
Saeima.

Ieroču nēsāšanas aizliegums 1. maijā.
Instrukcija par valsts zemes bankai ieķī-

lājamu nekustamu mantu taksāciju.
Saraksts Ns 7 aizsargu mežiem, dabas

pieminekļiem, parkiem un alejām.
Aizsargu mežu, dabas pieminekļu un

parku izmaiņas saraksts Ns 1.
Rīkojums par pārgrozlbām «tarifā eksport-

preču pārvadāšanai pa valsts dzelzs-
ceļiem'' un „preču alfabētiskā no-
menklatūra un klasifikācijā".

SAEIMA

29. aprilī notika divi sēdes — priekš-
pusdienas un pēcpusdienas, kuras abas
vadīja priekšsēdētāja biedrs A. A1 b e-
rings un kurās bez debatēm pieņēma
valsts Prezidenta un viņa sekretariāta,
Saeimas un Saeimas kanclejas, ministru
kabineta un valsts kanclejas, valsts kon-
Iroles, ārlietu, tieslietu, iekšlietu un
izglītības ministrijas kārtējos ieņēmumu
budžetus. Pēc debatēm pieņēma ari
iinansu un zemkopības ministriju ieņē-
mumu budžetus un sāka apspriest
satiksmes ministrijas budžetu.

Nākamā sēde 1. maijā, pulksten 12
(svinīgā sēde), bet nākošā kārtējā sēde
5. maijā pulksten 5.

Valdības rīkojums un pavēles.
Rīkojums. .

Papildinot š. g. 25. aprīļa rīkojumu
Ns 5803 par ieroču nēsāšanasaizliegšanu
š. g. 1. maijā, iekšlietu ministrijas ad-
ministratīvais departaments, ministra
kunga uzdevumā, paziņo, ka pie aukstiem
ieročiem, bez zobeņiem, somu nažiem
un tamlīdzīgiem, pieskaitāmi ari gumijas
vai drāts steki, nūjas ar speciāli ierīko-
tiem duramiem vai sitamiem un vispārīgi
visi priekšmeti, kuri speciāli izgatavoti
sišanai.

Rīgā, 1925. g. 29. aprilī. N? 5803.
Administratīvā departamenta

direktors Šlosbergs
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. Garoziņš

, Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.

1925. g. 29. aprilī.
Satiksmes ministrs

J. Pa u lūks.

Rīkojums Nr. 150
Par pārgrozlbām « tarifā eksportpreču
pārvadāšanai pa valsts dzelzsce iem"
«i .preču alfabētiskā nomenklatūrā

un klasifikācijā".
U* ārzemēm eksportējamām gumijas

Pfecēm un gumijas galošām, kas ietilpst
vietējā tarifa 1. klasē,-nosaku tarifa pa-
«minājumu pār vienu klasi, un miežu
?8au un miežu iesala atkritumu pārvadā-
jumiem pa dzelzsceļiem noteicu tarifa
8; klasi.

sakarā ar (o lieku priekšā:
1) 1923 g .Valdības Vēstneša" 208. nu-

^rā «Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu
""juma- 37. numurā un .Pagaidu no-
^Ku rnu un

tarifa preču pārvadāšanai"
' j- da ļā iespiestā .Tarfā eksportpreču
lietošanai pa valsts dzelzsceļiem" 2. §

Dunu eksPortpreču sarakstā, pec 21
pausta , ierakstīt sekošus jaunus punktus

22. Galošas, gumijas I. klasē,
23. Preces,, gumijas I. kl. un

ļ,. ) »Preču alfabētiskā nomenklatūrā un
un fjacijā" 1921. g. izdevuma 5lappuse
dinH ' g- izdevuma 7. lappuse papil-

aat sekosi : ?

a) starp pozīcijām «Asmiņi priekš koku
lāpstām, dzelzs un tērauda" un
«Astri un astru izstrādājumi" —
ierakstīt nosaukumu .Asni, miežu
5. klase" un

b) starp pozīcijām .Atgriezumi, izņe-
mot sevišķi minētos" un .Atkritumi
(atliekas), naftas, naftas eļļu un
sārņu" —pievietot nosaukumu .At-
kritumi, miežu iesala 5. klase".

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1925. g.
10. maiju.
Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode,

Finansu direktors Mazkalniņš

Apstiprinu ?
1925. g. 28. aprilī.
Finansu ministrs

J. B1 u m b e r g s.

Instrukcija
par valsts zemes bankai ieķīlājamu

nekustamu mantu taksāciju.
(Izdota saskaņā ar valsts zemes bankas

statūtu 8. pantu.)
1. Valsts zemes banka izsniedz ilg-

termiņa ķīlu zīmju aizdevumus uz lauk-
saimniecībā vai citādi izmantojamām
lauku nekustamām mantām pēc vispārē-
jas vai speciālas taksācijas.

A. Lauksaimniecības ne-
kustamas mantas.

Vispārēja taksācija
2. Pie saimniecības vispārējas taksā-

cijas par pamatu ņemams mantas novēr-
tējums aplikšana* ar nodokli no lauku
nekustamām martām, nessa tot nodokļu
taksācijas komisijas atvilkumus par no-
postītām vai neesošām ēkām. Šie at-
vilkumi izdarāmi pēc 3. un 4. p. p. no-
teiktas kārtības.

3. Saimniecībās ar derīgas zemes pla-
tību vairāk par 22 ha, zeme un ēkas
taksējamas kopēji, un viens nodokļu
taksācijas zelta lats bankas vispārējā
taksaci.ā pielīdzināms 5 latiem, bet 1 tak-
sācijas rublis Vidzemē — 50 latiem (pēc
1921. g. 16. septembra rīkojuma par no-
dokli no lauku nekustamām mantām).

Ja taksējamai saimniecībai nav ne-
viena no sekošām saimniecībā nepiecie-
šamām ēkām: dzīvojamā māja, kūts,
klēts un rija vai labības šķūnis, tad vēr-
tība nosakam€ 50°/o no augšā minētā
kārtībā note ktās vērtības; ja ir viena no
šim ēkām — 65°/o, divas — 80°/o, trīs —
90°/c. Ēkām jābūt piemērotām saim-
niecības lielumam un pilnīgi lfe'ojama
stāvoklī.

4. Saimniecībās ar derīgas zemes pla-

tību līdz 22 ha, zeme taksējama atse-
višķi no ēkām, tin visparejā_ taksācijā
viens uz apbūvētu zemi aprēķināts no-
dokļu taksācijas zelta lats pielīdzināms
2,5 latiem, bet 1 taksācijas rublis Vi-
dzemē — 25 latiem Taksētai zemes
vērtībai pieskaitāma ēku vērtība, kura
noteicama sekosi:

a) saimniecībās ar 10 līdz 22_ ha de-
rīgas zemes — dzīvojama eka līdz
Ls 1000.—pārējāssaimniecības ēkas
kopā līdz Ls 500.— ;

b) saimniecībās ar 3 līdz 10 ha de-
rīgas zemes — visas ēkas. kopa
līdz Ls 1000.-;

c) saimniecībās ar mazāk par 3 ha
derīgas zemes — visas ēkas kopa
Ls 500.—.

Ēkām jābūt piemērotām saimniecības
vajadzībām un pilnīgi lietojama stāvoklī.

5. Vispārēju vērtēšanu izdara bankas

valde bez izbraukšanas uz vietas, uz
iesniegto dokumentu pamata, paturot

tiesību apška'īt ieķīlājamo mantu un pa-
zemināt vērtību.

6. Novērtējot saimniecības, ņemamas
vērā tikai pie tām piederošās ēkas.
Vairāku saimniecību kopīpašumā stāvošu
ēku vērtība nav pieskaitāma nevienai no
šām saimniecībām. Ēkas, kuras izno-
mātas rūpniecības vai tirdzniecības uz-
ņēmumiem vai dzīvokļiem un nav saistītas
ar lauksaimniecības tiešām vajadzībām,
taksējamas kā lauku rūpniecības uz-
ņēmumi.

Speciāla taksācija.

7. Izsniedzamā aizdevuma suma, bez
speciālas taksācijas, nekādā gadījumā
nedrīkst pārsniegt vispārējās taksācijas
aprēķinu. Speciālā taksācija izdarāma
tanīs gadījumos, kad bankas valde to
atrod par vajadzīgu ; taksācijas izdevumus
sedz aizdevuma prasītājs.

8. Speciālā taksācija izdarāma, ap-
skatot ieķīlājamo mantu. Novērtēšanu
izdara bankas pilnvarotās personas, pie-
aicinot vajadzības gadījumos attiecīgus
lietpratējus.

Novērtējot jaunsaimniecības, kas iz-
dalītas un piešķirtas no valsts zemes
fonda, bankā var speciālas taksācijas
vietā pieņemt fonda zemes vērtēšanas
virskomisiļas izdarītu taksāciju.

9. Mantas speciālai taksācijai nepie-
ciešams plāns, uz kura atzīmētas at-
sevišķu zemēs kultūru robežas, saskaņā
ar patieso stāvokli dabā.

10. Pilnvarotām personām, kuras iz-
dara apskatīšanu, ir jāizpēta visi saim-
niecības apstākļi, kas var iespaidot
ieķīlājamās mantas vērtību, un it sevišķi
jāpārliecinās:

a) vai mantas ārējās robežas ir dabā
skaidri apzīmētas saskaņā ar iesniegto
plānu; x

b) vai atsevišķu zemes kultūru robežas
un platības saskan ar plānu, vai
mantai netrūkst vajadzīgu saim-
niecības ēku, un vai viņas atrodas
lietojamā stāvoklī;

c) vai ieķīlājamās mantas zeme tiek
pienācīgi apstrādāta un vai saim-
niecība spējražot pietiekošu vairumu
lopbarības;

d) par zemes nomu un pirkšanas cenu
attiecīgā apvidū;

e) par ēku apdrošināšanas sumu.

Speciālā novērtējuma suma nedrīkst
pārsniegt:

1) divpadsmitkārtīgo parasto vietējo
zemes gada nomu ;

2) vērtējamās mantas vidējo tirgus
cenu.

11. Par nekustamas mantas vērtību
pavairojošiem apstākļiem uzskatami:

a) izdevīga robežu līnija;
b) izvestas meliorācijas;
c) stipras, lietderīgi iekārtotas ēkas

labā stāvoklī;
d) samērā augsta lauku un pļavu

kultūra;
e) labvēlīgs samērs lauku, pļavu un

ganību starpā;
f) pietiekoša meža platība;
g) saimniecības vajadzības pārsniedzošs

dedzināmas kūdras vairums un
pakaišu (sūna kūdras) bagātība;

h) pastāvīga izdevība dabīgu mēslu
piegādāšanai no ārienes;

i) rūpniecības ietaises pašas saim-
nieču as ražojumu un vietējo zemes
bagātību izmantošanai;

j) ērta satiksme un pilsētu tuvums.

12. Paliekošu m lioracijas vēitību var
pieskaiti zemes vērtībai, aprēķinot melio-
rācijas vērtību līdz 5&°/o no' ieguldītā
kapitāla, ja speciālam novērtējumam par
fjamatu ņemtas v spārējas taksācijas
norma;.

B. Lauku rūpniecības mantas.

13. Lauku rūpniecības uzņēmumi (dzir-
navas, ķieģeļnicas, kaļķu cepļi un taml),
kā ari atsevišķas, dzīvokļiem izīrējamas
ēkas (6. p.) novērtējami tikai pēc speci-
ālas taksācijas, kuru izdara bankas piln-
varotās penonas.

1. piezīme. Pie rūpniecības uzņē-
muma piederošā zeme ar lauksaim-
niecības ēkām novērtējama atsevišķi,
piemērojot lauksaimniecības neku-
stamas mantas taksācijas no'eikumus.

2. piezīme. Dārzu un dīķu saim-
niecības un kopmoderniecības tak-
sējamas pēc īpašiem noteikumiem;

14. Rūpniec bas uzņēmuma vērtība
aprēķināma, pamatojoties uz viņu:

a) materiālo vērtību (15.) un
b) ienākamu vērtibu (ienesīgumu)

(18. p.).

15. Noteicot rūpniecības uzņēmuma
materia'o ver ību, jāaprēķina atsevišķi:

a) ar rūpniecību saistīto ēku vērtību
(16. p.),

b) udejs spēks un izbūve (16. p.) un
c) rūpniecības iekārta (17. p.).

16. Ar rūpniecība saistī'o ēku,ūdens-
spēka un vioa izbūves vērtība aprēķi-
nāma pēc klātpieliktiem tariiiem. Pie
ēku derīguma procenta, noteikšanas jā-
ievēro ēku vācams un stāvoklis, izman-
tošanas iespēja un lietde.ība (skat. pie-
lik. WN« 1 un 2).

17. Novērtējot rūpniecības iekārtu,
mašīnu vērtība nosakāma pēc to paš-
reizējās vērtības, piegriežot vērību mašinu
konstrukcijai, lietošanas ilgumam un stā-
voklim un izlietošanas iespējai citos uz-
ņēmumos.

Piezīme. Ja mašinu vērtība izrā-
dītos augstāka par apdrošināšanas
sumu, tad par . pamatu ņemama
pēdējā.

18. Noteicot rūpniecības uzņēmuma
ienākuma vērtību (ienesīgumu) (14. p. b)
ienākums (19. p) kapitalizējams ar 10°/o,
pie k m atkarībā no 20 pantā minētiem
apstākļiem dabūto vērtību var pamazināt
vai paaugstināt, bet ne vairāk kā par 25°/°.

19. Ienākumu aprēķina no iepriekšējā
gada ieņēmuma, atvelkot sekošus izde-
vumus :

a) ar rūpniecību saistīto ēku un iekār-
tas tekošo remontu,

b) nodokļus un nodevas,
c) apdrošināšanu,
d) personāla algas,
e) amortizāciju un citus ar eksploata-

c'ju saistītus izdevumus.
Ja_ pēc uzņēmuma grāmatā«n nibūtu

iespējams neteikt ienākumu, tad pēdējais
aprēķināms ne vairāk kā/e no ieņēmuma.

20. Nosakot rūpniecības uzņēmuma
ienākumu vērtību (ier.esīgumu), jāņem
vērā:

a) ražošanas spē,as un šo spēju paš-
reizējā izmantošu na,

b) atrašanās vieta, apkārtne un sa-
tiksmes ceļi,

c) ienākumi par 2—3 iepriekšējiem
gadiem un

d) trūkumi iekārtā un organizācijā.

Rīgā, 1925. g. 27. aprilī.

Kredita departamenta direktori
A. Kārkliņš

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. Kačens.

[Pielikumus pie šī rīkojuma skat. 2. lapas pusē)

Mikss pai .ValdībaiVāstaeiV likot no 1. janvāru:
Saņemot ekspedīcija:

pat 1 mēnesi 1 lats 50 sant.
piesūtot mājā un pa pasta:

p., i mēnesi . 1 lati 80 sani
p« atsevišķu Bamora: saņemot

ekspedīcijā .......— , g m
Fil atkalpārdevējiem . . , . — . 7 .

Latvijas valdības _y^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JKg^^^ B^^

svētdiena*
un avētkudiena*

Redakcija:
iw^ŠPil ll|i§rļ|» Kantoris un akapedicija:

Rlgl, pili J& 3. Tel. JĀ S-§9 v&ĒmuĒIM R̂!g> P** »• Tel-**"Rnaas stoadas ao 11—12 ^TJS^^^&Hr Atvērs no paiks ea 9—3

Sludinājuma maksa:
. a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejl|am 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 ,



2 Valdības Vēstnesi» Nr. s^

EKU NOVĒRTĒŠANAS TARIFS. Pielikums j& i
"""" '

Ceaa latos par 1 kvadrātmetru no apbūves platības.

1 ' 2 3 4 5 6 7 8
"~

g

3 Ēku šķiras noķieģe- no akrne- no ka lķu no mālu neaptēstiem no apaļiem
b^maļd^b^bez <t

§
|iem g'kleka- »*? b*em b-»iem apšuvumu apšuvuma

I. Rūpniecības ēkas (fabrikas, darbnīcas) pama- Pagnbs 8 8—
_ _ — — — __

tlgi un stipri būvētas, velvētiem griestiem, I stāvs 22 18 —
_ — — — _ . __

uz dzelzs stabiem vai sijām un citam dzelzs II stāvs un citi stāvi 14 12 —
_ _

— — — _
,, konstrukc. u. taml. Bēniņi 10 10 — — — — — __ _ (
II. Rūpniecības ēkas (fabrikas, darbnīcas) Pagrabs . 88 —

_ — — — — __
vienkārši būvētas, koka sijām, uz koka, dzelzs I stāvs 18 16 — — 14 — 15 —

__
vai čuguna stabiem un taml. II stāvs un citi stāvi 13 11 — _ n — 10 — _

Bēniņi 8 8 — _ 8—8— _

III. Rūpniecības ēkas, viegli būvētas; nolikta- Pagrabs 7 7_ '_ 6 — — — —
vas un tamlldz. būves. I stāvs 14 12 , — — 11 —* 10 — _

II stāvs un citi stāvi 10 9 — — .'8 — 7 — .
Bēniņi 7 7 <y-4 -r '6 — 6 i — _

IV. Dzīvojamas ēkas, labi un glīti būvētas, ar Pagrabs 6 6 ; — — 6 — — — —
pamestām un apšūtām sienām un griestiem, I stāvs 20 19 — — 15 — — — —
ar krāsotām vai parketa grīdām, baltām II stāvs un citi stāvi 14 12 — — 10 — — — —
krāsnīm u. t. t. Bēniņi 8 8 — — 7 — , — . — . —

V. Dzīvojamas ēkas, vienkārši būvētas. Pagrabs 5. 5 — — 5 4 — — , —
I stāvs 11 10 7 5 8 7 7 — —

II stāvs un citi stāvi 9 8 6 6 7, 6 6 — —
Bēniņi 5 5 4 — 4 4 4 — —

VI. Smēdes, labības kaltes un siltumnīcas. 11 10 7 6 87 7 — —

VII. Klētis, pieliekam 5s telpas un līdzīgas ēkas Pagrabs 4 4 — — 3 .2\ — — -r-
. ' ar griestiem un grīdām vai klonu. I stāvs 6,5 6 4 3,5 5,5 4 4 — —

II stāvs un citi stāvi 5 4 3 2,5 3,5 3 3 — —
;

Bēniņi 4 3,5 2,5 — 3 2,5 2,5 — —

VIII. Veļas mazgātavas, pirtis un rijas. 8 7 4,5 3 6 4. 3,5 — —

IX. Kūtis un staļļi:
a) ar ugunsdrošiem griestiem, 9 86 5 7 6 6 — —
b) ar koka griestiem. 5 4,5 3,5 3 4 3,5 3,5 — —

X. Šķūņi un līdzīgas ēkas:
a) ar cietām sienām, 4 -3,5 2,5 2 3 2,5 2,5 2 —
b) ar vaļējām sienam. 3 2,5 1,5 1 — — — — 1

XI. Jumti (pēc ēkas apbūves platības). b) ar dzelzs konstrukciju: XIII. Rūpniecības ēku atsevišķi skursteņi.
a) ar koka spāru konstrukciju : skārda Ls 7,— , Cena Ls par gabalu :

skārda vai šīfera Ls 4,— dakstiņu „ 6, Augstums metr. Ķieģeļu Dzelzs
dakstiņu _ „ 3,5 XII. Atsevišķi stāvoši pagrabi. no 12 līdz 25 . . . . 1000 200
papes, dēļu vai šindeļu „ 2,— Griestu konstrukcija: . no 25 līdz 30 2000 300
salmu vai niedru 1,- ar dzeizs sijām / . . Ls 9 _ augstāki par 30 2500 400
ska.du vai lubu „ 1,5 apaļām vai krustu velvēm , ....... 8^

bez velvēm „ 6,—

Pielikums Jsfe 2.
II. Ūdens spēka t ar i f i.

Ūdens spēks, ja tas var nodarbināt vienu maļamo, putraimu vai bldelgaņģi,
zāģu gateri, vienu komplektu vilnas kāršamo mašinu vai ari citas mašinas, kas
prasa apmēram 10 zirga speķu,

1) 12 mēnešus — vērtējams Ls 250,—
2) 9, 10, 11 mēnešus — „ „ 170,—
3) 6, 7, 8 mēnešus_ — „ „ 110,—
4) mazāk par 6 mēnešiem — ļ' , „ 70,—
Pie lielāka ūdensspēka tarifi proporcionāli paaugstināmi.
1. piezīme: Ja atsevišķi gaņģi vai attiecīga iekārta katrs netiktu no-

darbināti cauru gadu, bet tikai periodiski, tad pie ūdens spēka vērtības
noteikšanas ņemama šo atsevišķo gaņģu un iekārtas nodarbināšanas laika
kopsuma mēnešos.

2. piezīme: Pēc šī tarifa vērtējams ari izbūvei piešķirtais ūdens spēks,
kura lielums un izmantošanas laiks (mēneši gadā) katrā atsevišķā gadījumā
jāaprēķina.

III. Ūdens būvju tarifi.
Ūdens būves — dambju, turbinu, aku, slūžu u. t. 1. sienas, atkarībā no viņu

stāvokļa un derīguma, vērtējamas sekosi:
a) akmeņa mūra Ls 3,— 15 par kubikmetru,
b) betona vai cementa Ls 2,— 20 par kubikmetru,
c) koka Ls 1,-8 par kvadrātmetru.
Ja ūdens būvju pamatu dziļums izmērīšanai nav pieejams, tad tas pieņemams:

akmeņu un betona buvem 1,5 metra un koka būvēm — 2 metri.
Ūdens būvju vērtību var pazemināt atkarībā no nepiemērotas vai neracionelas

izbūves, bet ne vairāk kā par 30%.
IV. Ķieģeļu cepļu tarifi.

1) Ķieģeļu dedzināmās krāsnis vērtējamas pēc mūru (sienu, pārsegumu, velvju
u. 1.1.)" kubatūras, pieņemot jaunam labā stāvoklī etošam mūrim sekošascenas:
a) ķieģeļu mūrim par 1 kubikmetru „ 10,—
b) akmeņu . ."* _ , 6,—
c) kleķa, nededzinātu ķieģeļu un taml. mūrim par 1 kubikmetru . Ls 4,—

Piezīme: Šī vērtība procentuāli pazemināma atkarībā no krāsns ve-
^cuma un stāvokļa.

2) Citas pie ķieģeļu cepļiem piederīgas ēkas vai to daļas vērtējamas pēc attiecīgā
ēku tarifa.

3) Ķieģeļu rūpniecībai piešķirtā un izmantojamā zeme vērtējama sekosi:
ar 1 līdz 2 metri bieziem mālu slāņiem . . . . Ls 450 par ha
ar 2. „ o „ „ „ „ ..• .., 500 „ „
ar pāri par 3 metri bieziem mālu slāņiem , . . „ 600 „ „
bet pārējā zeme vērtējama pēc A. nod. noteikumiem
Piezīme: Ķieģeļu rūpniecībai izmantojamās zemes vērtību var paaugstināt

vai pazemināt, bet ne vairāk kā par 30°/o, atkarībā no mālu slāņu
īpašībām un viņu atrašanās dziļuma no zemes virsus.

V. Kaļķu cepļu tarifi.
1) Kaļķu dedzināmās krāsnis vērtējamas pēc mūru (sienu, pārsegumu, velvju

u. t. t.) kubatūras, pieņemot jaunam, labā stāvoklī esošam mūtim sekošas
vienības cenas:
a) ķieģeļu mūrim par 1 kub. metru . . . . . . Ls 10,—
b) akmeņu „ 6,—
c) kļeķa, nededzinātu ķieģeļu un taml. ..... „ 4,—

1. piezīme. Šī vērtība procentuāli pazemināma atkarībā no krāsns
vecuma un stāvokļa.

2) Citas pie kaļķu cepļiem piederīgas ēkas vai to daļas vērtējamas pēc attiecīga
ēku tarifa.

3) Kaļķu dedzināšanai piešķirtā un izmantojamā zeme vērtējama sekosi:
a) ar šūmkaļķu akmeņa slāņiem 1,5 līdz 2 mtr. bieziem . Ls 4500 par ha
b) ar īsta kaļķakmeņa slāņiem 1,5 līdz 2 mtr. bieziem . . » 1500 »
c) ar dolomita slāņiem 1,5 līdz"2 mtr. bieziem .... „ 600 » _»

4) Ja slāņu biezums lielāks par 2 mtr., tad vērtība paaugstināma, bet ne vairāk
kā par 75%; ja mazāks par 1,5 mtr, tad vērtība pazemināma, bet ne vairāk
kā par 50°,'o; zemes ar kaļķakmeņa slāņiem zem 0,5 mtr. biezuma, ka ari
pārējā zeme vērtējama pēc A. nod. noteikumiem.
Piezīme: Kaļķu rūpniecībai izmantojamās zemes vērtību var paaugstināt

vai pazemināt, bet ne vairāk kā par 30%, atkarībā no kaļķu slāņu īpaši-
bām un viņu atrašanās dziļuma no zemes virsus.

:—?— ?? ——^~^^^ m^

.. *?? .... ... i i. m -i Saraksts apstiprināts ministru kabineta
Aizsargu mežu, dabas pieminekļu un parku izmaiņas saraksts Nr. 1 š g. ie. apriļa sēdē. :_

Izmaiņas:
NsHs _ . —^- Skaitās _, .

Aizsargu Izsludināta ? . Piezīmes ;
pec N o s a, u k u m s Apriņķis „__, & Izsludināts , ' . izslēgts no ieskaitīts aizsardzība fc.w«j«nrikategorijas platība ha aizsardzības aizsardzībā . un paskaidrojumi

kārtas ha . ha ha

1. Meiranes m. parks Cēsu Parks 1923.g. „V. V." Ne 145 5,68 5,68 — —
2. Kalnamuižas sanatorijas aizsargu mežs Jelgavas Aizsargu mežs 1924. g. „V. V." Ms 35 39,15 7,07 — 32,08

Mežu departamenta direktora vietā F r. L o d i ņ š.

Mežniecības daļas vadītājs J. O z o 1 s.

2. sekcijas vadītājs A. B i t n e r s. ;
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Saraksts apstiprināts ministru kabineta š. g. 16. aprija sēdē.

Saraksts Nr. 7 aizsargu mežiem, dabas pieminekļiem, parkiem un alejām.

p ēc
Objekta nosaukums Apriņķis Pagasts Platība ha Aizsargu kategorija Piezīmes

kārtas . ļ

1. Istras ezera «Lielā sala" ...... Ludzas fstras i 8,10 Dabas piemineklis
2. Bebrenes muižas parks Jiukstes Bebrenes - 6,70 Parks
3 Raunas-Cimze aleja . Cēsu Raunas 4,00 Aleja
4. Raunas-Bormaņu aleja ....... .„ ? 3 50
5. Raunas šosejas aleja. ....... „ .-? 4 no
6. Raunas Mariikalna aleja ....... ? ?? ? ? > 4,00
7. Raunas-Māc tāja muižas aleja .... „ „ 3^0ļ Raunas-Vieķis aleja Baižkalna 4,00 "
9. Grašu muižas par» \ Qrašu 5,00 Parks
10. Kodikis-karalis Slokenbekas pag, ... Tukuma Šlokenbekas 25 mDabas piemineklis
ļl. Smiltenes pilskalns ........ Valkas Smiltenes 1,71
12, Stāmenenes muižas alejas gar ceļu no Madonas Siāmerienes ap 3 km Aleja

Stamerienes stacijas uz Vec-Gulbeni .
13. Jaun-Laicen'j muižas parks ar alejām. . Valkas JaunLaicenes 19,85 Parks un alejas
tļ. Jumpravmuižas parks . . . . . ... Bauskas Codes 3,50 Parks
15. Vit Susejas muižas parks Ilūkstes Susejas 2,34
16. Aizkraukles muižas parks . . ..... Rīgas Aizkraukles 1,90
17. Aizkraukles muižas aizsargu meži . . . „ 14,90 Aizsargu mežs
18. Strazdes muižas parks un aleja. . . . Talsu Strazdes 3,00 Parks un alejas
19. Kukšu muižas parks un alejas .... , Zemītes 2,00 »-' »- .

20. Putnu grava Jaunpils pig. . . . . . Rīgas Jaunpils 19,01 Aizsargu mežs
21. Rāmas muižas parks un alejas .... „ Nurmižu 0,54 Parks un alejas
22. Popes muižas parks. Ventspils Popes 4,83 Parks
23. Popes muižas alejas , „ 2,32 Aleja
24. Popes pag. sabiedrības aleja ....... „ „ 0,44
25. Popes draudzes alejas ....... „ n 0,25
26. Aumeisteru muižas alejas ...... Valkas Aumeis eru 6,8* km "
27. Grundzāles muižas alejas ...... „ Gaujenes 2,5 km
28. Zvārtavas muižas alejas ....... „ Zvārtavas 3,8 km
29. Bormaņu muižas alejas. ...... „ Bormaņu 7,2b km
30. Kapscdas muižas parks Liepājas Medzes 2.00 Parks
31. Aizdzīres-Riebiķu pusmuižas pakalne . . Talsu Kandavas 17,75 Meža parks
32. Kandavas muižas pakalne ....... n „ 20,25 .

Mežu departamenta direktora vietā Fr. L 0 d i ņ š.
Mežierīcības daļas vadītājs J. Ozols.

____^ ^' sekcijas vadītājs A. B i t n e r s.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Atsaukums.

Zemkopības ministrija atsauc Jelgavas
apriņķa, Volguntes pagasta zemes gabala
.Ceri A\ ar hip. Ns 3522, ie skaitīšanu
valsts zemes fondā, kas publicēts 1923. g.
.Valdība» Vēstnesī" Ns 117, tek. Na 504
un paziņo, ka šis nekustamais īpašums
netiek atsavināts

1925. g. 28. aprilī.
Zemkopības ministrs M. G a i 111s.
Zemju pārvaldes priekšnieks

E.Maciņš.
Mērniecības daļas vadītāja vetā

E d. D a u g u 1s.

Latvijas pastmarkas.
Tiek izlaistas jaunu vērtība tagadējā'

parauga ģerboņa pastmarkas: 6 san^
timu — zaļi-dzeltenas; 15 santimu — tumši
sarkanas; 25 santimu — gaiši zilas un
30 santimu — rozā krāsā. Jaunās past-
markas izgatavo valstspapiru spiestuve
un tās ir derīgas tiklab iekšzemes kā
ārzemju sūtījumu apmaksai. No mi-
nētām pastmarkām — 25 santimu vēr-
tības — ir jau apgrozībā, bet pārējās
atrodas vēl darbā.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

iecelšanas.
Pavēle N° 218.

' 1925. g. 23. aprilī.
"'gas muitas uz brīva līguma pamata dienestā

«stāvošais jaunākā muitas uzrauga vietas palīga
«Pildītājs Richards Liepiņš, kā nokalpojis
""utas resora dienestā sešus mēnešus, apstiprināts
,™a,a Par štata darbinieku, skaitot no š. g.
^ aprīļa.

Pavēle Ns 219.
1925. g. 23. aprilī.

si?asmuitas uz brīva līguma pamata dienestā
izn i!™sais jaunākā muitas uzrauga vietas palīga
i'm'taJs/ ētersK a 1 n i ņ š, kā nokalpojis muitas
tur «?'. nestā sešus mēnešus, apstiprināts amata
* stata darbinieku, skaitot no š. g. 21. apriļa.

Pavēlei 220.
1925. g 23. aprilī.

sastā'^ - muitas "z br'va līguma pamata dienesta

izDiJ-r-3'5 iaunakā muitas uzrauga vietas palīga

reso-, is Arturs R o b u r g s, kā nokalpojis muitas

Par t i nestā sešus mēnešus, apstiprināts amatā
siata darbinieku , skaitot no š. g. 20. apriļa.

Pavēle Ns 221.

Indr» 1925" & 23'PrilL

Ansis k tnuitas kandidāts uz eksperta amatu
"o dip„A' e v s uz paša lūguma pamata atlaists

Pam T' skaitot "0 š. g. 22. aprija
(dl J: A' Krieva s. g. 21. apriļa lūgums
apartamenta ienāk. Ns 7068).

Pavēle Ns 222.

Ķ. 1925. g. 23. aprilī.
Mārtiņ, "eas)aunākam muitas uzraugamMikelš am nr °- ^ t r e i 1 a m, kā nepārtraukti nokalpoju-
mus %,, tnuha vienā un tanī pašā amata piecus
«maksa f ņa ar c'vildien. lik. 17. p. noteikumu,
PienākJ- a PaPil( lu alga 10°/o apmēra no viņam

bas Pamatal gas, sākot no š. g. 19. aprija.

Pavēle Ns 223.
1925. g. 23. aprilī.

Rīgas muitas jaunākam muitas uzraugam Augu-
stam Jēkaba d. U s t u_ p a m, kā nepārtraukti no-
kalpojušam Rīgas muitā vienā un tani pašā amatā
piecus gadus, saskaņā ar civildien. lik. i7. p. no-
teikumu, izmaksājama papildu alga !0/°o apmērā
no viņam pienākušās pamatalgas, sākot no š. g.
22. apriļa.

Pavēle Ns 224.
1925. g. 23. aprilī.

Rīgas muitas jaunākam muitas uzraugam Pēteram
Pētera d. Lapsiņām kā nepārtraukti nokal-
pojušam Rīgas muitā vienā un tanī pašā amatā
piecus gadus, saskaņā ar civildien. lik 17. p. no-
teikumu, izmaksājama papildu alga 10°/o apmērā
no viņam pienākušās pamatalgas, sākot no š. g.
23. apriļa.

Pavēle Ns 225.
1925. g. 23. aprilī.

Augusts Indriķa d. Ozoliņš pieņemts Indras
muitā par jaunākā muitas uzrauga vietas palīga
izpildītāju uz brīva līguma pamata, skaitot no š.g.
24. apriļa ar .algu pēc XIX. amatu kategorijas,

Ozoliņam izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
ja tādas tam nāktos.

Pavēle Ns 226.
1925. g. 23. aprilī.

Kārlis Augusta d. K r i e v i ņ š pieņemts Indras
muitā par jaunākā muitas uzrauga vietas palīgu
izpildītāju uz brīva līguma pamatā, skaitot no
š. g. 24. apriļa ar algu pēc XIX. amatu kategorijas.

Krieviņam izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
ja tādas tam nāktos.

Pavēle Ns 227.
1925. g. 23. aprilī.

Sakarā ar Rīgas muitas pagaidu lietošanā atro-
došos tvaikoņa „Inženiers" nodošanu līdz ar viņa
personālu atpakaļ Rīgas ostas valdei, minētā
tvaikoņa personālu : stūrmani Miķeli S t r a u p -
man i, I. mašinistu Augustu Pareizu,
II. mašinistu Kārli Mēlen .bergu un kurinā-
tāju Jāni Sproģi, ku[iem par tvaikoņa _Jnže-
niers" atrašanos laiku Rīgas muitas lietošanā aiga
tika izmaksāta no Rīgas muitas līdzekļiem, izslēgt
no Rīgas muitai piekomandeto darbinieku un algu
sarakstiem, skaitot no š. g. 16. apriļa.

Pamats: Rīgas muitas ,š g. 22. apriļa
raksts Ns 8442 un tvaikoņa „Inženiers" nodo-
šanas: pieņemšanas akts Ns57 no š g. 15. apriļa.

Pavēle Ns 228.
1925. g. 23. aprilī.

Rīgas muitas vecākam muitas uzraugam Mār-
tiņam Kārļa d. I n n u s, ka nepartrauktļ nokal-
pojušam Rīgas muitā vienā un tanī pašā amatā
piecus gadus, saskaņā ar civildien. lik. 17. p. no-
teikumu, izmaksājama papildu alga _10°/o apmēra
no viņam pienākušas pamatalgas, sakot no š. g.
19. apriļa.

Pavēle *fe 229.
. 1925. g. 23. aprilī.

Rīgas muitas vecākam muitas uzraugam Adoliam
V ī t o 1 i ņ a m, kā nepārtraukti _ nokalpojušam
Rīgas muitā vienā un tanī paša amata piecus
gadus, saskaņā ar civildien. lik. 17. p. noteikumu,
izmaksājama papildu aIga_ 10°/o apmēra no viņam
pienākušās pamatalgas, sakot no š. g 19. apriļa.

Pavēle Ns 230.
1925. g. 23. aprilī.

Rīgas muitas vecākam muitas uzraugam Jāņam
Mārtiņa d. S t r e i ] i m, kā nepārtraukti nokalpo-
jušam' Rīgas muita viena un tanī pašā amata
piecus gadus, saskaņa ar civildien. lik. 17. p. no-
teikumu izmaksājama papildu alga 10° o apmēra,
no viņam pienākušas pamatalgas, sākot no š. g.
19. apriļa.

Pavēle Ns 231.
1925. g. 23 aprilī.

Liepājas muitas jaunākam muitas uzraugam
Ernestam Kristapa d. U 1 p_e. kā nepārtraukti no-
kalpojušam Liepājas muitā vienā un tanī pašā
amata piecus gadus, saskaņā ar civildien. lik.
17. p. noteikumu, izmaksājama 'papildu alga 10°,o
apmērā no viņam pienākušas pamatalgas, sākot
no š. g. 15. apriļa.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. V i 1s on s.

Personallietu pārzinis A. Liepiņš.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 30. ap-

rilī, pulksten 7/* vakarā, pilsētas I. pa-
matskolai par labu Rūdolfa Blaumaņa
drāma „Ugunī\ _ Piektdien, 1. maijā,
pulksten 7Va vakara, Lilijas štengel
viesu izrādē Anri Bernsteina BZaglis".
Sestdien, 2. maijā, pulksten 7/» vakarā,
Šekspira komēdija „Spītnieces pre-
cības". Svētdien, 3. maijā, pulksten
2 dienā, par tautas izrāžu cenām A.
Strindberga drāma „Rei b o ni s". Pīkst.
7^2 vakarā Bernara Šova drāma „Svētā
Žanna". — Pirmdien, 4. maijā Kon-
rāda Kvēpa skatuves darbības jubilejā
R Blaumaņa populārā drāma «Pazu-
dušais dēls.

Latvija un citas valstis.
Mūsu attiecības ar Lietavu.

Rīgā, 29. aprilī. Sakarā ar Lietuvas
ārlietu ministra Čarņecka viziti Latvijā
ārlietu ministrs Z. A. Meiero-
v i c s LTA līdzstrādniekam izteicās: La-
tvijas tauta un viņas valdība ir ļoti
priecīgas par mūsu kaimiņvalsts ārlietu
ministra apciemojumu, kas lielā mērā
palīdzes tiešās sarunās pārbaudīt un no-
skaidrot Lietavas-Latvijas politiskās at-
tiecības un stiprinās dabīgās saites un
nepieciešamo kopdarbību starp brāļu
tautām. Mēs gribam šīssaites ari formeli
nostiprināt, noslēdzot kā pirmo soli
ar Lietavu šķīrējtiesas līgumu, kas
pieradīs visai pasaulei mūsu Tautu sa-
vienības garā un miera centienos pama-
tojošos politiku.

Saimnieciskā laukā pieliksim visas
pūles, lai tuvotos Lietavai līdz ciešākai
saimnieciskai un muitas apvienībai, bet
saprotot techniskās grūtības šinī jautā-
jumā, centīsimies realizēt plašāko pro-
ģramu, kāda tagadējā momentā iespē-
jama, meklējot kopējus ceļus, kas
nodrošinātu abu valstu saimniecisko uz-
plaukšanu un savstarpējo ekonomisko
attiecību sekmīgo attīstību.

Rīga.
Rīgas darba tirgus.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes
paziņojuma, Rīgas darba apgāde š. g.
marta mēnesī apmeklēta sekosi:

>s3 jy i«j ^ '33<u o) 0. oj v
£ > 3 'giS

<z> ? ~

Darba meklētāji . 2050 1921 3971 4684
Brīvas vietas . . 539 735 1274 1860
No tām ārpilsētās. 294 59 353 650
Aizņemtas vietas. 465 654 1119 1732

Vīriešu nodaļā pieteicās 1004 nemācīti
stradnieki,_ sieviešu nodaļā — 1031 ne-
mācīta strādniece. Dienas alga nemācī-
tam strādniekam iztaisa caurmērā Ls 2,82,
nemācītai strādniecei — Ls 2,20.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1925. gada 30. aprīlī.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,08 — 25,20
100 Francijas franku . . . 26.9J — 27,40
100 Beļģijas franku .... 26,10 — 26,60
100 Šveices franku .... 99,90 — 100,90
100 Itālijas liru 21,05 — 21,45
100 Zviedrijas kronu . . . 138,85 - 140,25
lOg Norvēģijas kronu . . . 84,15 — 85,85
100 Dānijas kronu .... 95,45 — 97,35
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,00 — 209,05
100 Vācijas marku . . . . 122,00 — 124,50
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietavas litu..... 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105—112

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

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacen».
Zvērināts biržas maklers Th. 5 u m m e r s.

Literatūra.
Latgalīšu Skolotāju Savienība žurnāls L a tg 01 a s

skola N° 5.

.Kopdarbība". Populari-zinātnisks mēneš-
raksts Ns 4.

Redaktors: M. Arons.
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Tiesu sludinājumi. ]
Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz Pēteja Jāņa d. Bulle
lūgumu un savu 1925. g. _ 7. apriļa
lēmumu paziņo, ka lūdzējs Pēters Jāņa
d Bulle: 1) ka atbildētājs, pēc Cēsu-
Valkas apriņķa I. iecirkņa miertiesneša
1904. g. 22. apriļa ar_ Ns 747 izpildu
lakstu un tiesu izpildītajā P. Belousova
1904. g. 23. _ junija ar Ns 996 rakstu par
labu bar. Kārlim Kruedeneram 184 rbļ.
60 kap. ievestas atzīmes uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., Ramkau muižas
zemnieku zemes ,Gala-Jaunatu mājām"
ar zemes grāmatu reģ. J* 1839 un
2) pēc tā paša Cēsu-Valkas apriņķa,
I. iecirkņa miertiesneša 1904. g. 5. marta
at Ns 414 raksta un tiesu izpildītāja P.
Origorija 1904. g. 15. jūnijā ar Mš 1578
raksta par labu Jānim Ludzeniekam
170 rbļ. ar 6°/o, skaitot no 1904. g.
7. janvaja līdz samaksas dienai un 5 rbļ.
tiesas un rietas vešanas izdevumu ievestas
atzīmes uz to pašu nekustamo īpašumu,
ar to pašu 1925. g. 7. apriļa tiesas
lēmumu ir dzēstas.

Pamatojoties uz augša izteikto un civ.
proc. lik. 146082. p. apgabaltiesas III. civil-
nodaļa uzaicina bar. Kārli Kruedenēru
un Jāni Ludzenieku ierasties tiesā dēļ šo
augšā minētā parāda saņemšanai, kūja
nauda iemaksāta tiesas depozitā kopsumā
Ls 7,84 jeb personas, kurām būtu
tiesības uz šo naudu.

Rīgā, 1925. g. 16. aprilī. Nš 2805
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

1507 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ;
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Marijas Emilijas Kārļa m. Rengart, afa\
Labanovskij, dzim. Peled pilnvarnieka
zv. adv. Heinricha Rūsa lūgumu un savu
1925. g. 21. apriļa,lēmumu, paziņo, kā
parādnieks Voldemārs Rengarts parādu
pec obligācija par 1500 rb., apstiprinātas
1907. g. 9.jūlija ar Ns 703 uz nekustamo

īpašumu Gesu apriņķī, Iršu muižas zem-
nieku ~ž emes _ Lejas Kaivan Ns 29 mājām
ar zemes grāmatu reģ. Ns 2965, izdotas
no Voldemāra Rengarta par labu Pēterim
Jāņa d. Blumam, kuru obligāciju Fridrichs
Jēkaba d Kainažs, kā blankocesionars
ir cedējis atkal blanko ir samaksājis,
bet šī _ augšā minētā obligācija j gājusi
zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju pie-
teikties tiesā sešu mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies

^
obligāciju atzīs par iznīcinātu

un lūdzējam dos tiesīou prasīt parāda
d sēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 23. aprilī. NS 2831
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2202 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
valsts zemes bankas lūgumu un savu
1925. g. 21. apriļa lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Jānis Kalniņš parādu par
1001 rbļ. 65 kap., apstiprinātu uz dāvi-
nāšanas līgumu pamata no 4. apriļa
1888. g. uz nekustamo īpašumu Rīgas
apriņķī, Stukmaņu muižas zemnieku
Lejas Doktoru mājām, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 3699, kā pirkšanas sumas at-
likumu par labu grafam Teodoram Me-
denam, ir samaksātas 28. februārī 1923. g.,
bet šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto_ obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī', un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 23. aprilī. J* 2917
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2198 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Jāņa Jāņa d. Lapa lūgumu un
savu 1925. g. 15: ap _riļa lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Jānis Jāņa d. Lapa
parādu pēc obligācijas par 1200 rbļ.
apstiprinātas 1874. g. 4. martā ar Ns 232
uz nekustamo īpašumu Rīgas apr., Liel-
jumpravas muižas _ zemnieku zemes
Torban Mārtiņa mājām ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1730, izdotas no Mārtiņa Lapa
pat labu bar. Henriettei Fitinghoff, dzim.
i.Berg, kura pārgājusi uz Andreju Jāņa
d. Zemuli, kā blankocesionaru, kas vļņu
ir cedējis atkal blanko ir samaksājis
viņas beidzamai kreditorei Jumpravas
krāj-aizdevu sabiedrībai, bet šī augša
minētā obļgacija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam deļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājusi .zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. cļvilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi", un aizrāda,

ka, ja šīs personas noteiktā laika ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 20. aprilī. Ns 414

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1811 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Anža Reiņa d. Korpa pilnvar-
nieka zv. adv Antona Ozola lūgumu un
savu 1925. g. 15. apriļa lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Anžs Reiņa d. Korps
parādu pēc obligācijas par 2500 rbļ,,
apstiprinātas 1905. g. 4. aprilī ar Ns 354
uz nekustamo īpašumu Cēsu apriņķī,
Veļķu muižas zemnieku zemes Jaun-
ventes Ns 7 mājam ar zemes grāmatu
reģ. Ns4240, izdotas no Anža Korpa par
labu Pēterim Ozolam ir samaksājis viņas
beidzamai kreditorei Vecpiebalgas lauk-
saimniecības krāj-aizdevu sabiedrībai,
bet šī augšā minētā obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ _ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kūjām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laika nepie-
teikties, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parādu
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 20. aprilī. Ns 2867

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1812 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062._ p. p„
ievērojot Kārļa Jāņa d. Bērziņa lūgumu
ūri savu-1925; g. _ 15. apriļa lēmumu, pa-
ziņo, ka Kārlis Jāņa d. Bērziņš parādu
pēc obligācijas par 2000 rbļ, apstipri-
nātas 1895. g. 19. aprilī ar Ns 186 uz
nekustamo īpašumu Valmieras apriņķī,
Ķoņu muižas zemnieku zemes mājām
.Pocepu" ar zemes grāmatu reģ. N» 587,
izdotas no Kārļa Jāņa d. Bērziņā par
labu Fiidrieham Ivana d. Veinberģim,
kura pārgājusi uz Antonu Indriķa d.
Hofmani, ka blankocesionaru, kas viņu
ir cedējis atkal blanko ir samaksājis
viņas beidzamai kreditorei Rūjienes krāj-
aizdevu sabiedrībai, bet šī augša minētā
obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tiesības
uz augšā aprādīto obligāciju pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot no
dienas kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī", un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju'atzīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmata.

Rīga, 1925. g. 20. aprilī. Ns 2356
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1813 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvllnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062p. p.,
ievērojot Valmieras tirgotāju un rūpnieku
biedrības lūgumu un savu 1925. g.
15 apriļa lēmumu, paziņo, ka parādniece
Valmieras tirgotāju un rūpnieku biedrība
parādu pec obligācijas par 1U0Drbļ., ap-
stiprinātas 1878. g. 28. septembrī ar N»,
uz nekustamo īpašumu Valmieras pils.
gruntsgabalu Nš 93 ar zemes grāmatu
reģ. Nš 93 un gruntsgabalu Ns 128 un
dārzu Ns 71 ar zemes grāmatu reģ. Ns128,
izdotas no Valmieras amatniecības biedr.
un Dziesmu vaiņaga par labu Jānim
Krerl, kura pārgājusiuz Valmieras krāj-
aizdevu-kasi ir cedējis tiesas depozitā
Ls 21,34, šīs augša minētās obligācijas
kapitāla un ° o°/o dzēšanai.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju ,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā,
skaitot na^dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par samaksātu
unludzējam dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1925. g. 18 aprilī. Ns 2465
Priekšs. v. A. B1 u m e n t a 1s.

1808 Sekretārs A. K a 1v.e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Jāņa Rudziša pilnvarnieka zv.
adv. Georga Riezenkampfa lūgumu un
savu 1925. g. 15. apriļa lēmumu, paziņo,
ka parādnieka Jāna RudzīŠa pilnvarnieka
zv. adv. Georga Riezenkampfsparādu
p.c obligācijas par 25,00 rbļ., atlikumā
no obligācijas par 4:1,000 rbļ. pirmatnējā
lieluma, apstiprinātas 1911. g. 30. jūnijā
ar Ns 2043 uz nekustamo īpašumu Rīgas
pils., 111. hipotēku ieciiknī ar zemes grā-
matu reģ. Ns 230, izdotas no Jāņa Pētera
d. Rudziša par labu Glafirai Fedora m.
Njemcov ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 521,58, šīs augšā minētās obligācijas
kapitāla un °/o°/o dzēšanai.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto _ obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,

skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda
ka, ja šīs personas noteikta laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējām dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmata. ..

Rīga, 1925. g. 18. aprilī. Nš 2628
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s

1807 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p

^
p., ievērojot Jāņa Pētera d.

Sebra lūgumu un savu 1925. g. 7. apriļa
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Jānis
Pētera d. Sebra parādu pec sekošām
obligācijām:

1) par 1000 rbļ., apstiprinātas 1911. g.
28. jūlijā ar Ns 604, uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Jaunlizumu muižas zemnieku
zemes Pudiņķakt (Pesčanaja) Nš 11
mājām ar zemes grāmatu reģ. Ns 3355,
izdotas no Pētera Andreja d. Sebra par
labu Jānim Perēja d. Sebrim;

2) par 1000 rbļ., apstiprināta 1914. g.
17. novembri ar Ns 576 uz to palu ne-
kustamo īpašutnu, izdota no Pētera Sebra
par labu tam pašam Jānim Pēlēja d.
Sebrim, Kas viņu ir cedējis blanko ir sa-
maksājis viņu beidzamai kreditorei Tirzas
kraj-aizdevu sabiedrībai, bet šīs [augšā
minētas obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ_ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatas, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civjlndaļas
uzaicina visas personas, kūjām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu
laika, skaitot rio dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesī",
un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laika nepieteiksies, obligācijas atzīs par
iznīcinātam, un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes gtāmatā.

Rīgā, 1925. g. 18. aprilī. Ns 2746
Priekšsēdi v. A. B1 u m e n t a 1s.

1809 Sekretārs A. Kalve.

Rīg , apgabalt.3. civilnod.,
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1923. g. 14.aug.
Ungurpils pagasta .Lielanžos" mirušā
Ādama Kriša d. Miķelsona ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisar.,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja_ minētas personas savas tiesības
ingša uzradītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 21. aprilī 1925. g. L. Nš2889
Priekšsēd. v. A. Kalve.

1975 Sekretārs A Veidners.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p
pamata paziņo, ka pēc 1906. g. 10. janv.
Kokneses pagastā miruša . Jaun-Bidegr"
mājas īpašnieka Jāņa (Johana) Kārļa d.
S t u k e n a (Stuķķena ari Stukkana)
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 21. aprilī 1925. g. L.Ns2938
Priekšsēd. v. A Veidners.

1970 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
samala paziņo, ka pēc 1916. g. 13. nov.
Lielā pagasta .Zādzenes Rozās" mirušā
Jāņa Jorģa (Jurģa) d Zemiša (Zemīte)
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem,, kreditoriem un 1.1, pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepieteiks, tad
ziņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 21. aprili 1925. g. L. Nš2935
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

1977 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
iz civ. ties. lik. 201U 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, ka pec 1914.g.9. augusta
Rīga mirušss Elizabetes-Matildes Hetera
meitasBalložtBallod), dzim. Michelson,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 21.aprih 1925. g. L.Nš2923
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1978 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1923. g 17. nov.
Rīgas leprozorija miīušā Jēkaba Peteji d
Maidava ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā at
to, tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem un t.1., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 21. aprili 1925. g. L.NŠ2572
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1979 Sekretārs A. Kalve.
Šigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 5. maijā 1925. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1924. g. 12. janvārī mirušā Jum-
pravas pag., .Nokalnu" mājas jaunsaim-
nieka Jēkaba Jāņa d. Teņa testamentu

Rīgā, 25. aprilī 1925. g. L.Nš3065
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2368 , Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
u šo paziņo, ka 5, maijā 1925. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1924. g. 12. jūnijā mirušā Ad-
lienas pag., .Skrobu" (Skribu) mājas
īpašnieka Rūdolfa Anža d. Zaļaisa
testamentu.

Rīgā, 27. aprilī 1925. g. L. Nš 2301
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2537 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa i. aprilī 1925. g.,
Aleksandras Feodora m. Hartman,
dzim. Černoglazova, prasības lietā pret
Valteri Hanmani par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulibu, kas
noslēgta 1920. g. 14. janvārī starp Valteri
Hartmani un Aleksandru Hartman, dzim.
CernogVazdv, atļaujot prasītājai saukties
savā meitas uzvārda .Čemoglazov" un
uzliekot atbildētājam par labu prasītājai
deviņi (9) latus 50 sant. tiesas un trīs-
padsmit (13) latus 33 sant. lietas vešanas
izdevumus, atļaut prasītājai iestāties jaunā
laulībā tūlīt, pēc sprieduma nākšanas
likumīga spēkā.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzēta laika_ neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 7. aprili 1925. g. Ns 433018/5 *7
Priekšsēdētāja b. E g I i t s.

1126 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. 4. civilnodaļa,
uz lik. par iaul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1. aprilī 1925. g.,
Jāņa Anža d. Berg maņā jprasibas lietā
pret Ustiniju Bergman, dzim. Antonov,
par laulības šķiršanu, aizmuguriski no-
sprieda : šķia t laulību, kas noslēgta 1913.g.
11. februārī starp Jāni Bergmani un Usti-
niju Bergman, dzim. Antonov.

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

Rīgā, 7. aprili 1925.g. Ns 433019/696
Priekšsēdētāja b. Eg 1 ī ts.

1114 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 18. martā 1925 g.
Aneles Teodora m. R u c i n s k i j, dziru.
Domartskaja, prasības lietā pret Josifu
Vikentija d. Rucinskij, par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta Rīgā 27. maijā 1917. gadā
starp Jositu Rucinskiij un Anelut Rucinskij
dzim. Domanskaja, uzliekot atbildētājam
pat labu prasītājai četrpadsmit (14) Ls
87 sant. tiesas un trīspadsmit (13) Ls
34 sant. lietas vešanas izdevumus, atļauj
prasītājai iestāties jaunā laulībā tūliņ pēc
sprieduma nākšanas likumīgā spēkā.

Ja atbildētājs civ. prov. lik. 728,. 731.
un 748. p.p. paredzēta laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēka.

Rigā, 7. apdlī 1925._g. Ns 433028/455
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

1115 Sekretāra-v. S t u r e.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 18. martā 1925. g.
Žano Anša d. Orabiņa prasības lieta
pret Erņiliju Annu-Ženiju Jāņa m. Drabiņ,
dzim. Udris, par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda:. šķirt laulību, kas
noslēgta Rīgā, sv. Jāņa draudzes baznīcā
1906. g. 24. septembrī starp Zano Dra-
biņu un Emiliju-Annu-Ženiju Drabiņ, dzim.
Udris, piešķirot prāvnieku bērnu Elfridu-
Annu Drabiņ, dzim. 1909. g. 22. aprilī
atbildētājai audzināšanai līdz viņas piln-
gadībai.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
nn 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīga speķa.

Rīgā, 7.aprili 1925.g. NŠ433027493
Priekšsēd. b. E g 1ī t s.

1116 Sekretāra v. Stūre.

Rīgai apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 18: martā 1925. g.
Jāņa-Alfrēda Jēkaba d. Kampe prasības
lietā pret Dori-Mariju Viļā m. Kampe,
dzim. Bauškeniek, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta Ripā, sv. Jāņa baznīcas draudzē
1913. g. 5. novembrī starp Jāni-Alfredu
Kampe un Dori-Mariju Kampe, dzim
Bauškeniek, piešķirot prāvn;eku dēlu
Albertu-Voldemam, dz m. 1914. g. 2. au-
gustā prasītajam audzināšanai līdz viņa
pilngadībai.

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

Rīgā, 7. aprili 1925. g. Nš433026/319
Priekšsēd. b. E g 1ī t s.

1117 Sekretāra v. S t ur e.

Rigas apgabalt.reģistrac.nodala
paziņo, ka ar viņas 1925. g. ig mJ,lēmumu pārreģistrēta .Tirdzniecība, ,,rūpniecības ka potāju aroda savienība ?zem jauna nosaukuma: .Tirdzniecībaun rūpniecības strādnieku arodniecisks
biedrība," kā ari reģistrēti biedrība*biedru pilna sapulcē 8. febr. 1925pieņemtie grozītie statūti. ' &

Nodaļas pārzinis E e 1 ī t«
1253 Sekretārs F r i d r i c h s ft n .
Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 18 mart»lēmumu pārreģistrēti .Jumpravas iahdanbas biedrības" biedru pilnā saoulrB25. janvārī 1925. g. pieņemtie statūtugrozījumi. w

Nodaļas pārzinis E gl ī t«
1250 Sekretārs Fridricrfsons ;
Rīgas apgabalt.regislnicTrīodaļa
paziņo, ka ar viņas_1925. g. 25. marta,
lēmumu pārreģistrēti .Tirzas patērē
taju biedrība .Laukstrādnieks'," Een,jauna nosaukuma .Tirzas jaunsaimnieku
kooperatīvs* biedru pilnā sapulcē 18 jan
varī 1925. g. pieņemtie grozītie siatuti'

Nodaļas pārzinis E glīts
1895 Sekretārs F r i d r i c h s on s

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 25. marta
leteumu pārreģistrēti .Aumeisteru pa-tērētāju biedrības .Spēks'," biedru pilna
sapulcē 28. janvārī 1925. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1894 Sekretārs Fr i dtichsons.- ?

Rigas apgabalt.reģistrac.nodala
uz civ. proc. lik. 1460 71. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. marta
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Ķemeres savstarpēj a
ugunsapdrošinašanas biedrība," ar valdes
sēdekli Ēveles pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1892 Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. g. 18. marta,
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma^ . Jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku kraj-aizdevu sabiedrība,"
ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
1257 Sekretārs Fridrichsons. «

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. proc. lik. 1967, 2011., 2014 un
2079. p.p. pamata uzaicina visus,. kam
būtu uz 19. martā 1923. g. miruša,
Jelgavas apr.. Garozas pag. .Mellupju*
mājas _. līdzīpašnieka Viļā Jāņa dēla
Vecā atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legat., tideikotrm., kre-
ditoriem u. 1.1., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 31. martā 1925. g. L.K307/ 25
Priekšsēdei, v. Feldnians.

1186 Sekretārs1K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p.p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 1916. g. 6. jūlija, Dau-
gavpilī miruša Demenes pagasta ,Pois-
novkas" māju īpašn. Viktora Garkuļa at-i
tato mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas tiesībai
šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot ni
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdība *
Vēstnesi".

Termiņā nepieteiktas «esības ieskati*
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 8. aprilī 1925. g. L.Nsl238/25

Priekšsēd. v. J. Skudre.
1306 Sekretārs K P u s sa fjuj

Jelgavas apgabaltiesa,

az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1921. g. 13. augustā miruša,

Ilūkstes apr., Salonajas pagasta Kaim-

jonku māju īpašnieka Mārtiņa And eja
dēla Ak.ermaņa atstato man o-
jumu kādas tiesibas ka mantiniekiem, le-

gatariem, fideikomisariem, kre*^"^u. t. t., pieteikt savas ti sības sa tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma nodrukāšanas dienas. .

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskan»

par speķu zaudējušām. ^,«1/91
Jelgavā, 8. aprilī 1925. g. Ļ.Nsl37i/^

Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
1307 Sekretārs K. Pussjuļ_

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada 21. marta

nolēmumu, uzaicina to Pers0"?- .
K
"ii

rokās atrodas obligācija par 1500 M. ī^
izdota uz Bukaišu krāj-aizdevu Kase»,

tagad sabiedrības vārdu, ļj01000 ,..
18k g. 29. aprili , ar £f*«Jg
gavas apr. Bukaišu muižas <ruuu

^_
mājam ar zemes grāmatu _NeJ>r < -
ierasties šai tiesā viena menesa ia".
skaitot no sludinājuma ,esp .'cnie£t
dienas .Valdības Vēstnesī" un iesr»<%
minēto aktu .. nej6-

Ja minētā termiņā obiigacijo »

sniegs, tiesa _ atzīs viņu paf un'" &.
paradu pec tas par samaksām Q

^dzējiem Augustam Unferichtatn
tiesību prasīt ša parada dzēšanu
grāmatās. *&m1»

Jelgavā, 6.aprilī 1925. g. L. J« *'
^Priekšsēd. v. E. Feldfli'»*

1200 Sekretārs K. Puss .ai



Jelgavas apgabaltiesa,
,lv proc lik. 1967., 2011., 2014. un

«ļļļi, 0p pamata uzaicina visus, kam

StuMl
'
88*. g. 5. jūlijā, Bauskā mi-

-- Bauskas nekustama īpašuma hip.
Sfsid īpašnieka Bēra Arje at-

rtn mantojumu kādas riesi ras ka
«ntiniekiem. legatariem, fideikomisa-

2£ kreditoriem u. t. t„ pieteikt savas

[•«ibas šai tiesai sešu mēnešu laika,
kaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņ ā nepieteiktas tiesības ieskatīs
.„ spēku zaudējušam.

Jelgavā, 8.aprilī 1925. g. L.Ns842/25

Priekšsēdētaja v. 3. Skudre.
-gg Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
,, ,jV proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
S79 pp pamata uzaicina visus, kam

hHtu uz ls, °9- 8- 19 iul'ia mirušas
8" lotes Jednettes Gotlības Eduarda m.

Freiberg, dzim. Rozentāl, atstāto manto-

iamu kādas tiesības ka mantiniek., legat.,
ideikomisariem , kredit. u. t. t., pieteikt
«āvas tiesības šai tiesai sešu mēnešu

Jļikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas

Termiņ ā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
-ar spēku zaudējušam.

Jelgavā, 8. apr. 1925. g. L.NŠ1354/25
Priekšsēdei, v. J. Skudre.

1309 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
«clv. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079 PP- Pamata uzaicina visus, kam
būtu

' uz 1921. g. 25. decembrī, Nau-
dītes pagasta miruša Naudītes pagasta
prieku" māju īpašn. Kristapa Fieimaņa

atstāto mantojumu kādas tiesības ka man-
tiniekiem, legat., fideikomis., kreditoriem

a. t. t, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 8. apr. 1925. g. 1.NŠ1322/25
Priekšsēd. v. J. Skudre.

1310 Sekretārs K. P u s sa r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
nzciv. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. P-P- pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 30. oktobrī 1924. g., mirušā Jē-
kabpils apriņķa, Sunākstes pagasta Lapsu
māju īppšn. KāiļaMārtiņa d. T.mma at-
stāto,"mantojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatar., fideikomis., kredit. u.
t, t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati:
par spēku zaudējušam.

JelgEvā.8 apr 1925. g. L.NŠ1328/25
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

1311 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1918. g. 26. novembrī miru-ā,
Ilūkstes apr., Kurcumas pag. Samanku
māju īpašn. Antona Michaila d. Seļicka
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, lideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām

Jelgavā, 8. apr. 1625. g. L.Ns1325/25
Priekšsēdei, v. J. Skudre.

1312 Sekretārs K. P u s s a r s.

«Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šāgada 19. marta
nolēmumu, uzaicina to^personu, kuras
rokas atrodas obligācija par 300 kr. rbļ.,
izdota uz Frumes Binder, dzm. Tom,
vardu, koroborēta 1908. g. 23. jūlijā uz
nekustamo īpašumu Jēkabpilī ar zemes-
grāmatu Ni 469, — ierasties šai
oesā sešu mēnešu laika, skaitot
"v ,slu(imaJuma iespiešanas dienas
Vaid. Vēstn." un iesniegt minēto aktu.

Ja minētā termiņā neierādi-ies un
obligāciju neiesniegs, tiesa to atzīs par
ļzrucinatu, paradu par samaksātu un
i«to|ai Haijai Feigei Birkan dos tiesību
Pjasit parāda dzēšanu zemes grā-matas.

%»vā, 1925. g.6. aprilī LN°612/25
j Priekšsēd. v. E. Feldmans.

?- Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
Matodamas uz sava 1925. g. 12. marta
-tnurnu, uzaicina to personu, kuras«s atrodas obligac. par 6600 kr. rbļ.,

rit iHz Ja?a Banisa vārdu, koro-
'etal9iL g. 24. oktobrī ar Ns 3257

nekustamiem īpašumiem Jelgava
'«ilkni ar zem. grām. NsNš 126 a un
prasties šai tiesa viena mēneša
„,.' skaitot no sludinājuma iespie-
2 /"ēnas .Valdības Vēstnesī' un
W minēto aktu.

inieP?'n!tā termil?ā obligāciju ne-
māk-'. a atzis Parād.u pēc tas pār
enšV T ludzēia> R'vkai Kleit, dz.
ē«n, ' dos tiesību prasīt ša parāda

"Virsgrāmatās.Jel^va, 1925. g.. aprilī LNŠ61125
196 Priekšsed. v. E Feldmans.
~^~_^_ Sekretārs K. Pussars.

javas apgabaltiesa,
^amās

uz
savu šā gada 12. marta

,1?' U2aici na to personu, kuras
"«odas obligācijas par 400 kr. r.,
r..gavas lauksaimnieku bie-
wai-aizdevu sabiedrības vārdu,

koroborētu 1911. g. 7. martā ar
Nš 751 uz Jelgavas apr., Tetelmindes
zemes gabala ar zem. grām. Ns 3104,
iesniegt to_ šai tiesai sešu mē-
neša laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas

^
dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minēta termiņa oblig. neie-
sniegs, tiesa to atzīs par iznīcinātu
un lūdz. Martai Dārzniek atvēlēs prasīt
šā parada dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgava, 6.,aprilī 1925. g. L. Ns 598/25
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

1195 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 21. marta
nolēmumu, dara vispārībai zinā-
mu, ka parāds 1300 kr. rubļ. apmērā,
pec pirkuma-pardevuma līguma, korob.
'887.. g. 5. oktobrī ar Ns 405 uz
Ilūkstes apr., Kurcuma muižas ,Kaja-
tišku Ns 32* mājam ar zemesgrāmatu
Ns 2192, atzīts par samaksātu un lūdzējai
Valsts _ zemes_ bankai dota tiesība prasīt
šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā,6. aprilī 1925.g. L. Ns 230/25
Priekšsēd. v. J. Skudre.

1319 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1925. g. 21. marta
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 55 kr. rbļ. 86 kap. apmērā, pēc
pirkuma-pārdevuma līguma, korobor.
1889. g. 23 novembrī ar Nš 437 uz
Jēkabpils apriņķa, Zasas pag. .Salas"
mājam ar zemes gr. Ns 836, - at-
zīts par , samaksātu' un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība prasīt
ša parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 8. aprilī 1925.g. L.Ns78/25
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

1320 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabalties»,
pamatodamās uz sava šā gada 19. marta
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokas atrodas obligācija, izdota no Mār-
tiņa Pērnava _ un Sēlpils krāj-aizdevu
sabiediības vardu par 1000 rbļ., korob.
1907. gada 27. jūlijā ar Ns 1162 uz
Biržu pag. .Gargrod Ns 191" mājam ar
hip. Ns 1287. — ierasties šai tiesā
viena menesa laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vestn." 'ari' saņemt, iesniedzot minēto
oblig., šas tiesas depozitos kapitāla un
procentu parāda dzēšanai iemaksātos
1133 rbļ. 35jkāp.

Ja minēta termiņā oblig. neiesniegs,
tiesa atzjs parādu par samaksātu un
lūdz. Mārtiņam Pērnavam dos tiesību
prasīt šā' paradu dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā,8. aprilī 1925. g. LNs618/25
Priekšsēd, v. J. S k u d r e. .

1315 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 2. apriļa š. g lē-
mumu uz Morducha Markusa H i 1-
mana lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083. —
2084. p. p., un 17.marta 1923._ g. likumu
pamata uzaicina obligācijas turerāju, kura,
izdota par 30,000 rbļ. uz Arona Chaima
Šlioma d. Hilmaņa vārdu un 19. janv.
1913. g. ar žuin. Ns 115 nostiprināta
uz Morducham Markusam un Aronam
Chaimam Šlioma (Zalomona) d. Hill-
maņiem piederošas nekustamas mantas
Liepājā, ar krep. Ns 1847, — mēneša
laikā, skaitot no sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.", ierasties tiesā līdzņemot
min. obligac, dēļ iemaksāto Ls 551,70,
t. i. parāda ar procentiem saņemšanas

^
_

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījuma, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parada izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 8. aprilī 1925 g. Ns333/25

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
1525 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
2. aprilī š. g. uz Lapiņa Hermaņa
Jāņa dēla Valtera lūgumu,
uz 18., marta 1920. g. likumu un
civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.
no lēma:

1) parādu 1000 rbļ. pēc obligācijas,
izd. uz Johana Emanuēla Hermaņa d.
Radatus un Annas Elizabetes Kārļa m.
Radatas, dzim. Frizen vardu un 1914. g.
28. jūnijā ar žurn. Ns 831 nostiprinātas
uz Hermanim Ivana d. Valterim un Do-
rotejai Luizei Johana m. Valterei, dzim.
Radatus pieder, nekustam, mantas Liepāja
ar kreposta Ns 2915, — atzīt par
pilnīgi samaks. līdz ar visām procentem:

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt sļjnes-
grāmatu nodaļa _ minēta paradu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-

pozitā līdz kreditora ierašanai, kuram
rad naudu izmaksāt.

Liepājā, 7. aprilī 1925. g. Ns564-124

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
1141 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu 2. apriļa 1925. g.

lēmumu uz Pētera E r d m a ņ a
lūeumu un uz civ. proc. lik. 20H6. un

2084 p p un 18. marra 1920. g. likuma
pamata uzaicina obligācijas turētāju,

kura izdota par 3000 rubļiem uz Otto

Pētera d. Mežaka vārdu un 17. oktobri
1908 g nostiprināta uz Pēterim Jāņa d.

Erdmanim piederošu nekustamu mantu

Ventspils apr., Sarkanmuizas pagasta

Diž-Znotiņu Ns 3" mājam ar krep.

Ne 2975, — viena menesa

laikā skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto

obligāciju dēļ iemaksāto Ls 57.37,
t. i. parāda ar procentiem saņemšanas.

Pie.kam tiek aizrādits, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķifot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz semes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 4. aprilī Ns490/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

863 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņa ar savu 1925. g. 26. marta
lēmumu, uz Teodora Ģirta Dannen-
felda-Kirpe lūgumu un uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p.p. un 17. marta 1923. g.
likuma pamata uzaicina obligācijas tu-
rētāju, kura izdota par 4000 rbļ.
pirmvertības lielumā, bet skaitās atlik.
2500 r. uz bar. Henriettes fon Trota,
Jūlijas fon Fitinghof, dzim fon Nolde.
Vilhelma, Gerharda, Reinholda un Fer-
dinanda ion Nolde, Irmgardes fon Hān,
dzim. Nolde, Frides fon Korfj, dzim.
Nolde un Izabellas Nolde vardu, pār-
gājušas Johaņnas Heinricha m. Zigma-
nes, pēc I. vīra Henkel, dzim. Kronental
īpašuma un 1908. g. 23. oktobrī ar žurn.
JVs 907 nostiprināta uz Teodoram Ģirtam
Jāņa d. Dannenfeldam-Kirpe piederošas
nekust, mantas Liepājas apr. Virgas mā-
jas .Brūveru" un .Kander-Olu" ar krep.
Ns _959 un 973, II. reģ. un uz Jānim
Klāva d. Kirpe-Daneirteldam piederošas
nekust, mantas Liepājas apr., Virgas
mājas .Pintiķu' un .Krievu-Pintiķu'
ar krep. Ns 991 un 992, II. reģ., —
mēneša laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju dēļ iemaksāto
Ls 50.—, t. i. parāda ar procentiem sa-
ņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķifot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 31. martā Ns 412-1/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

536 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 26. marta 1925. g,
lēmumu, uz Kriša Ernesta dēla
P o r i ņ a lūgumu un uz civ. proc.
lik. 2083

^
un 2084. p.p. pamata uz-

aicina obligācijas turētāju, kūjas iz-
dotas: 1) par 3500 r. uz Ādama Frid-
richa d. Blumberga vardu un 2) par
2000 r. uz Liepājas krāj-kases vārdu un 1;
1899.g. 18. aug. aržur. JNs898 u. 2) 1900. g.
16. ifebr. ar žurn. jviš 141, nostiprinātas
uz Krišim Ernesta d. Poriņam piedero-
šas nekustamas ' mantas Liepājā ar
krep. Ns 3054, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī," ierasties
tiesā līdzņemot min. obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaks. bet pašas.obligac. par
iznīcinātām, piešķifot lūdzējam tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes 'grāmatām.

Liepājā, 1. aprilī 1925. g." Ns438/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

543 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgaoaitiesa,
26. martā 1925. g. uz Donas zemes
bankas aizgād. lūgumu un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p., no-
lēma:

1) parādu 5200 rbļ, pec obligācijas,
izdotas uz Donas zemes bankas vārdu
un 15.- jūnijā 1910. g. nostiprinātas
uz Jēkabam Marta d. Krieviņam pie-
derošu nekustamu mantu Kuldīgas ap-
riņķī, Zvārdes pag. .Geriņu Ns 1/" māju
ar kreposta Nš 3521, — atzīt_ par pil-
nīgi _ samaksātu līdz ar visām pro-
centem un pašu obligāciju par iznīci-
nātu;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemesgrāmatu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu iz zemes-
grāmatām.

Liepājā, 3. aprilī 1925. g. Ns747-I/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

860 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
26. martā 1925. g. uz Josifa Jēkaba
dēla Smidrovska lūgumu un
18. marta 1920. g. lik uz civ. proc. ]&

2081.—2086. p.p. nolēma:
1) paradu 541 rbļ. 66 kap. pēc obli-

gācijas, izdotas uz bar. Anastasijas
Nikolaja m. fon Mannerheim, dzim.
Arapovas, vārdu 4855 rbļ. pirmvertības
lielumā un 1912._g. 19. maijā aržurn.
Ns 853 nostiprinātas uz Josifam Jēkaba
dēlam Smidrovskim piederošas nekust,
mantas Aizputes apr. Apriķu „Pače-
kalnu" māju ar 11 reģ. krep. Ns 3054
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visiem procentiem;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā_ minēto paradu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

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

Liepājā, 1. aprilī 1925. g. Ns 251 25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

545 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
26 martā 1925. g. uz Beiles Feigas
(Lcijas) Šlapoberski, dz. Berman,
lūgumu un un civ

^
proc. lik. 2081.

līdz 2086. p.p. nolēma:

1) parādu. 11,000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Hirša Chackeļa d. Bermaņa
vārdu, cedē'a uz uzrādītāja vārdu un
1912. g. _8- decembrī ar žurn. Ns 2022
nostiprināta uz Beiles Feiges (Lūcijas)
Ābrama Borucha m. Šlapoberskai, dzim.
Berman, piederošas nekustamas mantas
Liepājā ar krep. Ns 836, atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visiem procentiem;

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

Liepājā, 30. martā 1925. g. Ns 782-1/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

527 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
6. aprilī 1925. g. uz Mirjamas Podrjad-
čik lūgumu un un civ. proc. lik.
2081.-2086. p.p. nolēma:

1) parādus 4f00 rbļ. un 1000 rbļ.
pec divām obligacijam, _ izdotam: 1) uz
Liepājas krājkases vārdu un 2) uz
Bleranda Kaupa d. Kalniņa vārdu un
1) 18:18. g. 12. decembri ar žurn. N° 1410
un 2) ly02. g. 27. novembrī ar žurn.
Ns 1167 nostiprinātām uz Mirjamai
Movša m. Podrjadčik, dzim. Hodes,
piederošas nekustamas mantas Liepājā
ar krep. Ns 881, atzīt par pilnīgi samaks.
līdz ar visiem procentiem un pašas
obligācijas par iznīcinātām;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.
* Liepājā, 7. aprilī 1925. g. Ns 821/24

Priekšsēd. b. V. Bi eņenst ams.
1129 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 2. apriļa 1925. gada
lēmumu un priv. lik. 37. p. piezīmi pie
priv. lik. 36. p. un 2. piezīmi pie notar.
lik. 280. p. ar šo izsludina, kā laulātie
Lapiņš Ermans Jāņa d. Valters un
Doroteja Johana (Jāņa) m. Valter, dzim.
Radatus, noslēguši pie Liepājas notāra
Fridricha Johsvicha 1924. g. ar reģistra
Ns 448 līgumu, ar kutu viņi atcēluši
attiecībā uz viņiem viet. priv. lik. 79.
un sek. p. p. paredzēto laulāto ļaužu
mantibas kopību, pie kam Lapiņš Er-
mans Jāņa d. Valters savēmis no savas
sievas Dorotejas Johana (Jāņa) meitas
Valter, dzim. Radatus, savā pārvaldī-
šanā dažādu kustamu mantu Ls 1000
vbrtīb;ī, kufa skaitās par Dorotejas
Johana (Jāņa) m. Valter, dz. Radatus,
atsevišķu īpašumu.

Liepājā, 6. aprilī 1925. g. Ns 451/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n št a m s.

1144 Sekretārs A. Kasperovičs.

liepājas apgabaltiesa,
26. martā 1925. g. uz Markusa Movša
Gina lūgnmu un uz civ. proc. lik.
2092. p. pamata nolēma: uz Klāvam,
Jānim un Jēkabam, Michaila dēliem,
Kepariem piederošo nekustamu īpašumu
ar krep. Ns 381 — 1913. g. 13. sept.
ar žurn. Ns 1299 par labu_ Kārlim Klāva
dēlam Tiliņam nostiprināto obligāciju
10,000 rbļ. lieluma, kā nozaudētu, atzīt
par iznīcinātu, piešķifot Markusam
Movšam Cinam tiesību saņemt_ tiesas
depozitā pēc šīs obligācijas parāda sa-
maksai iemaksāto naudu, jo ķīlu tiesība
pie šīs obligācijas, uz _ apgabgltiesas
1921. g. 26. septembra lēmuma pamata
ir dzēsta zemesgrāmatās.

Liepājā, 1S25. g. 1. aprilī. Ns 567-1/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

538 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesai 1. civiinonaja
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1923. g. 16. decembrī Ludzas apr,
Gavru pag., Novožilī ciema piederīgā
Stepana Jeremejeva piivattestaments,
ar kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Aleksejam un Alek-
sandram Stepana d. Stepanoviem ar
apgabaltiesas 1924. g. 17. oktobra lē-
mumu apstiprināts un izdots mantinie-
kam Aleksandram Stepanovam.,

Daugavp.,7. aprilī 1925.g. LNš705a'24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

1625 Sekretārs J. K a n g u r s.

Rīgas apgaoalt. 2. lec. tiesas
izpildītājs

paztoo, ka 5,9., 11, 16., 23., 25, 28.
un 30. maija š. g., pul&aien II diena\
Rīgā, Valdemāra ielā J* 10/12, otrā
ūtrupē pārdos Kafavīru kooperatīva
konkursa masa masmcLO mantu, sastāvošu
no manufaktūras un apaviem, un no-
vērtētu par Ls 35,000.

Izzināt novērtējumu, kā ar apskatīt
pārdodamo mantu, varēs pirdoSanas
dienā uz vietas.

Rīgā, 29. aprilī 1925. g.
2558 Tiesu izpilēt. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpi'ditājs

paziņo _, ka 6. maijā 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Avotu ielā V* 2*, pārdos
Bēra J u t e r a «ustamo mantu, sastāvošu
no veikala iekārtas, un novērtētu par
Ls 220.

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

Rīgā, 28. aprili 1925. g.
2555 Tiesu izpild. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 15. maijā 1925. g., pulksten
15 diena, Rīgā, Ludzas ielā Nš 36,

pārdos Indriķa Sproga kustamo
mantu,_ sastāvošu no zāles iekārtas, un
novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 30. aprilī 1925, g.
2556 Tiesu izpild. Grinfelds.
Rīgas apgabaltiesas 3. iec.

tiesas izpildītājs
paziņo

^
ki 13. maijā 1925. g, pufksten

10 rīta. Rīgā, Marijas ielā M 22, dz. 9,
un maizes ceptuve, pagrabā, pārdos
Rafaela P i z o v a kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un miltiem, un
novērtētu par Ls 3OC0.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ariapskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-šanas dienā uz vietas .
Rīgā, 30. aprilī 1925. g.

2557 Tiesu izpild. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 4 iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, ?>uuņo, ka 7. maijā š.g.,
pulksten 10 rīta, Rīgā, Lielā Ūdens ielā
Ns 25, pārdos Paula Lameka ku-
stamo _ mantu, sastāvošu no mēbelēm,
šujamas mašinas un grāmatām, un no-
vērtētu par Ls 214. "

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
2559 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

paiii?o, Ka 8. maijā t925. g., pulksten
11 dienā, Rīga. Kr. Barona ielā Nš 23,
dz. 1, Mozesa Kactova prasības lietā,
II. torgos, p a i d o s Vulfa Sko|ņika
kustamo mantu, sastāvošu, no mēbelēm
un novērtētu par Ls 540.—

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

Rīgā, 25. aprilī 1925. g.
2337 Tiesu izpild. J. Z i r £ e 1 s.

iilgai mmiim l nuiem izsiltais
paziņo, ka li. maijā 1925. g., pulksten
11 diena, Rīgā, Liela Smilšu ielā Nš 1,
veikala, otros torgos pārdos Dāvida
G1 i k_s nra ņ a kustamo mantu, sastāvošu
no grāmatām, un novērtētu par Ls 1000.

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

Rīga, 28. aprilī 1925. g.
2560 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkga
tiesu izpildītājs

p&riņo, ka 9. maijā 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, liela Maskavas ielā Nš 28,
pārdos firmas .Benblau* kustamo
mantu, sastāvošu »o 1433. finiera ceļa
kastītēm un novērtēta par Ls 8900.—

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

Rīgā, 27. aprilī 1925. g.
2490 Tiesu izpild. J. Grinios.

3īga® apgabalt 8. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 11. maijā 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīgā. Bruņinieku ielā Nš73, dz. 1,
pārdos Nikolaja Rozentala kustamo
mantu, _sastavošu no dzīvokļu iekārtas
un novērtētu par Ls 1300.—

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

Rīgā, 27. aprilī 1925. g.
2484 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rgas apgabaltiesas 8. iecirkga
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 8. maijā 1925. g., pulksten
9 rītā, Rj^ā , Bruņinieku ielā Nš 73,
dz. 1, pārdos otros torgos Nikolaja
Rozentala kustamo mantu, sastāvošu
no dzīvokļu iekārtas ' un novērtētu
par Ls 660.—

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

Rīgā, 27. aprilī 1925. g.
2485 Tiesas izpild. J. Grinios.

3iyas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. maijā 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīga, Bruņinieku ielā Nš 73,
dz 1, pārdos Nikolaja Rozentala
kustamo mantu, sastāvošu no dažādām
mēbelēm, I naudas skapja un 1 telefona
aparāta un novērtētu par Ls 650.—

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

Rīgā, 27. aprilī 1925. g.
2491 Tiesu izpild J. Grinios.

Riflis mis J. iņkUm
dara zināmu, ka Dmitrijs Černobajevs
ar līgumu, noslēgtu 24. aprilī 1925. g.
zem reģ. Nš 7564. un ievestu aktu grā-
matā zem Ns 5), ir pārdevis Josifam
Avseja d. Kaplanam savu fotoplatu un
foto piederumu rūpniecību zem firmas
.Ausma* Rīga, Dzirnavu ielā Nš 31.

Rīgā, 27. aprilī 1925. g.
2517 Notārs J. K r e i c b e r g s.
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1 6995 362 23 Baltriger 4 aug. 21. g. Londonas
2 9007 "88 208 Pa dzelzsceļu 15. febr. 21. g. Liepājas

3 13575 869 50 Thalia -22. dec. 21. g. Hamburgas

4 16615 225 112 Pa dzelzsceļu 12. febr. 22 g. Ventspils
5 17018 642 1 Baltabor 1. okt. . Dancigas
6 17134 294 11 Pa dzelzsceļu 24. ietr , Liepājas
7 48088 194 14 Victoria ? 10. janv. , Stettinas
8 51801 14 686 Maiga v 13. okt. 21. g. Stokholmas

9 3317 104 32 Minos 22. janv. 23 g Hamburgas
10 3409 45 15 Kate 9. .. . Stettines
11 5254 — 467 Theodor , 19. okt. 22. g Pe'erpils
12 7069 ' — 469 Pa bagāžu 14. martā 23. g. Virbaļiem
13 7131 57 52 Estland 8. febr. 23. g. libekas
14 7130 77 43 Bacchus 31. janv. 23. g. Hamburgas
15 6665 11 52 Estland 8. febr. 23. g. Libekas

16 7126 59 53 Victoria 8. febr. 23. g. Stettinas
17 7417 . — 493 Pa dzelzsceļu 16. martā 23. g Virbaļiem
18 7571 — 482 Pa dzelzsceļu 15. , 23. g. Lepājas
19 7742 — 523 „ 20. . 23. g Virbaļiem
20 8045 47 53 Victoria 8. febr. 23. g Stettines
21 8671 — 484 Pa dzelzsceļu 16. martā 23. g. Ainažiem
22 88E8 — 598 , 31. , 23. g. Ventspils

23 10137 — 501 Victoria 19. martā 23. g. Stettines
24 10684 — 483 Pa dzelzsceļu 16. , 23. g. Virbaļiem
25 11968 — 654 , 10. aprilī 22. g Janiškiem
26 12544 — 430 , 10. martā 23. g. Reveles

27 13849 20 52 Estland 8. februārī 23. g. Libekas
28 14639 22 52 8. , 23. g.
29 15018 277 53 Victoria 8. , 23. g. Stettines
30 15020 i 309 53 8. 23. g.
31 12127 15 5'3 , 8. , 23. g.
32 15791 12 23 Iris 14 janvārī 23. g. Dancigas

33 22806 16 69 Uga 20. aprilī23. g. Ventspils
34 23683 — 437 Pa dze'zsceļu 10. martā 23. g. Liepnas
35 25352 — 501 , 19. , 23. g. Ventspils

36 31079 — 673 , 9 aprili 23. g. Virbaļiem

37 39129 — 635 . 4. , 23. g. Zemgales
38 39326 - 635 . 4. , 23. g.

39 2774 — 140. Minos, Diana, Teo- 25. janvārī 24. g. —
dor

40 6664 10 52 Estland 8. februārī 24. g. Liibekas

41 8158 13 5S2 Torcello 12. nov. 21. g. Londonas

42 25675 — 725 Pa dzelzsceļu 5. aprilī 24. g. Virbaļiem
43 26506 - 1678 , 13. aug. 24. g.
44 26917 2 96 Maiga 12. maijā 24. g. Stockholmas
45 28071 — 960 Pa dzelzsceļu 7. , 24. g. Meitenes
46 33209 12 22Č Irs 22. jūnijā 24. g. Malmes
47 33404 6 134 Uranus 21. maijā 24. g. Hamburgas
48 33845 92 234 Ostsee 23. jūnijā 24. g. Stettines*
49 34599 64 199 . . 20. „ 21
50 34982 39 268 Tjaldur 3. jūlijā 24. , Kop' ehagenas'
51 35036 — 1269 Pa dzelzsceļu 20. juniiā 24. , Virbaļiem '
52 35061 197 704 Victoria 29. sept. 24. , Stettines
53 35489 M 277 Baltonic 7. jūlijā 22. , Londonas
54 37008 30 328 Tjaldur 17. jūlijā 24. , Kopenhāgenas

55 37555 1 338 Garonne 2fj. okt. 24. , Bordo

56 48051 - 977 Tjaldur 11. dec. 24. . Kopenhāgenas

57 ļ 615 ļ - ļ 877 ļ Edna ļ 22. dec. 21. g. I Londonas
59 I 4f6S| — I 612.| Pa dzelzsceļu | 28. marta 23. ,| Virbaļiem

61 ļ 8269 I 10 ļ 517 ļ Sēdina ļ 24. dec. 20. g. I Libekas
62| 39750/ 23| -| 1726| Mecator ļ 10. jūlijā 22. „| Londonas

63 ļ 46892 ļ 109 ļ 50 ļ Uranus ļ 29. aprilī 22. g. ļ Hamburgas
64| 55073| -| 816| Pa dzelzsceļu | 2U dec. 21. .| Rītupe

65 3529 13 12 Uranus 5. janvārī 23rg Hamburgas

66 3531 23 32 Minos ' 22. 23. ,

67 8278 — 568 Pa dzelzsceļu 26. martā 23. . Liepājas
68 9076 1— 658 , 9. aprilī 23. , Ventspils
69 9360 - 658 , 9. * 23. .70 9427 - 673 „ 9. „ 23. . Virbaļiem
71 10044 — 667 Victoria 10. , 53 , Ventspils
72 10405 57 63 Victoria 17. aprilī 23. g. Stettines
73 108f0 11 60 Ostsee 16. aprilī 23
74 11064 34 60 . 16. aprilī 23. ' *
75 11133 32 64 Baltannik 19. aprilī 23. , Londonas
76 12394 125 62 Theodor 19. aprilī 23. , Stettines
77 14142 45 60 Ostsee 16. aprilī 23.
78 30646 — 578 Pa dzelzsceļu 26. martā 23. " Virba 'ļiem
79 31308 *- j 742 . 19. aprilī 23. , Daugavpils

1921. gads.
3 kastes S. B. Rīga 27, 31, 35 Smēķējamā tabaka br. 394,1 kgļ 3617,33 Gerhard & Hev
2 vietas E. P. 3/4 " Voiloka izstrād br. 17 kg I 46,56 Hagen Jorgensen
2 pakas Walter Specht Rigā Ķimiski un farmaceitiski prod. I 107,79 Oskar Hartman

br. 7 kg + 153 kg I

1922. gads.
1 kaste O. H. 4903 Kanels nesasmalc. br. 21 kg 49,23 Balt. Kriev Transn .1.1 kaste W. S. 259 Matu krāsa br. 17,3 kg 82,03 Kniep & Verner '
1 kaste G. P. 247 Vasku drēbe br. 46,3 kg 79,22 Edgar Lya & Co
9 kastes U C F. R. 1000/7 1009 Papira izstrād br. 2229,9 kg 6605,01 Gerhard & Hev5 kastes 734, 431, 21, 831 un 1 Apavi br. 147 kg 612,68 Rīgas Loids

0

1923. gads.
9 kastes W. P. F. 5U9/8 7 Tēja, br. 192 3 kg , 383,28 Gerhard & Hev
2 kastes H. N. 8732. 8763 Stikls plāksnēs, br. 321,5 k? 2i7, 9 Edgar Lvra & Co
6 kastes N. O. L. 17,22 Alkoholiski dzērieni, br. 222 kg 2279,49 Krasiļņikovs
3 ķīpas N. M, 3052/54 Vilnas audumi, br. 163,8 kg 2009,36 Gerhard & Hev
2 kaste? S. P. B. 324/1-2 Skārdaemaljētiizstrād ,br.22ī,4kg 74,58 Kniep & Verner
3 kastes S. P. B. 273/1-3 Emaljēti skārda franki, br.391kg 125,08
20 kastes G. G. 3965, 201/220 Sacharins kristālos, br. 814,4 kg 5699 62 Uzrādītājs. Ieķīlāts Latvijai

K-ļtļlro

2 kastes B. & S. 43548/9 Ēters, br. 1068 kg 196,«4 Edgar Lyra & Co,
1 ķīpi P. Katzmann Ns 1 Adīti vilnas izstrād, br. 47,1 kg 404,07 Jeremias & Petermann
2 ķīpas H. G. 105, W7 Vilnas tepiķi, br. 91,8 kg 960,42 Doring & Ciegler
1 kaste G. B. B. 3909 Diedziņi, br. 110 kg 85,61 Levitas
8 kastes Rh. E. 3062/67, 3378 79 Elektriski elementi, br. 447,2kg 188 82 I. Dreika & Co
1 ķīpa L L. f. 3059 Kokvilnas diedziņi br. 142,6 kg 152,08 Br. Kross
1 ķīpa S. J. 1/23, Rīga 76 Kokvilnas audumi krasoti,br.33kg 98,12 M. M rjanovskv & A. Peter-

mann
3 kastes G. G' 1523/25 Bērnu rotaļlietas, br. 121,2 kgr. 863,04 A's Tekā
1 kaste R.*»W. F. 19 Kopējamais papirs, br. 159,3 kgr. 199,92 Edgar Lyra & Co.
1 paka K. S 320 Galantērijas priekšmeti, br. 16,1k. 206,40 E. Buck & Čo.
1 kaste Agfa P. 4997 Stikla fotogrāfiskās plates, br. 195,39 Gerhaid & Hey

105,5 kg
20 kastes G. G. 3955, 101/120 Sacharins, br. 788,1 kg 5031,48 A/sApvien. Tirgotāji un Rūpu
20 ka<tes G. G. 3955, 141/160 Sacharins, br. 819 kg
3 kastes R. D. 106/108 Lampu daļas, br. 603 kg 5299,14 Gerhard & Hey
8 nu-cas F. B. & Co. 620706/13 Anilin krāsas, br. 270,2 kg 8E6 .83
1 ķīpa D. R. 103 Audumi, br. 29 kg 1155,23 M. Marjanovsky & A. Peter-
1 kaste L. .!. 4227 Anilin krāsas, br. 43,5 kg 261,03 mann

Balt. Krievijas Transp. a/s
7 kastes E. M H. Stērķels, br. 208,7 kg 146,28 A/s Tekā
1 kaste J. P. U646 Augu matr. izstrād., br. 45 kg 132,42 Edgar Lyra & Co
18 mucas R. C 5/6, 9, 12, 16, 18/18, Dubult ogļskābais natrs, br. 33,09

20, 22 27, 29, 3 >/31, 34 1014 2 kg Austrum Transp Sab.
4 ķīpas A. F. R. 131/34 Kokvilnas audumi balināti, br. 244,08 Doring & Ciegler

405,1 kg 628,78
1 paka Gelbert Etiķetes, br. 0,44 kg 5,26 Gelbert
1 paka Garais Cigāri un. kosmētika br. 1,2 kg 19,49 Garais

1924. gads.

!4 pakas, 2 kurvji, 2 mucas un 1 vieta. Kokvilnas audumi, sacharins un 102,52 Nezināms
kondensēts piens, br. 333,19 kg

20 kastes G G. 3965, 181/200 Saoharins, br. 820,4 kg 5704,09 Uzrādītājs, ieķīlāts Latvijas
Banka

1 maiss Kokvilnas audumi un veļa, br. 93,80 Union Internationale de se-
33,5 kg com aux enfants

1 paka A. 200 Papira izstrād., br. 13 kg ' 50,87 Solster & Co.
1 maiss Dr. W. A. 368 Sāls, br. 27 kg 10,09 Nezināms
1 kaste Margarins, br. 12,5 kg 9,26 L. Kablitc
6 vietas E H. 1/6 Galdnieka izstrād., br. 474,1 kg. 222,54 F. Katons
2 vietas A. H. W. 7245/1-2 Dzelzsc. izstrād., br. 42,5 kg 15,35 Uzrādītājs
1 kaste W. W. 4773 Ierāmētas gleznas, br. 80 kg 104,23
1 kaste J. K. ' 74349 Vilnas audumi, br. 83 8 kg 784,27 Urāditajs
2 pakas U. & S. 1718 Anilin krāsas, br. 7 kg 31.37 Gerhard & Hey
3 kastes A. L. C. C. L/M. Papirs, br. 276,3 kg 88,55 Uzrādītājs
1 paka A. 453 Audumi, br. 15,5 kg 481,94
1 balons A. S K. 4181 Sērskābe, br. 12 kg,6 4,04
1 ķīpa R. T. Rīga 15 Kokvilnas audumi, br. 74,3 kg 226,16
2 kastes E. V. 21375/6 Stikla un metāla izstrādājumi, 88,29

br. 177 kg
27 kastes C. G. 13178/81, 19454/83, Čiekuri plāksinami, br. 6330,5 kg 928,79

10102/104 61,35
4 maisi Bīdelēti milti, br. 201,8 kg.

1925. gads
j 1 paka Nr. 145 I Cigaretes, br. 0,45 kg I 4,61 I Šeif
I 1 kaste D. K. W. 5S03 | Spoguļu stikls br. 75,5 kg | 31,58 ļ Uzrādītājs

1921. gads.
I 1 paciņa M. Z. 2624 I Papirosi 14 kastes I 20,43 I Nezināms
I 1 maiss | Veļa, apģērbi, apavi 263,46| Roberts Lins

1922. gads.
I 1 paka P. B. & Co. 1422 A. | Kombinēti medikamenti I 48 ļ Andreas Poles

I 9 maisi saslaukas | Tabakas lapas br. 147,5 kg | 461,75| SSSR

1923. gads.
15 kastes H. C. T. 748, 750/754, 773/779, Tēja, br. 551,30 kg 1052,07 Akc. sab. ,Tekā'

828 829 Taka*
5 kastes A. C. T. Rīga 760, 810/11, Tēja, br. 190,7 kg 372,80 Akc. sab. .lei»

817, 821
1 ķīpa A. G, N. T. 207 Vilnas audumi, br. 30,3 kg 349,15 Rigasa
1 kaste C. A. S. & Co. 6388/1 Darba iīki amatniekiem br. 151 kg 31,85 A. Libberts
1 kaste C.A. S. & Co. 6388 D«barīki amatniekiem br. 174 kg 16,39 . _. .
2 kurvji J. J. 5969. 5983 Galantērijas preces, br. 76,9 kg 754,10 Akc. sab. .le»»

2 kastes A W. 29998/9 Šokolāde br. 111,6 kg 305,21 K J- Spade
3 gabali U. P. V067/9 Gumijas izstrād., br. 'iOS.7 kg 168,59 Kniep_ & vernc-

2 kastes M. & K- 12036 C W. 1331 Galantērijas preces, br. 67,2 kg 40841 P. Svan & M*
2 mucas B. A. S. F. 728269/70 Anilin krāsas, br. 62,2 kg 243,38 John Lauienc
I ķīpa 3027 U. & C. 5765 Rīgā Vilnas audumi, br. 61,5 kg 580,59 . .
1 kaste E & G 1742 Metāla izstrād., br. 77,5 kg. 118,41 Oskar Hartrnan
1 kaste V. W. 939 Elektrisk. pielaidējs, bt.75.8 kg 3316 John Laurenc
5 ķīpas A F R. 856/58, 859/60 Kokvilnas audami, br. 447,4 kg 1267,09 Doring & ^ftje tirg°ul
2 kastes M. H. G. 23504 — 10 un 20 Sacharins, br 75,6 kg 395,69 Akc. sab. apyic

un rupniem
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1924. gads
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£ 27365 - 1029 P dAi™. £ ,-ft £' ^erpenes 2 kastes J. S. 1509 S. R. Cepumi un šokolāde, br. 109,5kgr 26*82
Ž? 97447 13 124 vfirh^fp, Jf. maija 24. . Virbajiem 1 kaste G. & H. 55 Ķīmiski prod, br. 41,2 kg . 116 3)
91 27447 13 124 V.lchelm Russ. 19. , 24. . Hamburgas 2 kastei H. H. Rīga 1364/5 Ēteriskas eļļas un augu daļas,
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£ «*- IY' ī"^™ 1 maiss A. 228 AudJJta. "X» k. igH \93 282:)1 b 135 Qai°nne 22 maiji 24. . Bordo 22 kastes C G. 13166/8, 19416/20, Čiekuri, br. 5109,5 kgr 904 55

„: 0fifin , o ,,R ., „. 19422/26, 19429/33, 10391/4

o< 29432 27 63 HPifrirh oo * £' KoPenhagenas 3 vietas E. J. Siļķes un 2āvētīs zivis, br. 295 k. 103,76
« 20S15 - 1097 ? L & 21 Arntverpenes 3 ķīpas S. J. C. Rīga 4857/59 Kokvilnas audumi br. 236.7 kgr. 376 89
$ TO416 - 037

dzelzsce!u 27- 24. . Virbajiem 2 pakas A. 362/63 2.du maces, br. 11 kgr. * 8 02
11 l?:lt 89 2\l RPo;n: f« ••- l\ ' o ' J paka 2>8 A- Konfektes, br. 0.7 kg?. 450
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)Unlja ol ' Stettin2S 13 vietas B- T J88 !-7 . 188/8-13 Papira tapetes, br. 1206,3 kg 667 20 Uzrādītājs.
% «213 9 220 Frt-nPP w ol ' , V l kaste C H" Sch" Co" 670 Mašina no dzelzs. bl- 154,5 kg 18,6400 33213 9 ^/9 Edmee 22. . 24. . Londonas 1 paka Profesor Simson Un,versity of

,02 46077 46 616 A.vine Russ. 10. sept. 24. . Hamburgas T&ISLTb. 54/68. 70/71, 91/94, ^^ * ^
kg 4'61 Pr°°rSSimS°...

ft78 o. 48 fi7, n,rrhl
. „. .. 173, 179/181 Stikla izstrād. br. 2632,7 kg 1302,06 Uzrādītājs

'2? oq7q oli ^S,,
24- 24. . . 1 kaste L. P. 100 Pudeles, br. 68,2 kg 16 47

1925 g
~ Pa dzelzsceļu 7. februārī 21. , Valkas 1 kaste G. H. 86 Kartonāžas izstrād., br. 129,6 kg 427^3 .

105
1922° g

?' 4°3 PerSenS 15' aUg 21 ' " Amslerdatnas 2 kastes NebaI */*īga Dežādas preces, 67,2 kg 243,59 Senken & Co.

2507-v Rīgas muitas valdes priekšnieks Krūmiņš.
. Importa nod. pārzinis Grigorjevs.

]\maodoklii departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
7. maijā 1925. g., pulksten 1 dienā,
Jelgavā, Pils iela Ns 10, veikala,

pārdos uoliffifsolBonl
Henoka Blatta kustamo mantu, novērtētu
par Ls 44 un sastāvošu no veikala
preču skapja ar 5 durvīm, gaišu krāsu
krāsots, dēļ viņa Ls 44.95 °/o peļņas
nodokļa segšanas.

Jelgavā, 2?. aprilī 1925. g.
2553 Piedzinējs A. Ne vjard ovskis

K'flas pol. 3. iec. prekšnieks
ffi° . ka 7. maijā 1925. g., pulksten
,Uri 'a, Rīgā, Lāčplēša ielā N? 29, dz. 21,

Mos uairāksoiīšano
W«-_ Jānim Vilkam piederošj kušeti,
ai„-l- tt Par Ls 11 35, piedzenot no
vii,? ?iho'^ Par labu R'2as Pilsētas

A t
diivok l a no(l-

D5„> * Pārdodamo mantu varēsPošanas dienā uz vietas.
2ā62

8a * aprili 192ā- 8- ^ 8304"
~ ^— .____ Priekšnieks F r e i v a 1d s.

'«lād '6*11 ministri Jas ārzemju pasu rod.
Han Par ne derīgu nezaudēto Marijas
4otn d?-" afzem^ s pasi J* 1754. iz-fl0tu R'ga, 7. martā 1924. g. 2547

Valkas apriņķa priekšn.
palīgs I iecirknī

ar šo dara vispārībai zināmu, ka pie
Itvas Skujas-Skujiņ, iedzīvojošas Strenču

miestā,

aiilurētas sekošai zagtas maotas:
ļ) Me' ns deķis, sarkanam strīpām.
2) Viens pakulu palags.
S) Divi vilnas drēbju gabali, tumši

zilas krāsās.
4) Saplīsis balts drēb;u grbals.
5) Septiņi jūras zāles'maisi (tukši).
6) Balta linu audekla lupata.
|) Balta linu audekla ku^te, un
8) V« _klg ratu_ smēres.
Minētās mantas cietušie var apskatīt

lra Pret atlīdzibu par sludinājumu,- sā-
ga mana kanclejā, Valkā, Latgales
*»< Nt 3, viena mēneša laika, no
«Mmajama dienas, pretējā gudījuma
™antas tiks pārņemtas vahts īpašuma«1 pārdotas vairāksolīšanā.

9«n ap:i ?'fpriekšnieka pal.
^z?'" I. iecirknī (narakstsl.

Apriņķa ceļu iuers Llspāīā
izdos 11. ma i ja, pulksten 12 dienā,
aava kanci.jī,

jauktos torsos
5,54 klm. gara ceļa būvi, ro Vaiņodes
Liepājas lielceļa udz Embotes-Liepājas
lielceļam (Embotes pagastā). — Torgu
dalībniekiem jāiemaksā drošibas nauda
ls 1250.

Tuvākas ziņas kanclejā Jēkaba ielā
J* 6, darbdienās no 9-15. 2543

Apriņķa c?lu inženiers Fr. Šalme.

flpi!Q|a tt|i inienie» Ventspilī,
Plosta iela N° 23, jzdcs 11, maijā 1925.g.,
pulksten 12 d.ena, 3

mutiski un raKst. sacensība
mazākprasītājam

29,5 mtr. gafa koka tilta pāibūvi pār
Steades upi uz UgālesAnnahiittes ceļa,
Ugāles pagastā. Drošības nauda Ls 420.

Silajāņu pag. valde, Rēzeknes apr..
izsludina par nederīgu nozaudētu iekšz.
pasi ar Ns 1778, izd. 1923. g. 16. Iebr.
no šis pag. valdes uz Klavdijas Anku-
dina m Filatovas v. 339

Silajāņu pag. valde, Rēzeknes apr.
izsludina par nederīgu, kā sadegušu
iekšz. pasi ar Ns 1276, izd. 1921. g.
16. augustā uz Jāņa Jevstifeja d.
Konovalova v. 342

Sventes pag. valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latv. iekšz. pasi, izd no šīs pag. valdes
30 augustā 1924. g. ar Ms 2257 uz
Labiets, dz. Zubarovska Marejanna
Donata» m. v. 347

Višķu pag. valde izsludina par nede-
rīgu nozaudētu atvaļin. apl. ar N» 2320/
3923, izd. no Daugavpils kāja apr. pr-ka
20. martā 1921. g. uz Donata Staņislava
d. Peipiņa v. 356

Svitenes pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus, sekošus do-
kumentus :

1) iekšz. pasi, izd. no šīs pag. valdes
8. janvārī 1925. g. ar Ns 3 uz Viļa-
Eduarda Jura d. Rudzi?a v.;

2) iekšz. pasi, izd. no šīs pag. valdes
8 _ janvārī 1925. g. ar Ns 4 uz Otitijas
Jāņa m. Rudzit, dzim. Stromberg v.;

3) iekšz. pasi, izd. no Rundāles pag.
valdes 5. maijā 1920 g. ar Ns 4 uz
Jēkaba Ata d. Lasmaņa v.;

4) iekšz. pasi, izd. no Rīgas pref.
19. janvārī 192?. g. ar Nš 196150 uz
Varvaras Nikolaja m. Eiche, dzim. Kis-
ļakovas v. un

5) iekšz. pa es dublikātu, izd. no šīs
pag. valdes 29. novembrī 1924. g. ar
Ns 61 uz Kāiļa Jura d. Ķi ša v. 682

Mežotnes pag. valde, Bauskas apr.
izsludina par nederīgu nozaudētu kara-
klausības apl. ar Ns 27014, izd. no
3. Rob žsargu pulka komand. 1922. g.
uz Ludviga Petersona v. 330

Cīravas pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Latv. iekšz.
pasi ar Ns 26139, izd. no Liepājas pref.
24. augustā 1920. g. uz Otaņķe Mar-
grietas Pēteļ-a m. v. 305

Rozēnu pag. valde ar šo izsludina par
nederīgu zirgd pasi, izd. no šās pag.
valdes 21. jūlija 1922. g. ar Ns 43» uz
Alfrēda Lejiņa v., kufa pieteikta par
nozaudētu. 677

Mflupes pag. valde, Valkas apr.
izsludina par nederīgu zirga paM, izd.
no šīs pag. valdes 25. iebr. 192 '. g. ar
te 423 uz-fcottes Reiņa m. Spuģis v.,
kūja pieteikta par nozaudētu. 668

Lauberes-Ozolu pag. valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, iekšz. pasi,
izd. I. jūlijā 1922. g. no Madlienas iec.
po'. pr-ka iv Annas Jāņa m Blei v. 659

Kalkūnes pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudētu pag. pērs. apl. ar
te 509, izd. no Kalkūnes pag. valdes
Anisijai Baronenkinai. >~49

Liksnas pag. valde, Daugavpils apr.
izsludina par nederīgu zirga pasi ar
te 182, izd. no Līksnas pag. valdes
20. augustā 1920. g. uz Skudra Jēzupa
Jāņa d. v. 661

lina ai niīistta tinti
loltiiana bSļai.

1925. gada 10. burtnīca
mākas! un dabūjama Valsts tipogrāfijā
sili, 1. Istabā, kur ari vienīgi jagrieJfa."

ar pieprasījumiem.
Bnrtnica mak sā:

bez piesūtīšanas Ls 0,11
ar piesūtīšanu . .0,13

Saturs:
60) Ministru kabineta iekārta.
61) Likums par akcizes nodokli no ta-

bakas un tabakas izstrādājumiem,
čaulītēm un sērkociņiem.

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka maija 1925. g., Rīgā,
Martas ielā te 7,
pārdos vairāksolīšanā
bij. Latvju nacion. klabam piederošas
apķīlāt, mantas, sast. no daž. mēbelēm:
skapjiem, galdiem, krēsliem, rakstām-
galdiem, ransžammašinas un 1.1., novēr-
tētām par Ls^BāO, piedzenot no viņa
par labu pils. Stabus — ires mak'U un
tiesāšanas izdevumus.

izzināt sarakstu, novērtējumu,kāariptkstīt pārdodamo mantu, varēs pār
i-'f'nis dienā uz virtns.

Rīgā, 28. aprilī 1925. g. te 12057
2 61 Priekšnieks F r e i v a I d s.

Rīgas prefenturas administratīvā no-
daļa izsludina par r.edehgu nozaudētu
dienesta apliecību te ^595, izdotu
20. jūlijā 1923. g. uz Rigas preiekturas
sekretariāta kanclejas ierēdnes Lidijas
Graiidiņ vārda. 75i5

Silajāņu pag. valde, Rēzeknes apr.,
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktus
par nozaudētiem, sekošus dokumentus:

1) iekšz. pasi ar te 8459, izd. 1921. g.
10. marta no Maltas iec. pol. pr-ka uz
Ivana Fomas d. Beļakova v. un

2) iekšz. pasi ar te 2261, izd. 1922. g.
20. jūlija no šīs pag. valdes uz Alionsa
Ignata d. Rīvča v. 341

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1925. g. 4. maijā,

pārdos vairāksolīšanā
pils. Hirša Stolleraun Leiba Taitca
apķilatis mantas, novērtētas par Ls 2338,
piedzenot no viņiem soda naudu kon-
trab lietā par labu R ges muitai, apķī-
lātas mantas tiks pārdotas pēc seko.-ā:

1) 4. maijā 1925. g^ pulksten 10,
Skolas iela Nš 10, tiks pārdotas p lsonim
Stolleram piederošās dažīdas mēbeles
un trauki, novērtēti par Ls 568.

2) 4. maijā 1925. g., pulksten 13,
Elizabetes iela te 55, dz. 1, tiks pār-
dotas pi*s. Taitcam piederošās mantas,
sastāvošas no mēbelēm, novērtētu par
Ls 1770.

izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pardodarro mantu varēs pā;-
do'anas dienā uz vietas.

Rīgā, 28. apiilī 1925. g. te 1464
2č63 Priekšnieka v. (parausts).

Rīsos pilsētas uzņēmuma uoldel
vajadzīgas

3500 metr-tonsas I. labuma jazes ojles,
sekošas markas, pēc uzņēmumu valdes ieskata:

1) Nevv-Leversons, vai 2) Londonderry, vai
3) Wearmouth.

Gazesogles jāpiegādā līdz 3. jūnijam 1925 g., cif Riga-Mangaļi, saskaņā
ar ogļu piegādāšanas noteikumiem.

Piedāvājumi, kufos jāuzrāda cena cii Rīga-Mangaļi, par 1 metr-tonnu,
ka ari raktuves no kufām ogles piegādās, jāiesniedz slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
„Gazes ogļu piedāvājums _ 8. maijā 1925. gadā, pīkst, li dienā" līdz 8. maijam
1925 g., pīkst. 11 diena uzņēmumu valdes kanclejā, Basteja bulvārī Ns 10,
istaba Ns 11.

Līdz ar piedāvājumiem, _kuji apliekami ar attiecīgu zīmognodokli ir iesnie-
dzama ari parakstīti ogļu piegādāšanas noteikumi.

Uzņēmumu valde patur sev tiesības gāzes ogļu pasūtījumu izdot pēc saviem
ieskatiem neatkarīgi no iesniegtiem piedāvājumiem.

Noteikumi par gāzes ogļu īpašībām un piegādāšanu saņemami uzņēmumu
valdes kanclejā, istaba Ns 11. Bez tam Rīgas pilsētas uzņēmumu valdei vaja-
dzīgas: 3000 metr-tonnas tvaika ogles, sekošas markas, pēc uzņēmumu valdes
ieskata: 1) Best south vorkshire asssociation hard screened steam coals jeb 2)
Best soutri vorkshire association washed double screened nuts.

Tvaika ogles jāpiegādā līdz 3 jūnijam 1925 g., 1o k o ūdensvadu iestādes
gruntsgabals, Bukulto>, saskaņā ar ogļu piegādāšanas noteikumiem.

Piedāvājumi, kufos jāuzrāda cena, loko ūdensvadu iestādes gruntsgabals,
Bukultos, ieskaitot svēršanu un uzkraušanu par 1 metr-tonnu, kā ari raktuves no
kurām ogles piegādās, jāiesniedz slēgtās aploksnēs ur uzrakstu: .Tvaika ogļu
piedāvājums 8. maijā 1925. gadā, pīkst. 11 dienā, līdz 8. maijam 1925. g, pīkst.
11 dienā uzņēmumu valdes kanclejā, Basteja bulvārī Ns 10. istaba Ns 11.

Līdz ar piedāvājumiem, kufi apliekami ar attiecīgu zimognodokli ir iesnie-
dzami ari parakstīti ogļu piegādāšanas noteikumi.

Uzņēmumu valde patur sev tiesības tvaika ogļu pasūtījumu izdot pēc sa-
viem ieskatiem, neatkarīgi no iesniegtiem piedāvājumiem.

Noteikumi par tvaika ogļu īpašībām un piegādāšanu saņemami uzņēmumu
valdes kanclejā istaba Ns 11.

Baldones sēravotu direkcija
izdos 9. maijā š. g., pulksten 14, savā kanclejā, vairāksolīšanā,

mutifkfi un rsbstiskā sacensība
Baldone; sēravota zirgu tramda liliju Jaidoflg-Daugava'un .Daagava-llp'
ekspluatēšanu uz 6 gadiem — pssažieju un preču rārdošanai. Nomniekam uz
linijas .Baldone Dauga-a* jāiekārto tramvaja kustibu ar motoru, vel tekošā gada,
termiņš pēc vienošanās.

Tor u drošības nauda: Llioijai Ls 5C0.—, H. līnijai Ls 150.—
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes, ar Ls 0,80 zīmogmarku, pieņems

iēravot'i kanclejā l'dz pulkst. 14 torgu dienā.
Tuvāki noteikumi ieskatāmi katru dienu no pulksten 12—14, sēravotu

kanclejā. 2566 Direkcija.

Iekšlietu ministrijas būvvalde
izsludina 11. maijā š. g., pulksten 11 dienā, Brīvības īelā J*|37/39, istabā 141,

[akstisku tin mutisku konkurenci
ar peckonkurenci 14. meijā š.g.,

ņm barakas II. stātu launbūil un maziņas piebūul
valsts leprozorijā, Talsos.

Dalībniekiem pie piedāvājuma jāiemaisa Ls 1,503 Ar iepriekšējiem maksas
aprēķiniem un citiem noteikumiem var iepazītie» būvvalde 147. istabā, ikdienas
no pulksten 10—2 dienā, un Talsos, apriņķa ārsta kanclejl 2 2542

Kapa būvniecības pārvaldes Liepājas grupa,

Liepājas kāja ostā, Lāčplēša ielā Ns 24, 6. maijā š. g, pulksten 11,

izdos mazāksolišanā
skursteņu slaucīšanas darbu izvešanu Liepājas k> ra ostas ēkās,

192511926. budžeta gadā.
Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, ka ari lūgumi piedalīties mutiskā

mazāksolīšanā, apmaksāti a- attiecīgu zīmognodokli ieniedzami grupai torgu
dienā, lidz pulksten 10,30 min.

Pie piedalīšanās mazaksolīsana jāiemaksā droubas nauda Ls ĪOO.
Tuvākus noteikumus var apskatīt darba dienas, no pulksten 9 līdz 14,

grupas kanclejā, Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā te 24. 1 1861

Ūtrupe.
Piektdien, 8. maija 1925. g., pulksten i dienā, Rīgas biržas zālē, Latvijas

SJ^ir^ufdevutā pārdos atmata oairāksolišana
Rīgas muitas noliktavS atrodošas nenomuitotas: 50 kastes Holandes šokolādi
apm. 1834 kilo un 1 kastes Holandes kakao apm. 524 kilo.

Paraugi askatsmi ikdienas no 11—12, pie biržas ministeriala.
2572 Zvēr, biržas maklers P. Rupners.



Iii* lipta atnhii LETI
(valsts autonoms uzņēmums)

uzaicina visas valsts iestāties
savus sludinājumus

presei virzīt caur L T. A.
sludinājumu biroju

L. T. A. jau līdz šim izpilda šo_ uz-
devumu priekš daudzām valsts iestādēm
zem tiem pašiem noteikumiem, kā varētu
izdarit privātie kantori. L. T A. izpilda
starpniecības darbu ātri un korekti, pie-
ņemot sludinājumus ari caur savam
provinces nodsļām Liepājā, Rēzeknē un
Daugavpili.

Galvenais kantoris
Rīgā, I. Smilšu ielā Nr. 1/3.

Tājruņi: 17-22, 14-49, 90-81, 21-92.
Pasta kaste te 413.

1919 1 Latv telegr. aģ. Dažādi sludinājumi, ļ
Pamatojoties uz vērtspapīru mortili-

kacijas pagaidu noteikumiem, izslud.
1920. g. 23. aprilī „Valdibas Vēstnesi"
Nš _ 97 un 1921. g. 17. janvāri .Valdības
Vēstnesī" Ns 18.

Krleuu-Baltflosbušnie-
cībss saMedriba

uzaicina zemāk minēto sabiedrības ak-
ciju, par kūjām pazjņoļs, ka viņas pazu-
dušas, nezināmus turētājus uzrādīt tās
sešu mēnešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas:

Akcijas ā 250 rbļ.
Nste 1298—1300 — 3 gab.

, 1321—1350 — 30 ,
, 4001-4167 — 167 ,

Gadījumā, ja šīs akcijas sešu mēnešu
laikā net;ks _ uzrādītas, viņas skaitīsies
par nederīgām un personām, ku[as pa-
ziņojušas par viņu pazušanu, izdos jau-
nas akcijas ar tiem pašiem numuriem.

28. aprilī 1925. g. 2551 Valde.

Rēzeknes pils. pollclj. priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzek-
nes pilsētas prefekta 12. augustā 1920.g.
zem te 192 uz Vitauta Dāvā d. Auka v.;
2) iekšzemes pasi, izdota ro Rēzeknes
pils. polic. priekšnieka 2. jūlijā 1921. g.
zem te 6395 uz Averjand Pachoma d.
Tichanova vātdu; 3) iekšzemes pasi, izd.
no Rēzeknes pilsētas prefekta 10 sept.
1920. g. zem te 2289 uz Veronikas
Miķeļa m. Kiakop vārdu. 14497

Rīgas kara slimnīca
izdos

3300 kg svaigas liellopu gaļas pie-
gādāšanu Ķemeru karavīru sanatorijas
vajadzībām par laiku no 25. maija līdz
15. septembrim 1925. g.

Torgi notiks Rīgas kara slimnicā, Rīgā,
Hospitāļa iela, 1925. g. 11. maijā, plk. 10.

Lūgumi dej piedalīšanās mutiskos tor-
gos, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli,
kā ari rakstiski piedāvājumi slēgtās ap-
loksnes ar uzrakstu ,uz gaļas torgiem
š. g 11. maijā", iesniedzami līdz torgu
atklāšanai Rīgas kara slimnīcas saimnie-
cības priekšniekam.

Torgu dalībniekiem, pirms torgu at-
klāšanas jāiemaksā Rigas kara slimnīcas
kasedrošibas nauda Ls 0,08 no katra
piedāvāta kg gaļas.

Kondīcijas un s kāķus trrgu noteiku-
mus izsniedz Rīgas kara slimnīcas saim-
niecības kanclejā, darbdienās no pulkst.
9—15 un Ķemeros, kajavīru sanatorijā
pie sarga Miezīša. 2546

Dzilzsceļa 4 ceļu lec prletlnleks VecBBleeoe
izsludina uz š. g. 11. maiju, pīkst. 11

jauktus torsus
ar pēctorgiem 14. maijā, pīkst. 12, uz
zemāk minētiem darbiem: 1) zemes,
2) namdaru, 3) galdnieku, 4) mūrnieku
un apmetumu, 5) podnieku, 6) krāsošanas
darbiem, iecirkņa rajonā, kur tas 1925./26.
budž. gadā būs vajadzīgs un 7) apbrau-
camā ceļa un pagaidu tilta būvdarbiem
'06 klm. uz Vecgulbenes—Jaunlatgales
līnijas.

Drošības nauda uz 1. un 2. pkt. min.
darbiem pa Ls 500, 3. pkt. — Ls 300,
4. pkt. — Ls 750, 5. un 6. pkt. — Ls 200
un 7. pkt. min. darbiem Ls SCO.

Tuvākas ziņas izsniedz iecirkņa kantorī
darbdienās no pīkst. 9—15. 2545

Dzelzsce|u virsvalde
izsludina

rakstisku konkurenci
6. maija 1925. g., uz drebi pike, baltu,

plāt. 142 cm — 1120 tek. mtr., vai —
plāt. 71 cm 2240 tek. mtr. vasaras
svārkiem.
Konk; rences dalībniekiem jāiemaksā

drošības nauda I0/o vērtībā no piedā-
vājuma vērtibas. Līdz ar piedāvājumu
jāiesniedz drēbju paraugi. Konkurences
sākums pulksten 10 lītā. Tuvākas ziņas
dzelzsc. virsvaldē ist. 122a, no p'ulksien
12 līdz 14. 2 1916

Dzelzsceju virsvalde
pāidos mutiskā atklātā ūtrupe

7. aprilī 1925. g., sekošus priekšmetus:
1) Dažādas zeķītes gāzu

lampām 12 gab.
2) Ratu p iekšdaļa ar 2

riteņiem 1 „_
3) Kaišamos vilnas. . . 14 par.
4) Vāciņus pr. elementiem 94 gab.
5) Stikla trūbiņas, dažad. 36 ,
6) Aizsargus, biškopjiem. 780 ,
7) Adatas, adām.mašinam 14 .
8) Magnēzijs 184 klgr.
9) Udensmērījamos stiklus,

dažādiem ..... 334 gab.
10) Alonu pulveri- . . . 1100 .
11) 2 benzola motorus. . 2 „
12) Ratus, galdu, zemieku. 1 „
13) Riepas gumijas automo-

biļu Titeņ. 115x910 mm 4 .
14) Porcelāna lūžņus . . 10375,35 klgr.
15)_Stikla lūžņus ... . 5992,81 ,

Ūtrupe uz minētiem priekšmetiem, iz-
ņemot 350 klgr. stikla lūžņus, notiks
Galvena noliktavā, Marijas ielā te 2,
kur tie apskatāmi. 2 _ '

Minētie ?50 klgr. stikla lūžņi tiks pār-
doti un rpskatami Kolpaka postenī.

Ūtrupes sākums pulkst. 10 rītā 1953

Tirdzniecības un fjāpn eclb s

ekc. sen. ..ZEMGALE"
itīji pilna Mmn «pie
14. maija 1925. g„ sabiedrības, telpās,
Kaļķu iela Nš 1, pulksten 5 p. p.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Daibības pārskats par 1924. gadu.
3) Revīzijas komisijas ziņojums.
4) Budžeis par 1925. g. ,
5) Dažādi jautājumi.
6) Vēlēšanas.
2551 ; Valde.

Nacionālais teatrs.
Ceturtdien, 50. aprilī, pulksten 7/» vak:

.Ugunī".
Ienākums I. pilsētas pamatskolai pārlabu.

Piektdien, 1. maijā, pulkst. 7ljī vak.:
Lilijas Štengel viesizrādē:

, ..Zaglis "- 2565
Sestdien, 2. maijā, pulksten 7 1/» vak.

»:fpMnieces precfHas".
Pirmdien, 4. maijā, pulkst. 7l /a vak.:

Konrāda Kvēpa

10. g. skatuves darbības jubilejā
„!FaxMM€lušmsdēts".

Tirdzniecības un rūpniecības
akc. sab. „BRAĻ| KAMARIN'
.kaitējā akcionāru pilna sapulce 28. aprilī
š. g. nevarēja not'kt, jo uz ta nebij
pieteikts statūtu § 58. paredzētais akciju
daudzums.

2. sapulce
notiks 20. maija 1925. g., pulksten 17,
valdes_ telpas, Rīgā, Rātslaukuma N° 15,
ar agrāko dienas kārtību:
1) Pārskats par 10 mēnešu nodarbošanos

1924. g. un sakarā ar viņu dažādi
jaut; jumi.

2) Dividendes jautājumi.
3) Vēlēšanas.
4) Akcionāru jautājumi un priekšlikumi.

Šī sapulce bus pilntiesīga un viņas
lēmums galīgs pie katra sapulcē repre-
zentētā akciju balsu skaita.

Pilnā sapulcē var piedalīties akcioiari,
kuri savas akcijas pieteikuši valdē stāt.
§ 52. paredzētā kārtībā līdz 1.3. maijam
1925. g.
2549 Valde.

Pēterpiis - Tulas agrar-
bankas aizgādņi

1) paziņo, ka ar 16. septembra 1924 g.
papildinājumiem likumā par bijušo Krie-
vijas agrarbanku aizdevumiem Latvijā,
(.Vaid. Vēstn" 1924. g. Ns 214)

atcelti
Peterpils-Tulas agrarbankas statūtos pa-
redzētie un ieķīlāšanas, resp. aizliegumu
rakstos noteiktie aizdevumu atmaksas
termiņi un 2) uzaicna sešu mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespiešanas
di'nas .Valdības Vēstneši" visus Peter-
pils-Tulas agrarbankas parādniekus at-
maksāt izsniegtos aizdevumus Rīgā,
Vaļņu ielā Ne 2Zn.

Peterpils-Tulas agrarbankas aizgādņi
A. Birznieks.
K. Zakss.

2552 V. Kuehns.

Iii. Rīpi ķiiīilskā labdb Josla"
kārtēja

pilna akcionāru sapulce
notiks 19. maiiā _ 1925. g., pulksten 19,
sabiedrības telpas, Rīgā, Vidzemes šo-
sejā JN6 111.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatpersonu vēlēšanas.
2) 1924. g. pārskata pieņemšana.
3) Darbības plāna apstiprināšana tekošam

gadam.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi.
2567 Valde

īalavljii fliro aunam
ārkārtēja pilno sapulce

12. maija š. g., pulksten 20.
Dienas kārtība:

1) Sapulces _ darbinieku vēlēšana.
2) Nama pārbūves jautājuma galīga iz-

lemšana.
3) Nama fonda jautājums;
4) Talavijas 25 gadu psstāv. svētku

svinēšanas jautā,ums.
5) Dažādi jautājumi.
2548 Valde.

Iekšlietu ministrijas būvvalde
izsludina 14. maijā š. g., pulksten 1 dienā, Brīvības ielā Ns 37/39, istabā 141.

rakstiskoiliii taiinti.
ar pēckonkurenci 18. maija š. g.,

par kanalizācijas izbūvi
valsts Ģintermuižas slimnīca, Jelgava. Dalībniekiem jāiemaksā Ls 4,800.

Ar iepriekšējiem maksas aprēķiniem un citiem noteikumiem var iepazīties
būvvalde 147. istabā, ikdienas no pulksten 10-2. 2 2541

Jūrniecības departaments
izdos mazākprasītājiem rakstiskā izsolē 20. maijā 1925. g., pulkst. 12 d.,

Rīgas eksportostas noliktavas Nr. 9 jaunbūvi.
Drošības nauda Ls 10,000. Ar noteikumiem var iepazīties departamenta

techf. daļā, Valdemāra ielā Nš 1 a, katru darba dienu no pulks 10—12. 2 2540

laiiiju-Fiiu īīrdzniecbas akciju sainlas Jtilir.
Bilance uz 31. decembri 1924. gadu.
_ A k t i v s. Ls Pasīvs. r ,Kases rēķins . . 8.57 Akciju kapitāla rēķins . . ' 60 00nPreču rēķins .. . 28,574.93 Reskontro rēķins-kreditori . 116*

504Ii 3Inventāra rēķins . 2,467.16 Rezerves kapitāla rēķins 48? s?Reskontro rēķins-debifori . 82,549.42 Amortizācijas rēķins '. . . uļļ'*
Drošības naudu rēķins 4,35*.— ~~ |
Tekošs rēķ Latvijas bankā 283 36
Saņemto vekseļu rēķins 23,815.28
Protestēto vekseļu ' rēķins 6,821.40 ļ
Tekošsrēķins Rīgas komerc- f

bankā 9.78
1924. gada deiicita rēķins 28,242.34 ļ

177,130.24 iTTTāg '

Peļņas un zaudējumu rēķins uz 31. dec. 1924. n, ?
D e b e t s. K r e d i t s. S

No izdevumu rēķina 49,49?.58 Preču rēķinam . 23,451 S» F
No procentu un komisijas Kursu starpību rēķinam 'filtra

rēķina . . . _ . 2,225 07 1924. g. deficita rēķinam . 28 24234No pārejošo sumu rēķina 589.65

52J13.30
~

5Ī3Ī3JĪ
69* . ' __ V*ld£~^

R

Mm-MU lujiitita lalli. [
Bila nce.

A k t i v s. Ls P a s i v s. ' Ls
Tvaikoņu kapitāls , . 1,722,000.— Akciju kapitāls ..... 2,240,000.
Kase 11,638.71 Amortizācija 36321. 30
Nekustams īpašums . . . 122,130.60 Rezerves kapitāls . . . 5 '2V7.94
Inventārs . . . 672.— Vispārējais rīcības rēķins 122*

477^96
Tvaikoņa „Katie* rēķins: Kapitāla atmaksa ... I09,04o!— A

Pārnesumi uz jaunu gadu 30,244 66 Dividendes rēķins::
^Tvaikoņa, Dagmar" rēķins: Vēl neizm. dividende . 30,231,60

Pārnesumi uz jaunu gadu 17.969,08 Dažādi kreditori 59,444,50
Tvaikoņa ,Lucy" rēķins: Peļņas pārnesums 1923. g. 16^44 ^i

Pārnesumi uz jaunu gadu 10,645.54 Peļņa 1921. g. . ... 208,95268 saj
Tvaikoņa .Balrmor" rēķins: lviPārnesumi uz jaunu gadu 28,959.53
Dažādi debitori . . \ . . 867.49230 E°

. 2 811,752 42 2,811,752.42 jļļļ*
Peļņas un zaudējumu rēķins. .°Js

Debets. K r e d i t s.
Tekoši izdevumi . . . 9,687.78 s/s „Katie" peļņa .... 49,652.65 IT
Algas rēķins . . . . / 18.0C0.— s/s .Dagmar" peļņa . , . 57,838.98 siei
2° d norakstīšana no tvakoņa ' s/s ,Lucy" peļņa . . . 31,97023 pār

vērtības . . 34,440.— . s/s „Baltmor" peļņa ._ . . 47,878.27 mj
l°/o norakstīšana no nekti- Nekustama īpašuma rēķins 1,951.17 .J

stama īpašuma vērtības 1,221.32 Procentu rēķins 31,226.86 .
Tantjema direkcijai un grati- Agio rēķins 16,122,30celfikacija 8,431.60 tjol
Tīra peļņa . __ 164.859,76 sa jf

236,640.46 236,640.46 vālā

Tālāk daramakcionariem zināmu, ka kuponus Ns 25 uzrādot, tiks izdota
dividende 6°o apmērā no 15. apriļa 1925. g. "la
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evnurmuižas saustarp. uguniapdroiln. biedrības s
darbības pārskats par 1924. g. «

Biedrība dibināta 1922. g. Biedrība atrodas Talsu apriņķī, Nurmuižas pag. zila;
Pasta adrese: caur Nurmuižu. Satv

(Bilance uz 1. janvāri 1925. g. *J
Aktīvs. ' Ls P a s i v s. Ls ,

Kasē skaidrā naudā . . _ 588.21 Kapitāli: fd
f

Noguldījumi kredita iestādēs 3,324.— Pamata kapitāls . . 1,998.— k
Inventārs . .... .. . 63.50 Apdrošināšanas kapitāls . . 327.47 stitu.

Rezerves kapitāls .... 327.46|ļļļ]
Speciāli kapitāli 3 5.9» vj

Inventāra rēķins J^ ».'"'
Tīrs atlikums .... ? Jgjjjg s,s

Kopā 3,975.71 Kopā _3,975.7ļ jfc
„s;rs-sV̂. T^ffSM j

Peļņas un zaudējumu honts. ļjj
Debets. Ls Kredits

^ ^Sadalītais iepriekš, gada tīrs Iepriekšēja gada tīrs atlikums 2,9oi.4i , ju.
atlikums _ 2,982.41 Prēmijas un piemaksas . . 1.337.» «rosi

Ugunszaudejumi ...... 30.— Biedru naudas JHo.— Sis J,
Tekoši izdevumi .... 5(16.75 lā rj(
Tīrs atlikums (peļņa) __ 993.30 \ļ^

Kopā 4,512.46 Ķepā 4,512.46 ļļ?
v aras

Atlikuma sadalīšana: v i .
Tīru 1924. g. atlikumu Ls 993.'0 (Ls 193.— biedru naudas un Ls 50.- inv entārs) JSti

Pamata'kapitālam Ls 193.— !,.. J
Apdrošināšanas kapitālam 225.10 , °r a
Rezerves kapitālam . , 225.10 la(vi j
Speciāliem kapitāliem „ 225.10 Saim,
Kooper. savien. iondam , 75.— r alst«
Inventārs ... . , 50.— ,,, '

Biedru skaits: uz 1. janv. 1925. g. £03 biedru...n;117 Valde. « ti
, : '. —"" «san.

I. Rīgas amatnieku un sīkrūpn. krāj-aizdevu kase i?tar
Kaļķu ielā Ns 36, ^°

ar šo pagodinās uzaicināt kases dalībniekus uz ''

ārkārtēju pilnu sapulci tļ
11. maijā š. g, pulksten 7 vakarā, kases telpas. H p\

Dienas kārtība: :;;!'
Viena valdes locekļa un viena padomes locekļa velēšanas.

Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies likumā paredzētais dalībnieku s ' ^tad 25. maijā Š. g. notiks n "

otra sapulce9 ļ*
kufa skaitīsies par pilntiesīgu, neskatoties uz sanākušo locekļu skaitu.

Par sapulces sasaukšanas laiku un telpām izziņos atsevišķi. Mi

2550 VoUle-

Tirtiniec-rupniec. okc. sob. Janulot"
darbības pārskats par 1924. g. '

bilance uz 1925. g. 1. janvāri.
Aktīvs. Ls Ls

Nauda kasē 353.12
Valūta kase . . !..'!!'... 72,50
Sab. piederoša kustama manta 3,723.12
Preces un materiāli . . 61,643.14
Debitori _ ....' ...' .

'
.

'... 50,345.92
Slikti parādnieki \ , 7,470.04
Zaudējums 36,423.80

* 160,03L64

P a s i v s.
Pamata (akciju) kapitāls 100,000 —
Kreditori 58,912.34
Amortizācijas sumas:

a) 10°/o no Inventārs . . ? 372.30
b) 10°/o no apšaub. parādniek 747.— i 119.30

160,031.64

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Tekoši izdevumi . . 98,904,16 No pārdotām precēm' . . 63,509.66
10°/o nor. no inventars _ . 372.30 Zaudējums 36,423.80
10°/o nor. no abšaub. paradn. 747.—

100,023.46 100,023.46
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