
Ministru kabineta sēde s. g. 21. augustā.
Rīkojums par īres valdes depozītu rēķi-

niem.
Instrukcija par pagastu pašvaldību bu-

džetu un pārskatu sastādīšanu un
par nodokļu aprēķināšanu un pie-
dzīšanu.

Virsmežniecību sadalījums takses šķirās.
(Skat. atsevišķā pielikumā.)

Valdības rīkojumi un pavēles

Instrukcija
par pagastu pašvaldību budžetu
un pārskatu sastādīšanu un par
nodokļu aprēķināšanu un pie-

dzīšanu.
(Izdota saskaņā ar likumu par pagastu
pašvaldību 2. piezīmi pie 67. panta un

piezīmi pie 91. panta).
1. Pagastu valdes sastāda savus bu-

džetus un aprēķina nodokjus uz laiku
no 1.aprija līdz nākošā gada 31. martam
(likums par pagastu pašvaldību 93. p.).

2. Pagasta valdes darbība pie budžeta
sastādīšanas notiek laikā no 1. janvāra
līdz 15. februārim. Ienākumu un iz-
devumu atsevišķas sumas nākošā gada
budžetā jāieved pēc tekošā gada patieso
budžeta ienākumu un izdevumu sumām
vai pēc oficiāliem paziņojumiem, likuma
prasībām un padomes lēmumiem. Par
katra budžeta posteni pagasta valdei
jādod izsmeļošas ziņas uz atsevišķiem
pielikumiem, vai aprēķini par budžetā
ievestām sumām, saskaņā ar likuma
92. pantu. (Budžeta paraugs še klāt
pielikts).

3. Pagasta valde aprēķina izdevumu
budžetu visām tām vajadzībām, kādas
paredzētas likuma 3. un 13. pantos un
ciktāl tās nav pārgājušas uz apriņķu
pašvaldību likuma 19. pantā paredzētā
kārtībā.

Piezīme. Apriņķa pašvaldības lē-
mumi par pagastu pienākumu uzņem-
šanos ir saistoši visiem apriņķa pa-
gastiem, ja lielākā puse apriņķa
pagastu padomes piekritušas zināmu
pienākumu nodošanai apriņķa paš-
valdībai.

4. Pagasta pašvaldības kārtējie izde-
vumi ir:

1) Pārvaldes orgānu administratīvie iz-
devumi : algas un dažādi atalgojumu
veidi pagasta valdes, padomes, tiesas,
komisiju un citu pagasta iestāžu
darbiniekiem pēc uzraugu iestāžu
apstiprinātām normām: kanclejas
piederumu apgādāšana un pašvaldī-
bas telpu remontēšana, apkopšana,
apsildīšana, apgaismošana, apdroši-
nāšana, skursteņu un ateju tīrīšana;
policijas telpu apgādāšana, apsildī-
šana un apgaismošana.

2) Nespējnieku apgādāšana : patversmju
eku remonti, apkurināšana, apgaismo-
šana, apdrošināšana, skursteņu un
ateju tīrīšana ; uzturs nespējniekiem
patversmē, drēbes un citi piederumi,
nespējnieku ārstēšana un mirušo
apbedīšana; pabalsti nespējniekiem
ārpus patversmēm naudā un graudā.

3) Veselībasaizsardzība : ārstu, feldšeru,
vecmāšu algošana ; slimnicu uzturē-
šana ; ārstniecības un desinfekcijas
līdzekļu apgādāšana; baku un citu
aizsargu līdzekļu potēšana ; veteri-
nārā palīdzība un lopu sērgu ap-
karošana.

4) Izglītības veicināšana: skolas namu

remontēšana, skolas telpu īrēšana,
apkurināšana, apgaismošana, apdro-
šināšana, skursteņu un ateju tīrī-
šana ; mācības spēku algošana, ap-
kalpotāju algošana, mācības līdzekļu
un skolas bibliotēku apgādāšana,
skolas mēbeļu apgādāšana ; lasītavas
ierīkošana, kursu sarīkošana.

5) Lauksaimniecības, rūpniecības, ko-
operācijas, tirdzniecības un kredīt-
iestāžu nodibināšanas veicināšana.

6) Pasta un telefona iestāžu pabalstī-
šana, pasta sūtījumu piegādāšana.

7) Arestētu uzturēšana un pārsūtīšana un
8) Kara iestāžu darbības sekmēšana.

Piezīme. Ceļu, tiltu un cel-
tuvju labošanas izdevumi nav
vispārējā pagasta budžetā uz-
ņemami.

5. Parādi rezerves kapitālam un
iepriekšējā gada budžeta ieņēmumos ne-
pareizi uzņemtās, kā ari par nepiedze-
namam atzītās sumas, uzņemamas nā-
košā gada budžetā. Budžetā uzņemamas
ari sumas rezerves kapitāla papildinā-
šanai. Neparedzētiem izdevumiem zī-
mējama atsevišķa suma, ne vairāk kā 5°/o
no kārtējiem izdevumiem.
_ 6. Budžets sadalās kārtējos un ārkār-

tējos ieņēmumos un izdevumos. Ārkār-
tējos ieņēmumos paredzami: valsts un
apriņķu pašvaldību aizdevumi un pa-
balsti, dažādi atmaksājumi un citi ārkār-
tēji ienākumi. Ārkārtējos izdevumos
paredzami: parādu nomaksa, procentu
nomaksa par aizņēmumiem, speciālu
kapitālu dibināšana, atmaksājumi un
citi ārkārtēji izdevumi.

7. Gadījumos, kad saskaņā ar likuma
par pagastu pašvaldību 19. pantu daži
pagastu pašvaldību pienākumi pārņemti
no apriņķa pašvaldīoas, pagastu valdes
iemaksā apriņķa kasē šo pienākumu
izpildīšanai vajadzīgo sumu pēc apriņķa
pašvaldības lēmuma.

8. Budžeta ienākuma suma sastādās:
1) no agrākā budžeta ienākumu atli-

kumiem, ja tie nav ieskaitīti re-
zerves kapitālā;

2) no pagastam piederīgu kapitālu,
īpašumu un saimniecisku uzņē-
mumu tīras peļņas, un

3) no nodokļiem un piemaksām pie
valsts nodokļiem.

9. Nākošā gada budžeta ienākumos
ieskaitāmi agrāko gadu budžetu atlikumi
pēc apstiprinātiem gadu pārskatiem, bet
tekošā gada varbūtēji atlikumi atsevišķā
pantā tikai ar apriņķa pašvaldības pie-
krišanu, ja iepriekš skaidri redzams, ka
sagaidāms ievērojams pārpalikums.

10. Tāpat budžeta ienākumos ieskai-
tāmi: 1) procenti no pagasta kapitāliem,
no katra atsevišķi, 2) ienākumi no pa-
gastam piederīgiem īpašumiem un 3) saim-
niecisku uzņēmumu peļņa. Kapitālu
procentes ierakstāmas, atvelkot kuponu
nodokli, ienākumi no īpašumiem bez
izdevumu atvilkšanas, bet uzņēmumu
peļņa pēc pārskatiem, ierakstot sīkākas
ziņas par ieņēmumiem un izdevumiem
atsevišķā kontā, saskaņā ar katra uzņē-
muma speciālo budžetu.

11. Nekustamu īpašumu nodoklis ap-
rēķināms pēc nekustamu īpašumu taksētās
ienesīguma vērtības. Lai pareizi_ kon-
statētu kopvērtību, pagasta valde pec ap-
riņķa nekustamu īpašumu nodokļa ko-
misijas datiem sastāda sevišķu sarakstu
— grāmatu, kurā pirmā nodalījumā
alfabētiskā kārtā uzraksta visu pagasta
robežās esošo nekustamu īpašumu no-

saukumus, izņemot valsts mežus, pie
kam, ja viena nosaukuma īpašums |r
dalīts vai tiks dalīts starp vairākiem īpaš-
niekiem, tad pie īpašuma jāatstāj tik
daudz līniju, cik īpašnieku jau ir vai
varētu būt, kuri tad nākošā otrā nodalī-
jumā atkal ierakstāmi alfabētiskā kārta.
Turpmākos iedalījumos jāieraksta: 1) tak-
sētā un apstiprinātā vērtība latos, 2) ap-
rēķinātais nodoklis no taksētās un ap-
stiprinātās vērtības, 3) nodokļa pamazi-
nājums kara postījumu, jaunsaimniecību
pirmā sadā un nelaimes gadījumu deļ.
Nedalītas muižas vai citu ar vairākiem
īpašniekiem īpašumu vērtību ieraksta
pirmā nodalījumā pagaidām kopīga suma,

bet pēc izdalīšanas katras daļas vērtība

ierakstāma pret īpašnieka vārda. (Še
klāt grāmatas saraksta paraugs).

12. Jaunsaimniecības, kuras dibinātas
no valsts fonda zemēm, pirmā saimnie-
cības gadā no nekustamu īpašumu no-
dokļa atsvabinātas.

Piezīme. Tās jaunsaimniecības, ku-
ras pastāv jau gadu vai ilgāk un
nav no nekustamu īpašumu nodokļa
atsvabinātas, ir apliekamas, skaitot no
1924. g. 1. jūlija.

13. No nekustamu īpašumu nodokļa
atsvabināti ari kara postījumi (tranšejas,
drāšu aizžogojumi u. t. t.), kuri pie pē-
dējas vērtēšanas ir konstatēti un atvilkti
no nekustamu īpašumu iesnieguma vēr-
tības.

14. Nekustamu īpašumu nodoklis lauku
pašvaldībām par labu ņemams kā pat-
stāvīgs nodoklis, nesaistot to ar valsts
nodokli.

15. Procentuālā peļņas nodokļa un
progresīvā ienākumu nodokļa sagaidāmās
sumas pagasta valde ieraksta nākošā gada
budžetā pēc tekošā gada datiem, kurus
ta saņem caur apriņķu pašvaldību no
nodokļa inspektora grāmatām.

16. Izpriecas nodokļa sagaidāmā suma
ievedama jaunā budžetā, vadoties pēc
tekošā gada sagaidāmiem ieņēmumiem.

17. Personīgais nodoklis aprēķināms
uz visiem darba spējīgiem pagasta pil-
soņiem, neskatoties uz mantas stāvokli
un amatu, iedalot tos sekošās grupās:

1) neprecēti vīrieši, atraitņi un precēti
vīrieši bez bērniem vecumā no 21
līdz 40 gadiem;

2) tādi pat vīrieši vecumā no 41 līdz
50 gadiem un precēti vīrieši un
atraitņi ar bērniem no 21 līdz
40 gadiem ;

3) precētas un neprecētas sievietes un
atraitnes bez bērniem vecumā no
21 līdz 40 gadiem;

4) neprecēti vīrieši, atraitņi un precēti
vīrieši bez bērniem vecumā no 18

līdz 20 gadiem, un no 51 līdz 60
gadiem, kā ari precēti vīrieši un
atraitņi ar bērniem vecumā no 41
līdz 50 gadiem un precētas un ne-
precētas sievietes un atraitnes bez
bērniem no 41 līdz 50 gadiem;

5) precēti vīrieši un atraitņi ar bērniem
vecumā no 18 līdz 20 gadiem ;

6) tādi pat vīrieši vecumā no 51 līdz
60 gadiem un precētas un neprecē-
tas sievietes un atraitnes bez bērniem
vecumā no 18 līdz 20 gadiem.

Piezīme. Personīgā nodokļu mak-
sātāju saraksts sastādams pēc iedzī-
votāju saraksta, aprēķinot vecumu
uz 1. aprili, katrā grupā beidzamo
gadu ieskaitot. Iedzīvotāju reģistrā-
cija, ieskaitīšanai personīgā nodokļu
maksātājos, jāizdara uz 1. jūniju, un
visi ar personīgo nodokli apliekamie
pilsoņi un pilsones jāieskaita tās
pašvaldības personīgā nodokļa mak-
sātājos, kuras robežās tiem ir pastā-
vīga dzīves vieta uz reģistrācijas
dienu.

18. Apriņķa pašvaldība, saziņā ar
nodokļu inspektoru un valsts statistisko
pārvaldi, paziņo līdz 1. februārim visām
sava apriņķa pagastu valdēm, kāda ir
izrēķināta par tekošu saimniecības gadu
7 dienu brutto peļņa priekšējā pantā
minētiem pirmās grupas nodokļu maksā-
tājiem, neievērojot viņu mantas stāvokli
un amatu.

19. Pēdējās (6) grupas maksātājs
maksā trešo daļu no pirmās grupas
maksātāja nodokļa sumas. Vieglākas
izdalīšanas pēc pieņemamās maksāšanas
vienības sekosi: I. grupa 3; II. grupa
2, 6; III. grupa 2, 2; IV. grupa 1, 8;
V. grupa 1, 4 un VI. grupa 1. Kad
saskaitītas visas maksātāju vienības, tad
ar šo vienību sumu izdalāma starp per-
sonīgo nodokļu maksātājiem budžetā
ievedamā nodokļu suma un iznā-
kums tad rāda, cik liels nodoklis

krīt uz 6. grupas maksātāju. Pa-
reizinot šo sumu ar 3 dabūjam pirmās
grupas maksātājam maksājamo nodokļu
sumu. Šī pēdējā suma nevar būt lielāka,
kā no apriņķa pašvaldības paziņotā pir-
mās grupas maksātāja 7 dienu peļņa.
Bet ja šī suma iznāktu lielāka, tad bu-
džetā ievedamā personīgā nodokļa suma
jāsamazina.

20. Pie priekšējos pantos apskatītiem
kārtējiem ienākumiem pagastā vel pieder:
1) soda naudas par termiņā nesamak-
sātiem nodokļiem; 2 soda naudas par
pagasta valdes rīkojumu nepildīšanu un
no pagasta padomes uzliktie sodi;
3) kanclejas nodoklis; 4) atlīdzība par
apriņķa nodokļu iekasēšanu. Šo ienā-
kumu sumas ievedamas budžetā, piemē-
rojoties tekošā gadā patiesi sagaidāmām
sumām.

21. Budžetu sastādot, jāizsmeļ likumā
atļautās nekustamu īpašumu un perso-
nīgo nodokļu likmes vienādos, apmēros ;
pārējie ienākumu avoti izsmeļami pilnīgi.

22. Ja visu priekšējo pantu (8 līdz 20)
ienākumu kopsuma nesegtu izdevumu
kopsumu, tad pagasta padome samazina
izdevumus. Nepieciešamības gadījumā
ierosina jautājumu par jaunu nodokļu
ievešanu, vai jau pastāvošo nodokļu
likmju paaugstināšanu tādos apmēros, ka
segtos kārtējie izdevumi un to iesniedz
caur apriņķa pašvaldību iekšlietu mini-
strijai.

23. Ārkārtējo izdevumu segšanai pa-
gasta valde sastāda ieņēmumu papildu
budžetu, kurā paredz neizsmeltos nor-
mālos nodokļus un varbūtējā iztrūkuma
segšanai paredz līdzekļus iz likuma
66. pantā minētiem avotiem.

24. Pēc ienākumu un izdevumu sumu
saskaņošanas sastādītais budžets parak-
stāms no pagasta valdes un virzāms tā-
lāk likuma 94., 95. un 96. pantos pare-
dzētā kārtā, stingri ievērojot likumā no-
teiktos termiņus.

25. Apriņķa pašvaldība tūliņ pēc
budžeta saņemšanas paziņo pagasta
valdei par saņemšanas dienu. Likuma
27. pantā minētais mēneša termiņš
skaitāms no budžeta saņemšanas dienas
līdz tai dienai, kad apriņķa pašvaldība
atbildi nodevusi uz pastu.

26. Pēc budžeta apstiprināšanas pa-
gasta valde to ieved sevišķās budžeta
ieņēmumu un izdevumu norēķinu grā-
matās, stingri pieturoties pie apriņķu
pašvaldību ar iekšlietu ministrijas pie-
krišanu izdotās instrukcijas par grāmatu
un pārskatu vešanu un ieņēmumu un
izdevumu dokumentu sastādīšanu.

m
27. Par likuma 70. pantā minēto

nodokļu aprēķinu uzskatams pēc šīs
instrukcijas sastādītais budžets, kura
noraksts izliekams pagasta valdes telpās
un maksātājiem pieejams izsludinātās
dienās un stundās Nodokļu maksātāju
saraksti sastādami pēc šīs instrukcijas
11. un 14. pantu noteikumiem un liem
jābūt maksātājiem pieejamiem līdzīgi
nodokļu aprēķiniem.

28. Pagasta valdei ir tiesība, ja tā
atrod par vajadzīgu, prasīt no nodokļu
maksātājiem sevišķa paziņojuma iesnieg-
šanu pēc likuma 72. panta. (Paziņo-
juma paraugs še klāt pielikts.)

29. Pēc budžeta apstiprināšanas pa-
gasta padome noteic nodokļu nomaksas
termiņus, piemērojoties pagasta kases
vajadzībām un ievērojot laikmetus, kuros
maksātājiem ienāk līdzekļi. Šos termi-
ņus pagasta valde izziņo maksātājiem
katram ar sevišķu paziņojumu pēc dotā
parauga. Maksātāju paraksti par pazi-
ņojumu saņemšanu sakārtojami sarakstu
kārtībā un uzglabājami pagasta valdē.
Maksātājiem jāaizrāda stingri ievērot ter-
miņus un neizpildīšanas sekas. (Še klāt
paziņojuma paraugs)
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vien-

slejīgam rindiņām .... 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

b) citam iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejigu
rindiņu — . 16 ,

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu — . 20 .



30. Pie nodokļa saņemšanas pagasta
valde ievēro apriņķa pašvaldības ar iekš-
lietu ministra piekrišanu dotu instrukciju.

31. Termiņā nesamaksātos nodokļus
pagasta valde piedzen spaidu kārtā caur
izķīlāšanu. Dēļ piedzīšanas izdarīšanas
pagasta valde sūta vienu no saviem lo-
cekļiem. Pie piedzīšanas pagasta valdes
loceklis var pieaicināt vajadzības gadīju-
mos policiju. Piedzīšanu izdarot, pagasta
valdes loceklis pielīdzināms tiesībās, kā-
das dotas valsts nodokļu piedzinējiem
un pie parādnieku kustamas mantas un
ienākumu apķīlāšanas, apķīlātās mantas
nodošanas glabāšanā, ūtrupes izsludinā-
šanas, ūtrupes noturēšanas, piedzītās su-

Pielikums Ns 1 pie instrukcijas 2. panta. Paraug1 .

pagasta apriņķī
BUDŽETS par 192 gadu.

(No 1. aprīļa 192 g. līdz 31. martam 192 g.)
IEŅĒMUMI.

mas izdalīšanas u. t.. valdes loceklis pie-
mērojas noteikumiem, kādi pastāv valsts __
nodokļu piedzīšanas ziņā {„ Valdības
Vēstneša" 1920. g 108. numurā).

32. Ar šo instrukciju atvienoti „Val-
dības Vēstneša" 1922. g. 290. numurā §§
iespiestā instrukcija par pagastu budže-
tiem un tās pārgrozījumi, kuri iespiesti
.Valdības Vēstneša" 1924.g. 46. numurā.

Rīgā, 1924. g. 18. augustā.
Iekšlietu ministrs P. Juraševskis. i

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Lauku pašvaldības nodaļas
vadītājs P. Klinklaus.

Iepriekšējā gadā Tekofā Nakosar ' b gadā 192../ gada*)

§§ ieņēmumu avoti 1
ļt"ļj-jj- J«?"
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A. Kārtējie ieņēmumi.
1 Agrāko budžetu atlikumi:

a no 192.. g. budžeta . . .
b . 192.. g. . . . .

Kopā par § 1.

2 Ieņēmumi no pagasta
kapitāliem:

a no rezerves kapitāla ....
b ,
c I

Kopā par § 2.
3 Ieņēmumi no pagasta

īpašumiem:
1 a no X mājas zemes noma par

192.. g
b no X veikala telpu noma par

192.. g. ... . ..
c

2 a no X zemes gabala noma par
192 .. g

b !
Kopā par § 3.

4 Pagasta uzņēmumu
peļņa:

a no X dzirnavām
b no X kaļķu cepļa .... .
c

Kopā par § 4.
5 Nodokļi:

1 nekustama īpašuma nodoklis
2 personīgais nodoklis ....
3 a piemaksas pie procentuāla peļ-

ņas nodokļa no sīktirdzn.
uzņēmumiem i

b tāpat no sīkrūpniecības uzņem,
c tāpat no kredītiestādēm . .

4 Zvejas nodoklis
5 Piemaksas pie valsts progresīvā

ienākuma nodokļa. . . .
6 Izpriecas nodoklis ....
7 Rakstu nodoklis . . . . .

Kopā par § 5.
6 Dažādi ieņēmumi:

1 Soda naudas:
a par nodokļa nesamaksāšanu

laikā
b par rīkojumu neizpildīšanu .
c

2 Atlīdzība par apriņķa nodokļu
ievākšanu

3 Dziuitssarakstu nodaļas ieņem.
Kopā par § 6.

Pavisam kā. cmumu
B. Ārkārtēji ieņēmumi.

7 Aizņēmumi un pabalsti:
1 No valsts: „

a (aizņēmums) . . ^
b (pabalsts) ...

2 No apriņķa pašvaldības:
a (aizņēmums) . .
b (pabalsts) . . .
c

3 Atmaksājumi un citi nepare-
dzēti ienākumi

a -:.
b

Kopā par § 7.

Pavisam
4

5e iāraista !as budžeta grds, uz kuru tiek jaunais budžets sastādi s.
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Iepriekšējā gadā Tekošā Nākošāy g^a 192/... „x =—r .- i budžetā =====Saa
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Izdevumu nosaukums pa-_ izdotās redzētās vf™5 !pado me,redzetas sumas sumas apreķmatā, pieņen 5
ssumas suma j s>^
11 Ls Ls Ls UT -ļr-

A. Kārtējie izdevumi:
Pagasta pašvaldības admini-

stratīvie izdevumi:
1 Pagasta valdes atal-

go ša n a:
a alga pag. vaid. priekšsēdētajām
b alga pag. vaid. locekļiem . .
c ceļu izdevumi

2 Pagasta padomes
atalgošana: _

a atlīdzība par sēžu dienam. .
b ceļu izdevumi

3 Techniskā personāla
algas:

a alga darbvedim
b „ darbveža palīgam . . .
c „ kanclejas ierēdnim. . .
d » apdrošināšana slimo kase
e komandējumi . . . _ • •

4 Apkalpotāju uzturēšana:
a alga ziņnesim
b „ pastniekam .;. _ ..
c apdrošināšana slimo kasē . .

5 P ā rē j i e vai d e s un pa-
domes izdevumi:

a grāmatas un kanclejas pie-
derumi

b inventāra iegādāšana . . .
c „ uzturēšana . . .'

6 Pagasta tiesas uz-
turēšana:

a alga priekšsēdētājam. ...
b B tiesnešiem
c „ tiesas darbvedim . . .
d grāmatas un kanclejas pie-

derumi
e --

7 Ko m i s i j u u zt u r e ša na:
a atlīdzība par sēžu dienām revī-

zijas komisijas locekļiem .
b

8 Dzimtssarakstu nodaļa:
a alga nodaļas darbiniekiem. .
b grāmatas un kanclejas pie-

derumi
c _

9 Policijas uzturēšana:
a telpu īre :
b apkurināšana
c apgaismošana
d aizsargu nodaļas izdevumi. .

0 Pagasta valdes nams:
a ēku remonti
b apkurināšana '
c apgaismošana
d apdrošināšana
e ateju tīrīšana un skursteņu

slaucīšana
Kopa par § 1.

Nespējnieku uzturēšana.
1 Pabalsti ārpus patver-

smes:
a naudā
b pārtikā ........
c apģērbs
d ārstēšana
e apbedīšana .

2 Uzturēšana patversmē: 1
a uzturs
b apģērbs
c ārstēšana
d apbedīšana
e apkalpotāji
f pārējie izdevumi

3 Nespējnieku nams:
a ēku remonts
b apkurināšana
c apgaismošana
d apdrošināšana
e a'eju tīrīšana un skursteņu

slaucīšana „|
Kopā par § 2. " T

Izglītības veicināšana.
1 Darbinieku algošana:

a algas skolotājiem
b B apkalpotājiem ....
c

2 Pārējie skolu izdevumi:
a mācības līdzekļu iegādāšanai,
b rakstāmlietu
c skolas inventāra „
d bibliotēkas „

3 Lasītavas ierīkošana:
a grāmatu iegādāšana
b inventārs
c _____

Kursu un priekšlasījumu
sarīkošana.



Iepriekšējā eadā Tekošā Nākoša
' * gada 192 ../ gadā

I^evumu nosaukums jS*\ļ£*j|__ *Ē? SS?',
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Līdzdalība ārpus pagasta
skolu uzturēšanā.

a
6 „..." skolas nama uzturēšana :

a ēku remonts
b apkurināšana
c apgaismošana

" d apdrošināšana
e ateju tīrīšana un skursteņu

slaucīšana.
7 „..." skolas nama uzturēšana.

Kopā par § 3.
Veselības aizsardzība.

1 Darbinieku atalgošana:
a alga ārstam
b alga vecmātei
c ?_

2 Pārējie izdevumi:
a ārstniecības un dezinfekcijas

līdzekļu iegādāšana . . .
5 baku un citu aizsardzības lī-

dzekļu potēšana ....
3 Veterinārā palīdzība:

a
Kopā par § 4.

Pagasta sabiedrībai
piederošu nekustamu
īpašumu uzturēšana:

1 a ...

b

|

Kopā par § 5.
Apsardzības veicināšana:

1 Kareivju iesaukšanas izdevumi
2 Mobilizācijas izdevumi . . .
3 Rezervistu lietā izdevumi . .
4 Karaspēka daļu novietošana .

Kopā par § 6.
Pasta un telefona sa-
tiksmes uzturēšana:

1 Pasta un telefona iestāžu pa-
balstīšana

2 Pasta piegādāšana . . . .
Kopā par § 7.

Pagasta pašvaldības uz-
ņēmumu veikšana:

a
b .__^__^_;__.

Kopa par § 8.
Arestēto uzturēšana:

a^__________.
Kopa par § 9.

Dažādi izdevumi:
1 klaušu atalgošana pagasta

iekšējām vajadzībām . . .
2 Rezerves kapitāla papildināšana
3 Neparedzēti izdevumi ? . [

Kopā par § 10.
Pagājušā gada iztrū-

kumu segšanai:
1
2

__
Kopā par § 11.

Pavisam kārtējo izdevumu:
B. Ārkārtēji izdevumi.

Parādu un °/o°/o nomaksa:
1 Parādu nomaksa
2 Parāda daļas nomaksa no ...

Ls aizņēmuma
3 Procentu nomaksas par... Ls

aizņēmumu
4 Atmaksājami izdevumi ...
5 Ārkārtēji neparedzēti izdevumi. i

Kopā par § 12.

Pavisam
Budžets sastādīts pagasta valdē 192 g.

Priekšsēdētājs:
Valdes locekļi:

Darbvedis:

Revīzijas komisijas atsauksme 192 g.

Revizijas komisijas priekšsēdētājs:
Revizijas komisijas locekļi:

Pagasta padomes locekļi 192 g. nolēma:

Pagasta padomes priekšsēdētājs:
Padomes locekļi:

Darbvedis:
Budžets caurskatīts un apstiprināts no apriņķa valdes

192 g.
Apriņķa valdes priekšsēdētājs:

*
Apriņķa valdes locekļi :

Darbvedis :

Rīkojums
par īres valdes depozītu rēķiniem.

Rīgā, Liepājā un Daugavpilī atverami
atsevišķi depozitu rēķini valsts bankā
katras īres valdes priekšsēdētājam ; citās
pilsētās un miestos īres valdes depozitu
sumas iemaksājamas uz vietējo mier-
tiesnešu depozitu rēķiniem.

Rīgā, 1924. gada 20. augustā.
Finansu ministra biedrs

J.Blumbergs.
Tieslietu ministrs J. Arājs.

H^maMHMMvnBHMBHBHHMHBHhUiBMI

šim numuram 6 lappuses.

Šīs dienas .Valdības Vēstneša" nu-
muram iet kā atsevišķs pielikums līdz
valdības rīkojums: Virsmežniecību
sadalījums takses šķirās.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi.

Rīgas biržā, 1924. gada 11. augustā.

100 Latvijas rbļ 2.—
1 Amerikas dolārs ... 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa 23 30 — 23 52
100 Francijas franka 27,-0 - 28 65
100 Beļģijas franku 25,75—26 55
100 Sveirfs franku 96,55 — 98 —
100 Itālijasliru 22,65 — 23,30
100 Zviedrijas kronu . , 136,65 — 138,70
100 Norvēģijas kronu . 70,75 — 72.95
100 Dānijas kronu .... 82,55 — £5,05
100 Cech-slovakijas ktonc . . 15,25 — 15 85
100 Holandes guldeņu . 1S9.50 —202 50

mii ārds Vācijas marku 1,10 — 1,30
10. Somijas marku ..... 12,80 — 13,30
100 Igaunijas marku . 1,14 — 1,24
100 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu .... 50, 52,—
tO Krievijas xs!_ rubļu . . 26,50

Krievijas audraba^
^ ; J;Jjj}

par 1 rt_

SSSR červoņecs 26,10 — 26^0
5».o neatkarības ai .-ņēmums . 2, 2,10
6e Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas birža» komitejas kotacijs; komisijai
šsē-ēiā). Rob. Bs 11 g a 11 i ?

Zvērināts biržas maklers Th. Summer.

Redaktors: M. Ārons.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Dzelzsceļu virsvalde

ar šo paziņo, ka dzelzsceļa tilts pār Liel-
upi, starp Bolderaju un Daugavgrīvu š.g.
23. augustā no pulksten 9 līdz 11 netiks
izgriezts kuģu caurlaišanai.

Techniskā direktora vietā (paraksts).
Kanclejas pārzinis (paraksts).

Iecelšanas.
Lēmums N? 3524.
1924. g. 21. augustā.

Grozot savu š. g. 18. augusta lēmumu N° 31C5
piešķiru Semjonam B a ro n o va m, skaitot no
š. g. 20. augu;ta sešas nedējas kārtēja atvaļinā-
juma, pēc kam vienas nedēļas laika viņam savas
lietas ]āno1cd nodaļas priekšniekam. Ar š. g.
8. oktobri Semjrns Baronovs skaitās par atsvabi-
nāta uz likuma par civildienestu 38. panta pamata
izmaksājot v.ņam algu par divām nedēļām uz priekšu.

Izglītības ministrs K. S t r a u b e r g s.
Krievu izglītības nodaļas vadiUjs T. Seikovs.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1924. g. 21. augustā.

1. Nosaka nodokli no nekustamas
mantas pilsētās un miestos par 1924. g.
2° o apmērā, bet no lauku nekustamas
mantas l°/o apmērā.

2. Piešķir zemkopības ministra biedrim
M i g 1 i n i k a m divas nedēļas ilgu at-
vaļinājumu no š. g. 25. augusta.

3. Piešķir sociālās apgādības depar-
tamenta direktoram Oskaram Sīlim
trīs nedēļas ilgu atvaļinājumu, sākot ar
š. g. 25. augustu.

Pieli.ums >* 2 pie instrukcijss 11. psnts.

_| l'k Aprēķinātais Nodokļa p*mazi-
N_.u_.Um. Nekustamu "J *j nodoklis no .ak- ^iZi-c'ībām'k""„ īpašumu nosaukumi ipašumu īpašnieku !_§ i^S sētas vērtības po'UJumu un citu

jļ ? -S ,s 5 ,0 ,5 latos nelaimes gadījumu -
alf.bitiska kārtība vārdi un uzvārdi £§-_- deļ H* ša 5 «- 1— ~

* < _ <!= C

Pielikums Nr. 3 pie instrukcijas 29. panta.
Maksātāja JNb K eksempiars

PAZIŅOJUMS.
(Kam?)
(dzīves vieta)
pagasta valde Jums paziņo, ka pēc apstiprināta šī pagasta budžeta par 192 ./ g.
Jums ir jāmaksā sekosi pagasta nodokļi:

1) nekustamu īpašumu nodoklis Ls snt.
2) personīgais nodoklis
3)» - w

Kopā. Ls snt.
Nodokļi jānomaksā pagasta valdē (termiņi)

Ja nodokļi nebūs dotā termiņā samaksāti, tad pagasta valde tos piedzīs pie-
spiedu kārta caur izķīlāšanu līdz ar soda naudu °/o mēnesī un piedzīšanas
izdevumiem.

Maksātāji var 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas celt iebil-
dumus pret šo paziņojumu, iesniedzot sūdzību uz pagasta padomes vārda caur
pagasta valdi.

Pagasta valdes priekšsēdētājs
Darbvedis

Paziņojumu saņēmu (mēn.) d 192 g.
Paraksts

Izsniedza _

Pielikums X? 4 pie instrukcijas 28 panta.

pagasta valdei.
Saskaņā ar likuma par pagastu pašvaldību 72. pantu paziņojam, ka

1) mana nekustama īpašuma_ iesnieguma vērtība ir pēc
kadastra (apstiprināta taksejuma) latu sant.;

2) atsevišķas izīrējamas ēkas, par kurām nemaksāju rūpniecības nodokli, iesnieguma
vērtība ir notaksēta latu sant.;

3) esmu dzimis gada mēn d., ģimenes sastāvs _
4) mana rūpniecības uzņēmuma (ari zvejniecības) notecējuša gada brutto ieņēmums

bija lati.
5)

Še klāt turu par vajadzīgu paziņot, ka _ _

Sodu likuma 327. pants par nepareizu ziņu sniegšanu man zināms.
192 g. mēn d.

Paraksts.



Tiesu sludinājumi.

Ugas anta-Ht'.». 2. iet. nesat itist».
paziņo, ka 28. augustā 1924. g., puiksten
11 dienā, Rīgā, Lielā Kalēju iela Nš 9 11
pārdos sabiedr. .Vera' īpašn. Pinca
un Einata kustamo mantu, sastāvošu no
dažādiem apaviem, un novērtētu par
Ls 1548,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20. augustā 1924. g.
9420 Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas _. pol. iec. priekdn.
paziņo, ka 26. augustā 1924. g, pulksten
10 no rīta, Valdemāra ielā Nš 36,

pārdos v3i.Ha_ā
Ulmaņa & Pētera mašīnu un automo-
biļu būvētavai piederošos: 1 naudas
skapi, 3 rakstāmas pultes, 2 grāmatu
skapjus un 1 rakstammašinu, novērtētus
par Ls 503,75, Rigas centrālai slimo
kasei par labu.

Rīgā, 20. augustā 1924. g.
9411 Priekšnieks Freiva I ds.

Darbvedis (paraksts).

Struteles pag. valde,
Tukuma apr, izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, Latv. iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pag. valdes, 12. Jūnijā 1920. g.
zem Ns 37, uz Ādama Jēkaba d. Buks
vārdu. 9202

Citu iestāžu sludinājumi.
Iekšlietu Diiiitrija. i.Q#.aIde

izsludina š. g. 26. augusta, pl. 10 no rīta,
Brīvības ielā Ns 37,'39 148. ist.

laisku Mini
ledus pagraba būvei

(daļai) valsts slimnīca, Aleksandra aug-
stumos, Rigā, kopsumā par Ls 8.500.

Dalībniekiem jāiemak ā Ls 850.—
Konkurence tiKs noturēta saskaņā ar

š. g 26. apriļa pagaidu noteikumu par
darbu izdošanu un materiālu piegādā-
šanu valsts iestādēs 2. panta 3. punktu
un 3. pantu (.Valdības Vēstneša"
95. numurā).

Ar maksas aprēķiniem un darba no-
teikumiem var iepazīties ikdienas būv-
valdē 148. istabā nu 9 līdz 15. 8859

mas apiilnlfīiias 5. Ik. tlisai pristan
paziņo, ka 26. augustā 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, Vagonu ielā Nš 3,
pārdos Ābrama Fridmaņa kustamo
mantu, sastāvošu no elektromotora .tvaika
katla un ādu ģērējamiem barabaniem,
un novērtētu par Ls 1600.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu . kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 15. augustā 1924. g.
9424 Tiesas pristavs E. S m e i 1 s.

«31! initilt. 5. to. tis» ifliiln
paziņo, ka 27. augusta 1924. g., pulksten
10 ritā,- Rīgā, Tērbatas ielā Ns 57/61,
pārdos Mārtiņa S i n k a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un novēr-
tētu par Ls 18,300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 15. augustā 1924. g.
9425 Tiesas pristavs E. Smeils.

Ilga; imWmi l iet. tiesai īrhnn
paziņo, ka 1. septembri 1924. g.,
pulksten 1 dienā, Rigā, Dzirnavu iela
Nš 34-a, dz. 2, pārdos Ervina Dau-
guļa kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, un novērtētu par Ls 322,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 20. augustā 1924. g.
9419 Tiesas prist. Krebs.

mu umtltUit. 5 lec tinu Bistro
paziņo, ka 26. augustā 1924. g., pulkst.
9 rītā, Rīgā, Brīvibas ielā Nš 122,
pārdos Augusta Malsata kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 320.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 6. augustā 1924. g.
9421 Tiesas pristavs E. Smeils.

Rīgas apgabali 5. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 26. augustā 1924. g., pulkst.
9 ritā, Rīgā, Pernavas ielā Nš 2, pār-
dos Aleksandra Garklava kustamo
mantu, sastāvošu no ādu fabrikas ie-
kārtas un materiāliem, un novērtētu par
Ls 2,300.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 6. augustā 1924. g.
9422 Tiesas pristavs E. Smeils.

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina mutisku atklātu ūtiupi.

27. augusta 1924. g. uz sekošiem materiāliem:
1. Laivu enkuriem 4 gab. 7. Galodiņām . ? 20 gab
2. Skārda cauruli 1 8. Linu eļļas atkritumiem . 434 .
3. Veciem katliem 2 . 9. Alonu pulverī ... H^O kg.
4. Dzelzs baķiem . ... 2 , 10. Katliņiem, čuguna . 1559 »
5. Elektromotoru enkuru . . 1 . 11. Krāsu un ziepju mucas . 249 gab.
6. Gurnijas_ blīvējumu . . 80 kg.

Tuvākas ziņas par materiāliem un ūtrupes noteikumiem izsniedz dzelzsceļu
galvenā materiālu noliktavā, Marijas ielā .Nš 2. 1 8863

Vidzemes dlolzllos Intendanti^
izdos otrreizējos

mutiskos un raRstislios torgos
100 tonnas siena un 43 tonnas āboliņapjsanu Vidzemes divizijas vajadzībām no 1904

1. septembra līdz 1. decembrim. *
Torei notiks Rīgā, Aiviekstes iela, Vidzemes kazarm.s , divīzija. i„,

turas kanclejā, 26. augustā 1924. g., pulksten 10 rītā. fas <r-
Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnes ar uzrakstu: ,TJz siena un

torgiem 1924. g.26. augustā' un lūgumi deļ pielaišanas mutiskos torgos ™
ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz torgu _ atklāšanai VidztmeV
intendantam, Vidzemes kazarmes, vai torgu diena — torgu komisijai

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā Vidzemes d
intendanturas kasē drošības nauda Ls 9 par katru tonnu siena vai āboliņa
piegādātājs uzņemas piegādāt.

Ar siena un āboliņa kondicijam un sīkākiem torgu noteikumiem var i
zities Vidzemes divizijas intendantura, no 9—15.

__^ Kj*.'

F| 1 1 1J izsludina sekošus

Dzelzsceļu virsvalde raKstisuus torsus:
3. septembri 1924. g., uz uzgriežņiem 39690 kg, pulksten 12 diena.

10. . . . . cepurēm, formas, ar aploku no brūna samta un
nozīmēm, 4509 gab., pēc parauga un noteikumiem,
pulksten 10 rītā.

17. ...1) cilindru eļļu slapjtvaikam, 60 ton., pēc techniskiem
noteikumiem.

2) gultņu eļļu, ziemas sezonām,_370 ton., pec techn.
noteikumiem, pulksten 10 rītā.

17. , , , 1) motoru eļļu, 2000 kg.
2) mašinu eļļu, viskoziates 5—8, 12000 kg, visk. 3—5.

3000 kg.
3) transformatoru eļļa, 5000 kg, pec techn. noteik.,

pulksten 10 rītā.
24. , "... 1) sliežu bultām, kopā 190000 gab., teoret., kop-

svara 99800 kg, pec specif. techn. noteik. un razejum.
2) slježu kabām, kopā 27500, teoret. kopsvars 10641 kg

pec specif. techn. noteikumiem, pulksten 10 rita.
24. , ...Tīģeļiem, grafīta, pēc saraksta, kopā 510 gab., pēc

techn. noteikumiem, pulksten 10 rīta. 3

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām dro-
šības naudām izsniedz dzelzsceļu virsvalde ist. 122a, no pīkst. 12— 4. 9473

Valkas apriņķa ceļu inženiers
izdos 30. augustā s. g., pl. 11 dienā, savā kanclejā, Smiltenē,Vēvera

k\-rnk.ii.R_ un mutisko sacensību
1) Tilta Nš 152, pārbūvi uz Rīgas-Opes šosejas, drošības nauda Ls 400 —
2) . Nš 171, .. . . .. . 20o ' -_
3) . Nš 178, .. . - .. . 200.-
4) Caurtekas Ns 182, „ . . . 180.- j
5) Tilta Ns 7, pārbūvi Vecgulbenes-Svelbergas bruģa gala, droš. nauda Ls W
9399 Sacensība būs galīga. Tuvākas ziņas apr. ceļu inženiera kanclejā , SmOteJ*

Valsts Daugavpils skolotāju institūts
izsludina uz 3; septembri 1924. g, pulksten 11 dienā ,

jauktu izsoli (izsole būs galīgu)
ēku remonta darbu izvešanai.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā iepriekšēja drošības nauda Ls 560. Rakstīšu
piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiska izsole, nomiksati ar attiecīgo zimognoddB
iesniedzami izsoles diena lidz pulksten 10, skolas kanclejā.

Tuvākas ziņas par izsoles noteikumiem saņemamas skolu vi
Valdemāra ielā Ns 36a, 111. stāva, istaba II., ka ari skolas kanclejā. 94;,

Pasta un telegrāfa virsvalde
š. g. 28. augusta, pulksten 10, virsvaldes telpas izdos

juukts izsolē
Līvānu pasta un telegrāfa kantora ēkas izbūves

darbus.
Izsole ir galīga. Katrs izsoles dalībnieks var piedalīties tikai vienā iz-

soles veidā.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: .Uz 1924. g. 28. au-

gusta Līvānu p. t. k. ēkas izbūves darbu izsoli", un lūgumi par pielaišanu pie
mutiskas izsoles, nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokli un klātpieliekot p. t. virs-
valdes grāmatvedības nodaļas kvīti par Ls 1000 drošības naudas iemaksu, iesnie-
dzami virsvaldes būvtectmiskai nozarei līdz š g. 28. augustam, pulksten 10.

Tuvākas ziņas sniedz virsvaldē no pulksten 10-14. 2 9404

Akciju sabiedrības „Robežtirdzniecība"

lilija akcionāru vispārēja sapulce
notiks 15. septembrī š. g, pulkst. 3 diena, Rīga, Vaļņu iela Ns 2, dz. 17.

Ar sekošu dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Statūtu § 1. grozīšana.
3) Valdes un revizijas ko nisijas atteikšanas.
4) Vēlēšanas,

Piezīme: Akcijas uz pilnu sapu'ci pieteicamas saskaņā ar stāv
noteikumiem. Izolde. MU ļ

Rīgas 3. pol. i_c p iekšn.
paziņo, ka 27. augustā _ 1924. g., pulkst.
10 no rīta, Ausekļa ielā Ns 4 dz. 2,

pilsonim Meieram un Alidel Romm
piederošo 1 trimo spoguli, novērtētu par
Ls 60,79, Rīgas pilsētas valdes nodokļu
nodaļai par labu.

Rīgā, 20. augustā 1924. g.
9415 Priekšnieks £ reiv alds.

Rīgas 3. col. iec. priekšn.
paziņo, ka 27. augustā 1924. g., pulkst.
10 rītā, Vilandes ielā .Nš 2, dz. 6,

pārdos vairāksolīšanā
pilsonim Kārlim Priechtim piederošas
dažādas mēbeles, novērtētas par
Ls 229,89, Rīgas pilsētas valdes nodokļu
nodaļai pat labu.

Rīgā, 20. augustā 1924. g.
9414 Priekšnieks Freiva 1ds.

Rīgas 3 pol. iec priekšnieki
paziņo kā 27. augustā š. g., pl. 10 i
Elizabetes ielā Ns 21-a, dz. 2, p

uulrāUsoIlšan-
pils. Vulfam M i n s k e r a m pi
1 grāmatu skapi un 1rakstāmgalda ,;:vērtētu par Ls b0.— Valkas apr. pš

valdības likvidācijas valdei par labo.
Rīgā, 20. augustā 1921 g. Jft US

9412 Priekšnieks Fre i vaids.

Kora būvniecības pārunldes mm un īpašumu daļa
Rīga, Citadele N° 24, Rīgas grupas kanclejā, izsludina 28. augusta š. g., pīkst. 12,

jauktus torgus.
(Bez pectorgiem) uz dažādiem remontu darbiem 8. Daugavpils kājnieka pulka

kazacmju ēkās Cēsīs.

Rakstiski piedāvājumi kā ari lūgumi pielaist mutiskos torgos nomaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami uzrādītā dienā līdz pīkst. 1j2\2, Rīgas grupas
darbvedim.

Drošības nauda Ls 9°0, vai Finansu mini;trijas garantijas raksts uz šo
sumu iemaksājami tanī pašā dienā lidz ar piedāvājuma iesniegšanu.

Tuvākus noteikumus un darba maksas aprēķinus var apskatīt Rīgas grupas
kanclejā, pie darbveža katru darba dienu no 9—15 9475 Dažādi sludinājumi

^
Kalnciema pagasta,

ļ Jelgavas apr, jaunai C-kl. pani

vajadzīgi

Z skolotāji (-iii!
(veļams muzikāli) ar pilnas par

tiesībam.
Kandidāti (-es) tiek uzaicināti M

sties pie pagasta padomes 25. augi»
š. g., pl. 3 pēc pusdienas uz vēlēšana
vai pieteikties rakstiski līdz nw*
dienai, pieliekot attiecīgus dokumenti

Alga va dības noteikta
^

brīvs dzīvo»
apsildīšana un apgaismošana.

Piezīme: Satiksme ar tvaiko?
no Rīgas un no Jelgavas-. *£-

Apriņķa ceļu inženiers, Cēsīs,
izdos 5. septembrī š. g., pulkst. 14,

raipiāijii rakstiski un mutiskā saisl:
1) Reveles tilta pār Gauju remonta darbus, drošības nauda Ls 470.—
2) Caurtekas Ns 72, uz Rīgas-Opes šosejas 96,500 klm pārbūves darbus, drošības

nauda Ls 375.—
3) Caurtekas Ns 4, uz Rūjienas-Virķēņu šosejas 1,810 klm pārbūves darbus, dro-

šības nauda Ls 215.— 2
9398 Tuvākas ziņas kanclejā, Cēsīs, Raunas ielā Ns 1, darbdienās no pl. 10—14. Rīgas 3. pol. iec. priekšnieks

paziņo, kā 27. augustā š g., pl. 10 rītā,
Blaumaņa iela Nš 11 13, dz. 14,

pārdos vairāksolīšanā
pils. Šlomam Teitelbaumam pie-
derošu 1 ozolkoka drēbju skapi, novēr-
tētu par_ Ls _138.— Rīgas pilsētas Saikan-
kalna vājprātīgo slimnīcai par labu.

Rīgā, 20. augustā 924. g. Ns 8622.
9413 Priekšnieks F rej v alds.

Rigas pilsētas uzņēmumu nod.
vajadzīgas

I. Tvaika akmeņu ogles, 21.0.1 uh. to.
No kopdaudzuma jāpiegādā:

1) Elektr. spēka stacijai, Andreja salā 18,000 metr. ton.
2) Tvaikoņu satiksmei 600
3) Kautuvei 196 , l
4) Izglītības nodaļai ],300
5) 1. pils. slimnīcai 260 .
6) Bērnu slimnicai 600 . "
7) Sarkankalna slimnicai ... 75 . *

Ogļu šķiras var būt: Vestfales, Skotijas, Jorkširas, vai citas ogļu šķiras,
kuru īpašības saskan ar piegādāšanas noteikumiem.

Ogles Jāpiegādā:
1) Elektr. speķa stacijai: 3000 ton. līdz 1. oktobrim, 6000 ton. oktobra mēnesī,

6<>00 ton. novembfa mēnesī, atlikumu līdz navigācijas slēgšanai.
2) Tvaikoņu satiksmei līdz decembfa mēnesim.
3) Kautuvei lidz decembra mēnesim.
4) Izglītības nodaļai no oktobja līdz 1. aprīlim 1925. g.
5) L pūs slimnicai — puse janvāra sākumā, puse marta otrā pusē.-
6) Bērnu slimnicai — puse uz 1. janv. 1925. g., puse uz 1. marta 1925. g.
7) Sarkankalna slimnicai — uz 1. janv. 1925. g.

II. Gāzes ogles, 1200 neir. tonnas.
Ogles jāpiegādā cii Mangaļi novembra mēnesī. Ogļu šķiras var but New

Lewerson vai Londonderrv markas.
Piedāvājumi

^
ar nomaksāto zīmognodokli, kuros jāuzrāda cena — tvaika

oglēm franko piegādāšanas vieta ar uzkjaušanu un gāzes oglēm, cif Mangaļi par
1 metr. ton.. pelnu un izgaistošu vielu saturs, kā ari no kuram raktuvēm ogles
iegādātas, jāiesniedz kopā ar parakstītiem ogļu piegādāšanas noteikumiem slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu:

„Og|u piedāvājums 8. septembrī"
lidz 8. sept., pulksten 12 diena, uzņēmumu nodaļas kanclejā, Basteja bulv. Nš 10,
istaba Ne 11.

Noteikumi par ogļu īpašībām un piegādāšanu saņemami turpat. 9471

Ozolnieku pagasia

Tukuma apr., Smārdes rajonā, U-?
kapes pamatskolai vajadiig'

Z skoloi
ar pilnas 11. pakāpes pamatskolas ^
lotāju tiesībām, vēlami vīrieši nwa«j|
sabiedriski darbinieki. Pietelkt 7doflJ
stiski vai personīgi pie pagasta P» "Ja
6. septembrī š. g., pu lkst. 1- «:

iesniedzot attiecīgus dokumentus.
^ ļpēc valdības noteikumiem, t>m-

voklis, apsildīšana un apgaismos*'

9448 2 Pagasta

Gieisiiai valsts iliiī
Jelgavā,

28. augustā 1924. g, pulksten 10 ritā,

Ditu vairāksolīšanā
860 klg. dažādas lupatas, 2
768 klg. dažādas vecas dzelzis,
160 klg. veca skārda,

11 vecus čuguna katlus,
74 vecas petrolejas lampas,

6 .LUX" lampas,
1 koka un 1 dzelzs veļas ruļļus,

50 dažadasmucas,
4 skārda ūdens rezervuārus,
2 rokas veļas mašinas,

az\ ^
«ntralapkurināšanas krāsni,450 dažādas grāmatas,

un citas sīkas lietas. 9151
Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nodizsludina par nederīgu nozaudēto 1924 eizdotu Latvijas konsulātā Prāgā, Šeinas

£iv , ārzemju pasi Nš 25'. 9235

Gudenieku pag. vai*
caur Aizputi, va jadzig 5

taiKl.iisii,
Vēlams tāds, kurš pag. valde ja-

^strādājis. Alga pēc vienošanas.
^didatus uzaicina pieteikties P*^

līdz 20. septembrim š. g-i 'Pļ^ jj
dokumentus par izglītību u"
nodarbošanos. . „„,,, -

2 Priekšsēdētājs (ff
9330 Darbvedis- . Fr elBI '



Rīgas apgabali, reģistrac.nodaļa
atklātā tiesas sēdē 29. jūlijā 1924. g
izklausīja Zelmas Mārtiņa nu Laider
lūgumu dēļ hipotek. parādu dzēšanas un
nolēma: 1) atzīt par samaksātam uz
tagad Zelmai Martina m. Laider, dzini.
Ivanson, piederošo nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā, 111. hipotēku iecirknī, ar
zemes grāmatu reģ. Ns ^24, apstiprinātas
divas obligācijas, ingrosētas 19- maija
1912. g.: a) zem Ns 1544, par 1000 rbļ.
Feodosijai Antona m. Karpov. par labu
un b) zem Nš 1555, par 1000 rbļ. Jepi-
stinijai Ignatija _m. Filinejev par labu,
kas viņu ir cedējusi blanko.

Rīgā] 1. augustā 1924. g. Ns 1659..
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

8167 Sekrelacs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 21. jūlija
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2.800 kr. rbļ apm., pēc pirkšanas-
pārdošanas līguma, korob. 894. g.
28. iebr. zem Ns '55 uz Bauskas apr.,
Lieliecavas .Lielaus-Kalna" mājām zem
hipotēkas Nš 2439, — atzīts par
samaksātu un lūdz. Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt šā parāda dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 3!. jūlijā 1921. g. L.NŠ84/24
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1s.

8206 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz sava šā gada 24. jūlija
nolēmumu, dara visparibai zināmu,

ka parāds 4701 kr. rbļ. apmēra, pec
pirkšanas-pardošanas līguma, koroboreta

19 2. g. 17. augustā zem Nš_ 1123
uz Talsu apr., Kabiles .Dēliņu" mājam zem
hip. Ns 4 52, atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsis zemes bankai dotatiesība prasīt ša
parāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 31. jūlijā 19.14. g. L.Nš 0">/-4
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1 s.

8210 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 17. jūlija
nolēmumu, dara vispārībai _ zināmu, ka
parāds 1.730 kr. rbļ. apmēra, pec pirk-
šanas-pardošanas līguma, korob. 869. g.
4. jūlijā zem Nš 23 uz Ilūkstes apr.,
Asaras muižas „Vilumanu Nš 25"
mājām zem hipot. Nš 25, — atzīts
par samaksātu un lūdz. Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt ša parada
dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 6. aug. 1924. g. L.Nš 37/24

Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

8669 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu _ 1924. g. 31. jūlija
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds W.500 cara rbļ. apmēra, pēc
pirkšanas-pardošanas līguma, korob.
1 7». g. 9. janvārī zem Nš 2_ uz Talsu,
apr., Zantes pag., .Struņķu" mājām z. hip.
Ns 644, atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsts zemes bankai dota tiesība prasīt
šā parāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 6. augustā 1924. g. L.Ns219,24
Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.

8670 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 31. jul.
nolēmumu, dara vispāribai _ zināmu, ka
parāds 1820 kr. rbl. apmēra, pec pirk-
šanas-pardošanas līguma, korob. l°U.g.
4. jul. z. Nš 1263 uz Talsu apr. Nurmuižas
„Varkuļu" mājām zem . hipotēkas
Ns 3^68, atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsts zemes bankai dota tiesība _ prasīt
šā parāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 6. augustā 1924. g. LNŠ2 7/24
Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.

8671 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgaDamesa,

pamatodamās uz savu šā gada 24. jul.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 3.40u kr. rubļu apmēra, pec
pirkšanas-pardošanas līguma, korob
1883 g 11. iebruarī zem Ns 43 uz ļ
Talsu apr., Oktes .Brīmanu"mājamzem hip. Nš 1396, atzī ts par samak-

sātu un lūdzējai Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt ša parāda dzēžanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 30. jūlijā 1924. g. LNsl91 2*
Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.

8209 Sekretārs K. Pussars.

..lira aņgauaJtiB.,
pamatodamās uz savu 1924. g. 17. jūlija
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 925 cara rbļ. apmērā, pēc pirk-
šanas-pardošanas līguma, korob. 1910. g.
14. oktobn zem Nš )849 uz Talsu
apriņķa, Cēres pag., Lemkenhoi zemes
gabalu zem hipotēkas J„ 431, —
atzīts par samaksātu un lūdz. Valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt šā
parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1. augustā 1924. g.. LNs 167/24
Priekšsēd. v. J. Zvirbulis.

R90S SelffPtar* K Pncearc

^«gas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 15. jūlijā 1924. g.
«klausījus i Rigas apgabaltiesas pro-
kurora iesniegumu dēļ aizgādniecības

celšanas par bezvēsts prombūtnē esošā
i?- an^ra Ivaņa d. Modestova mantu,

Al t"' P ar bezvēs 's prombūtnē esošāAleksandra Ivana d. Modestova atstāto
mantu iecelt aizgādniecību, par ko pa-
gņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai, šo
traumu publicēt civ. proc. lik. 1944. p.
Paredzētā kārtībā.

ftga. 4. augustā 1924. g. Nš 3056.

s^an Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
^ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
ar 1924. g. 29. jūlija lēmumu Indriķļs
Indriķa d. Manguls atzīts par maksāt
nespējīgu parādnieku, kamdēļ ie
un priekšniecībām vajadzīgs labprātīgi:

1) uztrķļt aizliegumus uz parādnieka
nekustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrās os
viņu iestāžu robežās;

2) paziņot Rīgas apgabaltiesai _ par
visam prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai:
1) par savu parādu prasībām no parād-
nieka, kā ari par sumām kādas parād-
niekam pienākas, neskatoties vai maksā-
jami notecējuši vai ari viņu termiņš
gaidams nākamībā, kā ari par maksāt
nespējīga nekustamiem īpašumiem, kuri
atrastos viņa pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
f mēnešu laikā, skaitot ' no ši sludinā-
mma iespiešanas dienas .Valdibas
vēstnesī".

R'gā, 4. augustā 1924. g. Ns 943.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 29. jūlijā 1921. g.
izklausījusi Hedvigas Hermani m.
ion Grosšopf lūgumu dēļ obligāciju at-
zīšanas par zudušām, n o I e m a :

it par iznīcinātām uz Riehardam
d. Chornzem piederošo nekustamo

ipašumu Rīgas pilsētā, V. hipotēku
iecirknī zem zemes grāmatu reģ. N'e_ti03,
apstiprinātas divas obligācijas, ingrosētas:
a) 17. novembrī 1914. g. zem Ns '2146,
par 19.5U0 rbļ., un b) 18. novembrī
1914. g. zem Nš 2451, par 12,0<>0 rbļ.
Jadvigai Jūlija m. Chomze par labu.

Rīgā, 31. jūlijā 1924. g. L. N» 1478.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

-087 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
0. jūlijā 1-24. g. uz Valsts zemes ban-

kas lūgumu un pamatojoties uz civ.

proc. lik. 208.-2-6. p.p. nolēma:

1) parādu par 1940 rbļ. pec obligā-
cijas, izdotas uz Dundagas iideikomisa

vārdu un 31. maijā 882. g. nostiprinā-
tas uz Ernestam Friča d. Karlsonam pie-
derošu nekustamu mantu zem kreposta
Nš lo2', — atzit par pilnīgi samak-

sātu līdz ar visam procentem un pašu

obligāciju par iznicinātu.
atvēlēt Valsts zemes bankai pie-

prasīt zemesgrāmatu nodaļa minēta

parāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 4. augustā, 924. g. Ns 86

Priekšsēd. b. v. J. K a 1n i g š.
8512 Sekretārs A. Kasperovics.

Liepājas apgabaltiesa,
1\ julijā 1924. g. uz Valsts zemes ban-

kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—208t).p.p. nolēma:

) parādu 2127 rbļ. pec obligācijas
izdotas uz Ēdoles lideikomisa vardu
un 3. aprīlī 1881. g. nostiprinātas
uz Mārtiņam Anša dēlam Bergsonam
piederošu nekustamu mantu _ \ entspils
apr., Ēdoles pag. .Kažok" māju zem kr.
Ns 1308, — atzīt par pilnīgi samaks. līdi
ar visām procentem un pašu obligāciju
par iznīcinātu,

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nodaļa minēta parada izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 4. augustā 1 2 ? . g. Ns852-I,23

Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš.
8M1 Sekretārs AK a s p e r o v i

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu '924. g. 31. jūlija
nolēmumu, dara .vispārībai zināmu, ka
parāds pēc obligācijas par 2.\M krievu
rbļ., korob. Is77. g. 2. dec. zem
Nš 576 uz Talsu apr., Zantes muižas
.Puļķu* mājām zem hip. Nš 64), —
atzīts .par samaksātu un lūdzēj. Pēterim
Rullē dota tiesība prasit šā parāda dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 6. aug. 1924. g.. L.NŠ214/24
Priekšsēd. v. J. Z v i r b u *s.

8674 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz sava ša gada 3 . jul.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 4,300 krievu rbļ. apm., pēc pirk-
šanas-pardošanas liguma, korob. i879. g.
12. aprilī zem Nš li7 uz Tukuma apr.,
Liel-Lauku (Oross Feldhof) muižas
.Sviļu-Kalnu" mājām zem hipotēkas
Nš 1146, atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsts zemes bankai dota tiesība prasit
ša parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 6. aug. 1924. g. L.Ns208 24
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

8673 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamas uz savu 1924. g. 31. jūlija
nolēmumu, dara visparibai zināmu, ka
parāds 1.520 kr. rbļ apmērā, pēc pirk-
šanas-pardošanas līguma, kor. 1885. g.
25. julijā zem Nš 4o5 uz Talsu apriņķa,
lges muižas .Oīge" mājām zem hip.
Ns 14;6, — atzits par samaksātu un
lūdz. Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 6. aug. 1924. g. L.NŠ21524
Priekšsēed. v. 1. Zvirbulis.

8672 Sekretārs K. Pussars.

Latgales apgabalties. krinfnal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1924. g. 6. augusta lē-
mumu, meklē uz sod. lik. 174. p. 1. d.
un 12o. p. pamata apsūdzēto
Michaila d. J a n k o v s k u, 2>i
piederīgu pie Daugavpils apj., Osunas
pag., sevišķas pazīmes : vidēja auguma,
patukls, platu skūtu seju.

Visām iestādēm un personām, Icurām
ir zināma minēta Nikolaja Michaila d.
Jankovska un viņa mantas at-
rašanas vieta, jāpaziņo Daugavpils apr.
3. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 8. augustā 1924. g.
Priekšsēd. v. paraksts).

8720 Sekret. pal. v. i. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
10. jūlija 1924. g. uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pani;'
lik. 203i.—2086. p.;' l a :

1) parādu par 12 0 rbļ. pēc obligā-
cijas izdotas uz barona Didric'i.
Bēra vārdu un 12. ;
nostiprinātas uz Frī
Kaniotei, dzim. - B e k e r e i
nekustamu mantu Liepājas ap

lies paga
krep. Nš 1616, — atzīt par piliiīi;i samak-
sātu lidz ar visām procentem un
obligāciju par iznic;;

2i atvēlēt Valsis zemes banka:
u nodaļā m

parāda izdzēšanu iz m.
Liepājā, -.augustā s24. g.

Priekšsēd. b. v. J. Kal n
S521 Sekretārs A. Kasperovics.

Latgales apsabalti..» tmM.
saskaņa ar savu 1924. g. 17. jūlija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 63o. p.
1. d., 448. p. sakara_ ar j43. p. 1. d.
8. p. pamata apsūdzēto Rēzeknes apr.,
Saksligales pag. p;<

la d. Kozlov
vidēja auguma, apa .u seju, tumšbr
matiem, g acīm, taisnu garenu
degunu, bez ūsām.

iin iestādēm un p?rsonām, k
ir zināma minētā Aleksandra K
1 o v s k a dzīves v: ia mantas
atrašanās viela, jāpaz:ņ<
4. iec. iznu-klēšinas tiesnesim.

Daugavpili, 1921. g. 4.
Priekšsēdētāja v. (pārak

8298 Sekretārs P. _ P 1a t a u s k s.

Latgales apgabaltiesas,

Oamatpili apr. 6. iec. nleitinieii..
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1 '01. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 12>y. _ p. un
saskaņa ar savu š. g. 31. jul. lēr
uzaicina Daugavpils apr. (zabelinas
mirušo Andreja Brenča un -
Andreja d. Brenča mantin

kt savas mantošanas tiesības mier-
_a kamerā, Krāslava, Polockas

ielā Nš 52, uz nel mantojumu,
sešu mēnešu laika, skaitot no šī -
nājuma is dienas ,\'ald.

n.*
Pec mi:: a notecēšanas ne-

kādas pi

Liepājas apgabaltiesa,
10. jūlijā 1924. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 20<l. 2^86. p.p. nolēma:

li parādu 510J rbļ. pēc obligācijas
izdotas uz Dundagas lideikomisa vārdu
un 17. maijā i8^1. g. nostiprinātas uz
Indriķim Lagzdiņam piederošu ne-
kustamu mantu Ventspils apr., Dun-
dagas pagastā ,Lodiņ* māju zem
krep. Ns 1196, — atzit par pilnīgi samak-
sātu lidz ar visām procentem un pašu
obligāciju par iznicinātu,

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minētā parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 4. augustā 1924. g. Ns 862-1 21

Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš.
514 Sekretārs A Kasperovics.

Liepājas apgabaltiesa
pamatojoties uz Valsts zemes bankas
lūgumu un civ. proc. lik. 208'.—2086. p.p.
10. jul. 1 -2 . E :ia:

1) parādu 1412 rDļ. pēc obligacij.i
dotas uz Dundagas lideikomisa vārdu
un 30. maijā leoo. g. nostiprināt. '
Jānim Jāņa d. Jaunvaikam pied
kustamas mantas Ventspils apr., Dun-
dagas pag. , .Brauske 1 Fric" mājām
zem kreposta .\š 1123, —? atzit
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām pro-
centem un pašu obligāciju par izniri

i) atvēlēt lūdz. pieprasīt zem-
matu nod. mm anu iz
. emesgrāmatām.

Liepājā, 4. au:, I I3/2j
Priekšsēd. b. v. .1. Kalni g

8516 Sekretārs A. K asp ero vi

Latgal. ii ajmahaltieiai 1. Modāla,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
14;3. g. 6. martā Rēzeknes apr., Ružinas
pag., lgnatovas sādžas pied. Jevstaiija
Jāņa d. (ari Aristarcha Fedora d.i
K o v a ļ e v a privattestaments, ar kuru
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Stepanidai, Jefrosinijai, Alek-
sejam Kovaļeviem un Jevgeni;
vai ar apgabali, š. g. 6. jūnija lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekiem
panidai, Jefrosinijai, Aleksejam Kovaļe-
viem un Jevgeņijai Bistrovai.

Daugavp., 9. aug. 1924. g. L.Ns28ia 24
Priekšsēd.

8818 Sekretārs J. K ā n g u r s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. l. Iec. miertiesa,
saskaņa ar savu 1924. g. 24. jūlija
lēmuma un uz civ. proc lik. 1401. p,
un Civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. panta
pamata paziņo, ka pēc l_»Jy. ^. .0 ;

Izraēla Jafl
- n e r a ir atstāts mantoji;

ķadeļ uzaicina >nas, kam
1 ar viņu būtu

tās _ p
lai-,.1 ,? dienas .'

Daugavpilī, 19 312
8197 Miertiesnesis D u c m a n s.

La*g_ee -cgabaltiesap
Oatgavpils apr. tiec. miertiesi.,

g. 8. i

3-.---J. I. d. |2_
:iņo, ka p . 2b. ,-.ug .

, Pillijā
ak ir atstāts man o

onaska::

8 '19 j Duc m a n s.

Lūdzis apr. Z. Iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. prot

I ' '.9. p. un

niruša Fi

laikā, sludinājuma

8.9t Miertiesneša v. i. V. S

Jauaavpils apr. 4.I8C. miertiesa,
saskaņā ar savu '924. g. 30. jūlijai

dv. proc
lik. 14J . un 1 i^j. p. p. un civ. Iik_

tina Gobas m.;
savas man is uz mamo-

Tiinētā piN
s apr., K

Apakš Rīmi . /.
Man tojum

kritiba-
no ši iespiešanas di
.Valdibas '

82-U X. i v. A. P ļ a v i ņ š.

Daugavp. apr. 4 iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 30. ;

1 un pamatodamies uz civ.
1402. p. p

^39. p. ar

?

nāves

Latgales apgabaltiss kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 192». g. 6. augusta lē-
mumu, meklē uz_ sod. lik. 578. p.
3. d. pamata apsūdzēto Ludvigu Vin-
centa d. P I i n t u, 3/ g. vecu, piederīgu
pie Daugavpils apr., Krāslavas pag.

Visam iestādēm un personām, kufām
ir zināma minēta Ludviga Vincenta d.
Plinta un viņa mantas atrašanās vieta,
jāpaziņo Daugavpils apr. 3. iec. izmeklē-
šanas tiesnesim.

Daugavpilī, 8. augustā 1924. g.
Priekšsēd. v. (paraksts».

8720 Sekret. pal. v. i. (paraksts).

Llepfijas apgabaltiesa,
10. jūlija 1924. g. uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2081. - 208.. p.p. nolēma:

1) parādu par 2600 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Dundagas fideikomisa
vardu un 30. janv. Ji81. g. nostiprinātas
uz Andrejam Jāņa d. llziņam pie-
derošu nekustamu mantu Ventspils
apr., Dundagas pag. „Bikenieku" māju
zem krep. Nš 1178, atzīt par pilnīgi sa-
maksātu un pašu obligāciju par izni-
cinātu,

") atvēlēt Valsts zemes bankai pie-
prasīt zemesgrāmatu nodaļā minētā
parada izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 4. augustā 924. g. Nš 861-1/2.
Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš.

8513 Sekretārs A. Kasperovics.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Valsts zemes bankas
lūgumu un civ. proc. lik. 2 81.—2 86. p.p.
1924. g. 10. julijā nolēma:

1) parādu 20 0 rbļ. pēc obligācijas
izdotas uz barona Didricha ion Bēra
vārda un 12. maijā 187'. g. zem Ns 6485
nostiprinātas uz Mārtiņam Krista d.
Dunkeram piederošas nekustamas mantas
Liepājas apr. Vērgales .Kabil-Jurre
(Diž-Kabilu)* māju zem krep. Ns 1609
II. reģ., atzit par pilnīgi samaksātu lidz
ar visām procentem, un pašu obligāciju
par nozaudētu,

2) atvēlēt_ lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nodaļa minēta parada izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 4.augustā .921. g. Nš 847/2 >
Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš.

8507 Sekretārs A. Kasperovics.

Liepājas apgabaltiesa
pamatojoties uz Valsts zemes bankas
lūgumu un civ. proc. lik. 2031.-2086. p.p.

lu- jul. 1924. g. nolem a:
1» parādu 1660 rbļ. pec obligācijas

izdotas uz Dundagas lideikomisa
un 31. maijā 1882 g. nostiprinātas uz

Kārlim Jāņa d. Faulbaumam pieder, ne-
kustamas mantas Ventspils apr. Dunda-
gas pag. .Jaunlīdum* mājām, zem krep
Nš 182 >, atzit par pilnigi samaksātu lidz
ar visām procentem, un pašu obligāciju
par iznicinātu,

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt parāda iz-
dzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 4. augustā 1924. g. Nš 863 13
Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš.

8515 Sekretārs A. Kasnprnvīr^

Llepfijas tramvajs un elehtrloas fabrika.
Francijas akciju sabiedrība

zem nosaukuma:

Societe ContineDtale de Tractīoneī HTdaīraDe par TEIectrīnte.
Gada pārskats par 1923. g.

Bilance 31. decembrī 1923. g.
A k t i v s. Franc. Frcs. Pasīvs, Franc. Frcs.

Pkinietaise 5,229,912.33 Kapitāls . 6,000,oro.—
Iznomāti materiāli . . . 370,251.01 Dažādi kreditori ... 1,_45,080.42
jvlagazina un darbnicas . 302,865.63 Amortizācijas un atjauno-
Kase un bankas .... 174,635.86 šanas fondi . . . . 1,116/67.97
Dažādi debitori . .. . 1,766,919.86 Rezerve pec statūtiem . . 129,989.01
Kara zaudējumi, kas jā- Kara zaudējumi .....2,732,901.11

piedzen . ? . 2,732,901.11

Peļņas un zaudējumu rēķins 447,151.71

11,024,638.51 11,024,638.51

Pelņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Kredits.

Zaudē jumu atlikums no Brutto peļņa no eksploata-
agrākiem gadiem 625,975.46 cijas . . . . 1.127,233.68

Vispārējie pārvaldes izde- (Ieņēmumi
vumi 69,602.45 Frcs. 2,700,105.26

Amort izācijas un atjauno- Izdevumi
Šanas fondiem pieskaitīts 6C0.000.— Frcs. 1,572,871.58)

Pabalsti invalidiem un mi- Instalāciju un materiālu
rušiem 2,342.84 bruto peļņa 28,302.76

Pilsētas papildu nodokli Procentes un dažādi ieņe-
par 1921. un 1922. g. . 12,247.50 mumi ... 19,723.34

Ārkārtējie remonti 146,312.79 Saldo debets:
Dažādas rezerves .... 159,936.50 Zaudējumu pārnesums no
Rabati un dažādi .... 5,993.95 iepriekšējiem darbības

gadiem 625,975.46
Atvelkot:

Tīru peļņu par
.923. darb. g. 178,823.75 447,151.71

1,622,4411.4" 1,622,411.49

Pārskats pieņiemts un apstiprināts akcionāru kārtējā vispārīga sapulcē
27. jūnijā li)2». g-, Parize, Caumartin ielā 60.

9200 ' Valde.



Liepājas muitas valde
uzaicina zemāk min. preču īpašniekus nekavējoties nokārtot attiecīgas muitas formalitātes , pretēja sadiju^

preces tiks izūtrupētas, saskaņā ar muitas likumu paragr. 496-, 497.» 561. un 562.

p, Kravas dokumentu

pārbaudīšanas
dokumentu

Manifests Konofa-
ments

Mutiskas pieteikšanas:
1 4033 — —
2 4109 — —

42401 — —
4 4o0* — —
5 4447 — —
6 4553 — —
7 4t?5 — —

1922. g. izraksti:
8 . 281 ļ 486 3

9 | :-37 I 279 10
Deklarācijas;

10 65» 29 T2

1158,2982 150 7

12 3557 88 13
13 4972 58 60
11 5645 VagonaNs

4490

15 6881 Pr. zīme 104401
16 6931 393 37
17 7584 456 6
18 7955 495 ?9
19 7956 495 i 39

' 2A 8129 501 34
n 8391 516 2
22 8840 541 12
23 9075 53. 37
24 9162 591 48
25 «312 5«6 119

1923. g. izraksti:2R 137 501 1 »
27 139 5M 61
28 246 80 64
29 430 96 71
30 590 339 1
31 779 5 20
32 806 1 1
33 1012 83 Kapt.dekl.
34 104 1 96 71
.5 1045 99 80
36 1055 99 J9.
37 1064 117 94
38 1122 240 3
?39 1254 186 375
4j 1256 VagonaNs Pr. zīme

7719 1115
41 1394 432 7
42 1474 ' 280 9

43 1514 VagonaNs Pr. zīme
14062 5384

44 1539 291 3
45 1639 516 87
46 1644 516 53
AI 1754 . 350 7
48 1757 351 24
49 1928 633 48
50 1938 Bag. kv. 56007
51 1955 . 10773
52 19>6 . 5433
53 2032 Rīgas Saraksts

muitas v. 2215
54 2041 662 18
55 2016 P74 45
56 2235 576 41
57 22'6 576 65
58 2408 VagonaNs Pr. zīme

15619 4877
Deklarācijas: .

59 166 .'96 158
60 201 596 151
61 318 5 40
€2 388 48 27
63 527 48 16
64 529 £91 30
65 1412 596 74
66 1417 5 11
87 1599 75 10
68 1680 123 14
69 1801 151 174
70 2292 91 10
71 2657 225 16
72 2832 252 38
73 2974 252 6
74 3209 Bag.kv. 5136
75 386. 314 4
76 4186 407 1
77 4226 407 63
78 4378 35 1 24
79 4501 «07 46
80 4520 288 83
81 4739 454 40
82 4783 454 40
83 4925 449 9
84 49 )7 454 40
85 4995 487 75
86 5159 516 6
87 5280 516 48
88 5303 Pr.zīme 13571
89 5318 516 53
90 53 19 516 53
91 5320 516 53
92 532 1 516 53
93 5324 516 53
94 5375 516 53
95 5_z6 516 54
96 5^35 516 29
97 5396 455 16
98 5402 517 34
99 5450 516 48

100 5462 516 48
101 5497 516 93

8784

Prece ienākusi 0 . _,Prece ienākusi

Ar kuģi,
~~T~ no kurienes

pa dzelzsceļu
a

Baltriger 17. aug. 22. g. Amerikas. . . Dancigas
, 7. dec. . Amerikas

Pa dzelzsceļu 21. . , Vācijas
Elsfleth 17. aug. 23. g. Anglijas
Pa dzelzsceļu 2. maijā „ Vācijas
Estlionia 1. aug. , Amerikas

Latvia 28. . 21. g. Ņujorkas

Pernigel 13. julijā 22. g. Klaipēdas

Thor 23. janv. -

Hanza 8. aprilī „ Hamburgas

Viktoria 16. martā , Stetines
Greit 5. febr.
Pa dzelzsceļu 1. aprilī , Klaipēdas

7. sept. „ Rīgas
Johanna 3. „ . Hamburgas
Claus 2. oktobrī , Stetines
Gaida 21. „ . Klaidēdas

21. .
Hennv 25. . „ Stetines
Lithuania 2. , , Ņujorkas
Pernigel 16. nov. . Klaipēdas
Olga 11. . Hamburgas

- Tatti 14. dec.
Siegfried 16. , , Stetines

Hennv 25. oktobri

Claus 10. febr. 23. "g. "
.

Theodor 17. ,
Lithuania 10. aug. 22. g. Ņujoikas

Claus 2. jan. 23. g. Stetines
Iris 11. „ Gčiteborgas
Kriemhild 12. febr. , Stetines
Theodor 17.
Victoria 19. „

19. .
Kriemhild 27. maija „
Satsuma 25. aprilī „ Ņujorkas
Edmee I. , „ Londonas
Pa dzelzsceļu 25. marta. „ Kretingas

Gertrud 2. aug. „ Hamburgas
Lithuania 18. maijā „ Ņujorkas

Pa dzelzsceļu] 23. aug. . Lietuvas

Ebro 28. maijā , Kopenhāgenas
Rudolf 11 oktobrī . Stetines

11. -
Thor 27. jūnija „ Klaipēdas
Moeve 27. , , Stetines

14. nov.
Pa dzelzsceļu 16. nov. . Vācijas

. 4. julijā , .
26. jūnijā „ Kaunas

Gaida 23. maija „ Rīgas

Mineral 11. dec. . Hamburgas
Rudolf 11. . . Stetines

. 16. oktobrī „ ,
16. .

Pa dzelzsceļu 5. nov. „ Vācijas

Siegfried 16. dec. 22. g, Stetines
11. janv. 23. g.

Claus 2. febr. „ .
Pernigel 20. janv. „ Klaipēdas

20. .
Tatti 14. dec. 22. g. Hamburgas
Siegfried 16. . . Stetines
Claus 2. janv, 23. g.
Pernigel 7. febr. _ , Klaipēdas
Rebus 4. marta „ Hamburgas
Victoria 19. marta , Stetines
Sophus 15. febr. , Hamburgas
Claus 20. apr. _ , Stetines
Moeve 1. maija » ,

i 1- .
Pa dzelzsceļu i 26. maija . Kretingas
Moeve 10. jūnija . Stetines

22. julijā
.2. .
27. jūnija
22. julijā

Rudolf 26. maijā
14. aug.
14. .

Eduard Haubus 11. , , Karalaučiem
Rudolf 14. . , Stetines

28. ,
11. sept.
II. .

Pa dzelzsceļu 6. . ; Daugavpils
Rudoli 11. . , Stetines

11. .
II- .
11. .
11. .
H.
11. .
11. .

Jurnus 14. aug. . Hamburgas
Gertiud 11. sept.
Rudolf 11. , , Stetines

II. .
II. .

Precs nosaukuma

Sieviešu drēbes
Papira izstrādājumi
Dāmu salmu cepures u. t. t.
Bērnu paijas
Veļa
Sieviešu apģērba gabali
Sieviešu kokvilnas apģērbi

Pasažieru bagāža

Drogerijas

Kosmētiskas preces

Komb. ārstniecības zāles

Anilinkiāsas
Stikla preces
Kosmētika, borakss

Galantērijas priekšmeti
Sērskābais natrs
Ķīimiski un farmaceitiski produMi
Parfimērijas

Ogļskābais magnēzijs
Pasažieru bagāža
Konib. medikamenti
Ķimikālijas, īarmac. prod.
Žāvētas ogas
Galantērija, papira izstrad;.

Minerālūdeņi
Stikla prece
Emaljēti trauki
Mājlietas
Bildes

Preparāti
Grāmatas svešvalodās.
Reklāmas svešvalodās.
Mājlietas
Lampu daļas-
Skārdu lentes*
Adas
Cukura maisi, tukši
Sērs
Aptieku preces

Šokolāde
Aizkari

Istabas lietas

Balts skārds
Diegi
Audumi
Nažu prece
Konditora preces
Audumi
Bērnu ratiņi
Tukši kurvji
Velosipēds
Tēja, kafija, kakao, konzervi

Parafins
Audumi

-
Kakao

Manufaktūra, lietota
Kosmētiskas ziepes
Pasažieru bagāža
Kokvilnas audumi *
Vilnas audumi
Kaulu pogas
Emaljēti trauki

Ko i'bineti medikamenti
Ķimiski farmaceitiski produkti
Galantērijas priekšmeti
Garšas vielas
Kokvilnas audumi

Kokvilnas un vilnas audumi
Ķīmiski produkti
Kombinēti medikamenti
Vara izstrādājumi
Kombinēti medikamenti
Ķīmiski un farmaceitiski produkti!
Kurpnieku līme
Papirs, kartons
Kokvilnas audumi

Drāts izstrādājumi
Kokvilnas audumi

» »

Vilnas audumi
Kokvilnas audumi

» a

Minerālūdeņi
Audu daļas medicinai
Kokvilnas audumi
Kokvilnas adīti izstrādājumi
Kokvilnas audumi

* »

Viet_ V*_etu zīmes
skaite-

1 paka —

2 kaste» Baltoblack 162/3 J. Farnast
Libau

2 vieta* „G.N." 1176 un .T.T.* 5061

1 paka G G. 1
0124

1 kaste K. S. 16
1 . A. G. F. A. 574922
2 kastes K. & Co. Vis
2 . G. G. 31,32

1 kaste St. V. 4185
5 maisi J. G. Libau 3227/31
5 vietas .T.T.* 2541/42, 2536/38
1 kaste F. W. S. 4299

F. W. S. 107
2 kastes S. 63947 48
3 koferi Juris Cīruls, Libau, Latvia
1 kaste O. N. 2026
10 vietas K.&S.905/6 910/11 912 17
3 kastes B. L. G.
7 kastes S. G. S. 1417 <23

2 kurvji G. R. 3200/1 '
1 kaste W. U. 532/6469
10 gabali P. H.
7 vietas A. D.
1 kaste Inosaper, Petrikauskas, Kar

Redibas, Lithuania 18947

1 paka . A. 235
4 vietas F. & L.
2 pakas 6%, 697
1 būris A. C 3
3 kastes U. J. N.AG. 7828/30
1 kaste G. D. 18153

J. D. 9
8 gabali A. R. A.
78 maisi —
1 vieta —

1 kaste P. W: G. 78
1 » Iuzas Kadaras miestelis Sv

svieksnas Tauragis Apsfa
Latvia

1 , 976-1

20 saiņi S. 7 7 U.
1 kaste E. U. W. 2
1 ķīpa H. L 616
1 kaste H. T. O. 2710
2 kastes A. P. A. 537,1-2
1 kaste F. S. 3858
1 vieta —
1 . —
1 . -
12 kasies M. Outzochovskij, 20 Ga-

lernaja, Petrograd
2 maisi E. M.
1 ķīpa B. P. H. W. 1374
1 „ F. H. 2583
2 ķīpas F. C. 333/4
4 mucas F & Co. 2/6, 8/9

1 paka
1 kaste C. B. 6043
1 kurvis M. K.
1 balle W. K. 530 ,
1 . W. K. 538
1 kaste S. W. & Co. 3015/1
30 saiņi F. H
3 kastes F. H. 0936/1—3
1 kaste G. N. 209
1 . K. S. 2598
3 vietas M. M. & Co.
2 maisi Z. Libau
1 balle M. L. 442
1 . R. M. 1758
1 . A. L. 485
1 kaste S. A. G. 6166
2 kastes W. B. 220/21
3 - G. G & Co. 321/10-126 . W. B. 220 21, 224/271 kaste A. P. A. 536/ 1
3 kastes S. W. & Co. 738/39, 7632 balles A. K 502/3
1 kaste s. W. 72
1 kaste G. w. R. 1341
4 saiņi
1 balle B. C. 544 "

ļ . G. W. R 270

? K!r c- £ Sf- c- A 92°
5:k.^^5480' 5481

3 balles H. L. 613 15
ļ ba e H. K. 10541
3 balles H. K. 253/55
1 - H. K. 1083
\ - B. C. 723 24
}. - H. K. 10701

kaste D. & L 18783
i K.ti K- & S- 4937
ļ ballen.N.I h.uE- A1 W 40104

£f,
es H. K. 4013/161 kaste M. M. & Co. 33

Liepājas muitas vaid*

Preces īpašnieks

Henriette Magjdz0n '
Hodson
Dora Samach
Eduard Henkel
Finkelštein
J. Kaminskij
Frida Beker

Johann Fernast

Daetcs un Pernaus

Fr. Meiera dēls

Daetc un Pernaus
Fr. Meiera dēls
Daetcs un Pernaus

Šenker un Ko.
Daetcs un Pernaus,
Šenker un Ko.
Fr. Meiera dēls

»

Juris Cīruls
Fr. Meiera dēls

Šenker un Ko

Rabiner Vulla.rt;
Order

tna, Valscious; Apkricio,,

Order
Thorwald Larssen
H. Laerum, Rīgā
Order

Herhard & Hey
American Reliefc Adm,
Julitis Gross
Daetcs un Pernaus

: Gerhards un Heys
teksnos, pastas ir Velsdno
ritio Kauna gub. Lithuania,

Oskar Voss

Bornholdt
Fr. Meiera dēls

W. Weinreich
Order
Fr. Meiera dēls
Order

U. "B. C. Ltd.

Vulkāns
Fr. Meijera dēls
Order Moller un Co.
Daetcs un Pernaus
Gerhards un Heys

Fr. Meijera dēls
Senker un Ko.
Daetcs un Pernaus
Fr. Meijera dēls

*Daetcs un Pernaus
Fr. Meijera dēls

i»

?

_

*Fr. Meijera dēls
Daetcs un Pernaus
Fr. Meijera dēls
Senker un Ko.
Daetcs un Pernaus
Brāļi Kross
Fr. Meijera dēls

Daetcs un Pernaus
Fr. Meijera dēls

p

?

*
m

Daetcs un Pernaus

Fr. Meijera dēls
^

m

_
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