
Valsts Prezidenta pateicība.
Saeima.
Rikojumspar laupitāja un slepkava uz-

meklēšanu.
Rīkojums par valsts aizsargājamiem pie-

minekļiem.
Instrukcija pie noteikumiem par jūras

kuģu, mazāku par 20 bruto reģistra
tonām tilpības, laivu, liellaivu un
visu ostu un upju ūdens satiksmes
līdzekļu reģistrāciju.

Papildinājums pie noteikumiem par ieved-
muitas atmaksu par jēlvielām, kādas
izlietotas eksportējamo gumijas
galošu ražošanai.

Valsts Prezidenta pateicība
1925. g. 13. maijā.

Igaunijas valsts galvai apmeklējot mūsu
zemi, sākot no pašas robežas un tālāk
visos ceļojuma virzienos šinīs trīs dienās
valdīja vislabākā kārtība. Par to bija rū-
pējušies attiecīgi valdības resori caur
saviem izpildorgāniem un lielākā mērā
par to gādāja pati sabiedrība. Tādēļ
nekas netraucēja šo vēsturisko svinību
izpausmi visā pilnībā.

Pie ceremoniāla izpildīšanas saistītie
atsevišķi karavīri un tāpat kareiviskas
sardzes arvien bija savu uzdevumu
augstumos. 10. maija karaspēka parāde,
kuru komandēja garnizona priekšnieks
ģen. Goppers, pietiekoši izcēla viesu
priekšā mūsu brašās armijas dzīvo spēku,
izteikdama tēvijas dēlu dzimtenes mī-
lēstļbu un gatavību ar savu krūti aiz-
stāvēt dārgi iegūto abu valstu neatka-
rību. Satiksmes darbinieki no zemākā

līdz augstākam un tiešie kārtības sargi —
policija ar aizsargiem Wkmīgi veica
savu atbildīgo uzdevumm īpaši man
jāpiemin Rīgas prefekts T. Grīnvalds,
kurš ar saviem padotiem darbiniekiem
prata uzturēt ļaužu pārpildītās galvas
pilsētas ielās pilnīgu kārtību, tā ka nekādi
traucējumi svinību ritmā nebija.

Mūsu kultūras darboņi bija pielikuši
izcilus pūles svētku kuplināšanā. Dziesmu
skaņas, kas plūda visās malās gan no
mazo skolēnu mutēm, gan pār skaņu
rnākslā nogatavojušos spēku lūpām, pa-
cēla īstu sajūsmu. Daudz dziļāatminā
paliekoša bija radījuši tēlojošās
mākslas kalpi. Un. mūsu dzīves
Priecīgā skolu jaunatne, ari
skauti, gaidas, visur svinīgi sagaidot,
suminot un pavadot augstos viesus,
piši pierādīja, tāpat kā man apmeklējot
'gaumju , ka nākošā paaudzē briest vis-
stiprākie pamati abu tautu brālībai, abu
salstu vienībai.

Tāpat mūsu iestāžu, pašvaldību un
sabiedriskie darbinieki gan atsevišķi par
^K

gan reprezentēdami organizācijas,
bija daudz pūlējušies kopīga mērķa laba.
"nākdamas uz ielu blakus karaspēkam un
skolām , daudzās organizacijas,_ kā sa-
gaidītajos, tā pavadītājos ieņēma no-
s'egtas rindas; citas papildināja to ar
Rudziem suminājumiem no tuvienes un
'alienes, gan personīgi gan telegramas.
..ev'šķi nevaru atstāt nepieminētus spor-
tus, kuri, uzņemot viesus savā vidu,
Parādīja mūsu fizisko spēku _ attīstību.
aar gandarījumu jāatzīmē saimnie-
ks organizācijas, kā Latvijas tirgotāju
lēnība, kura it laipni uzņēma viesus
Ple sevis-, jo ari saimnieciskā lauka mekle-
'ar ni kopī gi pamati abām valstīm.

beidzot visi pilsoņi un pilsones, kas
Jļar mūsu jaunatni sajūsma pildīja
saiv' 16las un laukumus PS_ musu
jTJjedroto kaimiņu viesiem, centas pie-

ved
ka VlI}[ nes cienISi
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9
kam to atzīmējot, turu, par savu pati-
ģ^ pienākumu visiem izteikt sirsnī-
iK pateicību. Latvijas-Igaunijas patiesautau <feība dzīvos!

Valsts Prezidents J. Čakste.

SAEIMA

Sēde 12. maijā.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs P. Kalniņš
pulksten 5,5.

Grozot dienas kārtību, pieņem pārgro-
zījumus likumā par Saeimas vēlēšanām
otrā lasījumā, trešo lasījumu noliekot uz
26. maiju.

Pabeidz lūkot cauri otrā lasījumā
likumu par valsts kreditiem lauksaim-
niecības būvniecībai, trešo lasījumu no-
liekot uz 26. maiju.

Pieprasījumu komisijas atzinumu inter-
pelacijas lietā par ministru kabineta
iekārtas likuma 29. panta pārkāpšanu
noraida.

Ar 41 pret 39 balsīm nolemj likumu
par darba laiku dzelzsceļniekiem neskatīt
šai sesijā cauri.

Steidzamības kārtā pieņem likumu par
termiņa noteikšanu agrārās reformas li-
kuma Ldaļas 3. panta epunktā un 14.pantā
paredzēto lūgumu iesniegšanai attiecībā
uz nekustamu mantu, kura pievienota
Latvijai, regulējot robežas ar Igauniju.

Papildinājumu likuma par nekustamu
īpašumu karoborēšanu sakarā ar agrārās
reformas likumu noraida.

Pieņem vēl likumu par izlīgšanas un
šķīrējtiesu konvenciju, kā ari dažus sīkus
likumus, un tad sēdi slēdz.

Nākošā sēde šodien, pulksten 10.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.
Naktī uz 9. maiju Valles pagas'ā pie

Taurkalnes stacijas nezināms ļaundaris
izdarījis bruņotu laupīšanu un vairākas
slepkavības, pie kam laupītājs smagi
ievainojis ar revolvera šāvieniem vietējās
koku zāģētavas kasieri Kolli un nolau-
pījis 2 čemodānus ar veļu. '9. maija
rītā tas pats laupītājs nošāvis Valles pa-
gasta Sviķu mājas saimnieku Virsi, viņa
kalpu un mežsargu Rozentalu, aplaupījis
tos, paņemdams līdzī Virsa medību bisi,
mežsarga šauteni, ua formas cepuri, iebē-
dzis Taurkalnes mežā. — Ievērojot, ka
s'epkava-lavjpīlājs līdz šim nav atrasts,
iekšlietu ministrijas administratīvais de-
partaments izsola slepkavas uzrādītājiem
vai notvērējiem 1000 latu atlīdzību.

Rīgā, 1925. g. 12. maijā. Ns 1448.

Administrativā departamenta
direktorsŠlosbergs.

Iekšējās apsardzības pāivaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Rīkojums.
Pamatojoties uz pieminekļu aizsardzī-

bas likumu, pieminekļu valde nolēma
ierakstīt valsts aizsargāmo pieminekļu
sarakstā sekošos pieminekļus:

N° 78. Tukuma apriņķī,_ Irlavas-Pe-
tertāles pagasta Daibju māju robežās
atrodošos un A. Jurģim piederošo „V e 11a
lai v u".

N° 79. Daugavpils apriņķī, Krustpils
pagastā atrodošos un mežu departamenta
pārziņā stāvošo „Dzirkaļu pilskalnu" līdz
ar piederīgo apkārtni.

Ne 80. Cēsu apriņķī, Cēsu pilsētas
robežās atrodošās un Cēsu pilsētas valdes
un kara ministrijas pārziņā stāvošas or-
deņa pihdrupjs līdz ar piederīgo ap-
kārtni.

Ne 81. Cēsu apriņķī, Raiskuma pa-

gastā, bij. Aucema muižas amatnieka
gabalā atrodošos un P. Alksnītim pie-
derošo senlaiku kapu kalniņu.

Ne 82. Cēiu apriņķī, Priekuļu pagasta
„Sārumumāju robežās atrodošos un J.
kampem , mirušā D Kampes mantinie-
kiem, P. Pilpem piederofo un M.Lapiņa
pārziņā stāvošo pilskalnu „Sāmmkalnu"
līdz ar piederīgo apkārtni.

Ne 83. Ventspils apriņķi, Popes pa-
gastā apm. 2 verstes no Auces muižas
atrodošos un mežu departamenta pārziņā
stāvošo « Svētliepu".

Ne 84. Aizputes apriņķī, Aizputes
pilsētas robežās un valsts zemes fondā
iedalīto

^
Baznīcas kalnu" līdz ar piede-

rīgo apkārtni.
Ne 85. Aizputes apriņķī, Briņķu pa-

gasta Jaunzemju II māju robežās atro-
došos un šo māju rentnieka S. Kārkliņa
rīcībā esošo pilskalnu līdz ar piederīgo
apkārtni.

Ne 86. Rīgas apriņķī, Siguldas pagasta
Pižas māju robežās atrodošos un zem-
kopības departamenta pārziņā stāvošo
pilskalnu «Lību kalnu" līdz ar piederīgo
apkārtni.

No 87. Ilūkstes apriņķī, Vec-Bornes
jaunsaimniecības Ne 13 F un Ns 37 F!

atrodošos un J. Linkevičam piešķirto
pilskalnu līdz ar piederīgo apkārtni.

Ns 88. Daugavpils apriņķī, Krustpils
pagastā pie Gravanu mājām atrodošos
un Latvijas laukstrādnieku savienības
Krustpils nodaļai piešķirto pilskalnu līdz
ar piederīgo apkārtni.

No 89. Cēsu apriņķī, Raiskuma pa-
gasta „Dumpju" māju robežās atrodošās
un J.Biernim piederošās senlaiku kapenes.

N» 90. Ludzas apriņķī, Eversmuižas
pagastā pie Djatlovkas ciema atrodošos
un mežu departamenta pārziņā stāvošo
«Ciblas kalnu" līdz ar piederīgo apkārtni.

Rigā, 1925. g. 11. maijā. Ne 685.

Valsts konservators un pieminekļu
. valdes priekšsēdētājs Fr. Ozoliņš.

Valdes inspektors A. S t ā l" s.

Apstiprinu.x 1925. g. 7. maijā.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

I nstr ukciļa
pie_noteikumiem par jūras kuģu, mazāku par 20 bruto reģistra
tonām tilpības, laivu, liellaivu un visu ostu un upju ūdens satiksmes

līdzekļu reģistrāciju
(1925. g. «Valdības Vēstneša" 69. numurā).

1. Visa jūras piekraste un pludināmie ūdensceļi ūdens satiksmes līdzekļu
reģistrācijai iedalāmi sekošos rajonos, ar katram rajonam norādīto iniciāļu:

vt

«&?-§ Reģistrējošas iestādes vai amata

^
13 personas nosaukums un atrašanās
iS vieta
'O.

1. Rīgas ostas valde.
2. Ventspils ostas valde.
3. Liepājas ostas valde.

4. Pāvilostas muitas postenis.
5. Ainažu ostas pārzinis.
6. Salaces ūdensceļa rajona pārzi-

nis, Salacē.
7. Gaujas ūdensceļa rajona pārzinis,

Aldaru muižā.

8. Daugavas ūdensceļa I. rajona
pārzinis, Daugavpilī.

9. Daugavas ūdensceļa II. rajona
pārzinis, Jaunjelgavā.

10. Lielupes ūdensceļa rajona pār-
zinis, Jelgavā.

11. Ventas ūdensceļa pārzinis, Kul-
dīgā

12. Robežuzraugs Salacgrīvā.

13. Robežuzraugs Salacgrīvā Vec-
muižā (Pernigelē).

14. Robežuzraugs Pēterkapelē, pie
Pēterupes baznīcas.

15. Robežuzraugs Carnikavā.

16. Rīgas jūrmalas vietējā policija.

17. Robežuzraugs Engurē.

18. Robežuzraugs Rojas ciemā.

19. Robežuzraugs Ģipkas ciemā.

20. Robežuzraugs Kolkas ciemā.
21. Robežuzraugs Mazirbē.

22. Robežuzraugs Ovižu ciemā.

23. Robežuzraugs Užavas ciemā.

24. Pilsbergas robežsargu postenis.

25. Labragas robežsargu postenis.
26. Ziemupes robežsargu postenis.
27. Medzes pag robežsargu kordons.
28. Robežuzraugs Pērkones pagasta

Dzintarnieku mājā.

Iniciāli,

ar kādiem
Reģistrācijas rajons pSSS.

satiksmes
līdzekļi

Rīgas ostas rajons.- R. O.
Ventspils ostas rajons. V. O.
Liepājas ostas rajons, Liepājas ezers L. O.

un Bārtas upe.
Pāvilostas ostas rajons. P. O.
Ainažu ostas rajons. A. C,
Salaces upe no Burtnieku ezera līdz S.

Salacgrīvai.
Gauja ar pietekām, Gaujas kanāls, G.

Mazais un Lielais Baltezers,
Juglas upe un Juglas ezers.

Daugava no Krievijas robežas līdz I. D.
Aiviekstei un Dubnas upe

Daugavā no Aiviekstes līdz Glumai II. D.
krācei un Aiviekstes upe.

Lielupe ar pietekām līdz Buļļu L.
upei un ietekai jūrāj kā ari Ba-
bites ezers.

Venta ar Abavu un pietekām un V.
Liel-Irbe bez pietekām.

No Ainažiem līdz Liepupei (Ķirbi- V. A.
žiem)

No Liepupes līdz Rīgas apriņķa V. B.
.robežai — Ārens mājai.

No Valmieras apriņķa robežas (Arens V. C.
mājas) līdz Jūčupei.

No Jūčupes līdz Rīgas ostas rajona V. D.
robežai.

No Rīgas ostas rajona robežas līdz A. K.
Raga ciemam.

Tukuma apriņķa robežās no Raga K. B.
ciema līdz Mērsraga pagasta
Lepstu mājai.

Talsu apriņķa robežās no Mērsraga K. C.
pagasta Lepstu mājas līdz Vents-
pils apriņķa robežai, Rojas ciemu
ieskaitot.

No Šo ciema ieskaitot līdz Kolkas K. D.
ciemam.

No Kolkas ciema līdz Mazirbei. K- E.
No Mazirbes ieskaitot līdz Lužnas K. F.

ciemam.
No Lužnas ciema ieskaitot līdz K. C.

Ventspils ostas rajona robežai.
No Ventspils ostas rajona robežās K H.

līdz Aizputes apriņķa robežai,
Zarnastes ciemam ieskaitot.

Par reģistrācijas rajona robežām K. J.
blakus atrodošiem posteņiem jā-
panāk savstarpēja vienošanās.

Tāpat. K. L.
K. M.
K. N.
K. P.

Maksa pa; .veidSbaa Vīstacil* sākot «c 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pat 1 mēnesi > 1 lata 50 «ant.
Piesūtot mājā na pa pasta:

pai 1 mēnesi 1 iflļ« grjcea|,
pat atseviSķa muBHia: saņemot

ekspedicija — . g .pīt atkislpaedevēļlera . . . . — . 7 .

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīg8, pilī m 3. Tel. J« 9-89
Rūsas staadas'HO 11—12

oficiāls laikraksts
svētdiena»un svētkudienaa

Kantoris un ekspedicija:
Rīgā, pilī Na 1. Tel. Ns 9-S7
Atvērts no palkstea 9—3

Sludinājuma maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlzam rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 ,

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

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



Iniciāli,

oReģistrējošās iestādes vai amataapzīmē-"2^ personas nosaukums un atrašanās Reģistracifas rajons .
jarniūdens

,y vieta satiksmes
°- līdzekļi

29. Robežuzraugs Pērkones pagasta „ K. R.
Stendeīes mājā.

30. Robežuzraugs Nīcas pagasta » K. S.
Herbsla mājā.

31. . Robežuzraugs Rucavas pagasta „ K. T.
Papes bākā.

32. Robežuzraugs Rucavas pagasta „ K. U.
Jēču mājā.

2. Lai pie blakus atrodošos reģistrācijas rajonu robežām nepaliktu nereģistrēti
ūdens satiksmes līdzekļi, šo rajonu reģistrācijas iestādēm vai amata personām
savstarpēji jāvienojas par cieši noteiktām robežām, kādas katrs izvedīs reģistrāciju.

3. Aptaujas un reģistrācijas apliecības no zīmognodokļa brīvas. Tāpat brīvi
no zīmognodokļa visi pieteikumi par pārmaiņām, kuras paredzētas reģistrācijas no-
teikumu 7. un 8. pantā. Pieteikumi par ūdens satiksmes līdzekļu pierakstīšanu
pie cita rajona, kā ari par ūdens satiksmes līdzekļa vārda mainīšanu, apmaksājami
ar zīmognodokli parastā kārtībā.

4. Ddens satiksmes līdzekļu reģistrācijas izdevumu segšanai no visiem jūr-
malas punktos caur robežuzraugiem reģistrējamiem ūdens satiksmes līdzekļiem
ņemama no katra līdzekļa vienreizēja nodeva Ls 0,50 apmērā, ieskaitot ieņēmumu
valsts ienākumos.

No ostās uri uz iekšējiem ūdensceļiem reģistrējamiem ūdens satiksmes līdzekļiem,
no kuriem uz pastāvošo likumu vai rīkojumu pamata tiek ņemts gadskārtējs no-
doklis, par reģistrāciju nekādas nodevas nav ņemamas.

5. Ūdens satiksmes līdzekļa apzīmēšanu ar iniciāļu un numuru resp. vārdu
izdara pats ūdens satiksmes līdzekļa īpašnieks uz sava rēķina.

Rīgā, 1925. g. 7. maijā.
Jūrniecības departamenta direktors A. Lonfelds.

Kuģniecības nodaļas vadītājs K. L i e p i ņ š.

RĪKOJUMS Nr. 96.
1925. g. 11. maijā.

Papildinājums pie noteikumiem:
X. Ievedmuitas atmaksa par jelvielām,-4tādas izlietotas eksportējamo gumijas

galošu ražošanai.
(1924. g. «Valdības Vēstneša"'274. un 1925. g. 26. numurā.)

I. Pārgrozot noteikumu: ,X. Ievedmuitas atmaksa par jēlvielām, kādas iz-
lietotas eksportējamo gumijas galošu ražošanai" 1. un 4. pantus (1924. g. MVal-
dības Vēstneša" 274. numurā) izteikt viņus sekosi:

1) Pie gumijās galošu eksporta ievedmuita par viņu ražošanai izlietotām izej-
vielām atmaksājama par katru izvestu 1 (vienu) pāri galošu pēc sekoša aprēķina:

par kungu ziemas galošām: a) ar vilnas oderi . . . Ls 0,52
b) ar boika-triko oderi. . n 0,41

par kungu vasaras galošām ar triko oderi .....„ 0,27
par dāmu ziemas galošām: a) ar vilnas oderi ... „ 0,46

b) ar boika-triko oderi. . „ 0,36
par dāmu vasaras galošām ar triko oderi „ 0,23
par bērnu ziemas galošām: a) ar vilnas oderi . . . , 0,20

b) ar boika-triko oderi. . „ 0,17
par bērnu vasaras galošām ar triko oderi n 0,11

^
4) Saskaņā ar «noteikumu ievedmuitas izrēķināšanai par eksportējamo preču

ražošanai izlietotām ārzemju izejvielām" 1. vispārīgās daļas 3. p, pie galošu eks-
porta izvedējam jāuzrāda muitai ievedmuitas kvitēs par galošu izgatavošanai
izlietotām izejvielām, izejot no zemāk pievestā aprēķina.

Suma, par kādu jāuzrāda ievedmuitas kvītes par dažādām izejvielām
pie viena pāra galošu izvešanas.

Valdības iestāžu paziņojumi
Atrasta meitene.

Š. g. 9. maijā uz ielas atrasta ap
2. g. veca meitene, tumšiem nogriestiem
matiem, nabadzīgā sarkanā nobālusē
kleitiņā, zilās čībiņās, bez lakatiņa un
mētelīša. Meitene sarunājas vienīgi
krievu valodā. Atrastā meitenīte pagai-
dām ievietota Rīgas pilsētas bērnu dārzā
Krišjāņa Barona ielā Ne 117. Pēc mei-
tenes izteiciniem vecāku viņai neesot.
Piederīgos lūdz bērnu izņemt no bērnu
dārza, pretējā gadījumā viņu nodos kādai

personai audzināšanai un adoptēšanai
pai savu bērnu.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Nodaļas vadītājs G. Stengrevics.

Izlabojums.
«Vaid. Vēstu." š. g. 99 num. iespie-

stā būvamatnieku un strādnieku, algu
tabelē, pie rīkojuma Ne 4, akmeņu skal-
dītāju maksimālai algai, Jaunlatgalē un
apriņķī, jābūt ne 2,89 ls (kā iespiests),
bet 2,96 ls.

Buvvaldes priekšnieks, inženiers
E. K o 1p a k s.

Darbvedis J. C e r i k s.

R ī k o j u m s Ne 58.
1925. g. 6. maijā.

Lauksaimniecības pārvaldes valsts saimniecību
pārzini uz brīva līguma pamata agronomu Jāni
Celmiņu ieceļu par tās pašas pārvaldes vecāko
agronomu, skaitot no š. g. 24. apriļa.

Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.
Zemkopības departamenta direktors P. Grāvs

*
Rīkojums M» 76.

Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma 6. pantu
ieceļu par vietējo (pagastu) zemes vērtēšanas
komisiju priekšsēdētāju Cēsu apriņķa valsts zemju
inspektoru Aleksandru Rubeni Cēsu apriņķa
Veselauskas, Jaunraunas, Mārsnēnu, Liepas, Cēsu
un Raiskuma pagastos.

Rīga, 1925. g. /. maijā.
Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.

*
Rīkojums >& 77;

Saskaņā ar 1923. g. 53. apriļa likuma 6. pantu
ieceļu par vietējās zemes vērtēšanas komisijas
priekšsēdētāju zemes vērtēšanas daļas virstaksatoru
Fridrichu Šīraku-Gruziti Rīgas apriņķa
Ķemeru miestā.

Rīga, 1925. g. 7. maijā.
Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s

Rezolūcija Ns 71.

No Š. g. 27. marta saslimšanas dēļ atvaļināto
Ludzas apriņķa priekšnieka II. iecirkņa palīgu Jāni
Kā r k 1 i ņ u skaitīt kā stājušos no dienesta pie-
nākumu izpildīšanas, no š. g. 28. apriļa.

Rīgā, 1925. g. 6. maijā. N» 11179.
Iekšlietu ministra biedrs A. Dzenis.

Administratīvā departamenta direktors
Slosberes.

galošu Šķiras

Kungu ļ Dāmu ļļ , Bērnu
Izejvielas Ziemas '5 Ziemas "S I Ziemas 'g

^r— <n "S ^=— ai "O ;—'. .._? co "O
03 re o> t, es cd' >U *-< ta r ttu i*

osauKums - s 50 «3.» £ 5 -50 s* =S -50 «> .*
>"° -o o > £ >"° ja o > S > V, -° o >2

_g__L«.fc: 5 I a I g īs ļ; l " « = . __jģ__
. Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls

Audumi. 0,37 0,26 0,14 0,37 0,27 0,14 0,14 0,11 0,06
Ķimikālijas gumijas maisīju-'

rnam (krīts, svina spīdums,
sēra ziedi, sveķi).... 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Lakas (eļļas), terpentins . . 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Bencins 0,10 0,10 0,08 0,06 0,06 0.C6 0,04 0,04 0,03

Piezīme. Ievedmuitas kvītes par audumiem pieņemamas tikai tādos gadī-
jumos, ja tam pievienotas šo noteikumu 3. p. paredzētās rūpniecības
departamenta apliecības ar paraugiem.

II. Noteikumu 5. p. (1925. g. «Valdības Vēstneša" 26. numurā) papildināt
ar sekošu jaunu (otro) piezīmi:

2. piezīme. Japar izvestām laikā no 1924. g. 1, augusta līdz šī papildi-
nājuma izsludināšanai ziemas galošām ar boika triko oderi ievedmuita būtu
ierēķināta kā par vasaras galošām, tad par starpību izdodamas papildu
ierēķinu apliecības.

Finansu ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktora vietā L. V a g u 1 i s.

Par satiksmes ministrijas
darbību.

(Satiksmes ministra J. P a u ļ u k a runa
Saeimas sēdē 6. maijā.)

(Beigas.)

Tālāk divi minoritatu runātāji, Kalli-
stratova un Korecka kungi, pa daļai ari
Būmeistera kungs, atkal iekustināja
minoritatu jautājumu, ka nevienā resorā
ar minoritātēm nenotiekot tādas netaisnī-
bas kā satiksmes resorā. Ja, kungi,
skaistos vārdos Kallistratova kungs un
Korecka kungs pateica, ka mūsu mino-
ritātes resp. krievi ir nostādīti tik
slikti še Latvijā, kā nekur citur pasaulē,
ka notiekot liela netaisnība un pārestība
minoritātēm un ka tas apdraudot mūsu
valsts pamatus, mūsu valsts drošību.
Šeit runājot gan par valsts drošības
likuma izdošanu, par valsts drošības
pastiprināšanu, bet no otras puses graujot
viņas pamatus, sarūgtinādami vienu daļu
mūsu iedzīvotāju. Nav noliedzams, ka
tas ir sāpīgi, ja vienam otram jāatstāj

mūsu valsts dienests, ka- vienam otram
Krievijas pavalstniekam tiek atrauta iespēja
strādāt mūsu valstī. Tas viņiem ir sāpīgi,
to es saprotu. Man jaunībā bija vēl
gfūtāks liktenis, bij jāatstāj tēvuzeme un
jāiet svešumā strādāt un tikai tāpēc, ka
nebiju krievs, kā nebiju pareizticīgs. Ne
es viens tāds biju, kam bij jāiet svešumā,
bet visa mūsu techni.ķu inteliģence var
apgalvot, ka nevienam nebij iespējams
savu maizi šeit pelnīt, strādāt šeit savu
darbu, bet bij jādodas svešumā. Mums
tas bija vēl sāpīgāki, tāpēc ka mūs dzina
ārā no mūsu pašu tēvuzemes. Toreiz,
krievu valdīšanas laikā, krievu elementu
sūtīja uz vietējiem dzelzsceļiem, bet
latvisko elementu skapēja tālāk, kā to
toreiz teica, pāri par Maskavas meridiānu,
Tamdēļ mēs ari saprotam tos, kam jā-
atstāj dienests, bet ne aiz tiem iemesliem,
ka esam savā laikā atstumti. Līdz šai
dienai liela daļa no krievu elementa vēl
tagad atrodas mūsu dzelzsceļu dienestā,
kur viņi godīgi savu maizi pelnī un
strādā, tomēr ir viens otrs, kam bij
dienests jāatstāj. Tomēr nevajsga no-

stādīt to lietu tā, ka tiktu izvesta kaut
kāda izrēķināšanās, kaut kāda minoritatu
vajāšana. Tas, kungi, nav, to es jums
varu apgalvot. Cik vien bijis manos
spēkos, cik vien bijis dzelzsceļu virs-
valdes spēkos, esam visus līdzekļus jz-
lietojuši, lai varētu nākt minoritātēm
pretim šinī jautājumā, protams, ciktāl to
pielaiž likums un apstākļi. Neviena
resorā nav tik daudz minoritātes nodar-
binātas, kā taisni manā resorā. Es par
to neskumstu, jo atrodu, ka minoritatu
darbinieki ir krietni un labi darbinieki.
Bet, kungi, jāievēro ari vēl citi apstākļi.
Mums ir likuma noteikums, ka tādā un
tādā laikā visiem tiem, kas atrodas
valsts dienestā, jāprot valsts valoda
tik daudz, ka var saprasties un
savus pienākumus veikt valsts valodā.
Tādi noteikumi ir jāpilda, un tos izpil-
dījuši visi resori, izņemot satiksmes re-
soru, tāpēc ka mēs esam bijuši saudzīgi,
esam gājuši tik tālu pretim, ciktālu tas
iespējams. Vēl sūdzas par eksāmeniem,
ka tiekot ļoti daudz prasits._ Tas tā nav
kungi. Ja jums, knngf, būtu izdeuba

redzēt kādas valsts valodas zināšarjasprasa tad jus redzētu, cik mazas V,Sir. Pat no augstākiem darbiniekiem
prasa tik maz, ka mēs esam aDmie?
nāti, ja viņi vien var savas domas irteikt un valsts valodā atzīmēt. ja Vinito prot, mes esam apmierināti, Un „!viens vairāk no viņiem neprasa Betja valsts dienestā ir darbinieki, kuri nav
5 gadu laikā paspe uši viselementārākā!
zināšanas iegūt valsts valodā, vai daudzino viņiem nav gribējuši to darīt taistāvoklis ir c.tāds. Jā, kungi, h ģadī
jieni, ka sveštautieši — darbinieki at
klāti patec, ka viņi netur par vaiadzīgu latviešu valodu mācīties. Es neteikšu, ka ir daudz tādu, kas tādu ii.
teicienu lietojuši, bet ir tādi. Pret tiem

"
izturēties vēl sevišķi saudzīgi, es do-māju, nevar prasīt un jūs, kungi, to paši
»epielaidīsiet, ka mes esam saudzīgi
Es pievedīšu piemēru. Tas bija 1923
vai 1924. gadā, kad es tāpat kā katru
gadu, savu amatu izpildīdams, apbrau-
kāju

^
plašākus Latvijas apvidus, kopā ar

budžeta komisijas sekretāru Bastjžņa
kungu, dažādus jautājienus noskaidrot
uz vietām; mēs iebraucām Krāslavā,
Es aizgāju uz Krāslavas pasta kantori
iepazīties ar tā darbību. Pasta kantora
priekšnieks bija atvaļinājumā. Viņa vietu
izpildīja viņa palīgs — krievs , kas no-
kalpo^

35 gadus šinī dienestā turpat
Krāslava un latviešu valodu nerunā

Otrs darbinieks tāpat neprata latviski.
No visa personāla latviešu valodu pil-
nīgi pārzināja tikai viens telefonists, izņe-
mot pašu priekšnieku, kurš bija latvietis,
bet nebija klāt, jo atradās atvaļinājumā.
Es painteresējos kā darbs tiek veikts.
Izrādījās, ka darbs tiek izpildīts krieva
valodā, jo darbinieki, nosirmojuši šinī
darbā, nespēja pat pavēs!es uzrakstīt
valsts vaiodā, lai gan tas (aču pēc
šablona ir darāms. Bij gan uzdrukāts
virsū «pavēste", bet cits viss tika iz-
pildiis kr evu valodā. Nu, kungi, pēc
tiem aizrādījumiem, pēc tām karstām
runām, kādas tika no Kaļistratova un
korecka kungiem turētas, vajadzētu
domāt, ka es esmu padzinis to pasta
darbinieku. Nē, kungi, tā tas nenotika.
Es atradu citu izeju. Es griezos pie
ministru kabineta un ar ministru kabi-

neta piekrišanu atstāju viņus vakts die-

nestā līdz tam laikam, kamēr viņi pen-
siju būs izdienējuši. Tādēļ nevar teikt,
ka krievu elementa izspiešanas sistēma
tiek ie ēsta. Kungi, tas tā nav. Var
jau, saprotams, izmantot to un teikt, ka
ka netaisnība notiek un caur to garantēt
sev piekrišanu pe vienas ļaužu šķiras.
Cik tālu ir bijis iespējams, tik tālu mes
esam nākuši pretī un atvaļināto skaits
ir samērā mazs. Fagājušā gada stā-
voklis b ja sevišķi gr/uts, jo mušu dzelzs-
ceļu darbība noslīdēja tik zemu, ka bija

vairāki simti darbinieku jāatlaiž. Pa-
cēlās jautājums, ko nu darīt, kurus vis-

pirms atlaist. Es taču nevaru turēt
strādniekus, kuriem nav darba. Es n

varu maksāt algu, kad nav daroa.

Šodien viens no runātājiem, Būmeistera

kungs, teica, lai tādos gadijienos ti
pasakot, ka darba nav un strādniek»
lai atlaižot. Es kā resora vadītājs w

nevaru darīt. Es nevaru .vairāk MJ"
strādniekus vienkārši izsviest u_,ļ' g,'
nedomājot, kā tiem palīdzēt. ļaPa'|U
meklējām izeju un ievedām tikai u

dienu darbu, nedēļas darba vietā, dooc
,.«,., +« iioisirom oir^itam darbu, i»1

tikai pašdarba veidā. Tad tika' "> fl,
spriests jautājums pardarbinieku.samazināšanu un izpētīts, no Ka
samazināšanu, un noskaidrojas , *»

jf

ir vesela rinda darbinieku , «"1 ,.
ārzemnieki, kuri nav turējusi: par 1

dzīgu 5 gadu laikā , papulet es
^Latvijas pavalstniecību; bi]1 ari ««,

gan par to pūlējušies, bet koru
^noraidīts aiz dažādiem iemesi.em-
^

.

nolēmām, ka jāatlaiž vispirms ne,
^nebija turējuši par vajadzīgu PJ^,

par Latvijaspavalstniecības«I.Otrā kārtā nāca tie, kuri bija «, , sē-
jušies, bet dažādu iemeslu aej jen]i
bija tikuši par Latvijas pavalsun

dodami pie tam viņiem iespēj 0t
kā dienas strādniekiem uz brīva

^
pamata līdz tam laikam, *au Ko es 1
iegūt Latvijas pilsoņu t'esib^ ^
varēju vairāk darīt? Man vairā* k0

tiesības darīt Es esmu vis" dar^
PS Psmn snēiis. Tāpēc nevar et»
metumus. Par to J_a«t ajun«»

^vēl bezgala daudz runāt, be p
ir zināms, un es nedomāju ,

^satiksmes resoru uzskati^ P
^^

kurš būtu nolēmis izspiest



sveštautiešus,ieredņrs.atņemt tiem maizi
fl. t. t. Es esmu atklāti teicis Korecka,
Kaļistratova un Bočagova kungiem, ka
man savā ziņa jādod priekšrocības mūsu
pašu tautiešem. Ja vienādos apstākļos
__ viens latvietis, ctrs krievs, kurš var-
būt pat dzimis .ārpus tagadējās Latvijas
teritorijas un valsts valodu nepārvalda,
viens no viņiem ir jāatlaiž. Kuram lai
dodu priekšroku? Ja es latvieti atlai-
dīšu un krievu paturēšu, tad man teiks:
.Mūs tu svied ārā, bet krievus tu paturi."
ja tam krievam ir priekšrocība dienesta
2iņā un viņš prot valsts valodu, tad
jiūāms bulu taisnīgi viņu paturēt. Es
vispār gribētu zināt, kur ir tāda valsts,
kas to pieļautu. Paskatāties uz mūsu
kaimiņiem, ka tas pie viņiem notiek
Kam ir izdevība pabūt Zemgalē uz Po-
lijas robežām, apskatīt kādu vikienu .kas
pienāk no Polijas, vf.i tur pat tas ir pie-
laižams ua_ iedomājams, ka uz Polijas
vilciena būtu kāds darbinieks, kas ne-
prastu valsts valodu ? Tas nemaz nav
iedomājams. Pat, atbraukdami pie mums,
tie negrib pat rūcāt citādi kā poliski —
viņi ir tik nacionāli. Vai tas ir taisnīgi,
vai netaisnīgi, vai tas ir cilvēcīgi, vai
necilvēcīgi, tas ir cits jautājums, es tikai
saku, kā tas ir. Ņemsim Lietavu, mūsu
brāļu tautu — tur nav uz dzelzsceļiem
neviena darbinieka, kas neprastu valsts
valodu vai nebūtu Liet.vas pavalstnieki
Man ir zināmi d ži darbinieki, kuri bij
spiesti atstāt dzelzsceļa dienestu Lietavā
tāpēc, ka viņi nav Lietavas pavalstnieki,
lai gan pilnīgi pārvalda Iietaviešu va-
lodu. Viņi tur tika atlaisti no dienesta
un nāca pie manis. Man jāsaka, ka
tāJu pretimnākšanu, kā pie mums,
ir grūti atrast kaut kur citur.
Šie pārmetumi nav pelnīti. Es saprotu
minoritatu darbinieku grūto stāvokli un
esmu gatavs līdzēt un izpalīdzēt, cik es
to varu. Bet netaisni ir, ja taisa pārme-
tumus Var nožēlot, ka diemžēl vairāk
mums nav iespējams viņiem palīdzēt,
bet pārmetumus taisīt nav vietā. Tālāk
Bruno Kalniņš runāja par radio un prie-
cājās par to, ka nu esot izdoti noteikumi.
Bet tie noteikumi viņu neapmierinot.
Bet taisni tas, ko Bruno Kalniņš vēlējās,
noteikumos ir paredzēts Bruno Kalniņa
kungs vēlējās, lai mums nebūtu tikai
viena veida aparāti, bet lai būtu pielaisti
ari citi labāki pilnīgāki aparāti. Es ne-
atminos taisni to paragrāfu, kur tas ir
paredzēts, man šie no eikumi nav klāt,
bet šo noteikumu uzbūve ir tādā garā,
ka 1. paragrāfā iet runa par tādiem apa-
rātiem, kādus izgatavo Rīgā, tie ir apa-
rāti ar vienu lampiņu un var tikt pie-
mēroti priekš rajoniem ārpus Rīgas
administratīvām robežām. Tas tur ir
skaidri teikts. Tāds mazs aparātiņš, kas
ir tur apakšā; frakciju biroja zālē, patie-
šām ir nepilnīgs un tādēļ tādi priekš
Rīgas ari nav paredzēti. Viņi ir tikai
pagaidām Rīgā, jo mums citu aparātu
pagaidām nav. Saprotams, ka viņi prieks
Rīgas apstākļiem nav derīgi un slikti
strādā. Rīgā ir tikdaudz traucējošu ap-
stākļu, ka viņi ir par vājiem. Tāpēc
noteikumos ir paredzēts, ka pasta-telegrafa
virsvalde pielaidīs un nokārtos citu spē-
cīgāku aparātu ievešanu Latvijā no ārze-
mēm, bet paturēs savās rokās kontroli
Par tiem. Tie būs aparāti vismaz ar
3 lampiņām -un būs spējīgi patiešām
konkurēt ar Rīgas traucējošiem apstākļiem.
Tā tad noteikumos ir paredzēts taisni
tas, ko vēlas Bruno Kalniņa _ kungs.
Tālāk Bruno Kalniņa kungs veļas, lai
Pielaistu brīvu konkurenci aparatu _ iegā-
dāšanā ari no ārzemēm. Cik savadi tas
izklausās! Ja ir vajadzīgs, tad nāk un
saka, lai ārzemniekus nepielaiž, lai dod
darbu mūsu pašu strādniekiem, jo mums

ir

Pašiem vajaga maizi un darbu; bet ja
^devīgi, tad turpretim prasa, lai pielaiž
dzenies konkurenci. Kungi, mes visi
«sam priecājušies, ari jūs kreisā spārna,
Par mūsu pasta-telegrafa virsvaldes
<larbnicu labo iekārtu. Mēs dodam darbu
Pašu strādniekiem, mēs paši kautko
ražojam, caur ko gūstam peļņu, bet nu
lus prasāt, lai mēs pielaižam ārzemju
konkurenci. Ja mēs pielaidīsim ārzemju
konkurenci, ļoti viegli var būt, ka ārzemju
'Tīnas varēs dot savus aparātus par
,dažiem simtu rubļiem lētāk, jo viņu
'krikas ir iekārtotas pavisam citādi,
*3dā daudz grandiozākos apmēros. Bet
far to būs panākts? Ko jus paši
ļeiksat , kad pielaižot brīvu konkurenci ,
ļ!us darba mūsu pašu strādniekiem?
ļļruno Kalniņa kungs aizrādīja uz cenu
«arpību , ka tad būšot iespēja iegūt
krātus daudz lētāk. Tādu aparātu,

pasta-telegrafa virsvalde izgatavo

par 7000 rubļiem, kāds pasta-telegrafa
virsvaldes darbinieks solot izgatavot uz
pusi lētāk. Ar tādiem solījumiem, kungi,
nopietni rēķināties nevar, jo tas, kam
pašam darbs nav jāizpilda, var to no-
vērtēt ne'ikai par puscenu, bet pat vēl
Ietāki, jo viņam jau darbs nav jāizpilda.
Kam pašam darbs jādara, tas vieglprātīgi
un pavirši rēķināt nevar. Tā tad šis
salīdzinājums atkrīt, tāpat atkrīt brīvā
konkurence ar ārzemju firmām. Ka ir
vajadzīgi spēcīgāki aparāti, tas pareizi
un tas ari ir paredzēts noteikumos. Tādi
ar tiks jegādāti, jo ar tagadējiem aparā-
tiem mes nevaram Rīgu apkalpot. Priekš
Rīgas ir vajadzīgi spēcīgi aparāti, lai
apmierinātu publiku un lai neradītu ne-
uzticību iedzīvotājos pret visu radio lietu,
Ja uzstādīsim sliktus, nepietiekošus apa-
rātus, tad diskreditēsim visu radio lietu.
Un to mēs taču pielaist nedrīkstam.
Tad par viļņu gājumu. Tas ir pareizi,
ka mēs to esam ierobežojuš šimbrīžam;
bet man jāsaka, ka mēs esam tikai iesā-
cēji un pie tam nabagi. Mēs nevaram
ķerties pie eksperimentiem ar lielām sta-
cijām, mums ir jāsāk ar mazāku apmēru,
un tad redzēsim, kā lieta veiksies. Ja
lieta ies, tad kurā katrā laikā mēs va-
rēsim ķerties pie garākiem viļņiem.
Garākie viļņi ir saistīti ar lielākiem iz-
devumiem. Kad mēs uzstādīsim savu
staciju, tad redzēsim, ka lieta ies un tad
varēsim to ari plašāki attīstīt. Iesākt no
lielākā un pāriet uz maz3ku, kā to Bruno
Kalniņa kungs vēlas, nebūtu ieteicams.
Es atrodu, ka taisni otrādi mums jārī-
kojas un, proti, iesākt no mazākā un
pariet uz lielāku. Mēs nezinām vēl,
cik mums abonentu būs, nezinām, vai
Latvijā būs pietiekoši pilsētās un uz
laukiem iedzīvotāju, kas vēlētos radio
aparātus iegādāties. Piedzīvojumi to rā-
dīs Bez tam viļņu garums tiek no-
teikts priekš katras radiostacijas savs.
Radio ir pašlaik attīstības stadijā un
ātri attīstās, bet mēs pie saviem līdze-
kļiem uz eksperimentiem nevaram ielai-
sties, bet mums jāiet pa vienkāršāko un
lētāko ceļu. Tālāk Hana kungs izteica
šeit veselu rindu vēlējumus, kori paši
par sevi ir labi un būtu jau ļoti labi, ja
mēs tos varētu izvest. Bet man jāsaka, ka
tik vienkārši un tik ātri tas nav sasniedzams.

Sevišķi, kas attiecas» uz lielāku vilcienu
ātrumu, mēs braucam lēni un būtu
vēlams braukt ātrāki. Priekš diviem
gadiem mēs to izprovējām, ievedām
lielāku ātrumu, bet tas izrādījās par
riskantu un mēs bijām laimīgi, ka se-
zona nāca uz beigām un varējam ātrumu
atkal samazināt Nevajaga aizmirst,
kungi, ka mēs braucam pa dzelzsceļiem,
kuri būvēti 35 līdz 40 gadus atpakaļ un
mēs neesam vēl paspējuši toreizējās
vājās virsbūves pārvērst par pamatīgām
un neesam vēl paspējuši vieglās sliedes
atmainīt pret smagām. Kamēr tas darbs
nav padarīts, tikmēr nav iespējams
ātrumu palielināt. Labāk brauksim
lēnāki, bet droši, nekā ar riskantu lielu
ātrumu, par ko atbildību satiksmes
resoram grūti uzņemties. Hana kungs
vēl ņēma vērā ari to, ka konduktori ap-
grūtina pasažierus pa naktīm ar biļešu
prasīšanu. Tas bez šaubām nav vēlams,
un ja tas biežāki notiek, kā vajadzīgs,
tad tā ir lieka pienākuma izpildīšanas
sajūta no vilciena personāla. Lietderīgas
vēlēšanās satiksmes resors arvienu
labprāt uzklausīsies, priekš tam viņam
arvienu būs dzirdīgas ausis un pēc
iespējas centīsies tās ievērot ua trū-
kumus novērst.

Latvija un citas valstis

Latvija un Igaunija.

Vēl divas Valsts Galvu
runas.

Igaunijas Vai s t s _ V e c ā ka is
atvadīšanās dineja, kuru viņš
11. maija vakarā deva Virsnieku kluba
telpās, Rīgā, sacīja sekošu runu :

„Pirms devāmies ceļā uz Rīgu, mēs
labi zinājām, ka Latvija mus saņems
draudzīgi un ar godinājumiem. Bet tie
sirsnības un cieņas pierādījumi, ar kā-
diem mūs apbēra šais tris_ dienās, pār-
sniedz visu, ko mes varējam sagaidīt.
Ne es, ne mani ceļojuma biedri neesam
tik iedomīgi, lai attiecinātu to vienīgi uz
mūsu personām. Valsts Vecāka un viņa
pavadoņu personās Jus gribejiet godināt
un cildināt igauņu tautu kā Jūsu uzti-
camāko draugu un sabiedroto. Man ta-
gad piekrīt lielais uzdevums Igaunijas
vārd3 Jums pateikt'es par to godu, kuru

Jūs tai esiet parādījuši. Kur lai atrodu
vārdus, kā izteikt visus tos ie-
spaidus, koros Jūs mums atstājāt,
Prezidenta kungs, Jūr, kas esiet kļuvuši
mums tik tuvs un dārgs jau pa Jūsu ap-
ciemojuma laiku Tallinā un tagad esiet
uzņēmuši mūs ar tik lielisku viesmīlību?
Kā lai izsaku pienācīgi Miinību šim dā-
mām un pirmā vietā Čakstes kundzei,
kuras ienesušas mūsu uzņemšanā (ik
daudz laipnības un skaistuma? Kādas
gratulacijas gan nepelna Jūsu karaspēks
un kārtības sargi! Cik gan pateicības
mēs neesam parādā Rīgas pilsētai, pre-
sei un latvju sabiedrībai! Kādus vār-
dus lai meklēju, lai skārtu tās jaunās
siidi;, kuras mēs uz katra soļa jutām
pukstam mums pretim ? Pēc atgrieša-
nās Igaunijā man būs sevišķi patīkami
izteikt prieku, kādu man sagādāja Jūsu
jaunatne. Tas, ka visas šīs drosmes
un spara pilnās sirdis un dedzīgās galvas
iedegās sajūsmā, abu mūsu tautu pār-
stāvjiem satiekoties, — dod ikvienam
labāko pierādījumu, ka mērķi, par kuriem
mūsu paaudzei bija tas gods iet cīņā, ir
taisnīgi, ka igauņu-latvju vienība ir
mantojums, ar kuru jaunā paaudze varēs
daudz sasniegt. Ja mūsu laika jaunatnei
nācies ziedot visus savus spēkus un savas
zināšanas cīņai un pretestībai, jaunā
paaudze var sajūsmināties par pozitivu
izbūves darbu. Igauņu-latvju savienība,
Baltijas valstu savienība, Tautu savienība.
Viņu vārdi cēlušies kauju dienās, bet
viņu uzdevums ir miers un miera orga-
nizēšana. Attīstīties, zelt, pamudināt
viena otru uz darbu, — lūk kur jaunatnes
enerģijai dota iespēja sevi parādīt
Nav iemesla baidīties, ka tie, kas uz-
auguši kā brīvi pilsoņi, varētu izlaist no
savām rokām šo mantojumu. Turklāt,
dārguma tagadējie sargi stāv modri
savās vietās. Ne kā vāju sveci, bet kā
liesmojošu lāpu mēs gribam turēt augstu
igauņu-latvju savienību, lai to vēlāk no-
dotu jaunās un drošsirdīgās rokās.

Lai dzīvo Latvija! Lai dzīvo igauņu-
latvju savienība!"

Valsts Prezidents Čakste
uzrunāja augsto viesi sekosi:

„Tuvojoties brīdim, kad Jūs atstāsiet
manu zemi, gribu Jums izteikt, līdz ar manu
dziļāko nožēlojumu, visas latvju tautas
gandarījumu par to godu, kuru Jūs tai
izrādījāt ar savu apciemojumu. Šis no-
žēlošanas dabīgais iemesls ir īsais laika
sprīdis, ko Jūs varējāt veltīt Jūsu latvju
draugiem, kuru skaits līdzinās Jūsu sa-
biedrotās un kaimiņvalsts iedzīvotāju
skaitam. Kā vienīgais gandarījums man
paliek cerība, ka Jūsu apciemojums
labāki, nekā oficiālās sarunas stiprinās
draudzības un brālības saites, kuras pa-
stāv kopš tā laika, kad liktenim labpa-
tikās mūs padarīt par kaimiņiem. Ap-
ziņa, ka šīs brālības jūtas ir abpusīgas, vis-
pirms izpaudās sirsnīgā uzņemšanā man
apmeklējot Jūsu zemi, un es esmu laimīgs,
ka varu konstēt, ka latvju tautas nedalītā
sajūsma apstiprina to darbu, kuram mūsu
abu valstu vadošās aprindas devušas
iemiesojumu latvju-igauņu Savienības
līgumā. Fakts, ka abas abas tautas pie-
krīt mūsu diplomātu darba rezultātiem,
ir līdz ar to labākā ķīla tā stāvokļa dro-
šībai, kuru mūsu tautas ir nodibinājušas
pēc tam, kad tās atsvabinājās no svešā
jūga. Kāds tam vēl varētu būt spilgtāks
pierādījums, kā sajūsma, kuru Jūs pat-
laban pieredzējāt Latvijā ! Kas gan labāk
varētu attaisnot mūsu daudzo draugu
sirsnīgā labvēlībā uz mums liktās cerības,
kā mūsu neatlaidīgie centieni mūsu ne-
atkarīgo valstu izveidošanā ? Kā gan
varētu labāki apgāzt mūsu skauģu ļaun-
prātīgos pareģojumus, itkā mēs nebūtu
spējīgi noteikt paši savu likteni ?

Jūsu apciemojums man rada cerību,
ka Jūs aizbrauksiet ar pārliecību, ka
mūsu Savienību nekas nevar lauzt un
ka mūsu abpusējā draudzība var tikai
progresēt tik laimīgi ievadītā ceļā, kurš
mums atver vislabākās izredzes nākotnē.
Lidz ar to es izsaku jau vienmēr lolotos
novēlējumus slavenai ēstu tautai, kuras
cienījamais Galva Jūs esat. Esmu lai-
mīgs, ka varu Jūs saukt par savu sirs-
nīgāko draugu, kuram es atļaujos iz-
teikt vislabākos personīgos novēlējumus.

Elagu Eesti ja tuna austatud Riigi-
vanem!"

Pārbraucot Latvijas robežu, Igaunijas
Valsts Vecākais J Jaaksons pulks'en
5.45 min. no Valkas Latvijas Valsts Pre-
zidentam J. Čakstem piesūtīja sekošu
telegramu :

„Tikpat nešķirami, kā mēs redzējām
Jūs un Jūsu s rsnīgāko tautu mūs sa-
ņemot, es vēlētos redzēt kopā, tagad un
arvienu, Latvijas un Igaunijas republikas.

J. Jaaksons,
Igaunijas Valsts Vecākais."

*
Tallinā, 12. maijā. Valsts Vecā-

kais Jaaksons šodien pulksten 3 pēc-
pusdienā atgriezās Tallinā. Stacijā viņu
sagaidīja valdības locekļi, riikogu pre-
zidijs un diplomātiskais korpuss ar kara-
spēka un aizsargu nodaļu goda sardzi.

Rīga.
Pensijas kara invalidiem

izmaksās sākot no 19. maija pēc uzvār-
diem alfabēta kārtībā:

15. maijā — A, B.
16. „ — C, D, E, F.

. 18. . - G, H, I, J.
19. , - K.
20. . — L, M, N, O.
22. „ — P, R, S, Z.
23. , — Š, T, U, V.

Kara cietušo ģimenēm pansijas iz-
maksās sākot no 25. maija:

25. maijā — A, B, C, D, E.
26. . — F, G, H, I, J, K.
27. K — L, M, N, O, P.
28. , — R, S, S, Z.
29. . - T, U, V.

Nodaļas vadītāja vietā J. Bremans.
Nodaļas sekretāra vietā

Šei neherculs.
Invalidu nozares darbvedis

A.Kaņepājs.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgam slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1925. g. 1. līdz 7.maijam
Rīgas pilsētas statistiska valde pēc ārstu
paziņojumiem:

B 3 E
Slimības nosaukuma.

^ 5~
w«S?» a

Tvphus abdom .... Vēdera tils . . 3
Tvphus ezanth Izsitumu tiis . —
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris interni - . . . . Purva drudzis . —
Variola et varioloia . . Bakas .... —
MorbiUi Masalas ... 30
Scarlatina Šarlaks ... 28
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 6
Dlphtheritis Ditterits ... 2
IniluencacamPneumonia influenca ... 1
Cholera asiatica .... Āzijas kollera . —
Dvsenteria Asins sērga . . —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkams

(Mums) . . 4
Erysipelas Roze .... —
Lepra Spitālība ... —
Paiatvphus —
Vulvo-Vaglnitis gonorrhoica —
Meningitis cerebrospinalis epidemica . . —
Trachoma
Anthraz . . . —
Lyssa —

KURSI.
Rīgas biržā, 1925. gada 13. maijā.

De vizēs:
1 Amerikas dolārs . . . . 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,12 — 25.24
100 Francijas iranku . . . 26,75 — 27,25
100 Beļģijas franku .... 26,00 — 26,50
100 Šveices iranku .... 99,90 — 100,93
100 Itālijas liru 21,10 — 21,50
100 Zviedrijas kronu . . . 137,95 — 139,35
100 Norvēģijas kronu . . . 85,95 — 87,65
100 Dānijas kronu .... 96,45 — 98,40
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. ? . . 207,50 — 209,55
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,20
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — ļp 40
100 Polijas zlotu 98,00 _ 102,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņeca .... 26,40 — 26,85

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

Vērtspapīri:
5*/s neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98 — 100
8°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8° 0 Valsts hipotēku ķīlu

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs J. S k u j e vi c s.
Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 8 lapas puses.



Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik, 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata pazļņo, ka pēc 1920. g. 17. okt.
Rīgā mirušā Friča Friča dēla Grotupa
ir atklāts mantojums unuzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesaļ 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, 1925. g. 30. aprīlī. Ns2549
Priekšsēdētāja v. A. Blūmentals.

2895 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011

^
2014. un2019. p.p.

pamata paziņo, ka pec 1925. g. 26. janv.
Rīgā mirušā Teodora Krišjaņa d. Ābela
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
lideikomisariem, kreditoriem un t. i, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 30. aprili 1925. g. L.Ns2902
Priekšsēd. v. A. Blūmentals.

2896 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. Hk. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1918. g. 26. au-
gusta Ķemeros miruša Kriša Zīles
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem, lidei-
komisariem, kreditoriem un 1.1., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 30. aprilī 1925. g. L. Ns2551
Priekšsēd. v. A. Blūmentals.

2897 Sekretārs A. Kalve.

Rīg. apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. tiēs. lik. 201\., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1918. g. 1. maija
Rīgā, Bieriņmuiža miruša Jāņa Milleta
(Mūllera) ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, lideikomisariem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētas personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 5. maijā 1925. g. L.N«2452
Sekretārs A Veidners.

3163 Priekšsēd. v. A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
azciv. ties. lik. 2011., 2014. un2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. g. 3. janv.
Ļaudonas pag. mirušā

^
Aiztocit* mājas

īpašnieka Jāņa Juja dēla G r u z i ņ a
it atklāts mantojums un uzaicina, kam ii
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
lideikomisariem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas. \

Ja_ minētās peisonas savas tiesības
augšā uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 5. maijā 1925.g. L. Jfe 650
Priekšsēd. v. A, V e i d n e r s.

3164 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civiinodaļa,
uz Civ. ties. lik. 2011.^2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1919. g. 4. aug
Jaunpiebalgas pag. .Lejas Jaunzemos"
mir. Pētera Krustiņa d. Cīpura (Cipara)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1925. g. 5. maijā L. Ns3031
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3165 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiinodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011.^2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pec 1915. g. 10l aprili
Gulbenes draudze mirušā Jākoba (Jēkaba)
Andreja dēla Rutka ir jatklāts
mantojums, un uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā ar to
ir kādas tiesības kā mantiniekiem, lega-
tariem, lideikomisariem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības minētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
, Valdības _ Vēstnesī".

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

Rīgā, 5. maijā 1925. g. L.NŠ2775
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

3165 Sekretārs A.Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Emilijas Bukin,
atraitnes Tenis, dzim. Sudnik, lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 5. maija 1925. g. publicēto
1924. g. 12. janvārī mirušā Jumpravas pag.
.Nokalnu" mājas jaunsaimnieka Jēkaba
Jāņa d. T e ņ a testamentu, kā ari visas
personas, kuram ir kaut kādas tiesības
uz mir. Jēkaba Teņa mantojumu vai sakara
ar šo mantojumu, ka mantiniekiem, ļega-
tariem, lideikomisariem, parāddevejiem
u. 1.fc, pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minēta termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā, 5. maijā 1925. g. L. 1* 3065

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
3146 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. ,p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. 'p. pamata, uz Pētera Pētera d,
Plūmiša lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 28. aprilī 1925.g.
publicēto 1914. g. 18. augustā mirušā
Brantu pag. .Ažkipu" pusmajas īpašnieka
Pētera Kārļa d. Plūme (Plūmit) testa-
mentu, ka ari visas personas, kuram ir
kaut kādas tiesības uz mir, Pētera Plūme
mantojumu vai sakara ar šomantojumu,
kā mantiniekiem, legatariem, lideikomisa-
riem, parāddevejiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minēta termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēka gājušu.

Rīgā, 2. maijā 1925. g. L. J* 1275
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2900 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451.p. pamata, uz Jūlija Jāņa d. Marrin-
soria pilnv; zv. adv E. Grinberga lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai Ierunas pret
šai tiesā 5. maija 1925. g. publicēto 1919. g.
28. aprilī Stukmaņos mirušā Savienas
pag. .Andzuļu" mājas īpašnieka Jāņa
Mārtiņa d. Martinsona testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Jāņa Martinsona mantojumu
vai sakara ar šo mantojumu, kā mantinie-
kiem, legatariem, lideikomisariem, parād-
devejiem u. 1.1., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minēta termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības;
bet testamentu pasludinās par likumīga
spēka gājušu.

Rīgā, 5. maijā 1925. g. L. *6 324
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

3147 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Natālijas Kārļa m.
Lauga pilnv. priv. adv. Pētera Reķa lū-
gumu uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesa 21.aprilī 1925. g. publicēto
1924. g. 6. oktobiī Rīgā miruša Liel-
straupes pag. ,Kurmu" mājas īpašnieka
Jāņa Anša dēla Lauga notarielo
testamentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mirušā Jāņa
Lauga mantojumu vai sakara ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem .legatar,lidei-
komisariem, parāddevejiem u. 1.1., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesaļ sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas _ minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas peisonas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas s,avas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 30. aprilī 1925. g. L. Na 2748
Priekšsēd. v. A. Blūmentals.

2898 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabalt. 3. civiln,,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Osvalds'Kārļa

^ d Ābels
un Elizabete Franča meita Abel, dzim.
R ubiško, noslēguši savstarpigo laulības
līgumu pie Rīgas notāra J. Kteicber^a
22.apritī i925.g. icģistia J* 7331, ar kūju
viņi attiecība uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 5. maijā 1925.g. L. hk 3051
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3182 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
«mes pamata, paziņ'o vispārībai, ka
laulātie draugi Oskars-Daniels Danieļa d,
Dalies (Dalitc) un Alvine Kārļa m.
Dalic (Dalitc), dzim. Fišer, noslēguši

savstarpigo laulības līgumu pie Rīgas
notāra V. Kanska 22. aprilī 1925. g
reģistra Nš 2/93, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un turpm. p. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 5.maijā 1925. g. L.Ns3068
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

3181 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Donas zemes bankas lūgumu
un savu 1925. g. 28- apriļa lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Andrejs Gercens
paradu pēc obligācijas par 4000 rb{.,
apstiprinātas 1913. g. 21. janvārī ar Ns 22
uz nekustamo īpašumu Rīgas apriņķī,
Skrīveru muižas zemes . Jaunezanu B"
mājam ar zemes grāmatu reģ. Ns 2529,
izdotas no Pētera Brenča d. Gercena
par labu Donas zemes bankai, ir sa-
maksājis 1925. g. 12. martā, bet šī augša
minēta obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. Ns 2959
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

3191 Sekietars A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod,
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgd maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Trīnes Andreja m. Kaktiņ, dzim. Miza
lūgumu un savu 1925. g. 15. apriļa
lēmumu, paziņo, ka parādniece Trīne
Andreja m Kaktiņ, dzim. Mize paradu
pēc obligācijas par 1500 rbļ. apstiprinātas
1904, g. 30. jūnija ar Ne 259 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apriņķī, Krapes muižas
zemnieku zemes Lejaskaln Andreju
mājām ar zemes grāmatu reģ. Ns 1253,
izdotas_ no Andreja Andreja d. Miza par
labu Jānim Andreja d. Krūklis, kas viņu
ir cedejis blanko, ir iemaksājis viņas
beidzamai kreditorei Krapes krāj-aizdevu
kasei, bet šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1925. g, 6. maijā. Ns 2820
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3367 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. dviinod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Nikolaja Juliusa d. Piranga
pilnvarnieka zv. adv. Pāvela Sakranoviča
lūgumu un\ savu 1925. g. 28. apriļa
lēmumu, paziņo, ka Nikolajs Juliusa d.
Piranga pilnvarnieks zv. adv. Pāvels
Sakranovičs parādu pēc obligācijas par
9000 rbļ., apstiprinātas 1S09. g. 24. no-
vembri ar Ns 2327, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, I hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ns 435, izdotas no* Olgas
Pētera m. Heinike par labu Vilhelmam
Leo d. Salmanovičam, kas viņu ir cedējis
blanko, ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 204, šīs augšā minētā obligācijas
kapitāla un °o/o dzēšanai

Tāpēc apgabaltiesas III. civiinodaļa
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
teikties

^
obligāciju atzīs par samaksātu

un_ lūdzējam dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes gtāmatā.

Rīgā, 1925 g. 5. maijā. Ne 2689
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3190 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Viktora Ricjarda ci.
Maršica pilnvarnieka zvēr. adv. Jēkaba
Eljaševa lūgumu un savu 1925. g.
28. apriļa lēmumu, paziņo, ka kara ap-
stākļu dēļ ir gājusi zudumā obligācija
par 5000 rbļ., apstiprināta 1911. g.
20. janvārī ar Ns 161 uz nekustamo
īpašumu Rīgā, III hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ne 100, izdotas no Česlava
Jāņa d. Meiro par labu Edmundam Ed-
munda d. Trompovskim, kas viņu ir
cedējis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civiinodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteikta laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīci-
nātu un lūdzējam izdos obligācijas dubli-
kātu, kuri izpildīs oriģināla vietu.

Rigā, 1925. g. 5. maijā. Ns 2983
Priekšsēd. v. A. V e i d n e i s

3192 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 5. maijā
izklausīja Rīgas apgabaltiesas prokurora
priekšlikumu par aisgādniecības iecelšanu
par prombūtnē esošās Marijas Konstan-
tīna m. Gribovskij, dzim. Stratilatov
mantu un nolēma: par Rīgas ap-
gabaltiesas 19. jūlijā 1921. g. lēmumu
iecello aizgādniecību par prombūtne
esošās Marijas Konstantīna m. Gribovskij,
dzim. Stratilatov mantu atcelt, par ko
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925._ g. 7. maijā. 1826/21
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3361 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 15. aprifī
izklausīja _ Kārļa Indriķa d. Savalnieka
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas un nolēma: 1) atzīt par iznīci-
nātu obligāciju par 1080 rbļ. atlikumā
no obligācijas par 1400 rbļ., pirmatnēja
lielumā, apstiprinātas 2. jūlijā 1908. g.,
ar Nš 217 uz nekustamu īpašumu Lab-
renču muižas zemnieku zemes Vekteru
mājam, Valmieras apr. ar zemes grām.
reģ. Na 1157, izdotas no Kārļa Indriķa d.
Savalnieka par labu Jānim Kārļa d.
Ozolam, ku{a pārgājusi uz zemnieku
zemes bankas Rīgas nodaļu, kā blanko-
cesionaru.

Rīgā, 1925. g. 30. aprilī. Nš 1537
Priekšsēd. v. A. Blūmentals.

2899 Sekretārs A. Kalve.

*Hsas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 5. maijā
izklausīja Marijas Karp lūgumu dēļ
aizgādniecības iecelšanas par prombūtnē
esošā Kārļa Georga Jura d. Karpa mantu
un nolēma: par bezvēsts prombūtnē
esoša Kārļa Georga Jura d. Karpa mantu
iecelt aizgādniecību, par ko paziņot Rīgas
pilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. maijā. Nš 3062
Priekšsēd. v. A. Blūmentals.

3189 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28. aprilī
izklausījaAugustaJura d.Vilites lūgumu dēļ
atzīmes dzēšanas zemes grāmatās un n o -
lēma: 1) atzīt par samaksātām man-
tojumā daļas par labu: a) Lienei Jura m.
Kukuk dzim. Vilit, sumā 250 rbļ, b) Līzei
Ju[a m. Raģis, dzim. Vilit, sumā 250 rbļ.
un c) Karlinei Pumpur, dzim. Vilit sumā
270 rbļ. apstiprinātos 13. janvārī 1914. g.
ar Ns 17 uz _tagad lūdzējam piederošo
Valkas apr., Ēveles muižas zemnieku
zemes māju .Dakste" ar zemes grāmatu
reģ. Ne 163.

Rīgā, 1925. g._ 5. maijā. Ne 1683
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3173 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod,
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28. aprilī iz-
klausīja Jāņa Pēteja d. Loze lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: 1) atzīt par samaksātu obli-
gāciju 115 rbļ., atlikumā no viņas pirmat-
nējā lieluma 1903 rbļ. apstiprinātu
14. jūnijā 1871. g. ar Ns 545 uz lūdzējam
piederošo Valkas apr, _Jaunbrengulu
muižas zemnieku zemes māju ,Veclože
Ne 13" ar zemes grāmatu reģ. Ne 206,
izdotu Viktoram I.Tranzē par labu, kūju
obligāciju Viktora f. Tranzē_ mantinieki
cedējuši Nikolajam f. Tranzē.

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. Nš 959
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3174 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28. aprilī
izklausīja Gecga .Jāņa d. yichman_a
lūgumu deļ hipotekarisko paradu dzē-
šanas un n o 1 ē m a: 1) atzit par iz-
nīcinātu obligāciju par 4000 rbļ. apstip-
rinātu 5. decembrī 1902. g. ar Nš 419
uz nekustamo īpašumu Butnieku muižas
zemnieku zemes .Ginenu" mājām,
Valmieras apriņķi ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1317, izdotu no Johana Pēteja
d. Vichmana par labu Ivanam Kārļa d.
Einbergam, kas minēto obligāciju ir
cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. Ns 2187
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3175 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 5. maija
izklausīja Marietas Jēkaba rm Zilpaus,
dzim. Zagat lūgumu dēļ aizgādniecības
iecelšanas par prombūtnē esošā Jēkaba
Jēkaba d. Žagata mantu un nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošā Jēkaba
Jēkaba d. Žagata atstāto mantu iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot Ipiķu pag.
tiesai.

Rigā, 1925. g. 5. maijā. Ns 3013
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3180 Sekretārs A. Kalve.

RīĶas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 28. aprilī
izklausīja . Jāņa Pētera d. Vichmana
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas un n o 1 ē m a : 1) atzīt par iz-
nīcinātām: a) obligsciju par 566 rbļ.,
apstiprinātu 22. augustā 1873. g. ar
Nš 1431 uz nekustamu īpašumu Burt-
nieku jaunās muižas (Sternhof) zemnieku
zemes Vākšanu mājām, Valmieras apr.,
ar zemes grāmatu reg. Ns 1663, izdotu
no Johana Vichmana par labu Ale-
ksandram i. Smolianam un b) obligāciju
par 570 ibļ., apstiprinātu ^22. augustā
1873. g. ar Ns 1432 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdotu no tā paša
Johana Vichmana par labu tam pašam
Aleksandram f. Smo ianam.

Kīgā 1925. i. 5. maijā. N* 2186
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3177 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. nn ^*p. p. pamata paziņo, ka pēc 1.90431. martā Rīga mirušā Jāņa Dāvā ,!-?'
Lazdiņa ii atklāts' mZtl*un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu'T.
sakarā ar to, tiesības kā mantinieku
legatarijiem, fideikomisarijiem S'
t0Ķ™ . » * .*•' Neteikt šīs '

tiesfttminētai tiesai se)u mēnešu ķS?
skaitot no šī sludinājuma iesni»*.? '
dienas .Valdības Vēstnesī."

pieSanas
Ja minētās personas savas tiesīh»augšā uzradīta termiņā nepieteiks i»J

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudētos..
Rīgā, 1925. g. 5. maijā. Ll&

Priekšsēd. v. A. BlumentaU
3167 Sekretārs A. KmJ.

?

-̂——. — v.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019p.p. pamata paziņo, ka pēc 1920 ,'
24. jūnija Rīga mirušā namīpašnieki,
Michaīla (Miķeļa) Ādama d. TomaS
ii atklāts mantojums un uzaicina , kam iruz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesībakā mantiniekiem, legatarijiem, iidei
komisarijiem, kreditoriem u. t. t Die

"
teikt šīs tiesības minētai tiesai 'a e šū
mēneša laika, skaitot no šī sludinajuma iespiešanas dienas .Vaid. Vēsin ?

Ja minētās peisonas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepieteiks , tad
viņas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas

Rīga, 1925. g5. maijā. L Nš 3fj$š
Priekšsēd. v. A. Veidners

3168 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. ua 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1894. g[
26. decembrī Cesvaines pag. .Grietani'
miruša _ Andreja Miķeļa d. S i n u k air atklāts mantojums un uzaicina, kara
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantiniekiem, lega-
tatijiem, ' fideikomisarijiem, kreditoriem
11. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot n»
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesibas
augšā uzradītā Jermiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925. g. 5. maijā. L Nš 3041
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

3169 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1918. g.
29. augusta Valtenberģu pagastā „Kaln-
Purlavos" mir. Pētera Teņa d. Dauguļa
ir atklāts mantojums un uzaicina, Kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to»
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešumēnešu laikā, skaitot no ii
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaio.
Vēstnesī." _

Ja minējas peisonas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 1925. g. 5. maijā. L Ns 3042
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

3170 . Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 8. civilus*.
uz clv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1809. g.
24. martā Siguldas draudze mir Nurmižu
pag, .Skaduļu" mājas īpašnieka Pētera
Adamsona ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešana»
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesibas
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, taa
viņas atzīs kā šīs tiesibas zaudējušas

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. L NšJIW

Priekšsēdtāja v. A. Veidners.
3171 Sekretārs A. Kalve^

Ktgas apgabaltiesas 3. civ"»/»*'
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un »»

p. p. pamata paziņo,. ka pēc lwu g-
15. janvārī Ķieģeļu pagastā miru»
.Daukšelnieku - mājas īpašnieka ni-

ķeļa Jāņa d T u v i k e n a « *<
klāts mantojums un uzaicina, Kam u*

So mantojumu, vai sakarā ar to, tiesio»»

kā mantiniekiem, legatarijiem, "ļ"
komisarijiem, kreditoriem u. t. t, V
teikt šīs tiesības minētai tiesai ses
mēnešu laikā, skaitot no ši slu m

juma iespiešanas dienas .Vaid. \a
Ja minētās personas savas riesii»

augša uzradīta termiņa nepieteiK ,
viņas atzīs kā šis tiesības Pf^r

Rīgā, 1925. g. 5. maijā . A7.,
Priekšsēd. v. A. Veidnei»-

3172 Sekretārs A. Kaivj^ .

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod"
az dv. ties lik. 2011., 2014. n» fļ
p. p. pamata paziņo, ka pec ls §
20. augustā Araižu draudze nu

Cēsu pilsētas namīpašniekau
'Jēkaba d. Konrāda alias Kon

ir atklāts mantojums un ^&iclIr'= n
ii uz šo mantojumu, vai sa&a1
to, tiesības kā mant iniek,fm'Hi4oIii0
taiijiem, fideikomisarijiem,Kre0"ēt4»
,.U P«teikt_ šīs tiesas og^
tiesai sešu mēnešu lama. tf
ao šī sludinājuma iespiešanas «'

.ValdībasVēstnesī.'«esīb»Ja minētas personas savas
^augšā uzrādītā termiņa nepietei»'.
^viņas atzīs kā šīs tiesības «f1^^

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. *-»

Priekšsēd. v. A. Veidne»

3159 Sekretārs A. R» 1



Rigae apgabaltiesas 4. civilnod,
nz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301,
309., S11 _. p. p. pamata, uz Err.esta-
Pētefa -Kārļa d. Evardsona (Evertsona)
lūgumu viņa prasības lieta pret Luīzi
Jāņa m Evardsou (Evertson) dzitn.Donis,
par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo!
kuras dzives vieta prasītājam nav zināma,'
ierasties tiesa 4_mēnešu laikā no ši slu-
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti, laulības
un itbildetājas pioobutnes apliecības.

Ja atbildētāja nolikta laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku , tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
niuguriski.

Rīgā,.30. aprilī 1925. g. Ns433485/ī052
Priekšsēdei, b. Egli-ta

2887 Sekretāra v. S t u r a.

Rigas apgabalties. 4. civilnod.,
nz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
809. un 311. p.p. pamata, uz Teodora
Pētera d. Bamban? lūgumu viņa pra-
sības lieta pret Lidiju Uldriķa m.Bamban
dzim. Gsi.nberg, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta pra-
sītājam ntv|zinama, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas. _

Pie lūguma pielikti laulības, atbildē-
tājas prombūtnes apliecības un noraksti.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vaicaur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 30.aprilī 1925. g. Nš 433463/ 105
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

2888 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgnbalties 4. civilnod.,
uz civ. proc Uk. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. ,p. p. pamata, uz Otilijas
Ādama m. O z č 1, dzim. Mardak, lūgumu
viņas prasības lietā ptet Jāni Dāvā <X,
Ozolu, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura .dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesa 4 mēnešu
laikā uo šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pieiikti noraksti, laulības,
dzimšanas un atbildētajā prombūtnes
apliecības.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks

.nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā,30..apiili 1925,g. Ns433466/1062
aPriekš-ēdētāja b. Eglīts.

2889 Sekzetara v. Stūre.

Rigas apgabaltias. 4. civilnod.
nz civ. proc lik. 293-, 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamats, uz Aleksaodra-
Alberta Alfrēda d. Vilhelmsa lūgumu
viņa prasības lietā pret Idu-Luciju Jobana-
Juliusa-Gustava m. Vilhelms, dzim.
Hoiimann, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta pra-
sītājam nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma publicēšana
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti, laulibas
un atbilfk-tajas prombūtnes apliecīoas.

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

Rīgā, Č0 „a£ ilī 1S25 g. Ns 43346 3.1082
Priekšsēd. b. E g 111 s.

2891 Sekretāra v. Sture.

Rīgas apr. 1. iec miertiesnesis,
uz civ proc. lik. 2011.—2014. un 2079. p.
p. pam. paziņo, ka pec 1924. g. 1. nov.
Kriša Matīsa dēla K i m e n a
nāves ir atklājies mantojums, tam-
dēļ uzaicina pērs., kurām ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t. pieteikt
savas tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšminētā termiņā nepieteiks, tad tiks
atzītas, ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 29. aprilī 1925. g.
3017 Miertiesnesis J. N e i m a n s.

Rigas apr. 1. iec. miertiesn.
saskaņā uz savu 1925. g. 26. marta
lēmumu, meklē Kolupes pag., Daugav-
pils apr. pilsoni Antona Dominika d.
Skrīveri, apsūdzētu uz soda lik.
574. p.

Visas iestādes un personas, kurām
būtu zināma Skrīvera atrašanās
vieta, tiek lūgtas spert attiecīgus so-
ļus viņa apcietināšanai un nogādāša-
nai miertiesneša rīcībā.

Rīgā, 1925. g. 29. aprilī. Ns 41
£015 Miertiesnsis J. Neimios.

Jelgavas apgabaltiesa,
ļ " civ. proc. lik. 19d7., ZOll., 2014. un

P pamato uzaicina visus, kam
būtu uz 22. apraī 1889. g-, Kandavā

ļ Biruša Fridricha tiiedentāla atstato maa-

ļ tojumu kādas Ueaibas kā mantinie-
kiem, legatariem, iideikom.. kreditoriem

pieteikt .-āvas tiesības šai tiesai
I «vpadsmit mēnešu laikā, skaitot no slu-
ļ dinajumajiodrukāšanaj dienas
ļ Terrtjņā nepieteiktās tiesības ieskatu
IPU spēku zaudējušām.

ļ
Jelgavā, 29. aprilī 1925. g. L.NŠ1071/25

],_ Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.«98 Sekretārs K. Pussars.

1 līgavas apgabaltiesa,
iļ* «iv. proc. lik. 1967., 2011., 2014
* 2079. p.p. pamats uzaicina visus

r* būtu uz 1906. g. 13. augustā, Ne-
ar? Pag. mirušā Maz-Riekstiņu māju

2*nieiia Mārtiņa Laimiņa atstato man-
J™u kādas tiesības kā mantin., legat.,

*£ļ»omisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
rfCy savas tiesības šai tiesai sešu mē-
iļF*laika , skaitot no sludinājuma iespie-
Upj*« dienas .Vaidibas Vēstnesī*.
L '"miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
r ^ēku zaudējušam.
A ""Rāvā. 29. aprilī 1925. g. L.J41096/25
ak*. Priekšsēdēt. v. Feldraans.
ļP-L__ Sekretārs K. P u s s a r a.

'līgavas apgabaltiesa,
JL?Pfoc. lik. 1967., 2011., 2014. un
fe.'Pamata uzaicina visus, kam

T™ « 1903. g. 23. janvāri, Ilūkstes
rp. balonajas pag. mir. .Danilišķu" māju
?gdejā rentnieka Antona Ančevska ac-
W**.mantojumu kādas tiesības ka man-
M**«em egat _ iidejkomis., kreditoriem
r%, '-.pieteikt savas tiesības šai tiesai
J? mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
^5 T!j5?P'ešanas dienas.
'"™vā nepieteiktās tiesības ieskaitīs

Peku zaudējušām,
^gavā , 1925. g. 4. maijā. L. J*561/25

[t kn Ptfekšsēdētija v. Feldraans.
Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz dv. proc. lik, 1967, 2011., 2014. an
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
outu uz 16. martā K>16. g., Jaunjel-
gavas apr, Kroņa-SfMejas pag. mirušā
Mārtiņa Bērluļa dēla O z o 1 i o a at-stato mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legat, fidefcomisar., kredit u.
t t., pieteikt ssvas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā
juma Iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesība* ieskati
par spēka zaudējušām.

Jelgavā. 4. maiji» 192Ž g. I_J*I110;25
Priekšsēdētāja v. Feldtnans.

3199 Sekretāri K Pimini

Jelgavas apgabaltiesa.
uz civ. pr©c. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata neaicina visus, kam
būtu uz li,21. g. 12. jūlijā, Baldones
pagasta Dravnieku-Celmu mājas mirušā
Jura Jāņa d. Šenķis atstāto mantojumu
kādas tiesības ka mantiniekiem legatar,
fideikomisariem, kteditor. u. t t., pie
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laika, skaitot no '.sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskati'
par spēku -zaudējušam.

Jelgavā, 4 maijā 1825. g. L. hk 1009/25
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

3203 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pemata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920 g. 13. februārī, mirušā
Ilūkstes apr., Salonajas pagasta Skujišku
māju īpašnieka Aleksandra -K e i r a n a
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, Iideikontisa-
riem, kreditoriem u t t.. pieteikt
savas tiesibas šai tiesai seši mēneši-
laika, skaitot no sludinājuma iespiešana»
lienas.

Termiņā nepieteiktas ttesībae ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 4. maij3 1925. g. L. hk 1327/25
Priekšsēd. v. Feldmans.

3202 Sekretārs K. Pust&ara.

Jelgavas apgabaltiesa ,
uz civ. proc. Hk. 1967., 2011.. 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1918. g. >8. aprilī, miruSāī Jē-
kabpils apr., Renenbergas muižas ,Ku-
zan Ns 11" māju īpasn. Jāņa Juri d. Lo-
dziņa .atstāto mantojumu kādas tiesīt as
ka mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Terraipā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 192o. g. 4. maijā. L hk 1447 tl
Priekšsēd v. Fe 1 d m a n s.

3204 Sekretārs K Pussars.

Liepāļas apgabaltiesa
uz sava 30. apriļa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 28. augustā 1924. g..
Saldus pilētā mir. Albarta Infct d Tima
mantiniekus, kreditorus, iegat., iideikom
un visas citas personas, kam varētu but
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, «kaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Hesības un prasības, par kuram .nebūs
paziņots tiesai minēta laika, tiks atzīta»
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 4. maijā 1325 g. hk 738m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštaas.

3322 Sekretārs A. Kasperovičs.

Uepfljos apgabaltiesa

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 16. apriļa 1925 g. lēmumu
pamata uzaicina 23 okto' rī 1902 g,
Liepājā mir. Ermaņa Gi:ta d. Freimaņa
mantiniekus, kreditorus legatar., fidei-
komis. un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesibas vai prasibas uz
viņa atstāto mantojumu, vai kuras ve-
lētos apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt
tiesai savas tiesibas un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktas tiesibas un
prasības tiks atzītas_ par zaudētam uz
visiem laikiem un pec aizrādīta termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 29. apr. 1925. g hk 640m 25
Priekšsēdēt. b. V. Bienenštams.

2911 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 50. apriļa 1925. g. lēmums
pamata uzaicina 4. aprili 1888. g., mir.
Jāņa Andreja d. Baumana mantiniekus,
kreditorus, Iegatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesibas vai prasības uz atstato
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzitas
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 4. maijā 1925. g. hk 723m 25

Priekšsēdēt. b. V. Bienenštams
3315 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. apriļa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 25. aprilī 1917. g.,
Saldus pilsētā miruša Krista Krista dēla

K a I v i c a mantiniekus, kreditorus,
Iegatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu but kādas tie-
sibas vai prasības ui atstato mantojamu,

pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu lafl:a,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 4. maijā 1925. g. >*?29m 25

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
3316 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. apriļa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 12. janvārī 1923. g.,
Zvardes pagasta miruša Friča Ermaņa
dēla T i ļ ļ a mantiniekus, kreditorus,
legatarai, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasibas uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības nn prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā taikā, tiks
atzītas -par zaudētā» uz visiem laikiem.

Liepājā, 4. maijā 1925. g. Nš725m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3317 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas aogabaltiesa
uz sava 30. apriļa 1925. g. lēmumu
pamata uzaicina 5. aprīlī 1924. g., Dun-
dagas pagastā miruša Kārķi Friča dēla
še.nstera mantiniekus, kredit, legat,
fideikomisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 4. maijā 1925. g. Nš602m/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

3318 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. apriļa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 9. novembrī 1918. g,
mir. Kārļa Pēlēja d. Švarca mantīniek.,
kreditorus, legat., fideikomisaruson vi-
sas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesibas vai prasibas uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, -sfcaitot no sludinājuma
iespieanas dienas

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

Liepājā, 4. maijā 1925. g. hk735m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3319 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepfljas apgabaltiesa,
uz sava 30. apriļa 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 21. mana 1924. g.. Talsu
pagastā mirušā Jura Matīsa dēla K r i k-
m a ņ a mantiniekus, kreditorus, Iega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 4. maijā 1925 g. hk 722m/25
Priekšsēd. b- V. Bienenštams.

3320 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. apriļa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 19. februārī 19J6. g.,
Ņižņi-Novgorodā, Krievijā, mirušā Jāņa
Jēkaba dēla Zivarta mant niekus, kredit,
legatar. s, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 4. maijā 1925. g. hk 731m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3321 Sekretārs A. Kasoerovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 30

^
apriļa 1925. g.

lēmumu, uz promesoša Sergeja Artemja
dēla š i š k i n a un viņa mirušās
sievas atstātās mantas aizgādņa lū-
gumu un uz civ. proc lik. 2083. un
2084. p.p., un 17. marta 1923. g.
likuma pamata uzaicina obligac. turē-
tājus, kuras izdotas: 1) par 1135 rbļ.
uz Stepana Jermiļa d. Antipina vārda,
pie kam Stepans Antipins šo prasību
nodeva savai sievai Annai Afanasija
m. Antipinai, dz. Ribalko un 2) 2000 r.
uz Jefima Antona d. Vorobjeva vārdu,
pie kam kā prasības dokuments skaitās
izraksts no zemesgrāmatām, kurš izdots
1925. g. 20. martā Liepājas savstarpējās
kreditbiedr. likv. komisijai nozaudētā
ķīļu raksta zemes grāmatu akta pirm-
raksta vietā un 1913 g. 18. maijā ar
žurn. hk 729 nostiprinātas uz Sergejam
Artemja d. Siškinam un Jevdokijai Mo-
iseja m. Šiškinai, dzim. Lazarevai pieder,
nekust, mantas Liepājā, ar krep. Ns 2733,
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, lidz-
ņemot minētās obligācijas dēļ iemaksāto
Ls 57,06, t. i. parāda ar procentēm sa-
ņemšanas.

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

Liepājā, 4. maijā 1925. g. hk 455 25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3342 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 20. apriļa 1925. g.
lēmumu uz Annas Krūze
lūgumu un uz civ. proc lik. 2083. un
2084. p. p. un 17. marta 1923. g. likuma
pamata uzaicina obligāciju turētājus,
kuras izdotas: 1) par 1500 rubļiem
un 2) par 3500rbļ. 1) uz Liepājas
krāj-aizdevu sabiedr. vārdu un 2) nz
Ādolfa Vikentija d. Jureviča vārdu, ced.
uz uzrād. vārdu un 1) 1911. g. 23. jul.
ar žurn. hk 877 un 2) 1912. g. 23. jun.
ar žurn. hk 1058, nostiprinātas uz Annaj
Ernsta (Johana) m. Krūze, pec pirmā
vīra Timnička, dzim. Hartman pie-
derošas nekustamas mantas Liepājā,
ar krep. hk 267, — viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto
obligāciju dēļ iemaksāto Ls 67.75,
t. i. parāda ar procentiem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanas gadījuma, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925.g. 4.maijā hk 432-1 25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3336 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apg^paltiesa,
saskaņā ar savu 16. apriļa 1925. g.
lēmumu, uz Andreja Jēkaba d.
L u 1 1 e lūgumu un civ. proc.
lik. 2083. un 2084. p. p. un 17. marta
1923. g. likuma pamata uzaicina obli-
gāciju turētājus, kuras izdotas: 1)
par 20?) r. un 2) par 1100 rbļ. uz bar.
Kārļa fon Firksa vaidu un abas 1884. g.
4. maijā _ 1) ar N° 57_ un 2) ar hk 58,
nostiprinātas uz Andrejam Jēkaba dēlam
Lulle piederošas nekustamas mantas
Aizputes apr., Dunalkas „Stūru* mājas,
ar II. reģ. krep. hk 1194, A- mēneša
laikā, skaitot no slndin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.", ierasties tiesā līdzņemot
min. obligac, dēļ iemaksāto Ls 22,90,
t. i. parāda ar procentiem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaks., piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parada izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 2. maijā 1925 g. J*436-l/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3009 Sekretārs A. Kasperovičs.

saskaņā ar savu 1925. g. 20. apriļa
lēmumu, uz Anettes Marijas Friča m.
Lagzdiaas, dzim. Vanadzes
lūgumu, civ. proc. lik. 2083. 2084.
p.p. un 17.marta 1923. g.jikuma pamata
uzaicina obligāciju turētājus , kuras
izdotas 1) par 10,000 rbĻ, 2) par
6500 rbļ. pirmvērtibas lieluma, skaitās
4300 rbļ atlikumā 3) par 4000 rbļ. un
4) par 2500 rbļ. 1) uz Jēkaba Pētera d.
Lazdiņa (Lagzdiņa) vardu, 2) uz Salo-
mona (Žanno) Eliasa ,d. Michaloviča v.,
3) uz Vilhelma Ernsta d. Henninga
vardu un uz Andreja Ermana d. Gūža
vārdu 1) 1913. g. 26. janvārī; 2) 1905. g.
23. dec; 3) 1913. g. 17. jūlijā un 4)
1914.g. 28. jūnija nostiprinātas uz Anet-
tei Marijai Friča m. Lagzdiņai, dzimusi
Vanadzei, piederošas nekustamas mantas
Liepājā ar krep. Nš 1231, — viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēt, obligācijas dēļ iemaksāto
Ls 4U0.78, t. i. parāda ar procentiem sa-
ņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādus atzīs
par samaksāt., piešķirot

^
lūdzējai tiesību

pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 4. maijā, hk 452-1/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3335 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
16 aprilī 1925. g. uz Teodora Bēza
lūgumu un 18. marta 1920. g. likumu
un civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.
n o 1ēm a:

1) parādu 5000 rbļ. _ pēc obligācijas,
izdotas uz Ādama Jāņa d. Zegnera
vārdu, cedēta uz uzrādītāja vārdu un
27. jūlijā 1905. g. nostiprināta uz Teo-
doram Ludviga d. Bete piederošas ne-
kustamas mantas Ventspils apr., Sar-
kanmuižas pagasta zemes gabalu
ar krep. hk 2412, — atzīt par pilnīgi
samaksātu lidz ar visiem procentiem;

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

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai.

Uepājā, 21. aprilī 1925. g. hk 279,25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

2137 Sekretārs A. Kasoerovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 20. apriļa 1925. g. lē-
mumu uz Martas Indriķa m. Ser-Roveles
dzim. Vedleres lūgumu un uz ;civ. proc
lik. 2081. un sek. p.p. uzaicina obli-
gācijas turētāju, kura izdota par 1000 r.
uz Martas Kārļa m. Jon, dzim. Zakovski
vārdu un 1903. g. 21. maija ar žurn.
hk 557, nostiprinātas uz laulātiem
Ādolfam Otto Jāņa dēlam Ser-Rovelim
un Martai Indriķa m. Ser-Rovelei,
dzim. Vedlerei, piederošas neku-
stamas mantas Liepājā ar kre-
posta hk 126, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī," ierasties tiesā
līdzņemot minēto obliga.

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

Liepājā, 1925. g. 2.maijā. J* 502-1 25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3013 Sekretārs A. Kasp erovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 3J. apriļa 1925. g. lē-
mumu, uz Hugo Eduarda d. Goehrena lūg.,
uz civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. p
un 17. marta 1920. g. likuma uzaicina
obligācijas turētāju, kura izdota par
6000 rbļ. uz Jēkaba Movsas Mendeļa d.
Rozenberga vārdu un 1909. g. 25. aprili
ar žurn. Nš 312, nostiprināta uz Hugo
Eduarda d. Goehrenam pieder, nekust,
mantas Liepājā, ar krep. hk 3056,
— mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn.* ierasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju, deļ iemaksāto Ls 124,—
t. i. parāda ar procentiem saņemšanas

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdz.
tiesību pieprasīt parādu izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 4. maijā 1925. g. hk 411/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3338 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1925. g. 30. apriļa
lēmumu, uz Kārļa Jāņa d. Jansona
lūgumu un civ. pr. lik. 2083. un
2084. p.p. un 17. marta 1923. g. lik.
uzaicina obligācijas turētāju, kura izdota
par 4000 rbļ. pirmvērtibas lielumā,
skaitās 3000 rbļ. atlikumā uz Dorotejas
ivana m. Jenzen, dzim. Nikels vārdu
pārgājusi Dorotejas Fridricha m. Rīge
(.Riege), dzim. Notman īpašumā un
1900. g._ 13. septembrī ar žurn. Nš 1108,
nostiprināta uz Kārlim Jāņa d. Janso-
nam,_ piederošas nekustamas mantas
Liepājā, ar krep. hk 3147, — mēneš .a
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn." ierasties
tiesa līdzņemot minēto obligāciju dēļ
iemaksāto Ls 53,20, t. i. parāda ar
procentiem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaks. piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes-
grāmatām.

Liepājā, 4. maijā 1925. g. hki43 25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3340 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz Chaijes Dveires M a p u, dzim. Kap-
lan Olgas Mapu matēs un aizgādnes
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2081.—2086._p.p. un 17. marta
1923. g. likuma nolēma:

1) parādu 6000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Cecīlijas Gampera m. Hirš-
feldes vārdu, cedēta uz uzrādītāja vārdu
un nostiprinātas uz Olgai Benjamiņa m.
Mapu un Hindai Mapu, dzim. Zalkind,
pieder, nekustamas mantas Liepājā, ar
krep. Ns 172, — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visiem procentiem;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasi! zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanās.

Liepājā, 29. aprilī 1925. g. hk 970-1/24
Priekšsēdētāja b. V. Bi enens t am s.

2912 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. panta
pamata paziņo, ka ar viņas š. g.
16. apriļa lēmumu reģistrētā .Zūru vācu
skolas biedriba" ievesta bezpeļņas bie-
drību un viņu savienību reģistra 1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Zūru pagastā.
Liepājā, 21. aprilī 1925. g. hk49/25

Priekšsēdēt. b. v. C i n c e I s.
3348 Sekretārs A. Jansons.



Rīgas 5. iecirkņa miertiesnesis
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.—2014.,
2061. un 20?9. p. p. paziņo, ka pec
1910. g. 9. februārī mirušā R e č a
L a p s e n ī t ir palicis mantojums
un uzaicina visus, kam būtu uz šo man-
tojumu vai sakarā ar to kādas tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu laika, mier-
tiesnesim, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības Vēstnesi".

Ja minētās personas augšminēta ter-
miņā savas tiesības nepieteiks, tad _ viņas
tiks atzītas kā savas tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 9. maijā. Ns689

3484 Miertiesnesis M i e z ī t s.

Rīgas 8. iec miertiesnesis
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. p.p. un
2079. p. uzaicina 1911. g. 11. febr.
Rīga miruša M o z e s a Meijera
(Morica) Dāvida dēla B e r g e t a
mantiniekus. Iegatarijus, fideikomisarijus

^kreditorus u. t. t., pieteikties pie minēta
miertiesneša Andreja Pumpura ielā Nsl
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinaj.
iespiešanas dienas ,Vald. Vēstn "

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

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. Na 772.
3483 Miertiesnesis (paraksts).

Tetelmindes pag. tiesa,
pamatodamīs uz sava lēnuma 5. dec.
1924. g. dara zināmu, ka min. pagasta

robežās, dzelzsceļu puskazarmē, dzivoj.
laulāts pāris_ Teodors un Līze Matu-
ševi ci, vēlas pitņemt par savu bērnu
(adoptēt) Olgu Antoniju K a n te r, dzim.

I 12. aprili 19i 8. g.
Personas, kuram bulu kādas ierunas

pret šo adopciju, var pieteikt pagasta
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas trešo reizi
.Valdības Vēstnesī".

Pēc termiņa notecēšanas, celtas ierunas
atstās bez ievērības.

Tetelmindē, ,18. aprilī 1925. g.
Priekšsēdētājs K. Auza.

2827 1 Darbvedis B e i k m a n s.

Tetelmindes pag. tiesa,
pamatodamas uz sava lēmutna 24. aprilī
š. g., dara zināmu vispārībai, ka minētā
pagastā, Valteru m jās, dzīvojošs laulāts
pāris Miķelis un Emilija Valteri
vēlās adoptēt par savu bērnu Hertu
Šm i d t, dzim. 18. februārī 1919. g.,
piešķirot uzvārdu, Valter un ari visas
miesīgo bērna tiesības.

Personas, kūjām būtu kādas ierunas
pret šo adopciju, lūdz pieteikt minttai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma ļespiešanas diena trešo reizi
.Valdības Vēstnesī*. _

Pēc termiņa nctecēšanfs, nekādas ie-
runas netiks ievērotas.

Tetelmindē, 24. aprilī 1925. g
Priekšsēdētājs K. Auza.

2826 1 Darbvedis B e i km ans.

UtfiHes spgaoaitiesis ietākai, notārs
paziņo, ka pec 1925. g. 5. iebruarī pie
Rēzeknes notāra J. Bankava noslēgtā
dāvināšaras likuma, apstiprināta 1925. g.
27. aprilī, Jāzeps Jāzepa d. E i d u k s
ieguvis no sava brāļa Boļeslava Eiduka
nekustamu īpašumu, Ls 400 vērtībā,
kujš atrodas Rēzeknes apr. Sii nienes
pagasta Eiduku sādžas zemes robežās
un pastāv no zemniekiem piešķirtas
zemes viensētas Ns 8 platībā 7,80' des.
ar koplietošanas tiesībām Lubanes pļavās
un lopu ganīšanas tiesībām Stirnienes
muižas 1 daļas zemes uz agrāko notei-
kumu pamata.

Daugavpilī, 1925. g. 27. aprilī. Nš 7981
Vecākā notāra vietā,

viņa palīgs A. M i k a 1 k s.
2663 Sekretāra palīgs J. Strads.

Latgales apgaialtiesas vecākais notārs
paziņo, ka pec 1925. g. 24. iebruarī pie
Daugavpils notāra P Zībiņa nc-lēgta
dalīšanas līguma, apstiprināta 1925. g.
25. aprilī, Sergejs un Feodors Dimitri-
jevi, tagad pēc uzvārda Dmitrijevi,
vienlīdzīgās daļās ieguvuši zemes gabalu
zem nosaukuma _ ferma .Iļveze Ns 1*
27,150 ha platībā un lvans Andrējevs,
tagad pēc uzvārda Šmidts, tiesības uz
21/33 un Stepans Michailc vs, tagad p*c
uzvārda Prokofjevs, t esības uz l-:;;;
zemes gabala zem nosaukuma ferma
.Ilveze" 37,438 ha platībā, kuri zemes
gabali novērtēti uz Ls 18000 un atrodas
Jaunlatgales apr. Baltinovaspagas ā

Daugavpilī, 1925. g. 23. aprilī. Ns7979
ecākā notāra v. viņa pal. A.M i k a 1k s.

266.' Sekretāra palīgs J. Strads.

Latgales apgabaltiesas,
RēzeKnes apr., 5. iec. mierties.
kura kancleja atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillrk. X. sēj. l.d. 1239. p., sa-
skaņā ar savu lēmumu 29. apriļa
1925. g. uzaicina 1924. g. 2. aprili
mirušā Antona Jura d. Krūmiņa mantin.,
pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augšā minētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstāto nekustamo mantojumu
atrodošos Rēzeknes apr., Atašienes pag,
sastāvošu no viensētas zemes 27,75 des.
platībā, zemļ nosaukuma „Zabolotje-Zer-
naiti", — sešu mēnešu laikā, skaitol
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

Pēc šī termiņa notecēšanas, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

29. aprilī 1925. g. Nsl727
2934 Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas

Ludzas apr. 6. iec. miert.
saskaņā ar savu 1925. g. 31. marta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.
1259. p. paziņo, ka pec 1921. g. 18. maijā
miīušā Pētera Kriša d. P o i š a ir
palicis kustams un nekustams manto
jums, kurš atrodas Ludzas apriņķī,
Bolvu pag., .Ivanovas N» 4" fermā
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt tas minētam miertiesnesim viņa
kamerā Bolvu muižā sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.*

Bolvos, 29. aprili 1925. g.
2935 Miertiesnesis P. Ronis

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miert.
saskaņā ar savu '925. g. 31. marta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.
1239. p. paziņo, ka pēc 1924g. 8. martā
mir. Antona Dāvida d. Lielbarža, r pa-
licis mantojums, kurš atrod. Ludzas apr.,
Bolvu pag., Guznav s sādžā un
uzaicina visus, k*m uz šo mantojumu
vai Sikara ar viņu būta kādas tiesibas,
ka maniniekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā Bolvu muižā
sešu mēnešu lakā, skaitot no šī sludin.
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

Bolvos, 29. aprilī 1925. g.
2937 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miert
saskaņā ar sīvu 1925. g. 31. marta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1 d.
1239. p. _paziņoka pēc 1914. g. I. okt.
miruša Jāņa Jāņa d. K r i e v i ņ a
ir palicis kustams un nekustams man-
tojums, kurš atrodas Ludzas apriņķī,
Bolvu pagastā .Nikolajevas Ns 7"
fermā un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības, ka mantiniekiem, n eteikt
tas minētam miertiesnesim viņa kamerā
Bolvu muiža sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludin. iesp. dienas .Vaid.Vēstn.*.

Bolvos, 29. aprilī 1925. g.
2936 Miertiesnesis P. Ronis.

iiiai apiaintiisas 5. m. inia iuiiitaji
paziņo, ka 20. maija 1925. g., pulksten
9 _ rīta, Rīga, Brīvības ielā Ns 70,
pārdos Ludviga Karnevāla ku-
stamo mantu sastāvošu no 2000 ruļļiem
tapetēm, un novārīs*» par Ls 1500.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
aošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 28 aprilī 1925. g.
3530 Tiesu izpild. E. Sm e i 1 s.

Rigas apgt 5 iec. tiesu izpildīt.
paziņo, ka 19. maijā š. g., pulksten
9 rīta, Rīga, Kazarmu ielā Ns 3, pār-
dos otros torgos M. Jakobsona
kustamo mantu, sastāvošu no 15 stand.
blanku 3", uū novērtētai par Ls 1000.—

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

Kīgā, 28 aprih 1925. g.
3591 iicsu izpild. E. Smeils.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

pultis, ka 19 maijā 1925. g. pulksten
12 diena, Ri^ā, Lāčplēša ielā Ns 2S/30,
akc , sab. Ziemeļu bankas prasības lieta
pārdos Ruveņa Hofmana Kustamo
mantu, sastāvošu iio mēbelēm un ne-
vērtētu per Ls 210.

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

««gā, 11. maijā 1925. g.
3595 Tiesu izpild. J. Z i r g e 11

Rīaas apgabali 6. iee. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 19. maijā 1925. g-, pulksten
12 dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ns_ 28/30,
Ziem'eļu bankas akc. sab. lieta pārdos
Ruveņa Hofmaņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 220.

izsinat sarakstu, novērtējama, kā ari
spskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
.ošsnas dienā uz vietas.

Rigā, 11. maijā 1925. g.
3596 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rigas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

nadņa, ka 22. maijā 1925. g„ pulksten
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
firmas .Protector & Co.* lieta pildos
Abiama § ee r a kustam ) nantu, sasiā-

j manufaktūras, un novērtētu par
Ls 250.

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

Kiga, 9. maijā 1925. g

3597 Tksu Izpild I. Zlrfreln

Rīgas apgabaltiesa 6. iecirkņa
tiešu izpilditā.s

paziņo, ka 22. maijā 1925. g., pulksten
11 dienā, i<īgā, Kr. Barona ielā hk 3,
veikalā, firmas .Protektor & Co." pra-
sības lietā pārdos Ābrama Še e r a
kustamo mantu, sastāvošu no manu-
faktūras un novērtētu par Ls 250.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rigā, 9. maijā 1925. g.
3592 Tj^su izpild J. Zirģels.

ilgas apgabaltiesas 7. i«. tie» lziililtāis
paziņo, ka 20. maijā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rigā, 1. Pils ielā hk 8, dz. 5,
pārdos Efraima Blačuka kustamo
mantu, sastāvošu no ozolkoka bufetes
ar 6 durvīm un 2 atvilknēm un novērtētu
par Ls 220 —

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

Rīgā, 11. maijā 1925. g.
3601 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rigas apgab (tiesas 7. iec. fieio Iraiimtāii
paziņo, ka 23 maija 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Šķūņu ielā Ns 16, dz. 3,
pārdos Heinricha Brēmera kustamo
mantu, sastāvošu no galdiem, krēsliem,
rakstāmmašīnām un pulk teņiem un no-
vērtētu par Ls 660 —

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

Rīgā, 11. maijā 1925. g
3599 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

ilgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25. maijā 1925. g., pulksten
10 diena, Rīgā, lielā Miesnieku ielā
Ns 4, pārdos komanditsabiedr. .Erich
Ring un b-dri" kustamo mantu, sastā-
vošu no grāmatu un akmeņu spiestuves
iekārtas ar piederumiem un novērtētu
par Ls 35000.—

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

Rīgā, 11. maijā 1925. g.
3598 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rgas apgabaltiesa* 8. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 19. maijā 1925. g., pulksten
9 rīta, Rī^a , Timoteju iela Ns 1-a,
p ā r d o s _ Ivana Mankosa kustamo
mantu, sastāvošu no 2 kaparu rūpniecī-
bas katliem un novērtētu par Ls 600.—

izzina: sarakstu, novērtējumu, &a tu
ipĶatii pārdodama mantu, varēs pār-
ložņas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. maijā 1925. g.
3602 Tiesas izpild J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

p<«li70, ka 19 maijā 1925. g.. pulksten
10 dienā, Rīgā, Jēkabpil« Ielā Nš 1-a,
pārdos Kārļa Gruenfelda .kustamo
mantu, sastāvošu no 2 aužamām stellēm
un novērtētu par Ls 17UU.

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

Rigā, 11. maiji 1925. r.'
3609 Tiesu izpiid. J. G r i n i o s

Rīgas apgabalt. 8 iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 19. maijā 1925. g., onlksten
11 diena, Rīgā, L. Maskavas iela Ns 43,
pārdos Echiela un Clpas Baranu
Kustamo mantu, sasiāvošu no kungu un
dāmu virsdrēbēm, koloni alprecēm un
cit. mantām un novērtētu par Ls 250.—

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

Rīgā, 11. maijā 1925. g.

3608 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

%ĪQ98 apgabaltiesas 8. i&arkņ»
tiesu izpildītājs

->»zIno, ka 20. maijā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Matīsa ielā Ns 86-a,
dz. 2, pārdos Kārļa Zēberga kt-
s<-<mo mantu, sastāvošu uo dzīvokļi
iekār'as un niv?»rtēiu par Ls 300.—

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

tfiga, 1. maijā 1925. g.

3633 Tiesu izpild J. G r i n i o s.

Rīga» apgabaltiesas Rig«* ap-
riņķa I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
23. maijā 1925. g., pulksten 2 dienā,
Baldones ūdens dzirnavās, pārdos
Leopoldam Atmiņām piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no vienas Richard
Pola fabrikas zāģu gatera ar troļiem,
šinām un 10 zāģiem un vienas šindeļu
mašinas Pirvica _ firmas ar zāģiem un
irēzeri un novērtētu par Ls 900.—

īsināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
cskatit pārdodamo mantu, varēs par
ic**nas dienā uz vietas.

3611 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas, Rīgas apr.
II. iecirkņa tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka Finansu ministrijas kredita de-
partamenta Ls 7763.48 prasībā pēc
Rīgas apgabaltiesas 3. civil. -. odaļas pa-
vēles no 4. novembra 1924 g. Na 319879
un valsts zemes bankas Ls 2568.44
prasībā, pēc Rīgas apgabaltiesas 3. civ.
nod. pavēles no 22. janvāra 1925. g,
Ns 31621 — 1. augus;ā 1925 g.
pulksten 10 rīta, Rīgas apgabaltiesas
civilnodsļas sēžu zālē, uz

publiskiem toigiem naidos
Jānlm-AIfredam Jura dēlam Kļaviņām

pieueroŠo

Citu iestāžu sludinājumi,
Zasas pag. valde izsludina par nede-

rīgam kā nozaudētas divi karakl. apl ?
1) Ns 10768, izd. no 3. Jelgavas kājn.
pulka komand. decembfa mēn. 1921. g.
uz Jāņa Jāņa d. Celmāra v. un 2) Ns2248,
izd. no Jēkabpils-Ilukstes kara apr. pr-ka
1. jūlijā 1922. g. uz Andrejā Jura d.
Elvika v. 2464

Valles pag. valde izsludina par nede-
rīgu ka nozaudētu karakl. apl, izd. no
Latgales partizāņu pulka komand,
25. martā 1921. g. ar Ns 4591 uz Kārļa
Jura d. Timuka v. 2'87

Pabažu pag. valde izsludina par no-
zaudētu un tamdēļ par nederīgu zirgu
pasi, izd. no Kandavas pag. ' valdes
20 oktobrī 1923. g. ar Ns 1081 uz pils.
Jūlija Bērziņa v. 2461

Ļaudonas-Odzienas pag. valde izslu-
dina par nederīgām, kā pazaudētas:

1) zirga pasi ar Ns 125, izd. 1920. g.
uz Jūlija Kausa v. no Stirnienes pag.
valdes;

2) zirga pasi, izd. no šīs valdes
10. jūnijā 1920. g. ar Ns 247 uz Noasa
Zvaigsnes v. un

3) zirga pasi, izd. no šīs valdes
24. janvārī 1922. g. ar Ns 411 uz Pēteja
Liepiņa v. 2446

Jelgavas apriņķa priednieka palīgs
II. iec. izsludina par nederīgu. Kā
nozaudētu apliecību, izdotu 1922. g.
28. novembrī ar Ns 117 no viņa uz
Ģederta Krišjāņa dēla Redbargt vā^dii,
par karaklausibss apliecības un zirga
pases pieteikšanu par zudušiem. 2728

Jelgavas apnoķa priekšnieka palīgs
11. iecirkni izšūdina par nederīgu kā
nozaudētu lombarda zīmi Ns C 271500,
izdotu no Rīgas pilsēta lombarda uz
Jāņa Jāzepa Kļuki vārdu. 2729

Alū' -snes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu ka nozaudētu
karakipus bas aplie-'ībuuz Otto Alek-

sandra dēla Vērsīts vārdu, izdotu no

Valkas k'ra soriņķa priekšnieka 20. marta

1922j1_N8_ 21855. ___2731 _

Jēkabpils apriņķa II. iecirkņa policijas
priekšnieks izslud 'na par nederīgu ga da

uzturas apliecību, izdotu no ieksiieti
minis rijas pasu nodaļas 23. marta

1924. g. ar Ns 06062, uz Lietuvas pav.

Krišjāņa Paupe vārdu. 2722 _

Kuldīgas apriņķa priekšniekaPal'8par 1. iecitkni izsludina par nederat)

ka noz* dētu Latvijas iekšzemes p'st.

izdotu no Kuldīgas pilsētas polieti"

priekšnieka 30. augustā 1920. g"?V
Ns 3580, uz Franča Kārļa dēla Berzi«

vārdu. ffsa
Kuldīgas ap'iņVa priekšni ka ralig?

par I. iecitkni izsludina par nederīgu

nozaud tu Latvijas iekšzemes pasi, «a»1 "
no Kuldīga? pilsētas polic jas nrieksnieM
22. aprilī 1921. g. ar Ns 4842 uz Latte*

Jāņa meitas Ķrakovikij vardu. il0"
"

Jērcēnu pag. valde, Valkas apij#

izsludina par nederīgu, ka nozaudēt»
Latvijas iekšzemes pas', J* 433, iza

^no šīs pag. valdes, 30. jūnija w%° jj
īiz Arvida Ernsta d. V i t o 1 a v

^ji-

Kārķu pag. valde, Valkas apr., izē-

dina par nedetīgu, ka nozaudētu m

iekšzemes pasi, Ns 253, i°ļ"az
pag. valdes, 10. novembrī 1920 g-^
Jāņa Ādama d, Rozit vardu

^
_—

Liksnas pag. valde, Daugavp ils
^izsludina par nederīgu Latvijas īeKsze"

pasi, Ns 394, izdotu no Krustpils j s

valdes, 22. novembrī 1921. g., nz
^y

Juja d. Bērziņa vardu. -^"
Cīravas pag. valde, ar šo iz

f^
par nederīgu, ka nozaudēta kara
sības apliecību, Ns 593, izdota

12. Bauskas kājnieku pulka ^f^i.
29

^
martā 1920. g, uz Rūdolfa J^.,

Plēsuma vardu. ^—-"T

Kuldīgas apr. priekšnieks g %.
par nederīgu, ka nozaudētu iei« g.
ļauju, izdotu no 5. maija '- ļffl
hk 876,jazJ^y]o^_ GrinbfrgjiJl---<;

Rīgas prefektūra izsludina pat , -. j
ngu nezaudētu gada uzturas *V f 3
Nš 291, uz Šloma Kupera vari»

Liepājas l ietika tim\\im\\i,
pamatodamies uz Alekseja, Tatjanas
un Leonida M a ļ i ņ i n u lūgumu
un sava lēmuma no 7. maija 1925. g.
uzaicina 22. sept. 1921. ģ. mirušās Ma-
rijas Miķeļa m. Maļiņinas, dsim. Palap
mantin., kreditorus, Iegatarus, fideiko-
misarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz viņu atstāto mantojumu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešumē-
n e šu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Minētā laikā nepieteiktas tiesības un
prasības, tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem/

Liepājā, 7. maijā 1925. g. Ns224/25
3172 Miertiesnesis Ž ī m a n s.

Riga< apgabaltiesas 1. iec. liesu
izpildītājs

paziņo, ka 56. maijā 1925. g., pulksten
i0 rīta, Rīga, Kāra ielā Ns 33, pār-
dos Johana H o p e kustamo mantu, sa-
stāvošu no dzivoiļaiekārtas, un novērtētu
par Ls 525,

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
pikatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
tiufanas dienā uz vietas.

Rīgā, 9. maijā 1925. g.
3491 Tiesas izpild. V i 1d a u s.

Rīgas apgabalt. 2. iec. tiesa*
izpildītais

atzina, ka 19. maijā 1925. g., pulusten
10 rīta, Rīgā, Elizabetes ielā hk 55,
pārdos L. Taitca un H. Stollera ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
klavierēm, ledus skapļa, dāmu mēteļa
drēbes un t. t., un novērtētu par Ls 2540.

Izzināt novērtējumu, «a ar apsnatii
pārdodamo mantu, varēs pārdoSana.*
dienā uz vietas

Rīga, 23. aprilī 1925. g.
3587 Hesu izpild. Krebs.

tigm.8 apgacaitiesas 2 iecirta
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. maijā 1925. g., pulksten
11 diena, Rīga, Pulkv. Brieža ielā 1* 6,
E. Smidta lietā pārdos Mozesa M a -
g i s o n a _ kustamo mantu, sastāvošu
no klav.erem un mēbelēm, un novērtētu
par Ls740.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā an
JoskJtīt pārdodamo mantu, varēs pār-
i>1«nas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. aprīlī 1925. g.
3588 liesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabalties. 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. maijā 1925. g., pulksten
12 dienā, Rīga. Dzirnavu ielā Nš 37,
dZj_ 6, krāj-azdevu sab. .Klints* lietā,
pārdos Hansa H a m o kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 220.

iuiaii sarakstu, novērtējumu, kā ari
'ps* atit pārdodamo mantu, varēs par-
iūšsrias dienā uz vietas.

Rīgā, 30. aprilī 1925. g.
3589 Tiesu izpild. Krebs.

Iii» IHlĒiltlKlI 7. IK. HKB IZPlIl.
paziņo, ka 20majja 1925. g., pulkst.
11 dienā, Rīga, Šķūņu iela hk 6, veikalā
pārdos Leizera Ceitlina kustamo
mantu, sastāvošu no rakstamlietlm un
novērtētu par Ls 2340.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ai i
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
iosTanis dienā uz vietas.

Rīgā, 12. maijā 1925. g.
3S00 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Latgales apgabaltiesa, Rēzeknes
apriņķa Z. iecirkņa miertiesnesis
uzaicina mir. 25. oktbbrī 1924. g. Ma-
kašānu Goliševociema Marjanas Melkuļa
m. K r i u m a n mantiniekus, pie-
teikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-

šanas dienas .Valdības Vēstnesī".
Rēzeknē, 30. aprilī 1925. g.

3101 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,

Mm apriņķa i iec. tiirnaud!,
saskaņa ar savu /1925. g. 31. apriļa
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X. sej.
1239. p, uzaicina 1923. g. 20. jūnija
Ludzas apriņķī, Tolkovas pagasta
mirušā Kirila K o r ņ i_ l j e v a (Babiļeva)
mantin. pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības, uz nelaiķa
atstāto mantojumu, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī.'

Viļakā..- 30. aprilī 1925. g.
3099 Miertiesnesis R. Petersons.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apr. i iec, dniianii,

saskaņa ar savu 1925. g. 30. apriļa lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. krāj. X. sēj.
1239. p., uzaicina 1917. g_. Ludzas
apriņķī, Tolkovass pagasta mirušā
K o' r ņ i 1 i j a N i k o 1 a j e v a
mantiniekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantojumu 6 mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Viļakā, 30. aprilī 1925. g.
3098 Miertiesnesis R. Petersons.

nekustamo īpašumu
kurš atrodas Rīgas apriņķi, Nītaure
pagastā, zemesgrāmatu reģ. hk 2497un sastāv no .Lejas-Saveļu" māj as at'
dalītas no Nītaures muižas zemnieki
zemes;

2) ka īpašums priekš publ iskiem
rorgiem ap vērtēts par Ls 30000.— -

3) ka bez augšminētās prasības iDa
šums apgrūtināts ar hipotēku parādu-m
par 3500 cara rbļ.; 200,000 Latv rhi
un Ls 11507.—; ' °!'

4) ka personām, kūjas vēlas P je
torgiem dalību ņemt jāiemaksā drošība»
nauda — desmitā daļa no apvērtēšatias
sumas un jāstāda priekšā apliecība par
to.ka no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētam personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības mpārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda lidz pār-
došanas dienai.

Visi raksti un dokumenti , attiecošies
uz pārdodamo īpašumu-, ir ieska-
tāmi Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļas
kancleja.

Rīgā, 15. aprilī 1925 g.
3612 Tiesu izpild. J a k s t i ņ š.



Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-

oar nederīgu nozaudētu Latv. īeksz.
dinf izd no Codes pag. valdes 12. aug.

PJ'a V ar Ns 1054 uz Mildas Friča m.

Krū£i_ £i£i
'""iekravās pils- Po1- 2- lec- Pr"ks izslu-

'J, oar nederīgu ieroču atļauju ar
t 907 izd. no Jelgavas prei. 1924.g
fiJr 'iā uz Roberta Leiba d. Hoila v.
5- ma 2730.
"^ājīenas

iec pol. pr-ks izsludina par
«derīgu pieteiktu par nozaudētu .karakl.

I uz Jāņa Jāņa d. Zariņa v, izd. noļ-narpr -s
""ijrjīienas iec. pol. pr-ks izsludina par
jefīgu pieteiktu par nozaudētu iekšz.

!L uz Anča Jāņa d. Bišmeistera v.,
Iri rro- Jēru pag. valdes 23. oprilī

ļ920^_arJ6_25L 281»

Rūjienas iec. pol.
^
pr-ks izsludina par

«Pfterīau Latv. iekšz. pasi uz Lienes
Kārla m. Groziņ v., izd. 9. jūlijā 1920 g.
., m. 1042 no Ternejas pag, valdes 2875

Rūjienas iec. pol. pr-ks izsludina par

nederīgu pieteiktu par nozaudētu zirga
Lsi ar Ns 533 uz Teodora Anča d.
Insona v., izd. no Ternejas pag. valdes
2i^rJāJ924 _ g. 2877
"Rūjienas iec. pol. pr-ks izsludina par

nederīgu pieteiktu par nozaudētu zirga
tasi uz Eduarda Pētera d. Lippes v.,
L no Jēru pag. valdes 17. februārī

1927. g- ar _Ns 368, kūja 1924. g. pār-
rakstīta uz Jāņa Jēkaba d. Vilkina v ?879

Sienas letirkp policija: priekšnieks
«sludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus , pieteiktus par nozaudētiem :

1) Latv. iekšz. pasi uz Anča Indriķa
i Kitca v., izd. no viņas 10. jūnijā
1920. g. ar Ns 2571 \ _
2) zirga pasi uz Jāņa Lustes v., izd.

no Naukšēnu pag. valdes 16. aprili
1920. g- ar Ns 327 un pārrakstīta uz
Anča Kitca v.;
3) karakl. apl. uz Pētefa Otto d.

Krūmiņa v., izd. no Valmieras kafa apr,
pr-ka 12. aprilī 1921. g. ar Ns 234/18.

2874

1Mb apr. pr-Ka 1. iet. pailgs
izsludina par nederīgiem, ka nozaudētus
sekošus dokumentus:
Latv. iekšz. pases, izd. no Liepājas

apr. pr-ka 1. iec. palīga:

1) Ns 10633, uz Līnes Andreja m.
Vanag vārdu;

2) Ns 5370 uz Ernesta Andreja d.
Kaļķa vārdu;

3) Ns 4933 uz Tijas Mārtiņa m. Frei-
man vārdu.

Zirgu pases :
4) Ns 770 uz Kates Mārtiņa m. Krū-

miņ v., izd. no Kazdangas pag valdes ;
5) NN» 307 uz Miķeļa Pumpura v., izd.

t\o Dcnikas pag. valdes ;
6) Nš 147) uz Jāņa Andreja d. Tilta

v, izd. no Medzes pag. valdes;
7) Ns 360, 304/36 uz Ernesta Andreja

i. Kaļķa v., izd. no Medzes pag. valdes.
2733

Ludzas apriņķa priekšnieka II iecirkņa
palīgs izsludina par nederīgiem zemāk
minētos dokumentus, kuri no viņu turē-
tājiem ir pieteikti ka nozaudēti :

1) karaklausības apliecību, izdotu no
Latgales partizāņu pulka komandiera
22. iebruarī 1921. g. ar Ns 2568, uz
Antona Matisa d. Brakovska v.;

2) karakļaus. apliecību ar Ns 286, izd.
no 1. Liepājus kājnieku pulka kom-ra
27. februārī 1921. g. uz Pētefa Jāņa d.
Sērmūkšļa vārdu:

3) karakļaus. apl., izdotu no Latgales
partizāņu pulka komandiera uz Franča
«upa d, Stalidzana vārdu no 25. iebr.
192 1- g- ar Ns 2960;
. *) kajaklaus. apliecību ar Nš 1286,
zdottt no Latgales partizāņu pulka ko-
mandiera 30. janvārī 1921. g. uz Alberta
Ma d. Kamzoļa v.;

5) atvaļinājuma apliecību ar Ns 17485,
Ķdotu no Latgales partizāņu pulka kom.
ļ dec. 1920. g. uz Jūlija Andreja d.
d'aka vārdu;
6iekšzemes pasi ar Ns 3998, izdotu

"" Ludzas apriņķa priekšnieka palīga
* iecirknī 22. martā 1921. g. uz Alek-
sa" dra Karpa d. Nalivaiko v.;
J) atvaļinājuma apliecību Ns 15191,otu

™no Ludzas kara apriņķa priekšn
* nov. 192i. g. uz Modesta Kazimira
«f Dzerkala vārdu;
,) atvaļin. apl. ar Ns 12158, izd. no
i},, kafa aPr- priekšn. 20. februārī
3"* g uz Antona Matveja d. Stani-
«avska vārdu;
,) atvaļin. apl. ar Ns 8050, izd. no
. Robežsargu pulka komandiera 1921. g.
,5Origorija d. Zeiluka v;

Luri, al'n- aP'- ar N"2 6619> izd - n°
l92 up kara apr. priekšn. 21. jūlija
Zeihika5 '-"/ Au8usta Origorija dēla

'«Ka vardu;
0ū
li). iekšzemes pasi ar N» 1721, izdotu

I92] rsavas PaSasta valdes 2. jūnijā
i„ ? g- uz Tumaša Onufrija dēla
"'«na vardu;

fer?LZirga Pasi ar Ns 123, izdotu no
«i Ii, » pa §- valdes 9- še?4 - 192°- 8-
,' Antona d. Bulbika v.;

Koi„L r§a Pasi ar Ns 965, izdotu no
p£»pag. valdes 30. aug. 1920. g.

t v?nf Pēte?a d - Gadzana vārdu '
id»,„ Parakstīta uz Jāņa Justina d.
{Tna vārdu ;
Sari Zeiīles P asi ar N° 860> 'Zd0tU

20 D
ņu Pagasta valdes 23. martā

'«z Olgas Pētera m. Priedītes v.
1581

Cēsu apriņķa pr-ka palīgs I iecirkni
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri pieteikti par nozaudētiem:

Latvijas pases:
1) Ns 1746, izd. no Cēsu pils. polic.

un karakļaus. apliec. Ns 2345. izd no
Vidzemes papildu bat-na 1920. g. uz
Jāņa Foka d. Ivanova vārdu;

2) Ns 318, izd. no Jaun-Raunas pag.
valdes uz Jāņa Jēkaba d. Zušmaņa v.;

3) Ns 1252, iid. no Dzērbenes pag.
valdes uz Konstantīna Pētera dēla
Ozoliņa vārdu;

4) Ns 445, izd no Raiskuma pagasta
valdes uz Alvīnes Jura m. Rodziņ v.;

5) Ns 427, izdotu no Dauguļu pag.
valdes uz Emmas Pētera m. Zariņ v.;

6) Ns 958izd. no Kauguru pagasta
valdes uz Pētera Jāņa d. Berga v.;

7) Ns 1106, izd. no Remtes pagasta
valdes uz Fridricha Kārļa d Rozes v.;

8) Ns 1183/73, izdotu no Kalnciema
pagasta valdes uz Alfonsa Roberta
Kārļa d. Krastiņa vardu.

Atvaļinājuma apliecības:
9) Ns 21)639, izd. no 9. Rēzeknes

kājn. pulka k-ra 1922. g. uz Kārļa
Konrāda d. Kellera v.;

10) Ns 387, izd. no Vidzemes artiler.
pulka k-ra 1921. g, uz Alfrēda Juliusa
dēla Dzeviņa vardu.

Zirgu pases:
11) Ns 136, izd. no Dzērbenes pag.

valdes uz Mārča Andža d. Dankfelda v ;
12) Ns S9, izd. no Dzērbenes pagasta

valdes uz Jāņa Jeremica v. 2719

Līves pag. valde ar šo izludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi ar
Ns 101, izd. no Līves pagasta valdes
20. martā 1920. g. uz Bernarda Kalna-
berziņa vārdu. 2452

Ozolnieku pag. valde, Jelgavas apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas pasi, izdotu no šīs pag. valdes
ar Ns 1120 uz Kaugara Monevida Jāņa
dēla vārdu. 2460

Rencēnu pagasta valde, Valmieras apr.,
ar šo izsludina par nederīgiem sekošus
dokumentus, kufi pieteikti par no-
zaudētiem :

1) ieroču atļauju, izdotu no Valmieras
apr. pr-ka 24. nov. 1923. g. Ns 2189 uz
Jāņa Pētera d. Valberga v.;

2) zirga pasi, izdotu no Rencēnu pag.
valdes 13. augustā 1924. g. ar Ns 25 uz
Pētera Pēteja d. Leitis v.;

3) karaklausības apliecību, izdotu no
Valmieras kara apr. pr-ka 30. jūnijā
1921. g. ar Ns 11376 uz Teodora Kārļa
dēla Ka 'niņa vardu;

4) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Valmiera"! pag. valdes 1. jūlijā 1920. g.
ar Nš 1280 un zirga pasi, izdotu no
Valmieras pag valdes 21. okt. 1620. g.
ar Ns 215; abas uz Eduarda Kārļa d.
Kurts vārdu. 2463

Salonājas pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi, izd.
no šās pagasta valdes 29. dec L920. g.
ar Ns 330 uz Jāņa Juja d. Vilkeļonoka
vārdu. 2465

Salonājas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, zirga pasi, izdotu
no šās pagasta valdes 15. jūlijā 1922. g.
a< Ns 47 uz Kārļa ' Brenča d. Apsalona
vārdu. 2466

Slampes pag. valde, _ Tukuma apr.,
izsludina par nederīgu, ka pieteiktu par
pazaudētu, Latvijas iekšzemes pasi ar
Ns 254, izdotu, no šīs pagasta valdes
2. jūnijā 1920. g. uz pilsoņa Voldemāra
Jāņa d Eizenberga vardu. 2r67

Šķibes pag. valde ar šo izsludina par
nederigu, kā nozaudētu, atvaļinājuma
apliecību, izdotu no Ludzas kara apriņķa
priekšnieka 26. maija 1921. ' g ar
Ns 5758 uz Vladimira Feodora d. Loš-
kareva vārdu. 2Jr70

Turlavas pag. valde, Kuldīgas apr.,
izsludina par nederīgu, ka sadegušu,
iekšzemes pasi, izdotu no šīs pag. izp.
komitejas 1920. g. 2._ aug. Ns 578 uz
Ernsta Jāņa d. Tinte vardu. 2474

Turlavas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pag. izp. komite.as
19. jūlijā 1920. g. ar Ns 415 uz Amālijas
Ādama m. Bulle vardu. 2475

Jelgavas apr. priekšn.
izsludina par nederīgam sekošas nozau-
dētas Latv. iekšz. pases un apliecības:

1) uztur. apl. Ns 05534, izd no iekšl.
min., der. līdz 26. aprilī 1925. g. uz
Antoniņa Kārļa m. Veļgonovič v.;

2) polijas nac. pase Ns 5385/572, izd.
no Polijas konz. Rīgā uz Antoniņa Kaija
m. Veļgonovič v.;

3) Latv. pasi Ns 1533, izd. no. Vec-
muižas pag. valdes uz Amilda Dava m.
Jurševic v; _

4) Latv. pasi Ns 244192 no Rīgas

nref uz Antona Antona d. Paļelunas v.;
5) Latv. pasi Ns 1763 no Jelgavas

pref. uz Kārļa Jāņa d. Sietnieka v;
6) Latv. pasi Ns 2946 no Jelgavas

nref. uz Emīlija Anša m. Urban v.;

7) Latv pasi Ns 13809 no Jelgavas
nref uz Zalmana Moteļa d. Feldhunav.;

8) Latv pasi Ns 21620 no Jelgavas
nref uz Ivana Aleksandra d. Antuška v.;

9) Latv pasi Ne 19753 no Jelgavas
pref. uz Pētefa Pētefa d. Kolberga v.;

10) Latv pasi Ns 23851 no Jelgavas

pref. uz Zana-Ludviga Indriķa d Zambre
vārdu 2872

Lašu pag. valde, Ilūkstes apr. izslu-

dina par nederīgu, kā pieteiktu par no-

zaudētu atvaļinājuma apl. ar Ns 26, izd,

7 oktobrī 1920. g. no Jaunjelgavas-
Ilukstes kafa apr. pr-ka uz Eduarda

Anša d. Salnas v. M ™

Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi zem Nš6, i.dofu
19. jūnijā 1920 g., no Alūksnes iec.
policijas pr-ka uz Fridricha Simaņa d.
Kalleja vārdu. -718

Kuldīgas pilsētas valdē pieteikta par
zudušu un tamdēļ skaitāma par nederīgu
zirgu pase uz Jāņa Liņķa vārdu, izdota
1920. g. 8. februārī, no Kuldīgas pil-
sētas valdes ar Ns 182, priekš 3 gadus
veca bēras krāsas ērzeļa. 2713

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
II. iecirknī izsludina par nederīgu kā
nozaudētu ieroču apliecību, izdotu 1924 g.
22. maijā, zem- Ns 718, no Jelgavas
apr. priekšnieka uz Jēkaba Jāņa dēla
Veinberga vārdu. 2873

Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederigu kā nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi zem Ns 972, iz-
dotu 2. maijā 1923. g., no Ilzenes pag.
valdes uz Antonijas Jāņa m. Ribak v.

Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nedeiīgu, kā nozaudētu
kara klausības apliecību uz Aleksandra
Jāņa d. Bites vaidu, izdotu no 8. Dau-
gavpils kājnieka pulka kom-ra 5. febr.
192.. g. zem Ns 2182. 2718

10. Aizputes kājnieku pulka koman-
dieis izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību, izdotu no min.
komand. 20. martā_ 1922. g. zem Nš 17597
uz serž Roberta Jāņa d. Krietiņa vardu.

Ceraukstes pagasta valde izsludina
par nederīgiem piete ktus par nozaudē-
tiem sekošus dokumentus:

1) Iekšzemes pasi. izdotu no Rīgas
prefektūras Ns 249/876 uz Zaņa Kārļa d.
Smud?e vardu. 2 i iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes 3. novem-
brī 1920. g. Ns 9.2 uz Lūcijas Friča m.
Berķis vīrdu. 3) Iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 4. augustā 1920. g.
Ns 750 uz Tatianas Andreja m. Kociņ
vadu. 4) Iekšzemes pasi, ' izdotu no
Rīgas prefektūras Ns 242697 uz Floriana
Kārļa d. Bērziņa vārdu. 5) Iekšzemes
pasi, izdotu no Mežotnes pagasta valdes
Nš 1633 uz Jāņa Jura dēla Cepurit
vaidu. 2758

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
II. iec. izšlu ina par nederīpāiii, kā
nozagtas karaklausības apliecību, izdotu
1924. g 8. oktobrī ar Ns 16560 no Jel-
gavas-Bauskas kara apr. pārvaldes un
aizsarga dienesta apl, izdotu no Jelga-
vas apr pr-ka 1924. g. 26 novembrī
Ns 37 uz Zaņa Anša d. Matuševiča
vārdiem. 2726

Misas pag. valde izsludina par ne-
derīgu Latv. pasi ar hk 502, izdotu
1921. g. 12. jūnijā no Misas pag. valdes
uz Annas Kārļa m. Tēraud v., kā pie-
teiktu par nozaudētu. 2457

'Mišas pag. valde izsludina _ par ne-
derīgu kāja klausības atvaļinājuma ap-
1 ecību, izdotu no bruņota vilcienu di-
viziona komandiera 15. oktobri 1920. g.
ar Ns 5212 uz pilsoņa Leona, Alberta
Mārtiņa d. vārdu. 2456

Gavru pag. valde, izsludina par ne-
derīgiem, pieteiktus par nozaudētiem
sekošns dokumentus: 1) Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 1499, izdotu no šīs pag.
valdes 31. maijā 1922. g. uz Iriņjas
Lvova m. Michailovas v. un 2) kara
klausības apliecību ar Nš 15569, izdotu
no Ludzas kara apriņķa priekšnieka uz
Ivana Fomina d. Vorobjeva v. 2431

Cēres pag. valde, Talsu apr. izsludina
par nederīgu nozaudēto kara klausības
apliecību ar Ns 6421, izdotu no 10. Aiz-
putes kājnieku pulka komandiera 1924. g.
23. sep'embrī uz Gotfrida Johana d.
Radke v. 2429

Valtaiķu pag. valde izsludina p£r ne-
derīgu nozaudēto vecā parauga atvaļi-
nājuma apliecību izdotu no Aizputes
apr. apsardzības priekšnieka 4. marta
1921. g. ar Ns 3379 uz Kriša Zēranda v.

2478

Jaungulbenes pag. valde izsludina par
nederīgiem kā pieteiktus par nozaudētiem
sekošus dokumentus:

1) kafa klausības apliecību, izd. no
Satversmes sapulces komandanta 1921. g.
ar Ns 1487 uz Ādolfa Jāņa d.Plotnieka v.;

2) kafa klausības apliecību, izd. no
Valkas kafa apriņķa priekšnieka 29. janv.
1921. g. ar Ns 599 uz Voldemāra Pētefa
d. Akmeņa v.;

3) Latvijas iekšzemes pasi, izd.no šīs
pag. valdes 28. augustā 1920. g. ar
Nš 711 uz Rūdolfa Jēkaba d. Dzeņa v.;

4) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no šīs
pag. valdes 25. augustā 1922. g. ar
Ns 3075 uz Augusta Gustava d. Adlera v.;

5) atsauc savu sludinājumu „V. V.*
27. martā š. g. Ns 70, par Zelmas
Miķelsones pases Ns 455, nozaudēšanu,
jo minētā pase atrasta. 2760

Sēlpils pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā sadegušu, Pētefa Jāņa d.
Zemberga Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no Stukmaņu pagasta valdes 9. marta
1920. g. ar'Ns 23. 2468

Sēlpils pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Edes Avotiņ,
dzim. -Zemberg, Latvijas iekšzem. pasi,
izdotu no Sēlpils pag. vaid. 27. apirli
1920. g. ar Ns 24. 2469

Mēdzūlas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, atvaļinājuma ap-
liecību uz Pēteja Friča d. Pliķena v.,
izdotu no Latgales inženieru rotas ko-
mandiera 27. febr. 1921. g. ar Ns 1389.

2455

Daugavpils prelektura izsludina par
nederīgu atvaļinājuma apliecību zem
Ns 17786, izdotu

^
26. martā 1922. g.,

no 10. Aizputes kājnieku pulka koman-
diefa uz Vikentija Vikentija d. R on c
vārdu, ka pieteiktu par nozaudētu. 2720

Daugavpils pilsētas prefektūra iz-
sludina par nederīgu atvaļinājuma ap-
liecību Ns 13423, izdotu 1. oktobrī
1920. g., no bij. Latgales partizāņu
pulka kom. uz Jāzepa Spicnadeļa vārdu,
ka pieteiktu par nozaudētu. 2721

Jūrniecības departaments
dara zināmu, ka 5. jūnijā 1925. g., pulksten 12 dienā,

Pārdos atblfiti vairākolH,
pret tulītsamaksu, uz Ogres upes krasta, pie Ērgļu speķa stacijas, no upes izvilktos

720 gbl. dažāda lieluma no īpašniekiem
pamestus bajķus,

valdības izdevumu segšanai par baļķu izvilkšanu un t. t.
3633 2 Jūt/niecības departaments.

ZemKopilMS departamenta zemju pārvalde
izsludina, ka Siguldas pagasta valdē, 1925. g. 26. maijā, pulksten 13,

JAUKTOS TORGOS
tiks izdoti Rīgas apr., Siguldas apbūves rajona
ceļu grāvju rakšanas un caurteku būves darbi.

Torgu dalībniekiem līdz torģu sākumam jāiemaksā torgu komisijai Ls 1C00
drošības naudas.

Tuvākas ziņas var saņemt kultuttechniskā nodaļā, Rīgā, Noliktavas ielā
Ns 1, dzīv. 5. 3634

Daudzevas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

16. jūnijā 1925. g., Daudzevas pagasta valdes telpās, Daudzevas muižā,

augošu mežu pēc platības uz piegriezumiem pie
Pukiņu, Pātes un Platkāju bij. kroņa mežsargu

mājām un sekvestrētus gatavus materiālus:
I. iec. mežniecības Tauikalna novadā, 1 vienība, vērtībā Ls 36.
II. iec. mežniecības Rundāles novadā un pie Daudzevas stacijas 2 vienības,

vērtība Ls 4 un 114.
III. iec. mežniecības Taurkalna novadā, 1 vienība, vērtībā Ls 1105.
IV. iecirkņa mežniecības Taurkalna novadā, 3 vienības, vēitībā no Ls 212

līds Ls 2845.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kufas

iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina Iidz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no,izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.

Augošu mežu tiesība izcirst ari vasaras laikā.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežziņiem.

3624 Daudzevas virsmežniecība.
i— ; i _____ ,

VALSTS ZEMES BANKA
izsludina

rakstisku sacensību
savas ēkas izbūvei Jelgava.

Piedāvājumi, ar attiecīgu zīmognodokli apmaksāti, _ līdz ar drošības naudu
vai bankas garantiju Ls 10O0O apmērā iesniedzami Rīgā, Valsts zemes bankā,
līdz pulksten 12 diena, 1925. g. 25. maijam. Tuvākus paskaidrojumus sniedz
saimniecības pārzinis valsts zemes banka, Rīgā, no pulksten 9—3 3425

Rīgā, 11, maijā 1925. g. Valde.

RīGAS PILSĒTAS UZŅĒMUMU VALDE pārdod

akmeņogju darvu
no vislabākām angļu gāzes oglēm.

Darva _ ir I. labuma bez ūdens, iegūta pēc jaunākiem paņēmieniem
destilācijas ceļa.

D a r v a s c e n a n e _ t t
^
o (bez maisa) Ls 14.05 par 100 kilo (Ls 2.30

pudā) I o k o otra gāzes iestāde, Bruņinieku ielā 157. Par katru mucu jāi;maksā
kā drcšiba Ls 5, kuru atmaksā, ja muca nebojātā veidā tiek atdota gāzes Iestādei
mēneša laikā atpakaļ.

Darvu pārdod mucās, kuru tilpums ne mazāks kā 164 kgr. (apm. 10 pud.).
Karvas noņēmējiem vairuma, namu īpašnieku biedrībām un fabrikām, kuras

pārstrādā darvu, uzņēmumu valde dod maksāšanas atvieglinājumus. 3614

Pasta mtehgrafi linralihuOaloenBdarbnīca
izsludina 5. j u ni j S 1925. gadā

rakstisku KONKURENCI uz:
1) Dzelzs skārdu 4808 kg.
2) Dzelzs plakanu 600 .
3) Dzelzs leņķu . . . _ 460 .
4) Dzelzs dekapeto skārdu 3000 .
5) Volframa magneta tēraudu 2000 »
6) Vafa skārdu 5 ,
7) Membrāna skārdu 220 ,
8) Transformatora skārdu . . 500 „
9) Tīru alvu . _ 200 ,

10) Mašīnu skrūvēm un uzgriežņiem 3000 gab.
9. jūnijā 1925. gadā, uz:

1) Antenas izolatoriem 12000 »
2) Antenas ievadu izolatoriem 1500 ,
3) Porcelāna ievadu tiilēm . 3000 .
4) Porcelāna izolācijas rullīšiem 4000 »
5) Porcelāna ievadu pīpīšiem 500 „
6) Bezgaisa zibeņnovedēju patronām .... 2000 ,
7) Telefonijas un telegrafijas auklām. .... 8700 mtr.
8) Vafa stiepulem . 555 kg.
9) Komutatoru un zignallampu kupolīšiem. . . 3000 gab.

10) Automātu telefonu skaitļu ripām 1000 ,
11) Skaitļu ripu pamatu plāksnēm 4000 ,
12) Gliemežu ratiem 4000 ,
13) Dažādiem zobratiem 120C0 ,

Techniskie noteikumi un paraugi apskatāmi darbnīcas kancleja, darbdienās
no pulksten 10 līdz 13 dienā. 1 3523



skolotais - pārzinis
Kandidāti ar pilnām pamatskolas

^
sko-

lotāja tiesībām tiek uzaicināti š. g.
30. maijā, pulksten 10 rīta, ierasties
personīgi Ternejas pagasta nama (pa-
gasta nams atrodas Rūjiena, l/2 versti
no dzelzsceļa stacijas) pie pagasta pa-
domes. Priekšroka muzjkaliem, dziedā-
šanas kora vadīt spējīgiem un sa-
biedriskiem darbiniekiem. Kandidātiem
jāiesūta attiecīgi dokumenti un lūgums
Ternejas pagasta valdei uz pagasta
padomes vārdi līdz š. g. 20. maijam.

Ternejā, 7. maijā 1925. g. 1
3510 Valdes priekšs. A. B r S v e 1s.

Rīgas pilsētas nodokļu valde, pamato-
joties uz Rīgas pilsētas policijas 7. iec.
protokola no 6. maija š. g. Ns 0812,
izsludina par nozaudētu zirga pasi
Ns 7694 uz Hermaņa Upes vardu. 3632

Pļaviņu miesta valde, Rīgas apriņķī
izsludina par nederīgu, pieteiktu par no-
zaudētu zirga pasi, izdotu no šīs miesta
valdes 1920. g. 28. februārī ar hk 25 uz
Jēkaba Galviņa vardu. 2781

Jaun-Piēbalgas_ pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu kajaklausī-
bas atvaļinājuma apliecību, izdotu no
2. Ventspils kājnieku pulka komandiefa
no 30. janvāra 1921. g. ar Nš 1571 uz
Pētera Jāņa d. Damroze vārdu. 2765

Jaun-Piebalgas pag. valde izsludina
par nederīgu, ka nozaudētu kafaklausības
atvaļinājuma apliecību, izdotu no 2.Vents-
pils kājn. pulka komandiera no 30. janv,
1921. g. ar Ns 1567 uz Kārļa Eddes d,
Dubulta vārdu. 2766

Jaun-Piebalgas pag. valde izsludina
par nederīgu, ka nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Alūksnes pol.
iec. pr-ka 1923. g. 5. jūnijā Ns 2000 uz
Martas Kārļa m. Uķis v. 2767

Jaun-Piebalgas pag. valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no šīs pag/veldes
15. martā 1920. g. Ns _ 461 uz Voldemāra
Pētefa dēla Jurjana vardu. 2768

Līvānu miesta valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu atvaļinājuma ap-
liecību hk 28305, izdotu 1920. g. 4. sept
no Rīgaskafa apr. priekšn. uz Dementija
Pētefa dēla Saļceviča vardu. 2453

Jelgavas apr. priekšnieka palīgs I. iec.
izsludina par nederīgu, pieteikto par no-
zaudētu kafaklausības apliecību, izdotu
no Jelgavas-Bauskas kafa apr. priekšn.
12. martā 1923. g. Ns 15687 uz Roberta
Jāņa dēla Bergfelda v. 2724

Jelgavas apr. priekšn. palīgs II. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
iekšzemes pasi, izdotu 1920 g. 17. martā
hk 351 no Ozolnieku pag. valdes uz
Emilijas Kaspara m. Zvlgul v. 2727

Ventspils pilsētas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Ventspils policijas prefekta 19. maijā
1920. g. hk 4793 uz Jāņa Jēkaba dēla
Lindsberga vārdu. 2752

Ventspils pilsētas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
kafaklausības apliecību, izdotu no Ludzas
kafa apriņķa priekšnieka 25. novembrī
1921. g. hk 15713 uz Ignatija Vintiso-
noka vārdu. 2753

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
II. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
pieteiktu par nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no Dundagas pagasta
valdes 1920. g. 10. decembri hk 3944
uz Kārļa Anša d. Regolt vardu. 2 54

Remtes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi, izdotu
no .Talsu apr. priekšnieka palīga 30. maijā
1921. g. hk 4053, Ed-nundam Augusta
dēlam Vintaram un slimo kases grāma-
tiņu, Jzdotu no Tukuma slimo kases
hk 37 'uz tā paša vārdu. 1612

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
II. iecirknī izsludina par nederigu ka
nolaupītu iekšzemes pasi hk 371, izdotu
30. augustā 1920. g. no Annenieku
pag. valdes uz Anetes Indriķa meitas
Neilandes vārdo. 2725

Inčukalna stacijas priekšnieks paziņo,
ka Izraelim Litvinam, Inčukalna stscija
30. novembrī 1923. g., izdota dažādu
ieņēmumu kvitē Ns 80098, par iemak-
sāto drošības naudu Ls 16,— zemes
laukuma Nš 13 nomāšanai, ar līgumu
Ns 21, pieteikta par zudušu. 3629

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 29. maijā 1P25. g., pulksten
10 dienā, Zilupē, policijas iecirkņa telpas,
tiks pārdota

Sonāte Rrāl-aizdevn sabiedrības
(pirmskafa, apstipr. 1904. g.)

likvidācijas valde,
uz šīs biedrības biedru 10. aug. 1924. g.
un 4. febr. 1925. g. sapulču lēmumu
pamata stājas pie sabiedr. likvidēšanas.

Sabiedrības likvidācijas valde uza ciņa

visus parādniekus
atmaksāt savus aizņēmuaius, pretējā
gad jumā parādus piedzīs spaidu kārtā.

Tāpat likvidācijas valde uzaicina visas
pra-ībai piet sabiedrību pieteikt 6 mē-
nešu laikā, skaitot no šī _ sludinājuma
iespiešanas dienas ,Vald. Vēstnes". Pra-
sības,_kufas ienāks pēc uzrJdītā laika
notecēšanas sabiedrība neievēros.

Likvidācijas valde savas sēdes notur
Sunākstes pagasta namā, katra mēneša
pirmajā trešdienā, no pulksten 12—2 d.

Pasta adrese: stac. Sunākste.
Sunākstes krāj-aizdevu sabiedr.

3620 likvidācijas valde.

Ceļ. izbūves un saiiksmes Lat-
vijas akc. sab „C I. S. L A. S.'

uzaicina god. akcionārus ierasties uz

Otru kārtējo akc. pilnu
sapuici,

ceturtdien, 28. maijā š. g, pulksten
17 pēc pusdienas, Rīgā, Brīvības ielā
Ns 8, Sabiedrības kantora telpās.

Dienas kārtība:
1) Bilances un darbības pārskata apsti-

prināšana par iy23./1924. g.
2) Revīzijas komisijas ziņojumi.
3) Valdes un revizijas komisijas vēlē-

šanas.
4) Valdes ziņojumi par tekoša gada dar-

bības pārskatu un budžetu.
5) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

Piezīme: Šī sapulce skaitīsies par
likumīgu, neatkaiīgi no sapulcē ie-
radušos akcionāru, vai viņu pilnva-
roto skaita.

3617 Valde.

Janoamei sadraadz. bieti. J'enība'
likvidācijas vai d.e ar šouzaicina

visas personas,
kufām būtu kādas prasības no augšmin
sabiedrības, pieteikt tās pie likvidācija
valdes, sekretāra Kārļa Krunaj Jaunauces
pag. nama, viena mēneša laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas dienas
otro rei?i .Valdības Vētnesī*, torpal
tiek pieņemtas atpakaļ ari bazāra bi-
ļetes, izlaistas no augšmimtās biedrības
uz 25. un 26. decembri 1923 g.

Pēc augšmin. termiņa notecēšanas lik-
vidācijas valde nekādas ļ rasības ne-
pieņems. 2
36'9 Likvid. valdes priekšsēd. (par.),

Koku tHeiībai akc. sabiedrBrāli liovik un filuli.rg, Ri *

Viiiii. sile
Rīga, Grēcinieku ielā Ns 10 dz i
2t. maijā 1925. g., pulksten 10 no rīta

Dienas kārtība:
1) Vispārīgas sapulces vadītāja „„

citu darbinieku velēšanas.
2) Gada pārskats par 1924. g, revīzijas

komisijas ziņojumi un peļņas sadali-S3n3.
3) Revisijas komisijas locekļu vēlēšanas3616 Valde. '

ievelēti uz Z sodiem
par pilnvarniekiem un to vietniekiem.

Uz statūtu 105. panta pamata

8. Rīgas kopējos darbinieku slimo tas valde
ar šo paziņo, ka saskaņa ar statūtu 94. p. piezīmi sekošie kases dalībnieki skaitās ka

Pilnvarnieki:
Uzvārds. Vārds. Darbavieta.

1. Špeler, Lothar Latv. apdrošinās, biedr. pret nelaimes gadīj
2. Taube, Johann Rīgas fabrikantu biedrība
3. GottfriedL, Johann Latv. apdrošinās, biedr. pret nelaimes gadīj
4. Berg, Aleksander Rīgas hipote'ru biedrība .
5. Hentzelt, Voldemsr Aptiekāru iepirkšanas sabiedrība.
6. Werner, Dr. Friedrich XIII. slimo kase
7. Liss, Paul Rigas komercbanka
8. Conradi, Eduard Aptieka E. Rosit
9 Šroeder, Valter XIII. slimo kase

10. Mentzendorff, August Centrāla savienības krājkase
11. Krause, Jan G. Th. Reiner
12. Valter, Kurt Lutera skola
13. Šieman, Gustav R.gas biržas banka
14. Meyer, Ervin Rīgas tirgoņu kamera
15. Kauke, Julius Vittrock un Šleicker
16. Luhmann, Georg Alf. Th. Buš
17. Rosewsky, Max Gerhard un Hey
18. Rose, Kari Bruno Frobeen
19. Torchiani, Vilhelm Liepājas banka
20. Švan, Kari Jaksch & Co.
21. Kiršbaum, Aleksander Kerkovius un Intelmann
22. Bevthien, Ivan Helmsing un Grimm
23. Briimmer, Irene Klinika Knorre un Kuedener
24. Pfell, Paul Aptieka W. Fock
25. Stutzer, Nikolai Starptautiska banka
26. Edei, Friedrich Robert Frobeen
27. Felsko. Georg Joh. Mitške

28. Blau, Vilhelm A. Augsburg
29. Weissberg, Vilhelm H. Lambert
30. Vierhufi, Gotthard Vācu slimnica
31. Germann, Fēliks Rīgas kredītbanka
32. Major, Voldemar „Landmann"
33. Bertels, Otto John Laurentc
34. Kiister, Rudolf ,Gulbja' aptieka
35. KaempJf, Ella , .Siar
36. Peterson, Christiah. Otto Švarc
37. v. Pander, Eberhard Diskontobanka
38. Grossmann, Paul Rīgas hipotēku biedrība
39. Hahn, Friedrich Rīgas papīru iabrika
40. Meyer, Bruno Kirsner un Meyer
41. Soldtner, Arthur ,Lauwas* aptieka
42. Kolikowskv, Eduard E. Th. Reiner
43. Reinberg, Bruno I. savstarpēja kredītbiedrība
44. Hiller, Robert Edgar Lyra
45. PapmehI, Ernst R. John Haiferberg
46. Neese, Mary Dohring un Ziegler
47. Lilienthal, Gustav P. Bornholdt un Ko.
48. Klau, Theodor Aptieka V. Klau
49. Vogel, Konstantin Rīgas komercbanka
50. Neuland, Ādolf L. Grunvald
51. Vockrot, , Herbert J. C. Jessen
52. Zakowsky, Verner Eickert, Rijs un Ko.
53. Grunberg, Nikolai Rīgas biržas komiteja
54. Rogai, Oskar Šenker un Ko.
55. Feldt, Leopold Ripss biržas banka
56. Butkewitsch, Ferdinand Brāļi Popow
57. Moltrecht, Johann Aptieka E. Austrin
58. Meyer, Fritz A. E G.
59. Popp, Otto Ad. G. Berg
60. Rosenthal, Herbert Baltijas celulloses fabrik»
61. Steliing, Nikolai Liepājas banka
62. Besbarth, Vilhelm A. E. G.
63. Pipke August J. Redlich
64. Strahl, Ludvig .Daugava"
65. Šnee, Kurt Ruetc un Ko.
66. Kosinsky, Vilhelm J. Kalt
67. Asmug, Kari Rīgas komercbanka
68. Eeck, Vilhelmine Brāļi Streiff
69. Seuberlich, Kari .Siemens"
70. Pauli, Elisabeth Vācu slimnica
71. Kartschev$ky, Richard Otto Šeffler
72. Naruschewitc, Arved Georg Šeuber
73. Ahl, Arved Starptautiska banka
74. Zopf, Friedrich Jonck un Poliewsky

~
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75 Wolf Georg .Gaisma un Spēks"
7<\ Birk, Reinhold Brāļi Kross
77. Dresē', Max Brāli Erhardi
78. Švartc, Gu.tav- Aptieka Bucharda
79. Koch , Arved O. J. Keller
80. Šulte, Kari . K. J. Spāde

, Substituti:
81 Winck, Emil Rīgas tirgoņu banka
82 Detenhof, Hugo Bruno Frobeen
83. Friedrich, Eugen F. Dohn'tc, (līdz 1. aprilim J. Kinna)
84. Staeger, Valter Ģimnasija Germann
8i>. Lukin Aleksander J. A. Dobkewitc
86. Voormann, Ernst Eikert, Marshall un Ko.
b7. Hovningen-Huene, Eduard Vācu vecāku savienība
88. Vierhuff, Leonh^rd Rīgas kredītbanka
89. Vebel, Irmgard Doma baznīca .
90. Liss, Friedach A. Glasneek
91. Seidel, Eugen N. Chr. Hvi d
92 Seesemann, Erich Kniep un Verner
93. Valdmann, Johann Koch tn Vorm
91. Buš, Kail R gas papīru fabrika
95. Vinkhardt, Vilhelm I. savstarpēja kredītbiedrība
96. Vever, Edith Vever un Rasmus
97. Molck, Axel Kari G. Mast
98. Seesemann, Heinrich L. M. Meesenburg
99. Kriiger, Ulrich Baltijas-Krievijas transpor s

100. Adler, Kurt V. Meslin
101. Linge, Herbert Gerhard un Hey
1 2. Šroeder, Heinrich Diskonobanka
103. G:cs<mann, Kcnstantin V/cu palīdzības komiteja
104. Bartling, Bruno Oehlr ch un Ko.
105. Ossmmn, Vilhelm V. Rohloff
108. Golt - , Hans .Landmann*
107. Streitt, Ernst Ed. Henning
108. Johannson, Ludvig R. J. Haiferberg
109. Pro:tor, Arnold Rīgas komercbanka
110. Bafmann, Oskar Singer Sew ng Machine Co
111. Dohrmann, Emil . Aptiekāru iepirkšan. sab.
112. Limonius, Voldemar R. Šeffler
113. Carlile, Max A. M. Šmidt
114. Bockē, Alfons I. apdrošināšanas biedrība, dib. 1765. g<
115. Šiemamr, Vjlhe'm II. . . 1804. .
116. Hjordt, Erich Rīgas biržas banka
117. Berg, Julius C. Zatider
IIO /"i 4_ 1/ A 1_ /"!_.. Unii rtiuiuuc

*v vjīanni., veijiei . _. fl]
119. Kiigler, Rudolf Zvērin. adv. Poelchau, Cimmermann, Intelmann

120. Hagen Tom, Georg Joh. H. Beyermann
121. Bublitc, Heinrich A. Vitt
122 Sprengel, Emilīe K- Marggraf
123. Kasimir, Cari Liepājas banka
124. Venderot, Richard Kroitsch
125. Dultc, Valter Daniel, Šmidt un Ko.
126. Šummer, . Herbert Wm. Mor te
127. Meyer, Georg H. H, M. Carlile
128. Bēr, Hugo Ģimnasija G. Bientc
129. v. Hau, Hertjert Vācu teatrs
130. Semder, Edgar Starptautiska banka
131. Haller, Arndt Arn. Maydell
132. Seidel, Alfred Ferrein un Ko
133. Bar. Lieven, Nicola Jēkaba baznīca
134. Šaak, Ludvig Jufa ho'spitats
135. Munzinger, Ernst .Sāga"
136. v. Boetlingk, Max Notar Lieven
137. Hagen, Aleksander Rīgas komercbanka
138. v. Drachenfel», Theodor Chr. Steinert
139. Freyberg, Hermann H. D. Šmidt
140. Pavar, Oswald A. Stancke un Ko.
141. Lau, Johann O. Hartmann
142. Maršutc, Pecy .Hansa"
143. Bierich, Heinrich G. Haagensen
144. Kroeger, Alfred Rīgas biržas banka
145. Hentcelr, Ernst E. Garbell
146. Frojse, Arthur T. J. Gara
147. Kroepsch, Kurt Baltijas Lloyds
148. Eglit, August ,Me catura-
149. Georgi, Theodor Arodnieciska skola
150. Lankenfeldt, * Friedrich Vācu slimnica
151. Jauch, Kari Rigas diskontobanka
152. Tuberg, Martin Hermann Haftelberg
153. Boettcher, Leo Vācu sab. revizijas saviem
154. Meyer, Clara O. J. Keller
155. v. Rennenkampff, Nicolai Kerkovius un Intelmann
156. Matvejew, Nikolai Brāļi Popow
157. Reinfeldt, Heinrich Perl un Marienleldt
158. Siegmund, Hans Rīgas komercbanka
159. Mūller, Vilhelm Chr. Seelig
160. v. Foelkersam, Elisabeth Starptautiska bērnu palīdzība.

Va de.
J527

Macionalais teatrs.
Trešdien, 13. maijā, pulkst. 7 1/. vak.:

Lilijas Štengel viesizrādē:
..Zaglis ".

Ceturtdien, 14. maijā, pulksten 5 p. p.
skolniekiem 3613

.Pazudušais «lēfs*

Latvijas koku tirdzniecibes un
rupniecibas akc. sabiedr. valde

sasauc /
kārtēju gadu pilnu sapulci

uz ceturtdien, «8. maijā 1925. g., puijj.
sten 1 pec pusdienas, valdes teloās "
Rīgā, Ļ. Smilšu ielā hk 20. '

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes un revizijas komisijas ziņo-

jumi par 1924. g. darbību.
3) 1924. g. pārskata un bilances apsti-

prināšana.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi.
3618 Valde.

Dažādi sludinājumi, ļ

Aktiiii nlkMu ...Kalstams"
(Besutē)

ii pilna sapulce
trešdien 27. maija 1925. g., pulksten
6 vakara, Valdemāra ielā jvf. 6, dz. 6.

Dienas kārtība:
1) Valdes paziņojumi un priekšlikumi,
2) Varb. sabiedrības likvidācija.
3615 Valde

Ma »|d inženieri Ventspili
Plosta ielā hk 21, izdos 23. maija 1925. g.,
pulksten 10 diena, 2

mutlsM un rakst sacensība
mazakprasītajam

5 klm. gaa Sīkraga-Mazirbes lielceļa
remontu, Dundagas pagastā. Drošības
nauda Ls 450. 3503

Ternejas pag.„Pendigas
I. pakāpes pamatskolai
(Valmieras apriņķī.caur Rūjienu) vajadzīgs

Valstspoplru splestuoe
Lielā Maskavas iela hk 11,

29. maijā 1925. g., pulksten 10 rītā,
izsludina

rakstisku vairāksolīšanu
uz papira atgriezumu no-
ņemšanu apm. 1600 kg.

mēnesī. 3623
Tuvākas ziņas kancleja, darbd. no 8—16,

atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu dzīvojošam Zilupe,
Nikolaja ielā hk 8, pilsonim Jankelim
Movša d. Aronam piederoša viena lie-
tota kājminamā šujmašīna ,Zinger «
firmaa, dēļ proc. peļņas _ nodokļa piedzī-
šanas par 1924. g., pec tiešo nodokļu
departamenta 22. decembra 1924. g
raksta hk 57028/Lz.

Zilupe, 11. maijā 1925. g. hk 27.

3625 Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iec. polic prjekemeke
paziņo, ka 29. maija 1925. g., pulksten
15 pēc pusd., _ Zilupē, policijas iecirkņa
telpās, tiks pārdota

:=aH _ HiM8aiā=
pret tūlītēju samaksu dzīvojošam Zilupes
miestā, pilsonim Moisejam Sendera d
Golandskim piederošās

310 gab. kungu „Konti-
net" firmas galošas

dēļ procentuāla peļņas nodokļa piedzī-
šanas par 1924. g., pēc tiešo nodokļu
departamenta 31. decembra 1924. g.
raksta ar hk 57295/Ls.

Zilupē, 11. maijā 1925. g. hk 652.
3626 Priekšnieks (paraksts).
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