, kūpi iz15549
Priekšnieka v. (paraksts).
mēnešu laikā iebildumi nav celti, iekš- sludināti š. g. 17. junija „Valdības
lietu ministrs nolēma:
Vēstnesī" Ne 132 un pret kuriem
Rīgas 10. policijas iecirkņa priekšnieks,
triju mēnešu laikā iebildumi nav celti, » kura kanclejā atrodas Kuģu ielā 15,
I.
Lūdzējiem turpmāk saukties:
iekšlietu ministrs nolēma:
paziņo, ka 1926. g. 29. okt., pīkst. 12
1) Ernestam Miknevičam — uzvārds
dienā, Akmeņu ielā 13, dz. 10, tiks
I.
Lūdzējiem turpmāk saukties:
,,Viesturs ",
1) Krišjānim Bakše, ari Strazds, ari pārdota vairāksolīšanā Feigai Hāk pie2) Matizam Lagzdkalnam, ari LassenStrazdiņš, viņa sievai Līzei un dēlam I deroša mantība, sastāvoša no istabas
bergs, viņa sievai Kristīnei, meitām:
Arvidam Richardam — uzvārdā i lietām un vecām dzelzīm un novērtētu
Elizabetei,Otilijai u. dēlam Jēkabam
par Ls 41.
,,Strazdiņš ",
— uzvārdā „LagzdkaIns",
Bārbalām,
viņa
3) Jānim Zaķim, viņa sievai Annai un 2) Izidoram
sievai
Pamats:
Rīgas pilsētas 4. rajona
Agatei, dēlam Staņislavam * meitām: īres valdes izpildu raksts Ne 694 no
meitai Veltai—uzvārdā „Vecītis",
Bertai (Bārbalai) un Veronikai — 27. sept. 1926. g.
15392a
4) Ģedertam Tionam, ari Ješa, ari
— uzvārdā ,,Dzenis ",
J Ješus, ari Ješe, viņa sievai Līzei un
Liepājas
apr.
priekšnieka
2.
iec. pal.
dēlam Vilim Arvidam — uzvārdā 3) Matildei Grazdiņ, ari Skrastiņ, ari
Krastiņ, ari Grazdit, viņas meitai izsludina par nederīgām, ka nozaudētas ,
.Ješa",
sekošas no viņa izdotas Latvijas iekšz.
Gerdai Elzai un dēlam Nikolajam Ro- i
5) Georgam Nabagkupčem-Ešentalam,
ļ pases: 1) Ne 3868, izd. 1920. g. 1. jūlijā
bertam — uzvārdā ,,Grazdiņš ",
viņa sievai Jūlei, dēlam Aleksejam,
Freinatam-Frenertarn , ari ; uz Katrīnas Jēkaba m. Drāzeniek vārdu:
meitām: Matrenai un Elizabetei — 4) Kārlim
Frenards un viņa sievai Elzai Marijai 2) Ne 9977, izd. 1922. g. 1. sept. uz Jāna
uzvārdā ,,Ešental" un
j Jāņa d. Sedola vārdu.
14621a
— uzvārdā

pildai MifiHiaDi

6) Nikolajam Nabagkupčem-Ešentalam,

15573

Rīgā, 13. oktobrī 1926. g.

Rīgas

administratīvais

sasala 2

psrtfos sail'oliiii

Ed. C e p p a Baltijas mašinu būvētavas
un čuguna lietuves naudas skapi, rakRīgas apriņķa priekšnieka palīgs
Rīgas Pils.
stāmmašīnu, kantora iekārtu, apkurināI iecirknī
šanas katlu un kalēju
atsperu
veseri,
paziņo,
ka
26.
oktobrī
š. g., pulkst
novērtētu kopā par ls 2107 97, Rīga*;
Pārdaugavas rajona kopējās slimo kases 11 oienā, Ikšķiles pag, Vec-Zušu mājās
prasības apmierināšanai.
pārdos vairāksolīšanā

Tuvākas ziņas ikdienas no pulksten 9—3 Rīg. Pils. Diskonto bankā.
15581

,,Uz skābu kāpostu

izsoli 29. oktobrī 1926. g." un lūgumi
dēļ pielaišanas mutiskā izsolē iesnie-

1925. g. piedzīšanai

Ls 74.

Rīgas pils. 4. rajona īres nodokļu departamenta
ar Tk*
Pamats:
ff
g rakst
'
valdes izpildu raksts JVs 696 no 27. sept. Ne 56806 un Ne 169008
4
15393a
1926. g.
15297a
Priekšnieks (Dar;lk ,
Rīgas 10. policijas iecirkņa priekšnieks,
Z,r 9a un ra
kura kanclejā atrodas Kuģu ielā JVs 15,
paziņo, ka 27. oktobrī 1926. g., pīkst. 12
meklēšana
diena, Akmeņu ielā JVs 13 tiks pārdota
Jēkabpils apriņķa
vairāksolīšana Bassei-Etei Torf piedepaiīes 9 .
ka šī gada 14.
roša mantība, sastāvoša no cukura — paziņo,
septemb,','^
gravēs miesta, pie kalēja
smalka un cietā (gabala), vienas mucas
Pēte,' ffc
ieradies
kāds
Uf, ii
bīdelētu
kviešu
glīti
ģērbies
siļķu, viena maisa
™ ' .1gadus
vecs
vīrieti!
fi*» 30
miltu un simts burkām dažādu konservu,
zirgu ar aizjūgu un vāģiem T
novērtētu par Ls 200.
^
parij
dienam un lūdzis izlabot
salau,L
Pamats : Rīgas apgabaltiesas 2. civ.
ģ^betpēctam
Ne
895
no
27.
augusta
mīnētaisH38
nod. izpildu raksts
S
pie
Upisa pec zirga un vāģiem
15394a
1926. g.^
vai» M»
ieradies. Zirga, _ aizjūgi un
$
Rīgas apriņķa priekšnieka pailgs zīmes ir sekošas: li kēvP ^ ,"
veca, 150 cm augsta, gaiši
b^»J
I iecirknī
vas, blesu pieri, krēpes uz kreiso !?
ši
g.,
pulksten
paziņo, ka 26. oktobrī
aste apgriezta, kreisās pakak S P
11 dienā, Salaspils pag, Ragu mājās,
zitrs un labas pakaļkājas
^
zābākV blw
un visas četras kājas
apkaltas, 21 Č
sakas sedulka, striķa streņģes jS
iemaukti ar gumijas
mutes ai2»
Līzes Sitnis mantību — vienu govi, vērtībā
giern, dubult. sedulka ādas siC
Ls 80 ienākuma nodokļa piedzīšanai, grozi puse
ādas,
puse drēbes
saskaņā ar tiešo nod. dep. r. Ne 72592,
pātaga ar dzeltenu
^
kātu, sj -J?
18. jūlijā š. g.
dzelzsasu atsperu droška ar ilksīm
Rīgā, 13. okt. 1926. g.
Ne 6990 kuram viena melna,
^
otra nekrāsot?
15572
Priekšn. pal. (paraksts)
adas atsējas, no kurām viena
boiāij
4) ratos atradās madrača sēdeklis
priekšnieka palīgs melnas ādas
Rīgas apriņķa
segu, riteņu skrūves it*
1. iecirknī
slēga, ratu smeie, nogriezta ķēves
aste
paziņo, ka 1926. g. 26. oktobrī, pulkst. melnas adas sedulkas siksna un labībai
maiss
ar
sapuvušiem
pagastā,
Ķekavu
sudmalas,
āboliem.
11 dienā, Doles
_ īpašnieki var pieteikties, uzrādot pie .
pārdos vairāksolīšanā
radījumus par zirga un mantu piedeAndreja
Pušķaina mantību — vienu ribu15»
lauka gateri un vienu zirgu, veitiba
Ls 500, ienākuma
nedokļa piedzīšanai, Ilūkstes apr. priekšn. pal. par I iec.
saskaņā ar tiešo nod dep. r. Nš 35394, izsludina uz 28. ok obri 1926. g., ļtSUL
1935, 17. jūlija š. g.
i0 ilta, Silenes pagasta namā,
Rīgā, 1926. g. 13. okt. Ne 2961, 7120

100.

ingrosetas uz nekustamu īpašumu Rīga, Popova ielā 3 a.

ministrijas

apmēram 12500 kilogr.

Izsole notiks Cēsīs, pulka staba, Cēsu
pulksten 12 dienā, Stamerienes virsmežniecības kanclejā,
pilī, š. g. 29. okt., pīkst. 12 dienā.
Kalnamuiža (Vidzemē),
Rakstiski piedāvājumi slēgtās ap-

II iec. (Annas) mežniecībā — Ērmaņu novadā,
Ls 162,— līdz Ls 868,— ;

Iekšlietu

skābu kāpostu piegādāšanu pulka tekošām vajadzībām Cēsīs, laikā no 1. janv.
1926. g. līdz 15. maijam 1927. g.

Rēzeknes pilsētas
prtk^T^ ^
paziņo ka 29. o ktob
rff Pri*nitļ(,
Rēzekne, Kalpaka ielā vh«. i,
vairāksolīšanā Šajā
KudVm,'
iekārtu un citas saini
£*a
novērtētas par Ls
254 68 Ž
mantas un ienākuma n . kustanij'

t^SSS-

Muitas priekšnieks Krūmiņš.

Kora UūunleciDīK valde

grīvas

savā kanclejā, Šosejas ielā Ne 104, izdos

1926. g. 15. novembri,

par

būvju un īpašumu daļa. Citadele Ne 24,
izsludina 23. oktobrī 1926. g., pīkst. 12

1250 kvintā'us,
1500 kvintālus un
1500 kvintālus

Tuvākas ziņas izsniedz _ lauksaimniecības pārvaldē,
J>fe 6, dz. 3. istaba 5 un minētās valsts saimniecībās.

Rīgas 10. policijas iecirkņa priekšnieks,
kura kanclejā atrodas Kuģu ielā JVs 15,
paziņo, ka 28. okt. 1926. g., pīkst. 12
izpārdošana Akdienā, notiks mantu
meņu ielā JVs 13, dz. 16, sastāvoša no
istabas mēbelēm un rokas šujmašīnas,
piederošu Johannai Baltiņ un novērtētu

MUITA
14 dienu
laikā
uzaicina
pieteikties
īpašniekus uz sekošām mantām, atstātām muitas pasažieru mājā : 1 gab.
kungu lietus mēteli, pienākušu ar s/s
„Ostsee" 17. nov. 1924. g.; 1 gab. mēteli,
pienākušu ar s/S „Regina" 28. jūnijā
1926. g.; 1 paciņa pasažieru bag. 980 gr.,
pienākušu ar s/s „Regina" 26. jūlijā
1926. g.; 1 paciņa ar nezin, saturu 345 gr,
pienākušu ar s s „Ostsee" 19. augustā
1926. g.
Ja noliktā termiņā īpašnieki nepieteiksies, mantas pārdos ūtrupē.
RĪGAS

„Freinats",

viņa sievai Helēnai un dēlam Aleks- 5) Jānim Peskau, ari Peskops, viņa
Vidzmuižas pagasta valde izsludina par
sievai Annai,
dēliem: Eduardam I nederīgiem, sekošus nozaudētus dokum.
andram — uzvārdā „Ešentals".
un Jēkabam — uzvārdā „Peskops"
iekšzemes pasi Ne 4147, izd. no
II. Visi dokumenti, kā: pases, apII)
un
Vidzmuižas pag. valdes 6. febr. 1925. g.
liecības, pilnvaras, līgumi, kvītes un 1.1.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem 6) Jānim Žebekam, ari Šarbuks, viņa uz Petruneles Matisa m. Opolas vārdu ;
sievai Annai Emilijai
un dēlam
2) iekšzemes pasi JVs 3985, izd. no
no visādām iestādēm, kā ari valsts
Egonam — uzvārdā „Žebeks".
Vidzmuižas pagasta valdes 26. aprilī
amata un privātām personām, ir skaitāmi
II.
Visi dokumenti, kā: pases, ap1924. g. uz AmiJjana Filipa d. Skačkova
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem uzliecības, pilnvaras, līgumi, kvītes un 1.1., vārdu.
14644
vārdiem.
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem
Bauskas apr. pr-ka palīgs I. iec.
III. Šie lēmumi stājušies spēkā š. g.
no visādām iestādēm, ka ari valsts izsludina
17. septembrī.
par nederīgu pieteikto par
amata un privātām personām ir skaiRīgā, 1926. g. 7. oktobrī.
JVs 37426 tāmi kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem nozaudētu Latvijas pasi, izd. no Rīgas
pref. 4. apr. 1922. g. uz Giedras Jēkaba
Administratīvā departamenta
uzvārdiem.
m. Vilumson vārdu.
14049a
vicedirektors V. Ludiņš.
III. Šie lēmumi stājušies spēkā š. g.
Nodaļas vadītāja Rudz ' īt. 17. septembri.
Jelgavas apriņķa priekšnieka pailgs
15179a
Iliecirknī izsludina par nederīgu rozauRīgā, 1926. g. 7. oktobrī.
Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa izsl.
JV° 37427 deto atvaļinājuma aplkcību, izdotu no
par ned. nozaud. Veras von der Launitz
Administratīvā departamenta
armijas saimn pārvaldes Jelgavas nolikt,
ārzemes pasi Ne 172, izd. 9. aug. 1924. g.
vicedirektors V. Ludiņš. pr-ka
1920. g. 29. febr. J* 1567 uz
Drezdenē.
15481a 15180a
Nodaļas vadītāja Rudz 'īt. Augusta Jāņa d. Sietnieka v.
15509
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Liepājas apr. priekšn. II iec. pal.
paziņo, ka 1. novembrī 1926 g., pulkst
12 dienā, Rucavas pagastā, Nīdās ciemā,
Balčus namelī,

izūtrupēs
Mklātā

vairāksolīšana

Liepājā, 12. oktobri 1926. g. Ne 2472.
Priekšn. pal. (paraksts).

Liepājas apr. priekšn. II iec. pal.
paziņo, ka 3 _ novembri

Britanijas-Latvijas
teksti! akciju sabiedrība
uz
uzaicina savus akcionārus

1 govi un 1 go-

tenu, kopvērtībā par Ls 1(5, piederošus
Ķērstai
C i b u 1, kontrabandas
soda
naudas piedzīšanai no min. j ilsones.
15510

Dažādi sliidinājmnij

1926 g., pulkst.

12 diena, Bārtas pagastā, Bārtas pagasta
nama,

izūtrupēs
atklāta va rāksolīšanā

dažādas mantas:
ziemas mēteli, sienas pulksteni un sudr.
kabatas pulksteni, kopvērtībā par Ls 70,
soda naudas
piedzīšanai no Miķeļa
S t r u n g a, min. mantu īpašnieka.
Liepājā, 13. oktobri 1926. g. Nš 5183/25.
15511
Priekšn. pal. (paraksts).
Talsu apriņķa priekšnieka palīgs 2. iec,

paziņo, ka š. g. 30. okt., pīkst. 12 dienā,
Mērsraga pag., pie bākas, tiks pārdoti
vairāksolīšanā no jūras izskalotie 29
baļķi, kuri pieder koku tirgotājam
Pēterim de Vildem.
15429a
Rēzeknes pilsētas policijas priekšnieks
paziņo, ka 29. oktobrī š. g., pīkst. 11,
Atbrīvošanas ielā Ne 1, pārdos vairāksolīšanā Marijas Tager dzīvokļa iekārtu
un citas saimnieciskas
mantas, novērtētas par Ls 331, nekustamas mantas
un
procentuālā peļņas nodokļa piedzīšanai par 1925. g., saskaņā ar Tiešo
nodokļu departamenta š. g*. rakstiem
NeNe 69124 un 57748
15295a
Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes pilsētas policijas priekšnieks
paziņo, ka 29. oktobrī š. g., pīkst. 12,
Rēzeknē, Latgales ielā JVa 80, pārdos
vairāksolīšanā
Šmereļa
Šteinmana
dzīvokļa iekārtu un citas saimnieciskas
mantas, novērtētas par Ls 158, ienākuma nodokļa par 1925. g. piedzīšanai,
saskaņā ar Tiešo nodokļu departamenta
š. g. 17. jūlija rakstu JVs 171209.
15296a
Priekšnieks (paraksts).

ārkārtēju

t

viii ii

1»

pulkst.
šī gada 1P. novembrī,
, dz. 14
Rigā, Vaļņu ielā I* 3/5
Dienas kārtība:
1) Valdes locekļu vēlēšanas.
ipas»»«
2) Jautājums par nekustama
iegūšanu.

3) Dažādi jautājumi.
10. novv ffl b(i
Ģadījumā, ja ši gada
sMii»,
akcionāru
nesanāktu noteikts
^. ,
ārkārtēja pilna sapulce_ si g«o*
r
un a
turpat tanī pašā laika
neskabtiei
dienas kārtību, kura,
bus
^
skaitu,
akcionāru
radušos
s^
15577 __
'
spējīga.
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