
Valdības rīkojumi un pavēles

a Instrukcija
par ministru kabineta iekšējo

darbību un kārtību.
(Izdota uz ministru kabineta iekārtas 22. p.

pamata.) -
I. Ministru kabineta sēdes.

1. Ministru kabineta sēžu laiku un
vietu nosaka ministru prezidents.

2 Sēdes sasauc valsts kancleja mi-
rsti u prezidenta uzdevumā.

3. Sēdes vada ministru prezidents,
bet viņa prombūtnē ministru prezidenta
norādīts kabineta loceklis.

4. Kārtējo sēžu dienas kāitlba pazi-
ņojama sēdes dalībniekiem vismaz d;enu
pirms sēdes, bet apspriežamie likumu,
noteikuma un instrukciju projekti — divas
dienas iepriekš.

5 Dienas kārtībā ietilpst iepriekš at-
zīmēti temati. Min'stru prezidentam ii
tiesība dienas kārtību papildināt, vai no
ņemt no dienas kāitlbas vienu vai otru
tematu.

6. Debatu kārtību un ilgumu nosaka
sēdes vadītājs.

7. Par pārspriestiem priekšmetiem jā-
nobalso. Balsošana vienmēr notiek atklāti.

8. Atsevišķas domas jāpieteic sēdē
pēc nobalsošanas un jāiesniedz rakstiski
divu dienu laikā, skaitot no sēdes dienas.

9 Par ministru kabinetā pārspriestām
«etam protokolē valsts kanclejas di-
lektors vai viņa vietas izpildītājs.

10. Protokols galīgi sastādams divu
dienu laikā.

11. Galīgi sastādīto protokolu pa-
raksta sēdes vadītājs un protokola vedējs.

!2. Valsts kancleja piesūta protokola
norakstu visām ministrijām un valsts
kontrolei, kā ari rūpējas par protokolu
komplektēšanu vienkopus un uzglabāšanu.
, 13. Iebildumi pret protokola saturu
iesniedzami rakstiski triju dienu laikā,
skaitot no protokola saņemšanas dienas
resorā.

'4. Kā atsevišķas domas, tā iebil-
dumus pret protokola saturu pievieno
Pie attiecīgā protokola.

15. Ministru kabineta slepenos Ie-
kraus ieraksta sevišķā grāmatā, kura
S'abājas valsts kancleja. Šādu lēmumu
faturu valsts kancleja paziņo tikai iein-
«fesēto resoru vadītājiem.

"? Iesniegumi ministru
kabinetam.

. 16. Ministru kabineta izspriešanai
kutami likumu un tie noteikumu un
«istrukcjju projekti, kā ari priekšlikumi
""ja utājumi , kuru izšķiršana, uz pasta-
080 "kūmu pamata, piekrīt kabinetam.

ieVr ' Visi kat>inetā apspriežamie pro-

ar
II Un Priekšlikumi iesniedzami rakstiski
resora vadītāja parakstu.

18. Likumu, noteikumu un instrukciju
projekti iesūtāmi 14 eksemplāros (1 ori-
ģinaleksemplars, 13 apliecināti noraksti);
līdz ar projektiem iesūtāmi tādā pašā
eksemplāru skaitā paskaidrojumi, kuros
aprādama projektētā bkuma, noteikumu
vai instrukcijas vajadzība, izdevumu ap-
reķins, _ kurus izsauc jaunais projekts, un
svarīgāko nosacījumu (atsevišķo pantu)
motivējums. Attiecībā uz nodokļu likum-
proļektiem paskaidrojumā ievietojams ari
aprēķins par to, cik, apmēram, lielu
ienākumu jaunais nodoklis vai nodokļa
paaugstinājums valstij var dot (Satver-
smes Sap. 1921. g. 15. apriļa lēmums).
Tāpat_ iesniedzot citus priekšlikumus, kuru
realizēšana prasītu jaunus izdevumus no
valsts kases, jāpieliek klāt ari šo izde-
vumu apmēra aprēķins.

19. Attiecībā uz projektiem, kuros
ieinteresēti vairāki resori, jāsazinās ar
attiecīgiem resoriem pirms projektu
iesniegšanas kabinetā.

20. Ja kāds no resora vadītājiem
atzīst par nepieciešamu izdot likumu vai
ari papildināt vai pārgrozīt pastāvošo
likumu, noteikumus vai instrukciju, kuri
ietilpst otra resora kompetencē, tad tādi
projekti iesniedzami attiecīgā resora
vadītājam. Ja pēdējais atteicas tos virzīt
tālāk, projekta iniciators var iesniegt
kabinetam priekšlikumu, izšķirt projekta
vēlamību.

21. Iekam likuma vai noteikumu pro-
jektu iesniedz kabinetam, tas, līdz ar
paskaidrojumiem, iesūtāms (2 eksempl.)
kodiiikacijas nodaļas atsauksmei (sk.
noteik. par kodiiikacijas nodaļu 5. p.
4. pk. un piez.). Tāpat kodiiikacijas
nodaļas atsauksmei iesūtāmi instrukciju
projekti, kurus izdod kabinets uz pa-
stāvošo likumu pamāta.

22. Ja kodiiikacijas nodaļa taisa pie
projekta kādus iebildumu?, kurus resora
vadītājs atzīst par nepieņemamiem, tad
līdz ar projektu kabinetā iesūtāmi kodi-
iikacijas nodaļas iebildumi vai ar; pavad-
rakstos jāaizrāda uz domu starpībām
starp resoru un kodiiikacijas nodaļu.

23. Iesniedzot projektu kabinetā, pa-
vadrakstā jāaizrāda, kādā kārtībā resora
vadītājs vēlas to virzīt tālāk: iesniegt
kā projektu Saeimai, vai ari izdot La-
tvijas Republikas Satversmes 81. panta
vai pārvaldes kārtībā.

24. Pirms projekta apspriešanas kabi-
netā pilnā sastāvā to pārbauda notechniskās
puses sevišķa kolēģija (mazais kabinets),
kuru ieceļ kabinets no sava vidus. Mazā
kabineta iepriekšējai apspriešanai var
nodot ari citus kabinetā iesniegtus priekš-
likumus.

25 Pēc tam, kad projekts pieņemts
ministru kabinetā, attiecīgais resora vadī-
tājs saskaņo to ar kabineta lēmumiem
un galīgā redakcijā iesniedz valsts kanc-
lejai ar savu parakstu (3 oriģinal-

eksemplaros), atstājot vietu ministru
prezidenta parakstam. Pie likumprojekta,
kurš iesniedzams Saeimai, jāpievieno
(tāpat 3 eksemplāros) paskaidrojums,
kurš saskaņojams ar kabineta lēmumiem
un kuru paraksta resora vadītājs. Pēc
tam, kad likumprojektu, noteikumus vai
instrukciju parakstījis ministru prezi-
dents, valsts kancleja to virza tālāk,
saskaņā ar ministru kabineta lēmumu,
un attiecīgos gadījumos rūpējas par iz-
sludināšanu .Valdības Vēstnesi". Likum-
projekts, noteikumi vai instrukcija ap-
zīmējami ar tās dienas datumu, kad tie
pieņemti ministru kabinetā.

26. Noteikumi, kuri pieņemti Latvijas

Republikas Satversmes 81. panta kārtībā,
iesūtāmi valsts kancleja ar tādu aprēķinu,
lai tos varētu nekavējoties izsludināt un
likumā noteiktā laikā iesniegt Saeimai.

27. Likumprojektu, noteikumu un in-
strukciju oriģināli glabājas valsts kancleja.

28. Iesniegumi, kuriem nav likum-
projekta, noteikumu vai instrukcijas rak-
stura, iesūtāmi viena eksemplārā.

29. Iesniegumi (28. p.) pamatojami
ar nepieciešamiem paskaidrojumiem un
motīviem. Ja pie iesnieguma pievieno
atiiecīgu lietu, dokumentus vai citus ma-
teriālus, tad to saturs aprādams iesnie-
gumā.

30. Iesniegumam (28. p.) jāpievieno
(uz atsevišķa papira vai tekstā) ministru
kabineta lēmuma projekts tādā redakcijā,
kādā tas, pēc resora vadītāja ieskatiem
būtu pieņemams.

31. Attiecībā uz iesniegumiem (28. p ),
kuros ieinteresēti vairāki resori, jāievēro
sīs instrukcijas 19. panta noteikumi.

32. Iesniedzot ministru kabinetam
projektus un priekšlikumus, kuriem sa-
kars ar valsts ieņēmumiem un izdevu-
miem un kuri paredz rīcību ar valsts
mantu, jāievēro likuma par valsts kon-
troli 6. panta nosacījums.

33. Līgumi, kuru apstiprināšana pie-
krīt kabinetam, vai līguma projekti, kuri
noslēdzami uz kabineta pilnvaras pamata,
iesūtāmi 14 eksemplāros (skat. 18. p.).
Līgumiem, kuri noslēgti citā (ne valsts)
valodā, vai kuros bez latviešu valodas
par autentisku atzīta vēl kāda cita va-
loda, pievienojams ari attiecīgas citas
valodas teksts (vienā eksemplārā).

34. Līgumi, kuri piekrīt Saeimas rati-
ficēšanai, iesniedzami un virzāmi tālāk
18. un 24. pantā paredzētā kārtībā.
Šādiem līgumiem ! jāpievieno ratificē-
šanas likumprojekts.

35. Iesniegumos par ierēdņu iecel-
šanu vai apstiprināšanu amatā jāatzīmē
ieceļamā stāvoklis un iepriekšējā dienesta
gaita. Liekot priekšā iecelt vai ap-
stiprināt amatpersonu, kura no jauna
iestājas valsts dienestā, iesniegumā jāat-
zīmē ieceļamā vai apstiprināmā vecums,
izglītība un iepriekšējā darbība.

36. Visi priekšlikumi attiecībā uz
budžetu, kreditiem un naudas izmaksām
no valsts ' kases, ciktāl tie izšķirami ar
kabineta lēmumiem, iesūtāmi finansu
ministrim, kurš tos iesniedz kabinetam
ar savu atzinumu.

37. Visus iesniegumus, kurus iesūtot
nav ievēroti šīs instrukcijas noteikumi,
valsts kanclejai pienākas nosūtīt atpakaļ
iesniedzējam.

Rīgā, 1925. g. 23. jūlijā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Valsts kanclejas direktors

D.Ru d z ī t s.

Lēmums Nr. V2430
1925. g. 24. jūlijā.

1) Pārņemt Jelgavas apriņķa vidus-
skolu Zaļeniekos valsts uzturēšanā, skai-
tot ar 1925. g. 1. aprili un saukt viņu
uz priekšu par Zaļenieku valsts vidus-
skolu ;

2) pārskaitīt Zaļenieku valsts vidus-
skolas attiecīgās klasēs visus bij. Jelga-
vas apriņķa vidusskolas Zaļeniekos skol-
niekus un skolnieces;

3) atstāt par Zaļenieku vidusskolas
direktora vietas izpildītāju līdzšinējo
Jelgavas apriņķa vidusskolas direktora
vietas izpildītāju Jāni Osīti, sākot ar š. g.
1. aprili līdz š. g. 31. jūlijam;

4) atstāt, skaitot ar 1925. g. 1. aprili,
par Zaļenieku valsts vidusskolas skolo-
tājiem uz brīva līguma pamata ar algu
pēc pieņemtām valsts darbinieku nor-
mām visus bijušās Jelgavas apriņķa
vidusskolas Zaļeniekos skolotājus un par
darbveža vietas izpildītāju līdzšinējo
Jelgavas apriņķa vidusskolas darbvedi,
bet no 1925. g. 31. jūlija skaitīt visus
šai punktā minētos darbiniekus par at-
svabinātiem no dienesta pienākumu iz-
pildīšanas Zaļenieku valsts vidusskolā;
pārējo personālu pieņemt saskaņā ar
budžetā noteikto darbinieku skaitu un
atalgojumu;

5) nodot* Zaļenieku valsts vidusskolai
Jelgavas apriņķa vidusskolas darbvedību
un arehivu, kā ari inventāru, bibliotēku,
mācības līdzekļus un vispārīgi visas
lietas.

Izglītības ministra vietas izpildītājs
P. Juraševskis.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
51. saraksts

par Bēru Kulleri, kurš ar ministru
kabineta lēmumu uzņemts Latvijas pa-
valstniecībā š. g. 21. apriļa sēdē.

Rīgā, 1925. g. 27. jūlijā. N° 40815 III.
Iekšlietu ministrijas administratīvā

departamenta vicedirektors
V.Lud i ņ š.

Nodaļas vadītāja v. P. Kurzemnieks.

52. saraksts
par personām, kas uz ministru kabineta
lēmumu uzņemtas Latvijas pavalstniecībā

š. g. 28. maija sēdē.
1) Marnics Harijs, 2) Ziglevič Lidija,

3) Grudinskis Mitrofans, 4) Grudinskis
Semjons, 5) Luzgins Sergejs, 6) Strante
Bernards, 7) Astaške.vičs lija, 8) Druk-
steins Fēliks, 9) Jadavaļskis Aleksandrs,
10) Šujanovs Pavels, li) Šmidts Edgars,
12) Zalcgebers Alfrēds, 13) Dodančuks
Pēters, 14) Medvedjevs Stepans, 15) Med-
vedjevs Feodors, 16) Stepariovs Ale-
ksandrs, 17) Vasiļevska Marija, 18) Vla-
dimirovs Aleksandrs, 19) Althauzens Pa-
vils, 20) Freimuts Kārlis, 21) Hirš Eli-
zabete, 22) Jungs Alfrēds, 23) Murome
Heinrichs, 24) Zirings Jānis, 25) Arro-
nets Valters, 26) Āboliņš Jānis, 27) Bluss
Jāzeps, 28) Baer Anna-Matilde, 29) Ben-
sons Olgerts-Reinholds-Arvids, 30) Bēr-
tulis Jānis, 31) Bērzkals /ānis, 32) Bač-
manovs-Lipovacs Mchails, 33) Bairiunas
Andrejs, 34) Baldermans Jāzeps, 35)
Baldermans Paulis, 36) Bērziņ Minna,
37) Bulzgis Staņislavs, 38) Brokhuzen
Maigarete, 39) Dušels Ansis-Alberts,
40) Dalichs Kārlis, 41) Fogels Jānis,
42) Fabian Olga, 43) Grinberg Minna-
Natalija, 44) Grudinskis Maksims, 45)
Graudiņš Pēteris-Voldemars, 46) Horst
Milda, 47) Hiršs Gustavs, 48) Hān, alias
Gaile Margriete, 49) Ingelevičs Vladislavs-
Feliks, 50) Jankovičs Nikolajs, 51)Jozev
Lilija, 52) Knipen Natalija-Lucija-Luiza,
53) Kolke Ādolfs, 54) Karpovs Gerhards-
Arnolds, 55) Kuzminovs Poliekts, 56)
Kostko Nikolajs, 57) Klibus Anna, 58)Kru-
tikovs Pavils, 59) Kuļikovskis Vitolds,
60) Konrādi Kārlis, 61) Kunhofs Teodors-
Julius, 62) Knabik Anna, 63) Laumans
Fricis, 64) Leiget-Laugal Terēze, 65) Lei-
gft-Laugal Elza, 66) Logge Fridrichs.
67) Laukalejs Jānis, 68) Moldons Johans-
Eduards, 69) Moldons Eduards-Richards,
70) Much Kārlis, 71) Meirons Jānis-
Richards, 72) Maldutis Kazimirs, 73) Meng-
den Gizela, 74) Maršalks Pēteris, 75)
Mitkus Franciskus, 76) Maidell Agneze,
77) Melecs Rūdolfs, 78) Nacha Emilija,
79) Nikolajevs Jefrems, 80) Palencs Teo-
dors, 81) Ports Georgs, 82) Podborečeskis
Eduards, 83) Podborečeska Johanna,
84) Podborečeska Alvice, 85) Paužolis
Jānis, 86) Paužolis Jānis, 87) Paas Lilija-
Johanna, 88) Paupis Krišjāns, 89) Pocus
Anna-Veronika, 90) Reichmanbergs Dā-
vus, 91) Rūje Fricis, 92) Tomen Emilija,
93) Zaķis Rozalija-Valentine, S4) Svikša
Osips,_ 95) Žurevska Annete-Augušie,
96) Stūrmanis Otto. 97) Silvanovičs Jā-
nis, 98) Spekmans Jēkabs, 99) Sormuis
Mārtiņš, 100) Sipņevskis Broņislavs,
101) Šefer Helene-Karline, 102) Silčen-
kovs Antons, 103) Zariņš Vilhelms,

Valsts Prezidenta pavēle.
Instrukcija par ministru kabineta iekšējo

darbību un kārtību.

Rīkojums par Zaļenieku valsts vidus-
skolu
^^
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Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1925. g. 27. jūlijā.

Nr. 490.
Atvaļinu no aktivā kara dienesta pa-

visam slimības dēļ par nederīgu atzīto
Aviācijas diviziona kara ierēdni Teodoru
V a s i 1 je v u.
Pamats: L. R. S. 42. p. un kara

kl. lik. 134. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministra vietas izpildītājs

Ed.Lai m i ņ š
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Latvijas vadības j^w efideis te&ra5csts
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Redakcija: ^^^BŽk
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Sludinājuma maksa:
a) tiem sludinājumi līdz 30 vlen-

īlejifām rindiņām ..'... 3 lat. 60 saat.
par katra tālāku rindiņu . . — . 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņa — . 16 ,

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa (par obligat. siudin.) . — . 20 .



104) Žakevičs Jāzeps, 105) Solovjevs
Artemijs, 106)Strūherg Lība, 107) Štrom-
bergs Vilis, 108) Šulcs Emils, 109) Če-
chanovska Doroteja, 110) Tiedenbergs
Ida-EIfrida, lll)TrolimovaAnna, 112)Tiš-
kins Francis, 113) Uiman Minna, 114)
Viksne Anna-Margarete, 115) Veinbergs
Eduards. 116) Volčonok Basja, 117) Vil-
ciņš Nikolajs, 118) Vilciņ Berta,
119) Aronovs Vulfs, 120) Bochans Ivans,
121) Bochans Vasilijs, 122) Bochans
Jānis, 123) Beļajeva Feodosija, 124)
Blumenau Paulīne, 125) Cecha Ādolfs,
126) Cipperts Šolems, 127) Cinmans
Arons, 128) Drabats Staņislavs, 129)
Fronholds-Treu Guido, 130) Groll Ida-
Vanda, 131) Gezelle Augusts, 132) Gur-
Čenko Miķelis, 133) Goldrings Miķelis,
134) Chochoms Gecels, 135) Hartvigs
Kārlis-Augusts, 136) Hiršbergs Sīmans,
137) Herbst Vilhelmine, 138) Janzens
EmilsOtto, 139) Kromins Jēkabs, 140)
Kateņina Elizabete, 141) Lukšans Ādolfs,
142) Landsbergs Maksis-Maksimilians,
143) Matešs Miķelis, 144) Markvaids
Augusts, 145) Oboliksts Konstantīns,
146) Perecmans Abrāms, 147) Perners
Alfrēds, 148) Reimers Aleksandrs, 149)
Rabinsons Minna, 150) Rabinson Hvale.
151) Rabinson Zara, 152) Rišmans
Aleksandrs, 153) Rjadovkina Jevdokija,
154) Riss Pavels, 155) Zeume Elizabete,
156) Žebrovskis Vicents, 157) Šadchans
Pinchus, 158) Stacikovičs Jegors, 195)
Šofers Jūlijs, 160) Šilinceva Elizabete,
161) Stasjun Urzula, 162) Šimilevičs
Fisels, 163) Sageus Aleksanders, 164)
Šalkovska Jadviga, 165) Zachodniks Dā-
vids, 166) Tolčinskis Leons, 167) Tisova
Aleksandra, 168) TiŠkevičs Antons, 169)
Trauba Izraels, 170) Ullman Elizabete,
171) Verbickis Antons, 172) Vāgenheims
Leopolds, 173) Aizpor-Čaplis Aleksandrs,
174) Dinvietis Žanis, 175) Didžerskis
Jāzeps, 176) Fabijanovičs Alfons, 177)
Fieimans Leo, 178) Gudovskis Jānis,
179) Greiners Aleksejs, 180) Hafferbergs
Aleksandrs, 181) Infantjevs Teodors,
182) Kīns Rūdolfs, 183) Kosevičs Leons,
184) Kudrjavcevs Grigorijs, 185) Kaže-
mjans Jāzeps, 186) Kriščunas Stašus,
187) Karevs Vladimirs, 188) Liperts Ro-
berts, 189) Lins Ernests, 190) Medve-
djevs Timofejs, 191) Nerings Gustavs,
192) Pirožoks Onufrijs, 193) Perepļet-
ņikovs Boris, 194) Poleckis Teodors,
195) Radeckis Reinholds, 196) Raestas
Herberts-Ēduards, 197) Stavišinskis Sta-
ņislavs, 198) Zacharenko Gabriels,
199) Sipņevskis Jānis, 200) Šreders Ro-
berts, 201) Zilis Ādolfs, 202) Sobčaks
Pāvils, 203) Šindelis Filips, 204) Žakars
Vilis, 205) Tubans Jāzeps, 206) Torbe
Hackels, 207) Vaheis Juhans, 2Q8) Vla-
sovs Jānis un 209) Vitkovskis Kārlis

Rīgā, 1925. g. 27. jūlijā. N° 40816 III.
Iekšlietu ministrijas administratīvā

departamenta vicedirektors V. Ludiņš.
Nodaļas vadītāja vietā

P. Kurzemnieks.

53. saraksts
par Stefanu Bačkovsku, kurš ar mi-
nistru kabineta lēmumu uzņemts Lat-
vijas pavalstniecībā š. g. 1. jūnija sēdē.

Rīgā, 1925. g. 27. jūlijā. JVa 40814 III.

Iekšlietu ministrijas administratīvā
depaitamenta vicedirektors

V.Ludiņš.
Nodaļas vadītāja v. P. Kurzemnieks.

Eksterņu pārbaudījumi.
Skolu virsvalde paziņo, ka eksterņu

pārbaudījumi vidusskolu kursa apmērā
pie izglītības ministrijas eksaminācijas
komisijas sāksies pirmdien, š. g. 3 au-
gustā, pulksten 4 pēc pusdienas valsts
technikuma \elpās, Rīgā, Valdemāra
ielā Ns lc Pārbaudījumu saraks.s iz-
likts redzamā vietā izglītības miaistrijas
uzgaidāmās telpās.

Skolu virsvalde.

Paziņojums.
Sakarā ar Pērses upes tilta pārbūvi

91. km uz posma Aizkraukle Koknese
sestdien, 1. augustā, norīkota pasažieru
pārvadāšana no vilc. K« 37 ar pārsēšanos
pie minētā tilta, bet vilc. Ns 130 aizturēs
Skrīveros līdz pulksten 13.14, t. i. divas
stundas 32 min. virs paredzētā sarakstā
stāvēšanas laika.

Eksploatacijas direktora
vietas izpildītājs R. Lielais.

Pasažieru nodaļas vadītājs T. M i e z an s.

Paziņojums.
Ievērojot to, ka rīkojums un atgādinā-

jums par ārstniecības līdzekļu reklamē-
šanu («Valdības Vēstneša" 1919. g. 18.
numurā un «Valdības Vēstneša' 1921. g.
129. numurā) netiek pienācīgi ievērots,
farmācijas valde paziņo, ka uz priekšu
laikrakstus, kuri minēto rīkojumu neiz-
pildīs, sauks pie atbildības tiesas ceļā.

Rīgā, 1925. g. 25. jūlijā.
Farmācijas valdes priekšnieka

vietas izpildītājs M. Pusbarnieks.
Darbvede E. Lldak.

Iecelšanas.
Lēmums *fe V-2429.

1925. g. 24. jūlijā.
Atsvabinu Jāni Osīti uz paša lūgumu no

Zaļenieku valsts vidusskolas direktora vietas izpil-
dītāja pienākumiem, skaitot no 1925. g. 31. jūlija.

Izglītības ministra vietas izpildītājs
P. Juraševskis.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

*
Pavēle K« 58.

IeceJu līdzšinējo Tukuma-Talsu zemes grāmatu
nodaļas sekretāra palīgu Jāni G o b z i ņ u par
Jekabpils-Ilūkstes zemes grāmatu nodaļas sekretāru.

1925. g. 24. jūlijā.
Tieslietu ministrs P. Juraševskis.

*
Pavēle Mš 59.

Ieceļu Pāvilu Laizānu par notāru Daugavpilī.
1925. g. 24. jūlijā.

Tieslietu ministrs P. Juraševskis.

Rīkojuma Jft 91.
Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma 6. pantu

ieceļu zemes vērtēšanas daļas vecāko taksatoru
Andreju Īvansonu-Jasonu par Rēzeknes
apriņķa Varkļanu pagasta zemes vērtēšanas komi-
sijas priekšsēdētāju.

Rīgā, 1925. g. 28. jūlijā.
Zemkopības ministrs M. G a i 1i t s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi

Rīgas dzīvok|u nodokļa papildi-
nājums.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes
š. g. 18. jūnija lēmumu, kas apstipri-
nāts ar Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta š. g. 9. jūlija rakstu
JV6 105158, Rīgas pilsētas valde ar šo
paziņo, ka noteikumos par dzīvokļa no-
dokli Rīgas pilsētā 7. § tiek papildināts
ar šāda satura 3. punktu:

,3. Namos, kuri celti vai izbūvēti
pēc 1918. gada 18. novembra,
vai kuri pēc likuma par telpu
īres spēkā nākšanu caur kapitāl-
remontiem uz nama īpašnieka
rēķina pārvērsti no neapdzīvo-
tiem apdzīvojamā stāvoklī, kad
Īres maksa ir ne mazāk par
20° o augstāka par tamlīdzīgu
dzīvokļu parasto vietējo cenu,"

Rīgas pilsētas galvas biedrs
Sadovskis.

l Pilsētas sekretārs P ļ a v i n sk i s.

Saistoši noteikumi
par sludinājumu, afišu un reklāmu
izlikšanu Auces pilsētas robežās.

Pieņemti Auces pilsētas domes
1925. g. 11. jūlija sēdē pr. N°15§3a
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1925. g.

21. jūlija rakstu Ns 105406.

1. Visi _ sludinājumi, afišas un re-
klāmas, kāda veidā vien tie tiktu iz-
gatavoti, var tikt izlikti Auces pilsētas
robežas vienīgi uz specieli priekš tam
ieiīkotām no pilsētas valdes sludinājumu
vietām-galdiņiem.

Piezīme. Par 1. pantā minētiem
sludinājumiem, aiišām un reklāmām
pilsētas pašvaldība ņem nodokli
domes noteiktā apmērā. Nodoklis
nomaksājams pilsētas valdē iepriekš
sludinājumu, afišu un reklāmu izlik-
šanas, kuri apzīmējami ar zīmogu.

2. Pirms sludinājumu, afišu un re-
klāmu izlikšanas uz sludinājumu gal-
diņiem, tie jāiesniedz pilsētas valdei
2 eksemplāros.

3. Auces pilsētas teritorijā noteikti
aizliegts izlikt sludinājumus, afišas un
reklāmas uz māju sienām, būvēm, tele-
grāfa, telefona un apgaismošanas vadu
stabiem, sētām, pie parku un aleju
kokiem un ari citās no pilsētas valdes
neatļautās vietās.

4. Aizliegts iznicināt vai pārklāt tādus
sludinājumus, kuru termiņš vēl nav no-

tecējis. Uz katra sludinājuma galdiņa
izliekams ne vairāk par 1 eksemplāru.

5. Par šo noteikumu neizpildīšanu
atbildīgi ir sludinājumu-afišu izdevēji
(izrīkotāji), kā ari izplatītāji, raugoties
pēc viņu līdzdalības pārkāpumā.

6. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu izsludināšanas ,Valdības
Vēstnesī".

7. 14 dienu laikā pēc šo noteikumu
spēkā stāšanās māju īpašniekiem vai
viņu pārvaldniekiem ir jānotīra līdz šim
uzlīmētie uz aizliegtām vietām sludi-
nājumi.

8. Šo noteikumu neizpildltājus sauks
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

Auces pilsētas galva F. Grauds.
2 Sekretārs (paraksts).

Noteikumi
par sludinājumu un afišu nodokli

Aucē.
Pieņemti no Auces pilsētas domes 1925. g.
sēdē 11. jūlija pr. Jsfe 15 § I. p. 4 un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta rakstu Nfe li 5399 no 1925. g.

21. jūlija.

1. Auces pilsētai par labu jāmaksā
a) sludinājumu nodoklis,
b) afišu nodoklis.
2. a) Sludinājumu nodoklis jāmaksā —

no sludinājumiem Aucē izdotos laik-
rakstos, žurnālos, kalendāros un citos
drukas darbos 5% lielumā no sludinā-
juma faktiskās (netto) cenas. No sludi-
nājuma nodokļa atsvabināti:

1) Valsts un komunālo iestāžu sludi-
nājumi,

2) darba meklētāju sludinājumi un
3) plakāti, afišas un sludinājumi, kuri

attiecas uz pilsētas domes un Sa-
eimas vēlēšanām.

b) Afišu nodoklis jāmaksā no Aucē
izplatītām afišām, plakātiem, izrīkojumu
programām un reklāmu lapiņām — Ls 2,—
par kvadrātmetru vai tā daļu. Par afišām,
reklāmām mazākām par 1 kvadrāt-
metru nodoklis 1 santims par ik 59 kv. cm.,
bet ne mazāk par 50 santīmiem.

3. Laikrakstu vai žurnālu izdevējiem
un drukātavu īpašniekiem jāsamaksā
sludinājumu nodoklis pilsētas valdeskasē
par katru pagājušu mēnesi līdz nākoša
mēneša 15. dienai, iesniedzot pie tam
norēķinus par ieņemtām nodokļa sumām.
Attiecība uz periodiskiem izdevumiem,
kuri _ iznāk retāk kā 6 reizes mēnesi, iz-
devēji var vienoties ar pilsētas valdi ari
par citiem nodokļa norēķinu un maksā-
šanas termiņiem. Drukātavas īpašnie-
kiem jāiesniedz pilsētas valdei kā perio-
diskā laikraksta vai izdevuma pirmais
numurs, tā ari vienreizēja drukas darba
viens eksemplārs, ja tajos ievietoti vai
paredzēti ievietot ar nodokļiem aplie-
kami sludinājumi.

4. Laikrakstu un žurnālu izdevējiem
un drukātavu īpašniekiem uzlikts pie-
nākums savās grāmatās iekārtot sludi-
nājumu kontus tā, ka caur to tiek ga-
rantēta nodokļu kontroles iespējamība.
Nepilnīgas grāmatvedības gadījumos pil-
sētas valdei tiesība prasīt sevišķu grā-
matu vešanu, kura nodrošinātu afišu uu
sludinājumu nodokļa pareizas kontroles
iespējamību.

5. Pirms afišu izlikšanas uz sludinā-
jumu galdiņiem jeb izplatīšanas citādā
veidā pilsēta afiša, reklāma u. t t. jā-
iesniedz pilsētas va'dei 2 eksemplāros
priekš atvēlēs, līdz ar izplatāmām afišām,
jānomaksā pilsētas kasē pienācīgais no-
doklis, pēc kam pilsētas valde apzīmogo
izplatāmās afišas. Ja afišs, reklāmas
u. t t. izplatītas bez iepriekšējas no-
dokļa nomaksas, to (nodokli) piedzen
divkārtīgos apmēros.

6. Par sludinājumu nodokļa pareizu
samaksu ir atbildīgs laikraksta izdevējs
vai drukātavas Īpašnieks.

7. Uz pilsētas valdes ierēdņu piepra-
sījumu drukātavas ,'īpašniekiem un laik-
rakstu izdevējiem jādod visi vajadzīgie
paskaidrojumi, jāuzrāda attiecīgas kvītes,
grāmatas un citi nep eciešamie doku-
menti, attiecībā uz sludinājumu nodokļiem,
kā ari jāatļauj ieeja drukātavas vai laik-
rakstu ekspedīcijas telpāskontroles nolūkā:

8. Ja nodokli nesamaksā § 3. un § 5.
noteiktā laikā, tas piedzenams divkārtīgos
apmēros.

Pamats. Noteikumi par pilsētu ienā-
kumiem, izdevumiem, budžetiem un
pārskatiem P. 42—45.

Pilsētas galva F. Grauds.
2 Sekretārs (paraksts).

par_
lopu kaušanu un kartību Aizputes

pilsētas lopu kautuvē.
Pieņemti Aizputes pilsētas 1925. g. 26. junij.
domes sēde un apstiprināti ar iekšlietu mini-
strijas pašvaldības departamentu 1925 ead»

16. jūlija rakstu Jsfe 105305.
1. Aizputes pilsētā un pilsētas admi.

nistrativās robežas, izņemot Brūdera gģ
Mežsarga mājas, mājlopu kaušana Urdz.
niecības nolūkos, kā ari paša vajadzj.
bām, atļauta vienīgi tikai pilsētas lopg
kautuve.

2. Pilsētas kautuvi pārzin veterinar.
ārsts vai ari no attiecīgas valdības iestā-
des apstiprināts veterinarfeldšers. Kau-
tuves atslēgas glabājas pie kautuves uz.
rauga, kurš ari rūpējas par tīrību kau-
tuvē.

3. Kaušanai nolemto lopa veselībai
stāvoklis pirms nokaušanas jāizmeklē
kautuves pārzinim.

4. Kautuve atvērta darba dienās, katru
dienu; laikā no 1. apriļa līdz 30. sep-
tembrim, no pulksten 4 līdz 7 pēcpus-
dienā, bet no 1. oktobra līdz 31 martam
no pulksten 1 līdz 4 dienā Jūnija, jūlija'
un augusta mēneša sestdienās kautuve
atvērta no 726 līdz 7 un no saules no-
rietēšanas l/2 stundu laikā.

5. Izņēmuma gadījumos, ar kautuves
pārziņa un pilsētas valdes piekriš&nu,
kautuvi var atvērt un tanī izdarīt kau '
sanu ārpus norādītā laika.

6. Kaušanai ievedamos lopus var no-
vietot kautuves stallī; bet kautuvē ieve-
dami tikai tie lopi, kuri nolemti nekavē-
jošai nokaušanai. Kaušanai pielaižami
lopi, kuri ievesti ne vēlāki kā 1 stundu
pirms kaušanas laika izbeigšanās. Kau-
tuves stallī novietotie lopi, ja tie tur at-
rodas ilgāki par 6 stundām, ir jābaro ar
attiecīgu barību.

7. Ieeja kautuvē atļauta vienīgi per-
sonām, kuras nodarbojas ar kaušanu, kā
ari kaujamo lopu Īpašniekiem un tām
personām, kuras novietojušas kautuvē
aplūkošanai ievesto pārdošanai gaļu.

8. Ieeja kautuvē un izdarīt lopu kau-
šanu ir aizliegts: bērniem, nepieaugu-
šiem līdz 16 gadiem, kā ari redzami
iereibušām personām.

9. Aizliegts ievest kautuvē suņus, ki
ari tādus lop?s, kuri nav nolemti kau-

.
10. Kautuvē aizliegts tirgoties ar lo-

piem, gaļu, ādām u. t. t.
11. Aizliegts ienest kautuvē, kā ari 1

tur lietot reioinošus dzērienus Tāpat 1
aizliegts izturēties piedauzīgi tn trokšņot.

12. Lopu kaušanai jānotiek parastā
kārtā, iepriekš ar spēcīgu sitienu pa
pieri, apdullinot kaujamo lopu, un tūliņ
pēc jam pārgriežot ar asu nazi kakla
asins traukus un muskuļus līdz kakla
kauliem. Žīdiem atļauts kaut pēc to
rituāliem paņēmieniem.

13. Ja kautuvē kaušanai atvesto lopa
kautuves pārzinis uzskata par aizdomīgu
saslimšanā ar kādu sērgu, vai ja kaujamo
lopu pie izmeklēšanas pārzinis atrod par
slimu, tad tādu lopu kautuvē nedrīkst
kaut, bet tas tūliņ no kautuves izvedams
un novietojums atsevišķās karantīnas
telpās.

14. Visus jautājumus attiecībā uz te,
kādi kustoņi pielaižami kaušanai, no-
kauto lopu gaļas šķiras, vai gaļas nede-
rīguma cilvēka barībai nosacīšanu, 7
izšķij kautuves pārzinis, rīkodamies pēc
pastāvošiem likumiem par kaujamo lopu
un gaļas izmeklēšanu.

15. Pirms nokautā kustoņa gaļas ap-

skatīšanas no kautuves pārziņa, —
stingri aizliegts atdalīt no rumpja p'"
cus, nieres un mugurkaulu, kuri vaja-
dzīgi zināma lopa veselības stāvu.ļa ūO- :
teikšanai.

16. Pirms apskatīšanas ir atļauts iz-
ņemt no krusu un vēdera telpām orga-
nusun atdalīt galvu. Atdalītām daļām
jābūt novietotām atsevišķi, un nav at-
jauts tās aiznest no kautuves pirms to !
pārbaudīšanas.

17. Par barībai nederīgu atzīto no-
kautā kustoņa gaļu vai nederīgiem «'
sevišķiem orgāniem nekādu atlīdzību
pilsētas valde neizsniedz. Par nederīg» '
atzītā gaļa un orgāni nododami iznic!'
nāšanaL kas izdarāms uz gaļas ī]'aS'
nieka rēķina.

18. Ja gaļas īpašnieks ceļ pret ne-

derīgās gaļas atsavināšanu ierunas, tao
tas var saziņā ar pilsētas valdi un kau-
tuves pārzini, uz savu rēķinu izsauc
kādu citu veterinārārstu, kurš tad kop*
ar kautuves pārzini izšķir gaļas deri'
gurna jautājumu vaikustoņaveseli^stāvokli.



19 Ja kautuves pārzinis konstatē pie

toņu
'apskatīšanas kādas sērgas pazīmes,

vai ari, ap lūkojot gaļu, atrod, ka lops

Ilimoiis ar kādu sērgu, tad tam neka-

vējoš i par to jāziņo attiecīgai iestādei.

20. Bez vispārējas aplūkošanas no-

kauto cūku gaļa apskatāma ari mikrosko-

piski uz trichinām.

21. Visi atkritumi pie lopu kaušanas,

ķļ mēsli, dažādi atgriezumi, sarecējušas
asinis, nokautos lopos atrastie augļi u. 1.1.

saliek kautuves atkritumu krātuve, kuri

nēc nobeigta darba iznicināmi vai no-
lokāmi zemē, tos aplaistot ar netīrīto

liar bolu.

22. Pie kaušanas lietojamiem instru-

mentiem, kā ari pie kaušanas nodarbi-

nāto personu apģērbam jābūt vislielākā

tīrī bā un spodrībā.

23. Par lopu kaušanu parastā kau-
šanas laikā lopu īpašniekiem ir jāmaksā
jekošais noJoklis pilsētas pašvaldībai

par labu: u
Par katru liellopu dzīvsvarā, sma-

gāku par 180 kilogramiem . . 4,50
Par katru liellopu dzīvsvarā, no

100 līdz 180 kg 3,—
Par katru liellopu dzīvsvarā, zem

100 kg 1,50
Par katru teļu dzīvsvarā .... 0,60

Par katru aitu vai jēru dzīvsvarā . 0,50
Par katru cūku dzīvsvarā, smagāku

par 150 kg 3,—
Par katru cūku dzīvsvarā, no 100

līdz 150 kg 2,—
Par katru cūku dzīvsvarā, no 70

līdz 100 kg . . . . _. . . . 1,50
Par katru cūku dzīvsvara, no 35
lidz 70 kg _ 1,—

Par katru cūku dzīvsvarā, zem
35 kg 0,50

24. Par lopu kaušanu izņēmumu gad-
jienos un ārpus parastā, šinīs notei-
kumos, noteiktā kaušanas laika, nodoklis
nomaksājams pusotrreizējā apmērā.

25. Par vasaras laikā sestdienas va-
karos kaujamiem lopiem bez pilsētas
nodokļa ir jāmaksā kautuves uzraugam
par labu no katra kaujamā liellopa
40 santimi un no sīklopa 20 santimi.

26. Iekasājamā nodokļa apmērus pil-
sētas dome ar savu lēmumu var grozīt.
Nodokli iekasē kautuves uzraugs pret
katrreizēju kvīti.

27. Šo noteikumu pārkāpēji vai
neievērotāji saucami pie atbildības tiesas

ceļā un sodāmi saskaņā ar sodu
likumiem.

28. Šie noleikumi stājas spēkā pēc
divi nedējām no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī" .

Pilsētas galva J. Vanags.
2 Sekretārs P. Šķ i 1 i ņ š.

Saistoši noteikumi
par asenizācijas darbu izvešanu
Talsu pilsētas administratīvas

robežās.
1. Ateju vietu izvešanu izdara vienīgi

personas , kurām pilsētas valde izdevusi
attiecīgu atļauju.

2. Pie katra nama, ārpus ēkas sie-
nām, jāatrodas bedres tīrīšanas caurumam,

kufš ierīkojams tādā kārtā, lai būtu ērta
piebraukšana ar vātīm un sūcēju.

3. Atejas bedrei jābūt attiecīgā lie-
sma resp. tilpuma, sienām un dibenam
jābūt izcementētiem, ar diviem, cieši
noslēdzamiem vžkiem, kuri ērti pēc va-
ladzibas noņemami. Aizliegts uz bedres

va"kiem uzbērt zemi jeb kā citādi aiz-
jūgt. Zem tīrīšanas cauruma bedres di-
benā ierīkojams bļodveidīgs padziļinā-
jums apm. 12* caurmērā, uz kuru ved
no visām pusēm bedres dibens ar 5"
,lelu sllpumu.
Piezīme. §§ 2. un 3. min. notei-

kumi attiecināmi tikai uz jaunierl-
kojamām un remontējamām, tagad
pastāvošām bedrēm.

4- Ja bedre nebūtu izcementēta, tad
namsaimn ieks vai viņa vietnieks nevar
j*'t iebildumus par ūdens pieliešanu
°vdrē no aptīrītajā puses, ja bedrē iekrā-
jusies biezumi, kurus ar sūcēju, bez at-
raidījuma ar ūdeni nav iespējams izsmelt,
^mentē tās bedrēs aptīrītajam nav atļauts

P'eliet ūdeni.
,- Atejas bedres izvedamas vismaz
vienu reizi gadā, bet uz pilsētas valdes,
«nuaias komisijas vai policijas piepra-
SU ~~ k&trā > pieprasījumā noteiktā
„'!, ? . Betam bedres iztīrāmas obli-
*»onski, ja bedres piepildījušās līdz 6"

Bo v"sējā8 malas.

7. Bedres iztīrāmas pilnīgi, līdz di-
benam, un reiz uzsākta bedres iztīrīšana
un netīrumu izvešana nav pārtraucama.

8. Atejas bedrēs aizliegts mest salmus,
pelnus, drēbju gabalus un citus cietus
priekšmetus

^
kuri traucētu sūcēja darbību.

Par katru sūcēja vai šļaukas bojājumu
namsaimniekam jāatlīdzina liesie zaudē-
jumi pēc takses, kuru nosaka pilsētas
valde valdes noteiktā laikā.

9. Atejas vietu izvešana pilsētas ad-
ministratīvās robežās tiek izdarīta pēc
iespējas visu cauru gadu, bet obliga-
toriski marta, apriļa, septembra, oktobra
un novembra mēnešos.

10. Par katru izvestu vāti ar at-
kritumiem namsaimniekam vai viņa
pilnvarniekam jām?ksā aptīrīšanas uz-
ņēmuma vadītājam sevišķa atlīdzība,
kuru nosaka pilsētas valde. Ailldzlba
iemaksājama ne vēlsk ka 7 dienu
laika pēc bedres iztīrīšanas, bez se-
višķa uzaicinājuma. Termiņā nenomak-
sātu atlīdzība tiek piedzīta tiesas ceļā
līdz ar soda naudu 2% apmērā par
katru mēnesi, pie kam nepilns mēnesis
tiek rēķināts par pilnu.

11. Izvesto vatu skaitu namsaimnieks
vai viņa pilnvarnieks ieraksta sevišķā
braucēja grāmatā, pēc kura ari tiek ap-
rēķināta maksa. Ja namsaimnieks vai
viņa vietnieks grāmatā nav atzīmējis iz-
vesto vatu skaitu, tad aptīrīšanas uzņē-
muma vadītājam ir tiesības pieņemt
braucēju uzdoto vatu skaitu.

12. Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā pēc viņu izsludināšanas
.Valdības Vēstnesī".

Talsu pilsētas galva A. Reiz nieks.
1 Sekretārs J. Lagzdiņš.

Latvija un citas valstis.
Mūsu ārlietu ministrs Austrijā.
Vīnē, 28. jūlijā. Vakarrīt Latvijas

ārlietu ministrs Z. A Meierovics
iebrauca Vinēun apmetās «Impe-
rial" viesnicā. Ministrs satikās ar
Austrijas ministru prezidentu
Rameku un ārlietu ministri
M a t a j u. Pēcpusdienā Z. A. Meierovics
pieņēma žurnālistus, to starpā visu lie-
lāko Vines laikrakstu pārstāvjus. Vakar
vakarā ārlietu ministrs izbrauca tālāk
uz Prāgu.

Vīnē, 28. jūlijā. Latvijas ār-
lietu ministrs Z.A Meierovics
vakar deva interviju austriešu žur-
nālistiem. Ministts noteikti atsauca Pa-
domju preses izplatītās baumas, it kā La-
tvija kopā ar Angliju piekopjot Krievijai
naidīgu politiku. Par Latvijas attiecībām
ar Vāciju ārlietu ministrs izteicās, ka,
viņam uzturoties Berlinē, radīti pamati
tirdzniecības līguma noslēgšanai starp
abām valstīm tuvā nākotnē. Bez tam
nodomāts slēgt šķīrējtiesas līgumu ar
Vāciju, kas garantētu visu vēl neizšķirto
jautājumu nokārtošanu.

Beigās ministrs aizrādīja uz Latvijas
valdības un minoritatu labām attiecībām:
patreizējo valdību Saeimā atbalstot ari
vācu deputāti. Radikālā agrarreiorma
bijusi politiska nepieciešamība.

Rīga
Paziņojums.

Pamatojoties uz pilsētas valdes š. g.
4. februāra lēmumu zirgu pasu lieta un
uz instrukciju par zirgu pasēm un zirgu
reģistrēšanu, izsl. š. g. 5. martā ,,Valdī-
bas Vēstneša* 51. numurā, Rīgas pilsētas
valde paziņo sekošo:

Visiem Rīgas pilsētas zirgu īpašniekiem
jāierodas pilsētas lopu kautuvē no pulk-
sten 9 līdz 1 pēc pusdienas apakšā mi-
nētās dienās, pie kam jāatved zirgu un
jāņem līdzi personas apliecības un zirgu
dokumenti: zirgu pases vai muitas
dokumentus.

I un II policijas iecirknī — š. g. 1.,

3. un 4. augustā,
III un IV policijas iecirknī — š. g. 5.,

6., 7. un 8. augustā,
V un VI policijas iecirknī — š. g. 10.,

11., 12. un 15. augustā,
VII un VIII policijas iecirknī — š. g.

17., 18.. 19. un 20. augustā,
IX un X policijas iecirknī — š. g. 21.,

22., 24. un 25. augustā,
XI un XII policijas iecirkni — š. g. 26.,

27, 28. un 29. augusta,
XIII policijas iecirkni — š. g. 1. un 2.

septembrī.

Zirgus, kuri svarīgu apstākļu dēļ no-
teiktās dienās nav apskatīti, pilsētas ve-
terinārārsti apskata katru dienu, izņemot
svētdienas, sekošās vietās:

1) veterinārārsts Mežaks — Dzirnavu
ielā N° 151, no pulksten 9 līdz 10
rīta;

2) veterinārārsts Russaus — Dzirnavu
ielā Nb 48, no pulksten 11 līdz 12
dienā.

Pēc zirgu apskatīšanas no veterinār-
ārstiem no pilsētas veselības nodaļas,
Šķūņu ielā JNTs 11, jāizņem apliecības par
zirga veselības stāvokli un tās jānodod
pilsētas valdes nodokļu nozarei, lielā
Ķēniņa ielā Ka 5, kur katru dienu iz-
sniedz un reģistrē zirgu pases.

Kumeļu — līdz 2Va gadu vecumam —
īpašniekiem tos jāpieteic vietējā paš-
valdībā (pēc kumeļa audzināšanas vietas),
14 dienu laikā, skaitot no kumeļa dzim-
šanas vai pirkšanas dienas.

Kumeļu reģistrācijas zīmes dabūjamas
pilsētas valdes nodokļu nozarē, lielā
Ķēniņu ielā Na 5, no pulksten 9 līdz 1
dienā.

Pilsētas valde.

Nedē|as ziņojums
par saslimšanas g a d i j u m i e sr

ar lipīgām slimībām Rīgā,

koreģistrējusi ao 1925.g. 16. līdz 23. jūlijam
Rigas pilsētas statistiska valde pēc ārste
paziņojumiem:

Āaļ
Slimības nosaukums. =5 <= -3

« 3 "2f> £

fvphus abdora .... Vēdera tīfs . . 11
Typhus esanth. .... Izsitamu tīto . —
Febiis reameus . . . Atgujas drvdtii —
Febria interm - . . . . Purva droccii . 1
Va riolo et varioloia . . Bakas .... —
MorbillI Maaatai ... 14
Scarlatina Šarlaks ... 10
Tussis convalsiva . . . Garais klepos . 1
Diphtheritis ..... Diiterita ... 2
lt.iJiiicucacumFneamonifl Inftaenca ... 1
Choiera asiatica .... Āzijas koliem . —
DvseateHa Aains sērga . . —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkuma

(Mums) . . —
t!rys-.pclu Roze .... 1
Lepra Spitālība ... —
Paratyph.ua .....
VkIv» Vaglnitis gonorrhoiea —
rVieningitis ceiebroapin&lis epidemlca . . —
Trechoma .
Anthiai . . , —
Lyssa —

Māksla.
Dailes teatrs ar nākošo rudeni uzsāk

savu sesto darbības sezonu. Šinī pirmfi
piecgadēja attīstības posmā teatrs ir iz-
veidojies par organisku māksliniecisku
vienību un katrs teātra darbinieks uz-
skatams kā nepieciešama organiska sa-
stāvdaļa, vienas domas un idejas apvie-
nota un vadīta. Šī vienība rada drošus
pamatus tālākai Dailes teātra attīstībai. Šī
apvienotā darbība var tikt izbeigta, bet
ne mechaniski grozīta. Teātrim jātur-
pina īpatnēji loģiskais attīstības ceļš. No-
slēdzot pirmo darbības posmu, teatrs
iepazīstināja starptautisko teātra saimi ar
saviem sasniegumiem, piedalīdamies Pa-
rīzes izstādē ar 20 inscenējumu attēliem.
Dailes teātrim izdevies gūt sasniegumus,
pateicoties sabiedrības plašam atbalstam.
Šis visplašākās sabiedrības simpātijas

HekDailes teātrim droši raudzīties nākotnē.

Pirmo darbības posmu Dailes teatrs
ziedoja izrādes iormas vispusīgai izvei-
došanai, jo neviens mākslas darbs nav
iedomājams bez pārliecinošas nevainoja-
mas iormas. Tālākais attīstības periods
jāziedo izrādes iormas galvenam veido-
tājam — aktierim. Nākotnei teatrs
atbalstīsies tikai uz aktieri, kurš izpratīs
tagadnes teātri ar visiem viņa nepiecie-
šamiem elementiem.

Izraugoties repertuāru nākošai sezonai,
Dailes teatrs vadījies no principa, iz-
rādīt lugas, kuras dod aktieram iespēju
attīstīt spēcīgu tēlojumu, radot drošus
pamatus nākotnes aktiera teātrim.
Sezonu nodomāts atklāt ar Šillera „Lau-
p 11 ā j i e m*, jo šogad paiet 100 gadu,
kopš pirmo reizi latviešu valodā izrādīta
šī luga. Tuvākā repertuārā paredzēti:
Brandon Thomas'a .Čarļa tante", Le-
norma BCilvēks un viņa rēgi", Hugo
„Hernani*, Grabēs „NaDoleons", Andre-
jeva .Karalis Bads", Šekspira ,Vētra",
.Indriķis IV" un .Gals labs— viss labs",
Dodē .Sapho", Frondena .Kauja", Lope
de Vega .Avju avots", Pirandello .Katram
sīva taisnība", Verfeļa .Maksimilans un
Šuares", kā ari vairākas oriģinallugas.

Tirdzniecība un rūpniecība,
KURSI.

Rīgas biržā, 1925. gada 29. jūlijā.

Devices:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,17 — 25,30
100 Francijas Irānim . . . 24,30 — 24,75
100 Beļģijas franka .... 23,70 — 24,20
100 Šveices franka .... 100,25 — 101,25
100 Itālijas liru ..... 18,80 — 19,20
100 Zviedrijas krona . . . 138,70 ~ 140,10
100 Norvēģijas kioao . . . 96,10 — 98,05
100 Dānijas krona .... 121,15 — 123,60
100 čechoslovaķijas krosa . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,20 — 209 25
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,211
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26.40 — 26,85

Dārgmet ali:
Zelts I kg 3420 — 3450
Sudrabs I kg 105 — 112

Vērtspapīri:
5/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98 — 100
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96 — 97

Par Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētāju A K a c e n s.

Zvērināts biržas makler* V. R u p n e r a.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegrama» >

Prāgā, 28. jūlijā. Šorīt pulksten 8
Prāgā ieradās Latvijas ārlietu ministrs
Z. A. Meierovics ar kundzi un
ārlietu ministrijas Baltijas valstu nodaļas
vadītājs V. Munters. Stacijā viņus sa-
gaidīja Čechoslovaķijas ārlie'u ministrijas
pārstāvis Dr. Girsa, Latvijas konsuls
Krasts ar konsulāta darbiniekiem, latvju-
čechoslovaķu biedrības valde līdz ar
biedrības priekšnieku, Čechoslovaķijas
zinātnes un mākslas akadēmijas prezi-
dentu profesoru Subatiju, Prāgas tirdz-
nieciskās kameras direktoru Matu-
šeku u. c. Profesors Subatijs griezās
pie Z. A. Meierovica ar runu latvju
valodā, kurā izcēla abu tautu līdzīgo
vēsturi un līdzīgā kārtā iegūto neatkarību.
Viņš nobeidza runu ar vārdiem: .Lai
dzīvo brīvā Latvija ! Dievs, svētī Latviju !"

Z. A. Meierovics uzturēsies Prāgā
2 dienas. Rīt viņu pieņems republikas
prezidents Masariks, pēc kam Z. A. Meie-
rovics apmeklēs ārlietu ministri Benešu.
Rītvakar Meierovics izbrauks uz Varšavu.
Čechu prese velti mūsu ārlietu ministrim
sirsnīgus apsveikšanas rakstus.

Literatūra.
Kārļa Veidenbauma R a k s t i. _ R. Egles redak-

cijā, ar dzejnieka biogrāfiju. O. Jēpes izdevniecība
Cēsīs un Rīgā 1925.

M. Soste Ģeometrija pamatskolām III daļa
V klases kurss un IV daļa VI klases kurss.
3. pārstrādāts un papildināts izdevums, piemērots
pamatskolas programai. O. Jēpes izdevniecība
Cēsīs un Rīgā, 1925.

Populari-zinātniski raksti IVs. Kārlis Starcs La-
tvijas pavasaraugu noteicējs
3. burtnīca Dicotyledoneae (turpinājums) 11—15
iespiedloksne Ar 310 liguram 45 zīmējumos.
Cēsīs un Rīgā, 1925. O. Jēpes izdevniecība.

Jan Cvnarski Lotwa VVspolczesna
z 2 mapami i 18 ilustraejami Warszawa 1925
Nakladem spotecznego biura wydawniczego.

G. Deile. Kā ieaudzēt labas be-
kona cūkas. Ar 10 zīmējumiem tekstā.
Rīgā, 1925. g. Lauksaimniecības pārvaldes izde-
vums. Krājumā pie .Lētas*, Rīgā

J. Irbe un J. Bundurs Arkli. Ar 37 zīmē-
jumiem tekstā. Rīgā, 1925. g. Lauksaimniecības
pārvaldes izdevums. Krājumā pie .Lētas" Rīgā.

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 8 lapas puses

Tieslietu ministrijas kodiiikacijas nodaļas
izdevumā iznākusi grāmata

Ministriju rīkojumu saraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī' no
1924. g. 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Saraksts sastādīts pēc resoriem un priekš-
metiem alfabētiskā kārtībā, ar dažādiem

norādījumiem un atzīmēm.
Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. ist.
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem
Maksa Ls 1.60, ar piešūt, pa pastu Ls 1.85



Liepājos apgabaltiesa

Tiesu sludinājumi.

saskaņā ar savu 1925. g. 6. jūlija
lēmumu, uz lzraeļa Blumberga
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083.—2084.
p.p. un 17. marta 1923. g. likuma pamata
uzaicina obligācijas lurētāju, kura
izdota par 4000 rbļ. uz Teodora Vil-
helma d. Zemeļa vārdu un 31. janvārī
1909. g. nostipr. uz Izraeļam Auzera
dēlam Blumbergam, piederošas
nekustamas mantas Kuldīgas pilsētā
ar kreposta Ne 153, — viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēt, obligācijas dēļ iemaksāto
Ls 70.93, t. i. parāda ar procentiem sa-
ņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījuma, parādu atzīs
par samaksāt., piešķifotlūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 3. jūlijā. Ns 431-1/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

8092 Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkga
t\eru izpildītājs

maziņo, ka 6. augustā 1925. g., pclkst.
10 rīta, Rīga, lielā Ķēniņu iela J6 21,
eksprešu kantorī, pārdos Itcika J e -
i u n e jcustfisno mantu, sastāvošu no
sīkprecēm un novērtētu par Ls 382.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka aii
apskatu pārdodamo mantu, varēs pār-
doi&nes dienā uz vietas.

Rīgā, 26. jūlijā 1925. g.
9225 Tiesu izpild. V i 1 d a u s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. augustā 1925. g., pulksten
iO dienā, Rīgā, Marijas ielā Ns 13, vei-
kalā, pārdos Ize ka L e m k i n a ku-
slfaGio mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novēitētu par Ls 500.

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

Rīgā, 29. jūlijā 1925. g.
9226 Tiesu izpild G r i n ie I d -

Rīgas apgabalties. 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 3. augustā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīg\ lieti Maskavas iela J*239,
pārdos Jāņa Bērziņa kustamo
mantu, sastāvošu no zirgiem, atsperēm,
vāģiem un raspuskas un novērtētu par
Ls 1100.

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

Rīgā, 29. jūlijā 1925. g.
9228 Tiesu izpild. J. Orinfelds.

fcigatt apgabali 6. iec , tiesu
izpildītājs

paziņ... kr. 4. augusti 1925. g., pulksten
11 dienā, Rī;<a, Terbatas iela J* 26,
veikalā, Miķeļa Viduskalna prasībā
ļ ā .- d o i Irochima Jostloviča kustamo
manto. saatāvoKu no mašinam un
amatniecības rīkiem novērtētu par
L> 1200.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. augustā 1925. g.,pulksten
10 dienā Rīgā, Marijas iela Nfc 17, vei-
kalā, pārdos A. Blankfelda un M. Gel-
barta kustamo mantu, sastāvošu no gald-
autiem un novērtētu par Ls 330

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietaa.

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
9153 Tiesu izpild Orinlelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. augustā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Avotu _ielā _>6 1/3, vei-
kalā, pirmā un otra ūtrupē pārdos
Pēlēja Zariņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no manuiaktutas piecitn un no-
vērtētu par Ls 383i.

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

Rīgā, 28. jūlijā 1925. g.
9227 Tiesu izpild. Orinlelds.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas,

Rīgā, 20. jūlijā 1925. g.
9235 Tiesu Izpild. J. Z i r g e 1 a.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4. augustā;!925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Brivības ielā J* 16,
dz

^
2, Hermaņa Berkovica prasībā

pārdos Zālamana RozenšteinaJkuStamc
mantu, sastāvošu no mēbelēm un ne-
vērtētu par Ls 220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā aii
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā. 20. jūlijā 1925. g.
9233 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabali 6. iec tiesu
izpildītājs

p»siņo, ka 4. augustā 1925. g., pulksten
12 diena, Rīga, Brīvības iela hB 42,
dz. 18, lzraeļa Dreizenštoka, Mozes Ur-
dauga un cit. prasībās pārdot
Naftala Epšteina kustamo manta, ār-
stā voiu ao mēbelēm la novērtētu par
Ls 250.

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

Rīgā, 20. jūlijā 1925. g.
9234 Tiesu izpild. J. Zirfcels.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

paafņo, ka 3. augustā 1925. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 6,
veikalā Baltijas kokvilnas vērptuves un
austuves A./S. prasībā pārdos Ābrama
Šeera kustarte mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 350.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 22. jūlijā 1925. g.
9229 Tiesu Izpild. J. Zlrčel»

Rīgas apgabaltiesas, Rīgas apr.
1. iec. iešu izpildītāji

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
18. augustā 1925. g. pulksten 2 dienā,
Baldonē, .Baldones ūdens dzirnavās",
pārdos Leopoldam A un i ņ a m
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no
vienas pašbraucēju lokomobiles, vienas
kuļgarnituras, vienas šindeļu mašīnas,
2 ķevem, 3 govīm, 2 aitām, 2 sivēniem,
piena separatora raspuskas, arkla un c.
un novērtētu par Ls 10660.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēa pār-
došanas diena uz vietas.
9237 Tiesu izpild. A. O z o 1i ņ š.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 6. jūlija 1925. g. lēmumu
uz Annas M a u z ī t e s lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 293., 301.
un 309. p. p. uzaicina atbildētāju Otto
Mauzīti, kura dzīves vieta nezināma

^četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstu no viņa sievas Annas
Mauzītes iesūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu dzīves vietu
Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neie-
rastos, lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Liepājā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atstās tiesas kancleja.

Liepājā, 9. jūlijā 1925. g. L. N°. 334/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

8095 Sekretārs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iecirkņa tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
i 5. augusta 1925. g., pulksten 2 dienā,
Lielvārdes pagastā .L.nkalnu" mājās,
pārdos Andrejam Lācim piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no viena
dzeltena zirga un novērtētu par Ls 240.

īsziņai sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pāi-
doīenaa dienā uz vietas.
9239 Tiesu izpild. A. O z o 1i ņ S.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
14. augustā 1925. g., pulksten 3 dienā,
Asaros Damba iela Ni 1, pārdos
Miķelim Ozoliņam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no dažādām mēbelēm,
un novērtētu par Ls 535.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ar!
apskatīt pārdodamo mantu, varēa pardo-
ianaa dienā uz vietaa.
9240 Tiesu izpildītājs A. O z o 1i ņ S.

^igas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
19. augustā 1925. g., pulksten 2 dienā,

Ropažu pagasta .Vilkutarēs", pārdos
Fricim Kondratam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga un
vienas ķēves un novērtētu par L 600.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
pakatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

?uianas dienā uz vietaa.
9238 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Citu iestāžu sludinājumi.
M Dodotla departameota

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
4. augustā 1925. g., pulksten 2 dienā,
Rīga, Lāčplēša iela N° 24,

pffrdoš uabOksolBanO
Reinholda un Jūlija Lukstiņu kustamo
mantu, novērtētu par La 297,55 un sa-
stāvošu no grāmatu drukājamās roku
nodarbināj. preses .Boston", dēļ viņu
1922. / 1923. g. ienākuma nodokļa
segšanas.

Rīgā, 28. jūlijā 1925. g.
9242 Piedzinējs (paraksts).

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izd. no Jelgavas prefekta
1923. g. _ 7. iebruarī ar Ns 22631, uz
Olgas Jāņa m. Sproģis vārdu. 8143

Rīgas polic. 5. iec priekšnieks
paziņo, ka 4. augustā š. g., pulksten 10
rītā, Rīgā, Patversmes ielā Jfi 22, dz.82,

plis vaiiīkiii
Jānim Frankam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no dažādām istabas
lietām, novērtētu par Ls 30.—, deļ
Zeliga Bernharda civilprasības segšanas,
saskaņā ar Rigas pilsētas IV rajona
īres valdes izpildu rakstu N° 416 no
27. maija š. g.

Pārdodamā manta apskatāma pārdo-
šanas dienā, pārdošanas vietā.

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
9180 Priekšnieka v i. (paraksts).

Paziņojums
Vitas artil. pulks
š g. 3._ augusta. Rīga, artilērijas kazar-
mās, pārdos

r vairāksolīšanā
vienu kumeļu

Pie solīšanas tiks pielaistas personas,
kuras uzrādīs attiecīgas apliecības par
zirga nepieciešamību zemes apstrā-
dāšanai. 3 9247

Preiļu pag. valde izsludina par ned„
kā nozaudētas: Latv. iekšzemes pasi
J* 6401, izdotu no šās pagasta valdes
1922. g. 29. jūlijā un atvaļin. aoliecību
N° 2368, izdotu no Daugavpils apr.
apsardz. pr-ka 1921. g. 2. aprili, abss
uz Jezupa Jura d. Kivlenika v. 1009

Apriņķa ceļu inženiers Jelgavā
izdos 6. augustā š. g., savā kanclejā _
Upes ielā Ne 9, mutiskā un rakstiskā
izsolē mazākprasītājam ceļu rādītāju
un kilometrustabu izgatavos, darbus:
1) Jelgavas apriņķī 180 ceļa rādītāju

stabus un 550 kilomeru stabus. Dro-
šības nauda Ls 360.

2) Bauskas apriņķi 80 ceļa rādītāju stabus
un 280 kilometru stabus. Drošības
nauda Ls 180.

3) Tukuma apriņķī 90 ceļa rādītāiu stabus
un 370 kilometru stabu. Drošības
nauda Ls 225.
Tuvāki paskaidrojumi kancleja, darb-

dienās no pulkst. 9—15. 1 9075

Poleičinas iecirkņa policijas
priekšnieks

dara zināmu, ka 7. augustā 1925. g.,
pulksten 12 dienā, Rundanu pagastā,
Losišoku ciemā, pārdos

atklātā vairāksolīšanā
pilsonim Alderam Aleksandram pie-
derošo GOVI, krēslus, galdu, kumodi
un lampu, novērtētus par Ls 176.—,
Ludzas apriņķa pašvaldības likvidācijas
valdes prasības lietā.
9170 Pol. priekšn. K. Mednis

Nēķena pagasta
II. pak pamatskolai

2 (Cēsu apr.) vajadzīgs

sKoIofājs—pirziois.
Pilntiesīgi kandidāti, spejigi pasniegt

ari dziedāianas un mūzikas stundas,
tiek lūgti pieteikties pe sonīgi pie pag.
padomes š. g. 6. augustā puksten
1 diena vai rakstiski līdz minētai dienai.

Al£a pēc valdības noteikuma, brivs
dzīvoklis, apsildīšana, apgaismošana un
zeme.

Pieteicoties jāuzrāda dokumenti par
izglitiau un ār.-ta apliecība par veselības
stāvokli Dzelzsceļa stacija Dzēibene
4'/a vērsies.
9214 Pagasta valde

Zilupes iecirkņa policijas
priekšnieks

paziņo, ka 14. augustā 1925 g., pulksten
12 diena, Zļlupes miestā uz tirgus
laukuma, pārdos

galīga unirāksoiišsne
pret tūlītēju samaks > valsts

zirgu „Ojars",
novērtētu par Ls 40.—.

Zilupē, 25. jūlijā 1925 g.
Zilupes iecirkņa policijas

9253 priekšnieks (paraksts).

Zantes pagasta,
caur Zanti, vajadzīgs 6-kl. pamatskolai

Un plfitt.
Kandidāti ar pilnas pamatskolas sko-

lotāju tiesībām tiek uzaicināti pieteikties
pie pagasta valdes līdz 17. augustam
1925. g. Vēlēšanas notiks 17. aug. š. g.,
pulksten 13.

Zantē 21. jūlijā 1925. g.
9220 Pagasta valde.

Nogales pagasta,
Talsu apr. (caur Sasmaku) 6-kl. pamat-
skolai vajadzīgs

skolas pārzinis
un

i stakli, (-ja)
ar pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām

Kandidāti tiek lūgti pieteikties rakstiski
līdz 15. augustam š. g.. iesūtot doku
mentus par izglītību, līdzšinējo nodar-
bošanos un ārsta apliecību par vesel bas
stāvokli vai minētos dokumentus līdz-
ņemot personīgi ierasties pie No-
gales pagasta padomes 5 augustā š g.
pulksten 14 dienā, kad notilts skolotāju
vēlēšanas. Muzikāliem un sabiedriskiem
darbiniekiem priekšroka. Alga — pfc
valdības noteikumiem. Starp c tiem
priekšmetiem pārzinim obligāto iski jā
pasniedz ticības mācība.

Priekšsēdētājs J. Ozoliņš.
9215 3 Darbvedis J. S te i n s.

Rīgas prefektūra
dara zināmu, ka viņas saimniecības
daļas glabāšana atrodas sekošas atrast*
un no šaubīgām personām

atņemtas manta!:
mēteļi, naudas maki ar un bez aaļ
grāmatas, cepures, kurpes.cimdi, ļa
maisi, kastroļi, kurvji, mūrnieku r»
lators, atslēgas, kalošas, mufe, ™ "

?drēbju gabali, ādas gabali, somas, liet»sargi, spieķi, kannas, papiro i, pulkst J
nauda, naži, griezules, skrūvju grjS'
maia, signāla rags, motocikleta t^New-Jorkas nac. bankas čeks, portf^
adītas siev. jakas, kokvilnas dzijas h
batas grāmatas, velosipēda pumpis' v
riešu un sieviešu zeķes, revolveri' p«.pures, sieviešu botes, dažādi traufe12650 Vācijas markas, bindzoles, svai[
cirvis, 1 aitas ādas, lukadas kurpes t,
kurpju virsas, telefona aparāts un <ļi
žādas šikas lietas.

Personas, kujāai tādas mantas būt»
zudušas, uzaicina viena mēneša kĶ
ierasties prefektūras saimniecības nodaļj
tās saņemt.
9349 Pref. vietā, v. pal. Luterj.

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 15. augustā 1925. g., pulkst.
10 dienā, Zilupē, eiz tirgus laukuma,

pāris alilālā taiiioliiā
pret tūlītēju samaksu, dzlv. Nerzas
pagastā, Vanagu ciemā, pīta Francim
Jāņa d. Rlmša aprakstīto, deļ admini-
stratīvās soda naudas Ls 10.— piedzī-
šana?, saskaņā ar Ludzas apr priekšn.
9 jūnija š. g. lēmumu ar Ne 23262/451,

vienu govi,
kūpas vērtība Ls 30 —.

Zilupē, 25. jūlijā 1925. g. Ne 3261
9254 Priekšnieks (paraksts).

Darbvedis (paraksts).

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod
izsludina par nederīgu Mendeļa B e 1 o j
ārzemes pasi zem >& 2378, izdotu 1. apr.
1925. g. 9256

Maksāt nespējīga
parādnieka

Emila Glomrrti
zvērināts kurators, zvēr.; ; adv. 0s>'
Valdmans uzaicina 4 mēnešu 'a il(a V
personas pieteikt viņam savas p"
zijas un prasība», kādas viņiem D

pret Emilu Giommu — kuratora «»

lejā, Kr. Barona ielā 7, dz. 3.

Kurators O. Valdm^'
9250 Zvētināts advokāts.

Akc. sabiedrība «Lestene"
valde .paziņo saviem akcionāriem, t
ārkārtīga
AKCOINARU SAPULCE

notiks š. g. 20. augusta, pīkst. 6 vd
Rīgā) Tirgoņu ielā 18, dz. I, kur jāp*
teic akcijas 7 dienas pirms sspulces.

Dienas kārtība:
Direkcijas priekšlikumi un ziņojumi.

9245 Valde.

Alšvangas lauksaimnief
mašinu koplietošanas

b-ba

„SE K L A" I
paziņo, ka viņa Izbeidz savu dart>iļ
un uzaicina kreditorus pieteikt sijf
prasības lidz š. g. 1. oktobrim, ļļļt

AKnlte 6-KI. pāatsKoiD
^3 (st. Akr.iši) vajadzīgs

1 pilntiesīgs

skolotājs
kujš būtu ar mieru uzņemties ari skolas
pārziņa vietu, un

1 leišu valodas
skolotājs (ja)

atsevišķai leišu klasei pie pamatskolas.
Kandidātus līīdz ierasties pag pado-

mes sēdē š. g. 15. augustā pulkset>
10 dienā Aknišas pag. namā, vai plet
rakstiski līdz minētai dienai. 9086

Dažādi sludinājumi.

Kļūdu izlabojams.
Valdības Vēstneša š. g. 14. julliJ

152. num. ievietota Rīgas ielu d;
ceļu akciju sab. 7°/o obligarijj izlozei
sludinājumā ieviesušās senošas kļūda.-

Nepareizi iespiesto obligāciju numuri]
1372 vietā vajaga stāvēt 2372

3571 , . , 2571
3367 , . , 337b

8027-a
Rūpniecības paiju sabiedrības

„KRĪVS"

pilna iibiKii sapīto
21. augustā š. g., pulksten 5 pec pusdi
Rīgā, Lieli Miesnieku ielā Ni 6, dz.i

Dienas kārtība:
1) Sapukes darbinieku vēlēšana.
2) Valdes ziņojums.
3) Bilance uz 1. jūliju 1925. g
4) Dažādi jautājumi un priekšlital

9255 Valde

SavlcalBai .litiijn lubiinilirjlīs crtial&Mrilia"
ārkārtēja pilna sapulce

notiks sestdien, 22. augusta š. g., pulksten 1 dienā, Priekuļos, skolas akta "
Dienas kārtība:

1) Pilnas sapulces prezidija vēlēšanas.
2) Valdes priekšlikumi sakarā ar Priekuļu skolas jub'leju. ,

Biedrības-biedrenes tiek lūgtas sūtīt uz augšminēto ārkārtējo pil" wr
sīvus delegātus

Piezīme: De'egatiem jābrauc līdz stacijai Cēsis. Par delegāta &&?s
no Cēsīm līdz Priekuļiem pec iespējas tiks gādāts.

Savienības ..Latvijas lauksaimniecības centralbiedrības" va*"

Valsts spirta un degvīna Rīgas noliktava,
Pionieru ielā Ns 4-a, izdos š. g. 10. augustā, pulksten 10 no rīta rakstiskā izsolē

I. Sekošu ierīču un materiālu piegādi:
1) Ugunsdroša skapja;
2) 1 aritmometra;
3) 2 tvaika divk. .Vortingtona* sūkņu;
4) 4 vara dzērienu grants iiitru;
5) 1 kompl. vara glodeņu rektifikācijas aparāta parsilditājam;
6) 5 patdarbigu smērspiedu tvaika sūkņu cilindru eļļošanai;
7) 2 elektrisko ventilatoru;
8) 1 kompl. čuguna ārdu tvaika katla kurtuvei un

II. Cauruļu tvaika katla remontu.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli slēgtas aploksnēs

ar uzrakstu: ,Uz 10. augusta sacensību", iesniedzami noliktavas kantori līdz sa-
censības sākumam, iemaksājot 10°/o drošības naudas no piedāvājuma uzradītas
sumas. Tuvāki noteikumi saņemami valsts noliktavā no pulksten 9—15 9244

Valsts Daugavpils arodu skola izdos
? I .« a | — š.g. 17.augustā

jaukta izsole «ss."*^ēkas remonta darbus.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist pie mutiskās solīšanas, nomaksāti

ar attiecīgo zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 3000.—, iesniedzami līdz iz-
soles sākumam Arodu skolas kancleja, Daugavpilī, Valdemāra iela J* 32.

Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi dabūjami turpat — darba dienās no
pulksten 9 līdz 15 un skolu virsvaldes techniskaja birojā.

Izsole būs galīga. 9248



jfcča»apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 7. jūlijā
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēj hipotekarisko paradu dzēšanas un
„ o i ē m a : atzīt par dzēstu lz tagad
Kārlim Jēkaba d. Celmiņam piederošo
nekustamo īpašumu Valmieras muižas
zemnieku zemes .Antiņu* mājām Val-
mieras apr. ar zemes grām. reķ. Ne 3149
pēc 11 septembra 1884. g. apstiprināta
pirkšanas pārdošanas kontrakta, uz kupa
pamata uz minēto gruntsgabalu 1884. g.
11. sept ir ingrosets pirkšanas maksas
atlikumā par 3200 r. Edgaram f. Loeven-
sternam par labu, pievestā hipotēka ir
pārgājusi mantošanas ceļa līdz ar Val-
mieras muižu uz bij Rīgas apgabaltiesas
1914. g. 7. marta lēmuma pamata,
saskaņ ā ar mantojuma saraustu uz
Modeslu Kārli Otto un Kurtu I. Loeven-
jternam lideikomisa īpašuma.

Rīgā, 1925. g. 9. jūlijā. Ne 2420

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
8197 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Otto Ziemeļa
lūgumu un savu 30. jūnijā 1925. g. lē-
mumu, paziņo, kā parādnieks OttoZiemelis
parādu kā mantojumu daļas apstiprinātas
1. martā 1910. g. ar Ne 204 uz nekustamo
īpašumu Valkas apr., Kalnamuižas zem-
nieku zemes Pūzup Ns 52 mājām ar
zemes grāmatu reģ. Ne 1351, par labu
Aliredam Jēkaba d Ziemelim 200 rbļ. c. n.
un Voldemāram Jēkaba d Ziemelim
170 r. c. n. ir samaksājis, iemaksājot
tiesas depozitā Ls 6,40.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kūpam būtu tie-
sības uz augšā aprādīto hipotēku,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstn.", un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, parādu atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 1925. g. 1. jūlijā. Ne 2838
Priekšēd. v. D. C i m m e r m a n s.

7392 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3.civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 30. jūnijā
izklausīja mir. Kristapa Nāgela manto-
šanas lietu un nolēma: par bezvēsts
prombūtne esoša Viļā Kristapa d. Nagela
mantu iecelt aizgādniecību, par ko pa-
ziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 7. jūlijā. 3* 2440
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7916 Sekretārs A. Kalve.

'.— "^
frjesu sludinājumi.
5£a7apgabaltie«a»3. civnno J
,»WItā tiesas sēdē 1925. g. 7 jūlijā

M«..sīia valsts zemes _ bankas lūgumu
Ti hiootekarisko paradu dzēšanas un

tēma - 1) atz'' Par samaksatu un
"L°ļtu uz Jānim Pētera d. Saulītimpie-
£rnšo nekustamo īpašumu Lielvārdes

!*« zemnieku zemes Rimanu mājam

«mi apr- ar zemes grāmatu reģ. Ne 2847

%ī n marta 1882. g. pirksanas-pārdo-

f.nas kontrakta apstiprināto 11. martā
i«82 e. pirkuma maksas atlikuma par
912 r par labu Arturam 1. Vulfam, kupa

oblig'c'ia ir pārgājusi uz Johanu Eduarda
m. 1- Vulf.

Rīgā, 1925. g. 9. jūlijā. Hs 2423
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

.?og Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 7._ jūlijā
izklausīja Ādolfa Otto d. Valtera lūgumu
dēļ obligācijas atzīšanas par zudušām un
nolēma: atzit par iznīcinātām sekošas
obligācijas: 1) par 1000 rtiļ. apstiprinātu
15. jūnija 1904. g ar Ne 872 uz ne-

kustamo īpašumu R'gas pils tā 11 hip.
fcc ar zemes grāmaiu īeģ. N° 84
Julitisam Koklitim, Vilhelminei Liepa un
Oigai Sproge par labu, kupa obligācija
pārgājusi uz Hermani Kārļa d. Kampe,
kā olankocesionaru, kas viņu ir atical
cedējis blanko;. 2) par 5000 rbļ., apst.
3. malļā 1908. g. ar Nš 616 uz to pašu
nekustamo īpašumu Augustam Jēkaba d.
Auzenbergam par labu, kas viņu ir ce-
dējis blanko un kupa obligācija pārgājusi
iz Hermani Kārļa d. Kampe. kā blanko-
teiionaru, kas viņu atkal ctdejis blaiko;
3) par 40C0 >bļ., apst. 14. aug. 1912. g.
ar J\fe 2454 uz to pašu nekust. īpašumu
01 onam Vilhelma d. Valteram par labu
m 4) par 5!00 rbļ. apst. 12. novembrī
1S02. g. ar Ne 1940 uz nekust. īpašumu
Rīgas pils. II hip. ie~. ar zemes grām.
*Š- N? 791 Otto Vilhelma d. Valteram
Par labu.

Rīgā, 1925. g. 9. jūlijā. J* 1333
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

°Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 7. jūliji
izklausīja valsts zemes_ bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: 1) atzīt par iznīcinātu jaunu
zemes grāmatu dokumentu * kupš ir iz-
gatavots 1908. g. 2. maijā ar Ne 3394
uz Rīgas apgabaltiesas 1908. g. 30. janv.
nelēma pamata par iznicinātu atzītas
obligācijas vietā, kupa obligācija par
2101» rbļ. bija apstiprināta 1U00. g
5. jūnijā ar Ne 339 par labu Maksimi-
lianam Eduarda d. i. Kreušam uz An-
drejam Andttja d. Kaņepam piederošo
atkustamo īpašumu Kliģenes muižas ar
zemnieku zemes Puna Puterainu mājām
N° 6, Rīgas apr. ar zemes grāmatu reģ.
J* 4741.

Rigā, 1925. g. 9. jūlijā. Ns 1899
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

8198 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
«'klāta tiesas sēdē 30 jūnijā 1925. g.
«klausīja Juliusa Mārča d. Līča lūgumu
0el hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: 1) atzīt par iznīcinātām uz
Miusam Mārča d. Līčam piederoša ne-

kustama īpašuma Ķieģeļu muižas zem-
ffleku zemes Rīgas Kalna mājām, Val-
mieras apr. ar zemes grām. reģ. Ne 1585
apstiprinātas trīs obligācijas, ingtosetas
*) ls. janvāri 1910. g. ar Ns 7 par
ļi>0' rbļ, Aleksandram Klima d.
™>arztvskim, kas viņu ir cedējis blanko;
PJ 11. janvārī 1912. g. ar Ne 18 par
«"( rbļ. Jēkabam Ādama d. Eglitim un
13nrV> *anvaiī 1914- S- ar Ns33P".INU rbļ. Jānim Jāņa d. TomsonamPar labu.

R'gā, 1925 g. 9. jūlijā. Ne 2620

R9nn Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t a 1s.
2i^ Sekretārs A. Kalve.

Ktgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 30. jūnijā««lausij a m,r Miķe ,a Miķeļa d. Roze
om K-anas lietu »n nolēma: par

K t ē esošā Au8«sta Mi*la d
Par ir * ° niantu iecelt aizgadniecibu,

' Ko Pazi ņot Mores pagasta tiesai.
*>ga, 1925. g. 10. jūlijā. tie 1814

8Pl>ekSsēd. v. A. Blumentals.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas A. civllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p, ievērojot Jāņa Jēkaba d.
Bērziņa lūgumu un savu7.Julija 1*25. g.
lēmumu, paziņo, ka paradn eks Jānis
Jēkaba d. Bērziņš parādu pēc obligācijām:

1) par 268 rbļ., apstiprinātas 24. maija
1871. g. ar Ne 949 uz nekustamo ipašumu
Valmieras apr., Mujānu muižas zemnieku
zemes Birzgalu mājām ar zemes grāmatu
reģ. Ne 1351, izdotas no Jēkaba Bērziņa
par labu grafam Moricam fon Mengdenam,
kupš viņu ir cedējis blanko;

2) par 800 tbļ. un 360 rbļ. atlikuma
apstiprinātas uz to pašu nekustamo
īpašumu 24. maijā 1871. g. ar NsNi V40
un 941 izdotas no Jēkaba Bērziņa par
labu grafam Moricam fori Mengdenam,
kupš viņas Ir cedējis blanko ir samaksājis,
bet šīs augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādniekam _ deļ
dzēšanas zemes grāmatas tamdēļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodajas
uzaicina visas personas, kupām būtu
tiesības uz augša apradītam obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesī",
un aizrāda, ka ja šīs personas noteikta

laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par
samaksātām, un lūdzējam dos tiesības
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 9. jūlijā. J* 3549
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

8202 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2U62. p. p., ievērojot Luizes Lizetes
Šubit pilnvarnieka zvēr. adv. Jāņa Dtei-
mana lūgumu un savu 1925- g. 7. jūlija
lēmumu, paziņo, ka parādniece _ Luize
Lizete Johana m. Šubit paradu pec obli-
gācijām :

1) par 5000 rbļ., apstiprināta 25. jūlija
1906. g. ar Ne 106 uz nekustamu Īpašumu
Bilderliņu muižas zemes grunts gabalu
ar zemes grām. reģ. Ne 1888 izdotas no
Lavra Bikova par labu Markianam Epi-
fana d. Krasikovam un

2) par 15,'rt.0 r., apstiprinātas uz to pašu
nekustamo īpašumu 12. novembri li*l 1. g.
ar Ne 458, izdotas no Luizes _ Lizetes
Šubit par labu Jakobam Dāvida d.
Zauskam, abas blanko cedetas, _ ir sa-
maksājusi, bet šīs augša minētas obli-
gācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes grāmatas,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas kūpam būtu
tiesības uz augšā apradītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteikta laika nepie-
teiksies, obligācijas; atzīs par iznicinātām
un lūdzējām dos tiesība prasīt parada
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 9. jūlijā. L. Ne 3562
Priekšzēd. v. A. Blumentals.

8203 Sekretārs A Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Dāvā un Mārča
Mārča d.Zjraka lūgumu un savu 30. jūnija
1925. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieki
Dāvis un Mārcis Ziraki parādu kā man-
tojuma daļas apstiprinātas 14. iebruarī
1924. g. ar Ne 195, uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Drabešu muižas zemnieku
zemes .Vilkās" mājām ar zemes grāmatu
reģ. N° 1911, par labu Eduardam Mārča
d. Zirakam 15.0 rbļ. c. n. un Marijai
Mārča m. Miška, dzim. Zīrak 500 r. c n.
ir samaksājis, iemaksājot tiesas depozitā
Ls 42,70 apmētā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kūpam būtu tie-
sības uz augšā aprādīto hipotēku pie-
teikties tiesā sešu mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, parādu atzīs par samaksātu
un lūdzējam dos tiesibu prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 1. jūlijā. J*fe 3504
Priekšsēd. v. D. C i m m e im a n s.

7391 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civiln.,
« civ. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
1451- p _ pamata, uz Skujenes pagasta
iisas lūgumu uzaicina visas personas,
tupām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesa 14.jjlija 1925.g.
publicēto 1923. g. 13. februārī Skujenes
pagastā mirušā .Jaun-Kulmu* mājas
lentnieka Reiņa Andreja d. Brieža mājas
testamentu, Ka ari visas personaskupām
ir kaut kādas tiesības uz miruša Reiņa
Andreja d. Brieža mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, lega-
?ariem , lideikomisariem, paraddevejiem u.
1.1., pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas._

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
3et testamentu pasludinās pat likumīgi
spēka gājušu.

Rīga, 15. jūlijā 1925. g. LJ*3453
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

»5 6 Aekretirs A. Kalve

Rigas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pa nata paziņo, ka pēc 1924. g. 14. dec.
Kari ruā (Vācijā) miruša Bruno-Johana-
Kārļa Kārļa d. Stoessingera (Stessin-
gera) ir atKlāts mantojums un uzaicina.
kam ir uzJjo mantojumu, vai sakaiā arto,
tiesības ka mantiniekiem, iegatariem,
lideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu

mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā. 22. jūlijā 1925. g. L. J*3578
Priekšsēdei, v. A. Veidne rs.

9044 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Friča Jāņa dēla
S a a n a lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kupām ir kaut kādas preten-
zijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
14. jūlijā 1925. g. publicēto 1922. g.
19. jūnija Rozēnu pag mirušā. Plance"
mājas īpašnieka Indriķa Jāņa dēla
S a a n a mājas testamentu, kā
ari visas personas, kupām ir kaut kā-
das tiesības uz mir. Indriķa Jaga d.
S a a n a mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, ka mantiniekiem, Iega-
tariem, lideikomisariem, paraddevejiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs ka atteikušās
io ierunām un zaudējušas savas tiesības,
oet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rigā, 14. jūlijā 1925. g. L. J*3510

Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.
8393 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Elzes Gangnus
dz. Henzel nn citu pilnv. zv. adv. G.
Riezenkampfa lūgumu uzaicina visas
personas, kupām ir kaut kādas pretenzi-
jas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
14. jūlijā 1925. g. publicēto 1_924g
5. aug. Iršu kolonijas pag. miruša mājas
Ne 59 A, īpašnieka Ludviga-Georga
Georga d. Gangnusa mājas testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Ludviga-
Georga Georga dēla Gangnusa
mantojumu vai sakara ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem

^
Iegatariem,

lideikomisariem, paraddevejiem u t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laiki, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas_ minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušās
ao ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā. 14. jūlijā 1925. g. L. 1*3643
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

8416 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību koo.
2451. p. pamata, uz Agripinas Vladi-
mira m. Bondarovskas pilnv zv. adv.
P. Nikanorova lūgumu uzaicina visas
personas, kupām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai fermas pret šai tiesā 14. jūlijā
1925. g. oublicēto 1925. e. 4. maija
Rīgā m rušā mājsaimnieka Gabriela (Gav-
rila) Nikolaja dēla Bondarovska nota-
tisko testamentu, kā ari visas personas,
kuram ir kaut kādas tiesības uz mir. Ga-
briela (Gavriila) Nikolaja d. Bondarovska
mantojumu vai sakara ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, Iegatariem,fideikemisariem
paraddevejiem u t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un jerunas minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no šī
tludinājnma iespiešanas dienas.

Ja taa minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
ao ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
ipēkā gājušu.

Rīgā, 14. jūlijā 1925. g. L. 1*3610
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

83J2 S'-ket-'s A. Kalve.

Ri^as apgabaltiesas . civiino-i.
pamatojoties uz civ. proc.lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Kārļa Hunniusa
pilnvarnieka zvēr. adv. pal. Otto Kaehl-
brandta lūgumu un savu 14. jūlija
1^25. g. lēmumu, paziņo, ka kapa ap-

stākļu dēļ ir gājušas zudumā sekošas
obligācijai:

1) par 3000 rbļ., apstiprināta 21. jūlijā
1892. g. ar Nš 572 uz nekustamo īpašumu
Rīgā, IV hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ne 1081, izdota no Robeita Heinricha d.
Piranga un Luizes Mārtiņa m. Pirang,
dzim. Ditt par labu Idai Aleksandrai
Luizei Adolia m fon Hofman, kura obli-
gācija ir pāigājuse uz Hermani Kārļa d.
Kampe kā blankoces.onaru, kas viņu ir
atkal cedējis blanko un

2) par 4500 rbļ., apstiprināta 14. jūnijā
190}. g. ar Ne 953 uz to pašu nekustamo
īpašumu, izdota no Roberta Heinricha d.
Piranga un Luizes Mārtiņa m. Pirang,
dzim. Ditt par labu Kārlim Konstantīna
d. Hunniusam, kupa obligācija ir pār-
gājuse uz zvēr. adv. H. Poelchau, kā
blankocesionaru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kupām būtu tie-
pības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šis personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iznīci-
nātām, un lūdzējam izdos obligāciju
dublikātus, kas izpildīs orģinala vietu

Rigā, 1925. g. 16. jūlijā. L. )*>3622
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

8555 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1904. g 8. nov.
Smiltenes draud<ē mirušā Jēkaba Jāņa
P r i e d ī š a ir atklāts mantojums, un
uzaicina visas personas kam uz šo man-
tojumu vai sakarā ar to ir kādas tiesības
kā mantiniekiem, Iegatariem, lideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šis
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, viņas
tiks atzītas par šīs tiesības zaudējušām.

Rigā, 22 jūlijā 1925.g. L.M3332
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9043 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
iz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Kārlis-Aleksandrs Ale-
ksandra d Sconns (.Szonn) un Llla
Elza Rūdolfa m. Sconn tSzonn), dzim.
Krhtmann, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rigas notāra Roberta Voigta
10. jūnijā 1925. g. reģistra 1* 5273, ar
kūpu viņi attiecība uz viņu noslēgto lau-
lību it atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rigā. -7. jūlijā 1925. g L. Nk 3545
Priekšsēd. v. A Blumentals.

7901 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Nikolajs Jāņa d. Ceriņš
un Marija ,Klimenta m. Ceriņ, dzim.
Ivanova, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra J. Krūklanda
18. jūnijā 1925. g. reģistra J* 10860,
ar kūpu viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 7. jūlijā 1925 g. L. J* 3565
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7900 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. _p., ievērojot Kārļa Gustava d.
Bauma lūgumu un savu 14. jūlija 1925. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Kārlis
Gusta d. Baums parādu pēc obligācijām:

1) par 50C0 rbļ., apstiprinātas 5 sept.
1911. g. ar _J* 2903 uz nekustamo
īpašumu Rīga, III hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ne 2165 izdotas no Kārļa
Gusta d. Bauma par labu Hugo Rudolta
d. Gruževskim, kas viņu ircedējis blanko un

2) par 5000 rbļ., apstiprinātas 6. sept.
1911. g. ar Ne 2922 uz to pašu nekustamo
īpašumu, izdotas no Kārļa Gusta d.
Bauma tam pašam Hugo Rūdolfa d.
Gruževskim par labu, kas viņu ir cedējis
blanko, ir samaksājis, bet šīs augša
minētas obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tapec apgabaltiesas 111 civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kupām būtu tiesības
uz augšā aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesa sešu mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdīoas Vēstnesī* un aizrāda, ka ja
šis personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasit parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. jūlijā. L. Ne 3621
Priekšsēd. v. A. Veidners

8552 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod,
pamatojoties un civ. proc._ lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Kā ļa Jēkaba d.
Leita lūgumu un savu 1925. g. 14. jūlija
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Kārlis
Jēkaba d. Leitis parādu pēc obligācijas
par 400 rbļ., apstiprinātas 5. decembrī
1911. g. ar Ne 1741, uz nekustamo īpa-
šumu Cēsu apr., Veselauskas muižas
zemnieku zemes .Lejas-Kikur* Ne 8
mājam ar zemes grāmatu reģ. Ne 5433,
izdotas no Kārļa Jēkaba d. Leitis par
labu baronam Aurēlijām Baltazara d.
Kampenhauzenam, ir iemaksājis tiesas
depozitā obligācijas parāda un procentu
samaksai Ls 8,84, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam deļ dzēšanaszemes grāmatās,
tamdeļ_ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kupām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par samaksātu
un_ lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīga, 1925. g. 16. jūlijā. L. NŠ3611
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8554 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. Uvfiaod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Kārļa Jēkaba d.
Markau lūgumu un savu 21. jūnija IV25. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Kārlis
Jeitaba d. Matkaus parādu pēc obligācijas
par 30T0 rbļ., apstiprinātas 14 aprīli
1914. g. ar Ne 242 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Aizkujas muižas k\otes
zemes māju .Lejas Kūjauguli Ne 83"
ar zemes grāmata reģ. Ne 15 izdotas
no Kārļa Jēkaba d. Markau par labu
Petepam Mārtiņa d.Stokim ir samaksājis,
bet šī augša minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādniekam deļ
dzēšanas zemes grāmatas tamdēļ, kā
kapa _ apstākļu dēļ ir gājuse zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kupām būtu
tiesības uz augšā aprādito obligāciju,
pieteikiies tiesa sešu mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājumi
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā neplē-
sies, _ obligāciju atzīs par samaksātu
un lūdzējam dos_ tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Riga, 1925. g. 22. jūlijā. Ne 3226
Priekšsēd. v. A. Veidners.

9050 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
.* civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
oairtata paziņo, ka pēc 1914. g. 20. janv.
Rīgā mirušās Chaja? (Johannas) Zamuela
meitas G e c (Goetc), dzim, Zamuel, ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiiekiem, Iegatariem, lideikomisa-
riem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 23 jūlijā 1925. g. L >fe 3660
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

9047 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011.^2014. un209.p.ppamata paziņo, ka pec 1920. g. 17. maija
Cēīs mirušā Miķeļa Jēkaba d. Māme
ir atkāts mantojums uti uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakara ar to, th-
sioas kā mantiniekiem, iegatariem, lidei-
komisariem, kreditoriem un 1.1., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot na ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minetās_ personas savas tiesības
tugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 22. jūlijā. Mi 3586
Priekšsēdei, v. A. V e i dn e i s.

9042 Sekretārs A. Kalve.

*.i<« sp£***mes;»u jS. sSvllnttā',
az civ. ties. lik. 2JJ11., 2014. un iula.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1919. g.
3janvārī Rīgā mirušā Kārļa Fridricha
Jāņa dēla Tievgala li at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesibas kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, iideiko.-nisarijiem, kreditoriem
i. t. t., pieteikt

^
šīs tiesības minētai

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
io šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
/iņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rigā, 1925. g. 21. jūlijā. L J* 3672
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

8898 ^ Sekretārs A Kalve.

itigas apgabaltiesas 3. civllnod.
a. civ. ties. lik. 2011., 2014. an 2019.
p. p. pamata pazjņo, ka pēc 1925. g.
24. februārī Cēsīs miruša namīpaš-
nieka Jēkaba Jēkaba dēla P a u k u 1 a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
Šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesibas
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt Sīs tiesības minētai tiesai sešu
jb e n e šu laikā, skaitot no šī sludinā-
i uma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.*

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējuši-.

Kīgā, 1925. g. 21. jūlijā. L >fe 3664
Priekšsēd v. A. Veidners.

8900 Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1923. g.
3. martā Mēra pagastā miīušā atraitņa
.Birzul - Keizer* mājas īpašnieka
Dāvā Kļaviņa (Klavita, Klavi' .c)
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šomantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantinieKiem, legatarijiem. fidei-
komisarijiem. kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu iaikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.*

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā _ termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 21. jūlijā. L 2*3662
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8901 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņ*.s 1925. gada 11. lebr
lēmumu pārreģistrēti ,Ebr ju atpūtas
mšjas biedrības Latvijā" biediu pilnā &e-
pulcē 25. oktobrī 1924. gadā pieņemtie
statūtu grozījumi.

Nodaļas oā zinis E g 1i t s.
8557 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo, ka pec 1922 g.
ly. septembrī Palsmanes pag. mir. .Vec-
Rudbars Ne 53" māj. īpašn. Pētepa Jāņa
dēla Podnieka ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesibas
minētai tiesai sešu mēneSu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētas _ personas savas tiesibas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
vijas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.

Rigā, 1925. g. 21. jūlijā. LNŠ3223
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8899 Sekretārs A. Kalve.

Rifl&s apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Olgas
fcīmaņa m. Strazdiņ, di m. Konova-
lo^as, lūgumu viņts prasības, lietā piei
Kārli-Augustu Dāvā d. Strazdiņu par
laulības šjiršanu, uzaicina pēdējo, kups
dzīves vieSa prasītājai nav zināma, iera-
sties tiesā 4 mēnešu laiKā no ši sludinā-
juma publicēšanas dienas

Pie lūguma pielikās laulības, atbildē-
tāja prombūtnes apliec bas un noakati.

ja atbildētājs nolikta laikā neieradi&ies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rigā, 20 jūlijā 1925.g2*435137/1229
Priekšsēdētaja b. E g 1ī t s.

8789 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293.. 295., 298., 301.,
30J. un 311. p. p. pamata, uz Emmas
Otto m. Samochvalovas, dzim. R^ze..-
blat, lūgumu viņas prasības lietā pret
Semjonu Lazara d. S;mochvaIovu par
lautioas šķiršanu, uzaicina pēdējo, kūja
dzives vieta prasītājai nav zināma, iera-
sties tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rigā, 20 jūlijā 1925.g. 2*4i5132'1226
Priekš: ēdetaja b. E glīts.

8782 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. g. 13. maija
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedriba
zem nosaukuma: .Latvijas technikas
darbinieku dzivokļu kooperatīvs ,Savs
stūrīts'," ar valdes Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
7626 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaja
uz civ. proc. lik. 1460'. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas šā gada 6. maija
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Devenes muižas jaun-
saimnieku lauksaimniecības mašīnu kop-
lietošanas biedrība .Kūlējs',* ar valdes
sēdekli Vestienas pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 111 s.
7560 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 8. jūlija
lēmumu reģistrēti .Latvijas aptiekam
iepirkšanas sabiedrības" biedru pilnā sa-
pulcē 15. aprili 1925. g. pieņemtie
statūtu 9., 18. un 67. p. p. grozījumi,

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
8512 sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodala
paziņo, ka _ ar viņas 1925. g. 8. jūlija
lēmumu pārreģistrēta .Nītaures krāj-
aizdevu sabiedrība* zem jauna no-
saukuma: .Lauksaimnieku krāj-aizdevu
sabiedriba ,Zaube',* kā ari valdes at-
rašanās vieta.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
8511 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, kaar viņas 1925. g. 22. aptiļa
lēmumu pārreģistrēti .Rīgas zvejniecī-
bas biedrības* biedru pilnā sapulcē
22. martā 1925. g. pieņemtie grozītie
statūti.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
7J28 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. noaaja
ar šo dara zināmu, ka Valmieras k<āj-
aizdevu kase ir galīgi likvidēta saskaņā
ar kases biedra pilnas sapulces lēmumu
no 22. maita 1925. g.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
Sektetars Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz savu _ šā gada 11. jūnija
nolēmumu, uzaicina tas personas, kuru
rokās atrodas šādas obligācijas: 1) par
20L.0 rbļ, izdotas uz Amt-Bauskas krāj-
aizdevu kases, tagad Bauskas latvieša
krāj-aizdevu kases vārdu un korob.
1906. g. 29. septembrī ar Ne 3848 uz
Bauskas apriņķa, Bauskas pilsmuižas
.Zeltiņu" mājām ar zem. grām. 24»4678
un 2) par 2000 rbļ., izdota uz tas pašas
kases vārdu un koroborēta 190Š. g.
26. novembrī ar Ne 2609 uz to pašu
nekustamo īpaš.,—ierasties šai tiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vestnnesī"
un iesn egt minētos aktus.

Ja minētā termiņā obligācijas neie-
sniegs, tiesa atzīs tis par iznīcinātām,
parādus pēc tām par samaksātiem un
lūdzējai Lūcijai Kundziņ dos tiesību pra-
sīt parādu dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925. g 30. jūnijā L. Ne 825,25
Priekšēd. v. J. Skudre.

7512 Sekretārs K. Pusgari.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 3091.. pp
pamata uzaicina Katrīni Veinberg un
Augustu Rāceņu, kufa dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no iesūdzības
raksta un pielikumiem Kā ļa Deikovska
(Diskana) prasības lietā pret nezināmā
rrjmbūtnē esošiem Katrīni Veinberg un
Augustu Rāceņu un m rušās Paulīnes
Rācen mantojuma masu Ls 4,50 vērtībā
dēļ ipašuma tiesībām uz zemes gaba u
un uzdot savu dzīves vietu Jelgavas
pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmie neierastos ,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņu klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
d īves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kancleja.

Jelgavā, 7. julijā _ t9z"5. g.
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

8071 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309. p.p
namata uzaicina Kārli Kristapa d Ziedu-
Spulgi, klaja dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no iesūdzības raksta
un pielikumiem Annas Steinberg prasības
lietā pret Kārli Ziedu-Spulgi Ls 256,14
vērtībā deļ dāvināšanas līguma atcel-
šanas ua uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradisies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pirus atstās tiesas kancleja.

Jelgavā, 7 tai 1925. g. L.Ne395/25
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

8070 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p

^
pamata

uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 28. nov.
1919. g., mirušā Jēkaba Gulbe notarielā
kārtībā 2. aprili 1913. g. sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesība; atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 9. jūlijā 1925 g. L. 2*1129/25
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

8423 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. nn priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kujam būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 13. aprīlī 1924. g„
mirušā Andreja Zommera privātā kārtībā
28. jūlijā 1922. g. sastādīto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesibas atzīs par spēku zaudē-
jušām

Jelgavā, 8. jūlijā 1925.g. L. Ne 99S/25
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

8322 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 23. apriļa
nolēmumu, uzaicina tās personas, kūju
rokās atrodas šādas uz Pienavas muižas
.Skurben-Biikman" mājām ar hipotēkas
Ne 4371, koroborētās obligācijas: I)
par 1000_ kr. r., izd. uz Džūksles-Pie-
navas kraj-aizdevu kases vā'du un kor.
1906. g. 10. martā ar 2* 1877 un 2)
obligācija par 1000 kr. rbļ., izdota m
Jāņa Bānisa, vēlāk blanko cedēta, kor.
1910. g. 21. decembrī ar Ne £697, —
ierasties šai tiesa sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas djenas .Vaid. Vēstn." un
iesniegt minētās obligācijas.

Ja minētā termiņā obligācijas ne-
iesniegs, tiesa tās atzīs par iznīcinātām
un lūdzējai, Džūkstes-Pienavas krāj-
aizdevu kasei, kas sevi uzdod par minē-
to aktu likumīgo īpašn., izsniegs oblig.
norakstus, kufi stāsies nozudušo oriģinālu
vietā.

Jelgavā, 1925. g. _30. jūnijā. LM° 743/25
Priekšsēd. v. J. Skudre.

7515 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1925. g. 25. jūnija
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc obligācijas par 1000 kr. r.,
izd. 1908 g. 27. oktobrī uz Jelgavas
lauksaimn. biedr. krāj-aizdevu sabiedr.
vārdu un koroborēts 1908. g. 27. okt.
ar Ne 2380 uz Jelgavas apr., Vircavas
muižas zemes gabalu Ne 18 ar hipot.
2*4326, — atzīts_ par samaksātu un
lūdzējai Līzei Krišjāņa m. Kasparinskij,
dz. Beicon dota tiesība prasīt šā parāoa
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 7. jūlijā 1925. g. L.J&476 25
Priekšsēd. v. R. M i 11 e r s.

8255 Sekretāra v. (paraksts).

ļ Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likumu par lau-
lību 50. un civ. proc. lik. 366. un 718. p.
I. punkta pamata, dara zināmu Georgam
Richardam Ukstiņam, ka tiesa 11. jun.
1925. g. aizrauguras nosprieda viņa lau-
lību ar Minnu Pau'ini Uk»t ņ, dzim.
Kripul šķirt.

Jelgavā, 6. jūlijā 1925. g. L. Ne 134/25
Priek?sēdēt v. R. Mullers.

8073 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g
likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
ziņo, ka minēta tiesa civilnodaļas 2. jul.
1925. g, atkiātā sēdē nolēma reģivtret
Dobeles nam pašnieku biedrību, ļevedot
viņu to biedrību reģistra pirmajā daļā,
kufam nav peļņas ingūšanas mērķa

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Dobelē.

Jelgavā, 8. jul jā 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

8080 Par sekretāru F. Kaprālis.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada 11. jūnija
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 2000 rbļ.,
kas izdota 1901. g. 15. iebruan ar Ne 141
uz Jelgavas apr., Zaļās muižas .Lepel*
mājām ar zemes gramam Ne 1677, —
ierasties šai tie&ā sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī." un iesniegt
minēto obligāciju.

Ja minētā termiņā obligāciju ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par samaks.,
un lūdzējam Dāvam Hibšmanam
dos tiesību prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 30. jūnijā 1925. g. L. 2* 875/25
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

7513 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 11. jūnija
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokas atrodas obligācija par 500 kr. r.,
izd. uz Kārļa Fogeļa vārdu un koro-
borēta 1911. gada 24. oktobrī ar
Ne 1827 uz Tukuma (agr. Talsu)
apriņķa, Dzirciema pag. .Gintumu"
mājam ar zemes grāmatu Ne 814,
— ierasties šai tiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī.* un
iesniegt minēto obligāciju.

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa to atzīs par iznīcinātu,
paradu pēc tās par samaksātu un lūdz,
Karlinei Fogel, dos Uesību prasīt šā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā,30. jūnijā 1925. g. L2-&823/25
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

7997 , Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1925. g. 11. jūnija
nolēmumu, uzaicina to personu, kuļas
rokās atrodas blanko cedēta obliga ija
par 1000 rbļ., izd. uz Jāņa Savēla
vardu un korob. 1910. g. 27. jūlijā ar
Ne 1328 uz Tukuma apr., Lestenes
muižas .Ērmu" mājām ar zemes
grāmatu _ Ne 845, _ — ierasties
šai tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdīb. Vēstnesī" un iesniegt
minēto obligāciju.

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu pēc tās par sa-
maksātu un lūdzējai Annai Gulbe
dos tiesību prasīt šā parādu dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925. g. 30. jūnijā. LMŠ664/25
Priekšsēd. v. J. Skudre.

7516 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamas uz savu 1925. gada
25. jūnija nolēmumu un civ. proc.
lik. 2081. p. 2. pkt, kā ari 1923. g.
17. marta lik. 3. p., uzaicina to personu,
kuras rokās atrod, pirkšanas-pārd. akts ko-
roborēts 1885. g. 16. maijā ar Ne 281
uz Talsu apr., Lubezeres pagasta
.Plauču" mājām ar hipotēkas
Ne 162, nodrošinot pirkšanas su-
mas _ atlikumu 2s00 c. rbļ. ar ķīlu
tiesībām uz minētām mājām , kā ari
personas, kuram būtu kādas tiesības uz
minēto aktu, pieteikt savas tiesibas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi."

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parada aktu par spēku zaudējušu un
Zemes bankai dos tiesību prasīt šā
parada dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925. g. 7. jūlijā. L2*76/25
Priekšsēd. v. R. Mullers.

8254 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
lik. par biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām 17. panta paziņo,
ka muuta tiesa civilnodaļas 2. jūlija
1925. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Annenieku lop opības pārraudzības bie-
drību, ieveaot vii^u to Diedribu reģistra
pirmajā daļā, kūjām nav peļņas iegūšanas
mērķa.

biedrības valdes sēdeklis atrodas
Annenieku pagastā.

Jelgavā, 8. jūlijā 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

8256 Par seskretaru F. Kaprālis.

Liepājas apgabaltiesa
30. jūnijā 1925. g. uz promesošā Bo'e-slava Filemonoviča mantas aizgād ņa lū.
gurnu un 17. marta 1923. ga(ļj
lik. un civ. proc lik. 2081.—2086. p.j
nolēma:

1) parādus pēc sekošām obligācijām
nostiprinātām uz laulātiem Boleslavam
un Staņislava! F i I e m o n o.
v i č f e.m. piederošas nekustamas
mantas Liepājā, ar kreposta Ne 232j
un proti:

a) 4300 rbļ., 1899. g. jūlijā ar Žurn
Ne 766 uz Jēkaba Fridricha d. Kazemaņrl
vārdu 5000 rbļ. pirmvertības lielumi
pārgājušas Olgas Johannas Jozeia m'
bokolovskas īpašumā; b) 1000 rbl
1904g. 20 marta ar žurn. 2*217
uz Jēkaba Fridricha d. Kazemaņa vārda,
pārgājušas Rūdolfa Rūdolfa d. Kurtce
īpašumā un c) 3000 rbļ., 1914. gada
20. marta ar žurn. J*fe 6 uz laulāto Ser-
geja Fedora d. Pičugina un_ Matrenai
Timofeja m. Pičuginas, pēc I. vīra
Māmiņas, dz. Čitkovas vardu, atzīt par pil-
nīgi samaksātu līdz ar visiem pro-
centiem; _

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemes grā-
matu nod. minēta paradu izdzēšanu iz
zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozītā līdz kreditora ierašanai, kufara
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 4. jūlijā 1925. g. 2*441-1 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

7847 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923- g.
likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
ziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas 2. jul
1925. g., atklā'ā sēdē nolēma reģistrēt
Platones biškopības biedrību .Zkds*.
ievedat viņu to biedrību reģbtra pir-
mā) " i daļā, kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Platoies pagastā.

Jelgavā, 8. jūlijā 1925. gadā.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

8257 Par sekretāru F. Kaprālis

Liepājas apgabaltiesa,
6 jūlijā 1925g. uz Friča
S a u I I š a lūgumu un pamato-
joties uz 17. marta 1923. g. likumu
un civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.,
nolēma:

1) paradu 2000 rbļ. pec obligācijas,
izdotas uz Klāva Miķeļa _d. Reine
vārdu un 1909. g. 19. augustā ar žurn.
Ne 785, nostiprinātas uz Fricim Jāņa d.
S a u 1 i ti m, piederošas nekustamas
mantas Liepājā, ar krep. Ne 2199, —
atzīt par pilnīgi samaksātu lidz ar
visiem procentiem;

2) atvēlēt lūdzēj. pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā_ minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanās, kufam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 6. jūlijā 1925. g. 2*426-1,25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7992 p. Sekretāru (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
3P. jūnijā 1925. gadā uz Johanna
Augusta Rozenfelda lūgumu un 18. marta
1920. gada likumu un civ. proc. lik.

2081. lidz 2086. p. p. pamata no-
lēma:

1) parādu 1000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Rūdolfa Vilhelma d. Zemeļa
vārdu un 1893. g. 19. oktobrī, nostipri-
nātas uz Johannam Augustam Teodora
d. Rozenfeldam, piederošas nekust, mantas
Kuldīgas pilsētas terit. pļavu .Erbarmen-
koppel* ar krep. Ne 49$, — atzīt par pil-
nīgi samaksātu lidz ar visiem pro-
centiem ;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, kufam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 3. jūlijā 1925. g. 2*266/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7838 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
6 jūlija 1925. gada uz Lapiņa
Mattisona lūgumu, 17. marta 1923. g.
likuma un civ._ proc. lik. 2081.—
2086. p.p., nolēma:

1) paradu 2000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Emīlijas Ivana Kaspara m.
Reishof. dzim. Demme vārdu un 1900. g.
31. maija ar žurn 2* 530, nostiprinātas
uz laul. Lapiņām un Līzei Matisiem,
pieder, nekustamas mantas Liepājā, ar
krep. 263136, atzīt parpilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozitā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 1925. g. 6. jūlijā. 2* 294-1 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7991 p. Sekretāru (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 20. jūlija 1925. g. lēmumu
pamata uzaicina 1. decembrī 1920. g.,
Ventspilī mir. Jukuma Krista d. Liecnieka
mantiniekus, kredit., legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu but kādas tiesības vai prasības uz
atstato mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minēta laikā, tiks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 23. jūlijā 1925. g. 2*891-m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

' 9145 Se' retars A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
30. jūnijā 1925. gadā uz Jāņa rm
Annas Rutce lūgumu, 18. marta
1920. g. likuma un civ. proc. lik. 2081.-

2086. p. p., nolēma:
1) parādu 3000 rbļ. pēc obligācijas ,

izdotas uz Gustava Rīge (Riege) vārdu un
1900. g. 20. decembri ar žurn. 2*908.
nostiprinātas uz laulātiem Jānim Annsi
Rutcem, piederošas nekustamas manta»
Aizpute, ar kreposta Ne 16, _—
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar visam
procentēm;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt «rnes
grāmatu nodaļā minēto paradu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto nauda glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, k°l m
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 3. jūlijā 1925. g. >fe 384 ?5.

Priekšsēd. b. V. Bi en en stams.
7839 Sekretārs A. Ķasperov' '^̂

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 20. jūlija 1925. g. lēmumap*mata uzaicina 30. oktobrī 1909 g. ""'
ruša Jēkaba Bergmaņa mantiniekus
kreditorus, legaarus, fideikomisaras b»

visas citas personas, kam varētu b»
kādas tiesības vai prasības uz?*sia,mantojumu, pieteikt viņas tiesai*"
mēnešu laikā, skaitot no sludināju»
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par_ kurām n&'ļļ
paziņots tiesai minētā laika, tiks at»*""
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 23. jūlijā 1925. g. J*888-m/»

Priekšsēd. b. V. Bi en e nštt**
9144 Sekretārs A. Kasperovičs-

i

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 16. jūlija 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina _ 18./31. jūlijā 1914. g.,
Ventspili miruša Kārļa Jāņa dēla Emsiga
ari Erhsiņa-Dreimaņa mantiniekus, ku-
ditorus. legatarus, lideikomisarus un vi-
sas citas personas, kam varētu būt kā-
das tiesības vai prasības uz atstata
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītu
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 18. jūlijā 1925. g. Ne880-m/25

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
8884 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 18 jūnija 1925. g.
lēmumu, uz Juja B o k u m a lūguma un
uz civ. pr. lik 2083. un 2084. p. p. un
17. marta 1923. g. lik. pamata, uz-
aicina obligāciju norakstus turētāju, kuti
izdoti uz uzrādītāja vārdu: 1) 1914. g.
25. janvārī par 9000 rbļ. iz obligācijas
par 1500 rbļ. uz Kārļa Hugo Miķeļa d
Riekstiņa vardu, kāds prasības doku-
ments tagad skaitās 5500 rbļ. atlikumā
un 2) 1914. g. 24. maija par 3500 rbļ. iz
augšminētas obligācijas, kuji ir pārgā-
juši Nisela Movšas d. Kljačko īpašumā
un 3) obligācijas par 5000 rbļ. uz Kārļa
Hugo Miķeļa d. Riekstiņa vārdu un 1)
un 2> 1913. g. 26. oktobrī ar žurn.
Ne 1511 un 3) 1914. g. 22. martā ar
žurn. Ne 357, nostiprināta uz Jurim Nik-
lāva d. Bokumam, piederošas nekust.
mantas Liepājā _ ar kreposta Ne 3723,
— sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, lidzņemot minēto obligāciju dēļ
Iemaksāto Ls 269,12, t. i. parāda ar
proc. saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas arī obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdz.
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 4. jūlijā 1925. g. 2*580-1/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

7844 Sekretārs A. Kasperovičs.



Liepājas apgabaltiesa
uz sava 20. jūlija 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 25. novembrī 1924. g.,
mirušās Ievas Krista meitas K a r 1 o -
vi č mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, iideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teīkt viņas tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minētā laika, tiks atzītas
par zandētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 22. jūlijā 1925. g. Ne859-m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

9036 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgaļa apgabalu Uvilood.,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušas
1925. g. 6. februāri Ludzas apr.,
Kārsavas miesta piederīgās Šoras Sī-
maņa Leiba m. Gurevičes notariālais te-
staments, ar kuru testatora kustama
un nekustama manta novēlēta Civijai
Sekundo un Nechamai Krapivnicei, ar
apgabaltiesas 1925. g. 8. maija lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniecēm Ci-
vijai Sekundo un Nechamai Krapivnicei.

Daugavp., 3. jūlijā 1925. g. LMs820a/25
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

8086 Sekret. v. K. Debesnieks.

Latgales apgabaltiesas 1. dfiMali,
atklāta tiesas sēde 1925. g. 5. jūnijā,
izklausījusi mir. Vasila Karelova mantas
un mazgadīgās Zofijas Vasiļa m. Kare-
lova s aizgādņu aizbildņu Staņislava
Vikentija d. Teivana un Elenas Antona
m. Karelovas lūgumu atzīt Timoteju
Radiona d. Karelovu par atrodošos
bezvēsts prombūtnē, nolēma: publicēt
.Valdības Vēstnesī* par bezvēsts prom-
esošo Timoteju Radiona d. Karelovu un
uzdot Višķu pag. padomei iecelt aizbild-
niecību par bezvēsts promesošā Timo-
ieja Radiona d. Karelova mantu, atro-
došos Višķu pagastā, Juzeiovas sādžā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 30. jūnijā 1925. g. L2*948a/25
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

7494 Sekretāra v. i. K. Debesnieks.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. lec miertiesnesis
saskaņa ar savu 1925. g. 11. jūlija
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sej. 1239. p. 1. d. pamata
paziņo, _ ka pec 1924. gada 2. aprilī
Varšava, mirušās Valerijas Eduarda m.
Češejko Sachacki , dzim. Boguslavskas,
ir palicis nekustams īpašums Daugav-
pilī, Šosejas un Kaunas ielu stūrī Ne 4/2
bur. ,b*, kādēļ uzaic. visas pērs., kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar viņu ,
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās pēc piekrītības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn.*.

Daugavpilī, 11. jūlijā 1925. g.
8312 Miertiesnesis (paraksts).

Cesu apriņķa
2. iecirkņa miertiesnesis,

saskaņa ar savu 1925. g. 20. jūnija
lēmumu, meklē pēc sodu lik. 5yl. p.
1. d. apsūdzēto Kārli Jēkaba dēlu Vī-
tolu, 46 g. _ vecu, piederīgu pie
Valmieras pilsētas.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma Vītola uzturēšanās vieta, jā-
paziņo miertiesnesim.

Jaunpiebalgā, 1925. g. 29. jūnijā.
7517 Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 3. iec. mieniesn.
pamatojoties uz krim. proc. lik. 1922. g.
izdtv. 71. p. un 1914. g. izdev. 846.
līdz 848. p.p. un 850.—852. p.p.
meklē:

1) Jāni Valdi Jāņa d. Maladu, dzim.
7. martā 1896. g., čigāns, luterticīgs,
Latvijas pilsonis, pieder pie Tukuma
pilsētas, strādnieks, apvainots uz sod.
lik. 179. p. (krim. akt Ne 156/25. g);

2) Jāni Males d. Haubertu, dzim.
25. novembrī 1904. g., čigāns, luter-
ticīgs, Latvijas pilsonis, piederīgs pie
Tukuma pilsētas, strādnieks, apv. uz
sod. lik. 179. p. (krim. akt. Ne 136 25. g.);

3) Olgu Jāņa m. Marcinkevici, 26 g.
vecu, čigānieti, luterticīgu, dzim. un
pied. pie Jaunjelgavas pilsētas, apv. uz
sod. lik. 397. p. (kr. akt. Ne 490/25. g.);

4) Andreju Annas d. Sklandu, dzim.
1. jūlijā 1901. g, čigāns, katoļticīgs,
pied. pie Aizputes pils., apv. uz sod.
lik. 262. p (kr. akt. Ne 415/25. g.);

5) Amāliju Kristapa m Stepani, dzim.
27. februārī 1901. g., čigānieti, katoļ-
ticīgu, pied. pie Kuldīgas pils., apv. uz
sod. lik. 262. p. (kr.akt. 2*415/25 g.);

6) Jūliju Annu Mārtiņa un Līzes m.
Inte, ,dzim. 1894. g., pase izdota no
Liepājas prefektūras ar 2* 20583 6. jul.
1920. g., apv. uz sod. lik. 574. p. (krim.

akts Ne 186/25. g.) un
7) Frici Ernesta d. Bilertu, dzim.

1887. g., latvietis, luterticīgs, pied. pie
Aizputes apr. Bātes pag., strādnieks,

apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. (krim.
akts Ne 27,25. g.)

Katram, kam zināma meklējamo per-
sonu uzturēšanās vieta vai kur atrodas
viņiem piedējošas mantas bez kavēšanās
jāziņo par to Liepājas 3. iec. mier-
tiesnesim vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 30. jūnijā 1925. g. Ne 173
7523 Miertiesnesis Šim a n i s.

Ufeales zemes Brāni.atjaen. kamliila
uz Sīmaņa Ādama d. Gulbja, Reiņa
Sīmaņa d. Jargana, Lottes un Augusta
Kļaviņu, Jūles German, Jāņa Andreja d.
Ģermāņa, Sīmaņa Reiņa d. Paudera un
Augusti Jāņa d. Paļma_ lūgumu par ne-
kustamas mantas, sastāvošas no zemes
gabala zemnosaukuma .Zanogu* pūstoša,
platībā 440 des. vairāk vai mazāk, atro-
došos Jaunlatgales apr. Kačanovas pag.,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kuram ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu četru
ai ē n e i u laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī*, pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par izni-
cinātām un lūdzēji var tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri par noradītas ne-
kustamas mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekansku apgrūtinājumu
tiesībām.

btugavpilī, 13. jūlijā 1925.g. 2*14753
Komisij. priekšsēd. v. M. Kirjakovs.
8370 Darbvedis J. Strads.

Latgales apgabaltiesas vec. aotars
paziņo, ka uz 1925. g. 7. jūlija ap-
stiprinātā pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Samuils Soma d. Gurevičs
ieguvis no Nikolaja Riži, Vladi lava
Pavloviča, Zofijas La;tovskas un Jadvi-
gas Fochtovas par Ls_8000 dzimfslieto-
šanas tiesības uz pilsētas gruntsgabalu
Ne 1, 430 kv. asis plalibā ar ēkām, atro-
došos Ludzā 7 kv., Rīgas prospektā Ne 'i.

Daugavpjll, 1925.g. 13. jūlijā. 2*14687
Vecāka notāra vieta,

viņa palīgs A. M i k a 1k s.
8360 Sekretāra palīga i. A. Felders

nepālas apgabaltiesa,
- iQ25 e uz Valsts zemes

3° Sgumu unciv. proc. lik. 2081.-
ban £ n «T nolēma:

« Lādu par 48'0 rbļ. pēc obliga-
l) iVdotas uz grāfienes Annas An-

fi)as' * Keizerling, dzim. kņazenes
dfev&du «n 1897. gadā 16 jūlijā

LiV! n 2*349, nostipr. uz Magdai
ar/f, m Freiman, dzim. Segliņai,
iDd!i.rnšas nekust, mantas Vecpils Dur ļu

"ffintalu (Dupel-Leite) * māju ar krep.
f,afi o r^ģ. - a*PPļg'"
Ikitu līdz ar visām procentēm un

mšu obligāciju par iznīcinātu;

9i atvēlēt lūdzējai pi _eprasīt_ zemes

Jautu nodaļā minētā parada iz-

ēfanu iz zemes grāmatām.

Liep ājā, 4. jūlijā 1925.g. 2*828-1/24

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

^
Sekretārs-

A.
Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,

n 1,.iiiā 1925.g.uz Jēkaba Bruvera(Brauera)
ļumu uz* 18. marta 1920. g. likuma
ļfcfv proc "k- 2081.-2086. p. p. pa-
mata nolēma:

n parādu par 1803 rbļ pec obliga-

rii« Motas uz Hermaņa Kocha vardu
n 1884 g 17. aprilī ar Ne 9994, no-

stiprinātas uz Jēkabam Jukuma d. Brū-
vētam (Braueram), piederošas nekust,
mantas Bunkas .Uitu* māju ar krep.
]& 1213, 2. reģ, — atzīt par pil-

nīgi samaksātu ldz ar visam pro-
centēm; , _. . .,

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētos parādus izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām;

3) iemaksāto naudu glabat_ tiesas de-
pozitā līdz kredit _ru ierašanas, kuriem
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 1925. g. 3. jūlijā. Ne 372/25.

Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n s t a m s.
7836 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
m sava 20. jūlija 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 15. aprilī 191?. g, Ru-
jenes pilsētā mirušās Elfrīdas Aleksandras
Mariannas Paegle mantiniekus, kredit.,
legat., fideikomis. un visas citas perso-
nas, kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kūjām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.
liepājā, 22. jūlijā 1925 g. 2*887-m/25

Priekšsēdētāj, b. V. Bienenstams.
j?Q37 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
M sava 20. jūlija 1925. g. lēmuma pa-
jāta uzaicina 24. novembrī 1924. g.,
cunkas pagasta rrirušā Viļā Krista
Jēla Briedis mantiniekus, kredī-
tus, legatarus, iideikomisarus un vj-
»" citas personas, kam varētu_ but kā-
tos tiesibas vai prasības uz atstato man-
tojumu pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
*«, skaitot no sludinājuma iespiešanas

Tiesibas un prasības, par kurām nebūs
P«mots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
f« zaudētām uz visiem laikiem.

L'epājā, 22. jūlijā 1925. g. Ne 827-m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

^» Sekretārs A. Kasperovičs.

Uep&Ias apgabaltiesa,
"f «ava 20. jūlija 1925. g. lēmuma pa-
!™a uzaicina 6. jūnijā 1923. g., Sakas
ta'f'i'KSr la Jāna d- Uzara mantin -.. "!egatarus, fideikom. un visas citas
*ļsonas, kam varētu būt kādas tiesības
teikt- 'bas "* atstāto mantojumu, pie-
,ļļ..Vlnas tiesai sešu mēnešu laika,

Tip -k ° sludinā)uma iespiešanas dienas.
k esības un prasības, par kurām ne-? .Paziņots tiesai minētā taikā, tiksas Par zaudētam uz visiem laikiem.

"«Pajā. 22. jūlijā 1925. g. Ne 856-m/25

8039 kŠSfdēt- b-V. Bienenstams.
Sekretārs A. Kasperovičs.

^ epājas apgabaltiesa
sava 20. jūlija 1925. g. lēmuma pa-

<»°biņaU a
Z
?,,-' a»gustā 1922- K-

i.Roķ J, , PS«sta mirušā Jēkaba Miķeļa
tiras irf

3.™ant'niekus, kreditorus, lega-
k'sons* l isarus un visas citas
vor«.Tk m varētu bat kādas tiesības
teikt ti„ s 1atstat0 mantojumu, pie-
skaitot2\ *iesai sešu mēnešu laikā,

Tiesīh». a'uma iespiešanas dienas.
Paziņo,"";.1111 Prasības, par kurām nebūs

Par LJ!*sai minētā laikā, tiks atzītas

Ueni - nz visiem laikiem-

Pri,w 22'jaliii 1925- S- >* 892-m/25

^0 s>w?tb- v- Bienenstams.ekreta's A. K a s p e r 0 v i č s.

Rīgas It iec. miertiesn.,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.—2015.,
2061.—2079. p.p. paziņo, ka pec 1921.
gada 28 septembrī Rīgā miruša Mārtiņa
Jēkaba d. Viluma, ir atklāts mantojums
un uzaicina visus, kam būtu uz šoman-
tojumu vai sakarā ar to 'csdas tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, lidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. J. pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas ka šīs tiesības zau-
dējušas.

Rīgā, 1925. g. 10. jūlijā. 26 889.

8265 Miertiesnesis J.Btuvers.

Latgales apgabaltiesas,

Ludzas apr. 2. Iec mertlesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925. g. ?0. jūnija
lēmumu uzaicina mir. Ādama Kivča manti-
niekus pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas uz nel. atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Ludzā, 1925. g. 8. jūlijā. 2*2748
7999 Miertiesneša v. i. V. Šlez i ņš.

Rigas 5. iac. miertiesn,
saskaņā ar civ. proc. lik. 74., 75., 198.,
301., 309. un 311. p.p. uz Nikolaja
Steera lūgumu viņa prasības lieta pret
Arvidu Lodi un Ābramu Rabinoviču par
Ls 380,40, uzaicina atbildētāju Ābramu
Rabinoviču, kura dzīves vieta prasītājam
nav zināma, četru mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī," paziņot miertiesn.
savu Rīgā izvēlēto dzīves vietu, vai
uzd t Rīgā dzīvojošu personu, kuru at-
bildētājs pilnvaro saņemt viņa vieta no
miertiesneša piesūtāmos rakstus.

Ja atbildētājs Rabinovičs noliktā laikā
augšminēto paziņojumu neiesniegs, _ tad
visas pavēstes un raksti uz atbildētajā
vārdu tiks atstāti miertiesneša kancleja
un atbildētājam nebūs tiesība aizbildi-
nāties par min. rakstu un pavestu ne-
zināšanu.

Rīgā, 29. jūnijā 1925. g. Ne 871
7373 Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
30. jūnijā š. g. uz Annetes Marijas Lagz-
diņas lūgumu un 17. marta 1923. g. lik.
un civ. proc. lik. 2081—2086. p. p pa-
mata, nolēma:

1) parādus pēc sekošas obligācijas,
nostiprinātas uz Anetei Marijai Friča m.
Lagzdiņai, dzim. Vanag,_ piederošas ne-
kustamas mantas Liepājā, zem krep.
Ne 1231 un proti:

1) 4300 rbļ. 1905. g. 23. decembrī ar
žurn. 2* 735 uz Salomona (Žanno)
Eliasa _ d. MichaloviČa v. 6500 rbļ.
pirmvertības lielumā; 2) 10,(00 rbļ.
1913. g. 26. janv. ar žurn. Ne 172 uz
Jēkaba Pētera d. Lagzdiņa (Lazdiņa)
vardu, pārgājušas Johana Christiana
Ncrmana _ īpašuma; 3) 4000 rbļ. 1913. g.
13. jūlija ar žur. Ne 1020 uz Vilhelma
Ernsta d. Henning vārdu un 4) 2500 r.
1914. g. 28. jūnija ar ž>rn. 2* 839 uz
Andreja Eduarda d. Gūža v.,—atzīt par
pilnīgi samaksātiem līdz ar visām pro-
centēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļa minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozitā līdz kreditora ierašanai, kujam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 4. jūlijā 1925.g. Ne452-1/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienens t am s.

7845 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas mW 3. letlrkņa mitrtiesoesls,

saskaņa ar savu 1925. g. 25. maija
lēmumu un uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. pamata
paziņo, ka pec 1920. g. 18. maijā
mir. Meikula Kaspara d. P 1a v i n s k a,
Zaļmuižas pagasta, Kristinku ciemā, ir
palicis mantojums, kufš atrodas Zaļmuižas
pag, Kristinku ciemā, kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar viņu būtu kādas tiesības
ka mantiniekiem, pieteikt šīs tiesības pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitčt no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Kārsavā, 1925. g. 7. jūlijā.
8268 Miertiesnesis E. K a 1 ē j i ņ š.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils opr. 6. iec. miertiesn.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata uz Juljana
Ignatija d. Bludina lūgumu viņa prasības
lietā pret mir. grata Micha la Broel-
Platera mant. Leonu un Josifu Michaila
d. d. Broel-Plater, Mariju uu Ludviku
Michaila m. m. Broel-Plaser un Gabiieli
Broel-Platej par Ls 400 piedzīšanu uz-
aicina minētos atbildētājus, kufu dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā Čettu mēnešu laikā no sludinājuma
iespiešanas . Valdibas Vēstnesi.*

Ja atbildētāji noliktā laikā neieradīsies
personīgi vaļ caur pilnvarnieku tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Krāilavā, 1925. g.3. jūlijā. 2*C.430/25
7769 Miertiesnesis (paraksls).

Latgales apgabaltiesas

Daugavpili apr. 6. Iet. misjrtiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. gada 2. jūlija
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. krāj. X. sēj.
1239. p. paziņo, ka pēc 1924. gadā
39. jūnijā mir. Antona Osipa dēla
Boniala ir palicis mantojums, kas
atrodas Daugavpils apr., Krāslavas pag.
un sastāv no jaunsaimniecības Ne 43
pie Kumbuļu muižas 16 ha zemes plāt. un
uzaic. visus, kam uz šo mantojumu būtu
kādas tiesibas, kā mantiniekiem, pieteikt
tādas miertiesneša kamerā, Krāslavā,
Polockas iela Ne 52, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.*

Pec minēta termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems. C.2*444/25

Krāslavā, 3. jūlijā 1925. g.
7765 Miertiesneša v. (paraksts).

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Jāņa Jāņa d. Lazdana lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no 8 de-
^etinām 810 kv »až zemniekiem pie-
šķiitas zemes, atrodo'os Daugavpils apr.
Koluces pagasta Somu sdž'S zemes
robežās ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznicinātām un lūdzējs var tikt ie-
vests 1 atgalēs zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantās īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgjūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 7. jūlijā 1925. g. Ne 14296
Komisijas priekšsēdei, v.M. Kirjakovs.
8011 Darbvedis J. Strads.

Latgalei zemes grāmata atlammlanas komisija
uz Pētera un Jāņa Andiēja d.d Vidusu
lūgumu par nekustamas mantas, kup
viņi mantojuši no sava tēva Andreja
Jāņa d. Viduša, sastāvošas no 42 des.
2160 kv. asis liela zemes gabala zem
nosaukuma .ferma Dzesnieki 2*1* Jaun-
latgales (bij. Ludzas) apr. Rugāju (senāk
Bolvu) pag. ievešanu zemes grāmatu re-
ģistri,— uzaicina visas personas kurām
>r kādas tiesibas uz minēto nekustamo
mantu; iesniegt komisijai par to p: zi-
ņojumu 4 mēnešu laika no izgludina-,
šanas dienas .Valdības Vēstn.*, ptetējā
gadījumā nepieteiktas tiesības skaiti ies
par iznicinātām un minētoļ lūdzēju man-
tojuma devējs Andrejs Jāņa d. Vidušs
un pēc tam viņi paši, lūdzēji, var tikt ievesti
Latgales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas_ un hipotekarisku apgfūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925.g. 13 jūlijā. Ne 14761
Komisijas priekšs. M. Kirjakovs.

8369 Darbvedis J. Strads.

!aitai" anitiinesu fitlkais oilin
j.aziņo, ka uz 1925. g. 6. jūlija apsti-
prināta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Ernests Pelēja d. Bērziņš ieguvis
no Benjamiņa-Vulfa Faivisa-Geceļa d.
Levikzona par Ls 1S00 dzimtslietošanas
tiesības uz pilsētas gruntsgabalu 2* 6
lit. B 1£6 kv. sāž., platība ar ēkām,
atrodjšos Daugavpilī, 111 iec. 109. kvart
Grod,.as ielā Ne 29.

Dao avpilī, 1925.g. 13. jūlijā. 2* 14685
Vecāka notāra vieta,

viņa palīgs A. M i k a 1k s.
8361 Sekrciarti pn.. i. A. Felders.

Latgalei apgasaitiisas iKftab aotars
paziņo, ka uz 1925. g. 6. jūlija apsti-
prinātā pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Estere-Liba Dāvida m. Bergei
ieguvusi no Esteres (Stir;s) Arona m.
Jarcho. diim Raigrodskas, par Ls 8450
dzimtsipašuma pilsē as g untsgabalu Ne 1
lit v 144 2799/50'0 kv. saž. platība ar
ekam, atrodošos Daugavpilī, 1 iecirknī
27. kvart Domes ielā N° 31.

Daugavpjll, 1925. g. 13. jūlijā. 2*14683
Vecāka notāra vieta,

viņa -palīgs A. M i k a 1k s.
8362 Sekretāra p. i. A. Felders.

Latgales aggatiifltsu 'Kttali notas
paziņo, ka uz 1925. g. 26. jūnija apsti-
prinātā pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Staņislavs un JēzapsJufa d. d.
M a s 1o v s k i ieguvuši līdzīgās daļās no
Izidora Franča d. Maslovska par Ls 174
nekustamu īpašumu 2 des. 1086 kv. saž.
plāt bā, kuļš ptstāv no 2 zemniekiem
piešķirtās zemes gabaliem NeNe35 ut 36
Jaunlatgales apriņķa Domopoles pa. astā.

Daugavpilī, 1925. g. 13. jūlijā. 2*14674
Vecākā notāra vieta,

viņa palīgs A. Mi kalks.
8363 Sekretāra p. i. A. Felders.

Rīgss prefebtoro
Citu iestāžu sludinājumi

izsludina par nederīgām sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) 2* .-0381 no
3. pol iec. uz Heinricha Heinricha d.
Mende v.; 2) Ne 100585 no 4. pol. iec.
uz Augustes Aleksandra m. Makenik v.;
3) Ne 153727 no Rīgas pref. uz Mildas
Reinholda m. Eglīt v.; 4) Ne 10306 no
Rļgas prel. uz Dveire Bēra m. Faerman
vārdu; 5) Ne 193705 no Rīgas pref.
uz Mārtiņa Hermaņa d. Kleimaņa v.;
6) Ne 234791 no Rigas pref. uz Eliza-
betes Aleksandra m. Lindau vārdu;
7) Ne 12857 no Jelgavas pref. uz Jāņa
Jāņa d. Zvirbuļa _ v.; b) Ne 43977 no
3. pol. iec. uz Dartes Jāņa m. Niedrīt
vardu; 9) Ne 108723 no Rīgas pref. uz
Jāņa Antona d. Kreišmaņa vārdu;
10) Ne 205688 no Rīgas pref. uz Annas
Sīmaņa m. Skuja v.; II) 2* 17.-.243 no
Rīgas pref. uz Voldemāra Jāna d. Av -
tina v,; 12) Ne 240547 no Rīgas pief.
uz Austras Pētefa m. Bauman vārdu;
13) Ne 138701 no Rīgas pref. uz Ņinas
Fadeja m. Saule v.; 14) 2* 222935 no
Rīgas pref. uz Emīlijas Jāņa m Berend
vārdu; 15) 2*228896 no Rīgas pref. uz
Ādolfa Jāņa d. Cibuļska v.; 16) Ne 110109
no 11. pol. iec. uz Elizabetes Zigrida
meitas Rimer v.; 17) 2* 191 no Bolde-
rajas pag. v. uz Veronikas Kriša m.
Kulimn v.; 18) Ne 460 no Iršu pag. v.
uz Ludviga Johanna d. Lutc vārdu;
19) Ne 207 no Jercenu pag. v. uz Pau-
līnes Indriķa m. Strazdiņ v.; 20) Ne 152049
no Rīgas pref. uz Dāvida Pāvila i.
Lielkāja v.; 21) Ne 9349 no Jelgavas
pref uz Nikolaja AHreda d. Gudže v.;
22) Ne 28923 no 2. pol. iec. uz Bertas
Ādolfa m. Šurkeļ v; 23) Ne 1914 no
Vecsalaces pag. valdēs uz Aleksandra
Jura d Pusilda v.; 24) 2* 123436 no
Rigas pref. uz Kristapa Jāņa d. Beijera
vārdu; 25) Ne 124821 no Rīgas pref. uz
Kārļa Hugo d. Veissa vardu

Personas apl., izd.: 26) Ne 48 no
Rīgas prel. uz zofijas lija m. Liepas v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksta
16., 17, 18. un 20. jūlijā 1925. g. ar
Ne 7061.

Rīgas pref. pal. v. (paraksts).
8924 Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu pieteiktu par nozau-
dētu Latvijas iekšz. pa i, izd. no Svētes
pag. valdes 1924. g. 13 decembrī ar
Ne 1415, Alises Almas Jēkaba m. Kār-
seliņas vārdu. 8144

Rīgas pol. 5. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu Eduarda Kārļa d.Šiliņa nozaud.
kajakl. apliecību, ar Ne 19497, izdotu
29. septembrī 1922. g. no Rīgas kara
apr. pr-ka. 7794

Rīgas pol. 8. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto kajakl. apliecību,
zd. no Valkas apr. pr-ka ar Ne 2736,
2. februāri 1921. g. uz Rūdolia Paula d.
Sutena vardu, dzim. 1883. g. pieder, pie
Zeltiņu pag, Valkas apr., dzīv. Matīsu
ielā 2*67, dz. 26. 8155

Rīgas policijas 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto Rīgas
kara apr. pr-ka karakl. apliecību ar
Ne 3031, uz Hugo Mārtiņa d. Grunvalda
vardu, dzim. 30. jūlijā 1894. g., pieder,
pie Bauskas apr., Vec-Saules pag., dzīv.
Ērgļu ielā Ne 3. 8156

Rīgas pol. 8. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudētu karaklaus. apliecību,
izdotu no Sapieru bataljona komand.
31. augustā 1924. g. ar 2* 7309, uz
Ēvalda Friča d. Stirmana vardu, dzim.
2. jūnijā 1902. g pied. pie Rīgas pilsētas,
dzīv. Lauku iela Ne 8, dz. 6. 8157

Daugavpils apr., Preiļu iec. pol. pr-ks
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu par
sadegušu iekšzemes pasi, izdotu no Jas-
mi'ižas pag. valdes 30. martā 1921. g.
aNe 13:0, uz Anirēja Antona d. Slica
vardu. 77^9

Aizputes apr. pr-ka palīgs izsludina
par nederīgu karaklausības apliecību ar
Ne 1765, izdotu 16. jūnijā 1922. g. no
Aizputes-Kuldīgas kara apr. pr-ka uz
Ernesta Eņģeļa vārdu. 8137

Rīgas pol. 8. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto karakl. apliecibu
ar Ne 22040, izd. no Rīgas kara apriņķa
priekšnieka _ uz Juliusa Eduarda d. Ka-
sparsona vārdu, dzim. 29. jūlijā 1898. g.
piederīga pie Dreiliņu pag., Rīgas apr,
Matīsu ielā Ne 43, dz. 11. 8158

Liepājas apr. pr-ka palīgs 2. iecirknī
izsludina par nederīgu, kā sadegušu
Latvijas iekšzemes pasi, izd. 1920. g.
29. jūnijā no Liepājas apr. pr-ka palīga
2. iec. ar Ne 6015, uz Miķeļa Miķeļa d.
Salma vardu. 8148



Trikātas pag. valde, Valkas apr., iz-
sludina par nozudušu un tamdēļ ne-
derīgu Latvijas iekšzemes pasi ar
2* 1043 uz Martas Jāņa m. Dambītes
vārdu, izdotu viņai 19. febr. 1920. g.
no Valmieras pils. policijas. 7750

Vecsaules pag. valde izsludina par
nederīgām nozaudētas sekošas pases:
ar Ne 1208, izdotu no Vecsaules pag.
valdes 7. maijā 1921. g. uz Lizettes
Viļā m. Steppe vārdu, ar 2*987, izd.
no Vecsaules pag. valdes 5 augustā
1920. g. uz Andreja Krista d. Nereta v.

7752

Daugavpils apr., Preiļu iec. policijas
pr-ks ar šo izsludina par nederigu, kā
pieteiktu par nozaudētu iekšzemes pasi,
izdotu no Jasmuišas pag. valdes 19. sep-
tembra 19_2 g. zem 2* 4329 uz An-
tona Andreja d. Džereņa vardu. 7798

Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas ieš-
zemes pasi, izdotu no Ventspils polici-
jas pre>ekta 17. maijā 1920. g. Ne 4638
uz Katiinas Jāņa m. Blumberg. v. 8163

Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudētu Latv. iekšz. pasi,
izd. no ļSarkanmuižas pagasta valdes,
Ventspils apr. 5. maija 1920. g. 2* 710
uz Krista Jāņa d. Goldmaņa v. 8164

Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Latv. iekšz.
pasi, izd. no Ventspils polic. prefekta
7. augustā 1920. g. Ne 6665 uz Keistas
Jura m. Māties vārdu. 8165

Ventspils apr. pr-ka pal. 2, iec, izs!u=
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi, izd. no Liepājas prefek-
tūras 27. jūlijā 1922. g. 2* 41456 uz
Josifa Ceriņa vardu. 8167

Ventspils apr. pr-ka palīgs II. iecirknī
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
iekšz. pasi, izd. no Dundagas pag. v.,
15. septembrī 1920. g. uz Jāņa Friča d.
Ziediņa vārdu. 7871

Ventspils apr. priekšnieka 1. iec. pa-
līgs izsludina par nederīgn nozaudēto
kajaklausības apliecību, izdotu no Vents-
pils ka[a apriņķa priekšnieka 7. no-
vembrī 1924. g. Ne 11984 uz Friča Je-
kaba d. Stobris vardu. 8160

Atsauc savu sludinājumu, ievietotu
.Valdbas Vēstn." š. g. 59 numura at-
tiecībā par pilsones Jezupatas Tretja-
kovas pases nozaudēšanu, jo minētā pase
ir atrasta. 8038

Rīgas pol. 2. iec. pr-ks izsludina ka
Michaila lija d. Bobrovs pieteici- par
nozaudētu, savu kara kl. apliec'2* 3470,
izd. 30. sept. 1920. g. no Zemgales inž.
rotas komandieja, kadeļ minēta apliecība
tiek izsludināta par nederīgu. 7793

Daugavpils prel. izsludina par nederīgu
karakl. apliecibu ar 2* 7646/8205 ž, izd.
20 jūniji 1923. g. no Daugavpils kara
apr. pr-ka uz Matveja NikoUja d. Se-
vastjemova vārdu, kā pieteiktu par no-
zaudētu

^
8017

Ventspils apr. pr-kapal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu La-
tvijas iekšzemes pasi, izdotu no Dun-
dagas pag. valdes 1920. g. 6. decembrī
ar Ne 3935, uz Bertas Friča m. Grīn-
berģes vārdu. 7872

Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi, izd. no Rīgas Jūrmalas
pclicijas 14. decembrī 1921. g.ar Ne4395,
uz Otto Arvida Jāņa d. Alberta vardu

8245

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederigu, kā nozaudētu Latvijas
iekšz. pasi, izd. no Ventspils apr. pr-ka
pal. 2. iec. 13. jūnijā 1920. g. ar 2*842,
tz Līnas Friča m. Jaunbelzej v. 7873

Jelgavas apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par neder., ? kā nozaud. sekošus
dokumentus uz Augusta Kristapa d.
Liepas vārdu: Latvijas pasi, izd. no
Sīpeles pag. valdes 11. martā 1920. g.
ar Ne 551 un kafakl. apliecību, izdotu
no 11. Dobeles kājn pulka komandiera
26. jūnijā 1925. g. ar 2*6892/a. 7599

Biržu pag. valde, Jēkabpils apr., ai
šo izsludina par. nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latv. iekšzem
pasi, izdotu no šīs pag. vaid. 30. jūnijā
1920. g. ar Ne 1051 uz Minnas Jāņa m.
Viess vārdu un 2) zirga pasi, izd. no
Neretas pag. valdes 30. jūlijā 1924. g.
ar Ne 8314 uz Mārtiņa Mārtiņa d.
Babrana vardu. 7684

Blīdenes pag. valde izsludina pat
zudušu līdz turpmākam rīkojumam at-
vaļinātā kareivja Lipsta Juliusa Andreja
dēla atvaļinājuma apliecibu, izdotu no
Ludzas kara apriņķa priekšn. 21. jūnijā
1921. g. ar 2*6707. 7683

Gatartas pag. valde izsludina par ne-
derīgām sekošas nozaudētās Latvijas
iekšzemes pases, izdotas no Dzērbenes
pag. valdes: 19. aprilī 1920. g. ar
Ne S-23 uz Alvīnes Pulieres vārdu un
10. martā _ 1920. g. ar 2*614 uzKrišjāņa
Puliera vardu un divas zirgu pases: ar
NeNe 252 un 253. izdotas no Gatartas
pag. valdes 14_. jūnija 1920. g. uz Kriš-
jaņa Puliera vardu. 7687

Jaungi lbenes pag. valde izsludina par
nederīgiem, kā pieteiktus par nozau-
dētiem, sekošus dokumentus:

1)_ Latvijas iekšzemes pasi , izdotu no
Rugāju pag. vaid. 29. decembrī 1922. g.
ar Ne 572 uz Annas Bole lava meitas
Reiro vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi, izdoto no
šīs pagasta valdes 12. okt. 1920. g ar
2* 2158 uz Bertas Kristīnes meitas
Suseklis vārdu:

3) kara klausības apliecību, izdotu no
Latgales partizāņu pulka komandiera
1920. g. ar 2* 17471 uz Aleksandra
Ādama d. Skrupska vārdu_ un zirga
pasi, izdotu no Rīgas pilsētas valdes
22. martā 1923. g. ar Ne 3618 uz
Antona Zukovska vardu, pārrakstītu
Rīgas pilsētas valdē 26. martā 1923. g.
ar Ne 3795 uz Aleksandra Ādama d.
Skrupska vārdu;

4) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šīs pasta valdes 14. oktobri 1920. g.
ar 2* 1330 uz Matildes Jāņa meitas
Kalniņas vārdu. 7691

Lejas pag. valde ar šo izsludina pai
nederigu Latvijas iekšzemes pasi u2
Augusta Jēkaba d. Lielgalva vārdu, izd.
no šīs pagasta valdes 28. aug. 1920. g
ar 2* 590, kā no pēdējā nozaudētu

7694
Kolberģa pag. valde izsludina par ne-

derīgiem, pieteiktus par nozaudētiem
šādus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi Ne 1230,
izd. no šis pag. valdes ll._oktobri
1921. g. uz Karlīnes Sīmaņa m. Usītsv.;

2) Latvijas iekšz. pasi ar Ne 464, izd.
no Kolberģa pag. vaid. 6. jun. 1920. g.
uz Alvīnes Sīmaņa m. Dobris v.;

3) zirga pasi ar Ne 146, izdotu ne
Kolberģa pag. valdes 18. febr. 1920. g.
uz Andreja Stopnieka vardu, kura caui
pirkšanu pārgājusi uz Alvīnes Dobris v.

7693

Jēkabnieku pag. valde, Jelgavas apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) karaklausības atvaļin. apliecību ar
Ne 349, izd no Vidzemes artil. pulka
komandiera 19. decembri 1920. g. uz
Jāņa Zāmeļa d. Linīta vārdu;

2) karaklaus. atvaļinājuma apliecību
ar 1208, izd. no Jelgavas-Bauskas kara
apr. priekšnieka 4. maijā 1923. g. uz
Žaņa Jāņa d. Bratka vārdu;

3) karaklaus. atvaļ. apliecību ar
Ne 1652, izdotu no Latvijas strēlnieku
pulka komandiera 7. febr. 1922. g. uz
Zarneļa Pāva d. Kreicberga v. 7692

Sakas pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus, sek. dokum.:

1) karaklausības apliecību, izdotu no
Liepājas kara apr. priekšn. 16. jūnijā
1924. g. ar 2* 10547 uz Kļava Teodora
Indrķia d. vardu;

2) kajakl-iusibas apliecību, izdotu no
Aizputes-Kuldigas kara apr. priekšnieka
22 oktobrī 1922 g. ar Ne 6327 uz
Indriķa Lizes d Bergmaņa v. 7699

Piiekuļu pag. valde izsludina par ne-
derigu sabo āto karaklausības apliecību,
izdotu no 9 Rēzeknes kājnieku pulka
komandiera 21. martā 1921. g. ar
2* 2123 uz Kārļa Mārtiņa d. Lapiņa v,

' 7738

Sējas pag. valde, Rīgas apr, izsludina
par nederīgiem sekošus dokumentus:

1) Latvijas pasi, izd. noSiguldas pag.
valdes 2. martā 1920. g. ar 2*425 uz
Miķeļa Miķeļa d. Vilciņa v.;d

2) Latvijas pasi, izotu no Sejas pag.
valdes 16. martā 1920. g. ar Ne 364 uz
Ottilijas Jura m. Vilciņ, dzim Grigor,
vārdu, kups uzdotas par zudušām. 7744

Silajāņu pag. valde, Rēzeknes apr,
izsludina par nederigu nozaudēto kaja-
klausibes apliecibu, izdotu no Rēzeknes
kara apriņķa priekšnieka 19. aprilī
1923. g. uz Timofeja Jāņa d. Osipova v.

774S

Smiltenes pag. valde izsludinu par
nederīgu nozudušo Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Smiltenes pag. valdes
9. aprilī 1924. g. ar 2*3908 uz Volde-
māra Jāņa d. Pērkona v. 7747

Atsauc savu sludinājumu, ievietoto
.Valdj. Vēstn." 1924. g. 235 numurā,
attiecībā par pilsones Rozālijas Meiran
pases nozaudēšanu, jo minētā pase ir
atrasta. 8037

Atsauc savu sludinājumu, ievietotu
.Vaid. Vēstn.*_ 1925. g. 130 numurā
por pilsoņa Pētera Kairova pases no-
zaudēšanu, \<i minētā pase ir atrasta.

Lita n Dilli Miii
isldlsn tailrm

1929. gada 22. burtnīca
luSkul an dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pili, 1. iitabā, kur ari vienigl jāgriež»-

ar pieprasījumiem.
Bartnica maksā:

bez pieaStīianai Li 0,22
ai pie&ūiišann . . 0,24

Satura:
121) Pārgrozījumi likumā par Saeimas

vēlēšanām.
122) Likums par Ventspils un Kuldīgas

zemes grāmatu nodaļām.
123) Papildinājums tiesu iekārtas li-

kumos.
124) Likums _ par nekustamas mantas

atsavināšanu Liepājas - Glūdas
dzelzsceļa vajadzībām.

125) Papildinājumi un pārgrozījumi
Ziemeļ-Latvijas dzelzsceļu sa-
biedrības statūtos.

126) Pārgrozījums ievedmuitas tarifā.
127) Likums par izlīgšanas konvenciju

starp Latviju un Zviedriju (un
pati konvencija).

128) Noteikumi par 13. mēnešalgas
izmaksu valsts darbiniekiem.

129) Papildinājums noteikumos par
dzīvokļu piešķiršanu valsts dar-
biniekiem.

Daugavpils pret. izsludina par nederīgu
kara klausības apliecību Ne 475, izdotu
8. jūlija 192>. g. no Daugavpils kara
pr-ka uz Gdalja Jankeļa d. Rusoņik vārdu,
kā pieteiktu par nozaudētu. 8049

Daugavpils prefektūra atsauc savu
sludinājumu, ievietotu Vaid. Vēstn. Ne 65
no 21. marta š. g

^
attiecībā uz Jūlija

Sokolovska nozaudēto Latv. pasi Ne 14291
jo minētā pase no viņas īpašnieka
atrasta. 8237

Daugavpils apr., Preiļu iec. polic.
pr-ks ar šo izsludina par nederīgu kā
pieteiktu par sadegušu iekšzemes pasi,
izdotu no Jasmuižas pag. valdes 14. jū-
lijā 1921. g. zem 2* 1605 uz Jakuba
Ignata d. Zagorska vardu. 7801

Daugavpils apr., Preiļu iec. policijas
pr-ks ar šo izsludina par nederīgu, kā
pieteiktu par sadegušu iekšzemes pases
duplikatu, izdotu no Jasmuižas pagasta
valdes 24. maijā 1^24. g. 2* 9/5458 uz
Pētera Andreja d. Ilica vārda. 7797

Daugavpils apr., Preiļu iec. policijas
pr-ks ar šo izsludina par nederīgām, kā
pieteiktas par sadegušām, iekšzemes pa-
ses, izdotas no Jasmuižas pagasta valdes
3. decembrī 1920. g. Ne 387 uz Jūlijas
Jāņa m. Slic vārda uz 1. septembri
1922. g. Ne 3442 uz Antoniņas Alekša
m. Slic vārda. 7800

Dažādi sludinājumi, j

RĪSOS koMlK
manufaktūras sabiedrības,

Strazdmulžā,
pamatoja ies uz statūtu 18. § un ie-
sciesto .Valdības Vēstneša" 264. nura.
pielikumā no p_. g. 20. novembri ar šo
paziņo, la zemāk uzrādītās sabiedrības
pajas pazaudētas un uzskatamas par
nederīgam. Tām personām, kuras
zudumu pieteikuTas, tiek veco akciju
vietā izsniegtas jaunas akcijas ar agrā-
kiem numuriem: NeNe 846, 847, 848,
849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 956,
957, 95», 959, 960, 961, 962. 963, 1178,
1179, 13)1, 1302, 1303, 1304, 1305,
1306, 1307, 1208, 1309, 1310, 886, 8S7,
8S8, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895,
896, 89/, 898, 899, 900, 1240, 1241,
1242, 1243, 1244, 1245,1246,1247,1248,
1249, 1250, 1251, 1252, 417, 418. 1127,
1128, 1282, 425, 938. 939, 1045, 1046,
1047, 1048, 1285, 1286, 1170, 1182,1183,
1256. 1257. 8922 Valde.

Minimax
Lavījās akL saitt, Rigā.
Aktīvs un pasīvs oz 31. decembrī 1924. i

Aktīvs. Ls
Kase skaidra naudā 439.28
Rig. komercbankas tek. rēķins 2,053.47
Rīgkomerebk. Liepāj. n. tek.

reķins _ . . 20.59
Vidz. vācu pal. b. sab. kase

tek. r._ . . 922.—
Vidz. vācu pal. b. sab. kase

dalību n. . . . 400.-
Preču krājums 7,260.70
Kantora iekārta . .. . 1,132.47
Protestēti vekseļi 62.50
Debitori . . . . 14,327.80
Minimax Export Co. Mk. 634.50 789.95
Iemāks, drošības nauda valsts

iestādēs . 940.—
Izdevumi par 1925. g. 243 60

28.5a2.36

Pasīvs. Ls
Akciju kapitāls . . 2,680.13
Minimax Ezport Co. parāds . 17,869.58
Kreditori 7 ,559 56
Tiešo nod. depart 405.—
Iffa . . 78.09

28,592.36

Peļņas m z-adējumn konts nz 31. dec. 19Z4.g.
Debets. Ls

Algas _ ... 3,400.—
Kontrole p. uzstad. aparat. . 751.56
Zīmogmarkas 380.89
Veikala izdevumi 2,718.42
īre . 1,783.33
Drukas darbi . . . . 337.71
Nodokļi un tirdzn. zīme . . 184.19
Nodokļi par 1923. g. . . 405.-
Direkcijas atalgojums . . 11,209.65
Reviz. komisijas atalgojums 200.—
Apdrošināšana 176.93
Ceļojumu rēķins ... . . 994.18
Veduma maksa pa dzelzsceļu

un ķugi . . . 327.21
Procentes . . . . 205.01
Zaudējums uz 1. janv. 1923. g. 3,772.43
Aparātu izmeg. demonstrācijas 3;8.90
Reklāmas rēķins .... 1,317.33
Kantora iekārta amortizācija

10°/o no Ls 1,25830 125.83
28,61857

Kredīts. Ls
Peļņa caur Minimax un citu

ugunsdzēšanas rīku pārdo-
šanu 21,235.52

Peļņa caur kursa starpību
Minimax Ezport Co. markas
rēķins 6318

Zaudējums .... . . . 7,319.87

28,618.57

8031 Valde,
letpletti Valsts tipograiijī

ul sab. jeiii ii mm. Bil
Peļņas un zauāejumu rehins.

Debets. Rbļ. _ K r e d i t s. Rbļ
Tirdzniecības izdevumi . . 757,141.27 Nofraktešanas komisija,
Algas . . . 1,672,750.— frakts un kursu diferences 2,883,37834
Telegramas 294,780.75 Procentes ... 98,160«
Pasta un zīmogmarkas . 66,817.50 Ventspils nodaļas peļņa 156,8613o
īres nauda 218,500.— Zaudējums 919,187.26
Organizācija 347,815.95
Slimo kase 43,566.—
Inventāra amortizacija _ 198,706.38
Liepājas nodaļas zaudējums 457,509.50

4,057,587.35 4,057^587^

jiilanceuz 31. decemfiri 192%. g.
Aktivs. Pasivs.

Kase 475,775.25 Kapitāls ...... 5,000,000-
Arzemju valūta 4,624.— Rezervu kapitāls . . 92,537.48
Inventārs ..... 701,089.80 Inventāra amortizācija . . 301,19218
Izdevumi 1925. g 34,530.50 Zīmognodoklis 1925. g. . 24,294 50
Telegramas 1925. g. . . - 8,000.— Nodokļu atlikums . . . 17,839.15
Pasta un zīmogmarkas 1925.g. 9,604.— Pārejošas sumas .... 16,71975
īre 1925. g 32,000.— Kreditori 2,340,84570
Kuģu rēķins 1925. g. . . 76,646.—
Organizācija 1925. g. . 164,395.05
Depo p. elektr. skaitītajā 4,320.—
Ventspils no-

daļa . . 121,548.81
Liepājas nodaļa

likvid. rēķins 335,873.—
Debitori . 4,905 .83510 5,363,256,91
Zaudējums . 919,187.26

7,793,428.77 7,793,4"2l77

7866 Valde

Akciju sabiedrības

?rielS finunantnkn mllitto produkta Izpil«iipāiiai
„1 Hertef, Delgevā. ļ

Gada pārskata izvilkums par 19Z4. g.
Peļņas, un zaudējumu ttonts.
Debets. Ls Kredit s. Ls

Algas, vispārēji izdevumi, Nomas nauda par iznoma-
procenti, nodokļi, izlabo- tiem sabiedrības uzņēmu-
jumi, ajskaitījumi _ īpa- miem un īpašumiem . . 2,700.—
šumu vērtības dzēšanai 4,095.71 Peļņa uz precēm .... 2,31!

Tīra peļņa par 1924. gadu 923.87
5,019.58 5,019.58

fJSilance 31. decembrī 10*?*.g.
Aktivs. Ls Pasivs. Ls

Kase 169.89 Akciju kapitāls . ... 40,000-
Bankas konts . ... 50.— Rezerves kapitāls . . . 963.14
Nekustams īpašums . . 15,000.— Amortizācijas kapitāls . . 4,608.23
Aptieka . ._ . . 15,046.85 Hipotēku parādi .... 319-
Drogu preču pārdotava . 4,000— Vekseļu parāds 500.—
Laboratorija- . . . . 5,706.10 Pārejošas sumas .." . . 214.48
Dzīvokļa inventārs ... 224.50 Dividendes neizmaksātas . 43.41
Preces un materiāli . . 9,005.54 Kreditori . ... 1,651.71
Debitori . 81.02 Tīra peļņa par 1924. g. . 923J7

49,283 90 49,283.90

Gada pārskats apstiprināts vispārējā sapulcē 15. maijā 1925. g.

8030 Valde.

Latgales lanksainm. centrālais kooperatīvi
bilance uz 1. janvāri 1925. g.

Aktivs. Ls Ls
Skaidra nauda: Valdes kasē 221.75

Rēzeknes nodaļas kasē . 518.75 740.50
Tekoši rēķini bankās . 13,691.11
Inventārs ' .". . 5-iOv-.
Saņemti vekseļi . . . _ ' . '. '.. '.. 22,970-212
Preces: Rēzeknes nodaļa 36,323.45

Daugavpils nodaļā 10,04482 46,368 27
Tukši maisi . . . '. ' . 275 ^
Debitori: Rēzeknes nodaļā t 11066.96

Linu punkti . ' 3o' o01.54
Pārējie debitori 229,768.48 270836jļ

~
35M2§

Pasivs.
Paju kapitāls 8,040.-
Pamata kapitāls . " .' .' . 4S o'u
Pārejošas sumas " , 8,w~
Izdoti vekseļi ....'.... . 14-98W
Kreditori: Finansu ministrijas linu avansi ...... 63,736.45

Pārējie kreditori 257,099 66 320, 836-3
Tīra peļņa 1924. g ,"7___2^' 1%

Jcļims un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. Ls P e 1 n i t s. , /

Uz procentu rēķina . . 1,037.33 Uz precēm Aļ
. valdes tirdzn. izdevumu . komisiju rēķina . .5,d

i rēķina . . 25,297.30
. Rēzeknes nodaļas tirdzn.

izdev. rēķina 5,369.86
. Daugavpils nodaļas

tirdzn. izdev. rēķina . 1,565.96
, preču transporta izdev.

rēķina 15,306 96
. komisiju rēķina . . 4,154.54

Tīra peļņa 1924. g. . 2,529.15
^

A

55,260.80 _j£-

8032 Valde- ļ
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