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Likums par izlīgšanas un šķīrējtiesas konvenciju.
Rīkojums par gala pārbaudījumiem arodu skolās 1924./25. mācības gadā.
Rīkojums par gala pārbaudījumiem vidusskolās 1924./25. mācības gadā.
ir

Les membres

pieņēmusi un

Valsts Prezidents
šādu likumu -.

izsludina

Likums par izlīgšanas un šķīrējtiesu konvenciju.
1. 1925. gada 17. janvārī Helsinkos noslēgtā un parakstītā izlīgšanas un
šķīrējtiesu konvencija starp Latvijas, Igaunijas, Somijas un Polijas republikām ai
go likumu pieņemta un apstiprināta.
2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināma ari šī likuma 1. pantā minētā konvencija un tās tulkojums latviešu valodā.
3. Konvencija stājas spēkā viņas 27. pantā paredzētā ratifikācijas dokumentu
apmaiņas dienā.
Emburgas Aučos, 1925. g. 16. maijā.

Les Repubhques

de Lettonie

d'Esthonie
de Finlande eit
de Pologne

9—3

permaments de la

Article

Com-

les Parties

en

litige, le

Toute commission de conciliation con-

nait de sa compētence d'aprēs les articles
precedents.
Si Pun des Etats entre lesquels un
conflit est surgi l'avait soumis ā une

procēdure de conciliation et si la Partie
adverse, faisant valoir la compētence
de la Cour Permanente de Justice inter-

diffērend

Article 3.
S'il s'agit d'un diffērend qui, ā teneur
de la lēgislation interne de l'une des
Hautes Parties Contractantes, relēve de la

La requēte
par l'une des
sures prēvues
que la Cour

ainsi

adressēe ā la Cour

Parties suspendra les meā l'article 6, jusqu'ā ce

ait

statuē

sur

sa com-

pētence.

dēcidees ā dēvelopper les relations compētence des rtribunaux,
Article 8.
les tribunaux
amicales qui existent entre Elles et dē- administratifs y
compris, la Partie dēfenLes membres de la Commission percidees a donner, dans leurs rapports deresse pourra
š'opposer ā ce qu'il soit manente seront nommēs pour trois ans.
īēciproques, la plus large application au
soumis ā l'arbitrage ou ā une procēdure Sauf accord contraire entre les Hautes
principe du rēglement des diffērends
de conciliation avant qu'un jugement Parties Contractantes, ils ne pourront
internationaux par des movens pacifiques, dēfinitif ait ētē rendu par
l'autoritē judi- pas ētre rēvoquēs pendant la durēe de
ont rēsolu de conclure

une

Convention

de conciliation et d'arbitrage. A cet effet

ciaire compētente.

leur

Ariidc 4.
Dans le cas, ou le recours a une propar le President de la Rēpublique de
cēdure arbitrale serait prēvu dans une
Lettonie:
Monsieur S. Meierowics, Ministre convention antērieurement conclue dont
ne font partie fjue des Etats signataires
des Affaires Etrangēres,
de la prēsente Convention, ii est conpar le President de Ja Rēpublicpie vemu que tout diffērend auquel la cond'Esthonie:
vention antērieure s'appliquerait, sera
Monsieur K. Pūsta, Ministre des
soumis par les Etats entre Jesquels le

ont ete nommes Plēsiipotentiaires:

Affaires Etrangēres,

par le President de la R<epublique de

conflit

est

surgi ā une

commission

mandat. En cas de dēcēs ou de
jcLraite dc i'.u.i d eux ii devia
eti"e
pourvu a son remplacement pour la

ā la prēsente Convention.

,
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.

13.

devant la Commission.

Les dēbats ne sont publics que si la
les Parties,
en dēcide ainsi.

Commission, d'accord avec
Article 14.

Les dēcisions de la Commission sont
prises ā la majoritē.
Chaque membre
dispose d'une voix, celle du President
ētant dēcisive en cas de partage. La

que si tous les membres

sont

prēsents.

Article 15.

La Commission fera un rapport sur le
diffērend qui lui a ētē soumis.

Le rap-

port comportera un projet de rēglement
du difērend, si les circonstances y donnent lieu et si trois au moins des membres de la Commission, le President ētant
considērē comme membre, se mettent
d'accord sur un tel projet.
L'avis motivē des membres restes en
minoritē sera consignē dans le rapport.
Article
Sous

rēserve

16.

du droit des Parties en

iiugc de ļjiuluiiger ce uēiai ia Commission doit achever ses travaux dans un

si

dēlai de six mois, ā compter du jour de

possible dans les deux mois qui suivront,
et, en tout cas, aussitot qu'un diffērend

la premiēre rēunion de la Commission.
Le temps durant lequel les traveaux

reste de la
aura

durēe de

ētē soumis

ā la

son mandat,

Commission.

Article 9.

Si, a l'expiration
du mandat d'un
membre de la Commission permamente,
de ii n'est pas pourvu a son remplacement,

conciliation ou ā farbitr-age, con£ormēmen+ son mandat est censē renouvelē pour
une pēriode de trois ans; toutefois sur
Monsieur Hj. J. Procopē, Ministre
la demande de l'une des Parties, les
Article 5.
des Affaires Etrangēres et
fonctions du President doivent cesser ā
que les obligations la fin de son mandat.
II
est
entendu
Rēpmblique
de
par le President de la
assumēes par les Hautes Parties ConPologne:
Un membre dont le mandat expire
Monsieur le Compte A. Sikrzvnski, tractantes en vērtu, de la prēsente Conpendant la durēe d'une procēdure en
vention n'entravent aucunement leur cours continue ā prendre part a VexaMinistre des Affaires Etrangēres,
de soumettre, d'un commun men du diffērend jusqu'ā ce que la
facultē
lesqaells Plēnipotentiaires, dūment autoaccord, un diffērend qui aurait pu surgir procēdure soit terminēe, nonobstant le
risēs, sont convenus des articles suivants^ entre Elles, ā la Cour permanente de
fait ,que son rempiacant ait ētē dēsignē.
Justice internationale.
Article premier.
Article 10.
Les Hautes Parties Contractantes dēArticle 6.
Dans un dēlai de quinze jours, ā dater
sirant appliquer dans leurs rapports
Les Hautes Parties Contractantes ētabli- de celui oū l'un des Etats Contractants
mutuels les principes dominants du Pacte ront dans les trois mois du dēpot de la
aura portē un diffērend devant la Comde la Sociētē des Nations, dēveloppes derniēre ratification de la prēsente Conmission, chacune des Parties pourra,
par le Protocble de Genēve adoptē le vention une Commission permanente de
pour l'examen du litige visē, remplacer
2 octobre 1924, sont rēsolues a se servir conciliation composēe de quatre membres,
le membre permanent dēsignē par Elle
des movens y prēvus pour le rēglement ā raison d'un membre nommē par chacune
par une personne possēdant une comPacifique des conflits qui pourraient surgir d'Elles, et d'un president dēsignē d'un pētence spēciale dans la matiēre.
entre Elles.
commun accord parmi les ressortissants
La Partie qui voudrait user de ce
Article 2.
d'un Etat tiers. A dēfaut d'entente entre droit, en avertira immēdiatement la ParLes Hautes Parties Contractantes s'enles Parties le President sera nommē, tie adverse, dans ce cas, celle-ci a la
gagent ā soumettre ā une procēdure de ā la requēte de l'une d'Elles, par le facultē d'user du mēme droit, dans un
c°nciliation
ou ā l'arbitrage tous les President de la Cour Permanente de dēlai de quinze jours ā partir de celui
diffērends qui pourraient s'ēlever entre Justice internationale.
ou l'avertissement lui est parvenu.
Elļes et n'auraient pu ētre rēglēs par la
La Partie dēsirant soumettre un diffēArticle 11.
vdiplomatique dans un dēlai raison- rend ā la procēdure de conciliation
La
Commission
se rēunit dans l'ennaMe. Toutefois l'engagement prēcitē ne
s'adressera au President de la CommisSe rapportera ni aux questions qui de
droit que les Parties dēsignent d'un
Celui-ci
portera
immēPermanente.
sion
commun accord ou,ā dēfaut d'accord, au
Par leur nature juridique relēvent unique- diatement cette notification ā la connaisK'ent de la lēgislation interne de la sance de la Partie ou
des Parties siēge de la Sociētē des Nations.
La Commission pourra, si elle le juge
Partie en cause ni aux diffērends con- adverses et invitera les Parties en litige
nēcessaire,
se rēunir dans un autre
ļfnant le Statut territorial des Hautes ā complēter le nombre des membres
endroit.
^«les* Contractantes.
des
membres
par
Elles par
nommēs
Article 12.
!a diffērend susceptible d'ētre rēglē supp lēmentaires ad hoc, ā raison d'un
.»ut
Partie
en
Les
Parties
en
litige,
litige fourniront ā la
maniere indiquēe ci-dessus sera membre pour chaque
Commission toutes les informations uti^
f°ūmis
ā une procēdure de conciliation, ces derniers membres devant ētre choisis
les et lui faciliteront, ā tous ēgards,
parmi les ressortissants d'un Etat tiers,
que les Parties en litige ne eon^.oins
l'accomplissement de sa tāche.
dēlai
ne
dēpassant
jlennent de le soumettre immēdiatement et nommēs dans un
a
du
jour
de
La Commission pourra, le cas ēchēant,
ā
compter
'arbitrage.
pas six semaines,
Au cas oū la nomination demander au Secrētaire gēnēral de la
l'invitation.
ēlaborē par la
rcas oii
Sociētē des Nations l'assistance du Sede le rapport
eu lieu dans le dēlai pres^ļnission
conciliation instituēe en n'aurait pas
crētariat, si la Commission en a besoin
seront
supplēmentaires
ērtu de l'article 6 de la prēsente Concrit, les membres
pour ses travaux.
' ignēs par le President.
dēs
ent'
pas ētē acceptē par
n'aurait
Finlande:
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mission nommēs par les Parties en litige
La procēdure devant la Commission
ainsi que les membres supplēmentaires est contradictoire.
seront convoquēs sāns retard par le PreA dēfaut d'une dēcision contraire prise
sident et constitueront ensemble avec ā l'unanimitē, les dispositions contenues
lui la Commission de conciliation pour aux titres III et IV de la Convention de
le rēglement du diffērend soumis ā la la Haye pour le rēglement pacifique des
procēdure de conciliation.
conflits internationaux, du 18 octobre
1907, seront appliquēes ā la procēdure
Article 7.

Fexamen
de celui-ci
sera suspendu
sera soumis a l'arbitrage, si Pūne des jusqu'ā ce que la Cour ait statuē sur sa
compētence.
Parties le demande.

toutes

de Conciliation et d'Arbitrage.

ao pslkstea

60 sant
12 ,

nationale, cette compētence ētant, dans
Commission ne peut prendre des dēcile cas donnē, obligatoire pour les Parties, lui soumettait le mēmē diffērend, sions portant sur le fond du diffērend

Valsts Prezidents J. Č a k s t e.

Convention

tiesu sludinājumi līdz 30 vienleļlĶām rindiņām
3 lat.
par katru Jālaku rindiņu
. . — .
b) citām iestādēm un amata personām par katru vlenslejīgu
rindiņu
— >
c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa (par obligat. sludin.) . —
,
a)

un akapedicija:

Kantoris

Saetma

Sludinājuma maksa:

laikraksts

de la Ccmmission sont suspendus selon
les dispositions de l'article 7 n'est pas
compris dans le dēlai susmentionnē.
Article

17.

Le rapport de la Commission est signē
par le President et portē sāns dēlai ā la
connaissance des Parties en litige et du

Secrētaire
Nations.

gēnēral

de

Article

Les Parties,
soumis

k

la

la

Sociētē

des

18.

dont le diffērend a ētē
Commission, porteront ā-

Leur connaissance rēciproque, ainsi qu*
ā la connaissance du President de la
Commission permanente, dans un dēlai
raisonnable, si Elles acceptent les constatations du rapport et les propositions
qu'il renferme.
II appartient aux Parties en litige de
decider, d'un commun accord, si le rapport de la Commission doit ētre publiē
immēdiatement.
A dēfaut d'un accord,
la Commission pourra, en cas de raisonsspēciales, procēder ā la publication du
rapport.

Article 19.
Lorsque, en vērtu des dispositions de
I'art. 2, un diffērend sera soumis ā l'arbitrage, le Tribunal arbitral sera ētabli
par l'accord
A dēfaut

des Parties.
de

constitution

du Tribunal

par l'accord des Parties, ii sera
de la maniere suivante:

procēdē

Chaque Partie nommera deux arbitres
dont l'un doit ētre pris sur la liste des
membres de la Cour Permanente d'arbitrage et choisi ā l'exclusion de ses propres nationaux. Les arbitres ainsi dēsignēs choisiront ensemble le President
En cas de partage des
du Tribunal.
voix, le choix du President est confiē au
President de la Cour permanente de

Justice internationale.
Article 20.
Lorsqu'il y aura lieu ā un arbitrage
entre les Parties en litige, Elles ētabliront, dans un dēlai de trois mois au

plus tard, un compromis spēcial concernant l'objet du litige ainsi que les mo-

dalitēs

de

la

procēdure.

dēfaut

A

Tulkojums.

de

clauses compromissoires contraires. Elles
se conformeront pour tout ce qui concerne la procēdure arbitrale aux dispo-

locekļi

izvēlami no

kādas 3. valsts

pil-

soņiem un ieceļami ne vēlāk kā 6 nedeļtx laika, skaitot no uzaicinājuma die-

Izlīgšanas un šķīrējtiesu

konvencija.

nas. Gadījumā, ja noteiktā laikā iecelLatvijas,
šana netiktu izdalīta, tad papildu loceksitions ētablies par la Convention signēe
Igaunijas,
ļus nozīme priekšsēdētājs.
ā la Haye le 18 octobre 1907 pour le
Somijas un
rēglement pacifique des conflits internaPriekšsēdē;ājs bez kavēšanās sasauc
Polijas republikas,
tionaux y compris les articles 53 et 54
strīda esošo pušu ieceltos pastāvīgos
et tenant compte de l'article 83deladite nolēmušas attīstīt draudzīgas attiecības, komisijas locekļus, kā ari papildu loConvention.
kuras pastāv starp viņām, un nolēmušas, cekļus, un tie kopā ar priekšsēdētāju
Article 21.
izlīgšanas
savās savstarpējās attiecībās, visplašāki sastāda izlīgšanas komisiju
Le sentence arbitrale est obligatoire. piemērot principu par starptautisku strīdu procedūrai nodotā strīda nokārtošanai.
Si, toutefois, la
sentence ētablissaif nokārtošanu miera līdzekļiem, — nolēma
7. pants.
qu'une dēcision d'une instance judiciaire noslēgt izlīgšanas an šķīrējtiesu konvenKatras izlīgšanas komisijas kompetence
^
ou de toute autre autoritē relevant de ciju. Šim nolūkam pilnvarotos iecēla:
izriet no iepriekšējiem pantiem.
l'une des Hautes Parties Contractantes
Latvijas Republikas Prezidents:
Ja viena no valstīm, starp kurām konse trouve entiērement ou partiellement en
Z. Meierovicu, Ārlietu ministri,
flikts izcēlies, būtu to nodevusi izlīgšaopposition avec le droit international, et
Igaunijas Republikas Prezidents:
nas procedūrai, un ja pretējā puse, at
si le droit constitutionnel de cette Partie
K. Pūsta, Ārlietu ministri,
saucoties uz Pastāvīgās Starptautiskās
ne permettait pas ou ne permettait qu'imSomijas Republikas Prezidents:
Tiesas kompetenci, kupa šinī gadījumā
parfaitement d'effacer par voie adminiHj. J. Procope, Ārlietu ministri, abām pusēm saistoša, nodotu minētai
strative les consēquences de la dēcision
Polijas
Republikas F rezļdents:
tiesai to pašu strīdu, tad strīda caurskas'agit,
dont ii
ii sera accordē ā la Partie
grafu A. Skrzynski, Ārlietu ministri, tīšana jāpārtrauc, kamēr tiesa nolems par
lēsēe une satisfaction
ēquitable
d'un
autre ordre.
Šie pilnvarotie, uz pienācīgu pilnvaru savu kompetenci.
Article 22.
Tādā kārtā tiesai iesniegtais vienas
pamata, vienojās par sekošiem pantiem:
puses
lūgums _ aptur 6, pantā paredzēto
Les Parties
š'abstiendront,
durant le
1, pants.
darbību, kamēr
tiesa izšķirs jautājumu
cours de la procēdure de conciliation ou
par savu kompetenci.
Konvenciju
slēdzošās
valsti?,
vēlēd'arbitage, de toute mesure pouvant avoir

Slēdzienā

palikušo

atzīmējamas

komisijas

ari

locekļu

mazākumā

domas.

motivētas

16. pants.

Komisijai jāveic visi darbi 6 mēneš
a
laikā, skiitot no komisijas pirmās sēdes
dienas, bet strīda pusēm paliek tiesība

pagapnat šo laiku.

Augšminētā termiņā nav
laiks, kurā komisijas darbi
saskaņā ar

ieskaitāms
pārtraukt i
7. panta noteikumiem.

17. pants.
Komisijas slēdzienu paraksta priekšsēdētājs un bez kavēšanās pazi ņo strīdā
esošām pusēm un Tautu Savienības ģenerahekretaram.

18. pants.

Puses, kuru strīds _ bija nodots komisijai, piemērotā laika paziņo savstarpēji

viena otrai, kā ari pastāvīgās komisijas
priekšsēdētājam vai viņas pieņem slē-

dzienā ietilpstošos
priekšlikumus.

konstatējumus

un

Uz kopēju vienošanos alrīdā esošām
pusēm , ir tiesība lemt, vai komisijas
slēdziens publicējams nekavējoties. Ja
tādas vienošanās nav, tad sevišķu iemeslu
gadījumā komisija var stāties pie slē-

damās savās savstarpējās attiecībās turēdzienu publicēšanas.
une rēpercussion prējudiciable sur l'ac8. pants.
ties pie Tautn Savienības paktā dominēceptation des propositions de la CommisPastāvīgas komisijas locekļi ieceļami
19. pants.
sion ou sur l'exēcution de la sentence. jošiem prisclpiem, izveidotiem 1924. g. uz 3 gadiem. Viņi nav atsaucami sava
Ja
uz
2.
panta
noteikumu pamata kāds
2. oktobri pieņemtā Žeņevas protokolā,
izņemot gadījumus, kad strīds tiek nodots šķīrējtiesai, — uz pušu
mandāta
laikā,
Article 23.
nolēma izlietot tur paredzētos līdzekļus,
līgumslēdzējas puses vienojušās par previenošanos dibināma šķīrējtiesa.
Chacune des Parties
indemn.isera les lai miera ceļā nokārtotu konfliktus, kuri
tējo. Locekļa nāves vai izstāšanās gaJa puses nav vienojušās par Šķīrējmembres de la Commission
ainsi
que varētu starp viņām izcelties.
dījumā jārūpējas par cita iecelšanu viņa tiesas sastādīšanu, tad lieta vedama
les arbitres nommēs par Elle ou dēsig2. pants.
vietā līdz mandāta notecēšanai, ja iespē- sekošā kārtībā:
nēs, faute de nomination, par le Presijams, divu sekojošo mēnešu laikā, un
Konvenciju
slēdzošās
valstis
apņemas
puse
ieceļ divus šķīrējtiesKatra
dent, conformēment ā l'article 6. L'inkatrā
ziņā tiklīdz kāds strīds būtu nonodot
izlīgaanas
procedūrai
vai
šķīrējnešus,
no
kuriem
viens ņemams no
demnitē du President sera fournie par
pastāvīgās šķīrējtiesas locekļu saraksta,
les Parties on litige en proportion ēgale. tiesai visus strīdus, kuri varētu izcelties dots komisijai.
Les Parties doivent chercher ā s'entendre pour que les indemnitēs soient

fixēes d'aprēs les mēmes principes.

starp

sprīdī.

en proposition ēgale.
Article 24.

Les dispositions de la prēsente Convention seront applicables
mēme si les
diffērends qui
viendraient ā
s'ēiever
avaient leur origine dans des faits antērieurs

ā sa conclusion.
Article

25.

II est

entendu que la prēsente Convention n'apportera aucune modification
aux obligations des Etats signataires
fondēes sur le Protocole pour le rēglement pacifique des diffērends internationaux, adoptē ā Genēve le 2 octobre 1924.
Article 26.

Tout diffērend relatif a Pinterprētation
de la prēsente

ā la Cour

Convention

Permanente

sera soumis

de Justice inter-

nationale.
Article 27.
La prēsente
et

les

Convention

ratifications

seront

sera ratifiēe
dēposēes

a

Helsinki (Helsingfors) aussitot que faire
se pourra.
Elle entrera en
vigueur
immēdiatement

aprēs le dēpot des rati-

fications et aura
annēes ā dater du
accompli par tous
Si elle n'a pas ētē

la prēcēdente pēriode de trois

ans.

komisijas

izbeidzoties,

viņa

locekļa

vietā vēl

izslēdzot

pašas

Tādējādi

nozīmētie

izvēlas

tiesas

valsts

pavalstniekus

šķīrējtiesneši kopēji

priekšsēdētāju

tiesas būtu paredzēta kādā jau agrāk
noslēgtā konvencijā, kūpi piedalās vie-

nīgi

tagadējo konvenciju

parakstījušās
būtu piemērojama iepriekšējā
konvencija,
nodod
valstis, starp kurām pastāv strīds, izlīgšanas komisijai vai šķīrējtiesai, saskaņā

Ja komisija atrod par nepieciešamu,
viga var sapulcēties ari citā vietā.
12. pants.

valstis, — strīdu, kuram

līgum-

slēdzējas valstis uz šīs konvencijas pamata, nekādā ziņā neierobežo viņu iespēju uz savstarpēju vienošanos, nodot

kādu strīdu, kurš

būtu viņu

cēlies Pastāvīgai

Starptautiskai

starpā iz-

22. pants.

Izlīgšanas procedūras vai šķīrējtiesas
darbības lakā pusēm jāatturas no visiem
kaitīgi atsaukties uz

Strīda pcsēm jāpiegādā komisijai visas soļiem, kuri varētu
vajadzīgās izziņas un visādi jāatvieglina komisijas priekšlikumu pieņemšanu vai
Vajauz lēmuma izpildīšanu.
viņai tās uzdevumu izpildīšana.
komisija var prasīt
dzības gadījumā
23. pants.
sekretariāta palīdzību no Tautu Savienības
komisijas locekļi
Katrai
pusei
jāatalgo
ģenerālsekretāra, ja tāda viņas darbam
kurus
viņa iecēlusi, vai
un šķīrējtiesneši,
būtu nepieciešama.
prieKskurus, reiecelšanas dēļ, nozīmējis
"rieK'
13. pants.
sēdētājs, saskaņā ar 6. pantu.

. Komisijā lietas vedamas kontradiktoriskā

strida
sēdētāja atalgojumu sedz

kārtībā.

līdzīgās daļās.

Tiesai.

P«
, .

Pusēm jācenTas vienoties, lai ataig"
tie
jumi tiktu noteikti pēc vieniem un
. .
pašiem principiem.
ues
Katra puse uzņemas viņas izsauktos ?
izdevumus; komisijas vai liesas par ^
uzņemts-pn»
pējiem atzītos izdevumus

Ja nav vienbalsīga lēmuma par pretējo,
tad pie lietas velanas komisijā jāpiemēro
1907. g. 18. oktobra Hagas konvencijas
Hautes Parties Contractantes la ConvenTriju mēnešu laikā pēc pēdējās šīs
tion demeurera en vigueur en ce qui konvencijas ratifikācijas grāmatu nodo par starptautisko konfliktu nokārtošanu
concerne les Parties qui ne l'auront pas šanas,
miera ceļā III. un IV. nodaļu noteikumi.
līgumu slēdzošas valstis nodibina
dēnoncēe.
ja komisija,
Debates nav publiskas,
pastāvīgu izlīgšanas komisiju, kura salīdzīgās daļās.
En foi de quoi les Plēnipotentiaires stāv no 4 locekļiem, pa 1 loceklim no vienojoties ar pusēm, nav nolēmusi pretējo.
Nonobs'tant la dēnonciation par l'une des

Fait

a

Helsinki

originaux,
quatre
l'an 1925.

le

(Helsingfors),
17 janvier

Z. A. Meierovics.
K. R. Pūsta.

Hj. J. Procope
A. Skrzynski.

6. pants.

24. pants.
. ,
Šīs konvencijas noteikumi pienf^JJ,
kurš ievēlēts uz kopēju
vienošanos no
faKtie ari tad, ja strīdi, kuri izceltos no
kādas
3. valsts pilsoņiem.
Ja
tādas
kāršu balsu vairākumu. Katram loceklim kas notikuši pirms šīs konvencijas
en
vienošanās starp valstīm nebūtu, tad uz ir viena balss un balsu vienlīdzīgas sade
slēgšanas.
vienas valsts lūguma priekšsēdētāju ieceļ dalīšanās gadījumā, priekšsēdētāja balss
25pants
.,
Pastāvīgās Starptautiskās Tiesas priekšnekādas p£
ir izšķiroša. Strīdu pēc būtības izšķiroienest
nevar
Šī
konvencija
sēdētājsi
šos lēmumus komisija var pieņemt tikai grozlbas viņu parakstījušo valstu pi
Tā puse, kupa vēlas nodot kādu strīdu visiem locekļiem klātesot.
iy
kūmos, k«7i dibināti uz
/7rtI.foar
izlīgšanas procedūrai, griežas pie Pastāprotokolu
15. pants.
2. oktobrī Žeņevā pieņemto
vīgās komisijas priekšsēdētāja. Pēdējais
^
starptautisku strīdu nokārtošanu
Komisija dod slēdzienu par viņai panekavējoties dara zināmu šo paziņojumu
ceļā.
pretējai resp, pretējām pusēm, un uzdoto strīdu. Slēdzienam jāsatur strīda
26. pants.
,.
aicina strīdā puses palielināt viņu ie- nokārtošanas projekts, ja apstākļi to atkonvencijas
,
projektu
vienojušies
strīds
Katrs
par
šis
un
ja
par
kādu
skaitu
ar
papildu
locekļiem
ļauj
celto locekļu
mbif
Pastāvīgai
ad hcc, pa vienam loceklim no katras vizmaz 3 komisijas locekļi, ieskaitot ari košanu nododams
tiskai Tiesai.
strīdā esošās puses, pie kam šie pēdējie priekšsēdētāju kā locekli.

respectifs ont signē la prēsente Convention et y ont apposē leurs cachets.

Balsu

nebūtu iecelts cits, tad viņa mandāts uzdalīšanās gadījumā, priekšsēdētāja izvēskatāms kā
atjaunots uz trim gadiem ; lēšana uzticama Pastāvīgās Starptautiskās

tomēr, uz vienas puses pieprasījumu, Tiesas priekšsēdētājam.
priekšsēdētāja amatam jāizbeidzas ar viņa
strīdiem,
20. pants.
līgumslēdzēju valstu teritoriālo stāvokli. mandāta notecēšanu.
Ja starp strīdā esošām pusēm _ vajaKatrs strīdus, kurš pielaiž nokārtošanu
Loceklis, kura mandāts izbeidzas kādas dzīga šķīrējtiesa, viņām ne ilgāk kā triju
augšminētā ceļā, nododams izlīgšanas lietas izspriešanas laikā, turpina piedamēnešu laikā jānoslēdz sevišķa vienoprocedūrai, — ja vien strīdā esošās līties srīda caurskatīšanā līdz lietas nošanās attiecībā uz strīda objektu, kā ari
puses nevienojas nekavējoties nodot viņu beigšanai, neskatoties uz to, ka viņa par lietas vešanas kārtību.
Ja nav
šķīrējtiesai.
pēcnācējs nozīmēts.
vienošanās' par citādiem
savstarpējas
Gadījumā, ja slēdzienu, kuru izstrādānoteikumiem, viņām jāpiemērojas, attie10. pants.
jusi izlīgšanas komisija, sastādīta uz šīs
1907. g.
Divu nedēļu laikā, skaitot no dienas, cībā uz šķīrējtiesas kārtību,
konvencijas 6. panta pati;ala, nepieņemtu kad viena no līgumslēdzējām valstīm cē- 18. oktobrī Hagā parakstītās konvencijas
no visas strīdu esošas, puses, strīds uz lusi priekšā komisijai kādu strīdu, katra par starptautisku konfliktu nokārtošanu
vienas puses pieprasījumu
nododams no strīda pusēm var, šī strida izšķiršamiera ceļā noteikumiem, ieskaitotari
53.
un 54. pantus un ievērojot minētās
šķīrējtiesai.
nai, apmainīt viņas nozīmēto pastāvīgo
3. pants.
konvencijas
83. pantu.
locekli ar personu, kurai ir speciālas ziJa runa iet par strīdu, kurš saskaņā ar nāšanas attiecīgā jautājumā.
21. pants.
vienas līgumslēdzējas
puses
iekšējo
Šķīrējtiesas
lēmums
ir saistošs. Tomēr,
Pusei, kura vēlētos šo tiesību izlietot,
likumdošanu, piekrīt tiesu kompetencei, nekavējot,es jāziņo par to pretējai pusei; ja lēmums atzītu, ka kādas līgumslēieskaitot ari administratīvās tiesas, tad Šinī gadījumā ari pēdējā var divu nedēļu dzējas valsts tiesu vai citas iestādes
pretim
atbildētāja puse var pretoties viņa nodolaikā no paziņojuma saņemšanas dienas lēmums pilnīgi vai pa daļai runā
valsts
šanai šķīrējtiesai vai izlīgšanas proceun
ja
šīs
starptautiskām
tiesībām,
izlietot tās pašas tiesības.
vai
dūrai, pirms kompetenta tiesu iestāde
neatļautu,
konstitucionālās tiesības
11. panis.
nav taisījusi galīgu spriedumu.
atļautu tikai nepilnīgi, izlīdzināt (eifacer)
Komisija sapulcējas vietā, kūpu noteic administratīvā ceļā tāda lēmuma sekas
• 4. pants.
puses uz kopēju vienošanos, vai, ja tādas — cietušai pusei dcdams taisnīgs ganGadījumā, kad griešanās pie šķīrēj- vienošanās nav, Tautu Savienības miteklī. darījums citā veidā.

une durēe de trois
dēpot des ratifications
ies Etats signataires.
ar šo konvenciju.
dēnoncē six mois au
moins avant l'expiration de ce dēlai,
5. pants.
elle restera en vigueur pendant une
Pienākumi, kurus uzņēmušās

?nouvelle pēriode de trois ans et sera
ainsi de suite censēe renouvelēe chaque
fois pour trois ans, sauf dēnonciation
six mois au moins avant l'expiration de

Ja kāda pastāvīgās

Tomēr augšminētā apņemšanās mandātam

neattiecas ne uz jautājumiem, kuri pēc
Chaque Partie supportera les frais de savas juridiskas dabas pieder vienīgi atprocēdure encourus par Elle, ceux dētiecīgas
valsts iekšējai likumdošanai,
clarēs commune parla Commission ou le nedz ari uz
kuri atliecas uz

Tribunal seront supportēs par les Parties

9. pants.

viņām un kurus nebūtu iespējams

nokārtot diplomātiskā ceļā, attiecīgā laika

katras valsts, un

viena

priekšsēdētāja,

14. pants
Komisijas lēmumi pieņemami ar vien-

.

.

27. pants.

B.

Šī konvencija ratificējama un ratifikanododamas
grāmatas
Helsinkos
cijU
(Helsing forsā) pēc iespējas drīzā laikā.
Tā stājas spēkā nekavējoties pec ratifikāciju grāmatu nodošanas un paliek
spēkā 3 gadus, skaitot no ratifikāciju
grāmatu nodošanas no visu konvenciju
parakstījušo valstu puses. Ja to neuzteic
vismaz 6 mēnešus pirms šī termiņa notecēšanas, tā paliek spēkā uz turpmākiem 3 gadiem, un tāpat automātiski

atjaunojas katru reizi uz 3 gadiem, ja
netiek uzteikta vismaz 6 mēnešus pirms
iepriekšējo triju gadu notecēšanas.
Neskatoties uz vienas līgumslēdzējas
konvencija
paliek
puses uzteikšanu,
spēkā attiecībā uz citām pusēm, kujras
viņu nav uzteikušas.

attiecīgie pilnvarotie
Šo apliecinot,
parakstījuši šo konvenciju un uzspieduši
tai savus zīmogus.
Sastādīta

Helsinkos

četros oriģinālos

(Helsingforsā)

1925. g. 17. janvāri.
Z. A. Mei ero vies,
K. R. Pūsta,
Hj J. Procope,
AI. S k r z y n s k i.

Konvencijas

Saeimas

tulkojuma

teksts pieņemts

1925. g. 12. maija plenārsēdē,
J. Vesmans,
Saeimas sekretārs.

notika

divi

sēdes,

nazi j u IVklasēiekār-

valoca un mutiski — fizikā, vēsturē, latviešu

un

vācu

valodās,

kā

ari

franču

vai angļu valodā;
111 klasē mutiski — ģeometrijā un ģeogrāfijā ar ģeoloģiju;
11 klasē mutiski — ķimijā;
II sagatavošanas klasē mutiski latviešu
valodā, aritmētikā un ģeogrāfijā.
C. Rea Iģi m n azij u IVklasē iekārtojami rakstiski pārbaudījumi latviešu,
vācu un latiņu valodās, mutiski — latviešu un latiņu valodās, algebrā un

aritmētikā

un

vēsturē.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

Izglītības ministrs
Arv. Kalniņš.

Savie-

L. Sēja

pieņems personas, kas vēlētos

notās valstīs
pārrunāt

jautājumus un lietas S2karā ar

Ameriku,
dien,

pirmdien,

18.

maijā, un otr-

19 maijā, starp pulksten

dienā, ārlietu ministrijā,

11 un

uzIecavas

virsmežniecību

tanī pašā

amatā,

skaitot no 1925. g. 1. maija;
2)
Daugavpils virsmežniecības trešās šķiras
iecirkņa mežzini Osvaldu Treimani
uz paša
lūgumu uz Grivas virsmežniecību tanī pašā amatā,
skaitot no 1925. g. 16. maija;

3) Vecsalaces

virsmežniecības

mežziņa amata
uz paša lūgumu
uz Ruskolovas virsmežniecību un pielaižu pie
trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpildīšanas,
ar XIV. amata "kategorijas algu, skaitot no 1925.g.

1 kandidātu Ķrisfaforu Ointe . ru

dzīv. 3.

Paziņojums Nfi 49.
Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma
16 pantu zemes vērtēšanas vi «komisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo

komisiju
lēmumus sekošo
apbūves gabalu un muižu saimniecību

1. maija.

3. §.
Nīcas virsmežniecības rakstvedi Frici Rodi
atsvabinu
no amata uz paša lūguma pamata,
skaitot no 1925. g.

1. jūnija.

vērtēšanas

Palsmanes

pagasta

Piezīme.
Ja
priekšmets saskaņā
Palsmanes,
Lazci;u
ūu
Vizlas
ar 1923./24. mocības gada stundu plānu
muižās.
pabeigts agrāk ar attiecīgu pārbaudījumu,
1925. g. 18. juni|ā, pulksten 3 dienā,
tad šinī prie'.šmetā šai rīkojumā pareturpat
dzētais pārbaudījums nav noturams.
£90) Daugavpils apriņķa
Pustinas. pa1925. g. 15. maijā
N° V-1546.
gasta Pustinas un Nevjanu muižās
Skolu viisraldes vkedirektors
un Dunču, Giluciovas, Zarečjes un

Karklinovas folvarkos;
S91) Daugavpils apriņķa Piedrujas

pa-

gasta Marku muižas ūdens dzirnavās JMb 3F ;

kuras vadīja

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

sūtnis

289) Valkas apriņķa

PZāllts.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš

priekšsēdētājs P. Kalniņš un kurās
nobeidza debates par iekšlietu ministrijas budžetu, to pieņemot ar 53 pret
31 balsi, 1 atturoties, un iesāka debates
par izglītības ministrijas budžetu.

Amerikas

gumu

Latvijas

4. §•

Atsaucu š. g. 2. apriļa rīkojumu N& 1 §2 pantu 2
un rakstvedi Fridrichu Šūst ' eri atstāju Nīcas
virsmežniecībā.
5. §.
Mežu . departamenta ziņnesi Alekseju Anrj r j ano-vu paaugstinu par vecāko ziņnesi ar XIX.
amatā kategorijas
algu,
skaitot
no
1925. g.
i. apriļa.
Mežu departamenta direktors K; Melderis.

novērtēšanas lietās:
fizikā;
III klasē mutiski
ģeometrijā un ģeo1925. g. 16. jūnijā, pulksten 3 dienā,
grāfijā ar ģeoloģiju;
Rīgā, Noliktavas ielā N° 1, dzīv. 5
I klasē mutiski — ķimijā;
285) Valmieras apriņķa Jaunvāles paII sagatavošanas klasē mutiski — latgasta Jaunvāles un Cempu muižās;
viešu valodā, aritme ikā un vēsturē.
286) Jēkabpils apriņķa
Kurmenes paD. Klasisko
ģimnāziju IV klasē
gasta Kurmenes
muižā ar Mūru
iekārtojami rakstiski pārbaudījumi latviešu
pusmuižu un rentes mājām ;
Rīko.jums Ni 10.
un latiņu valodās, mutiski — latviešu, 2S7) Jelgavas apriņķa Penkules pagasta
Rīgā,
1925. g. 30. aprilī.
latiņu un grieķu
valodās, algebrā un
Penkules, Cimmeres un
KroņaPaaugstinu: 1) mežu departamenta otrās šķiras
vēsture;
Auces muižās, bij. Ķesteru
rentes mērnieku Jāni Kalniņu par pirmās šķiras mērIII klasē mutiski — ģeometrijā un
mājās un Kroņa-Auces ' dzirnavās ; nieku, ar XI. amata kategorijas algu, skaitot no
dabas zinībās;
1925. g. 1. maija;
288) Jelgavas apriņķa Vecsvirlaukas pa2) mežu departamenta uz brīva līguma nodarI klasē mutiski — ģeogrāfijā;
gasta Daudales un Vecsvirlaukas binātos
otrās šķiras mērnieka vietas izpildītāju
II sag. klasē mutiski — latviešu valodā,
muižās;
Jāni A^ b e 11 i ņ u
un Arvidu
p e n u par

SAEIMA
Vakar

Neoģim

tojami rakstiski pārbaudījumi latviešu un
vācu valodās, kā ari franču vai angļu

Valdības iestāžu

paziņojumi

Rezolūcija.

Sakarā

ar

Igaunijas

Valsts Vecākā
kunga viesošanos Latvijā š g. 9, 10. un
11. maijā, policijas iestādēm bij uzdots
rūpēties par kārlības un drošības uzturēšanu pa Valsts Vecākā kunga ceļojuma
laiku no Valkas līdz Rīgai un atpakaļ
un pa viņa uzturēšanās laiku Rīgā un
Rīgas jūrmalā, pievelkot kā palīga spē-

kus ari vietējos apriņķu aizsargu nodaļu dalībniekus.
Šo uzdevumu poli-

Rīkojums
par gala pārbaudījumiem arodu cijas ieslāžii priekšnieki un citi darbiskolās 1924./25.'mācibas gadā. nieki, kā ari pagastu aizsargi ir izpildī-

292) Ventspils apriņķa
Usmas muižā;

U-mas

pagasta

293) Ventspils apriņķa
Zlēkas pagasta
Abavas pusmuižā un Zlēkas muižas
ūdens dzirnavās;
294) Ventspils apriņķa Ugāles pagasta
Ugāles, Ugāles mācītāja muižās,
Srguma, Azes un Mātnes, Šarlotes
un Grenču pusmuižās un Sila krogā;

295) Rīgas apriņķa

Rigas Jūrmalas pil-

sētas apbūves gabali, kas novērtēti

no vietējās vertēfanas komisijas no
š. g. 8 līdz 12. maijam ;
296) Rīgas apriņķa Lauceres-Ozolu pagasta Ozolu un Lauberes

muižās;

_

pirmās šķiras mērnieka
b'īva līguma pamata,
algu skaitot no 1925. g_ ,
3) mežu departamentā

Ķ i
vietas izpildītājiem, uz
ar XI. amata kategorijas
1. maija;

uz brīva

līguma nodar-

binātos trešās šķiras mērnieka
Kārli Ozoliņu un Elmāru

vietas izpildītājus
B u i 1 i par otr, s
šķiras mērnieka
vietas izpildītajiem, uz br v.i
līguma pamata, ar XII. amata kategorijas algu,

skaitot no 1925. g. I. maija;
4) mežu departamenta otras

šķiras

darbvedi
darbvedi,
ar XI. amata kategorijas algu, skaitot no 1925. g.
1. maija;
5) mežu departamenta trešās šķiras darbvedi
Jāni B a n d e r i par otrās šķiras darbvedi, ar
XII. rmata kategorijas algu, skaitot no 1925. g.
?. maija.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
Elizabeti P e t r o v u par pirmās šķiras

Rīkojums

Ni 11.

Rīgā, 1925. g. 4. maijā.
1- §•
Sakara ar Skrundas virsmežniecības pārdalīšanu,
minētās virsmežniecības pirmās
Vili
E b e 1 i, pirmās
šķiras

šķiras virsmežzini

iecirkņa mežzini
Alfrēdu S t a u v e r i. trešās šķiras iecirkņa mežzini Kārli
Blumbergu,
rakstvežus
Frici
S t u b i un Jāni Studakovski
pārskaitu

Lutriņu virsmežniecībā, skaitot no 1925.g. 1. maija.

2. §•
Pieņemu

un

pielaižu

pie

amata pienākumu

izpildīšanas:

1) meža techniķus

Andreju Andersonu

un

juši apzinīgi un ar lielāko rūpību, upu297) Cēsu apriņķa
Dzērbenes pagasta Ulrichu Rednieku kā trešās šķiras iecirkņa
Papildinot publicētos ,,Valdības VēstDzērbenes
un
Auļu muižās un mežziņa vietas izpildītājus, pirmo Aizputes, otro
rēdami atbildīgajā darbā arī savu brīvo
neša" 1924. g. N° 276. un š. g. M> 80.
Ropažu virsmežniecībā, uz brīva līguma pamata,
Dzērbenes muižas nekultivētās zelaiku.
Pateicoties
šai
apzinīgai
pienānoteikumus par arodu skolu gala pārar XIV. amata kategorijas algu ;
mēs
kumu
izpildīšanai,
visā
Valsts
Ve2) pils. Aleksandru Sauku
kā darbvežabaudījumiem, kuri paziņojami tieši pirms
cākā kunga viesošanās laikā un vietās
Rīgā, 1925. g. 15. maijā.
grāmatveža vietas - izpildītāju Skrundas virsmežskolēnu atlaišanas, skolu virsvalde noniecībā uz brīva līguma pamata, ar XII. amata
nav nolikuši nekādi starpgad'jumi vai Zemes vērtēšanas virskomisijas
teic
pārbaudījumus
sekošos priekškategorijas algu.
kārtības un miera traucējumi, neskatoties
priekšsēdētāja vietā C i p s t e.
metos :
Minētiem pilsoņiem dienestu skaitīt no tās dienas,
uz ārkārtīgi lielo iedzīvotāju saplūdumu.
kad viņi stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas
Komercskolās:
Sekretāra
vietā
Fr.
Širaks-Gruzīts.
Sevišķas
pūles
pielikusi
Rīgas
prefekIV klasē — latviešu valodā rakstiski
vācu valodā rakstiski un
mutiski, grāmatvedībā rakstiski, korespondencē un politiskā ekonomijā.

un mutiski,

tūras ' darb'nieki, uz ko jau aizrādīts
Valsts Prezidenta kungs. Ar sevišķu

labpatikšanu
atzīmēdams
šo policijas
iestāžu darbinieku
centību, turu par
savu patīkamu dienesta pienākumu .izSkolotāju institūtos:
teikt pateicību ari no savas puses Rīgas
IV klasē — algebrā mutiski.
prefektam Grīnvaldam, politiskās pārTechnikumu būvniecības
valdes
priekšniekam Ozoliņam, kriminodaļā:
nālās pārvaldes priekšniekam Tīfentālam,
II klasē — aku būve un urbšanas dzelzsceļu policijas priekšniekam OzodarDos.
liņam, Rīgas apriņķa priekšniekam SimaPiezīme:
Ja priekšmets, saskaņā novičam, Cēsu apriņķa priekšniekam Biar 1923./24. mācības g. stundu čevskim, Valmieras apriņķa priekšniekam
plānu pabeigts agrāk ar attiecīgu Līvenam un Valkas apriņķa priekšniekam
pārbaudījumu, tad šinī priekšmetā Brožem, kā ari viņu palīgiem, iecirkņu
aizsargu bataljonu un
priekšniekiem,
tekošā mācības gada rīkojumos paun visiem policijas
komandieriem
rotu
noturami.
pārbaudījumi
nav
redzētie
ierēdņiem, kārtībniekiem un aizsargiem.
1925. g. 15. maijā JNTa R-905.
— Ceru, ka ari pie turpmāko dienesta
Skolu virsvaldes vice-direktors
policijas iestādes

P. Zāllts.

Arodu skolu direktora vietas

izpildītājs J. Zubans.
Apstiprinu.
Izglītības ministrs

Arv. Kalniņš.

Rīkojums

par gala pārbaudījumiem vidus8l<Uās 1924./25. mācības gadā.
p

apildinot noteikumu par vidusskolu
*Pārbaudījumiem
10. pantu, skolu
''^valde noteic pārbaudījumus sekošos
P^kšmeios :
A Reālskolu IV klasē iekārtojami
aķstrski pārbaudījumi latviešu un vācu
'odā ua analītiskajā
ģeometrijā, mutis
';" - -. latviešu valodā, analizē, fizikā
abas zinībās;
,.f
.J! klasē rakstisU — algebrā un mu- ģeometrijā, ķimijā un ģeogrāfijā
lt*

pienākumu izpildīšanas
un

darbinieki

stāvēs

savu

uzdevumu

augstumos.

Rīgā, 1925. g. 14. maijā. Nb 5867.
Iekšlietu ministrs E. Laimiņš
Administratīvā departamenta
direktors Šlosbergs
Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. Garoziņš

Iecelšanas.
Rīkojums
Ni 66.
1925. g. 13. maijā.
Lauksaimniecības pārvaldes I. šķiras agronomus
Voldemāru Jēriņu un Jāni Kļaviņu
ieceļu
par tās pašas pārvaldes
vecākiem agronomiem,
skaitot no š. g. 1. maija.
Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.
Zemkopības departamenta direktors P. G r ā v s.
*

Rīkojums
JSIš 8.
Rīgā, 1925. g. 24. aprilī.
1. §•
Ieceļu: 1) Vijciema meža skolas skolotāju Indtīķi
R o z e n t ā 1 u par Nīcas virsmežniecības otrās
šķiras virsmežziņa vietas izpildītāju, ar IX. amata
kategorijas algu, skaitot no 1^25. g. 1. maija;

.
2) mežu departamenta jaunāko mežu taksatoru
Zani Stuberovski
par Skrundas virsmežniecības otrās šķiras virsmežziņa vietas izpildītāju,
ar JX amata kategorijas algu, skaitot no 1925. g.
1. maija.
2- §•

Varaklaņu virsmežniecība uz brīva līguma nodarbināto trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Reinhardu Seku
ieskaitu yalsts civildienestā, paaugstinu un apstiprinu amatā kā otrās
šķiras iecirkņa mežzini, ar XII amata kategorijas
algu, skaitot no 1925. g 1. apriļa.

3. §.

Benkavas virsmežniecības rakstvedi
Haraldu
I r d e n i e k u pārceļu uz paša lūgumu uz Cīravas
virsmežniecību tanī pašā amatā, skaitot no 1925. g.
16. maija
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*
Rīkojums
Ni 12.
Rigā, 1925. g. 2. maijā.
1- §•
Š i n k u, Jāni B r u m m e r m a n i un Jūliju Bērziņu pieņemu un
pielaižu pie amata pienākumu izpildīšanas kā
pirmās šķiras mērnieka vietas izpildītājus mežu
departamentā, uz brīva līguma pamata, ar XI. amata
kategorijas algu, skaitot dienestu no tās dienas,
Pilsoņus

Voldemāru

kad viņi stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.
2. §.

Pārceļu:

1) Elkšņu virsmežniecībā uz brīva līguma pamata nodarbināto trešās šķiras iecirkņa
mežziņa vietas izpildītāju Jēkabu Mateusu uz
paša lūgumu uz Kuldīgas virsmežniecību tanī pašā

amatā, skaitot no 1925. g. 16. maija ;
2) Jēkabpils
virsmežniecības darbvedi-grāmatvedi Pēteri K r i šk a n u un Šlīteres virsmežniecības darbvedi-grāmatvedi Jāni Pogu dienesta labā
vienu otra vietā, skaitot no 1925. g. 16. maija.
Mežu departementa direktors K. Melderis.

Meklējamo personu saraksts

Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.
Mežu departamenta direktors K- Melderis.

Nr. 207.

R ī k o j u m s Ni 9.
Rīgā, 1925. g. 29. aprilī.

'13208. Feldmans, Kārlis Andreja d.
(tuvāku ziņu nav). — Daugavpils pilsētas policijas I. iec. priekšnieka 1925. g.
5. februapa raksts JMs 4206 (7-IV-25),
apv sod. lik. 184. p. — Paziņot- dzīves

(1. turpinājums.)

1. §•
Kļūdas izlabojums.
Pieņemu
un
pielaižu
pie amata pienākumu
jūnija
1924.
g.
19.
valdes
Pieminekļu
izpildīšanas:
valsts
aizsar1282-G
par
JNs
rīkojumā
1) pilsoni Teodoru V ī t o 1 i ņ u kā trešās šķiras
gāmo pieminekļu saraksta ierakstītiem mērnieka vietžs izpildītāju mežu departamentā, uz vietu.
137. num. no brīva līguma pamata, ar XIII. amata katepieminekļiem (.V. V."
13209. Geide, Juliāns Jāņa d., dzim.
gorijas algu;
g.).
1902. g. 4. aprilī, pied pie Jasmuižas
1924.
.
21 pilsoni Martu Petersoņ
ka rakstveža
Ni> 10 „Cēsu apriņķi, Raunas pagasta" vietas izpildītāju Skrundas virsmežniecībā, uz brīva pag., Noviku ciemā, Daugavpils apr.,
Ramkas
apriņķī
„Cēsu
jābūt
vietā
Jfe 17,
līguma pamata, ar X\ II. amata kategorijas algu. agrāk dzīv. Rīgā,- Dārtas ielā
Minētiem pilsoņiem
dienestu skaitīt no tas dz. 11. — Rīgas policijas XI. iecirkņa
pagasta".
dienas, kad viņi stāsies pie amata pienākumu
priekšnieka 1925. g. 20. marta raksts
Rīgā, 1925. g. 15. maijā. Ņs 709.
izpildīšanas.
N>
7740 (4-IV-25), patvarīgi atstājis dzīpri
e
kšsēdēt
ā
j
s
valdes
Pieminekļu
2.
§.
teoloģiju ;
Fr. Ozoliņš
ves vētu, kā sastāvošs zem policijas uzPārceļu:
1)
Ropažu
virsmežniecības
otrās
šķiras
latYSagatavošanas klasē mutiski —
iecirkņa mežzini Mārtiņu Zemīti
uz paša lū- raudzības. — Paziņot meklētājam.
Valdes inspektors A. Št ā 1 s.
6511 valodā
, aritme'.ikā un dabas zinībās.

13210. Grunduls, Vikentijs

Jāņa d. —

sūtnis

Valtera

kungs

ir runājis

valsts

Tikdaudz gan man ir zināms,
ka Valtera kungs ir bijis pie valsts kontroliera un savas lietas _ ar valsts kontroliera vidutājību ir mēģinājis nokārtot.
Kas attiecas uz šiem veciem rēķiniem,
kontrolē.

LGtulJas bankas nestas rarskots

sētas, žīds, negrecējies, strādnieks, pēdējā
dzīves vieta Daugavpilī, Domes
ielā
Ns 5. — Daugavpils pilsētas policijas
1. iec. priekšnieka 1925. g. 5. febr.
raksts Ns 4081 (7-IV-25), apv. sod. lik.

par kuriem še minēja deputāts Salnāja
kungs, tad varu tikai tikdaudz aizrādīt,
ka nav iedomājama kāda sūtniecība, kur
šie rēķini būtu ideālā kārtībā. Ir sūtniecības, kur viņi ir lielākā, ir atkal citas,
kur viņi ir mazākā kārtībā. Tomēr ari nenokārtotās lietas pastāvīgi tiek virzītas
uz priekšu un nekādi izņēmumi pret
vienu vai otru vai trešo sūtniecību ārlietu ministrija nepazīst,
izturēdamās
vienlīdzīgi pret visiem sūtņiem pēc tiem
noteikumiem un likumiem, kādi pastāv
un ir obligatoriski tiklab ārlietu ministrijai, kā ari atsevišķu sūtniecību kreditu
rīkotājiem resp. sūtņiem. Kas zīmējas
uz štatu jautājumu, tad šis jautājums

Aktīva ,
._.
7 ., lējumos
/.eits
un monētās kasē un
pie ārzemju emisijas bankām . .
Ārzemju valūta
Sudraba nauda
Valsts kaseszīmesu.sīkametaianauda
īsa termiņa vekseļi
Aizdevumi pret norājumiem .

184. p. — Paziņot dzīves vietu.

likumīgi

48 g. v., pied. pie Ludzas apr., Nerzas
pagasta. — Latgales apgabaltiesas Ludzas apr. 2. iec. miertiesnešu 1925. g.
13. marta raksts JM» 1270 (6-1V-25), apv.
pēc sod. lik. 581. p. — Ņemt paiakstu
par dzīves vietas nemainīšanu, par to
paziņot meklētājam.

13211. Grosbergs, Augusts Kārļa d.,
dzim. 1899. g., agrāk dzīv. Rīgā, Dzirnavu ielā JM» 31, dz. 1. — Rīgas policijas 3. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
30. marta raksts Jfe 10739 <15-IV-22),
apv. par karavīru noteikumu neievērošanu. — Paziņot dzīves vietu.
13212. Gamza, Jāzeps Šneiera d.,
dzim.

1895. g.,

pied. pie Liepājas pil-

ir vēl

diezgan

nenoskaidrots.

Štatu jautājumā patiešām diezgan plaša
dzim. 1895. g., pied. pie Jaunjelgavas diskrecionara vara pieder pašam ārlietu
apr., Eķengrāves pag., latvietis, nepre- resora vadītājam, it īpaši un vienīgi cik
cējies, pēdējā dzīves vieta Daugavpili, tālu tas attiecas uz mūsu sūtniecībām.
Domes ielā Ns 20. — Daugavpils pil- Grūti varbūt ari būs regulēt štatu jautāpriekšnieka jumu pilnīgi noteikti ar likumu, jo te
sētas
policijas
1. iec.
1925. g. 10. janv. raksts
Mš 3251 izpaužas pretejādas tendences,
Viena
(7-IV-25), apv. sod. lik. 184. p. — Patendence iziet uz zināmu centralizāciju
ziņot dzīves vietu.
tai virzienā, ka centrs, protams, gribētu
13214. Grāvis, Hermans Kārļa d., panākt savas domas izvešanu pie perso26 g. v., Latvijas pavalstnieks, agrāk nāla sastādīšanas sūtniecībā.
No otras
dzīv. Rīgā, Matīsa ielā 50a, dz. 3. — puses atkal zināma
decentralizācija,
Rīgas prefektūras 111. nodaļas 1925. g. kur sūtņi pēc
iespējas cenšas pa25. marta raksts zem Ns 377/25 (16IV-25), nākt plašākas rokas, motivēdami to ar
sod. no Rīgas prefekta ar Ls 10,— jeb atbildību par
viņiem uzlikto
darbu,
3 dienām aresta. — Paziņot pref. III. un par nepieciešamību organizēt darbu
nodaļai.
tā, ka viņi šo atbildību vislabāk varētu
13215. Gurtlav .Pauline-Johanna-Olga, nest. Kā ari nebūtu bijis, es esmu tanīs
29 g. v., Latvijas pavalstniece, agrāk ieskatos, ka vairāk jānostājas uz šī
dzīv. Rīgā, Aptiekāru ielā Ns 15/17. — centralizācijas principa, jo ļoti daudz
13213.

nodaļas

1925. g. iemesli vairāk

runā

viņam

par

labu.

23. maita raksts Ne 14094 (16-1V-25), Piekopjot vairāk šo liniju, man šķiet,
sqd. no Rīgas prefekta ar Ls 15,—. ir tikai viena izeja, proti, pret visiem
Paziņot pref. III. nodaļai.
sūtņiem ari šinī jautājumā izturēties
organizācijas jautāju13216.
Gelgut, Anna Mārča m., 36 g. vienlīdzīgi. Par
veca, Lietavas pilsone. — Jelgavas pilmiem vēl runāja deputāts Šīmaņa kungs,
sētas izmeklēšanas tiesneša 1925. g. aizrādīdams, ka vācu frakcija apsveiktu
24. marta raksts Ne 527

(3-IV-25), apv.

sod. lik. 51 un 581. p, III. d.
un

ievietot

Jelgavas

— Apcietumā,

ieskaitot meklētāja rīcībā.
13217. Golde, Alfrēds Friča d., 34 g.
v., pied. pie Valmieras apr., Skulberģu
pagasta. — Rīgas apgabaltiesas 10. iec.
izmeklēšenas tiesneša 1925. g. 21. marta
raksti N2N2 684, 690 (3-IV25), apvainots
Kr. sodu lik. 574. p. 2. d. un 591. p.
2. d. — Apcietināt un ieskaitīt meklē
tāja rīcībā, par ko paziņot meklētājam.
13218. Gurvičs, Gilel, 36 g. v.Lietavas pavalstnieks, agrāk dzīv. Lietavā,
Poņevežis apr., mazas īsi griezlas melnas ūsas. — Latvijas sūtnis Liētavā ai
telefonogramu no 23. marta 1925. g.
N» 751 (7-IV-25?, apvainots vekseļu viltošanā. — Apcietināt.
13219.

Galviņ,

Antonija

Teodara

m.,

26 g. v., pied. pie Jaunjelgavas apr.,
Seces pag., agrāk dzlv. Rīgā, Grāvju
ielā N2 27, dz. 3. — Rīgas 4. iecirkņa
miertiesneša
1925. gada
12. marta
Ns 460/24 (7-1V-25), apv. uz sod. lik.
528. p.p. — Paziņot dzīves vietu.
13220. Grigorjevs, Slmans Kirila d.,
dzim. 1906. g., Latvijas pavalstnieks,
krievs. — Kriminālās pārvaldes Jelgavas
nodaļas priekšnieka 1925. g. 20. marta
raksts N9 634 (7-IV-25), apvainots zādzībās. — Apcietināt un nogādāt meklātājam.
(Turpmāk

vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Ti lentā ls.
Darbvedis A. Zaķis.

Par ārējā resora darbību.
(Ārlietu ministra Z. Meierovica runa
Saeimas sēdē 6. maijā.)

Es runāšu kā ārlietu ministrs. Atbildot uz līdzšinējām runām, kuras deputātu kungi šeit pacēla sakarā ar ārlietu
ministrijas budžetu, es gribētu sadalīt
savu atbildi 2 daļās. Pirmā daļā tās
vairāk personīgās vai organizācijas lietas
un otrā daļā par mūsu ārējās politikas
principiem. Runājot par šīm personīgām
lietām, te deputāts Salnāja kungs pakavējās tuvāk pie sūtniecības Parizē un
proti pie viņas vadītāja sūtņa Valtera
kunga. Zināmā mērā man jāaizrāda uz
vienu nepareizību, ko Salnāja kungs
savā runā pielaida. Viņš sacija, ka
būdams Rīgā neesot
sūtnis Valters
mēģinājis kārtot savas darīšanas ar valsts
kontroli

Es

nezinu,

cik

plašā mērā

Lati.

S.

23,504,022 16
31045,878 91
'758 051 13,153203 91
52,337,620 46
52,
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S
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™
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Ēves kSs
ļ.521,7l4 50
Snec alās rezeras
"
S000
KĒmī
ffii
rēkta!
^'8 *» 19
^'o
'
valsts rējnl un depozīti i . . ' ." [ 8^gļ «

ZJ^'^" PaSm

Piezīme:

' ^^SK

uz 13. maiju

1925. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls
29 Sfi? t*^5
"«"./ou —
kuras nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 2200 klg (divi tūkstoši divi simti klg), kas pēc paritātes 1 klg
=
Ls 3444,444 nodrošina . . .
m
2) ar $ 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc $
75777_
paritātes 1 $ = 1,5046 gr. tīra zelta
= Ls 5,18262, nodrošina
7,773 93t)
3) ar £ 565,426, —/— (pieci
simti sešdesmit pieci tukstots četri simti
divdesmit sešām angļu mārciņām), kas pēc £ kursa £ l.— =$4,85125; $ 1.—
=
1,5046 gr. tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina
,
14,216 043
~
'
Ls
29T567,7S(T:
pēc 11. maija 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem.

-

Grāmatnieks, Kārlis Pētera d„

Rīgas prefektūras III.

cietināt

uz 13. maiju 1925. g.

3916

Rīgā, 13. maijā 1925. g.

laidīgi gādāt

par

to,

lai

Padomes priekšsēdētāja vietā J. V e s ma n s
Galvenā direktora vietā K. Vanags!

panāktu

ari

saimnieciskā laukā šo savienību, mēs
centīsimies panākt muitas ūnijas noslēgšanu ar šo Ziemeļkaimiņu valsti.
Laba griba mūsu pusē šinī laukā mums
netrūks. Varētu vēl teikt, ka tā kā ai
Igauniju šis tuvināšanas darbs vismaz
politiskā un militārā laukā ir galīgi izveidojies un kur ari nebūs ilgi jāgaida
uz saimniecisku savienību, tad tuvākā
nākotnē mums ir ari jārūpējas par tuvi
nāšanos ari ar mūsu dienvidus kaimiņieni Lietavu. Ir tiesa, ka šis tuvināšanas darbs nebūt nav tik vienkāršs, lai
īsā laikā varētu to izveidot tik plaši
kā tas ar Igauniju ir panākts, to varēs
tikai pie zināmas programas. Uzstādot
šo zināmo programu

ir jāaizstāv

poli-

atbildīgi.

Kaut

gan no otras puses

ne-

varētu teikt, ka šīs koalīcijas būtu pj e.

ņēmušas cik nebūt nopietnu izskatu
un ja pirms dažiem mēnešiem izskatījās'

ka var

tikt noslēgta vai realizēta tā
sauktā rietumu koalīcija, tad man šķiet,
ka ari šis projekts aiziet pašlaik stipri
enā tiklab sakarā ar to, ka Francijas
ārlietu
pašlaik
ar
šī

politikas vadītāja vietā stāv
Briaus,
tiklab
sakarā

Vācijas
politika

jauno
netiks

valsts prezidentu,
kaut cik konkrēti

virzīta, lai šo rietumu koaliciju noslēgtu,
kā ari citās valstīs ir radušies apstākļi,
kas šo konkrēto priekšlikumu novirza
pie malas. _ Lai gan tas nebūtu, tomēr
varu atbildēt to, ka ārlietu ministrija
pieliks visas pūles, lai sekotu tiem norādījumiem,
kurus
ārlietu komisijas

tiskā ziņā šķīrēju tiesas līgumi un saimniecības laukā saimniecības līgumi, kuri priekšsēdētājs Cielena kungs aizrādīja.
iet pāri par lielākas labvēlības principu.
Vai šis ceļš būs panākams reizē ar Igau-

niju, kas ir mūsu vēlēšanās, tas, proMāksla
tams, atkarāsies to mūsu sabiedrotās
noliksies triju Baltijas
to, ja Stokholmā
jeb
kādā
no
citām Ig&unijas, vai
Nacionālais teatrs. Sestdien, 16. maijā,
Skandināvijas valstīm ierīkotu
tagadējā valstu, proti Igaunijas, Latvijas un Liepulksten 7/a vakarā B. Šova populārā
ģenerālkonsulāta un charge
d'affaire tavas konferences Rfgā jūnija mēnesi, kā drāma „Svētā Žanna" par zemām
vietā pilnu sūtniecību. Ārlietu ministrija, par to ir runājušas Latvija un Lietava, cenām. Svētdien, 17. maijā, pulksten 7/*
tas ari vēl acumirklī nav zināms.
Visprotams, var šim uzskatam ne tikai pievakarā pēdējo reizi Lilijas Stenvienoties, ārlietu ministrija
šo uzskatu maz gribētos pastrīpot, ka sai gadījumā g e 1 viesu izrādē A. Bernšteina drāma
Lietava un Latvija savus ieskatus šai « Zaglis*. Otrdien, 19. maijā, pirmo
ari aizstāv. Te neiet runa par budžetiem.
Ārlietu ministrija nedomā, ka ziņā ir atklāti izteikusi.
Ja deputāts reizi interesanta novitāte — Džeroma K.
Hobs".
ja augstais nams ar attiecīgu pārejas Šīmaņa kungs aizkustināja notikušo mi- Džeroma komēdija
„Miss
formulu izteiktos par to, ka līdzšinējais litāro ekspertu apspriedi, kura pateicoDžeroms K. Džeroms pēc Marka Tvena
ģenerālkonsulāts
jāpārvērš sūtniecībā, ties zināmai deklarācijai no citas puses, ir lielākais angliskais humorists. Sava
tiek izvērsta par slavenu ģenerālštābu lugā viņš jautri smejas par visu pietad tas prasītu jaunus izdevumus.
Politiski gan būtu vēlams to darīt, jo izde- konferenci, kūpas nolū s itkā vērsts pret ņemto un neīsto un ļauj sprigstošā huvumi , kurus prasa ģenerālkonsulāts, un kādāoi citām kaimiņvalstīm un konkrēti morā izpausties dabiskai sajūtai visās
charge d'affaire puslīdz sedzams ar izdeminēts šeit Krievijas vārds, tad katego- dzīves attiecībās. Lugu dažreiz izrāda
vumiem, kādi būtu vajadzīgi sūtniecībai, riski jāuoraida, ka tās baumas pilnīgi ari zem otra nosaukuma « Sieviešu loja vēl ieskaita tos braukšanas izdevumus, nepamatotas Militārā ekspertu apspriede, ģika", jo tanī parādās ari pārspīlētas
kuri ceļas šinīs zemēs tam sūtnim, kas ki ra sanāca marta mēneša beidzamas sufražistiskas tieksmes, bet jautrais huviņās ir akreditēts un pagaidām padienās un turpināja savu darbu apriļa mors ari te atraisa sievietisko maigumu.
stāvīgi atrodas Helsingforsā. Ja augstā pirmās dienās, šī militāro ekspertu Lugas centrālo figūru — Miss Hobs —
vienīgo uz- tēlo Lilija Štengel. Mākslinieci te
tev
stādīja
nama vairākums piekristu šim reorgani- konference
zācijas projektam, kurš politiski būtu devumu, koordinēt
atsevišķo
Baltijas
dabūsim vērot kā komēdijas aktrisi. A«
Biļetes ]aa
tikai izdevīgs un no finansielā viedokļa valstu
politiku
sakarā ar 4. maijā citas lomas vingrās rokās.
par
ieroču
Žeņevā
sanākušo
konferenci
dabūjamas.
jaunus izdevumus neprasītu, tad ārlietu
ministrija protams darīs visu, lai pēc tranzitu un viņu kontroli un savstarpīgu
iespējas ātrāk šo vēlēšanos realizētu, jo ziņu sniegšanu sakarā ar šo konvenciju.
KURSI.
tā pilnīgi saskan ar ministrijas uz- Taisnību sakot, tā bija apspriede, gar
maijā.
Rīgas biržā, 1925. gada 16
^
skatiem.
Tikdaudz par
šīm vairāk kur.u ārlietu ministrijai, kā gar technisku
personīgām
un
organizācijas lietām apspriedi nav bijušas nekādas darīšanas
Devizes:
Pārejot uz tiem
principiem,
kurus un te techniskp apspriede var tikt no5,175 - 5,Z0
še aizkustināja
iepriekšējie runātāji, vērtēta tāpēc dažādi it sevišķi no tiem, 1 Amerikas dolārs ....
25, 10
* ?
mārciņa
....
1
Anglijas
varētu teikt, atbildot vispirms depu- kas grib piedot viņai pareizo izskatu.
26,70
* Q
100 Francijas franku . . .
tātam Šīmaņa kungam,
25,90 ka tirdznie- Deputāts Cielena kungs vērsa ārlietu 100 Beļģijas franku ....
99,90
^
cības līgumu politika tiks turpināta. ministrijas uzmanību uz to, lai sekotu 100 Šveices franku ....
20,90
^
Kā zināms mēs esam noslēguši līdz šim vispārīgi tam, ka Latvijai naidīgie spēki 100 Itālijas liru
kronu . . .
l^. «o
100
Zviedrijas
tikai 13 tirdzniecības Ilgumus, vairāk lī- nepaliktu aktīvāki. Es domāju, ka nav 100 Norvēģijas kronu . . .
»b,uo ^
g
gumi pašlaik vēl ir apstrādāšanā, un ār- mūsu darīšana vērtēt vienādi vai otrādi 100 Dānijas kronu . . . .
fj '" ^ l5,50
lo,/u _
100 Cechoslovaķiļas kronu .
lietu ministrija uzskata par vienu no šeit no valdības viedokļa vismaz tagag 6()
saviem šī laikmeta uzdevumiem, pēc dējā Vācijas pirmā pilsoņa turpmāko 100 Holandes guldeņu. . . f,«u _ ^
100 Vācijas marku ....
if^ _25
iespējas panākt labvēlīgākus tirdzniepolitiku. Mums vismaz šķiet, ka līdz 100 Somijas marku . . . ?
i,'«__i40
ciskus līgumus ar visam valstīm, lai tad šim nekādas pazīmes par to nav skaidri 100 Igaunijas marku . . .
-°? __ 102.OO
9°
no
savas puses pēc iespējas radītu lī
redzamas, itkā sakarā ar feldmaršala 100 Polijas zlotu
'^ _2,00
26,85
ievēlēšanu par Vācijas 100 Lietavas litu
dzekļus, lai Latvijas pasivo tirdzniecisko Hirdenburga
oc^
. . .
*>,w červoņecs
bilanci padarītu par aktīvāku. Zīmējoties valsts prezidentu būtu tādi naidīgi spēki 1 SSSR
Dārgmetāli:
uz mušu ārlietu politikas iezīmēto ceļu, pamodušies, kuri varētu mus apdraudēt
o- 3450
Zelts
1
kg
n2
protams,
ir
aizjāsaka, ka mēs esam ar mieru ar kuru Bet neatkarīgi no tam,
in5luo
.
Sudrabs 1 kg . . .
katru valsti noslēgt starptautiskas šķīrēju vien naidīgas grupas, kuras ir bīstamas,
Vērtspapīri:
tiesas konvencijas un ar valstīm, kuras un ārlietu ministrijas uzdevums ir, bez
qr - 100
aizņēmums .
neatkarības
5/o
qo __ 100
naidīgās
lai
šis
gribējušas šādas konvencijas slēgt, ar šaubām, sekot tām,
?
Valsts prem. aizņ. .
ī° __ 93
tām mēs ari šādas konvencijas noslēgsim, grupas neizvērstos par cik nebūt no- 4°/o
»'
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes
ķīlu
jo mūsu politika nav tikai frāžu politika, pietni apdraudošām. Cielena kungs pahipotēku
Valsts
97
8°/o
96 —
zīmes
tiesi aizķēra otru ļoti svarīgu jautājumu,
bet mes esam par īstu mieru un prakkomisijas
h
tiskā dzīvē darīsim visu, lai šo mieru, proti par zināmām koalīcijām, kuras
v jt
Rīgas biržas kotacijas
bKU
'
priekšsēdētāj a v. J.
kas Latvijai dotu iespējamību attīstīties starp dažādām valstīm var pacelties pēc
e ,s
Zvērināts biržas maklers Th^^^. .
un zelt, patiesi padarītu par mūžīgu tara, kad ideja par Žeņevas protokolu
zināmu
teorētisku
raksturu.
slk
p'eņemt
Runājot par Baltijas valstu tuvināšanos
-««
ITi ilnlrtrr- " *"»"«^^,
man jau ir bijis iespējams vairākkārt Tur man jābūt ar Cielena kungu vienis
izteikties, ka pēc tam, kad ir paprāts, ka visos šinīs dažādos koalīciju
nākta militāra un politiska savienība grupējumos mēs neesam vis tie, kas
Šim numuram 8 lapas P^*

_
__ ^
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sludinājumi, ļ

Piiekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civiln.,
nz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. P- un Balt. privāttiesību kop,
2451.p- pamata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 19. febr. 1924 g.
publicēto 1923. g. 28. jūlija mirušā Ļaudonas-Odzienas pag. .Sildu" mājas īpašnieka Jaņa _ Andža dēla Bērziņa testamentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mirušā Jāņa
vai sakara ar šo
Bērziņa mantojumu
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
iideikomisariem, paraddevejiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunās minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod,

3356

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt.

3. civiln.,

nz civ. ties. lik.

1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop,
2451. p. pamata, uz Almas Giiinberg
piln. zv. adv. A. Zeeberga lūgumu uzaicina visas personas, Kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 5. maijā
1925. g. publicēto
1924. g. 26. aprilī _ Rīgā mirušā Koku
pag. . Pankas" mājas īpašnieka Paula
Pētera dēla Grinberga
notarielo
testamentu, kā ari visas personas, kufām
ir kaut kādas tiesības uz mirušā Paula
Grinberga

mantojumu

vai sakarā ar šo

mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
Iideikomisariem, paraddevejiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības,

pretenzijas

un

ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga"
spēkā gājušu.
Rīgā, 5. maijā 1925. g.
L. Mš 2608
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
«civ. ties. lik. 1957., 2011.—2014. un
W9- p. p. un Balt. privāttiesību kop
2J51. p. pamata, uz Vo;demara Lūks
Pitav. zv. adv. E Grinberga lūgumu uzaicina visas personas, Kuram ir kaut kāda.pretenzijas , strīdi vai ierunas pret šai
"'«sa 5. maijā 1925. g. publicēto 1914. g.
" novembrī mirušā Skrīveru pagasta

.Sprūdu" mrjas īpašnieka Jāņa Lūka
testamentu , ka ari visas personas kurām
ļi kaut kādas tiesības uz mirušā Jāņa
LuKa
mantojumu vai sakarā
ai šo

?uniojumu ,
Iegākā mantiniekiem,
ztiem, iideikomisariem, paraddevejiem
"M., pieteikt savas tiesības, pretenzijas
«i ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu
ļ«ā, skaitot no Šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas _ 'P'nētā termiņā nebūs izdarīts,
Iafl
minētas personas atzīs kā atteikušas
jļļ> ierunām un zaudējušas savas tiesības,
*t testamentu

pasludinās par likumīgā

W» gājušu.
K'gā,
maijā 1925. g.
L. )* 2585
„
Priekšsēd. v. A. Veidners
A. Kalve.

52J______Sekretārs

Rīgas

apgabalt. 3. civiln,,

« Latvijas

civillikumu kop. 36. p. pieuj? f. Pamata, paziņo vispārībai, ka
r«e draugi Julius Jāņa d. Vīgands
;" egand) m Anna Kārļa m. Vigand
W-ga "' dzim- Šmorell (Schmorell),
liegusi savstar^īgo laulības līgumu pie
notara V. Lieveņa 18. aprilī 1925 g
S
Wr» & 6931ar kuru viņi attiecība
ir atcēluši
vivn noslēgto laulību,
'ejo civillikumu
79. un turpm. p. p.
=azeto laulāto mantas kopību.
Ķl
&. 5. maijā 1925. g.
L. MS 3087
Priekšsēd. v. A. Veidners.
3lg7
Sekretārs A. Kalve.
;r—~— _

Jelgavas

apgabaltiesa,

četru

mēnešu laikā

ierasties šai tiesā

saņemt norakstus no viņa sievas Marijas
Jura meitas
Pe tronis, iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem

un

uzdot

savu

dzīves

vietu Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 12. maijā 1925. g. L.NŠ297/25
Priekšsēdētāja v. R. Mūllers.
3863

Sekretāra pal. F. Kāps.

Sekretārs A. Kalve.

? gipw apgabaltiesas 3. clvilnm
atklātā tiesas

sēdē

1925. g. 12. maijā

izklausīja Valsts zemes _ bankas
lūgumu
deļ hjpotekarisko
parādu dzēšanas un

lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kanclejā.
Jelgavā, 12. maijā 1925. g. L. Nš 304|25
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.
3864

Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz

1921. g. 1. februaja likumu par lau50. un civ. proc. lik. 339, 365,
411. un 718. panta pamata, dara zināmu
Jānim Anša dēlam Sūnām,
ka tiesa š. g. 4. maijā, aizmuguras nosprieda viņa
laulību ar Minnu Sūna,
dzim. Ronīt, šķirt.
Jelgavā, 1925. g. 12. maijā. L.Ns 131/25
Priekšsēdei, v. R. Mullers.
lību

3866

Sekretāra pal. F. Kāps.

nolēma:

1) atzīt par iznīcinātu obliJelgavas apgabaltiesa,
gāciju par 2200 rbļ, apstiprinātu 6. martā
1903. g. ar Ni 108 uz nekustamu īpašumu uz 1921. g. 1. februafa likuma par lauStalbes
muižas
zemnieku
Milmanu lību 50., 76. un
civ. proc. lik. 339.,
mājām Ni 24, Valmieras apr. ar zemes 366., 411., 698., 700. un 718. panta
1. punkta pamata, dara zināmu Georgrāmatu reģ. Ns 4935, izdotu no Jānā Kaspara d. Timermana, par labu
bar. gijam Lapkinam, ka tiesa š. g.
Eduardam Teofila d. Kampenhauzēnarn, 25 aprilī, aizmuguras nosprieda viņa
kūja ir pārgusi kopā ar Stalbes muižu laulību ar Larion Lapkina,
dzim.
uz testamenta pamata, saskaņā ar Rīgas Trjasunovu, šķirt.
Jelgavā, 1925. g. 11. maijā.
L.Ne62/25
apgabaltiesas
12. decemDja
1906. g.
lēmuma un mantojuma, sarakstu, uz
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.
atraitni bar. Mariju Eduarda m. Kampen3861
Sekretāra pal. F. Kāps.
hauzen, dzim. f. Vulf mūžu lietošanā.
Jelgavas apgabaltiesa,
Rīgā, 1925. g. 12. maijā.
Ni 1897
z civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014
Priekšsēdētāja v. /. Veidners.
3672
Sekretārs A. Kalve.
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 1889. g. 22. aprilī, JēkabRigas apgabaities. 4. civilnc,.-.., pils apr. mirušās Brodu ciema zemes
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara gabaia Ne9, īpašnieces Ievas Karašan
zināmu, ka tiesa 6 majā 1925 g. Martas atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisaAlises Aleksand.a m. Lee, dzim. Zeiberlich
(Seuberlich), prasības lietā pret tiem, kreditoriem u. t. t, pieteikt savas
Kvanjongu Ch i - Kon
d. Lee
par tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
lauliuas šķiršanu aizmuguriski nosprieda : «kaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
šķirt laul bu kas noslēgta 1916. gada
28. septembrī Londoni s'arp Kvanjongu par spēku zaudējušām.
Jelgava, 12 maijā 1925. g. L. 1*931/ »5
Lee un Martu Aleksandru Lee, dzim.
Zemerlich (Seube;lich), piešķirot prasītājai
Priekšsēd. v. F e 1 d m a n s.
Sekretārs K. Pussars
tiesību saukties savā pirmslaulības
uz- 3868
vārdā . Zeiberlich (Seuberlich)", ka^ ari
Jelgavas apgabaltiesa,
tiesību pēc šī sprieduma spēkā stāšanās
par jaunu iedo.ies laulibā; prasību pārijā uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
daļā atraidīt.
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731. ūūtu
uz 1916. g. 2. maijā, mirušā Tuun 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs kuma apr., Slampes pagasta Salenieku
tad māju un
tiesai atsauksmi
vai parsūdzibu,
. Graudi" mazmiju īpašnieka
spriedums stāsies likumīgā speķa.
Kārļa Mārtiņa d. Graudiņa atstāto mantoRīgā, 12.maijā 1925, g. Ni 433674 626 jumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, iideikomis., kredit, u. t. t., piePriekšsēd. b. E g 1 ī t s
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mēSfkrt-tara v. Stūre
3798
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie•Sigas apgaoalties. 4. civiinod., šanas dienas ,. Valdības Vēstnesī".
Termiņā nepieteiktes tiesības ieskatiuz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p pamata, uz Nikolaja par spēku zaudējušām.
Jelgavā. 12. maijā 1925. g. L Nsl 202/25
Kornēlija Pūpeda lūgumu viņa prasības
lietā pret Emīliju Auguti Pūped, dzim.
Priekšsēdei, v. F e 1d m a n s.
Teifer, par laulības šķiršanu; uzaicina 3869
Sekretārs K. Pussars.
vieta
prasītajam
nav
pēdējo, kuras dzīves
Jeu^Mvas *- ogabaitsesa ,
zināma, ierasties tiesa 4 mēnešu laika no
šī sludinājuma publicēšanas dienas
iz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
Pie lūguma pielikti laulības apliecība 2079. p. p. oamata uzaicina visus, kam
un bē na dzimšanas apliecība ar nobūtu uz 1925. g. 1. apr, mirušā Pētefa
rflkstifini
M'chaila d Nesterova atstāto mantojumu
Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies kādas tiesības kā mantiniekiem, legatar.,
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks fideikomisariem, kreditor. u. t. t., pienolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aizteikt savas tiesības šai tiesai sešu mēmuguriski.
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ieRīgā, 14.maijā 1925.g. Ns433686 1254 spiešanas dienas.
Priekšsēd. b. E glīts.
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
Sekretāra v. Stūre3796
par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 12. maijā 1925. g. L. 1*1540/25
apgabalties. 4. civilnod.,

Rīgas

w

Priekšsēdētāja v. Feldmans.
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301., 3870
Sekretārs K. Pussars.
309. un 311. p. P- pamata, uz Alises
Andreja m. Melne, dzim. Birzkaln,
Jelgavas apgabaltiesa,
lūgumu viņas prasības lietā pret Jāni
uz
civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
laulības
šķiršanu,
par
Brenča d. Melne
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta prasī- 2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz iy03. g. 6./20. aprīli, Lodzē
tājai nav zināma, ierasties tiesa 4 mēnešu
no šī sludinājuma publicēšanas mirušās Rales (Beitas) Peisakam. Jalaikā
,
,. kobson, dzim. Neuberg, atstāto mandienas.
tojumu kādas tiesības kā mnntin., legat.,
Pie lūguma pielikti pilnvara un policijas iestādes apliecība par atbildētajā Iideikomis., kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai astoņu mēnešu
bezvēsts prombūtni līdz ar norakstiem.
neieradīsies laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
Ja atbildētājs noliktā laikā
pilnvarnieku, tiks dienas.
personīgi
vai caur
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
«<9as apgabalt. 3. civiln., nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aizpar spēku zaudējušām.
muguriski.
6mefViCivillikumu kop. 36. p. pieJelgavā, 30. apr. 1925. g. L. Ns 1456/25
Rīgā, 9. maijā 1925. g. Ns43S644/1033
pamata
miān»
> paziņo vispārībai, ka
Priekšsēd. v. Feldmans.
b. E g 1 ī t s.
Priekšsēdētāja
Ko»i, tauS' Voldemārs Jāņa dēls
3860
Sekretārs K. Pussars.
v. Stūre.
Sekretāra
v"oiis un Olga Vasilija meita 3797

'

Jelgavas apgabaltiesa,

apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g. 23 apriļa
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas dāvināšanas līgums, izd.
pag. Baldenanu-VīguJ māju īpašnieka 1912. g. 18. februārī uz Augustes MaulJāņa A i z p o r a atstāto mantojumu kā- vurf, atraitnes Heister vārdu un korob.
1912. g._ 7. martā ar J* 718 uz Jelgavas
das tiesības kā mantiniekiem, legatafideikomisariem,
kreditoriem
u. apr., Svetvaldes muižas ,Linge" mājam
riem,
t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai ar _ ,_em. grām. J\& 2239 un pēc kufa ir
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā- pēdējai uzlikts par pienākumu izmaksāt
viņas māsai Elzai Berg 3000 kr. rbļ. un
juma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs Antonetei Berg dot mūža uzturu, kāds
ari novērtēts par 3000 kr. rbļ., ierasties
par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 12. maijā 1925. g. L.NŠ1537/25 šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no
sludinājuma
iespiešanas
dienas
Priekšsēdētāja v. Feldmans.
. Vaid. Vēstn." un iesniegt min. aktu.
3871
Sekretārs K. Pussars.
Ja minētā termiņā aktu neiesniegs,
tiesa atzīs parādu pēc tā par samaksātu,
Jelgavas apgabaltiesa,
parada aktu par iznīcinātu un lūdzējai
az civ. proc. lik. 1967., 2011.. 2014. un Augustei
atraitnei
Heister .
Maulvurf,
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam dos tiesību prasīt šā parāda dzēšanu
būto uz 1921. g. 25. aprilī, mirušā zemes grāmatās.
Bausias _ apriņķa, Šenbergas pag. LimJelgavā, 1925. g.6. maijā. L Ni 708/25

Jelgavas
apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309'. p.p.
oamata uzaicina Irmu Fridricha meitu bušu māju īpašnieka Mjķeļa Duntana atL i e p i ņ, dzim. Hān, kuj-as dzīves vieta stāto mantojumu kādas tiesības kā mannezināma, četru mēnešu laikā ierasties tiniekiem, legatariem, iideikomisariem,
šai tiesā saņemt norakstus
no viņas kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tievīra Andreja Indriķa
dēla Liepiņa, sības Šai tiesai sešu mēnešu laikā,

iesūdzības raksta viņu laulības šķiršanas
tiesas sēdē 1925. g. 12 maijā lieta un no pielikumiem un uzdot savu
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
hjpotekarisko parādu dzēšanas un n o -

lēma:
1) atzīt par samaksātu pirkuma
maksas atlikumu par 658 rbļ. 20 k. ingrosetu 11. septembrī 1884. g. uz
nekustamu īpašumu Valmieras
muižas
zemnieku
zemes Vecmareņu . mājām,
Valmieras apr. ar zemes grāmtu reģ.
Ni 3197 Edgaram S. Loevensternam, kura
hipotēka ir pārgājusi līdz ar Valmieras
muižu uz bij. Rīgas apgabaltiesas 1914, .g.
7. marta lēmuma pamata, saskaņā
ar
mantojuma sarakstu, uz Modestu
Kārli
Ottonu Kurtu i. Loevensteinu iideikomisa
īpašuma.
Rīgā, 1925. g. 12. maijā.
Ni 1957
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Jelgavas

uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309 1 . p.p. uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
oamata uzaicina Juri Mārtiņa dēlu P e - 2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
tronis, kura dzīves vieta nezināma, būtu uz 1914, g. 6. jjulijā, Liel-Zalvas

atklātā

3671

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts ,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.
L. J* 1933
Rīgā, 7. maijā 1925. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

3'62

Kopiloff,

Priekšsēdētaja v. J. Zvirbuls.
3564

Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas

apgabaftiass.

pamatodamās uz savu 1925. g. 23. apriļa
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienea
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
izdota no
obligācija par 1000 kr. rbļ.,
par spēku zaudējušām.
lvana Larjona d. Gerasimova uz AbraJelgavā. 1925. g. 12. maijā. L.Mi 1527/25
gama Girša d. Davidsona
vārdu un
Priekšsēdei, v. Feldmans.
korob. 1902. g. 30. jūlijā ar Ms 736 uz
3872
Sekretārs K. Pussars.
nekustama īpašumu Jel<ava V. iecirkni
ar hip. Ne 125 — atzīta par iznīcinātu
Jelgavas apgabaltiesa,
un lūdzējai Līzei Freiman,
kas sevi
nz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un uzdod par . ši akta likumīgo īpašnieci,
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam dota tiesība saņemt Šī akta norakstu,
būtu uz 1917. g. oktobfa mēnesī, bēgļu kurš stājas nozudušā oriģināla vietā.
gaitās Krievijā, Pleskavas gaberņā miJelgavā, 8. maijā 1925. g. L. Ms 240 25
rušā Kārļa G r o t e n a atstāto mantoPriekšsēdētāja v. J. . Z v i r b u 1i s.
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem, 3565
Sekretārs K. Pussars.
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
Jelgavas apgabaltiesa,
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā- pamatodamās uz sava šā gada 23. aprija
juma nodrukāšanas dienas.
nolēmumu, uzaicina tās personas, ku[U
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs rokās atrodas šādi uz nekust. īpašumu
par spēku zaudējušām.
Jelgavā 2. iecirknī ar zem. grām. Ns 316
Jelgavā, 12. maijā 1925. g. L. Ml 188/25 koroboreti parādu akti: 1) pirkuma-pārPriekšsēdēt. v. Feldmans.
devuma līgums, pie kufa palicis parāds
3867
Sekretārs K. Pussars.
kā pirkšanas sumas atlikums 1000 kr. i.,
izdota
uz Pinkasa
Judelsona
vārdu,
Jelgavas
apgabaltiesa,
korob. 1^10. g. 21. dec. ar Ns 3701 un
uz civ. proc. lik. 1967., 2011— 2014., 2) obligācija par 500 kr. rbļ., izdota uz
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata, Jāņa Banisa vārdu un korob. 1912. g.
17. augustā ar Ns 2226 — ierasties
uzaicina visas personas, kufam būtu kādi
tiesā
sešu
mēneša
laikā,
strīdi vai ierunas pret 1916. g. 18. martā šai
no
sludinājuma
iespiešanas
mirušā Miķeļa Freiberga
1915. g skaitot
20. maijā, pie Rīgas notara A. Meikes dienas .Valdības Vēstnesī." un iesniegt
publiskā kārtībā sastādīto testamentu, minētos aktus.
Ja minētā termiņā aktus neiesniegs,
pieteikt savus strīdus un ierunas šai
tiesai astoņu mēnešu laikā, skaitot no slu- tiesa atzīs parādus pēc tiem par samakdinājuma iespiešanas dienas . Valdības sātiem un lūdzējiem Teodoram un Emīlijai
Čabutiem
dos tiesību prasīt šo
Vēstnesī".
^
Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa parūdu dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 8. maijā 1925. g. 1. Ns 717/25
nekādas ierunas nepieņems un nepieteiktas tiesības atzīs par spēku zaudēPriekšsēd. v. J. Zvirbuls.
Jelgavā, 5. maijā 1925. g.

3370

Sekretārs K. Pussnr*

3559

jušām

L. Ni 124/25
Jelgavas apgabali»es»,

Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.
Sekretārs K. Pussars.

pamatodamās uz sava š. g. 26. marta
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 3000 rbļ,
Jelgavas
apgabaltiesa,
izdota uz
Jelgavas krāj-aizdevu kases
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
1912. g. 31. oktobrī
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pam., uzaicina vārdu, kproborēta
ar Ns 2825 uz Bauskas apr.,
Mežotnes
visas personas, kūjām būtu kādi strīdi
pagasta .Kalniņu" mājām
ar zemes
vai ierunas pret 1923. g. 4. martā, grematu Ns
1085, vai kujam būtu kādas
mirušā Kārļa Zollenberga 1922. g,
tiesības vai prasības uz minēto obli30. augustā mājas kārtībā sastādīti testamentu, pieteikt
savus
strīdus
un gāciju, iesniegt tās šai tiesai un pieteikt
savas tiesības
un prasības
viena
ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
skaitot no sludinājuma iespiešanas dieiespiešanas dienas „Vald. Vēstnesī."
nas „Vsld. Vēstn.".
Ja minētā termiņā obligāciju neiePtc minētā termiņa notecēšanas tiesa
sniegs, tiesa atzīs parādu par
samaknekādas ierunas nepieņems un nepiesātu un
lūdzējam
Miķelim
Kressim
teiktas tiesības atzis par spēku zaudēdos tiesību prasīt šā parāda dzēšanu
jušām.
zemes grāmatās.
Jelgavā, 8. maijā 1925. g
L Ne 254/25
Jelgavā, 8. maijā 1925. g.
LNs631/25
Priekšsēdētaja v. J. Z v i r b u 1s.
356S
Sekretārs K. Pussars.
Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.
3561

Jelgavas

Sekretārs K. Pussars.

apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1925. g. 25. apriļa
nolēmumu, uzaicina tās personas, kuru

Jelgavas

apgabaltiesa,

pamatodamās uz savušā gada 25. apriļa
rokās
atrodas šādas uz Bauskas apr., nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
Svitenes
muišas,
Rubinenhof
(Jūgu) parāds pec obligācijas par 1800 kr. rub.,
mājām ar zem. grām. Ms 2273, korob. korob. 1912. g. 19. decembrī ar N° 236u
un uz kņaza Anatolija Līvena (Lieven) uz Jēkabpils apr., Sērenes pag. „Rēze
vārdu izdotas obligācijas: 1) par 1400 Ne 22" mājām ar_ zemes grām. Ns 4 78.
kr. rbļ., korob.
1893. g. 15. novembrī atzīts par samaksātu un lūdzējiem Donas
ar Ni 916 un
2) par
2100 kr. rbļ., zemes bankas aizgādņiem dota tiesība
korob. 1893. g. 15. nov. arNš 917, ierasties prasīt šā parāda dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgava, 5. maijā 1925. g.
LNe215 25
šai tiesā
viena
mēneša
laikā,
skaitot
no
sludinājuma
iespiešanas
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.
dienas .Valdīb. Vēstnesī"
un iesniegt 3560
Sekretārs K. Pussars.
minētos aktus.

Ja minētā
tiesa

termiņā

atzīs parādus

aktus
pēc

neiesniegs,

tiem

par sa-

Jjiga-as apgaDalt. reģ.
pamatodamās

nodaļa

uz 18. jūlija 1923. g.
biedrībām, savienībām un

maksātiem un lūdzējam Jānim Jansonam likuma par
dos tiesību prasīt šo parādu dzēšanu politiskām organizācijām 17. panta pazemes grāmatās
ziņo, ka
minētā
tiesa
civilnodaļas
Jelgavā, 8. maijā 1925. g. L N° 517 25 25. aprilī 1925. g. atklātā sēdē nolēma
pārgrozīt Missas un apkārtnes biškopīPriekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1 s.
bas biedribas statūtus, par ko atzīmēt
3563
Sekretārs K. Pussars
biedrību
reģistra
I. daļā, kurām
nav
peļņas iegūšanas mērķa, 149. numurā
Jelgavas apgabaltiesa,
otra iedalījuma.
pamatodamās uz sava šā gada 25. apriļa
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
nolēmumu, uzaicina to personu, kufas
Missas pagasta.
rokās atrodas pirkuma-pārdev. līgums,
Jelgavā, 4. maijā 1925. g.
pēc kufa palicis parāds kā pirkšanas
Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.
sumas atlikums 3000 kr. rbļ., _ izdots uz
Sekr. pal. O. L e ši n s k i j s.
Fridricha Otto vārdu, koroborēts 1913. g. 3575
20. iebr. ar Mš 284 uz nek. īpaš. Talso-i
ar zemes grām. Ni 71 — ierasties šai Jelgavas apgab. reģ. nod.
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot pamatodamās uz civil ties. likuma 146071.
no
sludinājuma
iespiešanas
.dienas panta paziņo, ka minētā tiesa civilno1925. g. atklātā sēde
. Vaid. Vēstn." un iesniegt minēto aktu. daļas 30. aprilī
Ja minētā termiņā aktu neiesniegs, nolēma reģistrēt: Vecauces
lauksaimtiesa atzīs parādu pēc tā par samaksātu niecības biedrību, ievedot viņu koopeun lūdzējam
Šneieram Dreieram dos ratīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļā.
tiesību prasīt šā parādu dzēšanu zemes
Biedrības
valde: sēdeklis
atrodas
grāmatās.
Vecauces pagasta' mājā.
Jelgavā, 1925. g. 8. maijā.
LNs541 25
Jelgavā, 5. maijā 1925. g.
Priekšsēd. v. J. Zvirbulis.
Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.
3562
Sekretārs K. Pussars.
3572
Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

.

dzim. Aleksandrova, noslēguši
savstarpīgo 'aulibas līgumu pie Rīgas
notāra M. Culkova 21. aprilī 1925- g.
reģistra Ms 5353, ar kuru viņi. attiecīb»
Rīgas apgabalt. 3. civiln., uz viņu noslēgto laulīhu. i- atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turp», p.p. paredzēto
a civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
laulāto mantas kopību.
2079. p- P- un Balt- privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaicina visas personas, ? Rīgā, 5. maijā 1925. g.
L )* S069
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
Priekšsēd. v. A. Veidners
vai ierunas pret šai tiesā 5. maijā 1925. g. 3188
Sekretārs A. K fl 1 v e.
publicēto 1922.g. 11.janvārī mirušās Tirzas
Koderos"
atraitnes
Ievas
.
Matveja
Rigas
apgabaltiesas 3. civilnod.
pag.
meitas B a u m a n, dzim. OarŠkis, atklātā tiesas sēdē 1925. g. 12. maijā
testamentu, ka ari visas personas, kurām izklausīja valsts semes bankas lūgumu
ir kaut kādas tiesības uz miīušās Ievas deļ hjpotekarisko parādu dzēšanas un
rjauman mantojumu vai sakarā ar šo nolēma:
1) atzīt par isnīcinātu oblimantojumu, kā mantiniekiem,legatar.,f ideigāciju par
3000
rbļ.,
apstiprinātu
komisariem, paraddevejiem u. 1.1., pieteikt 28. augustā 1912. g. ar Ns 487 uz nesavas tiesības, pretenzijas un ierunas kustamu
īpušumu Vecsalaces muižas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot zemnieku zemes Klimpu
mājām, Valsludinājuma
iespiešanas
šī
dienas.
no
mieras apriņķī ar zemes grāmatu reģ.
Ja-tas _ minēta termiņā nebūs izdarīts, Ni 5668, izdotu no Dāvida Kalniņa par
tad minētās personas atzīs ka atteikušās labu bar. Heinricham Heinricha d. Stael,
oo ierunām un zaudējušas savas tiesības, f. Holstein.
bet testamentu pasludinās par likumīgā
Rīga, 1925. g. 12. maijā.
Ni 1895
spēka gājušu.
v. A. Veidners.
Priekšsēd.
L. H> 2407
Rīgā, 5. maija 1925. g.
3670
Sekretārs A. Kalve.

f Tiesu

apgabalt

reģ.

nodaļa
ties. lik. 1460. p.
tiesa civilnodaļas

pamatodamās uz civ.
paziņo, ka minētā
30. aprilī 1925. g. atklāta sēde nolēma
reģistrēt
Penkiles
lauksaimniecības
biedrību .Asni", ievedot viņu _ kooperatīvu sabiedrību reģistrapirmaja daļa.
atrodas
Biedrības valdes sēdeklis
Penkules pagasta namā.
Jelgavā, 5. maijā 1925. gada.
Reģ. nod. pārz. J. S k u dr e.
3573
Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

Avotiņa

testaments,

notariālais

Daugavp., 6.maijā 1925.g. LNsl028a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
3697

Sekretārs

J. Kangurs.

Latgalis apoialta 1.Modaja

ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
apr,
1924. g. 9. decembrī Ludzas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 28. maijā Kārsavas pag. pied. Jāzepa Jēkaba d.
1925. g., pulksten 10 no rīta, pasludinās Lisevska notariālais testaments, ar kūju
18. septembrī mirušās Annas Ievalta testatora kustama un nekustama manta
meitas Fridberg testamentu.
novēlēta Jīīlei Lisevskai ar apgabalLiepājā, 11. maijā 1925. g. Ns 740-m/25 tiesas 1925. g. ,30. janvaja lēmumu apPriekšsēd b. V. Bienenštams. stiprināts un izdots mantiniecei Julei
Lisevskai.
3816
Sekretārs A. Kasperovičs.
Daugavp., 9. maijā 1925. g. LNs336a/25
Liepājas apgabaltiesas
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
Sekretārs
J. Kangurs.
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 4. juniļā 3698
1925. g., pulksten 10 rīta, _ pasludinās
9. septembrī 1923. g, miruša Jāņa Jāņa
dēla Berga testamentu.
vispārībai, ka
mirušā
Liepājā, 11. maijā 1925. g. Ns 847m 24 ar šo paziņo
1924. g. 1. maijā Andreja Jura dēla
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
P a s t o r a privattestaments, ar kūju
3817
Sekretārs A. Kasperovičs.
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Donatam Augusta d. un BorLiepājas
apgabaltiesa
bolai Jura m Pastoriem ar apgabaltiesas
uz sava 20. apriļa 1925. g. lēmuma 1924. g. 7. novembfa lēmumu apstipripamata uzaicina 18. iebruarī 1908. g-, nāts un izdots mantiniekam Donatam
Piltene
mirušas
Anettes
Z i n g e Augusta d. Pastoram.
mantiniekus, kredit., legat., Iideikomis un
Daugavp., 29. aprilī 1925. g. LNe 743a/24
visas citas personas, kam varētu būt
Priekšsēd. b. v. (paraksts).
kādas tiesības vai prasības uz atstāto 2923
Sekretārs J. Kangurs.
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
Latgalis iim-m i. ctTltaodaļa
iespiešanas dienas.
vispārībai, ka mirušā
Tiesības un prasības, par kurām nebūs ar šo paziņo
1924. g. 22.
jūnijā Antona
Donata
paziņots tiesai minētā laika, tiks atzītas
d. Rosicka, viņš ari Roseckis,
privatpar zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 9. maijā 1925. g.
Ns 652m/25 testaments, ar kuru testatora kustama
un nekustama manta novēlēta VikenPriekšsēdei, b. V. Bienenštams.
tijam Jāzepa d. Puteļam ar apgabaltiesas
3543
Sekretārs A. Kasperovičs
1925. g. 6. marta lēmumu apstiprināts
Liepājas apgabalt. reģistr. nod un izdots mantiniekam Vikentijam Jāzepa d. Pureļam.
uz likuma par biedrībām, savienībām un
Daugavp.,28. aprilī 1925.g. LNsl86a/25
politiskām
organizācijām
17. panta
Priekšsēd. b. v. (paraksts).
s. g.
pamata paziņo, ka ar viņas
apgabaltiesas

Liepājas

Latgales ajoatafloai 1. civilnod.,

5.

maija

lēmumu

lopkopības
bezpeļņas
reģistra I.
Valdes
pagastā.
Liepājā,
3549

reģistrēta

Tadaiķu

pārraudzības biedrība, ievesta
biedrību un viņu savienību
daļā.
sēdeklis
atrodas
Tadaiķu

A. Jansons.

Liepāja i apgabalt. reģistr.

nod.

uz civ. proc. lik. 1460n . panta pamata
paziņo, ka ar viņas š. g. 5 maija lēmumu reģistrētā Annahuttes mednieku
biedrība ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra I. daļā.
Valdes sēdeklis atrodas Puzes pagastā.
Liepāja, 9. maijā 1925. g.
Mš 59/25
Pārzinis A K i r š f e 1 d s.
Sekretārs A. Jansons.

3550

Liepājas Hpg*oail. reģistr. nodaļa
uz civil proc. lik. 1460". panta pamata
paziņo, ka ar viņas šg. 2. apriti
lēmuma
reģistrētā:
Sātiņu izglītības
biedriba ievesta bezpeļņas biedrība un
un viņu savienību reģistra I. daļā.
Valdes sēdeklis atrodas Sātiņu pagastā.
Ns 33/25
Liepājā, 6. maijā 1925. g.
Pārzinis A. K i r š I e 1 d s.
3551

Sekretārs

A. Jansons.

Latgales apgabaltiesa,
izpildot š g. 18. apriļa lēmumu, dara
zināmu, ka Michalovas krāj-aizdevu sabiedriba „Pamats" pilnā biedru sapulcē
15. janvārī
1925. g.
ir
nolēmusi
likvidēties.
Daugavpilī, 4. maijā 1925. g.

Reģistr. nod. pārzinis M. Abuls.
3701
Sekretāra v. A. Auziņ.

Latgales apgabalt.
savu

1- ciuiinodalū

saskaņā

ar

lēmumu

ir atzinusi Daugavpils pilsētas

1925.

g.

4.

maija

tirgotāju Mendeli Šīmaņa d. Volšon o k u par tirdzniecībā maksātnespējīgu
parādnieku. Ievērojot
to. amata per-

sonām un iestādēm:
1) jāuzliek aizliegumi uz parādnieka nekustamu īpašumu un arests uz kustamu mantu, ja
tādi viņu rīcībā atrastos; 2) jāpaziņo
Latgales apgabaltiesas
1. civilnodaļai,
kādas _ ir
prasības pret augšminēto
maksātnespējīgo parādnieku un kādas
naudas sumas viņam pienākas no iestādēm, resp. amata personām.
Privātpersonas

pasiņo apgabaltiesai:

1) kādas parādu prasības ir pret maksātnespējīgo parādnieku un kādas naudas
sumas parādniekam pienākas saņemt no
viņa, ja ari, kā pirmā tā otrā gadījienā.
maksāšanas laiks vēl nebūtu pienācis;
2) par maksātnespējīgā

parādnieka īpa-

šumu pie viņiem ieķīlātu
vai nodotu
glabāšanā un otrādi _ — par īpašumiem,
ieķīlātiem pie maksātnespējīgā vai nodotiem viņa glabāšanā.
Šie paziņojumi izdarāmi četru mēnešu laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdb. Vēstnesī".
Daugavpili, 1925. g.5. maijā.
L. Ne 76b, 1925. g.

Ns 12059

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
3696

2922

Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgaialtieias 1. Mala

Sekretārs

J. Kangurs.

Mato apnliK i ai 1.1 vM
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1924. g. 16. jūnijā
Ludzas apriņķa,
Bolvu pagasta piederīgā Jāņa Paula d.

kustamu _ un

nekustamu

īpa-

Ungurmuižas) pagastā un pastāv no Krust-

Latgales apgabaltiesas

Dauivjh apr. 6. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. paziņo, kā pēc 10. martā
1925. gadā
mir. Hlavna Neucha d. Diuja
ir
palicis nekustams īpašums, kas atrodas
Krāslavā, Smilšu iela Ns 8, sastāvošs no
koka dzīvojamas mājas un uzaic. visus
kam uz šo mantoj., būtu kādas tiesības
ka mantiniekiem, pieteikt savas tiesības
miertiesneša kamerā. Krāslavā, Polockas
ielā Ns 52. sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
. Vaid. Vēstn."
Krāslavā, 30. aprilī 1925. g.
3476

Ns2106

Miertiesneša v. i. A. P 1a v i n š.

Latgales apgabal iesas
Ludzas apr. 6. iec. miert

3095

Sekretāra paligs J. Strads.

Latgalei apgaoaiiiesis ietākais notārs

Daugavpilī, 1925. g. 7. maijā.

Nš8461

Vecākā notara vietā,
viņa pailgs A. M i k a 1 k s.

3679

Sekretāra palīgs J. Strads.

LitmiH apgaiulti. su neasais netin

;aiirio, īsta pēc 1924. g. 21. februārī pie
Rīgas notara A.ļMeike noslēgta pirkšanaspardošanas līguma, apstiprināta 1925 g
saskaņā ar s-.vu
1925. g. 31. marta
5. maijā, Pavils Jāzepa d G r i g a n s
lēmumu un pamilodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1 d, ieguvis no Aleksandra Jēnaba d. Muiž1239._ p. paziņo, ka pēc 1916. g. 8. apr. nieka, par 400J la iem, no zemesgabala
.Aleksandrovo* atdalītu zemes gabalu
miruša Andreja Indriķa d. Branta
zem nosaukuma „Upesmala* 22,16 ha
ir palicis kustams un nekustams manap;. Domopoles pag.
tojums, kufš atrodas Jaunlatgales apr, platībā, Jaunlatgales
1925
.
g.
5. maijā
Ns 8324
Daugavpili,
Bolvu
pagastā
Ns
4"
. Plosken
fermā un
uzaicina
visus,
kam
uz
Vecākā notara vietā,
šo mantojumu vai sakarā ar viņu būtu
viņa paligs A. M i k a 1k s.
kādas tiesības, kā mantiniekiem, p eteikt 3680
Sekretāra palīgs J. Strads.
tas minētam miertiesnesim viņa kamerā
Bolvu muižā sešu mēnešu laikā , skaitot
apgabaltiesas
no šī sludin. iesp. dienas ,Vaid. Vēstn.". paziņo, ka pēc 1925. g. 11. aprilī pie
Bolvos, 22. aprilī 1925. g.
Rēzeknes notara T. Metkulova noslēgtā

Uiiiin

2303

Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales

apgabaltiesas

Ludzas apr. 6. iec. miert.

mātais notārs

atklāta

Šmuils-Rph,

Sachno d. Radus pēc tam ari
Wna ^?
lūdzēja var tikt ievesti Latgale? «£fe
grāmatu reģistri par
norādītās
mantas īpašnieku bez kādiem

nekust^-

anrob*?
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
„t
hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām
Daugavpilī, 1925. g. 30. apri ī >fe
im
Komisijas priekšsēdētājs
apgabalt. vec. notārs E. Hellvichs
2931
Sekretārs A. B e r g
£

Izzināt sarakstu, novērtējumu , kg ..,
apskatīt pārdodamo mantu, varēs
oSr
doianas dienā uz vietas.
12,
Rīgā,
maijā 1925 g.

3912

Tiesu izpild. Vildaus.

Rīgas apgabaltiesas 4 iecirkņa
tiesu izoildītājs
kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, omiijo, ka 27. maitā
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Marijas
iela Ns 3. pārdos Cipe V a i n e r
a
kustamo _ mantu sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 1100.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas diena uz vietas.
3882

Tiesu izpild. V. Požariskis.

^sgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs,

atrodas Rīgā, Andreja
dzimtsiietušanas tiesības noteikšanas akta, kura kanclejā
apstiprināta 1925. g. 5. maijā, Emīlija Pumpura iela Ne 1, pa4 iau, ka 28. maija
pulksten
10 rītā,
Rīgā,
Frančam. Laizan _ ieguvisi d'.imtsīpašuma 1925. g.
Vaļņu ielā Ne 22, n ā r d o s otrreizējā '
lietošanā no Rēzeknes pilsētas valdes

nekustamu īpašumu, Ls 148,75 vērtībā,
saskaņā
ar savu 1925. g. 31. marta aufš at odas Rēzeknē un pastāv no pillēmumu un pamatodamies uz civ. proc. sētas gruntsgabala 119. kv. saž. jeb
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d. 0,055ha pla.ībā Dārza un Krasta ielu stūri.
1239 _p. paziņo, kt pēc 1917. g. 13. okt.
Daugavpilī. 1925. g. 6. maijā. Ns8329
mituša Andreja Jāņa d Z i 1 d e s ir
Vecākā notara pal. E. Kriķis.
palicis kustams
un nekustams mantojums, kufš atrodas Jaunlatgales apr.,

lūdzējas mantojuma devējs

paziņo, ka pec 1924. g. 6. maijā _ pie
Krustpils notara M. Videja _ noslēgtā
dāvināšanas līguma, apstiprināta 1925. g.
2 maiju", Kārlis Miķeļa d. Zeltiņš iegu^ga* aogsba!tiecas 1 ieci^n*
vis no sava brāļa Nikolaja Miķeļa d.
tiesas
^pildītājs
Zeltiņa tiesības uz V&, Ls 60 * ērtībā,
*»«ho, ka 23. maija 1925. g.. pHik,tp„
nekustama īpašuma, kujš atrodas Daugavpils apr. Krustpils paga>tā un pastāv no 10 dienā, Rigi, Skārņu ielaj#
^
zemniekiem piešķirtas zemes viensētas pārdos firmas
,J. HH1 un G. tsi-'
Ns 4 jem nosaukuma .Šsurijes' 2 dss. kustamo mants, sastāvos no sīkorer-Sm
m
un novērtētu par Ls 240.—
1112 kv. saž. plaiīoā.

3681

Sekretāra pal. J. S11 a d s.

.Pokrotu Ns 4" fermā
Latgales apgabaltiesas vecākais notārs
visus,
kam
uz šo
paziņo, ka pēc 1917. g. 12. decembrī pie
mantojumu
vai
sakarā
at
viņu
Daugavpils notara V. Dovnaroviča nobūtu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
slēgta pirkšanas p rdošanas līguma, apstipieteikt tās minētam miertiesnesim viņa
prināta 1925. g. 7. maijā, Šimels Dāvids
kamerā Bolvu muižā sešu mēnešu laikā,
menovus
par atrodošamies
bezvēsts
Zelika d. un Ester-Citeļ Zorucha m.
skaitot no šī sludin. iespiešanas dienas
prombūtnē, nolēma: publicēt .Valdības
Cimmaņi ieguvuši v.enl dzīgas daļas
.Vaid. Vēstn.*
no Danitļa Gustava d. Linomjagi, pai
Vēstnesī" par
bezvēsts promesošiem
Bolvos, 22. aprilī 1925. g.
Jevdokiju, Veru, Praskovju,
Alekseju
3500 rbļ. = 70 latiem, dzintsiietošanas
Semenoviem, Timofeju Jegorovu, Jāni un 2304
Miertiesnesis P. Ro n i s.
t es bas uz pilsētas gruntsgabalu 186 kvKapitonu Ivanoviem un uzdot Kačanovas
saž plaībā at ēkām Daugavpili,! pils.
Latgales apgabaltiesas
iec 2 4. Kvartālā Mš 6 Februāra ielā Ns i 6.
pagasta padomei iecelt aizbildniecību
par bezvēsts promesošo Timofeja JegoDaugavpilī, 1925. g. 11. maijā Ns 8576
Ludzas apr. 6. iec. miert.
rova, Jāņa, Kapitona
Ivanovu, Veras,
ccāka no» ? ??& p< I. E Kriķis.
saskajā ar savu 1925. g. 31. marta
Jevdokijas, Prāskovjas un Altkseja Se368.?
Sekretāra palīgs J. Strads.
menovtr mantu, atrodošos Kačanovas lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj.
1. d.
pagasta.
1239. p. paziņo, ka pēc _ 1917. g. 8. febr. Latgales apgabaltiesas vec. notan
Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
(y. st.) mirušā Miķeļa Jāņa d. B o k a n a paziņo, ka pec 1924. g. 2). novembrī
295. p. kārtībā.
ir palicis nekustams mantojums, kujš pie' Daugavpils notara R. Ssujas noskgtā
Daugavp.,9. maijā 1925.g. LNs700a/25 atrodas Jaunlatgales apr., Rugāju pagastā pirk ;ana i-pārdošanaa liguma, apstiprināta
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.
.Rimstan Ns 3' fermā un uzaicina visus, 1925. g. 8. maijā, lpo i s Borisa dēls
3699
Sekretārs J. Kangurs.
kam uz šo mantojumu vai sakarā ai Rim»ans ieguvis no Aleksandra Jo kima
viņu būtu kādas tiesība*, kā mantiniedēla Jjrovsivd, par 2500 litiem, tiesības
kiem, pieteikt tās minētam miertiesneuz l/i nekustama īpašuma, kufš pistšv
Latgali apgaiaStiesas 1.
sim viņa kamerā Bolvu muižā sešu 2 personīga īpašuma gruntsgabaliem Dauatklāta tiesas sēdē 1925. g. 27. febr., mēnešu la kā, skajtot no šī sludin. iesp. gavpilī, 1 pilsētas iecirknī 6. kvartālā:
izklausījusi
šīs tiesas prokurora lūgumu dienas Vaid.
1) Ns_ 4 līt. ,v", _ 131/7 kv. saž. platība
Vēstn."
.
atzīt Staņislavu un Antonu Grišanus par
ar ēkām, Zaļā iela pol. Ns 3 un 2) Ns 5
Bolvos, 22. apriī 1925. g.
atrodošos bezvēsts prombūtnē, nolēma
līt. Aun Ns 4 1it. V, 223/7 kv. saž
2301
Miertiesnesis P. Ronis.
publicēt «Valdības Vēstnesī" pat bezplatība, tagadneapbuvēts .Zaļaielā pol.Ns 5
vēsts promesošiem Staņislavu un AnDaugavpilī, 1925.g. 11. maijā. Ns8574
Latgales apgabaltiesas
tonu Grišaniem un uzdot Dagdas pag.
Vecākā
notara v. viņa pal. E. Kriķis.
padomei iecelt aizbildniecību par bezLudzas apr. 6. iec miertiesnesis,
Semcta. a- i.-i.o J. St rads.
vēsts promesošo Staņislava un Antona saskaņā ar savu 1925. g: 31. maita lē- 3683
Grišanu mantu, atrodošos Dagdas pag., mumu un pamatodamies uz civ. proc.
Latgales zemes grāmatu
Zeļļu ciemā.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.

tiesas sēdē 1925. g. 3. aprilī ,
izklausījusi yasilija un Kuzmas Filipa d.
d. Gu evu lūgumu atzīt Timofeju Jego9. mājā 1925. g.
Ns 63/25
rovu, Jāni, Kapitonu
Ivanovus, Vēru,
Pārzinis A. K i r š 1e 1 d s.
Jevdokiju, Praskovju un Alekseju SeSekretārs

sādža

šumu
augšminētam
miertiesnesim
ar kuru testatora kustama un _ nekusta6 pils muižas Izdalītā viensētas zemes gama manta novēlēta Antonam Jezupa d, mēnešu laika, skaitot no ši slu- bala Ns 176, platībā 2. des. 960 kv. saž.
1924. gada dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Rudukam ar apgabaltiesas
Daugavpilī, 1925. g. 4. maijā
Ns8226
29. augusta lēmumu apstiprināts un izVēstnesī".
Vecākā
notara
vietā
Antonam
Jēzupa
d.
dots mantiniekam
3097
Miertiesnesis Skromans.
viņa palīgs A. M i k a 1k s.
Rudukam.

'

Jeigavas

Rugāju pag.,
un , uzaicina

Modāla

izsole Ludviga
Karnevāla kustamo
mantu, sastāvošu no tapetēm un novērtētu par Ls 300.

hzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
3883

Tiesu izpild. V. Požariskis.

iisat mMmi 4. iet tam izpil.
kūja kanclejā atrodas Rigā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo, ka 28. maijā
1925. g., pulksten
10 rītā, Rigā, Vaļņu
ielā Ns 22, veikalā, otrreizējā izsolē
pārdos Ludviga Karnevāla
kustamo mantu, sastāvošu no" tapetēm,
un novērtētu par Ls 550.—
izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
3884
Tiesu izpild. V. Požariskis.

^I gas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas izpildītājs,
kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ne 1, paziņo, ka 30. maijā
Rīgā,
1925.
g., pulksten
10 rīta,
Kaļķu ielā Ns 1, pārdos akc, sabiedr,
,J. Jurjans, dēls un biedri" kustamo
mantu, sastāvošu no dzelzs naudas skapja
un novērtētu par Ls 260.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
3885

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas

apgabaltiesas

4. rec. tiesas izpildītājs,
kura
Kanclejā atrodas Rigā,
Pumpura iela Ns 1. paziņo:

Andreja

1) ka dēļ tekošu maksājumu nesamaksāšanas Rīgas hipotek-i biedribci par
??
Ls 40.— aizdevumu 15. f-bruan 19M.

atjaunošanas komisija
1239. p., paziņo, ka pec 1920. g. 31. martā
saskaņā ar Rīgas
mirušā
Jāņa
Leona d. Zuša uz Kārļa Kārļa d. P e k s a lūgumu pat at °/o un aizdevumiem,
nod. 1924. gapgabaltiesas
III.
civ
palicis
nekustams
mantojums, nekustamas mantas, sastāvošas no B jIvu
Daugavp., 9. maijā 1925. g. LNs471a/25 ir
augusta
17 sept. pavēli Ns 316766, 8,
kufš
atrodas
Jaunlatgales
apr.
Domopoles
Aleksandropole? muižas atdalītā semes
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
1925. g„ pulksten 10 rifā, Rīg« apgapagastā
Vecpils
fermā
un
Beļausku
gabali pēc plina zem Ns 6, platībā baltiesas civilnodM s sēžu zālē, uz
3700
Sekretārs J. Ka n gur s.
sādžā
un
uzaicina
visus,
kam uz 20,07 desetinas vairāk vai mazāk, atrošo mantojumu vai
sakarā
ar viņu došos Ja-īnlatga'es aļ riņķa Bolvu pagastā,
Latgales apgabaltiesas,
būtu kādas
tiesības, kā mantiniekiem, Vistusalas uiočišče,
ievešanu
zemes
pieteikt tās minētam miertiesnesim viņa grāmatu reģistri — uzaicina visas perMerČa Erasta d. Andrevsa neap buv.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p. kamerā Bolvu muižā sešu mēnešu laikā sonas, kuram ir kādas tiesības uz miiesniegt konekustamo īpašumu ,
un saskaņā ar savu 1925. g. 6. maija skaitot no šī sludin. iespieš. dienas nēto nekustamo mantu,
lēmumu uzaicina 1924. g. y. februārī ,Vald. Vēstn."
misijai
par
to paziņojumu četru
kurš'atrodas Rīgā. Garā 'ell 'ecīrfcni
j* I
Bolvos, 22. aprilī 1925. g.
mirušā Jēkaba
Upenieka
mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
(Markuss ielas stūrī), VI. hipot
Miertiesnesis P. Ronis.
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas 2302
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā ar zemesgrāmatu reģ. ^5W (gma6^
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīNordem
tiesības miertiesneša kamerā Viļānos,
grunts Ns 58) un sast'v. no
uz nekustamo īpašumu, atrodošos Vidscinātām un lūdzējs
var tikt
ievests
lo/ /«*? ?
Latgales apgabaltiesas
muižas dzimtsrentes gruntsgab.
muižas pag., Seiļu c, — sešu mēnešu
Latgleg zemes grīmatM «s'ļi.stīī par noLudzas apr. 6. lec. miertiesnesis,
ases platība;
? publiskiem
.Kiutiem
laikā,
e^usta tna? mantas īpašnieku
skaitot no šī sludin. iespie- saskaņā ar savu 1925. g. 31. marta lē- rādītās
2) ka īpašums priekš
bez kādiem aprobežojumiem
ar neapšanas dienas « Valdības Vēstnesī.*
100.--.
Ls
mumu un
pamatodamies uz civ.
proc. st īdamās pārdošanas un hipotekarisku
torgiem apvertēts par
-.„..
Pēc minētā termiņa notecēšanas, neprasības
3) ka bez augšminētās
lik 1401. p. tin lik. krāj. X. sēj. 1. d apgrūtinājumu tiesībām.
£
parādiem
kādas prasības netiks pieņemtas.
hipotēku
šums apgrūtināts ar
1239. p., paziņo, ka pēc 1924. g. 3. okt.
J« 8412
-.lu ^avpili, 7. maija i925. g.
3703
Miertiesnesis D u k a 1s k i s.
par 4500 cara rbļ. = Ls 60.- j
?
miruša Andreja Reiņa d. Zora ir palicis
4) ka personām, kuras Y\s
kustams un nekustams mantojums, kufš Komisijas priekšsēdētājs, asgibaltiesas
nt
drosiD»
vecāk, nolars E H e 11 v i c h s.
torgiem dalību ņemt jāiemaksā
atrodas Jaunlatgales apriņķī, Rugāju pag.
apverte anas
Sektetais A Bergs.
nauda - desmitā daļa no
Preiļos, pamatod. uz civ. lik.X. sej. 1239. p. .Stradu
Ns o" fermā un
uzaicina 3687
liec,Da
ap
priekša
sumas un jāstāda
un civ. proc. lik.
1401. p. uzaicina visus,
kam
uz šo mantojumu
vaj
pases na
^_
1920
g. 10. februārī mirušā Augusta sakarā ar viņu būtu kādas tiesības, ka
to, ka no tieslietu ministrijas
personām legu'
Gribusta mantin. pieteikt savas mantoj. mantiniekiem,
pieteikt Jās
minētam uz Entas Šlioma meitas. Radus lūgumu šķēršļu minētām
kustamo īpašumu; un
tiesības nel. atst. Vārkovas pag., Ančkinu miertiesnesim viņa kamerā Bolvu muiža
rnašama
par nekustamas mantas, sastāvošas no
5) ka zemesgrāmatas uz so īpa^
sādžā kustamu un nekust. īpašumu augšsešu- mēnešu laikā, skaitot no šī sludin.
zem
dzimtslietošanu tusību zemes gabala, tiek 'vestas Rigas-Valmieras
minētam miertiesnesim sešu mēnešu iespieš. dienas „Vald. Vēstn."
platībā 127,V2 kv. saž ar ēkām, atroir
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespieBolvos, 22. aprilī 1925. g.
došos Daugavpilī, III pils. iec. 116. kvart.
^SnStram ^Sfn "
šanas dienas .Vaid. Vēstn.*
2306
Miertiesnesis P. Ronis.
Ns 8 1it. ,A", Grodņas un Arodu (bij pārdodamo īpašumu, kas
Pfrdosan
2796
Mieitiesnesis Skromans.
»« V
OrUs) ielu stūrī, kufu īpaš tmu virja mantotādas tiesības jāuzrada
pielaiž,
jusi no Šmuiļa Beinusa Sachno d. Raduša
Laime' apgabaltiesas vecākai! notārs
došanas dienai.
-Hiecošies
Daugavpils apr- 5 lec- mlertie n, paziņo, ka pec 1924 g. 2. septembrī pie ievešanu zemes grāmatu reģistri,— uzaicina
, anie jeska.
Visi raksti un dokumenti
īpašumu,
Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu Krustpils notara M. Vidēja noslēgta dā- visas personas, kufām ir kādas tiesības uz uz
pārdodamo
"
daļ«
3. civilno
X. sej. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p. vināšanas līguma, apstiprināta 1925. g. minēto nekustamo mantu, iesniegt komitāmi Rīgas apgabaltiesas
uzaicina 1. novnmbrī
1904. g. miru ? ā 30. aprilī, Fr ncis Mārtiņa d. Leizans sijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā kanclejā.
Gabrieļa Antona d. Gavara mantiniekus ieguvis no Andreja Pēteja d. Augustīna no izsludināšanas dienas .Valdibas VēstRīgā, 14. maijā 1925. g.
kis
pieteikt savas mantojuma tiesības
uz nekustamu īpašuma Ls 100 vērtībā, kurš nesī", pretējā gadījumā nepieteiktas tiePožar.- K
3886
Tiesas izpild. V.
atstato no mirušā Preiļu pag, Platinsku atrodas Daugavpils apr. Krustpils (senāk sības skaitīsies par iznīcinātām un minētie:
Šo lēmumu publicēt
295. p. kārtībā.

civ.

proc.

lik.

Dīiskim loīpii pārdos

Rēzeknes apr. 4. Iec. mlert'esn.

L

Daugavpils apr. 5. Iec. miertiesu,

Utialiaznaiiai.iflan.luiiiiia

apgabali

Sīgas

««•JflO , ka
ļl

6. iec.

tiesu

Apriņķa

izpildītājs

dienā.

25 - maii ā

1925, 8- Pulksten

Rīgā, Kr. Barona iela Ns 3,

veikalā, N. un B. Lībermaņu prasības
Ābrama Seera Kustamo
lietā pārdos
man tu, asstāvošu no manufaktūras ur
aoVē,tētu par la 380.—
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Sīgā, 9. maija 1925. g
r -su ižti'd
' 7ir frcla.
3gg7

ce|u

24,15 mtr. gaj;a tilta koka

virsbūves darbus
Ludzas-Brigu ceļa.

Zita iecirkņa policijas priekšnieki
izsludina

par

nederīgiem

zaudētus dokumentus:

sekošus

no-

ar Ns 1312 tn zirgu pasi, izd. no tās
pat pag. valdes ar Ns 52 1923. g.
29. janvārī uz pils. Osipa Dementīja d
Adaļeviča v.;
2) atvaļinājuma aol., izd. no 2. Robežsargu pulka komand 23. maijā 1921. g.
ar Ns 6603 uz pils. Antona Aleksandra
d. Igovina v;
3) atvaļinājuma apl., izd. no Ludzas
kara apr. pr-ka 20. martā .1923. g. ar
Rīgā, 9. maijā 1925. g.
Ns 19780 uz pils.
Makara Timoteja d.
Tiesu izpild. J. Zirģels.
3888
Zacharenko v;
4) atvaļinājuma apl., izd. no Ludzas
Rigas apgabalt. 6. iec. tiesu kara apr. pr-ka 19. februārī 1923. g ar
Ns 12115 uz Naucha Izraēla d. Dreiizpildītājs
jera v.;
pjiiio, Ka 25. maijā 1»25. g., pulksten
5) Latv. iekšz. pasi, izd. no Nerzas
11 dienā, Rīgā. Kr. Barona ielā 1* 3,
pag.
valdes
10. maijā
1923. g. ar
veikalā, Nikolaja un Borisa Lībermaņu Ns 2533 uz
Agafijas Nikolaja m. Gutaprasības lieta, , 5 r d o_ s Ābrama Šeera
rovič
v.;
kustam-' mantu, sastāvošu m manu6) atvaļinājuma apl., izd. no Ludzas
faktūras un no ertētu par Ls 380.—
kara apr. pr-ka 21. jūnijā
1921. g. ar
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā mi Ns 6769 uz pils.
Ignata Ivana d. Buls v.;
apskatīt pārdodamo mantu, varēs p«7) zirga pasi, izd. no Nerzas pag.
duianas dienā uz vietas.
valdes Ludzas apr. 15. novembrī 1920 g.
Rigā, 9. maijā 1925. g,
ar Ns 952 uz Aleksandra
Miķeļa d.
3890

Buls

v.:

8) Latv. iekšz. pasi,

Rīgas

apgabali

6. ieo.

izpildītājs
10 dienā, "īga, Kr. Barona iela Ns 23,
dz. 1, Andreja Ranka un Hirša Zusmaņa
un cit. lietā, pārdos Vulfa Škoļņlka
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 2890.—
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pardol'nas diena uz vietas.
Rīgā, 9. maijā 1925. g.
3891

Tiesu izpild. J. Zirģels.

Latgales

III. iec.
kūja

apgabaltiesas

tiesu

kanclejā

izpildītājs,

atrodas Rēzeknē,

izd

no Nerzas

tiesu pag. valdes

p«zfrjo, ka 25maijā 1925. g., nulksten

Pasta

iela Ni 20, paziņo:

10. decembrī 1922. g. ar
Ns2160 uz Bernharda Antona d. Rūdzis v.;
9) atvaļinājuma apl., izd. no Ludzas
kara apr. pr-ka
15. martā
1922. g. at
Ns 94762/13636 uz Leontija Silvestra d.
Sladzevska v.
MOHšĒBSi
10) Latv. iekšz. pasi, izd. no Posines
pag. valdes Ludzas apr. 16. augustā
1921. g. ar Ns 1675/1685 uz Vikentija
Antona d. Petrovska v.;
11) karakl. apl., izd. no Ludzas kara
apr. pr-ka 9. novembrī
1921. g. ar
Ne 15184 uz Vikentija Antona d. Petrovska v.;
12) Latv. iekšz. pasi, izd. no Nerzas
pag. valdes Ludzas apr. 10. martā
1922. g.
ar Ns 2023 uz Veronikas
Sta islava m. Zaul v;
13) atvaļinājuma apl., izd. no Ludzas
kara apr. pr-ka 15. februārī
1923. g. ar
Ns 13919 uz Osipa Antona d. Kaitis v.;
14) Latv. iekšz. pasi, izd. no Nerzas
pag. valdes 10. septembrī
1921. g. ar
Ns 1341 uz Milas Cezara m. Bul v.;
15) Latv. iekšz, pasi, _ izd. no. Nerzas

1) ka izpildot Latgales apgabaltiesas
uzdevumu, saskaņā ar valsts zemes
bankas
1924. g. 7. novembra rakstu
J6 a. 12429, dēļ aizdevuma
prasības
Ls 389,99 piedzīšanas ar / r-0, 6 soda
pag. valdes
25. jūlijā
1922. g. ar
naudas un tiesas un piedzīšanas izdeNs 2176 uz Rozālijas Stama miBaklan v.;
vumiem 29. augustā ( 925. g., pulksten
16) atvaļinājuma apl, izd. ro Ludzas
10 rītā, Latgales apgabaltiesas I. civilkāja apr. pr-ka 17. martā 1923* g. ar
nodaļas sēžu zatē
Ns 18895 uz Ignata Alekseja d.Kalinkav.;

i
it* mi
Jānim Savelija

tulka iz*
d. Filatovam

piede ošo

Personām , kurām ir kādas tiesības
* pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž , tādas tiesības jāuzrāda līdz

Pārdošanas

dienai.
.Visi raksti un dokumenti, attiecoties uz
Padodamo Īpašumu, ir ie&katami Lat?a|es
apgabaltiesas
1. civilnodaļas
Unclejā.
12^ maijā 1925. g.

3771

Tiesu izpild. J. Stumbergs.

Citu iestāžu sludinājumi.
Viš gorodas
pag. valde izsludina par
aer'giem sekošus nozaudētus dokumentus :
') Latv. pasi, izd. no Višgorodas
aldes 27- novembrī
1922. g. ar
L R«
'OMI uz Vasilija Aleksandra d. Bzris°
vārdu;
ļ.)Jfakl. apl., izd. no mežu ekspl.
,Si ,bataljona 8. aprilī 1921. g. ar
«48 uz Ivana Markova vārdu;

2
14.

3802

TfeSs boMIg ftpgrhiati
!»2*du

maksājumu

Klovana

marka Nr. 1 (dzelzs):

apl.,

izd.

no

Ludzas

kāja apr. pr-ka 17. martā
1923. g. ar
Ns 18785 uz Jāzepa Stepana d. Svede v;
19) Latv. iekšz. pasi, izd. no Nerzas
pag. valdes Ludzas apr. 2. decembrī
1922
g. ar Ns 1743 uz Alekzandra
Vikentija d. Buls v.;
20) kafakl apl., izd. no Ludzas kara
apr. pr-ka 21. jūlijā 1921. g. ar Ns 6768
uz Donata Stepana d. Buls v.;

21) atvaļinājuma apl., izd. no Ludzas
kāja
apr. pr-ka 5. aprilī 1921. g. ar
Ns 3156 uz Pētera Viktora d. Svalbe v.;
'12) Latv.
iekšz. pasi, izd. no Nerzas
pag. valdes Ludzas apr. 20. maijā
1924. g. ar Ns 2684 uz Donata Antona
d. Rutko v;
23) karakl. apl., izd. no Ludzas kara
apr. pr-ka 17. martā 1923 g. ar Ns 18201
uz Benedikta Donata d. Muške v.;
24) zirga pasi, izd. no Zvirgzdienas
pag. valdes Ludzas apr. 5. janvārī
1922. g. ar Ns 6 uz Sonda Anša d.
Ošupa v.;
25) Latv. iekšz pasi, izd. no Nerzas
pag. valdes Ludzas apr. 6. septembrī
1921. g ar Ns 1136 uz Petronelas Jāņa
m. Zurzdiņ v.;
26) Latv. iekšz. pasi, izd. no Zilupes
1921_. g. ar
iec. pol. pr-ka 28. janvāri
Ns 766 uz pils. Leokadijas Jāņa m.
Buļ v.;
no 2. Robež27) kajakl. apl., izd.
sargu pulka komand. 15. marta 1922. g.
Gerasima Augusta d.
ar Ns 5267 uz
Timula

v.;

plakano

Neucha

kustamo mantu, nevērtētu par Ls 398
un sastāvošu no
^ viņa 1923. g. °/o° «
o?olkoka bufetes, dēļ
peļņas nodokļa segšanas.
Rīgā, 15. maijā 1925. g.
3893

3
0 20x 3 mm ( /4"x'»")
25X 3 mm ( l"x»/s")
25x 6 mm ( l"xV4")
25x13 mm ( l"xV/,)
28x 5 mm (I./8"X/is")
32x 5 mm (l.i/4"X/i6")
32x 6 mm (l.i/4"X/*'0
32x10 mm U-l /«"x /8'0
38x 6 mm (1 i/i"xi/4")
Č8x 8 mm (l.Vs"x/ie")
38x10 mm (l.i/a"x/8")

Piedzinējs J. Merksons.

50X 8 mm (2"x/i6")
51 xl0 mm (2"X/s")
50x13 mm (2"x,a")
54x16 mm (2./«"Xs")
57x^3 mm (2./4"X/2")
76x13 mm (3"xV2)
kvadrato 0 35 mm (1/s")
50 mm {%")
apaļo 0
8 mm (s/ie)
10 mm ( 3/8")
13 mm (Wf)

3065

Jērcēnu pag. valde, Valkas apr. izsludina par
nederīgu nozaudētu karakl.
apl. ar Ns 3818, izd. no Valkas kara
apr. pr-ka 5. martā 1921. g. uz Vindava
Pētera Kārļa d. v.
3071

16 mm

Kokorevas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudētu karakl. apl., izd. no
Ludzas kara apr. pr-ka februāra mēnesī
1923. g. ar Ns 11500 uz Galla Otto
Jgņa d. v.
3072

20
25
57
90

valde

izsludina

par

izd.

21. decembrī

1920. g.

no

fpr.

komend.

Ernesta

Jura

uz

Bērziņš v.

Cēsu
dēla

3081

Puiķeles pag. valde izsludina par uederīgu, ka nozaudētu Latv. iekšz. pasi
ar Ns 186, izd.
19. martā 1920. g. no
šas pag. vsldes

Davidsona v.

uz Arnolda Augusta d.
3082

Saldus pag. valde izsludina par nederīgu, kā nozaudētu kafakl. apl., izd.
no Latgales artil. pulka komand. 23. febr.
1921. g. ar Ns 1418 uz kareivja
Anša
Krišus d. Sedola v
3085
Vidrišu pag. valde izsludina par nederīgu Latv. pasi, izd. no šās pag.
valdes 15. aprilī 1920. g ar Ns 396 uz
Ernas Pētera m. Krauze v., kufa pieteikta par nozaudētu.
3088

Vandzenes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudētu Latv. iekšz. pasi ar
Ns 371, izd. 17. juiijā 1920. g. no Vandzenes pag. valdes uz Līzetes Kriša m.

Pirvic

v.

3090

Aknišas
izsludina

pag.

par nederīgiem

valde
pieteiktus pat

zudušiem sekošus dokumentus :
1) Latv. iekšz. pasi, izd. no Aknišas
pag. valdes 29. jūlija 1921. g. ar Ns 856
uz Krišjaņa Pētera d. Salas v.;
2) karakl. atvaļin. apl, izd
no Iluk*tes apr. komend. 2. oktobrī 1920. g. ar
Ms 4641 uz Krišjaņa Pētera d. Salas v.;
3) Latv. iekšz. pasi, izd. no Aknišas
pag. valdes
19. augustā
1921. g. ar
Ns 892 uz Edgara
Kriša d. Mezaraupa v.;
4) karakl. atvaļin
apl., izd. no Latgales diviz. lazaretes ārsta 23. decembrī
1920 g. ar Ns 61148 uz Kriša Jura d.
Racena v.;
5) karakl

.

.

.

.

.
.
.
,
.
„

800
9000

900
800

35C0
50
650
1000
300

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tērauds):

*)
(S./*
5

4500 klg.
200 „
1300 ,

8 mm ( /ie")
10 mm (3/8")

.

atsperu

.

;

8000 klg.

. . . . . .
......

3000 klg.
3500 ,

tērauds;

plakano 0 50x6 mm (2'x/i")
50x8 mm (2"x/i(s")

pēc techniskiem noteikumiem.

ne-

apl. arNs508,

.

Nr. 2 (mīksts

kvadrato 0 70 mm (2./r")

3075

pag.

.

300
1200
1C00
300
2500

marka Nr. 3 (asu tērauds):

Lauberes-Ozolu pag. valde izsludina
par nednīgu, kā nozaudētu atvaļin. apl.,
izd. no 5. Cēsu kājn. pulka komand.
26. martā 1921. g. ar Ns 2762 uz Jāņa
Miķeļa d. Andersona v., dzim. 1898. g.
Prodes

0

300

1600

ē/s")

kvadrato 0 90 mm

apaļo

100
350
300
2500

.
.
.
.
,
.
.
.

mm (•>!->")
SCO
mm (1")
800
mm (2./*300
15C0
mm 3'/2")

marka

Kolupas pag. valde izsludina par nederīgu sadegušo personu pasi,
izd. no
g. ar Ns
šās valdes 2^. aprilī 1921.
1224
uz Dunska Jezupa Ignata d v.
3073

derīgu nozaudētu atvaļin.

100 klg.

500
600
300

38x 9 mm (l.V2"Xi")

Jaunlaicenes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudētu Latv. iekšz. pasi,
izd. no Ventspils
pol. pr-ka 192o. g.
18. jūnijā ar Ns 6221 uz Jules-Annas
Sjaba m. Mautiņ v.

sacensību

uz parasto konstrukcijas tēraudu

pārdos y«SQlifanā
Dinkina

15. jūnijā 1925. g.,

rakstisku

paziņo,
ka 22. maijā 1925. g., uulkstn i 5 dienā,
Rigā, Skolas ielā Ns 27, dz. 2,

triča Dargevica v. 1920. g. 11. sept.
ar Ns 114, kā pieteiktu par zudušu. 3089

v:

18) karakl.

izsludina

piedzinējs

Vadakstes pag. valde, Jelgavas apr.
'7) zirga pasi, izd. no Nerzas pag.
izsludina par nederīgu zirga pasi, kura
valdes Ludzas apr. 8. septembrī 1920. g.
izsniegta no šīs pag. valdes uz pilsoņa
ar Ns 365 uz Stepana
Ādama d.

nekustamu īpašumu,
kujš etror'as _ Rēzeknes apriņķī, Andrupines pagastf, Malku sād?ā, un sastāv
i_o 22 pūrvietām zmes platības ar uz
tās atrodošamies ēkām;
2) ka īpašums
priekš
publiskas
«oles apvertēts par Ls 700;
3i ka personām, kuras vēlas izsolē
«alibu ņemt, jāiemaksā drošības nauda
~ desmitā daļa no apvērtēšanas sumas
"i jāstāda priekšā apliecība par to, ka
io tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
roinētām
nekustamo
personām iegūt
īpašumu; un
ļ) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
"« vestas pie Latgales apgabaltiesas
v«akā notara.

Arsenāls

10 rītā,

pār Pildas upi, uz

Drošības nauda Ls 270. Sacensība būs galīga.
Tuvākas ziņas kanclejā, katru darba dienu no pulksten 10 līdz

jāzi ņo, ka 25. maijā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rga, Kr. Barona iela J* 3,
velk., Nikolaja un Borisa Lībermaņu
lietā , pārdos Ābrama Seera kustamo
mantu , sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 380.— _
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.

J 7.i r ģ e 1 *.

23. maijā 1925. g., pulksten

rakstiskā un mutiskā sacensībā mazākprasitāllem

Rigas apgabaltiesa 6 iecirk ņa
1) Latv. iekšz. pasi, izd. no Posines
tiesu izpildītājs
pag. valdes Ludzas apr 3. jūlijā 1921. g.

"'*'*'" izpild

Rēzeknē,

inženiers

izdos savā kanclejā, Dārzu ielā Ns 37,

Piegādes laiks: 8 nedēļas no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu,
valsts valodā, franko Arsenāla noliktavā, Rīgā, Torņak'lnā Vecā Nometņu laukuma, Ns 84a, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne ar 40 sant.)
iesūtāmi slēgtas aploksnes, ar uzrakstu: „Uz rakstisku sacensību 15. jūnijā
1925. g.", Arsenāla kanclejā, līdz 15. jūnijam 1925. g., pulksten 10 rītā.
Turpat saņemami techniskie un sacensības noteikumi pret 5 sant. atlīdzību
par loksni. Iesniedzot piedāvājumu Arsenāla kasē, jāiemaksā drošības nauda
10°/o no piedāvājuma sumas, kura var būt ari Latvijas bankas garantija
vai
vērtspapīri, izsludinātie .Valdības Vēstnesī* 1925. g. Ns 42.
3
3913
Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

Galvena intendanturas pārvalde
iepirks

mutiskā
un
rakstiskā
vajadzībām 45 tonnu

izsolē

armijas

rīsu,

franko Intendanturas galvenā pārtikas noliktavā, Rīgā.

1

Izsole notiks š._ g. 26. m a i j ā ,_ pulksten 11 dienā, galvenās intendanturas
pārvaldes telpās, Rīga, Valdemāra iela Ns 10/12, dz. 3, (ieeja no Elizabetes ielas).

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ;Uz rīsu
izsoli 26. maijā š. g.", ua
lūgumi pielaišanai mutiskā izsolē, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
līdz izsoles atklāšanaj galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Valdemāra iela Ns 10/12, dz. 10, vai izsoles dienā izsoles komisijai.
Izsoles dalībniekiem pirms piedalīšanās izsolē jāiemaksā galvenās intendanturas pārvaldes kase dtošības nauda Ls 67, no katras tonnas piedāvājamo rīsu.
Ar izsoles noteikumiem un kondicijām

ieteresenti

var

iepazīties

intendanturas pārvaldes pārtikas daļā, darbdienās no pulksten 9—15.

Galvenā
3300

Galvenā intandanturas pārvald©
iepirks caur komisiju

pēc iesniegtiem paraugiem

apm. 20.000 gab. armijas vajadzībām
labības maisus
ar nodošanu franko intendanturas

noderīgus

galvenā pārtikas noliktavā, Rīgā.

Ķomisiļa notiks
š. g. 22. m a i j ā , pulksten 11, galvenā intendanturas
pārvalde, Rīga, Valdemāra«Selā Ns 10/12, dz. 3, (ieeja no Elizabetes ielas).
Interesenti tiek lūgti līdz komisijas dienai iesūtīt galvenās intendanturas

pārvaldes oartikas daļā, Rīgā, Valdemāra ielā
vājumus līdz ar nodrošinājumu 10°/o apmērā
maisu paraugus,
I

šoseju

Nš 10 12, dz. 10, savus piedāno piedāvāto maisu vērtības un
3299

un zemes ceļu valde

izdos 29. maijā š. g, pulksten

11 dienā,

atvaļin. apl., izd. no Ilūkstes apr. komend. 3. februāri 1921. g.
ar Ns 294 uz Mārtiņa Pētera d. Buika v.;
6) karakl. atvaļin. apl., izd. no Jaunjelgavas Ilūkstes kara apr. pr-ka 30. jun.
1921. g. ar Ns 258 uz Roberta . Jāņa d. 1) Dzelzsbetona tilta būvi par Briedēs upi uz Valmierns-Matīšu šosejas; drošības
Mežaraupa v.;
nauda Ls 3800 —
7) zirga pasi ar Nfs 823, izd. no 2) Dzelzsbetona tilta būvi par Pintes upi uz Valmieras-Matīšu šosejas; drošības
Aknišas pag valdes 28. martā 1924. g.
nauda Ls 1200.—
uz Jura Jāņa d. Sudāna v.;
3) Dzelzsbetona tilta būvi par Sesavas upi uz Jelgavas-Bauskas šosejas; drošības
8) zirga
pasi
ar
Ns 143, izd. no
nauda Ls 2800.—

galīgā jauktā izsolē:

Aknišas pag. valdes 4. augustā

1920. g.

Sīkāki noteikumi Goeoļa ielā Ns3, ist. 403, ikdienas no pulkst. 10—14.

£920

uz Kārļa Jāņa d. Krūmiņa v. un
9) zirga pasi, izd. no Aknišas pag.
apr. pr-ka 1. martā 1923. g. ar Ns 13924
uz Dils. Izidora Ignata d. Dinaburgska v.; valdes 16. decembri 1921. g. ar Ns 495
uz Jāņa Pētera d. Mežaraupes v. S056
29) karakl. apl,, izd. >o Ludzas kara
apr pr-ka 29. jūlijā 1922. g. ar Ns 3271
Rīgas pol. 9. iec. pr-ks izsludina
par
izdos vairēksolītējiem, galīgā mutiskā sacensībā
uz pils. Staņislava Andreja d. Timula v.; nederīgu
karakl. apl. ar Ns 21203, izd.
30) Latv. iekšz. pasi, izd. no Nerzas
1925, g. 28. maijā, pulksten 10, savā kanclejā, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 7
no
Rīgas
kafa
apr.
pr-ka
18.
septembrī
fak1 a
pag valdes Ludzas apr. 20. janvāri 1923. g. uz pils. Ankudina Tielsona d.
no
9.
Rēzeknes
izd
kāin
' P>
ar Ns 2446 uz pils. Jēzu pa
Zinkova v., dzim. 18S7. g.
arj*c Uika k°mand. 24. martā 1921. g. 1923. g.
3631
3055
Mateusa d. Žubuļa v.;
uz
Vasilija
Deņisova
v.;
i,
41J Kajakl.
Rīgas pol. 4. iec. pr-ks izsludina par
apl, izd. no Ludzas kara
K"ka 30. novembrī
Alūksne? iec. pol. pr-ks izsludina par nederīgu nozaudētu karakl apl., izd. no
1924 g. ar
427'bb6
karakl.
apl. uz Rīgas kara apr.
nozaudētu
pr-ka 1922. g. ar
1) Rigas—Jelgavas šosejas 8, 10, 17, 18, 22 un 23 klm.
uz Terenteja Vasiļjeva v. un nederīgu
Valkas kara Ns 34905 uz Alberta Aleksandra d.
2) Engelhardta šosejas 39, 40, 42, 43, 45 un 47 klm.
j.' "ajakl. apl, izd. no Ludzas kāja Ādolfa Avota v., izd. no ar
Ns 4861. Blenov v.
. pr-ka 5. aprilī 1924. g.
Pr-ka 13. martā 1924. g. ar Ns 5358
3630
3) Rīgas—Apes šos. 12 klm. 4. pik. līdz 21. klm. 6. pik.; 22 klm. 6. pik.
^.
^^ļ jĻSemena d. Baikova v.
3091 -*~3526
Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina līdz 28. klm; 29. klm. līdz 36. klm.; 38. klm. līdz 41. klm; 42. klm. līdz 50. klm.;
par nederīgu nozaudētu karaklausības 52. klm. līdz 55. klm; 58. klm. līdz 65. klm.; 66. klm. līdz 69. klm.; 70. klm.
Alūksnes iec. pol. pr-ks izsludina par
līdz 73. klm.
^!ļļ''enf pag. valde izsludina par
Latv. iekšz. pasi ap iecību ar Nš 414, izdotu 19. oktobrī
nozaudētu
kā
nederīgu,
Jēkaba Jāņa d. Zemlites nozuSacensības dalībniekiem priekš torgu sākšanās jāiemaksā drošības nauda
^it I a ?
g. 1919. g. no IRigas kara apr. priekšnieka
27.
februārī
1924.
izd.
N»
1114,
v aid(.r
pasi izd- no Smiltenes pag. ar
Ls 10.— par katru kilometru uz kuru piedalās solīšanā.
-. '
uz
Zentas
uz
pils
Aleksandra
Augusta
dēla
'
valdes
Žiemera
pag.
uesoktobri 1922. g. ar Ns 3471. no
3900
3525 Z«v i g z n e s vārdu.
Šikākas ziņas noteikumos kanclejā.
2
3801
2472 Jēkaba m. Dukur v.
28) karakl.

apl.,

izd. no Ludzas

kara

Apriņķu ceļu inženiera Rīsā

Un hlmn siena pļaušanai 15.i.

apr

I. M. SKOLU VIRSVALDE
izdos

jauktā izsolē

4. jūnijā 1925. g., pulksten

Valsts Tukuma

Ūtrupe.

vidusskolas

Auces

11 diena,

ēkas izbūves darbus.

A. KRIEGSMAŅA

policijas iecirkņa
priekšnieks

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist pie mutiskas solīšanas, nomaksāti paziņo, ka 26. maijā 1925. g., pulksten
ar attiecīgu ' zīmognodokli līdz
ar drošības naudu Ls 4500, iesniedzami līdz tO diena, pie Auces policijas iecirkņa,
izsoles sākumam skolu virsvaldes buvtechniskā biroja, Valdemāra iela 36 a, 3. stāva.
Darba apraksti, noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dabūjami turpat daiba
3915
laikā.
Izsole būs galīga.
Auces pilsēta dzīvojošam pilson.Ernestam
Steffenam. aprakstītas sekošas mantas:
bttvmaterialu, dažādas istabas un saimniecības lietas, novērtētas paris 1250.—
deļ _ 1924. g. valsts nomas parjda piedzīšanas.
Pārdodamā manta apskatāma ūtrupes
g.,
Vecgulbenes
pag.
valdes
telpas,
18 jūnijā 1925.
dienā uz vietas.
pēc celmu skaita, kūpi atrodas
Aucē, 13. maijā 1925. g. Ns 8478
augošus kokus

M aillā liiMiSiiš

virsmežniecība

Gulbenes

pārdos

izsolē

mutiskā

uz Vecgulbenes miesta ielām.
I. iecirkņa mežniecības — Vecgulbenes
no Ls 8 līdz Ls 47.

novadā,

pavisam

3918

40 vienības,

priekšn.
I. iec. palīgs

Valmieras

vērtībā

Pie izsoles pielaidi^ personas, kuras
Izsole sāksies pulksten 12 dienā
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 noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie I. iecirkņa mežziņa.

apr.

paziņo, ka 28. maijā 1925. gadā, pulkst.
9 no rita, Burtnieku _ pagastā, Seku
Beidu mājas,

pīiteiiišaol

Gulbenes virsmežniecība.

3909

Priekšnieks (paraksts).

cietumu

valde,

mutislsa un rakstiska izsolē

saskaņa

ar

Valsts

slimnicas

akc. sab <iifi
kungUs

iljiirifisiiii iiil.iiwr.ifli
kūja notiks 16. jūnijā
ļfleša ielā Ns 87.

š. g., Rīga,

LaČ-

Dienaskārtība:

,

1) Pārvērtēšanas komisijas ziņojums.
2; Bilances apstiprināšana.
3) Lemšana par varbūtējo sabiedrības
likvidēšanu, un ja tiek nolemts likvidēt:
4) Likvidēšanas komisijas vēlēšana.
39C3

Valde.

kura notiks trešdien, 10. jūnijā
Wk
oulksten 1 pēc pusdienas, bankas
t^''
elpas »
Lielā Kalēju ielā Ns 14/16.
Dienas kārtība1) Vēlēšanas.
2) Hvent. nekustamas mantas
nirkaL,,
3) Event. nekustamās mantas pārdotn!"
M
4) Akciju kapitāla palielināšana
r
5) Priekšlikumi un pieprasījumi
3905
Direkcija.

ttoii saiiffl. nLaiKKļj & Liccop", Jelgavā
gada pārskata izlui par 192i g.
Peļņas un zaudējumu nonts.
Ls

D e b e t s._
Algas direktoriem un ieredizdevumi,
izdevumi,

imobiliju
izdevumi,
maksa slimo kasei

pie.

Čakam piederošu mantu, sastāvošu no vienas ķēves, divām slaucamām gbv'tn, vieniem
atspefu ratiem, Tīra peļņa par 1924. gadu
vienas dtoškas un vienām tagavām, novērtētas kopā par Ls 680. , dēļ viņa
dēla fj-siešanas izdevumu piedzīšanas ,

Antonijas ielā Ns 6, dz. 1, izdos

Risas tirgotāju banka*

pagodinās uzaicināt akcionāru

valde uzaicina akcionārus uz

ņiem, vispārēji
procenti,
ceļa

Mārcim

Galvena

korķu fabrikas akc. sab.

K r e d i t s
Brutto-peļņa no fabriku izstrādajumu pārdošanas . . .
īres no dzīvokļiem
....

48 279 6S
'n

46,356.50
1,963.15
48,319_ 65

48^īft65

ttitance 31. decemftri

27. marta

u

192h

~ j~

A k t i v s.
Ls
P a s i v s.
ls
Kase
.
. . ?' .
...
607.52 Akciju kapitāls
48 000 Pārdodamās
mantas
apskatāmas Vertspapiri .
—.48 Rezerves kapitāls
. . .
90798
š. g. 26. maija, pulksten 11, ar pecizsoli š. g. 29. mai j a, pulksten 11, ūtrupes dienā uz vietas.
Nekustami īpašumi
91,547.15' Amortizācijas kapitāls . . .
1159941
Valmierā, 12. maijā 1925. g. Ns 320.
Mašinas
un
aparāti
.
.
.
27,241.84
Akceptēs
.
.... 2L67996
850 mtr.
600 mtr. mēteļu ,.Marengo" vadmalas
Darba rīki un iekārta .
18,662.04 Dividendes neizmak.
. . .
Priekšnieka I. iec. pal. (parāksis).
3175
uzvalku ,.Marengo' vadmalas, 1500 mtr. strīpainas 3917
Materiāli, gatavi un pusgatavi
Pārejošas sumas .....
Darbvedis (paraksts!.
19,700 —
fabrikāti
. .
. ' 80,669,71 Kreditori ...
, . . 226,113.23
uzvalku vadmalas
un 250 segu piegādāšanu.
*
Pārejošas sumas
38.670.18 Tīra peļņa par 1924. g. . .
1 963 ts
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
'
Debitori
72,596.54
Dzelzsceļu virsvalde
līdz izsoles atklāšanai Galvenās cietumu valdes priekšniekam, vai izsoles dienā —
329,995
46
izsoles komisijai.
izsludina sekošus
ffl9»Ž
Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas, jāiemaksā
10°/o drošības
Gada pārskats apstiprināts vispārējā sapulcē 4. aprilī 1925. g.
naudas no to audumu kopvērtības uz kuriem vēlas sacensties.
3035
Ar audumn kondicijām un izsoles noteikumiem var iepazīties valdes saimValde.
niecības nodaļā no pulksten 9—15.

š. g. rakslu Ns 75.

iakikm toīpi

3908

30. maija 1925. g. uz 1) sliežu bultām,

Zemkopis departamenta zemjn pārvalde

izsludina, ka k'lturtechniska
22. maijā, pulksten 12 dienā,

nodaļa,

Rīga,

Noliktavas iela Ns 1,

dzelzs — 31752 kg pēc specifikācijas,
rasējumiem un techniskiem noteikumiem,
dz. 5, š. g.
2) gulšņu apzīmogošanas naglām, dzelzs,

Latvju apavu fobriKas akc. jaMeilnUflj
pārskats par 1924. g.
£3ilance Ifl>2%. goda 31. decembrī.

ar ciparu .25* — 62000 gab. un at
ciparu ,5" — 1460C0 g. pēc rasējuma.

sacensībā

Aktīvs.
Ls
Pasivs.
Ls
30. maijā 1925. g. uz pulveri asbesta Kase un tekošais rēķins . .
579.82 Kapitāls
70,000.—
(asbestits) 8000 kg pēc apstiprināta paInventārs un mašinas
95,636.22 Kreditori un vekseļi maksāPusfabrikati, materiāli un
šanai
. .
. .
466,032.98tiks izdoti Rīgas apr., Mangaļu pagasta Langas rauga.
8. jūnijā 1925. g., uz dzelzi - 21,6 ton.
preces .
232,402.41 Peļņa par 1924. g. . . v
2,189.57
kanāla padziļināšanas un remonta darbi.
pēc specifikācijas un techn. noteikumiem. Debitori un vekseļi iekasēSacensības dalībniekiem jāiemaksā Ls ICO drošības naudas.
šanai
. .
202,865 81
. .
Tuvākas ziņas var saņemt Rīga, Noliktavas ielā Ns 1, dz. 5.
3910
Pārejošas sumas ...
t:,27635
Zaudējums par 1923. g. .
361.94
8. jūnija š. g, uz asfaltētu svina zemes
538,122.55
538,122.55PJISŠtā! llZSĒIDlIllilV3fu6 Daugavgrīvā, līdz ar attiecīgiem urbšanas kabeli markas K. A. ar 3 vara dzīslām
darbiem.
ā 16 kv. mm, spraigumam līdz 750 voit.
Peļņas un zaudējumu rēķins.
Ar noteikumiem var iepazīties uzņēmumu valdes kanclejā, Basteja bulvāra 200 mtr. Kabeļu uzbūvei jāatbilst V. D. E.
Ns 10, istaba Ns 11, no pulksten 11—12 dienā.
Debets.
Kredit
s.
normām (Vorschriften und Normen des
361.94 Peļņa no pārdotām 1924. g.
Uzņēmējiem, kuri vēlas minētos darbus izvest, jāiesūta līdz 22. maijam Verbandes Deutscber Elektrotechniker) Zaudējums par 1923. g.
27,350.07
precēm
š. g., pulksten 10 rītā, savi piesolījumi, klātpieliekot parakstītus noteikumus un par svina kabeļiem.
Piedāvājuma
jā- Komisija, norakstīti zaudējumos debetoru rēķini
zīmējumus par akas ierīkošanu, slēgtas aploksnes ar uzrakstu:
.Artēziska aka uzdod izmēri un kabeļa svars.
un 0 ,o°/o par aizņēmuDaugavgrīvā 22. maijā 1925. g., pulksten 10 rītā". Līdz ar piesolījumu iesniegTorgu un konkurences sākums pulkst.
miem
24,898.56
šanu, kuri apliekami ar attiecīgām zīmogmarkām, jāiemaksā uzņēmumu valdes 10 rītā
Torgu un konkurences dalīb2 089.57
kasē Ls 600 liela drošība. Piesolījumus, par kupem nebūs samaksāta augšā niekiem jāiemaksā droš. naudas 10 °/o ap- Tīra peļņa
minētā drošība, ka ari kuriem nebūs pievienoti parakstīti noteikumi un zīmējumi mērā no piedāvājuma vērtības.
2735007
27,350-07
par akas ierīkošanu, uzņēmumu valde neievēros.
Tuvākas ziņas dzelzsceļu
virsvaldē,
Uzņēmumu valde patur sev tiesības izdot minēto
darbu izvešanu pēc
'
Valde.
3120
istabā Ns 101, no pulkst. 12—14. 2 3063

OD llilIlD HDi«:

1Ī33I

saviem ieskaties, neatkar gi no iesniegtiem piedāvājumiem.

3907

Latvijas
universitātes
leģitimācijas
Kara miitiiias kara Hnkuta f lits Daugavpili im kartiņa JVfe 4740, uz Borisa Grīiimaņa
Daugavpils cietoksnī, Embotes iela Ns 26, gtupas kanclejā, izsludina
20. maijā 1925. g., pulksten 12, par jumtu
lail&lllC
#AVflllC
pārklāšanas darbu izvešanu 202. verstes
IflU'IU* l?iyil3
šķūņos NsNs 176, 177, l78, 179 un vasaras slimnīcas ēkas NsNs 273, 274 un 275.
Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnes, ka ari lūgumi, piedalīties mutiskā
solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupai torgu dienā līdz
pulksten 12
Pie piedalīšanas

torgos

jāiemaksā drošības nauda

Kara

būvniecības

pārvaldes

būvju

un īpaš. daja

uz sīkiem ēku ūdensun ceļu remontu darbiem.

Darbi izvedami tekošā 1925./26. budžeta gadā (līdz 31. martam 1926. g.)
uz atsevišķu uzdevuma pamata sekošos rajonos:

Mangaļsalu,

Bolderaju

un

3897

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu

nod.

izsludina par nederīgu 1924. g. 8. janvāri
ministrijā, Rīgā izdotu ārzemes
pasi ar Ns 209, uz Zigfrīda Zeidlera
vārdu.
3898
nodaļa

Rīgā.

3899

[ Dažādi sludinājumi.

Rīgas armatūra un nahfiMta

wi techniskos noteikumus.

3784

d. Pec notikušas konkurences nekādi piedāvājumi netiks pieņemti.
e. Pārvalde patur sev tiesību piešķirt darbus nesaistoties ar lētāko uzņēmēju.

Cēsīs,

26. maijā š. g., pulksten 10 no rītā, Cēsīs, Lielā Dātza ielā Ns 4-b,

pārdos vairāksolītajiem

3

756

vienu motocikletu „RoyalRuby" 12_ HP,daž. materiālus un nevajadz. inventāru.
1
Tuvākas ziņas kanclejā, Cēsīs, Liela Datza iela Ns4-b, ikdienas no pulkst. 9—15.

ii-itu
sabiedrība
JiMni!.
g.
(Bilance uz
1. janvāri 1925.

A k t i v s.

akciju
sabiedrības
zvērināti kuratori
saskaņā
ar tirdzn. not. 426. pantu
uzaicina
minētās
akciju
sabiedrības
kreditorus ierasties uz

kreditoru
kūja

pilno

sapulci,]

notiks 28. maijā 1925. g., pulksten

telpās,
6 vakarā, Rīgas apgabaltiesas
ar sekošo
dienas kārtību:
1) zvērinātu kuratoruziņdjums un pārskats,
2) zvērinātu kuratoru darbības apstiprināšana,
3) zvērinātu
kuratoru
atalgojumu noteikšana,
4) konkursa valdes ievēlēšana,
5) dažādi jautājumi un ptiekšlikumi.
Rīgā, 13. majjā 1925. g.

Ls
976.97

Kase

._
Tekoši rēķini
iestādes

citas kredit-

Aizdevumi pret vekseļiem
Dalības nauda cjtās kreditiestādēs
.
.
.

Tekoši izdevumi
Pārejošas sumas
Inventārs
Dividende
Aizņem, augļi

. . .
...

.

.

.

_^
Kopā

Ls

P a s i v s.
Pamata kapitāls
....

I7

Rezerves kapitāls . . .
235.75 Noguldījumi
. .
. ..
137,958.66 Aizņēmumi
Spec. tek. rēķini

.

1'u

Aq, 1
'
tni ift
,nois
>^
oceVa

.

l,8ot>.'»

9.50
980.96

__ —
143.26L48

Kopā

143,261.48

',,, _

10

1,832.- Dividende
261.25 Aizdevumu augļi . .
•
394.39 Peļņa par 1924. g. . . .
612. —

Valde.

3036

Izsludina par nederīgu Pāvela Bernharda d. Garfelda ārzemes pasi at
Ns 2264, izdotu
1924. g 28. marta,

Maksāt nespējīgās

a. Darbi tiek izdoti
pēc apstiprinātām no Kara būvniecības pārvaldes
tekošā 1925./26. budžeta gada vienības cenām, kā ari cenām uz darba spēka un
materiāliem.
b. Piedāvājumi nomaksājami ar attiecīgu zīmognodokli, pievienojot drošības naudu uz katra rajona darbiem Ls 400.—
c. Piedāvājumi iesniedzami līdz 28. maijam 1925. g., pulksten 9^2 Kara
būvniecības pārvaldes būvju un īpašumu deļā, iepriekš parakstot līguma projektu

ceļu inženiers

izsludināta pat
3895

Ārlietu ministr, ārzemju pasu

(galīgu), bez pēckonkurenc.

Apriņķa

ar šo tiek

1 ārlietu

JAUKTU KONKURENCI

1) Pārdaugavā un viņas apkārtnē, ieskaitot
Daugavgrīvu.
2) lekšrlgā un Jelgavā.
3) Rīgā un viņas apkārtnē.
4) Cēsīs, Valmierā un Valkā.
5) Vecgulbenē, Alūksnē, Bolvos un Lipnā.
6) Krustpili, Jēkabpilī, Pļaviņās un Stopiņos.

zaudēta
un
nederīgu.

2
darba dienās no
nāta par nederīgu.
3914

izsludina 28. maijā 1925. gadā, pulksten 10,

vadu, kanalizācijas

Latvijas universitātes leģitimkartiņa
Ns 5127, uz Artura Segliņa vardu pa-

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa Ns 7936, uz Emmas Zauska
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izsludi-

10 u/o apmērā no apsti-

prinātu darbu maksas aprēķinu sumas.
Darbu maksas aprēķinus un noteikumus var apskatīt
pulksten 9—15, Daugavpils grupas kanclejā. Torgi galīgi.

vārdu nozaudēta un ar šo tiek izsludināta par nederīgu.
3896

klubs

Latv. mākslinieku

a telpa* *
Rīgā, Vaļņu ielā 41, svētdien, 24. maijā 1925. g., pulksten 11 rītā, klub

pilna biedru sapulce. ļ
Dienas
1)
2)
3)
4)
5)

kārtība:

Sapulces prezidija vēlēšanas.
Valdes ziņojums.
Revizijas komisijas ziņojums un gada pārskata pieņemšana.
^
Dažādi jautājumi.
v
v a _1 d e'?
Valdes un revizijas komisijas velēšana.
—

Talavijasfilistru

biedr.

ārkārtēja pilna sapulce
27. maijā 1925. g.,

pulksten

8 vakarā.

Dienaskārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.

Nacionālais t«at "vafc
/«
16. maija, jmlksten 7
.Svētā £omoub

Sestdien,
Svētdien,

17. maijā,

Lilijas

pulksten

' 1/

^

Štengel viesizrāde .

,Xaielts .
2) Nama pārbūves jautājuma galigā iz^
lemšana.
19. maija, pulkst. J I
Otrdien,
3) Talavijas 25 gada pastāvēšanas svētku
viesizrāde
Štengel
LIHIas
svinēšanas jautājums.
3911
. .
Pirmo rel214) Dažādi jautānmr.
tt
Ši sapulce būs pilntiesīga neatltatīgi
Zvērināti kuratori
3£of>$'
ftTisS
„^*».
«»
zvēr. advokāts Bergmann un zvēr. no ieradušos biedru skaita.
._„«•
komedijaDžeromaf
K.
Valde.
3904
adv. pal. Kaehlbrandt. . 3906
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

