
Valdības rīkojumi un pavēles.
a / Noteikumi

par agrāko kreditiestāžu
darbības atjaunošanu.

(Izdots Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā).

1. Pirms 1918. gada 18. novembra
tagadējā valsts teritorijā nodibinātām sav-
starpējām kredītbiedrībām, pilsētu sa-
biedriskām bankām, pilsētu krājkasēm
un pagastu sabiedrību krāj - aizdevu
kasēm, kuras līdz šo noteikumu iznāk-
šanas dienai vēl nebūtu uzsākušas dar-
boties, jāatjauno darbība sešu mēnešu
laikā no šo noteikumu spēkā nākšanas
dienas.

2. Par kreditiestādes darbības atjau-
nošanu jāpaziņo finansu ministrijai, pie-
sūtot vispārējas biedru sapulces vai tās
vietu izpildoša orgāna lēmumu par dar-
bības atjaunošanu, vienu eksemplāru
agrāko statūtu, pa vienam eksemplāram
gada pārskatu, sākot ar 1911. gadu,
iestādes pārvaldes orgānu sarakstu,
iestādes adresi un aizrādījumus par
darba laiku.

3. Pirmā pantā minētās kreditiestādes,
kas noliktā termiņā nebūs darbību at-
jaunojušas, likvidējamas tūliņ pēc šī
termiņa notecēšanas kreditlikuma (1903. g.
izd.) X sadaļas 126.—136. pantu kārtībā.

Noteikumi stājas spēkā ar izsludinā-
šanas dienu.

Rīgā, 1925. gada 23. jūlijā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

Tieslietu ministra rīkojums par
notāru skaitu Latvijā.

Pamatojoties uz notar. lik. 4. pantu un
grozot tieslietu ministra iepriekšējo rīko-
jumu un tā papildinājumus par notāru
skaitu atsevišķās Latvijas pilsētās un
miestos (,,Valdības Vēstneša" 1921. g.
65. numurā, 1922. g. 97. numurā, 1923.g.
29. un 286. numurā) nosaku notāru
skaitu Latvijā:

I. Pie Rīgas apgabaltiesas.

Rīgā 11
Cēsīs 2
Valmierā .... 1
Vajkā 1
Alūksne 1
Slokā 1
Rūjienā 1
Madonā 1
Limbažos .... 1
Smiltenē .... 1
Rīgas Jūrmalas pils. 1

"Pie Jelgavas apgabaltiesas,
Jelgavā 4
Bauskā 2
Tukumā .... 2
Talsos 1
Jēkabpilī .... 2
Auce 1
Ilūkstē (ar pagaidu

sēdekli Subatē) . 1
1H- Pie Liepājas apgabaltiesas

Liepājā 4
Aizputē 1
Kuldīgā 2
Saldū 1
Ventspilī .... 2

IV. Pie Latgales apgabaltiesas.
Daugavpilī. ... 5
Rēzekne .... 2
Ludza 1
Krāslavā .... 1
Krustpilī .... 1
Jaunlatgalē (ar pa-

gaidu sēdekli Kār-
savā) 1

Rīgā, 1925. g. 28. jūlijā.

Tieslietu ministrs P. Juraševskis.
Departamenta direktors B r i k o v s k i s.

Instrukcija
šoseju un zemes ceļu valdes
grāmatvedībai un apriņķu ceļu
inženieru finansieliem norēķiniem.
(Izdota saziņā ar valsts kontroli un finansu

ministrijas kredita departamentu).

I. Apriņķu ceļu inženieriem pārvaldes
un saimniecības izdevumiem, kā ari
darbinieku algšm, valde atvēl līdzekļus
uz apriņķu ceļu inženieru pieprasījumiem
viena mēneša vajadzību apmērā.

2. No operativām sumām līdzekļus
atvēl vienīgi darbiem, kuri paredzēti
budžetā, uz maksas aprēķinu vai citas
kalkulācijas pamata, pie kam darba ne-
pieciešamībai jābūt pietiekoši noskaidrotai,
pieliekot klāt attiecīgus aktus.

3. Operatīviem izdevumiem līdzekļus
atvēl atsevišķi par katru darbu(zināma tilta
jaunbūvei vai kapitālam remontam u. c.)
vai darbu sakopojumu (šosejas vai tilta
tekošs remonts tin uzturēšana). Pārējiem
izdevumiem līdzekļus atvēl atsevišķi par
katru budžeta iedalījuma burtu.

4. Darbu izvešanai, kā ari citām
budžetā paredzētām vajadzībām, apriņķu
ceļu inženieri saņem no šoseju un zemes-
ceļu valdes avansus, par kuru izlietošanu
iesniedz va'dei norēķinus līdz ar attaisno-
jošiem dokumentiem, saskaņā ar likumu
par avansiem.

5. Par avansu sumu likumīgu un
lietderīgu izlietošanu atbildīga šoseju un
zemesceļu valde. Par norēķiniem pie-
vienoto naudas dokumentu pareizību,
tiklab pēc būtības, kā ari no formelās
puses, atbild apriņķu ceļu inženiers.
Izdevumus var izdarīt tikai atvēlēto
kreditu robežās

6. Pārvaldes un saimniecības izde-
vumiem budžeta gada sākumā pārved
viena mēneša vajadzību apmērā pa-
stāvīgus avansus, kurus pēc avansu
norēķinu iesūtīšanas valdei attiecīgi pa-
pildina. Norēķini par pastāvīgiem avan-
siem iesūtāmi valdei ne retāki par vienu
reizi mēnesī. Operatīviem izdevumiem
un algām avansus pārved vienreizēji un
norēķināšanās par viņiem izdarāma par
katru notecējušu mēnesi.

7. Līdz katra mēneša 20. dienai_ ap-

riņķu ceļu inženieri iesūta valdei atvēlēto
līdzekļu robežās — avansa pieprasījumus
nākamā mēnesī paredzamo izdevumu
segšanai. Pieprasījumā izdevumu sumas
parādamas atsevišķi par katru darbu un
budžeta iedalījumu. Neparedzētos stei-
dzamos gadījumos vienreizējus avansus
var pieprasīt ari vairākas reizes mēnesī.

8. Sakarā ar iesūtītiem avansa piepra-
sījumiem un atvēlētiem kreditiem, valde
pārved katra mēneša pirmā dienā apriņķu
ceļu inženieriem avansus tekoša mēneša
izdevumu segšanai, norādot sīki, kādiem
budžeta iedalījumiem un darbiem avansi
pārvesti.

9. Viena mēneša vajadzībām pārve-

stos vienreizējos avansus nevar izlietot
cita mēneša vajadzībām. _ Attiecīgā mē-
nesī neizlietotie vienreizējo avansu_ atli-
kumi atmaksājami līdz nākoša mēneša
7. dienai valdes kreditu atjaunošanai.

10. Pārvesto avansa sumu glabāšanai
apriņķu ceļu inženieri atver Latvijas
bankas nodaļās uz savu, kā* amata per-
sonu, vārdu speciālo līdzekļu tekošus
(bez o/o) rēķinus, kur pārskaita visus no
valdes saņemtos vienreizējos avansus.
Maksājumi uzņēmējiem gadījumā, ja tādi
vienai personai pārsniedz Ls 100.—, iz-
darāmi, izsniedzot kreditoram orderčeku
tieši uz Latvijas banku no apriņķu ceļu
inženiera tekoša rēķina.

Piezīme. Pēc saimniecības gada
beigšanās, mēneša laikā, apriņķu
ceļu inženieru tekošu rēķinu izvil-
kumi par visu saimniecības gadu
līdz ar izrakstīto ordečeku pasakņiem
nosūtami valsts kontrolei.

11. Apriņķu ceļu inženieru personīgā
glabāšanā var atrasties tikai pastāvīgo
avansu sumas

12. Apriņķu ceļu inženieri iesniedz
valdei par savemtiem vienreizējiem avan-
siem savus avansu norēķinus līdz ar at-
taisnojošiem dokumentiem par katru no-
tecējušu mēnesi, ne vēiāk par nākošā
mēnefa 25. dienu. Avansus nākamā mē-
neša izdevumiem nepārved, iekams nav
saņemti norēķini par pagājušo mēnesi.

13. Par katru budžeta paragrāfu sa-
stādams atsevišķs avansa norēķins (pa-
raugs A), pie kam norēķina priekšpusē
uzrādāms, kādas sumas pārvestas par
katru atsevišķu budžeta pantu un order-
čeku. Operatīvo izdevumu avansu no-
rēķinu muguras pts.se, bez budžeta ieda-
lījuma burtu kopsumām, uzrādāmas kop-
sumas ari par katru atsevišķu darbu.

14. Avansa norēķini sastādami pēc
likumā par avansiem noteiktā parauga
un tiem jābūt tiešam izrakstam no avansu
grāmatas. Avansu norēķinu numerācija
sākama katrā paragrāfā ar Ns 1. Avansa
norēķini iesūtāmi valdei vienā eksem-
plāra.

15. Attaisnojošie izdevumu dokumenti
pie vienreizējiem avansu norēķiniem sa-
kopojami un sašujami par katru atse-
višķu darbu, bet par pastāvīgo avansu
norēķiniem par katiu atsevišķu budžeta
iedalījuma burtu.

16. Katra attaisnojošo dokumentu sa-
šuvuma priekšpusē piestiprināma atse-
višķa lapa (paraugs B), uz kuras atzīmē-
jams attiecīga avansa norēķina N°, bu-
džeta iedalījums, darba N», darba nosau-
kums un sašūto dokumentu skaits, kā
ari cik līdzekļu atvēlēts no gada sākuma,
cik tekošā mēnesī, cik izdots no gada
sākuma, cik tekošā mēnesī un cik liels
neizlietoto atvēlēto sumu atlikums.

17. Izdevumu dokumentu pareizību
un izmaksu, kā ari materiālu un inven-
tāra saņemšanu apriņķu ceļu inženiers
apliecina uz dokumenta ar savu parak-
stu. Uz dokumentiem, pēc kuriem iegā-
dāti materiāli vai inventārs, uzrādāmas
materiālu vai inventāra grāmatas lap-
puses, kurās priekšmeti iegrāmatoti.

18. Apriņķu ceļu inženieri ved se-
košas grāmatas:

1) kases grāmatu;
2) reskontro operativiem izdevumiem;
3) reskontro dažādiem izdevumiem;
4) avansu grāmatu;
5) depozītu grāmatu.
19. Avansa grāmatā katram budžeta

iedalījuma pantam atverams atsevišķs
rēķins. Rēķina kreisā lappusē ierakstā-
mas visas saņemtās pēc valdes order-
čekiem avansu sumas, bet labā lappusē
pēc tekošiem dokumenta numuriem
ierakstāmi visi izdevumi, uzrādot bu-
džeta iedalījumā attiecīgus burtus.
Avansu grāmatā dokumentu saturs rak-
stāms īss. Pie avansu norēķiniem iesū-
tītie, bet no valdes neatzītie izdevumu
dokumenti tiek no norēķina strīpoti un
nosūtīti avansa turētājam atpakaļ, kurš

šos dokumentus ieraksta avansa grā-
matās attiecīga panta kreisā lappusē,
minot tekstā, ka izdevumi nav atzīti.
Šādi stornētu izdevumu teksts pastrīpo-
jams ar sarkanu tinti, kā ienākumos, tā
ari izdevumos.

20. Tekošiem remontiem, jaunbūvēm
un pārbūvēm vedams reskontro opera-
tīviem izdevumiem, kur katram atse-
višķam darbam atverams savs rēķins.
Reskontro kreisā lappusē ierakstāmas
visas atvēlētās attiecīgam darbam sumas,
bet labā lappusē visi izdevumi.

21. Algām, pārvaldes izdevumiem,
saimniecības izdevumiem un inventāra
iegādāšanai vedams reskontro dažā-
diem izdevumiem, kur katram budžeta
iedalījuma burtam atverams savs rēķins.
Rēķina kreisā lappusē ierakstāmas valdes
atvēlētās sumas, bet labā — visi iz-
devumi.

22. Palīgu grāmatās — reskontro,
izdevumu dokumentu saturs ierakstāms
īss. Valdes neatzītie izdevumi palīgu
grāmatās ierakstāmi attiecīga burta vai
darba izdevumos ar sarkanu tinti un pie
konta noslēgšanas vai pārnešanas uz
nākamo lapas pusi, no skaitļu kop-
sumas, rakstītas ar melnu tinti, atskai-
tāmas sumas, kuras ierakstītas ar sarkanu
tinti. Tāpat ja valde samazina atvēlētās
sumas, samazināšanas suma ierakstāma ..
attiecīga darba vai burta kreisā lappusē
ar sarkanu tinti un atvēlēto kreditu kop-
suma samazināma tādā pat kārtībā kā
izdevumos.

23. Šo?eju un zemesceļu valdes
grāmatvedību un norēķināšacos centrā
ved saskaņā ar finansu ministra š. g.
28. martā .Valdības Vēstnesī" 71. numurā
izsludinātiem noteikumiem par grāmat-
vedību un norēķiniem valsts iestādē?.
Bez noteikumos paredzētām grāmatām
par budžeta izdevumiem, vedamas vēl
palīgu grāmatas — reskontro atsevišķi
katram apriņķu ceļu inženierim un
valdei. Palīgu grāmatās atverams katram
atsevišķam darbam vai burtam atsevišķs
rēķins. Rēķina kreisā lappusē ierak-
stāmi atvēlētie krediti, bet labā —
faktiskie izdevumi. Apriņķu ceļu inže-
nieru izdevumi, kuri izdarīti pec avansu
norēķiniem, ierakstāmi kopsumā par
katru vienību, t. i. par atsevišķu darbu
vai burtu, uzrādot avansa norēķina
numuru, bet ierakstot izdevumus, kurus
izdarījusi tieši pati valde, atzīmējams
īsumā ari izdevumu dokumentu teksts
un izmaksas ordera numurs.

24. Norēķināšanās par valsts ieņē-
mumiem izdarāma saskaņā ar finansu
ministra izsludinātos noteikumos p. p. i8
līdz 38 paredzētiem norādījumiem, pie kam
vietējo ieņēmumu vācēju resp. apriņķu ceļa
inženieru, kā ari valdes sastādāmais pār-
skats (paraugs N° 4) papildināms sekosi:
pēc pārskata sastādīšanas un noslēgša-
na? , kā tas paredzēts paraugā Ne 4 zem
kopsumas ievedamas pa atsevišķiem pan-
tiem visas tās sumas, kuras iemaksātas
valdes ieņēmumos tieši Latvijas bankā,
bez apriņķu ceļu inženieru kases starp-
niecības. Pie pārskatiem, bez Latvijas

! bankas kvītēm, pievienojami ieņēmumus
ļ attaisnojoši dokumenti, .kā akti, līgumi,
! torgu listes u. t. t. Dokumenti sagru-
pējami un sašujami atsevišķi par katru

j pantu.
!

25. Lai uzņemtu šonoteikumu 24. panta
paredzētā kārtībā vietējo ieņēmumu vā-
cēju mēnešu pārskatos tos ieņēmumus, —

\ kuri iemaksāti valdes ieņēmumos bez
1 apriņķa ceļu inženieru kases starpniecī-
bas, bet par kuriem attaisnojošos doku-
mentus var dot tikai apriņķa ceļu inže-

) nieri, — valde iesūta apriņķu ceļu inže-
I nieriem par katru notecējušo mēnesi lidz

Noteikumi par agrāko kreditiestāžu dar-
bības atjaunošanu.

Tieslietu ministra rīkojums par notāru
skaitu Latvijā.

Instrukcija šoseju un zemes ceļu valdes
grāmatvedībai un apriņķu ceļu inže-
nieru finansieliem norēķiniem.
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nākamā mēneša 8. dienai izrakstu no
valdes ieņēmumu rēķina.

26. Valsts ieņēmumien valdē ved se-
višķu valsts ieņēmumu grāmatu — res-
kontro, kur katram ieņēmumu budžeta
pantam atvērts atsevišķs rēķins. Šinī
grāmatā ieraksta visus valdea ieņēmumu

rēķinā iemaksātos valsts ieņēmumus, uz-
radot katrai atsevišķai iemaksai Latvijas
bankas kvītes N°.

27. Norcķināšanos par depozītiem kā
valde tā ari apriņķu ceļu inženieri iz
dara saskaņā ar finansu ministra izsludi-
nāto noteikumu p. p. 58 līdz 67 norā-
dījumiem.

28. Visi naudas dokumenti ierakstāmi
attiecīgās grāmatās ne vēlāk kā otrā dienā
pēc notikušās operācijas.

29. Visi labojumi grāmatās un doku-
mentos izdarāmi ar sarkanu tinti un ap-
liecināmi ar attiecīgu ierēdņu parak-
stiem ; kasījumi nekādā ziņā nav pie-
laižami.

Pamats: Noteikumi par grāmatve.
dību un noreķinašanos valsts iestā- '!!
dēs, 2. pants. 1U

Rīgā, 1925. g. 23. jūlijā.

Satiksmes ministrs J. Pauluks .
Šoseju un zemesceļu valdes

direktora vietā J. Melnalksnis.
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Darbvedis: &

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Iekšlietu ministrijas preses un biedrību
nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie
nlbu un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekš-
lietu ministra š. g. 27. jūlija lēmumu ir
reģistrēti politiskās partijas .Ventspils
vācubaltiešu vēlētāju savienība" statūti
un programa.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K- V i 1 d e.

Darbvede A. Veiss.

Ārlietu ministrija
paziņo, ka 1924. g. 16. novembri Pa-
namas kanāla joslā, Aukonas hospitālī,
miris Latvijas jūrnieks Fricis Mitenber^s
(alias Mitienborg, alias Mittenburg),
dzimis Latvijā 1864. g. 25 janvārī. Ne-
laiķis atstājis dažādas lietas uri manto-
jumu n-cidā. Personas, kurām būtu vie-
sības uz atstāto mantojumu, tiek lūgtas
pieteikties ārlietu ministrijas juriskonsul-
tacijā.

Iecelšanas.
Rīkojums M*> P-2318.

1925. g. 23. jūlijā.
Piešķiru Ilūkstes apriņķa pamatskolu inspektoram

Jānim Bebrim slimības dēļ atvaļinājumu, skaitot
no š. g 30. jūlija līdzlO. septembrim, uzdodot
pa atvaļinājuma laika Ilūkstes apriņķa pamatskolu
inspektora dienesta pienākumu pildīšanu Daugav-
pils apriņķa I iecirkņa pamatskolu inspektoram
Izidoram Strodam bez'atlīdzības.

Izglītības ministra vietas izpildītājs
P. Juraševskis.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
*

Rīkojums N° A971.
1925. g. 28. jūlijā.

Saskaņā ar valsts civildienesta amatu sarakstu
apstiprinu skolu virsvaldes I šķiras sekretāru
Valfrīdu Vīgantu skolu virsvaldes sekretāra
amatā ar algu pēc IX kategorijas, skaitot no š.g.
f . aprija.

Izglītības ministra vietas izpildītājs
P. Juraševskis.

Skolu virsvaldes vicedirektors P. Z ā 1ī t s.

Rīkojums M V-2307.
1925. g. 58. jūlijā.

Piešķiru Liepājas valsts vidusskolas direktoram
Jēkabam Pērkonam kārtējo atvaļinājumu no
š. g. 24. jūlija līdz š. g. 15. augustam, uzdodot

skolas direktora pienākumus pa šo laiku izpildīt
direktora palīga vietas izpildīiājam Kārlim S p u -
r i m, bez sevišķas atlīdzības par to.

Izglītības ministra vietas izpildītājs
P. Juraševskis.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Rīkojums Afo V-235I.
1925. g. 28. jūlijā.

Piešķiru Smiltenes valsts vidusskolas direktoram
Valdonim Kalniņam kārtējo atvaļinājumu no
š. g. 26. jūlija līdz š. g. 2. augustam, uzdodot
skolas direktora pienākumus pa šo laiku izpildīt
skolotajam Jānim Pīlapaffi, bez sevišķas atlīdzības
par to.

Izglītības ministra vietas izpildītājs
P. Juraševskis.

bkolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

*
Rīkojums Ns V-2411.

1925. g. 28. jūlijā.
P.ešķiiu Jelgavas II valsts _ vidusskolas direktoram

Ģedertam O d i ņ a m kānējo atvaļinājumu no
š. g. 27. jūlija lidz šg. 10. augustam, uzdodot
skolas direktora pienākumus pa šo laiku izpildīt
direktora palīgam P. Lodēm, bez sevišķas atlī-
dzības par to

Izglītības ministra vietas izpildītājs
P. Juraševskis.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Vidts-kolu direktors K. Ozoliņš.

Rīkojums N° V-2435.
1225. g. 28. jūlijā.

Piešķiru Ventspils valsts vidusskolas direktoram
Teodoram Grīnbergam kārtējo atvaļinfj' -"1111

no š. g. 1. augusta līdz š. g. 16. augustam, uz-
dodot skolas direktora pienākumus izpildīt pa s°
laiku direktora palīgam K. Irbēm, bez sevišķas
atlīdzības par to.

Izglītības ministra vietas izpildītājs
P. Juraševskis.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš-
Vidusskolu direktors K. Ozoliņ š-

*
! Rezolūcijai A-968.

1925. g. 20'. jūlijā.
Ieceļu Madonas (Biržu) vidusskolas direktoru

Jāni D o b u I i par skolu virsvaldes vidusskolu
direktora biedri, skaitot no š. g. 15. augusta «J
atsvabinot viņu no. skolas direktora pienākum»
izpildīšanas no tā paša laika.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņ š.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiļ? '

Vidusskolu direktors K. Ozoliņ š.

Rezolūcija N° R-1326.
1925. g. 28. jūlijā.

Ieceļu inženieri Jāni L ū k i n u par valsts Ve|-
gulbenes arodu skolas priekšnieku ar algu P«
valsts civildienesta amatu saraksta Vil kategor'J3



. -.«nes skaitot no š. g. 1. augusta un izdienu

ļ Jgf no tā paša laika.

Izglītības ministra vielas izpildītājs
**P. J u r a s e v s k i s.

cknhi virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Arodu skolu direktors 1. Zubans .

*
Rezolūcija J* V-2436.

1925. g. 28 jūlijā.

Sakarā ar Cēsu pilsētas sieviešu neoģimnazijas

rtvidēšanu , atsvabinu šīs neoģimnazijas direktoru

i r i r i no direktora pienākumu izpildīšanas,
£itot no š. g. 31 julij,

Izglītības ministra vietas izpildītājs
P. Juraševskis.

Skotu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

*
R ezolucija J* V-2437.

1925. g. 28. jūlijā.

Sakarā ar Cēsu pilsētas sieviešu neoģimnazijas
likvidēšanu , atsvabinu šīs neoģimnazijas direktora
' iiga vietas izpildītāju Annu D i n s b e r ģ i -
hjris no amata pienākumu izpildīšanas, skaitot
„o š. g. 31- jūlija.

Izglītības ministra vietas izpildītājs
P. Juraševskis.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

*
Rezolūcija J* 96.

Rīgas prefektam Teodoram Grīnvaldam
prešķiru kārtējo atvaļinājumu uz 7 dienām, skaitot
no š. g. 26. jūlija. Prefekta vietas izpildīšanu pa
šo laiku uzdodu viņa palīgam Teodoram Simano-
vičam, bet pēdējā pienākumu izpildīšanu prefek-
tūras VI iecirkņa policijas priekšniekam Jānim
Šķērstiņam.

Rīgā, 1925. g 27. jūlijā. J* 12405.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rezolūcija J* 97.
Dzelzsceļu policijas _ priekšniekam Jānim Ozo-

liņam piešķiru kārtējo atvaļinājumu uz vienu
nedēju, skaitot no š. g 27. jūlija Dzelzsceļu
policijas priekšnieka pienākumu izpildīšanu par šo
laiku uzdodu dzelzsceļu policijas Rīgas nodaļas
priekšniekam Pēteram Bokam.

Rīgā, 1925. g. 27 jūlijā, Jfi 12340.
Iekšlietu ministrs Ed. Laimiņš.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

*
Rīkojums J* 162.

1925. g. 25. jūlijā.
1- §-

Saldus 2-gad. lauksaimniecības skolas vadītāja
vietas izpildītāju Voldemāru B r a u n u atsvabinu
no dienesta uz paša lūgumu, skaitot no š. g.
1. augusta.

2. §.
Pieņemt Emi i Saliņu par Saldus 2-gad.

lauksaimniecības skolas pārzini uz briva līguma
pamata, skaitot no š. g. 1. augusta.

Zemkopības ministra biedrs J. S t e r n s.
Zemkopības departamenta direktora

vietā V. Gulbe.

Personu saraksts,

kuru meklēšana izbeigta, Nq 130.
4407. Apsīt, Marta Mārča m. — Kri-

minālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(17-VI-25). - 14222/25. g.

4408. Abarons, Silvestrs Jēkaba d.—
%as jūrmalas policijas priekšnieka
1925 g. 7 jūlija raksts Ks 11152 (24-V-21).
- 1480/22. g.

4409. Bolšesolskis, M'chails Pāvila d.
~ Politiskās pāivaides raksts Ne 195699
w> 925. g. 27. jūnija (440 23-IX). —
3100/24. g.

4410. Briedis, Vilis. — Rīgas pilsētas
«omendanta 1925. g. 13. jūnija raksts
N* 3692 (61.21-1». -952/21. g.

4411. Buchbinder, Dina Movša m. —
«ļgas prefektūras 3. nodajas 1925. g.
li- jūlija raksts zem Ns 8337 (344-24-XI).
-'10696/24. g.
4412. Gertmans, Jēkabs Jozefa d —

"ļtttenes muitas 1925. g. 9. jūlija raksts
* 2417 (2lO-24-XI). - 11100/24. g.

4412/a Ģreizis, Jānis Kārļa d. —
iclfrpilētas iecirkņa miertiesneša

ia2° g. 9. jūlija raksts tfs 758(10-1-25).- 12065/25. g.
44 3. Jaetvs, Kārlis Tenisa d — Rīgas

f^tekturas 3 nodaļas 1925 g. 6 jūlija
raksts jYo13351 24 (14 1-25).-12077/25. g.

«414. Kankrins, Andrejs Pētera d. —
J'g-K _ pilsētas komendanta 1925. g.

78l2/
1)a "kstS Hg 3536 <2/23 VIII >- "~

^
4415. Kaufeldt, Marija Aleksandra m.

rio?k-n^inalās Pārvaldes Rigas nodaļas

%R
(11:UI-25)- ~ 12836/25 g

/"'o- Kiotovs, Jevsejs Aleksandra d.
DriJr-u -gaT^iis Pilsētas policijas 1. iec.
Ksnieka 1925. g. 23. aprija raksts

44 f £U-25>- ~ 12839/25- «?
aDl ,r;, ^upče, Kārlis Jāņa d. — Rīgas
,AVDa tiesas prokurora 1925. g 10. ju-

!98l/2?N- 167i0 (1567-21)- ~

5 jeV,-; Lenc, Fricis Toma d. — Rīgas
ra 'rSa «iertiesneša 1925. g. 31. martabs *& 153 (10 III25). - 12842/25. g.

4419 Missa, Augcs's Andreja d. —
Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1925. g
14. msrta raks.s JVs 1264 (10-111 25). —
12845/25. g

4420. Ntkitinr, Timoiejs Vasilija d —
Daugavpils policijas 1 iec priekšnieka
1925. g 6. aprīļa raksts N°3230(7 111-25).
— 17858 25 g

4421. Ostups, Jānis Uidriķa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (1959/1920.). — 688/21. g.

4422. Osis, Alfons Jāņa d — Krimi-
nālas pārvaldes Liepājas nodaļas ;925.g
10. jūlija raksts Nt 778/ 11/24 (91-24 V).
— 11915/25. g

4423. Pecharovičs, Nikolajs Jāņa d —
Daugavpils prefekta raksts Nb 18791
(7111-25). — 12862 25. g.

4424. Pretcelis, Arnis Kārļa dēls. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(10-111-25). — 12863/25. g.

4425. Purvins, Valters Andreja d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (5-II-25). — 12410/25. g

4426. Pumpa, Ignats Stepana dēls. —
Rīgas prefekta paliga 1925. g. 9. jūlija
raksts Ne 9212 (373/24-XI). — 11717/25. g.

4427. Pavasars, Vilhelms Mārtiņa d —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(385/24 XI). — 12122/25. g.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Saistoši noteikumi
par asenizācijas darbu izvešanu
Talsu pilsētas administratīvās

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,
kurš ierīkojams tādā kārta, laibutu ērta
piebraukšana ar vātīm un suceju.

3. Atejas bedrei jābūt attiecīgā lie-
luma resp tilpuma, sienam un dibenam
jābūt izLementētiem, ar djviem,_ cieši
noslēdzamiem v<kiem, kuri ērti pec va-
jadzības noņemami. Aizliegts uz bedres
vākiem uzbērt zemi jeb ka citādi aiz-
segt. Zem tīrīšanas cauruma bedres di-
benā ierīkojams tļodveid'gs padziļina"-

jums apm. 12" caurmērā, uz kuru ved
no visām pusēm bedres dibens ar 5"
lielu slīpumu.

Piezīme. §§ 2. un 3 min. notei-
kumi attiecināmi tikai uz jaunierl-
kojamām un remontējamām, tagad
pastāvošām bedrēm.

4. Ja bedre nebūtu izcementēta, tad
namsaimnieks vai viņa vietnieks nevar
celt iebildumus par ūdens pieliešanu
bedrē no aptīrītajā puses, ja bedrē iekrā-
jušies biezumi, kurus ar sūcēju, bez at-
šķaidījuma ar ūdeni nav iespējams izsmelt.
Cementētās bedrēs aptīrītajam nav atļauts
pieliet ūdeni.

5. Atejas bedres izvedamas vismaz
vienu reizi gadā. bet uz pilsētas valdes,
sanitārās komisijas vai policijas piepra-
sījumu — kstrā, pieprasījumā noteiktā
laikā. Bez tam bedres iztīrāmas obli-
gatoriski, ja bedres piepildījušās līdz 6"
no virsējās malas.

7. Bedres iziramas 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 tiešie 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 jāmaksā aptīrīšanas uz-
ņēmuma vadītājam sevišķa atlīdzība,
kuru nosaka pilsētas valde. Atlīdzība
Iemaksājama ne vēlāk kā 7 dienu
laikā pēc bedres iztīrīšanas, bez se-
višķa uzaicinājuma. Termiņā nenomak-
sātu atlīdzība tiek piedzīta tiesas ceļā
līdz ar soda naudu 2% apmērā par
itatru mēnesi, pie kam nepilns mēnesis
kiek 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. Reiznieks.
3 Sekretārs J. La g z d i ņ š.
^?tM ^MmHnmaaaHīBMaBa ^HHll^BanH

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. gada 30. jūlijā
1. Apstiprina noteikumus paravansiem

valsts mežu saimniecībā un nolemj tos
izdot pārvaldes kārtībā.

2. Pieņem papildinājumu instrukcijā
par darba izdošanu un materiālu piegā-
dāšanu valsts iestādēs un nolemj tos
izdot pārvaldes kārtībā.

3. Nolemj iesniegt Saeimai ratificē-
šanai 1924. g. 23. oktobri Latvijas piln-
varotā parakstītās starptautiskās konven-
cijas preču pārvadāšanai un pasažieru un
bagāžas pārvadāšanai.

4. Pieņem pārgrozījumus noteikumos
no valsts zemes fonda piešķirto zemju
izpirkšanas līgumiem un nolemj tos
izdot pārvaldes kārtībā.

5. Atļauj Latvijas tuberkulozes apka-
rošanas biedrībai sarīkot mantu izlozi
par Ls 80 000,—.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīgas dzīvokļu_ nodokļa papildi-
nājums.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes
š. g. 18 jūnija lēmumu, kas apstipri-
nāts ar Iekšlietu ministrijas pašvaldibas
departamenta š, g. 9. jūlija rakstu
Ne 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.

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

Latvija im citas valstis.
Latvija un Vācija.

Rīgā, 30. julijā. Šodien ārlietu mi-
nistrijas ģeaerahekretaru Albatu ap-
meklēja Vācijas chargē o'affaires Ries-
sers un iesniedza Vācijas valsts prezi-
denta Hindenburga vēstuli Latvijas
Valsts Prezdentam Čakstem.

Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāru Al-
batu vēl apmeklēja Padomju Krievijas
sūtniecības padomnieks Gambarovs.

Rīga.
Aizradijums.

Rīgas pilsētas zemes ierīcības komiteja
o dara zināmu, ka ar zemkopības

ministra š. g. 9. jūlija lēmumu bij. Švarc-
muižas obroka un dzimtsnomas gabali,
iznerrot gruntsgabalu gr. 61 Ns 31 (ze-
mes grām. reģ. Ns 773), paliek valsts
zemju fondā, kādēļ pēdējo īpašniekus,
kuri vēl nav pieprasījuši savus grunts-
gabalus, uza'cina tādus iesniegt līdz 1. ok-
tobrim, pierādot savas tiesības ar izrak-
stiem no zemes grāmatas jeb nomas
līgumiem. Darbvedis (paraksts).

Sociētē Polvglotte
sarīko augustā un septembrī publiskus
priekšlasījumus. Mūau ārlietu
ministrs Z. Meierovics runās par
Vakareiropas valstīm un viņu izredzēm,
un vairāki valsts un sabiedriski dar-
binieki — par Latvijas un ārzemju
kultureli-saimnieciskiem jautājumiem.

KURSI.
Rīges biržā, 1925. gada 31 julijā

De vlses:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,16 — 25,29
100 Francijas franka . . . 24,40 — 24,85
100 Bejģijas franku .... 23,70 — 24,15
100 Šveices franka .... 100,25 — 101,25
100 Itālijas lira ..... 18,80 — 19,20
100 Zviedrijas krona . . . 138.75 - 140,15
100 Norvēģijas krona . . . 94 9 t —96 80
100 Dānijas kronu .... 117,30—11970
100 Čechoslovaķijas krona . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņa. . . 207,15 — 209,20
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku.... 13,00 — 13,2
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — l,4n
100 Polijas zlotu ..... — — 1C0J.
100 Lietavas litu . .... '50,50 — 52,03
I SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 345»
Sudrabs 1 kg . . . . . . 105—112

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

zīmes 96 — 97
Par Rīgas biržas kotacij&s komisijas

priekšsēdētāju A K a c e n s.
Zvērināts biržas maklers V. Rupners.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas

^
R ī g ā, 30. julijā. Ārlietu mi-

nistrs Z. A. Meierocs izbrauks no
Varšavas 31. julijā un ieradīsies Rīgā
sestdien, 1. augustā, pulksten . 20.45.

Varšavā, 31. julijā. Vakar pulst. 4
pēc pusdienas Varšavā ieradās ārlietu
ministrs Meierovics ar kundzi, Bal-
tijas valstu nodaļas vadītāja V. Muntera
pavadībā. Stacijā viesus apsveica Polijas
ārlietu ministra vietas izpildītājs Morav-
skis, ministrijas direktors Pršedeckis un
Lukaševičs, preses nodaļas vadītājs
Grabovskis un Latvijas sūtnis Nukša
līdz ar sūtniecības darbiniekiem. Z. A.
Meierovics līdz ar kundzi apmetās mi-
nistru prezidenta pili. Pulksten 6 ār-
lietu ministrs Me'erovics bija ar viziti
pie ministru prezidenta Vietas izpildītāja
Staņislava Grabska, pēc tam apmeklēja
ārlietu ministra vietas izpildītāju Moravt>ki,
ar kuru viņam bija garāka apspriede.
Vakarā latvju viesiem par godu ministru
prezidenta pili bija sarīkota dineja.

Literatūra.
Latvijas Tirgotāja M» 7 (Izstādes nu-

murs) iznācis ar bagātīgu saturu.

Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 6 lapa» puses.

Lafuiiss bankas netiilas pārskats
uz 29. jūliju 1925. g.

Aktīvā. Lati. S. ļ P a s i v ā. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 28,350,000 —
_pie ārzemju emisijas bankām . . 23,533,130 01 ļ paniata kapitāls 11,659,245 16
Ārzemju valūta 32,762,112 32 : Rezerves kapitāls 1,521,714 50
Sudraba nauda 3,633,094 — ļ speciālās rezerves 1,000,000 —
Valstskases zīmes u.sikametāla nauda 11,436,005 05 ' Noguldījumi 6,429,689 23
īsa termiņa vekseļi 58 887,640 88 Tekoši rēķini '. '. '. '. ". '. '. '. '. '. 46,77l ',534 32
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 48,514,562 67 , valsts rēķini un depozīti 75,768,561 09
Ci« aktivi _„ 7,872,871 06 ļ Citi pasivi 15,138,671 69

186
^
639,415 99 | ~~

m,mĀĪ5~ 99
Piezīme: uz29. jūliju 1925. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls 28^350,000 —

kufas nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 2200 klg (divi tūkstoši divi simti klg), kas pec paritātes 1 klg ==

Ls 3444,444 nodrošina 7,577,777 —
2) ar $ 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pec $

paritātes 1 $ = 1,5046 ģr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina . 7,773,930 —
3) ar £516 995,—/— (pieci simti sešpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit piecām

angļu mārciņām), kas pēc £ kursa £ 1.— =£ 4,85125; $ 1.— = 1,5046 gr.
tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina 12,998,293 —

pēc 27. jūlija 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem. Ls 28,350,000_—

Rīgā, 30. julijā 1925. g. Padomes priekšsēdētāja vietā J. V e s m a n s.
9423 Galvenais direktors Šv e d e.



r Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesa. 3. civ Inod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 11. augusta 1925._g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1925. g. 28. marta
mirušā Liepājas pag, .Kirre" maļas
īpašnieka atraitņa Friča Andreja dēla
A1k s n e testamentu.

Rīgā, 28. julijā 1925. g. Jft 3655
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

9382 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 2. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 7. augustā 1925. g., pnU*<.
11 dienā, Rīgā, Elizabetes ielā Ns 11,
dz. 3, Gemsta lietā pārdos Šolcma
Še r 1 i n g a Kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 720.

lutināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rlgfi, 29. julijā 1925. g.

9372 Tiesu izpild. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. augustā 1925. g.._pulksten
11 dienā, Rīgā, Bruņinieku iela Nš 73,
dz. 1, pārdos otros torgos Nikolaja
R o z e n t a 1a kustamo mantu, sastāvošu
no 200 gas. jaunām pulksteņu federēm
un novērtētu par Ls 2200.—

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

Rīgā, 23. julijā 1925. g.
9298 Tiesu izpild. J. O r i n i o s.

Ugas ipniiiitiii» 8. līt. tu» īzsiimtājj
paziņo, ka 11. augusta 1925. g., pulksten
9 dienā, Rīga, Matīsa ielā Ns 137, pār-
dos Pētera Krelšmaņa kustamo mantu,
sastāvošu no 7_ g. gumiju ormaņu rie-
pēm un novēriētu par ls 540.—

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

Rīgā, 14. julijā 1925. g.
9297 Tiesu izpild. J. Grinios.

Dzelzsceļu virsvalde izsludina sek.
rakstiskus torsus:

13. aug. š. g., uz palagiem, izmērs:
210x140 mm, no kokvilnas audekla pēc
techniskiem noteikumiem un apstiprināta
parauga — 9P0 gab.

17. aue. š. g. uz lupatām grīdu maz-
gāšanai pēc aostipr. parauga — 1000 kg.

20. aug. 1925. g. uz mēteļiem imprig-
nēta brezenta, pēc techn. noteikum. un
apstiprināta parauga 260 gab.

20. aug. 1025. g., uz 1) jumta skārdu
melno, apmērs: 17x1420 mm, biez.
0,56 mm — 48000 kg. tiez. 0,625 mm.
16000 kg. pēc apstiprin. techn. noteik,
2) plākšņu dzelzi, apmērs: 1x1000x2000
mm — 8000kg. apmērs: 1,65x1000x2000
mm—8000 kg.apmērsj 1,65x1250x2750
mm — 10000 kg, pec techniskiem no-
teikumiem.

un rakstisku konkurenci
27.aug. 1925. g. uz darba mašinam

un ierīcēm, pēc saraksta un rasējuma.
Torgu un konkurences sākums pulk-

sten 10 no rīta. Torgu un konkurences
dalībniekiem jāiemaksā 10°<o drošības
naudas no piedāvājuma vērtības. Tu-
vākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvalde,
Gogoļa ilā 3, ist. 101. 2 9307

Citu iestāžu sludinājumi. IV J
Dzelzsceļu virsvalde

izsludina sekošus

rakitfilius torsos:
6. augustā 1925 g. uz gāzu caurulēm,

dzelzs, necinkotārn, ar vienu uzmavu,
iekš 0 19 m/m pēc apstipr. techniskiem
noteikumiem — 1200 tek. mtr.

10. aug. 1925. g. uz 1) plākšņu dzelzi,
— 2x1000x2000 m/m pēc apstiprin.
techniskiem noteikumiem — 10000 kg. ;
2) dzelzi II. labuma, 65X150 m m pēc
apstipr. techniskiem noteikumiem —
25000 kgr.

10. augustā 1925. g. 1) Skārdu, cin-
kotu 710x1420 m/m,

biez. 0,5 m/m = 6000 kg.
, 0,625 , = 3000 „

pec apstipr. techniskiem noteikumiem;
2) skārdu, melno, 710x1420 m/m, biez.
0,5 mm — 5000 kg., pec techniskiem
noteikumiem.

13. aug. 1925._ g. uz elektrotechniskiem
piederumiem, pec saraksta, paraugiem
un techniskiem noteikumiem.

13. aug 1925. g uz lākteņiem, pār-
miju, Bekera zistemas bez lampas, pēc
apstipr. parauga — 100 gab. un

rakstiskas konkurences:
6. aug. 1925. g uz ugunsdzēšamām

mucām, dzelzs uz 2 riteņiem, tilpums
250 litr. — 81 gab. pēc parauga, kurš
apskatāms dzelzsceļu noliktava, Marijas
ielā Ns 2.

_6. aug. 1S25. g. uz Lūks lampu daļām,
pēc saraksta un kataloga.

13. aug1925. g. uz 1) Lokomotivu
ātruma meritajiea ,Haushālter-Rezsny*
zistemas, fabrikas ,Haushalter" original
i2g?itavojuma — 26 gab.; 2) šķērsvārp-
stas (Querwalze) — 20 gab,

20. aug. 1925. g. uz braucamo un ar
elektrību piedzenamo centiifugalpumpi
priekš lokomotivu katlu mazgāšanas, pēc
apraksta — 1 gab.

Torgu un konkurentu sākums pulksten
10 no rīta. Torgu un konkaienču da-
lībniekiem jāiemaksā dr. šības nauda
10':'/ apmērā no priekšmeta vērtibas.

Tuvākas ziņas izsniedj dzelzsceļu virs-
valdē, istabā Me 101. 2 8778

8. Daugavpils kSjett palti

ptt vairāksolīšanā
divus armijas vajadzībām nederīgus

zirgus. 2
Izsoli noturēs 14. augustāš g, pulkst

12 dienā, Cēsīs, pie Pubuliņa kazarmēm.
Tuvākas ziņas, izņemot svētdienas un

sveiku dienas, pulka štābā, saimniecības
daļa, Cēsu p'lī, no pulkst. 9—13. 9349

Ris mi. 2. iet. gittts
paziņo, ka š. g. 14. augusta, pīkst. 10 r.,
Parka iela 1-a, dz. 2, pārdos

«BirBRsclišnnS
Dāvida Apta kustamu mantu sastāvošu
no: vienas ātrdrukājamās mašinas (Ko-
nig & Bauer firmas Ns 3572) kopvēr-
tībā par ls 751 86. 9367

Daugavpils pils. policijas
I. iec. priekšnieks

paziņo, ka š. g. 13. augustā pulksten
li rīta, Daugavpilī, Zaļā Ns 50,

pārdos
Lejas Oleinik kustamu īpašumu sastā-
vošu no mēbelēm, novērtētām par
Ls 25.—.

Apskatīt pārdodamo mantu varSs
pārdošanas dienā uz vietas. 9360

Daugavpils pils. policijas I. iec.
priekšnieks

paziņo, ka 13. augustā š. g. pīkst. 10 r.,
Daugavpilī, Šosejas iela Ns 33,

pārdos
Jāzepa Savko kustamo īpašumu, sa-
stāvošu no koka bufetes un sienas
pulksteņa, novērtētu par Ls 37.—.

Apskatīt pārdodamo maitu varēs pār-
došanas dienā uz vietas. 9361

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14 augustā 1925. g . pulksten
10 dienā, Rīgā. Kr Barona ielā Ns 126/128,
pārdos Pāvila Brīzes kustamo
mantu, sastāvošu no 1 zirga un 1 at-
speru raspuskas un novērtētu par
Ls 500.—

Izzināt sarakstu, novērtējamo, ki ari
apskatīt pārdodamo manta, varēs pār-
doianas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. julijā 1925. g.

9300 Tiesa izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8 iecirkņa
tiesu izpildītājs

«asina, ka 13. augustā 1925. g., pulksten
9 rīta, Rīga, Pirts ielā NŠ 8, dz 2,
pārdos otros torgos Zieliga Zielig-
sona kustamo m^ntu, sastāvošu no
1 trimo spoguļa un novērtētu par
Ls 265.—

Izzināt saraksta, novērtējama, ki ai!
apskaut pārdodamo manta, vatēs pār
dolsnM diena uz vietaa.

Rīgā, 28. julijā 1925. g.
9305 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas
7. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. augustā 1925. g.. ^ulnren
11 dienā, Rīgā, m. Smilšu ielā Ns 2/4,
dz. 9, pārdos Raimunda Kovarčika
Mostamo manta, sastāvošu no rakstām-
galdiem, grāmatu skapja un galda tele-
fona aparāta un novērtētu par La 212.—

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

Rigā, 28. julijā 1925. g.
9377 Tiesu izpild. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo, ka 11. augustā
1925. g., pulsjen 10 rītā, Rīgā, Audēju
ie a Ns 20, p a r d o s Šmueta un Calela
Laku kustamo mantu, sastāvošu no
30 vatētām gultas segām, un novērtētu
par Ls 4iī0.

'zzlnat sarakstu, novērtējuma, kā aii
ipsKdtīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
9376 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs,

kara kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo, Ka 13. aug.
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Vaļņu
iela Nš 22, pārdos Ludviga Karne-
vāla kustamo mantu, sastāvošu no
8 mucām ar dažādām krāsām un ne-
vērtētu par Ls 877,50.

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

9375 Tiesu izpild. V. P o ž a r i sk i s.

Hlgas epgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. augustā 1925. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, lielā Zirgu iela Ns 17,
puķu dārza .Ābols un Abelīt" un Riek-
stiņa lietā pārdos Ernsta un Zelmas
Zvirbuļa kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 2695.

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

Rigā, 13. julijā 1925. g.

9373 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. augustā 1925. g., pulkst.
121 dienā, Rīga, Ganu iela Ns 4, dz. 10,
Lalv. komercbankas lieta pārdos Ro-
berta Kleina kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtēta par
Ls 280.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ai i
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 25. julijā 1925. g.
9374 Tiesu izpild. Ķ. Krebs.

Vācu izglītības pārvalde ar šo paziņo,
ka Eduard Neander kunga gaitu saraksts
un liecība ar Wš 76. pazušanas dēļ ir
anulēti. 9353 Priekš", v. V. Vachtmuth.

v ņjfif
Vācu izglītības pārvalde ar sūf -K

ka Kurt Dauge kunga ga'avlb?? ?&
čība Nsc. 1831 (1921. g) VffZ ^

i
ir anulēta. 9354 Priekšn. v. V.vac"'

Paziņojums
Vidzemes artu. pulks
š. g. 3. augustā. Rīga, artilērijas kazar-
mēs, pārdos

vairshsolišnnā
vienu kurnēju

Pie solīšanas tiks pielaistas personas,
kūjas uzrādīs attiecīgas, apliecības par
zirga nepieciešamību Tzemes apstrā-
dāšanai. 1 9247

Rīgas muitas valde,
20. augusta 1925. g., pīkst. 10, savas
telpās, Rīgā, Valdemāra ielā 1, pārdos

alti iijolnā
konfiscētas manufaktūras,, galantērijas,
kolonial un citas kontrabandas oreces.

Pārdodamās preces apskatāmas ūtru-
pes dienā. 9348

Valdes priekšn. p. R u b i s.
Kontrabandas nod. pārz. A. B r us s.

Kuldīgas pilsētas valde
nodos Tautas pirts

iekšējo izbūvi.
apūdeņošanas un apsildīšanas darbus
uzņēmējiem ar izdevīgākiem noteikumiem.

Ieinteresētās iirmas tiek uzaicinātas
pieteikties rakstiski vai m.ļtiski pilsētas
valdē līdz š. g. 15. augustam.

Kuldīgā, 27. julijā 1925. g.
9332 2 Kuldīgas pilsētas valde.

Nogales pagasta,
Talsu apr. (caur Sasmakuj 6-kl. {.arnat-
skolai vajadzīgs

skolas pārzinis
un

i skolotai? (-ii)
ar pilnas pamitskolas skolotāju tiesībām

Kandidāti tiek lūgti pieteiktus 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 15. augustā š g.
pulksten 14 dienā, kad notiks skolotāju
vēlēšanas. Muzikāliem un sabiedriskiem
darbiniekiem priekšroka. Alga — pēc
valdības noteikumiem. Starp c tiem
priekšmetiem pārzinim obligato'iski jā
pasniedz ticības mācība.

Priekšsēdētājs J. Ozoliņš.
9215 1 Darbvedis J. Steins.

Noteikumi
par grāmatvedību un norēķiniem
valsts iestādēs un uzņēmumos.
Maksā: brošēts eksemplārs . . Ls 1,40

ar piesūtīšanu pa pastu , 1,65
Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

GoIūidbi lauKsaimnlecības Diedniia.
M)-Mm \iM\M nllu,

pamatojotiesuz pilnas sapulces 15.marfa
1925. gada lēmumu, dara zināmu saviem

priekškara biedriem un
noguldītājiem sekošo:
1) Biedri, nepapildinājuši sa'as biedru

naudas līdz 1 pajai, t. i. 10 latism, līdz
1. janvāra 1926. g., tiks no biedru sa-
rakstiem iz'legti un viņu biedra naudas
tiks ieskaitītas pārejošas sumās bez
suma? zem diviem latiem pie sabiedrī-
ba rezerves kapitāla;

2) Noguld'tājiem, nepapildin.ijušiem
savus noguldījumus līdz diviem latiem,
sākot ar 1. janvāri 1926. gadi netiks
pa>- viņu noguldījumiem p;oce tes ap-
rēķinātas.

9350 Valde.

Kari Medus pMdes Drajuoplls jrupiT

izsludina jauktu izsoli
Rēzeknē, 9. Rēzeknes kājnieku pulka štāba, Viļānu iela Nš 21 4. augustā š. .
pulksten 12 dienā, uz remonta darbu izvsanu Rēzeknes karantines barakā $
un uz elektriskās apgaismošanas ierīkošanas darbu izvešanu tampašā

barakāturpat Rēzeknē, pulksten 13, tanī pašā diena uz se zemāk minēto sīko rernoat
darbu izvešanu tekošā budžeta gadā līdz 1. aprīlim 192S. g. sekošas vietās:

Rēzeknē, Kārsavā, Zilupe, Ludzā un Poslnijā.
1) Uz mūrnieku un podnieku darbiem.

2) , skārdnieku darbiem.
3) , krāsotāju un stiklinieku darbiem un
4) , namdaru un galdnieku darbiem.

Tirgošanās uz sīkiem remontu darbiem notiks uz apstiprinātām no Kata
būvniecības pārvaldes sīko remontu darbu vienības cenām, bet uz remontu darbu
kā ari elektriskās apgaismošanas ierīkošanas darbu izvesanu _ karantīnas barakā
No 2 — tirgošanās notiks pēc apstiprinātiem darbu maksas aprēķiniem

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā
solīšanā, apmakssti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami 9. Rēzeknes kājnieku
pulka štābā izsoles komisijai, izsoles diena: .Uz remonta darbiem barakā M> j.
līdz pulksten 12 un ,uz sīkiem remonta darbiem* līdz pulksten 13.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles atklāšanai par sīko remontu darbu izve-
sanu jāiemaksā Ls 400.— drošības naudas, bet uz kattu atsevišķu darbu Ls loo.

Par remontu un elektriskās apgaismošanas ierīkošanas darbiem karantīnas
barakā Ns 2, drošības nauda jāiemaksā 10°/o apmēra no apstiprinātu darbu rruusas
aprēķinu sumām.

Apstiprinštīs vienības cenas, noteikumus un darba maksas aprēķinus var
apskatīt darbdienās no pulksten 9 līdz 15 — 9. Rēzeknes kājnieku pulka stabā ,
Viļānu ielā Ns 21, pie inženiera Feldberga un Daugavpils grupas kancleja.

Izsole galīga. 2 9127

Kapa būvniecības pārvaldes būvju un īpaš. daļa
izsludina 7. augustā 1925. gadā, pulksten 12 dienā, Citadelē Ns 24,

iauktu galigu izsoli
uz remontu darbiem:

1) Galvenā štāba ēkā, Valdemāra ielā Ne 10/12, drošības nauda Ls 1.200.
2) Virsnieku kursu ēkā, Citadelē Nš 55/69, drošības nauda Ls 700.

Lūgumus dēļ atļaujas piedalitiessmutiskā izsolē, kā ari rakstiski piedāvājumi
slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar zīmognodokli- .jāiesniedz līdz pulksten 11,30 izsoles
dienā daļas darbvedim, iemaksājot drošības naudu. _

Ar izsoles noteikumiem, darbu maksas aprēķiniem var iepazīties Būvju bb

īpašumu dāļā, darbdienās no pulksten 9—15. 9424

m ini: psivald» Diwi roa
Daugavpils cietoksnī, Embūtes iela Ns 26, grupas kancleja, izsludina

Jauktu iziofl
5. augustā 1925. g., pulksten 12,

par remontu darbu izvešanu ēkās Nr. Nr. 61,
37., 64., 146 un 54. cietoksnī.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, piedalīties mutiskā
solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupai izsoles dieni
līdz pulksten 12

Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmēra no apsti-
prināto darbu maksas aprēķinu sumām.

Darbu maksas aprēķinās un noteikumus
^

var apskatīt darba dienās no
pulksten 9 līdz 15, Daugavpils grupas kancleja. Izsole galīga. 9425 _

IZSOLE.
Galvenā Intendanturas pārvalde
izdod piegādāt: 1) kareivju gajos (stulmu) zābakus. . . 15,000 pinu

2) kareivju šņorzābakus 33 000 .
Izsole noliks 14. augustā š. g., pulksten 10 no rīta, galvenā intendanturas

pārvaldē, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 3 (ie-eja no Elizabetes ielas).
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aizzīmogotās aploksnēs ar uzrakstu: ,ļ»

kareivju z baku izsoli 1925. g. 14. augustā*, kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiska
izsolē, nomaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami galvenā intendanturas pārvalda
msntu daļas apgādāšanas nodaļas priekšniekam, Kigā, Valdemāraiela Ns 10/1*
dz. 1, līdz 14. augustam š. g., pulksten 10 no rīta vai izsoles dienā izsoles komi-
sijai pirms1 izsoles atklā anas.

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties galvenās intendanta»
pārvaldes mantu daļā darbdienās no pulksten 9—15. 9426^

JŪRNIECĪBAS DEPARTAMENTS
izsludina uz 19;5. gada 15. augustu pīkst. 12 dienā,

===== rakstisku sacensību ===*
Rīgas ostas AB dambja Ierasta nostiprināšanas

darbu izdošanai. Drošības nauda Ls 1000.—.
Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz techniskā daļa, W

Valdemāra ielā Ns 1-a, katru darba dienu no pulksten 9 līdz 12. 2__J^s!

Šoseju un zemesceļu valde
izsludina uz 1925 gada 11. augustu, pukst. 11

jauktu salīgu izsoli uz sekošiem darbiem:
1) ceļa izbūvi starp Baltinovas miestu un Punduru staciju. Drošības na«<»

Ls 4,500.— un
2) ti.ta būvi pār Susejas upi pie Neretas dzirnavām. Droš. nauda Ls 2>^Tj;

Tuvākas ziņas Oogoļa iela Ns 3, ist. 403. ikdienas no 10—14. JJZ-

Bolvu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

31. augustā 1925. g., Rugāju pag. valdes telpās, _ {
III. iec. mežniecības — Aleksandropoles novadā 22 vienības no Ls I£>"

Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, .*"'
iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas,
pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas. m

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vien

pec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežziņa.

9347 Boivu virsmežniecība ^-
Rīgas Baltijas savstarpējā kredītbiedrība,

^Rāts laukumā Ns 7, paziņo, ka viņa Izmaksās visus noguldījumus l^L
augļiem, kufi sava laika iemaksāti likvidējamā b

^Rīgas Latviešu nama īpašnieku un rūpnieku biedrības k> āj-alzdevu
^un ka no 1. augusta š. g., neizņemtas sumas procentus nenesīs, tJ&j^Ļ

biedrība uzaic na visāda veida noguldītājus, ierasties viņas kantorī, Rats >«?
Ni 7, līdz noteiktam laikam un saņemt savus noguldījumus, līdzpaņemot » »
dijuma zīmes vai grama iņas. 1 V aļ^



[Tiesu sludinājumi.
âvaMHHMMHBa^

Rīgas apgabalt. 3. clvlln.,
„. civ «es. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079 p. P- un Balt- privāttiesību kop.
5451' n'. pamata, uz Maijas Mārtiņa m.
Celmin, dzim. Lauva, lūgumu uzaicina
visas personas, kuram ir kaut kādas
«retenziias, strīdi vai ierunas pret šai
tiesā 7. julijā 1925. g. publicēto 1924. g.
a jUiijā Siguldas pag. mirušā .Celmiņ"
mājas īpašnieka Miķeļa Jāņa d. Celmiņa
mājas testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz miruša
Miķeļa Jāņa d. Celmiņa mantojumu vai
sakarā ar Šo mantojumu, ka mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, parāddeve-
ļiem u. 1.1, pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minēta termiņa nebūs izdarīts,
lad minētās personas atzīs ka atteikušās
n o ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 21. Julijā 1925.g. L. J*3072
Priekšsēd. v. A. V ei d n e i s.

6902 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabalt 3. clvlln.,
zTni Jas civM*umu kop. 35. p. pie-
Bim

S pamata paziņo vispārībai, ka
An nBenSta dēls Perssons un
Ifc aula meita Sokolovski nosle-
nntl P"ekšiaulības līgumu pie Rīgas
"'«a R. voigta 27 jūnijā 1925. g.
"*»« Ns 5719, ar kuru viņi attiecībi
"f «ļu noslēdzamo laulību ir atcēluši
DarlJ°-5 ivillikumu -/9- «» turP- P-P-«««eto laulāto mantas kopību.

^'gā. 15. julijā 1925. g. l. ttt3617
85,, Pr iekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
wlciv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
3079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Haralda Zadde
lūgumu uzaicina visas personas, kuram
li Kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 21. julijā (925. g. publicēto
i«25; g. 20. martā Valtenbergu pagastā
miīuša Vuke dzirnavu īpašn eka Makša-
Otto Dāvida dēla Zadde publisko
testamentu, kā an visas personas, kuram
ir Kaut kādas tiesības uz miruša Makša-
Otto Dāvida dēla Zadde mantojumu vai
stkarā ar šo mantojumu, Kā mantiniekiem,
legatariem, iideikomīsariem, parāddevē-
jitm u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
nu nēšu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,

; bet testamentu pasludinās par likumīgā
«pekā gājušu.

Rīgā, 21. julijā 1925. g. L. J*3492
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8804 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civiln.,
oz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p- un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Juliusa Otto dēla
Aparina (Bujana) pilnv. zv. adv, E. Pe-
jtrsona lūgumu uzaicina visas personas,
Kurām ir Kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 21. jūlija 1925. g.
publicēto 1906. g. 8. oktobrī Lejas pag
mirušā .Cincu" mājas īpašnieka Otio
Sīmaņa dēla Aparina art Bujana
publisko testamentu, kā ari visas perso-
nas, kurām ir kaut kādas tiesības uz
mitušā Otto Sīmaņa d. Apaiina ari
Bujana mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, parāddevejiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
Ierunas minētai tiesai sešu ' mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas._ _

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
80 ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumigā
spēkā gājušu.

Rīgā, 21. julijā 1925. g. L. N» 3581
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3581 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgaoalt. 4. civilnodaļa
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 15. julijā 1925. g.
Emmas Pēlēja m. L i 1i e n t a 1, dzim.
Meikul, prasības lieta pret Aleksaridēiri
Kristapa d. . Lilientālu par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta 12. janvārī 1914. g. starp
prasītāju Emmu'Pētera m. Liliental, dzim.
Meikul, un atbildētāju Aleksandru Kri-
stapa d. Lilientālu, piešķirot «prasītajai
turpmāk viņas pirmslaulības uzvārdu
.Meikul".

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
an 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rigā, 23. julijā 1925. g. Ns435274/398
Priekšsēd. b. Eglīts.

9122 Sekretāra v. Meima"s

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, _ kara
būtu uz 1. martā 1920: g., miruša Jāņa
Kriša d. Augstuļa atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-

nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 22. jul. 1925. g. L.Ns 1735/25
Priekšsēdēt. v. R. Miillers.

9029 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. _pam.uzaicina
visas personas, kurām būtu kādi strīdi
vai ierunas pret 13. oktobrī 1923. g.,
mirušā Kārļa Berga privātā kārtībā
11. julijā 1922. g., Dobele sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus un ie-
runas šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
jeiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām. -

Jelgavā, 9. julijā 1925. g. L. Ns 1693/25
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

8424 Sekretāra v. (paraksts).

Algas apgabalt 3. civiln.,
w civ. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop
2451. p. pamata, uz Elizabetes Jakobson
pilnv. zv. adv. pal. Otto Kachlbrandta
lūgumu uzaicina Visas personas, kuram

' Kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 14. julijā 1925. g. publicēto
li)02. g. 23. maitā Sloka mituša Pētera
Mārtiņa dēla 5 1 e s s e r a notarielo
testamentu, kā ari visas personas, kurām
" kaut kādas tiesības uz mirušā Peteja
Slesseia mantojumu vai sakarā ar so
ņuntojumu, ka mantiniekiem, legatariem,
«deikomisariem , parāddevejiem u t. t.,
Pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
«o minētas personas atzīs kā atteikušas
?* ierunām un zaudējušas savas tiesības,
«*ļ testamentu pasludinās par likumīga
Pekā gājušu.

«»gā, 23. julijā 192S. g. L. Ns2811
Priekšsēd. v. A. Veidners.

^ļSekretārs A. Kalve

Rigās apgabalties. 4. civilnod,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.. 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Minnas
Dāvā m. Tugov, dzim. Vīstuc, lūgumu
viņas prasibas lietā pret Alekseju Savila
dēlu Tugovu par laulības šķiršanu, uz-
aicina pēdējo, kura dzīves vieta prasītajai
nav zināma, ierasties tiesa 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pieliktas laulības, atbildē-
tāja prombūtnes apliecības un noraksti.

Ja atbildētājs noliKta laika neieradīsies
personigi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rigā, 23. julijā 1925.g. Ns435277/781
Priekšsēdētaja b. Eglīts.

9118 Sekretāra v. Meimans

Rīaas apgaoaities. 4. civilnod,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p- pamata, uz Emmas
Eaiiljas Friča m. Gin, dzim. Zalman,
lūgumu viņas prasības lietā pret Ale-
ksandru Pēlēja d. Ginu par laulības
šķiršanu, uzaicina pedejo, kura dzives
vieta prasi;ajai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pieliktas laulības, atbildē-
tāja prombūtnes apliecības un noraksti.

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

Rīgā, 23 julijā 19_25.g. Ns435280/1241
Priekšsēdētaja b. Eglīts.

9117 Sekretāra.v. Meimans.

Rīgas apgabaltiesas 4.civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.
309., 311. p. p. pamata, uz Martas
Rozālijas m. Jukman, dzim. Lispiņ,
lūgumu viņes prasības lieta pret Karli-
Augustu Miķeļa d. Jukmani par laulības
šķušaau, uzaicina pēdējo, kura dzives
vieta prasītājai nav zināma ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pieliktas laulības, atbildē-
tāja prombūtnes apliecības un noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīga, 2J.julijā 1925.g, Ns 435281/1244
Priekšsēdei, b. Eglīts

9116 Sekretāra v. Meimans.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kuram būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 30. martā 1925. g,
mirušā Jāņa Jāņa d. Flintmaņa un Ma-
rijas Miķeļa m. Flintman _ 15. martā
1924. g., notarielā kārtiba sastādīto
savstarpējo testamentu, pieteikt savus strī-
dus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī'.

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

Jelgavā, 18. julijā 1925- g. L. NŠ1613/25
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

8805 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likumu par lau-
lību 50.. 61. un civ. proc. lik. 329, 356.,
411, 698., 7(10. un 718. panta 1. punkta
pamata, dara zināmu Johanam Andrea-
sam Slokām, ka tiesa š. g. 9. julijā
aizmuguras nosprieda viņa laulību ar
Aneti Olgu Sloka, dzim. Todleben, šķirt.

Jelgavā, 20 julijā 1925. g. L. Nš 135/25.
Priekssēdēt. v. R. M fl 11 er s.

9034 Sekretāra pal. F. Kāps

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. prec. lik. 1967., 2011.—2014.
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kuram būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 1. decembrī 1923. g.,
mirušā Krišjāņa Mārtiņa d. Jeske 15. no-
vembrī 1920. g., mājas kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai divpadsmit mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Rīgas apgabalt. 3. clvlln..
nz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Alters Leiba d. Šulmans
un Haja Hirša m. Sulman, dzim. Kravec,
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra R. Voigta 8. jūnijā
1925. g. reģistra Ns 5185, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību

Rigā, 7. julijā 1925.g L. J* 3546
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

7902 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 15. julijā 1925. g.
Alīdes Gustava m. Kāikliņ, dzim.
Damroze, prasības lietā pret Eduardu
Jēkaba d. Karkliņu, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta 24. jūnijā 192J. g. starp
prasītāju Alīdi Gustava m. Kārkliņ, dzim.
Damroze, un atbildētāju Eduardu Jēkaba
d. Karkliņu, piešķirot prasītājai turpmāk
viņas pirmslaulības uzvārdu .Damroze";
šo spriedumu izsludināt .Valdības Vēst-
nesī" .

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748- p.p. paredzēta lajka neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, (ad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 23. jul.jā 1925. g. Nš 435275/315
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

9120 Sekretāra v Meimans.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 15. julijā 1925. g.,
Jaņa-Eduarda Friča d. Krauze prasības
lielā pret Annu Edes m. Krauze, dzim.
Gulberg ari Goldbcrg, par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas no lēgta 19.1. g. 11. aprilī Rīgas
sv. Jāņa baznīcā starp _ prasītāju Jāni
Friča d. Krauzi un atbildētāju Annu Edes
m. Krauzi, dzim. Gulberg ari Goldberg,
un šo spriedumu izsludināt .Valdības
Vēstnesī".

Ja atbildētājs civ. _ proc. lik. 728,731.
un 748. p.p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumigā spēkā.

Rigā, 23. julijā 1925. g. Ns 435273/693
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

9121 Sekretāra y. M e i m a n s.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
oz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Paulas
Andreja m. Gardejevas, dzim. Simm,
lūgumu viņas prasības lietā pret Nikitu
Nikolaja d. Gardejevu par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pieliktas prasītājas dzim-
šana', atbildētāja prombūtnes apliecības
un noraksti.

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

Rigā, 23 julijā 1925. g. Nš 435282 1248
Priekšsēd. b. Eglīts.

9115 Sekretāra, v. Meimans

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 11. janvārī 1922 g, mir.
Talsu apriņķa, Matkules pagasta, Siejz-
nieku māju īpašn. Jāņa Birznieka atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantin,
legatariem, fideikomisariem, kreditorem
u L t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 22. julijā 1925. g. L.NŠ 1429/25
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

9027 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 10. oktobrī 1924. g., Eķengrāvē
mirušā .Beitanu" māju īpašnieka Rūdolfa
Sniķa atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs
par speķu zaudējušam.

Jelgavā, 22. julijā 1925. g. L.Nš1573/25
Priekšsēdēt. v. R. M u 11 e r s.

9028 Sekretāra v. (paraksts).

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

Jelgavā, 18. jūlija 1925. g.
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

8792 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 7. maijā 1925.g
miruša Jāņa Krista d Karkliņa, 23. janv.
1923. g., notarielā kārtībā 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 tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 16 julijā 1925. g. L.Ns 1739/25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

8793 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 29. novembrī 1894. g., mirušās
Jelgavas apr., Blankenfeldes muižas ,Maz-
Kuisuļu" māju līdzīpašnieces Lizetes Ro-
zenfeld, dzim. Resnais, _ atstāto man-
tojumu kādas tiesības ka mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīa
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 16. julijā 1925. g. L.Nš 1564/25
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

8802 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 30 novembrī 1923. g., Ilūkstes
apr„ Kalkūnes pagasta mirušā Jāzepa
Miķeļa d. Gabrena atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 18. julijā 1925. g. L. Ns 1612/25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

8800 Sekretāra v. (para'fsfo).

Liepājas apgabaltiesa,
13. jūlija 1925. gadā uz Basses
Goldberg lūgumu, 17. marta
1923.,g. likuma un civ. proc. lik. 2081.^-
2086. p p., nolēma;

1) parādu 3500 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Aizputes kraj-aizdevu kases
vārdu un 1880. g. 1. julijā nostiprinātas
uz Dāvidam un Hiršam Izaksortiem,
Bertai (Bassei) Goldbergei un Gisei
Izaksonei, dzimusi Baucerei, pie-
derošas nekustamas mantas Aiz-
putē, ar kreposta Ns 22, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar visiem
procentiem;

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

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

Liepājā, 13. julijā 1925. g. Ms 408-1 25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

8439 Sekretārs A. K a s p e r o v i č s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 11. jūnija
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokās atrodas uz Zaļenieku krāj-aizdevu
kases vārdu, izdotas vēlāk blanko ce-
dētas, un uz Jelgavas apr., Zaļās
muižas .Stirne" mājām ar hipotēkas
Ns 1713, koroborētās obligācijas: 1)
par 1500 kr. r., kor. 1893. g19. febr.
ar Ns 132 un 2) par 900 kr: rbļ.,
kor. 1897. g. 11. decembrī ar Ns 1246,
ierasties šai tiesa sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn." un
iesniegt minētās obligācijas.

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

Jelgavā, 1925. g.30. jūnijā. LNs 821/25
Priekšsēd. v. J. S k ud r e.

7511 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. pp. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 3. augusta 1909. g., Jaun-Auces
pag. mir. Karlines Eiche atstāto mantc-
jotu kādas tiesības kā tnantinjeķ., legat.,
fideikomisariem, kreditoriem u. 1.1., pie-
t:ikt savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 18. jui. 1925. g. L.Ns 1725/25
Priekšsēdēt. v. R. Miillers.

8803 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
13. julijā 1925. g. uz B a s e s
Goldberg lūgumu un pamato-
joties uz 17. marta 1923. g. likumu
un civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.,
nolēma^

1) paradu 800 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Blumes (Chajes-Blumes)
Josifa m. Izaksones, dzim. Dorfmanes
vardu un 1908._ g. 9. julijā ar žurn.
Ns 603, nostiprinātas ? uz Dāvidam un
Hiršam Isaksoniēm, Bertai 'Goldbergal un
Giset Izaksonei, piederošas nekustamas
mantas Aizputē, ar krep. Nš 22, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visiem procentiem;

2) atvēlēt ludzēj. pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļa minēto paradu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām;

3) jemaksāto naudu glabāt_ tiesas de-
pozīta līdz kreditora ierašanas, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 13. julijā 1925. g. Nš 407-1, 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

8440 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 6. decembrī 1923. g„ A«ares
pagastā mirušā Marliņa Ozoliņa at-r
stāto mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 16. jul. 1925. g. L.Ns 1332/25
Priekšsēd. v. R. Miillers.

8798 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
3'. jūnijā l925._ gadā uz Johannas
Blumberg lūgumu un 18. marta
1920. gada likumu un civ. ptoc. lik.
2081. līdz 2086. p. p. pamata n.o>
lēma:

1) parādu 30O0 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Hermaņa (Hirša) Bēra dēla
Gutmaņa vardu un 1909. g. 12. decem.
ar žurn. Ns 14 Jl, nostiprinātas uz
Johannai (Hennai) Borucha m. Blum-
bergei,_ piederošas nekustamas mantas
Aizpute, ar krep. Ns 201, — atzīt par pil-
nīgi samaksātu līdz ar visiem pro-
centiem ;

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

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

Liepājā, 4. julijā 1925. g. Nš464/25
Priekšsēd. b. V. B i e n eašt ams.

7848 Sekretārs A. K 'a s p e r o v i č's.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 29. maijā 1924. g., Lielsesavas
pagastā mirušā Friča Jāņa d. Ešmaņa
atstāto mantojumu kādas tiesības ka man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u. 1.1, pieteikt savas tiesības
šai tiešais e š u mēnešu laikā, skaitot
no sludinājumā iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušam.

Jelgavā, 16. julijā 1925. g. L. Nš 1714 25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s

8799 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājos opganoltieso,
13 jūlija 1925. gadā uz Zeldas
F e i g e s lūgumu, 17. marta 1923. g.
likuma un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p., nolēma:

1) parādus 16,000 rbļ. un 10,000 rbļ.
pec 2 obligācijām, izdotām uz Kalmaņa
Nacbmaņa d. Kana vardu un 1914. g.
II. janvārī ar žurn. }&Ni34 un 35, no-
stiprinātām uz Z e 1 d a i Borucha
meitai F e i g e s, dzimusi Blumberg,
pieder, nekustamas mantas Liepājā, ar
krep. Nš 302, atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visiem procentiem;

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

3) jemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, kuj-am
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 1925. g. 13. julijā. Nš 442-1 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

8438 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visu.% kam
būtu uz 8. novembrī 1923. g., Lašu pag
mir. jaunsaimnieka Staņislava Beļauska
atstāto mantojumu kādas tiesības ka man-
tiniekiem, legatar., fideikomisar., kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai s e Š u mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatu
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 18. jul. 1925. g. L. Nš 1385|25
Priekšsēdēt. v. R. M ii 11 e r s.

8801 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
oz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 22. janvārī 1912. g., Dbeles
pagastā mirušā Jāņa L e g z d a atstāto
jiantojumu kādas tiesības kā mantiniek.,
legatar., tideikomis., kredit. u. t. L, pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 20. julijā 1925. g LNs1752/25
Priekšsēd. v. R. M ii 11 e r s,

9026 Sekretāra v. (paraksts).



Liepājas apgabaltiesa,
13. julijā 1925. g. uz Annas Krūze
lūgumu, uz 17. marta 1923 g. likuma
un civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p. pa-
mata, nolēma:

1) parādus par 1500 rbļ. un 3500 rbļ.
pēc _ 2 obligācijām, izdotam: 1) uz
Liepājas krāj-aizdevu sabiedrības vārdu
un 2) uz Ādolfa Vikentija d. Jureviča
vardu un 1) 1911. g. 23. julja ar žurn.
Nš 877 un 2) 1912. g. 23. jūnijā ar
žurn. Ns 1058, nostiprinātam uz Annas
Ernesta m. Krūze, piederošas nekust,
mantas Liepājā, ar krep. Ns 267, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visiem procentiem;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļa minēto paradu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozīta līdz kreditoru ierašanās, kufiem
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 1925. g. 13. julijā. Ns432-I/25.
Priekšsēdētāja b. V. B i en e n s t a m s.
8434 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 20. jūlija 1925. g. lēmumu pa-
mata uzaicina 6. oktobrī 1917. g., Durbē
miruša Johana Zalcmaņa mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz viņa at-
stāto mantojumu, vai kuras vēlētos ap-
strīdēt viņa testamentu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas

dienasMinētā laikānepieteiktāstiesībasun
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās pai
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 22. julijā 1925. g. Nš586-m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

9035 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgaļu apgabaltiesas 1. diilubli
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 3. jūlija ,
izklausījusi Aleksandra Staņislava dēla
Bizaja lūg. atzīt Staņislavu Staņislava d.
Bizaju par atrodošos bezvēsts prom-
būtnē, nolēma: publicēt .Valdības
Vēstnesī" par bezvēsts promesošo Sta-
ņislavu Staņislava d. Bizaju un uzdot
Nerzas pagasta padomei iecelt aizbild-
niecību par bezvēsts promesošā Sta-
nislava Bizaja mantu, atrodošos Nerzas
pag., Martinas sādžā.

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

Daugavp., 1925. g. 11. julijā LNs877/25
Priekšsēd. v. (paraksts).

8449 Sekretāra v. Ķ. Debesnieks.

Latgale, apgabaltiesas 1.Modāla,
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 5. jūnijā,
izklausījusi Konstancijas Dominika m.
Ku;minskas lūgumu atzīt Paveļu Do-
minika dēla Kuzminsku par
atrodošos bezvēsts prombūtnē, no-
lēma : publicēt .Vaid. Vēstn." par bez-
vēsts promesošo Paveļu Dominika d.
Kuzminsku un uzdot Piedrujas pagasta
padomei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesošā Pāvela Kuzminska
mantu, atrodošos Piedrujas pagastā,
Kuzmina ciemā.

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

Daugavp., 1925.g. 11.julijā. LNs949a/25
Priekšsēd. v. (paraksts).

8450 Sekretāra v. K. Debesnieks.

Latgales apgabalt. 1.clullnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. [un 311. p. p. pamata uz Olgas
(Olesijas) Antona m. Dunajas, dzim.
Vuškanes lūgumu, viņas prasības lietā
pret Heinrichu Stepana d. Dunaju par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīves vieta prasīt, nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī. "

Pie lug. pielikts tā noraksts, laulības
zīmes un metrikas apl. noraksti.

Ja atbildētājs noteiktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Daugavp., 1925.g. 13. julijā CLNš743p/25
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

8600 Sekretāra v. i. K. Debesnieks.

Latgales anaiaitls» 1. civilnod.,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. g. 5. aprilī Rēzeknes apriņķa,
Ružines pagasta piederīga Donata Jā-
zepa d. Mitreviča privattestaments, ar
kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Zuzannai Mitrevič, ar
apgabaltiesas 1925. gada 20. marta
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niecei Zuzannai Mitrevič.

Daugavp., 15. jūlija 1925.g. LNs546a/25
Priekšsēdētaja v. (paraksts).

8598 Sekret. v. K Debesnieks.

Latgales apgabaltiesas I. ciYilooia|a
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
19J3. g. 19. septembrī Ludzas apriņķa,
Domopoles pagasta piederīgā Kazimira
Jēkaba d. Galeis privattestaments, ai
kupj testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Jānim Kazimira dēlam
Galējam, ar apgabaltiesas 1924. gada
12. decembfa lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniekam Jānim Kazimira d.
Galējam.

Daugavp., 13.julijā 1925.g. LNs266a/24
Priekšsēd. v. (paraksts).

8448 Sekret. v. K. Debesnieks.

utialu apmiiiffiitai i. cfffleeiaia
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924g. 7. novembrī Rēzeknes apriņķa,
Silajāņu pag. piederīgā Grigorija Mak-
sima d. Strogonova privattestaments,
ar kuj-u testatora kustama un neku-
stama manta novēlēta Terentijam Stro-
gonovam, ar apgabaltiesas 1925. gada
1. maija lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekam Terentijam Strogonovam.

Daugavp., 15. julijā 1925.g. LNs266a/25
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

8597 Sekret. v. Ķ. D e b e sn i e k s.

Rīgas 6. iec. miertiesnesis,
pamat, uz civ. proc. lik. 2011.—2014.
un 2079. p.p. un savu lēmumu no
16. jūlija 1925. g. dara zināmu, ka
9. maijā 1918. gadā Rigā mir. Andrejs
Ādama d. Ķ i v ī i s, atstādams
mantojumu un uzaicina likum. mantiniekus,
kreditorus, legatarijus, fideikomisarijus
un visas citas personas, kam ir kādas
tiesības un prasības uz min. mantojumu,
jeb sakarā ar to, pieteikt savas tiesības
un prasības miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .ValdībasVēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības un pra-
sības tiks atzītas par zaudētām.

Rīgā, 1925. g. 20. julijā. Cv.Ns 1047
8889 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 13. jūlija
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sej. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
26. aug. 1924. g. mir. pils. Antoniņas
Staņislava m. Andžan mantin. pieteikt sa-

vas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pec minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Kolupes pa-
gastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
8371 Miertiesnesis (paraksts).

Latgalis ugaftalnesas nftlstracllas ooiaļa
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 17. jūlija lēmumu, uz
likuma par biedrībām 17. p. pamata re-
ģist. Viļakas žīdu izglītības biedrības
statūti un ievesti bezpeļņas biedrību re-
ģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Viļakas miestā.

Daugavpilī, 1925. g. 20. julijā.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

8862 Sekretāra v. A. Auziņ.

Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 17. jūlija lēmumu,
uz likumu par biedrībām 17. p. ^pamata
reģ. Pustinas lopkopības pārraudzības
biedrības .Vasiļek" statūti un ie-
vesti bezpeļņas biedrību reģ. pirmā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Pustinas pagasta valdes telpās.

Daugavpilī, 1925. g. 20. julijā.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

8863 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Latgales apgabaltiesas I. Modāla
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1925. g. 11. martā, _ Ludzas apriņķa,
Pildas pag. piederīgā Ādama Jezupa d.
Sucharevska testaments, ar kuru te-
statora kustama un nekustama manta
novēlēta Broņislavai Mekš, dzim. Sucha-
revskai, ar apgabaltiesas 1925. gada
22. maija lēmumu apstiprināts un iz-
dots mantiniecei Broņislavai Mekš, dzim.
Sucharevskai.

Daugavp.,7. julijā 1925. g. LNš667a/25
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

8447 Sekret. v. K. Debesnieks.

Latgales apgabalt reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 17. jūlija lēmumu,
uz civproc. likuma 146070-. p. pamata
reģistrēti Zilupes lauksaimniecibasjkoope-
rativa .Savienība" statūti un ievesti
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Zilupe Posines pag., Ludzas apr.

Daugavpilī, 1925. g. 20. julijā.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b uI s.

8864 Sekretāra v. A. Auziņ.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 11. julijā apstip-
rināta pirkšanas-pardošanas līguma pa-
mata lsers Movšas d. Z a k s ieguvis
no PinchDsa Faivisa d. Sapiro par
Ls 1000 dzimtlietošanas t'esibas uz pil-
sētas gruntsgabalu Nš 1. 1it. B. 71,05
kv. sāž. plaiīoa, ar ēkām, Daugavpilī,
I. iec. 34. kvart. Domes un Miesnieku
ielu stūrī, zem polic. Ns 56/19.

Daugavpilī, 16. julijā 1925.g. Nš 14883.
Vecākā notāra vietā,

viņa palīgs A. Mikalk s.
8551 Sekretāra palīgs A. Felders.

Rigas 1. iec. miertiesnesis
uz civ. ties. lik. 2011.—2014., un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
Mārtiņa Mārtiņa dēla G u l b a
nāves ir atklājies mantojums un
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu vai sakara ar to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības s e š u_ mēn. laikā, mierties-
nesim, Rīgā, Andreja Pumpura ielā Nš 1,
skaitot no sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn."

Ja _ minētās personas savas tiesības
augšā aprādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zau-
dējušas.

Rīgā, 14. julijā 1925. g.
8559 Pap. miertiesnesis Berg mans.

Lutriņu pag. valde_ ar šo izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu , zirga pasi priekš
11 g. v., 2 arš. augstas tumšas šķimeļa
ķēves. Pase izdota no Lutriņu pagasta
valdes 10. jūlija 1920. g. ar Nš 596 uz
AdamaKnibis vardj, dzīv. Lr.triņu pag.
lncu mājas. 7735

t

Lutriņu pag. valde ar šo izsludina parnederīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekš.
zemes pasi, izdotu no Varmas pagasta
valdes 22. julijā 1925. g. Ns 222 ™Ilzes Ādama m. Potivar vardu, dziv
Lutriņu pag Ķīšu mājās. Jjp '

Zvārdes pag, valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto karaklausības apliec
i, dotu 8. aprilī 1921. g. no Latvijas
strēlnieku pulka ar Nš 901 uz Mārtiņa
Jēkaba d. Mieža vardu. - 7'49

Kolupes pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto atv. apliecību, izdotu
2. martā 1921. g. no 3.robežsargu puii<komandiera ar Nš 5270 uz Draško
Jāzepa Jāņa ti. vardu. 7733

Valdegāles pag. valde izsludina pat
nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi ar
Nš 3925, izdotu no Domopoles pag. v.
24. manā 1924. g. uz Veronikas Antons
meitas Kalva vārdu. 7808

Jasmuižas pag. valde izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus no
šās pagasta valdes izdotus dokumentus:

1) iekšzemes pasi Nš 1269, izdotu
1. aprilī 1921. g. uz Magdalēnas Augusta
meitas Pīzeļ vardu;

2) iekšz. pasi Nš 620, izd. 12. dec
1920. g. uz Sofijas Andreja m. Biks,
viņa ari Bičkovskis vārdu;

3) zirgu pasi Nš 332, izd. 21. sepL
1921. g. uz Leona Donata d. Anta-
neviča vārdu;

4) atvaļinājuma apliecību Nš 6720,
izd. no Daugavpils kara apriņķa pr-ka
5. novembrī 1921. g. uz Pahoma Filata
d. Jevsejeva vārdu;

5) atvaļināj. apliec. Ns 10911/55612/ž,
izd. no Daugavpils kara apriņķa pr-ka
10. augusta 1922. g. uz Viktora Pētera
d. Stroda vārdu. 7690

Bukurauižas pag. valde izsludina par
nozaudētiem zemāk minētās pases:

1) Audžan Broņislavas Donata m.
iekšzemes pasi, izd. no šīs pag. valdes
ar Nš 1063;

2) Zdanovska Romualda Dominika d.
iekšzemes pasi, izdotu no Bukumuižas
pag valdes ar Ns 87;

3) Utanana Alekseja Jāzepa d. iekš-
zemes pasi, izd. no Rēzeknes apriņķa
3. iec. pol. pr-ka ar Ns 4710. 7723

Svitenes pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus, sekošus doku-
mentus :

1) iekšzemes pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 7. mai.ā 1923. g. ar Nš 33 uz
Mildas Allzes Kārļa m. Zveiniek v. un

2) iekšzemes pases Ns 670 dublikātu,
izdotu no šīs pagasta valdes 11. dec.
1924. g. ar Nš 65 uz Jāņa Alberta
Krišjāņa d. Pūpeda vardu. 8182

[ Dažādi sludinājumi, j
Rīgas kokvilnas manufaktūras sob,

Strazduinulžfl, valde,
pamatojoties uz_ statūtu § J8, ar šo pa-
ziņo, ka zemāk uzrādītās sabiedrības
pajas (akcijas) pieteiktas mottifikacijai
kā pazaudētas:

1) Ns 1287 uz William Johnson Howard
vardu;

2) NšNš 1 2 3 4 56789 10 447
537 538 539 540 541 542 543 544
545 546 548 549 550 551 552 553
554 555 555 628 660 661 662 663
664 665 666 667 668 669 901 902
903 904 905 906 907 908 909 910
911 912 913 914 915 916 917 918
919 920 752 753 754 755 756 757
758 759 760 761 762 763 764 765
766 767 768 769 770 771 772 773
774 775 776 777 778 779 780 781
782 783 784 785 786 787 788 789
790 791 792 793 794 795 796 797
798 799 800 801 802 803 804 805
806 807 808 809 810 811 812 813
814 815 816 817 818 819 820 821
822 823 824 825 826 827 828 829

830 831 832 833 834 835 836 837
838 839 840 841 842 843 844 845
1705 1706 1707 1708 1709 1710
1711 1712 1713 1714 1715 1716
1717 1718 1719 1720 1721 1722

1723 1724 1725 1726 1727 1728
1729 1730 1731 1732 1733 1734
1735 1736 1737 1738 1739 1740
1741 1742 1743 1744 1745 17™
1747 1748 1749 1750 1751 1752
1753 1754 1755 1756 1757 1758
1759 1760 1761 1762 1763 1764
1765 1766 1767 1768 1769 1770
1771 1772 1773 1774 1775 177o
uz J. & P. Coats, Limited vārdu;

3) NšNs 1174 1175 1189 1190 1260
1261 uz Neil Buchanan vārdu;

4) NŠNS 682 683 684 635 686 687 688
689 690 1035 1194 1195 1196 Jļ9'
1198 1688 1689 169016911°uz E. A. Philippi vardu;

5) NšNš413 949 950 951 952 953 979
980 1062 1063 1064 1065 10«ļ
1067 1068 1069 1070 1071 11; »
1160 1161 1284 1317 1318 13«

1330 1331 1789 uz Varšavas komerc-
bankas vārdu. . _,-.

Visas personas, kuru rīcībā minēta
akcijas (pajas) atrodas vai kam vatei

but kādas tiesības uz viņām, tiek uz'
aicinātas sešu mēnešu laikā, skaitot n

šī sludinājuma iespiešanas dienas, P*
teikties pie valdes (Rīgā, Parka ie« *'
dz. 1), pretējā gadījumā pēc mm*
termiņa notecēšanas, augšminētās ascij
(pajas) uzskatamas par nederīgam
tam personām, kuras zudumu pieteikuša ļ
tiks veco akciju vietā izsniegtasJ°-akcijas ar agrākiem numuriem.
8921 Valde-

Daugavp. apr. 4. iec. mierties» .
saskaņā ar savu lēmumu 13. julijā
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. p. un civ. lik.
X sej. I. d. 1239. p.ar šo uzaicina
2._ jūnija 1919. gada miruša pilsoņa
Jāņa Jēkaba d. Vasiļevska mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minēta
pilsoņanāves Daugavpils apriņķī, Kolupes
pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.'
8372 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Danatpils apr. 6. k. liirtlaak,
saskaņa ar savu 1925. gada 2. jūlija
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p un civ. lik. krāj. X. sej.
1239. p. paziņo, ka pec 1922. gada
27. oktobrī mir. Vincenta Franča dēla
M i g 1 a n a ir palicis mantojums, kas
atrodas Daugavpils apr., Krāslavas pag.
un sastāvošs no Vučastka zemnie-
kiem piešķirtas ar ēkām Pankanu c. un
uzaic. visus, kam uz šo mantojumu būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt
tādas miertiesneša kamerā, Krāslava,
Polockas ielā Ns 52, — sešu
mēnešu laika, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.*

Pēc minēta termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems. C.1.NŠ443/25

Krāslavā, 3. julijā 1925. g.
7768 Miertiesneša v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 6. iec. miertiesn.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata uz Domi-
nlkas Ludviķa m. Jurkevič un Marijas
Ludviķa m. Kuzminskas lūgumu viņa
prasības lietā pret Vincentinu Michaila
m. Trušel un Geronimu _ Jāņa d.
Trušeli par zemi un ēkām uz-
aicina minētos atbildētājus, kuru dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā čettu mēnešu laikā no sludinājuma
iespiešanas, Valdibas Vēstnesi."

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku tiks no-
liktā tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Krāslavā, 1925.g. 3. julijā. NsC.299/25
7764 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. lec miertiesnesis
saskaņā ar savu 1925. g. 11. jūlija
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. 1239. p. 1. d. pamata
paziņo, ka pec 1924. gada 28. jūnijā
Maļinovas pag. mirušās Natālijas Jefrema
m. Davidovas ir palicis nekustams
īpašums Daugavpils apr., Maļinovas
pagastā, Kolobuchino sādžā, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar viņu,
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās pēc _ piekrītibas sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn.*.

Daugavpilī, 11. julijā 1925. g.
8313 Miertiesnesis (paraksts).

Citu iestāžu sludinājumi
*- *

Ludzas apjjpķa priekšnieka palīgs I. iec.
izsludina par nederīgiem, kā pie-
teiktus par nozaudētiem zemāk minē-
tos dokumentus:

1) Kara klausības apliecību, izdotu no
Ludzas kara apriņķa priekšnieka 1923. g.
1. martā Nš 14047 uz pils. Franča Lū-
kasa d Martuzana vārdu.

2) Kafa klausības apliecību, izdotu no
4. Valmieras kājnieku pulka koman-
diera 17. martā 1^22. g. zem Ns 9810
u-. pils. Jāņa Boleslava d. Budreviča
vārdu.

3) Kafa klausības apliecību, izdotu no
Ludzas apriņķa pr-ka 1. martā 1923. g.
Nš 13473 uz pils. Antona Boleslava d.
Budreviča vārdu.

4) Latvijas pasi, izdotu no Rīgas pre-
fektūras 3. februārī 1925. g. Ns251214
uz pilsones Antoniņas Klementija m.
Belovas vardu.

5) Kafa klausības apliecību, izdotu no
Ludzas kafa apriņķa priekšnieka 30. ok-
tobrī 1924. g. Ns 24988 uz pils. Pētera
Maksima d. Frolova vardu.

6) Kafa klausības apliecību izdotu no
Ludzas kafa apriņķa priekšn. Nš 4348 uz
pils. Antona Osipa d Meirana vārdu.

7) Latvijas pasi, izdotu no Evermui-
žas pagasta valdes 21. julijā 1924. g.
Ns 1471 uz pils. Michaila Stepana d.
Baikova vārdu.

8) Kafa klausības apliecību, izdotu no
13. Tukuma kājnieku pulka kamandiera
uz pils Michaila Stepana d. Baikova v.

9) Latvijas iekš. pasi, izdotu no
Zvirgdines pagasta valdes 1920. g.
20. decembrī Ns 961 uz pils. Annas
Ezupa m. Putan vardu

Iespiest» Valsta tipogrāfijā.

10) Latvijas iekšz. pasi, izdotu no
Zvirgdsines pagastu valdes 1920. g.
22. septembrī Ns 51 uz ļpils. Domenika
Jezupa d. Zabarovska vārdu.

11) Kafa klausības apliecību, izdotu
no Ludzas apriņķa pr-ka 27. februāri
1923 g. Ns 13307_uz pils Kazimira Ti-
mofeja d. Tauča vardu.

12) Latvijas iekšz pasi, izdotu no
Eversmuižas pag. valdes, 3. aprilī 1922. g.
Ns 1-3 uz pils. Anastasjas Doroteja m.
Vasiljevas vārdu.

13) Latvijas iekšz. pasi, izdotu no
Eversmuižas pagasta valdes 1. aptilī
1922. g. Ns 192 uz pils Andreja Vasi-

lija d. Vasiljeva vardu.
14) Latviias pasi, izdotu no Zvirg-

dines pagasta valdes 9. decembrī
1920. g. Ns 798 uz pils. Benedikta Jāņa

d. Gaiļa vārdu
15) Kafa klausības apliecību, izdotu

no Ludzas apriņķa pr-ka 9 novembri
1921. g. Nš 15083 uz pils. Jezupa Bole-
slava d. Daudiša vardu.

16) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Zvirgdzines pagasta valdes 23. no-
vembrī 1920. g. Ns 583 uz Ezupa An-
tona d Bucinieka vārdu.

17) Latvijas iekšzemes pasi, jzdotu no
Pildas pagasta valdes 17. marta NŠ2522
uz pils. ļ Malvines Osipa m. Multovas
vārdu.

18) Zirga pasi, izdotu no Eversmuižas
pagasta veldes 3. martā 1923. g. Ns 63
uz pils. Stepana Viškera vārdu.

19) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Evermuižas pagasta vaidēs 8. oktobrī
1921. g. Ns 2018 uz pils. Ignata Eliasa
dēla Viškera vardu.

20) Latvijas iekšz. pasi, izdotu no
Zvirgdines pagasta valdes 26. no-
vembrī 1920. g. Ns 639 uz pils. Ade-
laidas Jāņa m. Ruško vārdu.

21) Zirga pasi, izdotu no Eversmui-
žas pag. valdes 12. maija 1923. g.
Nš 127 uz pils. Alberta Buļļa vardu.

22) Zirga pasi izdotu no Eversmuižas
pagasta valdes 4. oktobrī 1920. g.
Nš 464 uz pils. Uljana Kazimira d.
Konovalova vaidu. -

23) Latvijas pasi, izdotu no Eversmui-
žas ipagasta valdes 12. aprilī 1922. g.
Nš 234 uz pils. Marijas Staņislava m.
Lagušnik vardu.

24) Latvijas pasi, izdotu no Pildas
pagasta valdes 29. novembrī 1922. g.
Ns 72/768 uz pilsoņa Jezupa Jēkaba d.
Mekša vardu.

25) Zirga pasi,- izdotu no Pildas pag.
valdes 28. aprilī 1925. g._ Nš 1947 uz
pils. Maksima Oolubova vardu.

26) Latvijas pasi, izdotu no Pildas
pagasta valdes Ns 1104 uz pils. Dmi-
trija Maksima d. Oolubova v. 8048

Valsts zemes bankas
fipi. (I zīmju Mi.

1925 g. 22. julijā tika tiražētas
apakša apzīmētās Valsts zemes bankas
6/o ķīlu zīmes. Viņu izpirkšana notiks,
sākot ar 1925. g. 1. novembrī Rīgā,
Valsts zemes bankā, Valdemāra iela
Nš lb. Jā ķīlu zīmes netiks iesniegtas
izpirkšanai 10 gadu laikā, tad attiecīgā
suma pāries bankas īpašumā.

No augšminētā izpirkšanas termiņa
apstājas rentes pieaugšana par tira-
žētām, bet termiņā nejesniegtām ķīlu
zīmēm. Līdz ar tiražētām ķīlu zimēm
jāiesniedz ari visi viņu nenotecējuši
kuponi, pretējā gadījumā attiecīgu sumu
atvilks no kapitāla.

Lit. A ā 20 lat.
NsNš 60 65 95 110 152 153 175 185

206 233 309 310 332 351 372 384 391
410 427 436 466 491 509 535 560 568
675 680 734 789 810 818 827 829 842
848 924 1090 1113 1182 1192 1209
1235 1246 1254 1282 1325 1331 13761443 1446 1460 1573 1633 1637 1670
1711 1721 1783 1784 1795 1837 1869
1879 un 1895.

Lit. B ā 100 lat.
NšNš 23 265 605 665 674 737 742

1034 1417 2000 2710 3081 3106 3436
3520 3733 4268 5168 5728 5848 5978
6288 6335 6720 6999 7268 7854 7981
8247 8675 9093 9374 9943 10463 10555
10990 11323 11462 11552 11553 11710
11764 12u00 12668 12684 14011 14111
14243 14247 14616 14702 14780 14902
15473 16138 16207 16215 16387 16476
16727 16813 16860 16889 17064 17276
un 17488.

Lit. C ā 500 lat.
NšNs39 178 445 604 666 719 906

1110 1189 1510 1615 1& 21 1656 1803
1811 1862 1875 1963 2712 2870 2996

3002 3079 3116 3217 3283 3357 3362
3548 3651 3896 3951 4072 4301 435'
4562 4568 4684 4717 4926 5118 5293
5329 5330 5433 5440 5637 5640 5734
5745 5774 5854 6009 6207 6277 6291
6523 6648 6664 6783 6858 7038 7199
un 7249.

No agrāk tiražētām 6°/o ķīlu zimēmvēl nav izpirktas:
uz 1925. g. 1. maiju

Lit. C ā 500 lat.
NšNš 1947 un 2421.

8974 Valsts zemes banka.
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