
Ministru kabineta sēde š. g. 11. augusta.
Rīkojumi par Latvijas robežas pāriešanu.
Instrukcija finansu ministrijas kredita de-

partamenta valsts grāmatvedības
nodajas saimniecības daļas grāmat-
vedībai. :

Rīkojums par maksas aprēķināšanu par
vagonu padošant! Ventspils stacijā
uz Meža posteņa atzarojumu.

Pīkojums par SSSR - Latvijas - Igaunijas
tiešās pasažieru un bagāžas dzelzs-
ceļu satiksmes noteikumu papildi-
nāšanu.

Rīkojums par pārgrozībām 1925. gada
rīkojuma Ns 61.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Rīkojums.
1924. g. 14. februāra rīkojumā Ne 359

(,Valdības Vēstneša" 38. numurs) daļu
9 p. „par Latvijas robežas pāriešanu bez
atļaujas Latvijas pilsoņi saucami pie at-
bildības tiesā uz sodu lik. 138. p.", at-
ceļu un tās vietā nosaku sekošo „par
Latvijas robežas pāriešanu rajonos, kur
nepastāv pastiprinātās apsardzības stā-
voklis, vainīgie Latvijas pilsoņi nododami
muitas iestādēm saukšanai pie atbildības
uz muitas lik. 1038. p. pamata."

Rīgā, 1925. g. 7. augustā. Ns 17128.
Iekšlietu ministrs Ed. Laiminš.

Administratīvā departamenta
direktorsŠlosbergs.

Rīkojums.
Pamatojoties uz noteikumiem par pa-

stiprinātu apsardzību (Krievijas labierīcī-
bas un drošības likuma 1916. g. izd.
104. panta) obligatoriskos noteikumus,
public. „Vald. Vēstn." Ns 227/1923. g.
papildinu ar § 3 a sekosi: „Pierobežas
joslā, kur pastāv pastiprināta apsardzība,
Latvijas rooežu atļauts pāriet Latvijas
pilsoņiem tikai noteiktās vietās un vie-
nīgi ar attiecīgām atļaujām".

Rīgā, 1925. g. 7. augustā. Ns 17128.
. Iekšlietu ministrs Ed. Laimi ņ š

Administratīvā departamenta
direktorsŠlosbergs

Instrukcija
finansu ministrijas kredita depar-
tamenta valsts grāmatvedības

nodajas saimniecības daļas
grāmatvedībai.

L Kredita departamenta valsts grāmat-
vedības nodaļas saimniecības daļas grā-
matas vedamas pēc dubultās grāmat-
vedības sistēmas

2. Grāmatas vedamas sekošas: a) virs-
grāmata , b) memoriāls, c) kredita gra-
roa'a, d) valsts ieņēmumu grāmata, e) de-
poztu grāmata, f) avansu grāmata, g) ne-
ku stamu mantu grāmata, h) kustamu
mantu grāmata, i) privātu iestāžu un
personu grāmata un k) nekustamu mantu
u zturēšanas grāmata.

3. Kredita grāmata, depozitu grāmata,
avansu grāmata, nekustamu mantu grā-
mata un kustamu mantu grāmata veda-
ms pēc 1925. g. «Valdības Vēstnesi"
^ 71—73 izsludinātiem noteikumiem un
Paraugiem.

4Virsgrāmatā ierakstījumi izdarāmi
*lenreiz mēnesi, t. i. visi memoriāla ievē-
li, pārvedami mēneša beigās, resp.
m&osā mēneša sākumā. Katram kontam
''"grāmatā iedalāma atsevišķa lappuse,
^8tā]ot katram kontam vajadzīgo lappušu
"Jdzumu. Virsgrāmatas kontu nomen-

5irekt apstiprina kredita departamenta

v
5: Memoriāls vedams saīsinātā veidā.

lsi mēneša apgrozījumi ierakstāmi me-
™°rialā mēneša beigās resp. nākošā me-

esa sākumā, tūliņ pēc Latvijas bankas
eņesa tekošo rēķinu apgrozījumu pār-

5ial* saņemšanas.

6. Par katra notecējušā mēneša iz-
maksātām sumām sastādams saraksts pēc
izmaksātiem orderčekiem. Saraksti sa-
stādami atsevišķi par katru tekošo rēķinu
Latvijas bankā. Sarakstā uzrādāmas at-
sevišķās slejās izmaksātās sumas: a) iz-
devumi, kuriem virsgrāmatā nav ieda-
līti atsevišķi konti, b) nekusta-
mas mantas iegūšana, c) kustamas man-
tas iegādāšana, d) privāto iestāžu un
personu parādu samaksas un e) avansi
un kredita atjaunošanai iemaksātās sumas.

7. Sarakstos izvestām kopsumām jā-
saietas ar ierakstljumu kopsumām kre-
dītu grāmatā, ņemot vērā neizmaksātos
orderčekus, un ar Latvijas bankas mē-
neša pārskatos uzrādītām sumām. Pēc
sarakstu pārbaudīšanas, atsevišķo sleju
kopsurnas ierakstāmas memoriālā, de-
betējot attiecīgos kontus un kreditējot
tekošo rēķinu Latvijas bankā.

8. Par katra notecējušā mēneša iemak-
sātām valsts ieņēmumu sumām Latvijas
bankā sastādams saraksts pēc ieņēmumu
grāmatas atsevišķiem kontiem kopsa-
vilkumu veidā pēc kredita departamenta
ieņēmumu rēķiniem Latvijas bankā, sa-
līdzinot tos ar Latvijas bankas mēneša
apgrozījumu pārskatā uzrādītām sumām.
Kopsavilkumā izvestās sumas ierakstāmas
memoriālā, debetējot attiecīgo rēķinu
Latvijas bankā un kreditējot valsts ieņē-
mumu rēķinu.

9. Tādā pat kārtā rakstāmas memo-
riālā depozitu un speciālo līdzekļu mē-
neša apgrozījumu sumas.

10. Operācijas, kuras nestāv sakarā
ar tiešiem izdevumiem un ieņēmumiem,
kā avansu norēķini, līgumi u. 1.1., ierak-
stāmas memoriālā attiecīgo dokumentu
saņemšanas dienā.

11. Valsts ieņēmumu grāmata vedama
uz divām lappusēm pēc kredita depar-
tamenta ieņēmumu rēķiniem Latvijas
bankā un budžeta iedalījumiem. Grāmatā
katram budžeta iedalījumam (pantam)
iedalāms atsevišķs konts. Ierakstījumi
grāmatā izdarāmi uz oriģināldokumentu
pamata katru dienu pēc dokumentu sa-
ņemšanas no Latvijas bankas. Grāmatas
labajā lappuses tekstā ierakstāms bankas
paziņojuma datums un numurs, memo-
riāla orders, no kā un par ko nauda
iemaksāta. Norakstītās resp. pārskaitītās
sumas ierakstāmas grāmatas kreisajā
lappusē, atzīmējot bankas paziņojumu
un uz kādu paragrāfu, pantu reip.
resoru suma pārskaitīta.

12. Privātu iestāžu un personu grā-
mata vedama reskontro veidā. Grāmatā
ierakstāmi visi kredita departamenta pie-
nākumi privātām iestādēm un personām.
Ierakstījumi izdarāmi: pienākumi ierak-
stāmi no memoriāla, bet izmaksas uz
orderčeku un oriģināldokumentu pamata
operācijas izvešanas dienā.

13. Nekustamu mantu uzturēšanas
grāmata vedama reskontro veidā. Grā-
mata sadalāma pēc namiem, nošķirot
katram namam vajadzīgo lappuses
daudzumu. Grāmatā katram namam
atverami atsevišķi konti pēc budžeta
iedalījumiem (kā piemēram: nama ap-
kurināšana, nama apgaismošana, aptīrī-
šana, ūdens apgādāšana, tekošie re-
monti etc.)

ieraK

14. Grāmatas kreisajā lappuse

stamas visas nama uzturēšanai izmak-
sātās sumas. Labajā lappuse — var-
būtējie norakstījumi. Ierakstījumi iz-
darāmi katru dienu uz oriģināldoku-
mentu pamata.

Pamats: Noteikumi par grāmat-
vedību un norēķiniem valsts iestādes
(1925. g. «Valdības Vēstneša"
71. numurā) 1. un 2. p. p.

Rīgā, 1925 g. 6. augustā.

Finansu ministrs J. Blumbergs.
Departamenta direktors A. Kārkliņš.

Ai ministru kabineta piekri-
šanu apstiprinu.

1925. g. 30. jūlijā.
Satiksmes ministrs

J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 283
par maksas aprēķināšanu par
vagonu padošanuVentspilsstacijā

uz Meža posteņa atzarojumu.
Par vagonu padošanu preču ie- un iz-

kraušanai uz Ventspils stacijā vispārīgai
lietošanai atklāto Meža posteņa atzaro-
jumu nosaku maksu Ls 3,— no katra
vagona un par katru padošanu.

Sakarā ar to „pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai" 79. S., A no-
dalījuma 2. punktā, pēc c burta, ievietot
sekoša satura jaunu burtu:

„d) uz Meža posteņa 600 mm platuma
atzarojumu Ls 3,—".

Sis rīkojums spēkā no 1925. g. 16. jūlija.
Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.
Apstiprinu.

1925 g. 10. augustā.
Satiksmes ministrs

J. Pauluks.

Rīkojums Ne 286
parSSSR-Latvijas-Igaunijas tiešās
pasažieru un bagāžas dzelzsceļu
satiksmes noteikumu papildinā-

šanu.
1925. g. .Valdības Vēstnesī" Ns 171

un 1924. g. dzelzsceļu virsvaldes rīko-
juma krājumā Ns 21/1924. g. 21. maija
rīkojumā Ns 169. pielikumā 1) iespiestos
«Noteikumos par pasažieru un „bagažas
pārvadāšanu tiešā SSSR-Latvijas-Igaunijas
satiksmē § 3. p. 1. papildināms ar
Latvijas dzelzsceļu staciju: Liepāja.

Minētā stacija ieslēgta tiešā SSSR-
Latvijas un Igaunijas pasažieru uu
bagāžas satiksmē, skaitot no 1925. g.
1. septembra.

Dzelzsceļu galvenā direktora palīga
vietas izpildītājs K. S p r i ņ ģ i s.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.

Apstiprinu.
1925. g. 7. augustā.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 288
par pargrozībam 1925. g.

rīkojumā Nr. 61.
Lieku priekšā no š.g. 6. augusta slēgt

Jadekšu pieturas punktu.
Sakarā ar to rīkojumā Ns 61. (sk. š g.

«Valdības Vēstnesi" Ns 47. un «Dzelzs-
ceļu virsv. rlk. krāj." Ns 8.) pie Jadekšu
stacijas operāciju apzīmējums «v" jāiz-
labo uz ,s".

Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs K. T im u šk a.

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.

Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:

Par i mēnesi 1 lats 80 sant.

Par atsevišķu numuru: saņemot
ekspedīcija .......—t , 6 .

pje atkalpārdevējiem — , 7 .

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī JSfe 3. Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — . 20

oficiāls laikraksts
svētdienasun svetkud ena3

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī No 1. Tel. M> 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Valdības iestāžu paziņojumi.
Linu ražotāju ievērībai.

Saskaņā ar 1924. g. 18. decembra
„Valdības Vēstneša" 288. numurā iz-
sludināto noteikumu par linu apstrā-
dāšanas fabrikām un ietaisēm 2. pantu
finansu ministrija paziņo, ka linu ap-
strādāšanas fabrikām pēc pastāvošām
linu iepirkšanas cenām iespējams maksāt
linu ražotājiem par neapstrādātiem, ap-
mēram 60—70 santimetrus gariem gaisa
sausiem linu stiebriņiem 11—16 san-
timus par kgr, skatoties pēc stiebriņu
labuma.

Šis paziņojums nav saiitošs ne finansu
ministrijai, ne ari linu apstrādāšanas
fabrikām un stiebriņu nodevējiem, ne-
uzliekot tiem nekādus pienākumus.

Rīgā, 1925. g. 10. augustā. Ns 2166.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

Paziņojums.
Ar šo paziņoju, ka mana š. g. 3. aprija

rīkojumā par likvidācijas komisiju iecel-
šanu bij. Krievijas akciju sabiedrībām
(skat. «Valdības Vēstneša" 93. num.),
5. punktā, „Bogoslovas kalnu apgabala
akciju sabiedrības" vietā jālasa „Bogo-
slovas kalnrūpniecības biedrība".

Finansu ministrs J. Blumbergs.
Kredita departamenta vicedirektors

R. Baltgailis.

Paziņojums
Meža pircēji bieži nepilda meža pār-

došanas līgumu nosacījumus, kas rada
sarežģījumus operāciju gaitā, kā ari dro-
šības naudas atmaksā, kādēļ mežu de-
partaments ar šo paziņo, ka, sākot ar
1925./26. gadu meža iztrādāšanas sezonu,
mežu resors lūkosies, lai šie nosacījumi
tiktu cieši pildīti, it sevišķi attiecībā uz
noteiktiem operāciju, maksājumu un
citiem līgumu pildīšanas termiņiem.

Nokavējumus bez sevišķiem ievērību
pelnošiem iemesliem mežu departaments
turpmāk uzskatīs par līgumu nepildīšanu
no.pircēju puses un darīs tos atbildīgus,
cieši pieturoties pie līgumu un likumu
nosacījumiem.

Rīgā, 1925. g. 10. augusiā. Ns 11630.
Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.

Mežu d.-ta direktora v. Fr. Lodiņš.

Iecelšanas.
Pavēle Mi? 69.

Baltijas valstu nodaļas sekretāra palīgu Kārli
Kalniņu ieceļu par III šķiras sekretāru konsu-
lātā Lūbekā, skaitot no š g. 1. jūlija.

Rīgā, 1925. g. 12. jūnijā.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i ep i ņ š.
*

Pavēle M» 70.
Administratīvā un protokola nodajas vadītāja

vietas izpildītāju Ludvigu E ķ i apstiprinu minētās
nodaļas vadītāja amatā, skaitot no š. g. 16. jūnija.

Rīgā, 1925. g. 16. jūnijā.
Ārlietu ministrs Z. Meierovies.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.

*
Pavēle Ni 71.

Politiski - ekonomiskā departamenta kanclejas
I šķiras sekretāru Herbertu Liepiņu, uz paša
lūgumu atbrīvoju no dienesta, skaitot no š. g.
16. jūlija.

Rīgā, 1925. g. 16. jūnijā*
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.

Pavēle Ns 73.
Gustavu Lerche ieceļu par III šķiras sekre-

tāru Tautu Savienības nodaļā, skaitot no š. g.
1. jūnija.

Rīgā, 1925. g. 17. jūnijā.
Ārlietu ministrs Ž. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.
*

Pavēle Ns 75.
Lielbritānijas pavalstnieku Louis Phillip F e r -

nandez ieceļu _par Latvijas vicekonsulu King-
stonā Jamaikas salā bez atlīdzības budžeta kārtībā.

Rīgā, 1925
^

g. 18. jūnijā.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.
*

Pavēle J* 76.
Saimniecības un finansu nodaļas II šķiras sekre-

tāru Hermani Ernstsonu ieceļu par I šķiras
sekretāru turpat, skaitot no š. g. 1. jūlija.

Rīgā, 1925
^

g. 19. jūnijā.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.
*

Pavēle Ns 78.
Fridrichu I g a 1 u ieceļu par 111 šķiras sekretāru

konsulāta Bremene, skaitot no š. g. 1. jūlija.
Rīga, 1925 _ g. 20. jūnijā.

Ārlietu ministrs Z. Meierovics.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. Liepiņš.
*



Pavēle Ns 80.
Sakarā ar Tautu Savienības nodaļas likvidāciju

Tautu Savienības nodaļas vadītāju Jūliju F e 1 d -
mani atbrīvoju no minētā dienesta pienākumu
izpildīšanas un komandēju viņu uz Zeņevu pie
Tautu Savienības, uzliekot tam par pienākumu
vākt un sniegt ārlietu ministrijai ziņas un veicināt
Latvijas kopdarbību ar Tautu Savienību.

Rīgā, 1925
^

g. 1. jūlijā.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.
*

Pavēle Nš 81.
Norvēģijas pavalstnieku Henrik Ve'deler

ieceļu par Latvijas vicekonsulu Bergenē, bez at-
līdzības no valsts līdzekļiem, skaitot no ž. g.
16. jūlija.

Rīgā, 1925. g. 7. jūlijā.
Ārlietu ministra vietas izpildītājs,

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors* R. Liepiņš.

Pavēle Nš 82.

Līdzšinējo konsulāro aģentu Havanā Jāni Mežu
ieceļu par vicekonsulu turpat bez atlīdzības no
valsts līdzekļiem, skaitot no š. g. 16. jūlija.

Rīgā, 1925. g. 7. jūlijā.
Ārlietu ministra vietas izpildītājs,

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. Liepiņš.
*

Pavēle Nš 83.
Līdzšinējo sūtniecības Vācijā otro sekretāru

Emilu V ī g r_a b u pārceļu kā pirmā sekretāra
vietas izpildītāju sūtniecība Maskavā, skaitot no
š. g. 15. jūlija.

Rīgā, 192o. g. 14. jūlijā.
Ārlietu ministra vietas izpildītājs,

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. Liepiņš.

Pavēle Ns 85.
Lielbritānijas pavalstnieku John Mc Laren

W i 1k i e ieceļu par Latvijas vicekonsulu Gran-
gemouth'ā bez atlīdzības no valsts līdzekļiem,
skaitoļ no š. g. 16. jūlija.

Rīga, 192o. g 14. jūlijā.
Ārlietu ministra vietas izpildītājs,

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. L i e p i ņ š.

Pavēle Nš 86.
Lielbritānijas pavalstnieku Edward Falle Le

G r e s 1 e y ieceļu par Latvijas vicekonsulu Jersejā,
skaitot no š. g. 16. jūlija, bez atlīdzības no valsts
līdzekļiem.

Rīgā, 1925. g. 14. jūlijā.
Ārlietu ministra vietas izpildītājs,

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. Liepiņš.
*

Pavēle Nš 89.
Lielbritānijas pavalstnieku Arthur Elius I m o s s i

ieceļu par Latvijas vicekonsulu Gibraltārā, skaitot
no š. g. 16. augusta, bez atlīdzības no valsts
līdzekļiem.

Rīgā, 1925. g. 24. jūlijā.
Ārlietu ministra vietas izpildītājs,

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Administratīvi juridiskā departamenta

direktors R. Liepiņš.
*

Pavēle Nš 94.
Lielbritānijas pavalstnieku Dāvid Devai

ieceļu par Latvijas vicekonsulu Methil'ā bez atlī-
dzības budžeta kārtībā, skaitot no š g. 16. augusta,

Rīgā, 1925. g. 5. augustā.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle Nš 102.
Līdzšinējo saimniecības un finansu nodaļas vecākā

grāmatveža _(IX kat.) pagaidu vietas izpildītāju
Augustu Rūti ieceļu par vecāko grāmatvedi
turpat, skaitot no 1924. g. 16. augusta, ar algu
pēc IX kategorijas pirmās pakāpes un izdienu no
1924. _g. 9. apriļa,

Rīga, 1925. g. 5. augusta.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Ģeneralsekreta s H. A1 b a t s.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. Liepiņš.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 221.

;2 turpinājums.)

14732. Grovergs, Vikentijs Ludviga d.,
dzim. 1903. g. 17. jūlijā, uzturas uz bez-
termiņa pases Ns 3418, izdota no Iza-
belinas pagasta valdes. — Jelgavas apr.
priekšnieka palīga 2. iec. 1925. g. 6. jū-
lija raksts Ns 3*98 (18-VII 25), apv. zā-
dzībā. — Apcietināt nn nogādāt meklē-
tājam.

14733. Hameršek, Marta Pētera m.,
44 g. v., Austrijas pav., agrāk dziv. Čie-
kurkalnā, 7. šķērslīnijā Ns 4, dz. 4. —
Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša i9i5. g.
13. jūlija raksts Ns 574 (22-VII-25), apv.
uz sod. lik. 138. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

14734. Iljiņš, Lūkas Jāņa d., 15 g. v.,
krievs, pareizticīgs, zemkopis, pied. pie
Višgorodas pag. Jerosima ciema, agrāk
dzīv. Gobusalas fermā Ns 2, Bolvu
pagastā. — Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales apriņķa 3. iecirkņa miertiesneša

1925. g. 11. jūlija raksts Ns 1639
(21-VII-25), apvainots uz soda likuma
51. un 581. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

14735. Jurovs, Pēteris Staņislava d.,
20 g. vecs, pied. pie Bēzgales pag.
Rēzeknes apr., pēdējā dzīves vieta Rīgā,
Hospitāļu ielā Ns 18. — Rīgas 6. iec.
izmeklēšanas tiesneša 1925. g. 30. jūnija
raksts Ns 1653 (13-VII-25), apvainots
uz sodu lik. 51. p., 581. p. 1. d. un
586. p. — Apcietināt.

14736. Jevstafjevs, Sergejs Averjaņa
dēls, 20 g. v., pied. pie Daugavpils. —
Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr.
9. iec. miertiesneša 1925. g. 13. jūlija
raksts Ns 93. (22-VII-25), apv. uz sod.
lik. 269. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14736/A. Jankovskis, Adolfs-Johans
Jēkaba d., dzim. 1882. g. 7. jūlijā, pied.
pie Liepājas, agrāk dzīv. Rīgā, Marijas
ielā Ns 4 a. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas raksts 1925. g. 18. jūlijā,
apv. piesavināšanā. — Paziņot dzīves
vietu.

14737. Jevstafjevs, Sergejs Averiana
dēls, 17 g. vecs, krievs, vecticībnieks,
Latvijas pav., agrāk dzīv. Daugavpilī,
Arodu ielā JNTs 40. — Daugavpils pre-
fekta raksts Ns 6816 (18-VH-25), sodīts no
Daugavpils prefekta par dzīvošanu bez
personības dokumentiem, ar 1 mēnesi
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

14738. Korp, dzim. Švalbe, Anna
Anša m., dzim. 1882. g., pied. pie Vec-
piebalgas pag., agrāk dzīv. Augustines
ielā JVs 16, dz. 4. — Zocialās apgādības
nod?ļas 1925. g. 3. jūnija raksts JMb 3298
(26-VJI-25), 1925. g. 10. maijā izgājusi
no mājām un nav vairs atgriezusies. —
Paziņot dzīves vietu.

14739. Kuzers (Kotcers), Augusts-
Reinholds Heinricha d., 32. g. vecs, pase
izdola no Reņģes pagasta valdes Tu-
kuma apr., agr. dzīv. Rīgā. — Rīgas
apr. 2. iec. miertiesneša 1925. g. 7. jul.
raksts Ns 2349 (17-VII-25), apv. uz sod.
lik. 581. p. 1. d. p. — Apcietināt un
nosūtīt meklētājam.

14740. Krustiņš, Arturs Alekseja d,
24 gadus vecs, piederīgs pie Ilūkstes
apr., Dvietas pag, 1924. g. dzīvojis
Kačanovas pag., Pokrovas miestā, Jaun-
latgales apriņķi. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 5. iec. miertiesneša
1925.g. 7. jūlija raksts Ns 1651 (17-VII-25),
ar 1924. g. 5. novembra spriedumu uz
sod. lik. 262. p. 1. d. par sabiedrisku
miera un kārtības traucēšanu sodīts ar
Ls 5,— vai 2 dienām aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

14741. Kalniņš, Jānis Jēkaba d., dzim.
1888. g.„ Latvijas pilsonis, bez noteiktas
dzīves vietas. — Jelgavas apriņķa priekš-
nieka 1925. g. 7. jūlija raksts Ns 4688/1
(18-VII-25), izvairās no policijas uzrau-
dzības sask. ar sod. lik. 34. un 35. p p. —
Apcietināt un nogādāt meklētājam.

14742. Kaufmans, Maksis (Morduchs)
Šloma d.. dzim. 1896. g, pastāvīgā dzī-
ves vieta Polijā un tas tikai reizēm
iebrauc Latvijā, tuvāku ziņu nav. —
Rīgas 6. iec. miertiesneša 1925. g.
25. jūnija raksts Ns 725 (6 VII-25), apv.
sod. lik. 182. p. 2. d. 1. pkt. — Paziņot
dzīves vietu.

14743. Krāft, Kļaus Klausa d., dzim.
1879. g. 23. novembrī, Vācijas pavalstn.,
agrāk dziv. Rīgā, Tērbatas ielā Ns 57/61,
dz 2. — Kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļa (21-VII-25). apv. naudas piesavinā-
šanā. — Apcietināt

14744. Kokorevičs, Feodors Jēkaba d ,
31 g. vecs, latvietis, pareizticīgs, pied.
pie Jaunlatgales apr., Viļakas pag., Cir-
novas c. — Latgales apgabaltiesas Lu-
dzas apr. 5. iec. miertiesneša 1925. g.
10. jūlija raksts Ns 1702 (21-VII-25), apv.
uz sod. lik. 581. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. T ' 1 e n t ā 1 s.
Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. gada 11. augustā.
1. Pieņem likumprojektu par dažu

krimināllietu izbeigšanu un nolemj to
iesniegt Saeimai.

2. Pieņem noteikumus par tirdznie-
cības-rūpniecibas iestāžu mobilizāciju un
nolemj tos izdot pārvaldes kārtībā.

3. Atsvabina no amata uz paša lū-
gumu miertiesnesi pie Latgales apgabal-
tiesas Kārli D z e n i t i.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošu noteikumu papildinājums
par svētdienas un nakts mieru_ un
tirdzniecības un rūpniecības iestāžu,
kantoru un noliktavu atvēršanas un

slēgšanas laiku Jelgavā.
Pieņemts no Jelgavas pilsētas domes 1925. g.
22. jūlija un apstiprināti ar iekšlietu mi-
nistrijas pašvaldības departamenta rakstu

M> li. 5728 no 1925. g. 3. augusta.

1924. g. 12./15. maijā .Valdības Vēst-
neša" 106, 108. un 109. numuros pub-
licēto saistošo noteikumu 1it. A p. 7. un
lit. B p. 3. papildināt sekosi: .Atļaut
tirgoties kioskos ar augļiem, iekšzemes
ražojumu konfektēm un Šokolādi."

Šis saistošo noteikumu papildinājums
stājas spēkā divu nedēļu_ laikā pēc tā
izsludināšanas «Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva P. G o d m a n i s.
i Pilsētas sekretārs V. Švanbergs.

Aizputes pilsētas saistošie
sanitārie noteikumi./^/-*/

Pieņemti Aizputes pilsētas' domes 1925.' g.
24. jūlija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925. g.

5. augusta rakstu J^ft 105849.
1. §. Par ielu uzturēšanu

tīrībā un kārtībā.

1. Ielas, ceļi, trotuāri un grāvji Aiz-
putes pilsētā jātur pastāvīgi kārtībā un
tīrībā to namu jeb gruntsgabalu īpaš-
niekiem, gar kuru robežām tie stiepjas,
jeb kuru robežās tie atrodas.

2. Par pilsētas tirgu un dārzu uzturē-
šanu kārtībā un tīrībā gādā pilsētas paš-
valdības iestādes.

3. Ceļi un nebruģētas ielas katru gadu
līdz 1. jūnijam ir jānolīdzina ieapaļi (at-
stājot ceļa vidu augstāku) un jānograntē
ar labu granti pietiekošā daudzumā, ska-
toties pēc vajadzības. Tāpat jānolīdzina
un jāgrantē kājceliņi un nebruģētie
trotuāri.

Piezīme. Šo noteikumu attiecinā-
šana uz pievienotās teritorijas jaunām
ielām var notikt tikai ar sevišķu
domes lēmumu.

4. Pilsētas paplašinātās teritorijas vis-
pārīgi lietojamie ceļi ir jāgrantē tikai to
vidus daļa, t. i. satiksmei vajadzīgā daļa.

5. Visu ceļu, kā ari pārējie grāvji
jālabo un jātīra to zemes gabalu īpaš-
niekiem, kuru robežās tie ieiet, jeb kuri
iet ielas daļā gar robežu, katru gadu
tādos apmēros, kā tie spētu novadīt ūdeni,
kā savā, tā ari kaimiņu robežās.

6. Aizbirušie grāvji zemes gabalu
īpašniekiem savās robežās ir jāatjauno
tāpat ari uz pilsētas valdes pieprasījumu
ir jārok jauni ūdens novadīšanai vaja-
dzīgie grāvji.

7. Zemes gabala īpašnieks ūdens
caurvadišanai un novadīšanai ar pilsētas
valdes atļauju var savās robežās grozīt
grāvju virzienus, jeb ari ierīkot caurules,
kurām jābūt pietiekoši resnām.

8. Ziemā kājceliņi un trotuāri ir jāno-
tīra no sniega un ledus. Slideni trotuāri
ir jāapkaisa ar sausu smilti vai zāģu
skaidām Trotuāru, kājceliņu un ielu
apkaisīšana ar pelniem vai sāli ir aiz-
liegta.

9. Vasarā starp bruģa akmeņiem
augošā zāle ir rūpīgi jāizravē.

10. Katra grunts gabala īpašnieka
telas, ceļa vai kājceliņa aptīrīšanai vai
kārtibā uzturamais gabals sniedzas vis-
garām gruntsgabalam līdz ielas vai ceļa
vidum.

11. Tīrības uzturēšanai ielas ir jā-
slauka vismaz četras reizas nedēļā, t. i.
pēc notikušā tirgus un sestdienās. Bez
tam ielas ir jāslauka katrreiz, kad uz tām
var novērot netīrumu sakrāsanos. Slau-

cīšana ir izdarāma pēcpusdienās starp

4 un 5, kā ari vasaras rītos pirms pulk-
sten 7. Sausā un vējainā laikā ielas
pirms slaucīšanas ir jāaplaista ar tīru
ūdeni. Saslaucītie netīrumi ir tūlīt jā-
novāc.

12. Pavasara atkusnim iestājoties, le-
dus un sniegs no ielām ir jānoved. Tas
var tikt nogādāts vienīgi no pilsētas val-
des norādīiās vietās.

13. Aizliegts izkārt caur logiem vai
balkoniem ielas pusē drēbes gabalus vai
citus priekšmetus izpurināšanasvai vēdi-
nāšanas nolūkā. Tāpat aizliegts bērt
caur logiem uz ielu vai trotuāriem
mēslus un citus gružus.

14. Sērgu un epidēmiju laikā, kā ari
siltā vasaras laikā, sētas ūdens notekas
un ielu rensteles ir jāaplaista ar kaļķu
atšķaidījumu vismaz 2 reizas nedēļā.

15. Trotuāru ierīkošanas laiku noteic
dome ar katrreizejulemumu par gadu uz
priekšu. Vecā pilsētas daļā Boju un jeļ.
gavas ielu trotuāriem jābūt no cieta lj.
dzena materiāla.

§2. Par pagalmu un sētu turg.
sanu tīrībā.

1. Namu pagalmi un sētas jātur pa.
stāvīgi tīri un sausi, par ko jārūpējas
namu īpašniekiem vai to vietniekiem.
Pagalmiem un sētām jābūt līdzeniem , la
lietus lajkā un vispār nevarētu sakrāties
bedrēs ūdens.

2. Atkusnim iestājoties, ledus un sniegs
no sētām ir jāizved; tas nogāžams vie-
nlgl no pilsētas valdes atļautās vietās.

3. Bruģētās sētās starp akmeņiem
augošā zāle jāizravē.

4. Mēslu un citu netīrumu bēršana
pa logiem sētās un pagalmos ir aiz-
liegta.

5. Katrā seta vai pagalmā ir jābūt
ierīkotai meslu kastei priekš visādu
mēslu, saslauku, gružu, ķēķa atkritumu
u. t. 1. novietošanas un uzkrāšanas.

6. Gružu kastes jāierīko tā, ka viņu
dibens ir pēc iespējas dziļāks par zemes
virsmf. Ja mēslu kastes paceļas virs ze-
mes, tad to sienām jābūt no koka bez šķir-
bām un no ārpuses darvotām. Mēslu kastei
pastāvīgi jābūt segtai ar cietu vāku, kurā
e rīkojams īpašs lūciņš mēslu iebēršanai;
ari tam jābūt pastāvīgi aiztaisītam.

7. Šo kastu saturs ir, nenogaidot to
piepildīšanos, jāizved un jānogāž no
pilsētas valdes atļautās vietas. To kastu
saturs, kurās tiek novietoti lopu mēsli,
ir jāizved vasarā ne retāki kā reizi
nedēļā un ziemā ne retāki kā reizi
mēnesi. To kastu saturs, kurās tiek
krāti citi mēsli un netīrumi, ir jāizved
ne retāki kā reizi mēnesī vasaru un ik

pa 2 mēnešiem reizi ziemā un rudeni.

§3. Par iebraucamām sētām.
1. Iebraucamo vietu sētām jābūt bru-

ģētām un bruģim jābūt pastāvīgi kārtibā.
Katrs bruģa bojājums ir steidzoši jāiz-
labo par ko jārūpējas nama īpašniekam.

2. Iebraucamo vietu staļļiem jābūt
tīriem. To sienas vismaz reizj gadā, un
proti, apriļa mēneša sākuma, ir jāiz-
balsina ar kaļķu atšķaidījumu.

3. Iebraucamās sētās un to staļļos
mēsli, vismaz reizi dienā, ir jāizvāķ.
Tie novietojami mēslu kastēs vai bedrēs
un siltā laikā jāapkaisa ar smalkiem
kaļķiem.

4. Zirgu un lopu dzirdīšanai iebrau-
camā^ sētās

ir
jātur pietiekošā dau-

dzumā tīri spaiņi, kuri nedrīkst tikt
lietoti citām vajadzībām. Tie vismaz
reizi nedēļā ir jāizskalo ar kaļķa at-
šķaidījumu.

5. Guļamām un citām iebraucēju va-
jadzībām norādītām telpām pie iebrau-
camām sētām jābūt pastāvīgi tīrām ar pie-
tiekošu ventilāciju. Sienām un griestiem
vismaz 2 reizes gadā apriļa un oktobra
mēnešu sākumos jātiek balsinātām.

6. Iebraucamo vietu cilvēku apstāšanai
nozīmētās telpās pastāvīgi jābūt vārītam
un atdzisinātam ūdenim dzeršanai tīrā
traukā, tāpat jābūt ari mazākam trau-
ciņam dzeršanai.

7. Guļu vietām iebraucamo sētu telpās
un nakts mājās ir. jābūt atsevišķām.
Kopīgas nāras nav pielaižamas.
§ 4. Par ateju vietām un citu
šķidru netīrumu novietošanu.

1. Uz katra apdzīvota grunts gabala
ir jābūt ierīkotai atejas vietai iedzīvotāju
vajadzībām. Ateju vietu bedrei ir jābūt
cietai un segtai ar cietu dubultu vāku.
Ateju vietas nedrīkst atrasties tuvāki par
12 metriem no ūdens smeļamās akas.

2. Ateju vietas bedrēm ir jābūt iz-
būvētām no ķieģeļiem, betona vai abāffl
pusēm darvota koka, pēdējā gadījienā
ateju bedrei ir jābūt apliktai ar 75 cffl
biezu māla kārtu.

3. Savienot cietu veidu netīrumu
bedres ar ateju bedrēm ir aizliegts.

4 Ateju vietu lietošanā ir jāievēro
vislielākā tīrība un katra netīrība tūliņ
jānovērš.

5. Ateju vietu izvešana ir izdarāma

tūdaļ, ja tās bedres * s tilpuma ir P| e

pildījusies, bet ne retāki kā vienu reizi

Sadā* 3»t6. Ateju vietu netīrumus var wgj»
vienīgi no pilsētas valdes norādīta»
vietās. Ar katrreizejas pilsētas valdes

atļauju mesli ziemā var tikt izgāzti »*
laukiem un dārziem; pavasaros «j
rudeņos izgāšana uz dārziem v

laukiem ir pielaižama tikai tanī _ ga°"
jienā, ja tie nekavējoties tiek apbērti
pietiekošu kārtu zemes.



; Ateiu vietu izvešana ir izdarāma

3 no pulksten 9 vakarā līdz
zie,f.tPn 7 rītā, bet vasara no pulksten
Pokarā Hdz pulksten 5 rītā. Vasaras
ll fSās no 1. apriļa līdz 30. sept.

s Iebraucamo vietu un citu publisku

u vietas siltā laikā vismaz 2 reizes
Ml izlaistāmas ar kaļķu atšķaidījumu
smakas novēršanai ir vismaz reizi

%]l bedrēs ieberami sausi kaļķi un

k5fa Lopu kūts vircas un citu šķidru
«rāmu novietošanai katrā seta, kur

ff. būtu vajadzīgs, jāierīko no cieta

faieriala sevišķas ar vāku pastāvīgi
Stās bedres. Bedres vietā var but ari? ^T īkotas mucas.

Ja
bedres vietā tiek

vrīkota muca, vai tā ierīkota no koka,
iad tām jābūt no abām pusēm darvotām
„ ārpusē apliktām ar māliem.

10 Šīs bedres un mucas, nenogaidot
tn niepildīšanos, ir jāizved.
40 P

§.5. Par akām.
1, Dzeršanai un ēdiena pagatavo-

šanai ūdeni jāņem no akām vai avotiem,
bet nekādā ziņā no upēm, dīķiem vai
jtjem dabiskiem ūdens rezervuāriem.

2, Akas nevar but ierīkotas tuvāki

par 12 metriem no _ ateju vietām, mēslu
Lrēm, lopu kūts vai tamlīdzīgām
vietām. _ , ... .
Piezīme. Sie noteikumi neattiecas

uz jau pastāvošām vai artēziskām
akām.

3. Apkārt akas grodiem jāapliek ap
$-90 cm dziļumā un 1 metra platumā

11 māliem un mālus jānosedz ar cietu
materiālu — koku, cementu vai ak-
meņ iem, pie kam visapkārt akai jābūt
notekai, lai nerastos ūdens peļķes.
4. Akās jābūt tīram lietojamam

idenim. Samaitājušos ūdens cēloņus ii
j5noskaid.ro un jānovērš.
5. Visapkārt akai ap 3 metri attāli

laukumu nav brīv lietot dažādu priekš-
metu nokraušanai. Mazgājot

^
vai ska-

lojot veļu aku tuvuma, ir jālūkojas uz to,
kā pie tam lietojamais ūdens nevarētu
ieplūst akās.
§6. Par pārtikas produktu
tirdzniecību un izgatavo-

šanas telpām.
1. Tējnīcu, ēdienu māju, patērēšanai

sagatavotu produktu pārdotavu, maiznīcu,
gaļas un to izstrādājumu pārdotavām, kā
an pārtikas un gaļas pārstrādāšanu
darbnīcu ierīkošanai ir vajadzīga pilsētas
pašvaldības atļauja.
i Augšējā pantā minēto veikalu un

darbnīcu telpām jābūt pastāvīgi tīrām,
pietiekoši gaišām un vēdinātām.

3. Pārtikas produktu izsargāšanai no
mušām un putekļiem ēdienu un pārtikas
produktiem pārdotavās jābūt apklātiem
ar šķidru drebi, sietiņu vai stiklu aiz-
sargiem.

4. Tējnīcās, ēdienu mājās un trak-
tieros trauku un galdiņu slaucīšanai
lietojamiem dvieļiem ir jābūt pastāvīgi
tīriem.

5. Gaļas veikalu sienām ir jābūt
vismaz 2 metri no grīdas nokrāsotiem
gaišā eļļas krasā, un tās pastāvīgi jātur
tīras. Gaļas pakaramos ir jāierīko tā,
ka uz viņiem pakārtā gaļa vai tās iz-
strādājumi nepieskartos pie sienām vai
grīdas.

6. Gaļas un pārtikas produktu pār-
dotavu un pārstrādāšanas telpu grīdai
jabut no cieta viegli nomazgājama ma-
teriāla un ūdens necaurlaužamai.

7. Pie gaļas un pārtikas produktu
pārdošanas un to pārstrādāšanas nodar-
binātām personām jābūt pastāvīgi baltos
tīros priekšautos un blūzēs.
_ 8. Gaļas pārdotavās var atrasties tikai
ēšanai derīga nesabojāta gaļa vai tās
izstrādājumi.

9. Gaļas un pārtikas produktu pār-
vadāšana un pārdošana uz tirgiem ir
pielaižama tikai tīros ar cinkotu skārdu
izsistos vai citādi tīros un ar tīru baltu
drēbi izklātos ratos un ar tādu pat pār-
klājumu. Gaļas gabalu pārnešana var
notikt vienīgi, ja tā apklāta.

10. Gaļas un to pārstrādājumu iz-
karšana pārdotavu logos vai durvīs nav
pielaižama.

11. Pie gaļas vai pārtikas izstrādā-
šanas lietojamiem rīkiem un traukiem
jābūt pastāvīgi vislielākā tīrībā.

12. Produktus ir aizliegts ietīt avīžu
vai jau lietotā papīrā.

13. Gaļas pārdotavās var tikt pārdota
un atrasties tikai gaļa jeb to pārstrādā-
jumi. Sabojājusies gaļa un to produkti
nedrīkst tiki turēti pārdotavu vai pār-
strādāšanas telpās. Tanīs nedrīkst būt
ari nepiederoši priekšmeti. Turēt suņus
vai citus kustoņus gaļas veikalos ir aiz-
liegts.

14. Labāka izskata piedošanai nav
brīv pārtikas produktus krāsot vai tiem
piejaukt kaut kādus sāļus jeb veselībai
kaitīgus piemaisījumus.

15. Šo noteikumu pirmā pantā mi-
nēto pārdotavu un darbnlcu_ turētājiem
ir jārūpējas par mušu iznīcināšanu, kurā
nolūkā vasaras laikā telpās ir jābūt pie-
tiekoša daudzuma mušu ķeramo jeb iz-
nīcināšanas ierīcēm.

§ 7. Vispārīgi.
1. Bārddziņu veikali jātur tīrībā

un kārtibā. Bārddziņiem jābūt tīrā
baltā uzvalkā. Visiem pie bārdu dzī-
šanas un matu griešanas lietojamiem rī-
kiem jātiek priekš katras atsevišķas per-
sonas dezinficētiem. Veļai jābūt tīrai
un priekš katras personas svaigai. Priekš
katras personas puderēšanas jāņem
svaiga vate.

2. Pirts ir jātur_ tīrībā. Aizliegts
pirtīs mazgāt vai žāvēt veļu. Pirts grī-
dai jābūt no ķieģeļiem vai cita kāda
cieta, viegli mazgājama materiāla. Pirts
telpas un priekšmeti pēc iespējas bieži
dezinficējami.

3. Bārddziņu veikalos, pirtis, kondi-
torejās, maiznīcās, delikatešu, gaļas un
citos tamlīdzīgos veikalos, kā ari gaļas
un pārtikas produktu pārstrādāšanas
darbnīcās nevar būt nodarbinātas ar ve-
nēriskām, ādas, acu un citām lipīgām
slimībām slimojošas personas. Katrai
no jauna darbā pieņemtai personai jā-
tiek no ārsta izmeklētai' un tikai veselas
ir pie darba pielaižamas. Bez tam
katras šādos veikalos vai darbnīcās no-
darbināto personu_ veselības stāvoklis
vismaz 1 reizi gadā ir izmeklējams.

4. Dzīvokļiem jābūt pastāvīgi tīriem
un pietiekoši vēdinātiem. Mēslu un ne-
tīrumu uzkrāšanu un ādu žāvēšana dzī-
vokļos nav oielaižama.

5. Atejas, mēslu kastes vai bedres un
lopu kūtis var tikt ierīkotas ne tavāki
par 1 m no kaimiņu robežas jeb 2
metri no ielas vai priekšdārziņiem.

6. Ja pilsētas valde ierīko kādā pil-
sētas daļā kanalizāciju, tad visiem pie
attiecīgas ielas piegulošiem gruntsgaba-
liem ir jātiek pievienotiem pie kanalizā-
cijas tikla, ierīkojot šachtas un izvelkot
rores līdz ielas tiklam.

7. Uz gruntsgabala īpašnieka uzaici-
nājumu, kā ari tanī gadījienā, ja tas vis-
pār nesper nekādus soļus priekš pievie-
nošanās, tad darbus izdara pilsētas
valde, uzliekot pēc darbu pabeigšanas
attiecīgam īpašniekam samaksāt darba
un materiāla faktisko vērtību vienā reizā
vai pa daļām.

8. Pilsētas valdei, sanitārai komisijai
un policijai ir tiesība katrā laikā lūko-
ties par tīrību_ veikalos, ielās, pagalmos,
kā ari ierosināt par šo noteikumu neie-
vērošanu saukšanu pie atbildības. Atse-
višķos gadījienos var tikt dots laiks trū-
kumu novēršanai. Dzīvokļu kontroli var
izdarīt pret iedzīvotāju piekrišanu tikai
epidēmijas gadījienos.

9. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji

vai neievērotāji saucami pie atbildības,
saskaņā ar pastāvošiem likumiem vai
valdības rīkojumiem.

10. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pēc 14 dienām no viņu izsludinā-
šanas « Valdības Vēstnesī".

Aizputes pilsētas galva J. Vanags.
2 Sekretārs P. Šķiliņš.

r t a
Tiesu sludinājumi.

ioHipigg Iil mlgftesiieft
Mskaņā ar savu š. g. 6. augusta lēmumu
f pamatodamies uz krim. pr. lik.««.-848. p. p.

meklē:
* Kristjāni Pētera dēla Šmidtu,
' g. vecu, piederīgu pļe Rīgas pilsētas,
ivieti, luterticīgu, pec nodarbošanās
Ws, agrāki iedzīvojis Rēzeknē, Vie-
»as ielā Nš 17, Latvijas pase Nš 36732,«ta Rīgā, ii. julijā 1924. g apvai-
JftJKc s. 1. 262. p. 1. d. (krim. akts
*$ lfl25- «•>?

^iram, kam zināma meklējamas
TOnas dzīves vieta, bez kavēšanās
aPnekules-Vaiņodes iecirkņa mier-
"nesim vai tuvākai policijas iestādei.

aiņodā , 1925. g. 6. augustā. Ka 97.
~55L__Mļertiesneša v. (paraksts).
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Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas birzi, 1925. gada 12. augustā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,17 — 25,30
100 Francijas franku . . . 24,00 — 24,50
100 Beļģijas franku .... 23,20 — 23,65
100 Šveices banku .... 100,20 — 101,20
100 Itālijas liru 18,65 — 19,00
100 Zviedrijas krona . . . 138,70 — 140,10
100 Norvēģijas kronu . . . 95,25 — 97,15
100 Dānijas kronu .... 118,10 — 120,50
100 Cechoslovaķljas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,50 — 209,55
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku ... 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu — — 100,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
7.elts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105—112

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

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs J. S k u j e v i es
Zvērināts biržas māklera Th. Summēt*.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.V

P a r i z ē, II. augustā. Franču lido-
tāji Druēns un Landri atgriezušies Šartrā
(Francijā) pēc 4400 kilometru nolido-
šanas 45 stundās bez nolaišanās.
Francijai pašlaik ir visi svarīgākie re-
kordi aviācijā : ātruma, augstuma, iztu-
rības un attāluma rekordi.

Redaktors: M. Arons.
mii nmnimiiiiiiiM ii iifeu i ?iiinimm fcwm
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šim numuram 6 lapas puses-
m—iititiiit— ?ņirim—inmn tth—m r-ir~r

Šīs dienas ,,Valdības Vēstneša" numu-
ram iet kā pielikums līdzi LATVIJAS
SARKANĀ KRUSTA 5-klasigas naudas
loterijas Ns 8 IV klases o i i c i a 1a i»
vinnestu saraksts.

Rīgas preču stacija
13. un 14. augusta š. g. pīkst. 10

pārdos ūtrupē
sekošus no saņēmējiem

neizpirktos sūtījumus:
1) 1 ka*te sinepes, gatavas, sv. 33kg,

pecsut. Koknese—Rīga Pr. t& 198060.
nosūt. Kokneses pat. b-ba, saņem, ķimiski
techn. leborat.

2) 1 kaste ķilavas sālītas, sv. 42 kg,
pecsut. Tukums I—Rīga Pr. Nš 190498,
nosūt. M. Heimanson, saņ. dubl. uzrād.

3) 3 mucas koka, sv. 42 kg, pēc sūt.
Dauguļi-Rīga Pr. Nš 25306, nosūt. R.
Bauman, saņ. J. M. Kalniņ.

4) 13 mucas koka, sv. 52 kg, pēc sūt.
Tukums I—Rīga Pr. N° 190656, nosūt.
L. Gersona dēli, saņ. dubl. uzrād.

5) 13 kastes koka, sv. 320 kg, pēc
sut. Bauska—Rīga Pr. Nš 9085, nosūf.
J. Straumīt, saņ. dubl. uzr.

6) 6 kastes koka, sv. 187 kg, pēc sūt.
Ķemeri—Rīga Pr. Nš 35625, nosūt. M.
Purlņ, saņ. dubl. uzr.

7) 2 mucas koka, sv. 40 kg, pēc sūt.
Ramka—Rīga Pr Nš 25016, nosūt. A.
Jansons, saņ. Ābols un Abelīts. ,

8) 100 pakas kārklu mizas, sv. 5748 kg,
pec sut. Zilupe—Rīga Pr. Nš 97762,
nosūt. A. Drejer, saņ. dubl. uzr.

9) 1 muca koka, sv. 10 kg. pēc sūt.
Jaunkalsnava—Rīga Pr. Nš 1«8581, nos.
S. Skolniks, saņ. dubl. uzr. 10218

Rīgas preču stac. priekšu, (paraksta).

Mfilupes pagasta padome
Valkas apriņķī (caur Alūksni)

Mālupes muižā, izdos 19. augustā 1925. g.

mazākprasītājiem
Mālupss muižas pils remonta

un izlabošanas dabūs
Ar darbu noteikumiem var iepazīties

pagasta valdē, bet izsoles dienā pa-
gasta padome.

Iepriekš izsoles iemaksājama Ls 200,—
liela drošības nauda, vai iesniedzams
no padomes par drošiem atzītu divu
personu galvojuma raksts.

Mālupes pagasta valdē, 8. augustā
1525. g. Nš 2109.

Priekšsēdētājs S. B a I o d s.
10169 Darbvedis (paraksts).

?ēzeknes apriņķa priekšnieka
I. iecirkņa palīgs

18 augus'ā š. g. pīkst. 12, Rozenmuižas
pag, Lipušku s., Višņjakova mājas at-
klātā

ealrflksolBanB pārdos
vienu ķēvi. pelēkas spalvas, 2 arš.
augstu, piederošu minētās mājas pils.
Terentijam Višņjakovam novērtētu uz
Ls 65.20 soda naudas par zagtu meža
materiālu segšanai. 10132

VI ceļu iecirkņa priekšnieks
izsludina 26. augusta 1925. g., plk. 10,
savā kantorī, Daugavpils II preču stac.

ēkā Ns 34

jauktus torsus
ar pectorglem 2y. augustā uz sekošiem
darbiem: I būdas 216 klm. Rīgas—
Indras linijas nojaukšanai, pārcelšanai
posmā Grīva—Zemgal; un uzcelšanai
7 klm. pieturas puikta vajadzībām ar
saimniecības piebūvēm. Drošības nauda
Ls 250. Tuvākas ziņas iecirkņa kantori
darbdienās no pīkst. 10—15. 10199

lielo doMIii departamtafa
JaJādu maksājumu piedzinējs paziņa,

Ies 17. augustā 1925. g., pulksten 12 dien?,
Rīga, Brivības iela Ns 4,

pdrdos oalriksolBana
Benļamiņa Ellaštama kustamo mantu,
novērtētu par Ls 374 un sastāvošu no
dzelzs naudas skapja un veikala iekārtas,
dēļ viņa 1924. g. proc. peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 6. augustā 1925. g.
10219 Piedzinējs J. Sīmanis.

Citu iestāžu sludinājumi,v ——*

Iekšlietu min.administra-
tīvais departaments,

>amatojoties uz 1920. g. 15. septembra
ikumu par uzvārdu maiņu p. 10, dara
zināmu, ka uz: 1) Didriķa Pau'a, viņa
sievas Karlines un meitas Klāras, 2) Er-
nesta Struņķa, 3) Ellas Spalvain, 4) Pe-
ter Spalvaina, 5) Roberta Mazeicena,
viņa sievas Kristīnes, msitas Ermines
un dēla Jāņa un 6) Augusta Azerstarpa,
v ņa sievas Ievas un dēla Andreja —
attiecīgiem dēļ uzvārdu maiņas lūgu-
miem, kuri izsludināti .Valdības Vēstnesī*
Ni 96, 1925. g. 2. maija un pret kurjera
triju mēnešu laika iebildumi nav
celti, Iekšlietu ministrs

noļima:
I. Lfidzējlem turpmāk saukties:
1) Didriķim Pautam. viņa sievai Kar-

linei un metai — uzvārdā .PuriņšV
2) Ernestam Struņķim — uzvārda

.Zemgals".
3) Ellai Spalvain — uzvārdā .Spal-

vain".
4) Pēteram Spalvainim un viļia sievai

Marijai — uzvārdā .Spalviņs*.
5) Robertam Mazeicenam viņa sievai

Kristinei, meitai Erminei un dēlam
i: nim — uzvārda .E i c e n a m" un

6) Augustam Azerstārpam, viņa sievai
Ievai un dēlam Andrejam — uzvārdā
.Ezeriņš*

II. Visi dokumenti, kā: pases, aplie-
rlbas, pilnvaras, līgumi, kvītes un t. t.,
tas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem no
visādam iestādēm, kā ari valsts amata
un privātām personām, ir skaitam! kā
i zdoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spēkā
1925. g. 3. augustā.

Rīgā, 5. augustā 1925. g. Nš 42148/V
Administratīvā departamenta ^vice direktora v. K Ābels.

10148 Nod. vad. v. P. Kurzemnieks

Rīgas apgabaltiesas
7. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 17. augustā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Tirgoņu iela Nš 10,
pārdos Jāņa Meldera kustamo
mantu, sastāvošu no žurnālu .Nedēļa"
un .Cīrulīts" komplektiem un novērtētu
par l,s 1030 —

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

Rīgā, 22. julijā 1925. g.

10222 Tiesu izpild. Kazubierna.

Jelgavas apgabaltiesas Jēkab-
pils apriņķa tiesu izpildītājs
pariņo, ka dēļ Jēkabpils iec. miertiesn.
sprieduma izpildīšanas, tabakas jfabiikas
Trūd* prasības apmierināšanai, Jēkab-

pilī, Lielā ielā N» 74, 24. augustā 1925. g.,
pulksten 10 dienā, pārdos Hases
L a n g e kustamo mantu, sastāvošu no

partijas papirosu, tabakas, reformkafijas

Vega" un tējas, un novērtētu par
Ls 360,40.

Isiiiiit aarakstu, novērtējamu, ka ai;
ipskatlt pārdodamo pantu, varēs pār
Inianai dienā uz vi-tsa.
10223 Tiesu izpildītājs E r n s t s o n s.

Jelgavas apgabaltiesas Jēkab-
pils apr. tiesu izpildītājs

paziņo, ka dēļ Jēkabpils iec. miertiesn.
sprieduma izpildīšanas, ziepju iabrikas
Olm" prasības apmierināšanai, Jēkab-

pilī Lielā ielā Nš 74, 24. augustā 1925. g.

pulksten 10 dienā, pārdos Hases
L a n g e kustamo mantu, sastāvošu no
partijas papirosu un tabakas, un novērtētu
par Ls 144,40.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
«pskatšt pārdodamo mantu, varēs par-
'«**rms dienā uz vietas.
10225 Tiesu izoild. Ernstsons.

Jelgavas apgabaltiesas Jēkab-
pils apriņķa tiesu izpildītājs

paziņo, ka dēļ tiesu palātas sprieduma
izpildīšanas, Bēra Druka prasības ap-
mierināšanai. Jēkabpils apr., Salas pag.
Vaguļu mājās, 25. augustā Š g., pulkst.
10 dienā, pardosJana Rijnieka
kustamo mantu, sastavosuno 1 zirga,
2 govim, 1 teles, 11 aitām, 1 darba
ratiem, sakām, jumta skaidām, 6 dzelzs
tačkam, 6 kub. asīm malkas un partijas
ķieģeļu, un novērtētu par Ls 890.—

Izzināt sarakstu, novērtejumu. ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
10224 Tiesu izpild. Ernstsons.

*'S»8 apgabaltiesas 2 iecirkņ*
tiesu izpildītājs

P'° 'ka 19. augustā 1925. %., pulksten
11 Inai. Wgā, Valdemāra ielā Nš 39,
W

e Pard°s Berka Usmaņn
to „„,? ™ anto . sastāvošu no m-cbelēn,
'««r ieta par Ls 500.
J"»« sarakstu , novērtējumu, kā aii
falin». Pardodamo mantu, varēs pāi-
C\ ienāuz vietas-

IfļTo" &' augustā 1925. g.
jļ>—___Tiesu Izpild. K. Ķ r e b s.
m apgabaltiesa?» 2. iecirkņa

** JTP''J8
12 Z *8 20- augustā 1925. g., pulkst.
firšson d Rigi

' Alberta ielā ** 6-
}>t d ' ķ erdami un citu lietā*
«"tu, i Herberta Valtera kustamo

ļnebeļģm ' un .*'ūtrupē, sastāvošu no
* 1860 Un dtēbēm un nove-.tetu pa;

Mi3f3takstu, novērtējumu, kā ari
^tt di.V- damo mantu, varēs pārdo-

1322i ' ,U"1925 ' 8-
S^—- Tiesu izpild. K. K r e b s.

8 aPflabaltiesas 5 iecirkņa

pfck. rizDiidFtājs
I?». Rīas ļuSusta W25- g., pulksten
"'dos 4 Ka''inas d*mbi Nš 23,

HTn°lda Godkalna kustamo

mantu, sastāvošu no viena zirga un
zāģu gatera un novertētu_ par Ls 14C0.

iszinat sarakstu, novērtējumu, ka ari
aoskatlt pārdodamo mantu, varēs par-
doianas dienā uz vietas.

Rīgā, 22 julijā 1925. g.
10226 Tiesu izpild E. S m e i 1 s

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 20. augustā 1925. g., pulkst.
9 rītā, Rigā, Terbatas iela Nš 56, pār-
dos Arnolda Godkalna kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 2160.

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

Rīgā; 24. julijā 1925. g.
10227 Tiesu izpildītājs E. Smeils.



Rīgas pilsētas uzņēmumu noda|ai
vajadzīgas tvaika akmeņu ogles 28675 metr. tonnas, no kurām jāpiegādā:

1) Elektrības spēka stacijai, Andreja salā . . 26000 metr. tonnas
2) Tvaikoņu satiksmei, Peldu salā 1700 ,
31 Rīgas pilsētas slimnicai 350 .
4) Bērnu slimnicai 550 , .
5) Sarkankalni slimnicai 75 . »
Ogļu šķiras var būt: .Best South Vorkshire Association hard screened

steam coals*, .Best South Vorkshire Association washed double screened nuts ,

Westfalijas\ .Oasllamm Nusskohlen*. AugŠ-Silezijas un ari citas ogļu markas,
kuras atbild piegādāšanas noteikumiem. .

Ogles jāpiegādā:
1) Elektrības spēka stacijai: 6000 tonnas septembra mēnesi s. g.

7000 . oktobra . » .
7000 , novembra . . .
6000 _ . decembra , . .

2) Tvaikoņu satiksmei — oktobra mēneša beigas.
o. , r,- „ -* „ , ? ( 150 ton. uz 1. nov. š. g.3) I. Rīgas pilsētas slimnicai: ļ 200 ^ # j, {ebr. 1926. g.
4) Bērnu slimnicai — uz 1. decembri š. g.
..„ ,,. ,. . / 37,5 ton. uz 1. novembri š. g.
5) Sarkankalna slimnicai: { 37'_ >

, janvari 1926. g.
Piedāvājumi, aplikti ar attiecīgo zīmognodokli, kuros jāuzrāda cena Latvijas

valūtā, franko, piegādāšanas vieta ar uzkjausanu par 1 metr tonnu, pelnu un iz-
gaistošu vielu saturs, kā ari no kurām raktuvēm ogles iegādatas,_ Jāiesniedz kopā

ar parakstiem ogļu piegādāšanas noteikumiem, slēgtās aploksnes ar uzrakstu:
.Ogļu piedāvājums 24. augustā 1925. g.' līdz 24 augustam š. g., pīkst. 12 diena,
uzņēmumu nodaļas kanclejā, Basteja bulv. 10. — Uzņēmumu nodaļa patur sev
tiesības pasūtāmo ogļu daudzumu grozīt un pasūtīt ogles pēc saviem ieskatiem,
neatkarīgi no iesniegtiem piedāvājumiem. — Noteikumi par ogļu īpašībām un
piegādāšanu saņemami turpat. 10146

Dumjus pagūto,
Jēkabpils apr., Zemgale, caur Līvam
.Mežgala* 6-kl. pamatskolai v&-

olotāh
Velēšanas _ notiks 25. augusta

sten 1 dienā, Dignājas pag pi;
Dignājas pag. nama. Skola atrod»?,'
klm no Jēkabpils - Aknīšas ŠamsLdzelzsceļa .Slates* stacijas, 6 klm
Rīgas - Daugavpils dzelzsceļa stari"
.Jerzikas" un 12 klm na Līvānu rnitKandidātus ar pilnas pamatskolas s\Ltaju tiesībām lūdzam pieteikties ieoriet
pag. valde, iesniedzot _ dokumentus «
ari ierasties tieši uz velēšanām. Vēlambūtu muzikāls un sabiedrisks darbini 1

19206 Pagasia valļ

Daugavpils ajilu naš?aldības
Harija: vai

20. augusta 1925. g., pulksten 10 diena,
savās telpās, Rīgas ielā Nš 6,

iii ilseinī
zemāk minēto skolu

remontdarbus:
1) Kastires pamatskola, Jasmuižas pag.
2) Vorkovas ; Vorkovas ,
3) Magnusovas , Dagdas »
4) Gavartinas , Leiionu „ i
5) Rušonu pamaHk. pie stacijas —

Jasmuižas pagas'ā.
6) Sivergoias pamatsk., Dagdas pagastā.
7) Pustines , Pustineš .

Drošības nauda _ 10°/o apmērā no no-
dodamo darbu vērtības, pēc iepriekšējo
maksas aprēķina sumas.

Rakstiski priekšlikumi, apmaksāti ar
80 sant. zīmognodokli un klātpieliktu
kvīti par iemaksātu valdes kasē drošības
naudu izsniedzami 20. augustā fīdz
pulksten 10 dienā.

Tuvāki paskaidrojumi un torgu note'-
kumi dabūjami šīs valdes vispārējā
nodaļā no 14. augusta.

8. augustā 1925. g. 2
Daugavpils apriņķa oa'valdības

10126 likvidācijas valde.

Rīgas pol. 6. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 17. augustā 1925. g.,
pulkst. 10 no rīta, Jezusbaznīcas ielā
Ns 13/15, dz. 2

Urdos vairāksolīšana
Jānim Albertam pļederošu berza koka
drēbju skapi, novērtētu par Ls 30,—,
deļ nodokļu piedzīšanas, saskaņā ar
Rīgas pilsētas valdes nodokļu nodaļas
š. g. 12. marta rak4u Ns 7858.

10155 Pmksnkks (paraksts).

Risas virsmežniecību!
priekš III iec. mežziņa dzīvojauias ēkas
jfunbūves Mangaļu muižā uz Ķīšezera
krasta vajadzīgs piegādāt līdz

1000 pudu kaļķu
un līdz

15 kub. asis grantēs
Materials jāpiegādā tieši darba vietā.

Tuvākas ziņas pie iecirkņa mežziņa
Mangaļu muižā. Tālr. Ns 2804.

Olertes ar attiecīgu zīmognodokli ie-
sniedzamas līdz pīkst. 12, 1O. augustā.
Rga, Miera ielā Nš 47, dz. 11, no
pīkst. 9—15.
10200 RTgas virsmežniecība.

Rēzeknes apr. pr-ka I. iecirkņa
palīgi

18. augustā š. g, pīkst. 13 d. Rozen-
muižas pag, Lipušku s., Višņjakova m.
atklātā

nolrBksolīšanB pārdos
vienu govi sarkanas spalvas, piederošo
dzīv minētās māļas_ pils. Terentijam
Višņjakovam novērtētu uz Ls 67.12
soda nauda pat zagtu meža materiālu
segšanai. 10133

Rēzeknes aprņķa priekšnieka
I. iec rkņa pa īgs

18. augustā š. g. pīkst. 15, Rozenmuižas
pag , Kolpaku s , Vavilova mājas atklātā

vairāksolīšanā pārdos
vienu govi sarkanas spalvas piederošo
dz. minētās mājts pilsonim Artemijam
Vavilovam novērtētu uzLs 84.24 soda
naudas par zagtu meža materiālu segs.

Rubeņu pag. padome,
Ilūkstes apr.,27. augustā 1925. g. pīkst.
1 diena, vietējā pagasta namā, pieņems

poraini,
priekš Dunavas 6 klasīgās pamatskolas.
Priekšroka muzikāliem un koru vadītā-
jiem. Kandidāti uz šo vietu tiek uzaici-
nāti pieteikties 2 10113

Ventspils ostos valde
Izdos 18. augustā 1925. g.

slēgtos torsos
muitas valdes dzīvojamo
ēku remontdarbusVents-

pils ostā.
Piedāvājumi iesniedzami Ventspils

ostas valdei slēgtās aploksnēs, apmak-
sāti ar attiecīgu zīmognodokli, ar uz-
rakstu » uz izsoli 18 augustā 1925. g."
līdz minētā datuma pulksten 12 dienā,

Iesniedzot piedāvājumus, ostas valdes
kasē jāiemaksā drošības nauda Ls 1000.

Piedāvājumus bez drošības naudas,
zīmognodokļa un uzraksta, kā ari
iesniegtus vēlāk par uzrādīto laiku, ne-
ievēros.

Tuvākas ziņas Ventspils ostas valdē
katru dienu no pulksten 9 līdz 15,

10196 2

Polelčinas iecirkņa policija*
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 20. augustā
pulksten 12 dienā, Istras pagasta Vec-
slabadas ciemā, tiks pārdotas

atklātā vairāksolīšanā
saskaņā ar Ludzas apriņķa priekšnieka
š. g. 3. jūlija lēmumu Ns 23493/473
pilsones Pelagejas Griščenko aprakstīto
govi, novērtētu par Ls 20.—.

10152 Pol. priekšn. K. Mednis.

Lejas pag.Valkas apriņķī,
vajadzīgs

skolas pārzinis
priekš „Grabažu" I pak. pamatskolas.

Kandidāti-tes ar pilnas pamatskolas
skolotāju tiesībām tiek lūgti ierasties pie
pagasta padomes 31 augustā š. g pulk-
sten 12 dienā, vai pieteikties līdz minētai
dienai rakstiski, pieliekot vajadzīgos do-
kumentus.

Pasta adrese: Lejasciems, tuvākās
dzelzsceļa stacijas: Lizums un Vec-
gulbene. 2 10002

Lejas pag. Valkas apriņķī,
vajadzīgs

pagasta ārsts.
Pieteikšanas rakstiski pie pagasta val-

des līdz 30. augustam š. g. vai personīgi
pie pagasta padomes 31. augustā pulk-
sten 15, kad ari notiks pieņemšana.

Tuvāki noteikumi dabūjami pagasta
valdē.

Pasta adrese: Lejasciems, tuvākās
dzelzsceļa stacijas: Lizums un Vec-
gulbene. 2 10003

Kokneses pagastam,
Rīgas apriņķi (caur Koknesi) vajadzīgi
jaunatveramai Bilstiņa skolai

skolotājs (ja)
skolas pārzinis un Balbieru skolai
skolotājs (ja), ar 6 klasīgās pamat-
skolas skolotajā tiesībām. Kandidātus
uzaicina ierasties 20. augustā š. g.
pulksten 2 dienā Kokneses pagasta
namā pie pagasta padomes, līdzņemot
dokumentus par izglītību un līdzšinējo
nodarbošanos. Alga no valdības no-
teiktā. 10166

KoSkeles I pak. pamatskolai
Sēļu pagasta, Valmieas apriņķī,

vajadzīgs

skolas pārzinis
resp. pirmais skolotājs.

Kandidātus^ kurj vēlas šovietu pieņemt,
ar šo uzaicina ierasties š g 26. augustā,
plk. 12 diena, Sēļu_ pagasta namā, pie
padomes uz v-lēšanam. Vēlēšanas dienā
jāuzrada attiecīgi dokumenti par izglītību
un par tiesību pieņemt skolotāja vietu.
10177 3 Priekšsēdētājs (paraksts).

Alojai II Mi!! pamatskolu
(Valmieras apr., caur Aloju) vajadzī gs

lielais skolotājs (i
Kandidāti (-es) tiek uzaicināti pie.

teikties personīgi vai rakstiski pie Un-gurpils pagasta valdes līdz Šī gadļ
22. augustam, iesniedzot (iesūtot) attfe.
cīgus dokumentus. Alga pēc valdība»
noteikumiem, brīvs dzīvoklis, apgaismo.
šana un apsildīšana.

Vēlēšanas izdarīs Alojas II pakāpes
pamatskolas kolēģija 1925. g 22. augu-
stā, Ungurpils pagasta namā, pīkst. 10,

Ungurpilī, 1925. g. 10. augustā.
Pagasta valdes priekšsēdētājs

A-Liepiņš.
10,913 narhvpriia O Ķirsi.? ? ? 1 1
.w-w .— ^ y Q 0,

Nīgrandes pagastam
Aizputes apr., 6-kl. pamatskolai vajadzīgi

skolotājs (i).
Kandidāti (-tes) ar pilnas pamatskolu

skolotāja tiesībām, tiek lūgti ?. g
29. augustā, pulksten 15, ierasties Nī-
grandes pamatskolā (bij. Nīgrandes
muižas pilī), pie pagasta padomes 1
vēlēšanām, vai lidz minētam Īsto
pieteikties rakstiski, _iesūtot vajadzīgos
dokumentus. Alga pēc valdības noteik,
brīvs dzīvoklis, apkurināšana, apgais-
mošana, kā ari saimnieciski izmanto-
jama zeme. — Tuvākā dzelzsceļa staci/ j
Vaiņode. 10214

Strazdes pagasta II. pa-
kāpes pamatskolai

—-—— vajadzīgs —

skoloiBjs III
ar pilnām pamatskolas skolotāju tiesībai

Kandidāti tiek lūgti pieteiktks (vēlam
būtu personīgi) pie Strazdes pagasti
padomes — Strazdes pagasta na*
(4 kilom no Sabiles dzelzsceļu stacijas,
vēlēšanas diena 20. augustā 1925. (.
pulksten 1 dienā, iesniedzot doku*
tus par izglītību un līdzšinējo darbi»

Priekšrocība muzikaliesa un sabiedft

skiem darbiniekiem.
Alga pēc valdības noteikumiem , w

dzīvoklis, apgaismošana, apkurinās»
un sakņu dārzs. , ,

10U4 Pagasta vaja ļ.

Spāres bēg|u bernu

patversmei
6-kl. pamatskolai (3 klm. no Ieriķu»

vajadzīgi:

pārzinis
un ,

viens skolotais
Kandidātus lūdz p ieteikties 18. aug» ;

š. g., pulksten 10 nerīta(vel»n,Jsonīgi) Rīgā, Brīvības Iela »
faemigrantu un bēgļu nod*ļa , ist«ro

^iesniedzot attiecīgu lūgumrakstu a'
kumentkm _parizglītību^^par iepriekšējo darbību un ar īsu

^aprakstu. ___—ļ

Uoīsts Limbažu Uldos»'
vajadzīga

vingrošanas un rokdarb"

skolotāja,
meiteņu klasēs. Pieteikties !aķstisj
skolas direktora Limbažos ^^ -

Latvijas universitātes leŽ'tiflS
kartiņa Na 5258, uz Olg;s

^vārdu pazaudēta !un ar so »e
^nāta par nederīgu. -*i

Dagdas iec. pol. pr-ks l***?,*
nederīgu, kā pieteiktu P« "« «11
Latv. iekšz. pasi, izd. no Us%jjir
valdos 5. augustā 1921. g

^
ar^l

uz Plotko Donata PavelaJM^--^
Latvijas skolotāju kopējā slirt°

^ziņo, ka nozaudēta Latv. skolotai ,,
jās slimo kases dalibn. &B£J'
Ns 2461 uz Martas Ronis v„ s» -;? .
nederīgu. r-jU

Latvijas skolotāju kop ēja sļĻ w
zļņo, kā nozaudēta Latv.ļ°"a ti?<
jas slimo kases dalibn. gr .j|i
Ns 528 uz Pētera Sūnas v., jA
nederīgu.

Zemtoiibai flptamta klrtisM nodala
paziņo, ka 18. augustā 1925. g., pulksten 12, kulturtechniskas nodaļas telpas,

Noliktavas ielā Nš 1, dz. 5,

jauktākonkurencē
izdos Madonas pag., Litenes pag., Litenes muižas
novadgrāvju rakšanas darbus 6810 tek. mtr.

garumā ar 11801 kub. mtr. tilpuma.
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā 5°/ o drošības naudas no nosolītās

darba vērtības.
Tuvākas ziņas var saņemt kulturtechniskā nodaļā, Rīgā, Noliktavas ielā

Nš 1, dz. 8. 10217

Zemkopības dpiata lautoaiiienls pārvalde
izsludina uz 1925. g. 24. augustu, pulksten 11 dienā

rakstisko nn mutisko sacensību
Stendes muižas meliorācijas

darbiem.
Rakstiski piedāvājumi slēgtas aizzīmogotas aploksnēs ar uzrakstu: .Uz

meliorācijas darbu sacensību 1925. g. 24. augustā", kā ari lūgumi, dēļ piedalīša-
nās mutiskā sacensībā, nomaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami lauksaimniecības
pārvaldes grāmatvedības nodaļai, Kalpaka bulv. Nš 6, dz. 3 līdz 24. augustam
I. g., pulksten 11.

Ar noteikumiem var iepazīties Lauksaimniecības pārvaldē, Kalpaka bulvāra
Nš 6, dz. 3, istabā Nš 2, katru dienu, no pulksten 9 līdz 15. 10147

Jūrniecības departaments
izsludina uz 18. augustu 1925. g., pulksten 12 dienā

jauktuizsoli ar pārsoli
21. augustā 1925. gadā, pulksten 12 diena

Finansu ministrijas namā, Valdemāra ielā Nr. 1-a
jumta pamatremonta darbiem.

Drošības nauda Ls 100.—.
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz techniskā daļā, Valdemāra elā Nš 1-a,

katru darba dienu no pulksten 9 līdz 13. 2 10230

JŪRNIECĪBAS DEPARTAMENTS

pBrdos mutisba konkurencē
25. augusta 1925. gadā, pulksten 12 diena,

no Ventspils ostā nogrimuša vraka „Russland"
izcelto apm. 130 tonnu vecu dzelzi.

Drošības nauda Ls 400.—.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumus izsniedz katru dienu no pulksten 9 līdz

13 techniskā daļa, Rīgā, Valdemāra iela Ns 1-a, un Ventspils ostas valdē —
Ventspilī. 2 10229

Kafa būvniecības pārvaldes Liepājas grupa,
Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā 24 — 19. augustā 1925. g., pulksten 10 rītā,

izdos mazāksolīšanā
1) Papes jumtu remontdarbus, ēkās N2N2 1-a, 1-b un 1-f — V. grupā, Liepājas

kara ostā un
2) Skārda jumtu remontdarbus ēkās N°N° 5 — V. gr. un 2 artilērijas lab. grupā.

Izsole būs jaukta un galīga
Rakstiski

^
piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgpmi dēļ pielaišanas pie-

dalīties mutiska izsole, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami grupai
izsoles dienā līdz pulksten 9.30.

Solītājiem iepriekš izsoles jāiemaksā drošības nauda, par 1) Ls 200— un
par 2) _Ls 400.—. Papes_ jumtu remontdarbi iiHk izvesti ar nosolītajā materiālu,
bet skārda jumtu — ar būvniecības grupas skārdu.

Tuvākas ziņas sniedz Kafa būvniecības pārvaldes Liepājas grupas kanclejā,
no pulksten 9 līdz 15. 2 10139

Kapa būvniecības pārvaldes būvju un īpaš. daļā,
Citadelē Nš 24, izsludina 18. augustā 1925. g., pulksten 13 dienā,

3AUKTU salīgu IZSOLI
bruņoto lokomotivu depo jaunbūvei.

Lūgumus dēļ atļaujas piedalīties mutiskā izsolē, kā ari rakstiskie piedāvājumi
slēgtās aploksnes, apmaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami līdz pulksten 121/3 iz-
soles dienā, daļas darbvedim, iemaksājot drošības naudu Ls 3000.—.

Ar izsoles noteikumiem, darba maksas aprēķiniem var iepazīties būvju un
īpašumu daļā darbdienas no pulksten 9 līdz 15. 10140

Kara būvniecības pārvaldes Daugavpils grupa
Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā Nš 26, grupas kanclejā, 20. augustā

1925. g., pulksten 10,

pārdos nthlfitū vairāksolīšana
v cu dzelzi un skārdu, čuguna, misiņa un stikla lūzumus, dažādas bojātas at-
slēgas un durvju piederumus, elektriskos piederumus, nolietotus darba rīkus,

vecu striķi u. t. t.
Mantu apskatīšana uz vietas pārdošanas dienā. Tuvākas ziņas izsniedz

grupas kanclejā darbdienas no pīkst 9—15. 2 10137

Apriņķa ceļu inženiers Rīgā
izdos š. g. 20. augustā, pulksten 10, savā kanclejā, Lāčplēša ielā Nš 24, dz. 7,

galīgā jauktā izsolē
tilta jaunbūves darbus par Lielo Juglu pie Berģu muižas. 2
Drošības nauda Ls 1000.—. 9950 Tuvākas ziņas kanclejā.

Rīgas apr. ceļa inženiers pārdos vairāksolītājlem
savā kanclejā Lāčplēša ielā Ne 24, dz. 7, galīgā jauktā izsolē

š. g. 17. a u gu s t ā, pulksten 10,
apm. 772 kub. mtr. vecu planku un koku no ceļa koka klājas uz ceļa starp

Ķemeru staciju un Slokas—Tukuma ceļu. Drošības nauda Ls 75.
Solīšana sāksies no novērtētās cenas Ls 38&. 1
Tuvākas ziņas kanclejā. 9898



LlepBjas apgaUnltleso,
saskaņā ar savu 27. jūlija 1925. g. lē-
mumu uz Nikolaja B r i k m a ņ a
lūgumu un uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un 17. marta 192_ 3._ g. likuma
pam., uzaicina obligāciju turētājus , kuras
izdotas: 1) par 1331/3 rbļ. uz atraitnes
I. G. Feldt vārdu; 2) par 700 rbļ. uz
I. Kazemaņa vardu un 3) par 800 rbļ.
uz Niklāva Jāņa d. Brikmaņa vārdu' un
1) 1925. g. 18. janvārī, 2) 1867. g.
27. janvāri un 3) 1900. g. 7. jūnijā ar
žurn. Ns 444, nostiprinātas uz Nikolajam
Ģirta d. Brikmanim piederošas nekust,
mantas Durbē ar krep. Ns 25 — IV reģ.,
sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas ,Vald.
Vēstnesī*, ierasties tiesā, līdzņemot
minētas obligācijas dēļ iemaksāto Ls 44,43,
t. i. parada ar procentiem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē-
tajā neierašanās gadījumā, parādus atzīs
par samaksāt., piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt paradu izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 29. julijā 1925. g. Ns-627/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

9488 Sekretāra pal. R o 1a v a.

r~tiesu sludinājumi.
gļggg apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28, julijā
izklausījusi Kārļa Andreja d. Āboliņa
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iznīcinātu un
Kārlim Andreja d. Āboliņam piederošo
nekustamo īpašumu Cēsu apr., Lubert-
Rencenu muižas zemnieku zemes māju
Putter" reģ. Ns 2787, apstiprinātu

1878- g. U- novembrī ar Ns 595 obli-
gāciju par 2308 rbļ. par labu Helenei
jon Andrē, dzim. ion Helmersen.

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L. Ne 1966
Priekšsēd. v. A. V e i d ne r s.

9412 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnoil.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28

^
julijā

izklausījusi Kārļa Andreja d
^

Āboliņa
lūgumu dēļ Jiipotekarisko paradu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par 700 rbļ. apstiprinātu
4. martā 1896. g. ar Ns 261 uz Kārlim
Andreja d.Āboliņam piederošonekustamo
īpašumu Cēsu apr., Lubettu-Rencena
muižas zemnieku zemes māju .Putter"
jeģ^Ns 2787, izdotu no Kārļa Andreja
d. Āboliņa par labu Richardam Ferdi-
nanda d. Seraiimam.

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L. Na 1967
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9413 Sekretārs A. Kalve.

ligas' apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28. julijā
izklausīja _ Hugo Reinholda d. Lapiņa
lūgumu deļ hipotekarisko paradu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iznīcinātu
seiošas obligācijas, apstiprinātas uz
Hugo Reinholda d. Lapiņām piederošo
aekusamo īpašumu _Rīgas pilsētā, III hip.
iec. ar zemes grāmatu reģ. Ns 1650:
a) 6. julijā 1911. g. ar. Ns 2107. par
12,000 kr. rbļ., b) 19. jūnija 1913. g ar
Nš 1858 par 10,000 kr. rbļ., c) 19. jūnijā

. 1912. g. ar Ns 1858 par 10,000 kr. rbļ.,
d) 19. jūnijā 1912. g. ar Ns 1859 par
10,000 kr. rbļ. un c) 19. jūnijā 1912. g.
ar Na 1860_ par 8000 kr. ibļ., pirmā
Hermanim Kārļa d. Kampem, bet otrā,
trešā, ceturta un piektā latviešu sav-
starpīgai kredītbiedrībai par labu, kūjas
obligācijas minētie Kampe un latviešu
savitarpīgai kredītbiedrība ir cedējuši
blanko un punktos ,b'\ ,c',,d*un,e"
pievestās obligācijas ir pārgājušas uz
Hermani Kārļa d. Kampe, kā blanko-
tesionāiu, kas viņas ir cedējis atkal
blanko.

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L. Ns 1633
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9414 Sekretārs A. Kalve.

ilgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā.. tiesas sēdē 1925. g. 28. julijā
izklausījusi Hugo Reina' (Reinholda) d.
Lapiņa lūgumu dēļ hipotekarisko
paradu_ dzēšanās, nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligzciju par 6C00 rbļ. ap-
stiprinātu 5. julijā 1911. g. ar Ns 2076
uz Hugo Reinholda d. Lapiņām pie-
derošo nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā
III hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Nš 1650, kura obligācija ir izdota Annai

' Paulinai AgaijaiAlekse;a '? m. Ulrich
par labu.

Rīgā, 1925. g.28. julijā. \ L. Na 1634

Priekšsēd. v. A. Veidnei s.
S415 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 28. julijā
izklausījusi trešās Rīgas savstarpīgas
kredītbiedrības valdes lūgumu dēļ obli-
gāciju atzīšanas par zudušām, n o 1ē m a :
atzīt par iznīcinātām: a) obligāciju par
50.0C0 rbļ. apstiprinātu 10. jūnijā 1914. g.
Nš 1385 uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā , II hip. lec. ar. zemes grāmatu
'eģ. Ns 558, izdotu no Jāņa Indriķa d.
rlume par labu Arnoldam Ivana d. Lan-
dovskim, kas viņu ir cedējis blanko,
ty obligāciju par 4000 rbļ., apstiprinātu
5-sept. 1905. g. ar Ns 952 uz nekustamo
'f asumu Rīgas pilsētā, III hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. Ns 1494, izdotu no
Gustava Augusta Gustava d. Pfistera
P»r labu Robertam Gustava d. Plisteram,
Jura obligācija ir pārgājusi uz Hermani
Kārļa d. Kampe» kā -blankocesionaru,
«s viņu ir cedējis atkal blanko un
«) obligāciju par 11,900 rbļ., apstiprinātu
[? decembrī 18s7,, g. uz nekustamu
«pasumu Rīgas pilsēta, IV hip. iec. ar
Kmes giamatu reģ. Ns 18, III Rīgas
«avstarpīgai kredītbiedrībai par labu.
%ā, 1925. g. 28. julijā. L. Ne 1650

„, Priekšsēd. v.A. Veidne rs.
x!f2___ Sekretārs A. K a 1v e.

^«as apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28. julijā
«Klausījusi Emmas Arabellas Aleksandra
Sv Ļapiņ, dzim. Baldon lūgumu dēļ
ļ''Potekarisko parādu dzēšanas, no-
«™ a: atzīt par iznīcinātu uz Emmai
BaM Aleksand ™ «i- Lapiņ, dzim.

ļuaon piederošo nekustamo īpašumu
*}'p> piisēta , III hip. iec. ar zemes
pamatu reģ. ^ 469 apstiprinātas cbli-
aWa \*r '"grosētas 20. maijā 1910. g.:

J ar Ns 1126 par 15. C0O rbļ. un b) ar
izdnt Par 15

'
0C(i lb!- kuIas obligācijas

krerilk- par labu 'atviešu savstarpīgai
9 ";edrībai) kas minētās obligācijas

"'aita m\.. ii cedējuši blanko.
^gā, 1925. g. 28, julijā. L. Ns 1632

cu,,- Priekšsēd. v. A. Ve i d n e r s.
Sekretārs A. Ka lv e.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1920 g.
22. augusta Majoros mir. atraitn. Marijas
Michaila m. Šmik, dzim. Žernovas,
Ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam uz io mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
lideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L Ns 3698
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9391 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
iz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1925 g.
30. marta Veselauskas pag. Bausku mājās
mirušā _ Pēteja Jāņa dēla Ozoliņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz io mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, lidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn. "

Jajninētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L Nš3726
"Priekšsēd. v. A. V e i d n e i s.

9392 Sekretārs A. Kalve,

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
7. augusta Rīgas slimnīca mirušā Zetleru
muižas zemes gabala Ns 91 īpaš-
nieka Jāņa Jāņa dēla Kļāvi n i usa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
io mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, lidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.*

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

Rīgā, 1925. g^S. julijā. ? L Nš 3745
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9393 Sekretārs A. Kalve.

«?!& apgabaltiesas 8. eltltaai»
šī civ. ties. lik. 2011., 2014. un 7019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1923. g.
19. septembri Allažu pag., Vecā krogā
mirušā_, Laura Miķeļa d. B a 1 d o n a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ii uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, lideikomisarijiem, kreditoriem
a. t. t„ pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi."

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

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L Nš 3702
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n ers.

9394 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014

^
nn 2019.

p.p. pamata baziņo, ka pec 1924. g.
21. julijā Rīga mirušā Jāņa Andreja
dēla B i 11 e ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā at to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, lideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanās
dienas .Valdības Vēstnesī.'

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L Nš 3728
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9395 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civiinosu
«z civ. ties. lik. 2011., 2014. urt 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1925. g.
20. maijā Valmierā miruša Pētera
Krišjāņa dēla Z ī b e r g a (Sieberga)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, lideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī.*

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

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L NŠ3707
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9396 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
»z clv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1925. g.
9. janvārī Trikātas pagasta .Jaun-
Režās" miruša Pēteja Pētera d. R e p -
s o n a ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam uz šo mantojumu, vai sakarā ai
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, lideikomisarijiem, kreditoriem
i», t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
Šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925._g. 28. julijā. L Nš 3294
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s.

9307 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 14. julijā
isklausījusi Alvines Sīmaņa m. Ciemiņ,
dzim. Skroder lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par
samaksātām: 1) blankocedētu obligāciju
par 390 rbļ. atlikumā no obligācijas
pirmatnējā lielumā 600 rbļ. apstiprinātas
5. septembrī 1892. g. ar Ns 269 uz ne-
kustamo īpašumu Valkas apr., Litenes
muižas kvotu zemes māju .Leške Na72"
Ns 319 par labu baronam Ernestam
Volfam un 2) obligāciju par 400 rbļ. ap-
stiprinātu 5. septembri 1892. g. ar >6 270
uz to pašu nekustamo īpašumu tam
pašam baronam Ernestam Voliam par
labu, kuras obligācijas ar Rīgas apgabal-
tiesas 6. apriļa 1912. g. lēmumu atzītas
par iznīcinātām un viņu vietā izdoti
atraitnei baronietei Katrīnai Kondrata m.
Voli, baronam Kurtam, Fridricham un
Gotlibam Ernesta d. Volliem un Katrīnai
Ernesta m. Cege ion Manteifel, dzim.
bar. Volf to noraksti.

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L. Na 1649
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9409 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28. julijā
izklausījusi Valmieras tirgotāju un rūp-
nieku biedrības lugumudēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par
samaksātu: 1) obligāciju par 100 rbļ.
apstiprinātu 3. aprili 1861. g. uz ne-
kustamo īpašumu, grunts gabalu Na 128
un dārza gabalu Ns 71 Valmieras pilsētā,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 128, izdotu
Teodoram , Tirmanim par labu; 2) obli-
gāciju par 1000 rbļ., apstiprinātu 7. okt
1874. g. uz nekustamo īpašumu Val-
mieras pilsētas gruntsgabalu Ns 98 at
zemes grāmatu reģ. Ns 93, izdotu Niko-
lajam ion Tranzehe par labuļ 3) obli-
gāciju par 600 rbļ. apstiprinātu uz to
pašu nekustamo īpašumu, izdotu Leo-
poldam Antcniusam par labu, kura obli-
gācija apgrūtina ari Valmieras tirgo'āju
un rūpnieku biedrībai piederošo grunts-
gabalu Na 128 un dārza gabalu JV6 71,
Valmieras pilsētu, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 128; 4) obligāciju par 300 rbļ. at-
likuma no obligācijas par 600 rbj. pirmat-
nējā lielumā, apstiprinātu 3. maijā 1879. g.
uz to pašu nekustamo īpašumu, izdotu
Gothardam fon Fegezakam par labu,
kru;a obligācija ir pārgājusi uz Edgaru
Leopolda d. Antoniusa aizgādni Konrādu
Augusta d. fon Knirimu, Mariju Šmidt,
Alizi fon Antonius, Ernu Antonius,
Nanniju Antonius un Leoniju Fok, kā
blankocesināriem, kas viņu ir cedējuši
atkal blanko un kūja obligācija apgrūtina
ari gruntsgabalu Ns 128 _un dārza gabalu
Na 71, Valmieras pilsētā, ar zemes grā-
matu reģ. Nš 128; 5) obligāciju par
3000 rbļ., apstiprinātu !0. julijā 1897. g.
ar Ns 17 uz to pašu nekustamo īpašumu,
izdotu par labu- Vilhelmam Ivana d.
fon Šioderam, kūja obligācija apgrūtina
ari gruntsgabalu Na 128 un _ dārza gabalu
Ns 71, Valmieras- pilsētā, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 128.

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L. Ne 2464
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9419 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 21. julijā
izklausījusi mir. Pētefa Uljana d. Palceva
(Palcova) mantošanas ^ lietu, nolēma:
par bezvēsts prombūtne esošā Uljana
Feodora d. Palceva (Palcova) mantību
iecelt aizgādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 30. julijā. L. Ns 585
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9509 Sekretārs A. Kalve.

ki%m apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 21. julijā
izklausījusi mir. Pētera Uljana d. Palceva
(Palcova) mantošanas lietu,_ nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošā Aleksandra
Feodora d. Palceva (Palcova) mant ;
iecelt aizgādniecību, pai_ ko ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 30. julijā. L. Ns585
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9507 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas aogabaitiesas 3.clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 21. julijā
izklausījusi mir. Pētera Uljana d. Palceva
(Palcova) mantošanas lietu, nolēma:
par bezvēsts prombūtne esošā Aleksandra
Feodora d. Palceva (Palcova) mantību
iecelt aizgādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 30. julijā. L. Na 585
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9508 Sekretārs A. K a J v e.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesassēdē 1925. g. 28. julijā iz-
klausījusi Kārļa Andreja d. Āboliņa
lūgumu deļ hipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma : atzīt par iznīcinātām uz Kārlim
Andreja d. Āboliņam piederošo nekustamo
īpašumu Cēsu apr., _ Lubert - Rencēnu
muižas ūdens dzirnavām .Putter" reģ.
Ns 373 apstiprinātas sekošas obligācijas:
a) par 1500 rbļ. apstiprinātu 19. sept.
1879. g. ar Na 128 par labu Nikolajam
loti Klotam; b) par 2.00 rbļ apstiprinātu
5. maijā 1881. g. ar Ns 54 par labu Ansim
Killeram un c) par 6000 rbļ. apstiprinātu
1. martā 1894. g. Na 109 par labu Kārlim
Jāņa d. Mandelbergam, pie kam šī pedeja
obligācija apgrūtina ari minētās muižas
zemnieku zemes māju .Putter* ar reģ.
Na 2787.

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L. Na 1968
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9410 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. !ik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Ernesta Lapiņa
pilnv. zv. adv. pal. Nikolaja Valtera lū-
gumu uzaicina visas personas,' kurām ir
kaut. kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 28. julijā 1925. g. publicēto
1&22. g. 16. janvārī mirušā Litenes pag.
.Salsniek Na 22 II" mājas īpašnieka
Ernesta Sīmaņa d. Lapiņa testamentu
kā ari visas personas, _ kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Ernesta Lap'ņa
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
satiem, parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu 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
spēka gājušu.

Rīgā, 30. julijā 1925. g. L. Nš3473
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9505 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
iz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Viļuma Jāņa dēla
Hanzena lūgumu uzaicina visas personas,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 28. julijā 1925. g.
publicēto 1925. g. 31. janvārī Ramkas
muižā mitušā jaunsaimnieka Kārļa Vil-
helma d. Hanzena testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas tie-
sības uz mirušā Kārļa Hanzena manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatariem, iideikomisariem,
paraddēvejiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas _ dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
pekā gājušu.
Rīgā, 30. julijā 1925. g. L. Nš 3401

Priekšsēd, v. A. V e i d n e r s.
95P6 Sekretārs A. K a ' ??

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
rimes pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Calka Ulmans uri
Rivka Ulman, dzim. Berkovič, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Krelcberga 4. jūlija 3925, g.
reģistra Na 11761, ai kūju viņi attiecībā
uz viņu noslēgto faulibu ii atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un turpm. p. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 21. julijā 1925. g. L.NŠ3682
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s. '

8910 Sekretārs A.'Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pieļ-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, kā
laulātie draugi Oskars Jāņa d.-Ziediņš
un Elc nore-Karline Pēteja m. Ziediņ,
dzim. Krūmiņ, noslēguši savstarpīgo
laulībās līgumu pie Rīgas notāra J. Krū-
klanda; 16. aprilī 1925.g. reģistra N» 6558,
ar kufu viņi, attiecība uz viņai noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 23 julijā 1925. g. L.Nš 3691
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9046 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvfinodt
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28. julijā
izklausījusi mir. Pāvila (Paula) Alekseja
d. Jašina _ mantošanas lietu, nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošā Nikolaja
Pāvila d. Jašina atstāto mantu iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot Rīgas
pilsētai bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. Nš 1980
Priekšsēdtāja v. A. V e i d'n e i s.

9403 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 28. julijā iz-
klausījusi mir. Pāvila (Paula) Alekseja d.
Jaš.na mantošanas lietu, nolēma: par
bezvēsts prombūtnē esošā Ivana Pāvila
d. Jašina atstāto mantu iecelt aizgād-
niecību, par ko paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. Nš 1980
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9404 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 6. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28. jūnijā
izklausījusi mir. Pāvila (Paula) Alekseja
d. Jašina mantošanas lietu, nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošās Elizabetes
Pāvila m. Kuper, dzim. Jašrn atstāto
mantu iecelt aizgādniecību, par ko pa-
ziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 28. julijā. L. Ne 1980
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

9405 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1925. g. 27. jūlija lē-
mumu uz Paula Rozentala lūgumu,
pamatojoties uz civ. proc. uV2081. un
2084. p.p. uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota par 5000 r. uz Gtorgija
Ivana d. Stūrīta vārdu un 4. julijā
1912. g. ar žurn. Ns 1114 nostiprināta
uz Pāvilam Ivana d. Rozentalam
piederošas nekustamas mantas Liepājā
ar krep. Ns 2093, sešu mēneša

laikā, skaitot no sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.", ierasties tiesā līdzņemot
minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs pai samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu,, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 29. julijā 1925. g. Ns 720/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

9485 Sekretāra pal. R o 1a v a.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 23. jūlija 1925. g. lē-

mumu, uz Tevela Neifelda lūgumu, uz
civ. proc. lik. 2081. un _ sek. p. p.
pamata uzaicina obligāciju turētājus, kuras
izdotas 1) par 3000 rbļ. pirmvērtibas
lielumā uz Liepājas krājkases vārdu,
kāda obligācija tagad skaitās.2900 ibļ.
atlikumā; 2) par 5000 rbļ. uz tās pašas
krājkases vārdu; 3) par 20^0 rbļ. uz
uzrādītāja vārdu un 4) par 3000 rbļ.
uz Jēkaba Hirša d. Gotlība vārdu un
1) 1861. g. 4. februārī; 2) 1896. g.
20. decembri ar žurn: Ne 979; 3) 1914. g.
5. maita un 4) 1912. g. 1. augusta ar
žurnāla Na 1238 nostiprinātas uz
Tevelam Joseļa dēlam Neufeldam pie-
derošas nekust, mantas Liepājā ar krep.
Ns 324, sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanasdienas .Valdības
Vēstnesī," ierasties tiesā, līdzņemot min.
obligacijus.

Pie kam tiekaizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligāciju
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaks. un pašas obligācijas
par iznīcinātām, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām. .

Liepājā, 1925. g. 24. julijā. Ns 621 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

9147 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
23. julijā 1925. gadā uz Andtēja
Lopačinska lūgumu, uz 17. marta
1923. gada likumu un civ. proc. lik.

2081.—2086. p. p. nolēma:
1) parādus 4500 rbļ. un 4850 rbļ. pēc

2 obligācijām, izdotam uz Fridricha
Franča d. fon Ole vārdu, 5500 rbļ.
pirmvērtibas lielumā, un 2) uz Fridricha
un Amālijas Endris vārdu un 1) 1905. g.
4. maijā ar žurn. Ns 311 un 2) 1913. g.
11. se,jt. ar žurn. Ns 279 nostiprinātām
uz Andrejam un Anetai Lopačinskietn
pieder, nekust, mantas Liepājā ar krep.
Ns 1708, atzīt par pilnīgi samaksām
līdz ar visiem procentiem;

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

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

Liepājā, 25, julijā 1925. g. Ns 4,14-1 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

9283 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz mir. Hirša Goldingera mantas aiz-
gādņa lūgumu un pamatojoties uz
i7. marta 1923. g. likumu un civ.
proc. lik. 2081.—2086. p.p. 1925. g.
27. jūlija nolēma:

1) parādus 2000 rbļ, 1000 rbļ. un
1000 rbļ. pec 3 obligācijām, izdot, uz
Izraēla Lei&as Chaima d. Milnera vārdu,
2) uz Mateuša Eduarda d. Kučinska
vārdu un 3) uz Marijas Čudar vārdu un.
1) 1910. g. 28. aprilī ar žurn. Ne 458,
2) 1910. g, 30. oktobrī ar žurn Ns 1218,
3) 1910. g. 30. oct. ar žurn. Ns 12:7
nostiprinātam uz Hirsam Bēra d. Gol-
dingeram piederošas nekust, mantas
Liepājā ar krep. Ns 2425, atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz ar visiem
procentiem;

2) atvēlēt lūdzēj. pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām un

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

Liepājā, 29. julijā 1925. g. Ne 463/25>
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

9487 Sekretāra pal. R o 1 a v a.



Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 9. jūlija 1925. g. lēm. uz
Kārļa B i 1 e s k a 1 n a lūgumu un
civ. proc. lik. 2083. un 2084. p.p. un
uzaicina obligācijas turētāju, kuras
izdotas: 1) par 1000 rbļ. un 2) par
500 rbļ. uz Ventspils latviešu kraj-aizd.
sabiedrības vārdu un 1) 29. aprilī
1911. g. un 2) 5. novembrī 1912. g. ar
žurn. Ne 312, nostiprinātas uz Kailim
Uldriķa d. Bileskalnam, piederošas ne-
kustamas mantas Ventspilī, 3. kv.
arkreposta Ne 151, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma jespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī", ierasties tiesā, līdz-
ņemot min. obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas turē-
tāja neierašanas gadījumā, parādus atzīs
par samaksātiem un pašas obligācijas
par iznicinātām, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 14. julijā 1925. g. Ne599 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

8502 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabalt. I. krlmlnalnol
saskaņa ar savu 1925. g. 28. jūlija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.
un 585._ p. p. pamata apsūdzēto Aleks-
andri Pētera d. Steineri, dzim. 27. dec.
1886. g. Ludzas apriņķī, Kačanovas
pag.

Minēta Steinera sevišķas pazīmes:
vidēja auguma, apaļaseja, pelēkas acis,
dzelteni mati un pierē šautenes lodes
ievainojuma rēta.

Visām iestādēm un personām, ku-
jam zināma minētā Aleksandra Steinera
un viņa mantas atrašanas vieta,
jāpaziņo Ludzas apr. 5. iec. izmek-
lēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 29. julijā 1925. g.

Priekšsēd. v. (paraksts).
9483 Sekret. pal. v. L. Dr o z d o vsk i j.

Latgales apgabalties. I. kriminal-
nodaja,

saskaņā ar savu 1925. g. 16. jūlija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. un
un 667. p. 1. d. 1. pkt._ pamata apsū-
dzēto Daugavpils pilsētas piederīgo,
apmēram 30 g. veco Konstantīnu Pētera
d. Jaunlinu, vidēja auguma, kalsnēju
seju bez ūsām un bārdas un zilām
acīm.

Visām iestādēm un personām, kufām
zināma minētā Konstantīna JaunLina
dzīves un viņa mantas atrašanās vieta,
jāpaziņo Rēzeknes apr. 3. iec. izaieklēš
tiesnesim.

Daugavpilī, 25. julijā 1925. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

9334 Sekretāra p. v. A. Kalniņš.

Rīgas apr. 3. lec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.—2014.,
2059. un 2061. p.p. paziņo, ka pēc
mirušā Jāņa Miķeļa d. Birkenfelda,
atklāts mantojums un uzaicina _ visus,
kam uz šo_ mantojumu vai sakara ar to
tiesības ka mantiniekiem, legatarijiem,
lideikomisarijiem u. t. t., pjeteikt šīs
tiesības miertiesnesim sešu mēnešulaikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā minētā laikā ne-
pieteiks, viņas atzīs par šīs tiesības
.zaudējušām.

Rīgā, 1925. g. 24. julijā. Na 355
9290 Miertiesnesis B ī 1 ma n s.

iii

Rīgas 10. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu 1925. g. 18. jul.
uz civ. ties. lik. 2011., 2012., 2019. un
2079. p._ p. pamata uzaicina 1919. g.
apriļa mēnesī Rīgā, mirušas Jphannas
Augustes Jāņa m. Strauss, dz. Āboliņ li-
kumīgos mantiniekus, legetarijus,
iideikomisarijus, kreditorus un t. t.
pieteikties pie minētā miertiesneša, Rīgā,
Andreja Pumpura ielā i, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,Vald. Vēstn."

Ja minētas personas savas tiesības
augšā minētā laikā nepieteiks, tad viņas
tiks atzītas, kā šīs tiesības zaudējušas.
9512 Pap. miertiesnesis (paraksts).

mm mmmmi mm mm
paziņo, ka uz 1925. g. 16. jūlija apsti-
prināta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Staņislavs Ādama d. Ozoliņš
iegmis no Jeļenas Karpa m., Ivana,
Semena, Georga, Trofima, Leona, Lūkas
un Jefretna Fedcra d.d. Lebedeviem par
Ls 2800 nekustamu īpašumu 23,88 des.
platība, pastāvošu no Bolvu-Aleksandro-
poles muižas uroč. Berezņak izdalītā
zemes gabala Ne 5 Jaunlatgales apr.,
Bolvu pagastā.

Om«.h»iu, 1925. g. 25. julijā. N4 15351
Vecāka notāra vieta,

viņa pailgs A. M i k a 1k s,
9206 Sekretāru p«i. i. A. Felders.

Latgalei mMmi mākai; notin
paziņo, ka uz 1925. g. 16. julijā apsti-
prināta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Vasilijs Stepana d. Stvolkovs tie-
sības uz 2 ,3 un Konstantīns Feodora d.
Izvestnijs tiesības uz3 ieguvuši no Jāņa
Jēkaba d. :Rota par Ls 9500 no Bolvu
muižas izdalīta zemes gabala arļnosaukumu
.ferma Dekšni Ns 1", 36 des. 576 kv.
saž. platībā Jaunlatgales apr., Bolvu pag.

Daugavpilī, 1925. g. 25. julijā. Na 15353
Vecāka notāra vieta,

viņa palīgs A. M i k a 1k s.
9207 Sekretāra p. i. A. F e 1d e t s.

Latgalei aiiaialtiesai vecākai! notārs
paziņo, ka uz 1925. g. 20. julijā apsti-
prināta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Giteļ-Leja Borucha m. P e s k i n
ieguvusi no Hajas Veicer par Ls 1000
dzimtsīpašuma gruntsgabalu 1*4, 180 kv.
saž. platība ar ēkām Daugavpilī, I iec.
29. kvartālā, Raiņa ielā polic. Ns- 36.

Daugavpilī, 1925. g.25. julijā Ns 15355
Vecākā notāra vieta,

viņa palīgs A. M i k a 1k s.
9208 Sekretāra p izp. A. Peldēts.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1925. g. 23. julijā ap-
stiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Rozālija Domenika meita B u 1
ieguvusi no Dementija Vikentija dēto
Bula par Ls 800 nekustamu īpašumu,
pastāvošu nolzemnieklem piešķirtās zeraes
viensētas J& 9, plalībā 4 des. 355 kv.
asis un kopīpašuma tiesībām uzļta aem.
gab Na30, kūja platība 15 des. 1670 kv.
asis, Ludzas apriņķa Nerzas pagastā
Greču sādžas zemes robežās.

Daugavpili, 1925.g. 27. julijā. N*15445
Vecāka notāra vieta,

viņa palīgs A. Mik alks.
9335 Sekretāra pailga i. A. Felders

Otu Iestāžu sludinājumi, ļ
Liepājas apr. pr-ka 1. iec. pal. izslu-

dina par nederīgu, kā nozaudētas viņa
izd. iekšz. pa es:

1) Ns, 12415 uz Annas Jāņa m. Utrup
vārdu;

2) Ne 13Q_ 67 uz Ernesta Jāņa d.
Indriksona vardu. 8146

Jifcciju sabiedrības

„Weisshuhn".
Bilance uz 31. dec. 1924. n

Aktīvs. Ls
Reskontro debitori . . . 241,709 36Inventārs. 1,97482
Pastmarkas un zīmogmarkas k/oj
Preču sastāvs 42 725 73
wf° ,- ? »,- '• 17'253-2«Vekseļi portfeli .... 2,172 69
Už priekšu samaksāta ase-

kuiances prēmija . . 125 22Izdevumi:
Telefona abonements 40.50
Pasta kastītes īre . 10.—
Telegramu adrese 20.— 70

_
Pārejošas sumas . . ._ . 23,248^4
Mazoizdevumu kases sastāvs ģggj

329J3873R
P a s i v s.

Kapitāls . .... 100,000 —
Reskontro kreditori ... 223,325.36
Neizdalīta peļņa . . . 6,062,—

329,387lfi
Peļņas un zaudējumu koīrtš

Zaudējumi.
Algas .,:.... . 30,959.43
Uzturas izdevumi . . . ?. 15,411.14
Peļņa par 1924. gadu ? - 6,062.—

52,43257
Peļņa.

Provīzijas 31,825.96
Ieņemtie procenti . ._ . 12,847.98
Ieņēmumi pai pārdotām

precēm ? - 7,758.63
52,43257

8833
~~

Vald eT"

!
'

UbuMiL/Ljar.
Bilance uz 1.janvāri 1925.g.

A k t i v s. Ls
Kases rēķins .. ... 8,948.17
Organizācijas rēķins . . . 9,122.32
Akciju rēķins 29,200.—
Apdrošināšanas rēķins . . 456.97
Inventāra rēķins . . .' . 10,219.02
Mašinas 9,465.10
Aparāti 150.—
Filmas ._ 31,541.81
Zalogu rēķins ..... 198.-
Preču sastāvs (krājums) . 61,451.97
Peļņas un zaudējumu rēķ.

(3 mēnešu organ. darba) 7,375,96

168,129.32
Pasi vT

Akciju kapitāls . . IGO.OG0.-
Reskontro rēķins (dažād.

pērs. rēķins) 9,298.49
Vekseļu rēķins . . . . . 58,830.83

168,129,32

Pelņas un zaudējumu rēķins
par 1924. g.

Zaudējumi.
Tirdzn. izdev. rēķins . . 10,177.10
Algas 9,960.70
Eksploatacijas izd. rēķins 8,822.55
Reklāma 3,558.58
Slimo kase . . 10550
Ceļojumu izdev. rēķins . 131.-
Apdrošināšanas rēķins . 91.40
Norakstīts no filmu rēķina 10,513.93
Norakstīts no aparātu rēķ. 50.-
Norakstīts no inventāra rēķ. 972?

43,507.96

Peļņas.
Fabrikācijas un citu preču

rēķins . . . ' . 15,08074
Filmu iznomāšanas rēķins 21,051.26
Zaudējumi par 1924. g.

(3 mēnešu organ. darba) 7,375jļļļ

isloTJ
8984 Valde. _

.

Rigas iioliiii.
26. mortiHKūcijas liste.

Pamatojoties uz vērtspapīru mortifj-
kacijas pagaidu noteikumiem 23. apr*
1920. g. (.Vaid. Vēstn.' -97. nunrņ«
29. aprilī 1920. g.), Rīgas hipotēku bie-

drības direkcija uzaicina apakšā Pļ'
vesto Rigas hipotēku biedrības ?}»«

līmju nezināmos turētājus, kūju īpf?j
nieki uzdod, ka tāspazaudējuši, ies"!minētās zīmes 6 mēnešu, l*'*.'
skaitot no izsludināšanas dienas, »ie"
drības direkcijai.

5Va°/o Lit. A ā 1000 rbļ.
1267, 1268, 2901, 5282, 82G3, M<ļj
8393, 8535, 8536, 8537, 8538, 98*

9880, 9883, 9884, 16700, 17876, 78'
17878, 17879, 17901, 17902, ļ» >'
23447, 23451, 23452, 23453, j«f'

23456, 45081, 45084, 49074, 4907b-

5l , i!0/o Lit. B ā 500 rbļ.
1065, 2812, 3353, 5579.

5Va/o Līt. C ā 100 rbļ.
3084, 3085.

4V20/0 Lit. D ā 1000 rbļ-

8335, 8411, 14964, 18174, 1892*-
^Ja pēc sešu mēnešu laika not&ž*
^neviens_ ar ķīlu zīmēm nepieteiktos,
^pievestas ķīlu zīmes izsludinās pa

derīgam un viņu vietā izgatavosi8
Rīgā, 6. aug. 1925. g. Nš 1287.
9990 Direkcija-

Demenes pag. tiesa
Ilūkstes apr., ar šo dara zināmu vispā-
rīga, ka Kārlis Kārļa d. Smilgņš. dzi/.
šī pag. Paiškj m., _ vēlas adoptēt_ ;ev
par_ oelu savas otras sievas pirmā lau-
lība dzimušo dēu Staņislavu Ignata d.
Samu, dz. 27. marta 1912. g., piešķiror
viņam visis _mantojurna _ tiesības, pār-
mainot adoptējamo uzvārdu no Sama
uz

^
Smilgijš" .

Personām, kurāmbūtu kādas ierunas
šai adoptēšanas lietā, tādas pieteikt pa-
gasta tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma nodrukāšanas dienas
Valdības Vēstnesi trešo reizi.

Pēc mīnētā termiņa notecēšanas tiesa
nekādas ierunas nepieņems un adoptē-
šanu apstiprinos.

Tarzekā, 1925. g. _20julijā. Nš 26
I Priekšsēdētājs (paraksts).
9558 Rakstvedis J Š I e s s e r s.

Liepp 2. ietīta m\\mm\\
uz Kārļa V e n s k e lūgumu un

sava lēmuma no 27. jūlija 1925. g.
pamata uzaicina 7. febr. 1924. g. Liepāja
mirušās Ievas Anuza meitas U r ķ e s
mantin., kreditorus, legatarus, fideiko-
misarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības

uz viņu atstato mantojumu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Minēta laikā nepieteiktas tiesības un
prasības, tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā, 27. julijā 1925. g. NŠ318

9333 Miertiesnesis (paraksts).

Valkas apr. 1 iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu no 1925. g.
23. jūlija meklēuz sodu lik. 581. p.
2. d. apvainoto Kārli Pļavnieku 20—23
g. vecu, ģērbušos zila uzvalka un baltā
sporta krekla ar_ vaļējām krūtīm, vidēja
auguma, bez ūsām un cirtainiem gaišiem
matiem. Tuvāku ziņu trūkst.
_ Visas policijas iestādes, kas to atrastu
lūdz izdarīt pie tā kratīšanu pēc Aleks-
andram Laskovam un Jānim Rudninam
nozagtām mantām un atrastās mantas
līdz ar aizturēto Kārli Pļavniek nogādāt
manā rīcībā, Valkā.

Valkā , 24. julijā 1925. g.
9345 Miertiesnesis A. Līcis.

li iīilE Miti
Mm bilm.

1823. gada 24. burtnīca
ssikaci an dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pili, 1. Utabā, kai ari vienīgi jāgriežai

ar piepiasīļemiem.

Bertnica maksā:
bez piesūtīšanas Ls 035
u piesūtīšana . , 0.40

Satura:
131) Noteikumi par kanclejas nodevu

nomaksas kārtību.
132) Pagaidu noteikumi par aroda tie-

sību piešķiršanu dažiem ārvalstu
augstskolu absolventiem.

133) Noteikumi par valsts darbinieku
atalgojumu.

134) Noteikumi par pasta, telegrāfa un
telefona darbinieku dienesta ap-
ģērbu.

135) Valsts civildienesta amatu saraksts.
136) Lēmums par algas paaugstināšanu

obligatorisko skolu skolotājiem.
137) Noteikumi par valsts militāro no-

slēpumu apsargāšanu.
138) Pārgrozījums likumā par zirgu,

ratu, ragavu, pajūgu, automobiļu
un citu transporta līdzekļu mobi-
lizāciju un rekvizīciju kajaspēka
vajadzībām.

Rūjienas iec. pol. pr-ks izslud'na par
nederīgiem sekošus pieteiktus par no-
zaudētiem dokumentus:

Iekšzemes pases:
1) Ns 3114 uzJāņa Annas d. Plānais

vardu, izd. no Rūjienas iec. pol pr-ka
18. maijā 1921. g.;

2) N» _2465 uz Augusta Jāņad. Rozen-
berga vārdu no Valtenbergu pag. valdes
2. februārī 1921. g.

Zirgu pases:
3) Ns 714 uz Dāvā Jāņa d. Lapsiņa

vārdu no Naukšēnu pag. valdes 2. febr.
1924. g.

4) Ns 513 uz Johana Vikentija d.
Pičeleviča vārdu no Izabelinas pag.
valdes 29. augustā 1920. g., kura pār-
rakst. uz Jēkaba Jēkaba d. Gaiļa v.

8151
Liepājas pol. 1. iec. pr-ks . izsludina

par nederīgu nozaudētu kajakl. apl. uz
Kārļa Jāņa d. Kalniņa v., izd

^
no Gro-

biņas pulka komand. 20. martā 1920. g.
ar Nš 188. 8384

Aizputes apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu nozaudētu Latv. iekšz.
pasi, izd. no Liepājts pref. 10. sept.
1920. g. a: Nš 27602 uz Lace Emilijis
Vija m. v. 8478

Priekules pol. pr-ks izsludina par ne-
derīgu Latv. iekšz. pasi ar NŠ798 un
zirga pasi ar Ns 292, izd. no Bates pag.
valdes 1921. g 3. febr. un 29. martā
uz Ernesta Friča d. Strazda v,, kā no-
zaudētas

^
8385

Priekules pol. pr-ns izsludina par ne-
derīgu Latv. iekšz. pasi ar Ns 61, izd.
no Gramzdas pag. valdes 1920. g.
3martā uz Bertas Friča m. Runcis v.,
ka nozaudētu. 8 "386

Pil enes iec. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Latv. iekšz. p-si,
<zd. no viņa 17. maijā 1920. g. ar N°219
uz Līzes Jāņa m. Lass, dzim. Žagat v.

Piltenes iec. pol. pr-kš izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu iekšz. 'pasi ar
Ns 1092, izd. no viņa 26. oktobri
1922. g. uz Nikolaja Krista d. Pin v.

i«. 'i.sai).,,iD£iiiiiiir.
pārskats par prati darbības gadu (LiepUKli. līdz 31.dic.1924. i.)

Akciju kapitāls 100,000.—
Debitori . 182,819.0^ '
Kreditori 111,612.25
Komisijas kreditori 194.91 '
Šaubīgie debitori . . . 4,410.48
Brutto ieņēmums par precēm 58,510.55
Brutto ieņēmums par komisijas prec. ...... 167,115.78

Kopā 223,626.33
Iepirktas preces . . . . .... 83,604.75
Komisijas preces 160,587.08

Kopi 244,191.83
Preces atlikums 31. dec 21,132.80
Komisijas preces 31. dec 4,302.52

KopY 25,435.32
Ieņemtas provizijas 33,120.96
Izmaksātas provizijas 4,302.52

Kopā 28,525.74
Izdevumi:

atalgojumi brīva līguma darbiniekiem 8,680.—
administrācijas izdevumi 6,400 —
tirdzniecības izdevumi . . i . . . 9,333.70
ceļošanas izdevumi 319.80
dažādi izdevumi 92.63
īres nauda y, 1,415.—
apkurisana, apgaismošana, aptīrīšana .....,' 43682
zīmognodoklis par akciju izlaišanu 1,000.—
inventāra vērts amortizācija 67.26

Kopi 27,745.21

PeķpcāS un zaudējumu rēķins.
Debets. Ls K i e d i t s. Ls

Preces 5,961.40 Provīzijas 28,525.74
Darba algas* ..... 8,680.— Komisija» preces .... 10,831.22
Tirdzniecības izdevumi . 12,597.95
Inventārs .... 67.26
Šaubīgie debitori . . . . 4,410.48
Administrācija 6t400.—
Tīra peļņa ..... . 1,239.87

39,356.96 39,35&96

JKoslē&uma. Hifonce 31. āe&. 1924. g.
A k t i v s. Ls Pasīvs. Ls

Kase 472.76 Akciju kapitāls ..... 10©,000.—
Debitori 182,819.08 Kreditori 111,612.25
Preces 21,132.80 Komisijas kreditori . . 194.91
Inventārs .. .... 605.34 Tīra pejņa par 1924.. gadu 1,239.87
Tekošie rēķini 3,714.53
Komisijas preces .... 4,302.52.

213,047.03 213,047J03

9258
"

Vaīdē^

Ripkiliīptm un aiiro atiak.li
Rīgas nodaļa: liela Grēcinieku ielā 12. Tel. 208.

JĒlilonce 31. «lecemfin 1024. g.
A k i i v s. Ls P a s i v s. Ls

Kases rēķins 4,270.25 Debitoru rēķins . ... 519 56
Preču rēķins 225,852.25 Dažādu personu tēķ. . . 306 206 79
Debitoru rēķins . .... 274,139.76 Kapitālu rēķins 240000 —
Uzlabotu preču rēķins . . 29,348.89 Amortizācijas rēķins .' ..' . 492 84Inventāra rēķins .... 7,136.04 Igauņu diegu mahufakt.
Vekseļu rēķins 22.482.64 Rēvelē 42,917 60
Transitoru rēķins . . . 152,58519 Gintu tūku manufakt. Rēvelē 122 887 98
Dažādu personu rēķins . 58,183.97 Baltijas kokvilnas vērptu-

ves un austuves akc.
sabiedr. Rēveles valdei . 26,012.79

Baltijas kokvilnas vērptuves
un austuves noliktava
Rēvelē ...... 2,519.93

Peļņas un zaudējumu rēķins
tieša peļņa par 1924. g. 32,441.50

773,99899 773,998^99
8834 Valde.

~

Cintumuižas tūKu mnnnfaRturas o. s„
agrāk Vohrman un dēls.

RĪGAS NODAĻA.
(Bilance uz 31. decemAri 192*. g.

A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls
Kases rēķins 1,221.82 Kapitālu rēķins 50 000 —
Preču rēķins 214 ,997.79 Reskontro rēķins .... 186070
Debitoru rēķins 169,103.03 Baltijas kokvilnas vērpt.
Baltijas kokvilnas vērptuves austuves Reveles valdei 2449 49

unaustuves Rēveles valdei 125,337.47 Cintumuižas tūku manufakt.
akc. sabiedr., agr. Vērman
un dēls, Tallinna valdei 445,583.54

Peļņas un zaudējumu rēķ.
Pelņu par 1924. g. 10,766.38

510,660.11 510,660.11
8835 ? Valde.
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