
Ministra kabineta sēde š. g. 18. jūnijā.
Rīkojums par braucamo dokumentu iz-

došanu par pazeminātu maksu īsākā
ceja virzienā.

Rīkojums par dažu staciju pārdēvēšanu,
Rīkojums par tarifa pazemināšanu Kur-

zemes lauksaimniecības un rūpnie-
cības izstādes eksponātiem.

Rīkojums par vienkārša darba strādnieku
vidējo dienas algu slimo kasu da-
1 bnieku atsvabināšanai no iemaksām.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums Nr. 217.
1925. g. 17. jūnijā.

Par braucamo dokumentu izdošanu par
pazeminātu maksu īsākā ceļa virzienā.

Papildinot rīkojumu K« 22, kurš iespiests
„Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājuma"
1924 g. 5. numurā, uzdodu attiecīgiem
staciju darbiniekiem pasažieru biļetes un
citus braukšanas dokumentus uz apliecību
un pieteikumu pamata izsniegt braucē-
jiem vienīgi tuvākā ceļa virzienā, izņe-
mot gadījumus, kad apliecībās un pie-
teikumos ir uzrādīts cits, braucējiem
parocīgāks ceļa virziens. Ja blanķetē
nav paredzēta vieta virziena uzrādīšanai,
tad ir pietiekoši, ja apliecības izdevēja
iestāde virs sava paraksta ieraksta Bcaur
(tādām un tādām stacijām)".

Šis rīkojums neattiecas uz apliecībām,
uz kuru pamata stacijas izdod biļetes
par pilnu tarifu bez kultūras fonda
piemaksas.

Šis rīkojums spēkā ar 1925. g. 1. jūliju.
Dzelzceļu galvenais direktors

A.Rode.
Finansu direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu.
1925. g. 16 jūnijā.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Rīkojums Mf. 221
par dažu staciju pārdēvēšanu.
Pārdēvējot zemāk uzskaitītās stacijas,

lieku priekšā:
nosaukuma „Stopiņi" vietā lietot „Salas-

pi's",
nosaukuma „Jezupova" vietā lietot .Nau-

jene",
nosaukuma „Uzvaldi" vietā lietot „Izvalda",
nosaukuma .Baltiņi" vieta lietot .Skaistā",
nosaukuma „Rušūna" vietā lietot .Ru-

šona" un
nosaukuma .Gauja" vietā lietot ,PiC-

balga".
Sakarā ar sacīto, uzdodu rīkojumu

Nš 61., kujš iespiests .Valdības Vēstneša*
1925. g. 47. numura un .Dzelzceļu
virsvaldes rīk. kr." 1925. g. 8. numurā
un papildināts ar vēlākiem rīkojumiem,
grozīt sekosi:

1) izmest staciju nosaukumus:

«Baltiņi"
«Gauja" lid izdarāmo operāciju

JS33-* apz,-"eiumn-'
.Uzvaldi"

2) ierakstīt:
aiz stacijas nosaukuma .Ipiķi" — no-

saukumu .Izvalda",
aiz stacijas nosaukuma .Misa" — no-

saukumu .Naujene",
aiz stacijas nosaukuma .Pāle" — nosau-

kumu .Piebalga",
aiz stacijas nosaukuma .S^kstigala —

nosaukumu .Salaspils* un
aiz stacijas nosaukuma .Sīkrags" — no-

saukumu .Skaistā";
blakus visiem 5 ierakstāmiem staciju no-
saukumiem pierakstāms izdarāmo operā-
ciju apzīmējums — » v ;

3) stacijas nosaukumu .Rušuna" jz-
labot par .Rušona", atstājot līdzšinējo
operāciju apzīmējumu — »V.

Minēto pārdēvēto staciju nosaukumi
izlabojami ari attālumu tabelēs, kuras
pievienotas .Valdības Vēstneša* 1924. g.
119. numurā un .Dzelzceļu virsvaldes
rlk. kr." 1924. g. 20., 21„ 22. un 23.
numurā publicētam rīkojumam N° 156.
un ievests lietošanā saskaņā ar .Valdī-
bas Vēstneša" 1925. g. 35. numurā un
.Dzelzceļu virsvaldes rīk. kr." 1925. g.
6. numurā publicēto rīkojumu N» 39.

Šis rīkojums spēkā no 1925. g. 1. jūnijā.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.

1925 g 18. jūnijā.
Satiksmes ministrs

J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 222.
Par tarifa pazemināšanu Kurzemes
lauksaimniecības un rūpniecības

izstādes eksponātiem.
Lieku priekšā visām Latvijas valsts

dzelzceļu stacijām no š. g. 1. septembja
līdz 20. oktobrim pieņemt pārvadāt līdz
Liepājas stacijai Kurzemes lauksaimnie-
cības un rūpniecības izstādes eksponātus
(izstādāmo priekšmetu, preču un lopu)
sūtījumus, aprēķinot par šiem sūtījumiem
75° o no pastāvošā preču tarifa veduma
maksas

Tāpat lieku priekšā Liepājas stacijai
pieņemt un nosūtīt atpakaļ minētās iz-
stādes nepārdotos eksponātus līdz to
pirmējām izsūtāmām stacijām, pielietojot
šiem atpakaļsūtamiem eksponat etn aug-
stākminēto pazemināto tanfu.

Šis tarifa pazeminājums attiecināms kā
uz pgrastā, tā ari uz pasažieru ātruma,
tiklab turp kā atpakaļsūtāmo eksponātu
sūtījumiem. Eksponātu sūtījumiem tie-
šās ārzemju satiksmēs minētā pazeminātā
veduma maksa piemērojama tikai pa
Latvijas valsts dzelzceļu daļu.

Izstādītājiem, kufi vēlās savus ekspo-
nātus pārvadāt par pazeminātu tarifu,
sūtījumi jāadresē uz Kurzemes lauksaim-
niecības un rūpniecības izstādes komi-
tejas vārdu un, eksponātus nosūtot, pie
preču zimes lāpieliek minētās komitejas
izdotā apliecibi pēc klātpieliktā parauga.
Izsūtāmā stacija šādu apliecību pievieno
pārvadāšanas dokumentiem, kurus gala
stacijā iesūta finansu direkcijai pie iz-
doto preču norēķina.

Par tiešās ārzemju satiksmes eksponātu
sūt jumiem, ja tie adresēti uz isstādes
komitejas vārdu, minētās apliecības var
iesniegt ari gala stacijā.

Izstād tājiem, kuri vēlas savus nepār-
dotos eksponātus uz izsūtāmo staciju at-
pakaļsūtīt par pazeminātu maksu, ekspo-
nātus atpakaļsūtot pie preču zīmes jā-
pieliek iepriekšējā preču zīme, pie kūjas
eksponātu sūtījums pienlcis Liepājā, kā
ari no minētās komitejas, pēc klāt-
pieliktā parauga, izdota apliecība,
kūja vietējās satiksmes sūtījumiem līdz
ar iepriekšējo preču zīmi jāpievieno pār-
vadāšanas dokumentiem un jāiesūta fi-
nansu direkcijai pie izdoto preču norē-
ķina ; ārzemju satiksmes sūtījumiem Šī
apliecība un minētā preču zīme jāpieliek
pie nosūtīto preču norēķina.

||

Atpakaļsūtāmo eksponātu daudzums

nedrīkst pārsniegt iepriekšējā preču zīmē
uzrādīto eksponātu daudzumu.

Pārvadājot eksponātus, papildu mak-
sājumi ņemami pastāvošos tarifos pare-
dzētos pilnos apmēros.

I paraugs eksponātu pārva-
dāšanai uz izstādi.

APLIECĪBA.
Kurzemes lauksaimniecības un rūpnie-

cības izstādes komiteja ar šo apliecina, ka
_ piederos

(eksponenta vārds un uzvārds)

(izstādāmo preču vai priekšmetu nosaukums vai
ir pieteikti izstādes komi-

svara daudzums)

tējai kā Kurzemes lauksaimniecības un
rūpniecības izstādes eksponat .^... .^ un
tāpēc, pamatojoties uz dzelzceļu virsval-
des š. g. 18. jūnija rīkojumu Ns 222,
pārvadājam _ no stacijas
līdz Liepājas stacijai par pazeminātu par
25% no pastāvošā preču tarifa veduma
maksu.

(Zīmogs.) Izstādes komitejas paraksts.

II. paraugs nepārdoto ekspo-
nātu atpakaļsūtīšanai.

APLIECĪBA.
Kurzemes lauksaimniecības un rūpnie-

cības izstādes komiteja ar šo apliecina,
ka .

(eksponenta vārds un uzvārds)
piederos '.

(izstādīto preču vai priekšmetu

nosaukums, to gabalu vai svara daudzums)
ir nepārdot Kurzemes lauksaim-
niecības un rūpniecības izstādes
eksponat . un tāpēc . pamatojoties
uz dzelzceļu virsvaldes š. g 18. jūnija
rīkojumu N» 222, pārvadājam no
Liepājas stacijas līdz
stacijai par pazeminātu par 25°/o no pa-
stāvošā preču tarifa veduma maksu.

Izzstādes komitejas paraksts.
(Datums)
(Zīmogs)

v Šis rīkojums spēkā no 1925. g. 1. sep-
tembra līdz 20. oktobrim.

Dzelzceļu galvenais
direktors A. Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Rīkojums
īpar vienkārša darba strādnieku
vidējo dienas algu slimo kasu
'dalībnieku atsvabināšanai no

iemaksām.
; Pamatojoties uz .Noteikumu par strād-;eku un citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos" 63. pantu,
Tautas labklājības ministrija nosaka, ka
.Valdības Vēstneša" 1924. g._ 22. no-

?veinbj-a 266 numurā izsludinātais „Rī-
ļkojums par vienkārša darba strādnieku
Vidējo dienas algu slimo kasu dalībnieku
(atsvabināšanai no iemaksām" (Nb 17230
1924. g. 21. novembfa) paliek spēkā līdz
« g. 1. oktobrim.

P 1925. p. 18. jūnijā JSTe 11176.
kDarba aizsardzības departamenta

direktors Fr. R o z e.
Sociālās apdroš. nod.

vad. Jul. Freimans.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Tieslietu ministrija paziņo, ka atvērtas
sekošas jaunas dzimtssarakstu nodaļas:

1) Alsviķu pagastā, Valkas
apriņķī, ar rajonu Alsviķu pagasts,
skaitot no š. g. 2. maija.

2) Annas pagastā, Valkas ap-
riņķ' , ar rajonu Annas pagasts, skaitot
no š. g. 5. maija.

3) Alūksnes pagastā, Valkas
apriņķi, ar rajonu Alūksnes pagasts,
skaitot no š. g. 1. maija.

4) Alūksnes apvienotā dzimtsarakstu
nodaļa Valkas apriņķī pārdēvēta par
Alūksnes pilsētas dzimtsa-
rakstu nodaļu, ar rajonu Alūksnes
pilsēta, skaitot no š. g. 1. maija.

5) Vecbrenguļu pagasts, Val-
mieras apriņķī, ar š. g. 1. jūniju pie-
vienots Valmieras pilsētas dzimtsarakstu
nodaļai.

Vecākais juriskonsults Balodis.
Nodaļas vadītājs Bernsons.

Latvijas vadības
intāk katra decnu, izņemot

Redakcija:
Rlgl, pili Hi 3. Tel. tb »-89
Retas atvadas ko 11—12

cfkjsis ieraksts
v#tdianeawa «vetkudianaa

Kantori* un ekepadidļa:

Rīgā, pili N» 1. Tel Ni9-S7
Atvērti ho palksrea 9—3

Ziņojums
par izsniegto zaudējumu atlī-
dzību par sērgu dēļ nogalina-
tiem un sērgās kritušiem lopiem

1925. g. a p r i ļ a mēnesī.
(1920. g. 15. marta likums, iespiests „Val-
dības Vēstneša" 1920. g. 66. numurā.)

1. Daugavpils apr., Dagdas pag. Ls
Bogdani viensētā Jānim Au-
gustovam — par liellopu
ļaunā galvas karsoņa dēļ
kritušo govi 90,—

2. Rīgas apr,, Katlakalna pag.
Svikuļos Jānim Svikuļam —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 42,75

3. Liepājas apr,, Vaiņodes pag.
Anduļoš Vilim Sidmalim —
par anaemia infectiosa dēļ
nogalināto zirgu-ērzeli . . 450,—

4. Jelgavas apr, Vec-Auces pag.
Lāčaudos Fricim Akermanim
— par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 165,—

5. Valmieras apr., Vainižu pag.
pamatskolā Jānim Miglavain
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 70,50

6. Valmieras apr., Jaun-Vāles
pag Vagaļos Pēlerim Bur-
kinam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 47,—

Kopā 865,25
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts K. A t r e n s.
Darbvedis Graudiņš

Paziņojums Ne 50,
Saskaņā ar 1923

^
g. 23. apriļa likuma

16, pantu zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo
vērtēšanas komisiju lēmumus sekoso
apbūves gabalu un muižu saimniecību
novērtēšanas lietās:

1925. g. 11 augustā, pulksten 3 dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā .Ns 1, dzīv. 5

293) Talsu apriņķa Vandzenes pagasta
Vandzenes, Igeces un Garlenes
muižās;

299) Jaunlatgales apriņķa Bokovas pa-
gasta bokovas muiža";

300) Kuldīgas apriņķa Kurmāles pa-
gasta Eķi-pts, Kaltiķu, Taurkalna
un Pelču muižās;

301) Valmieras apriņķa Bauņu pagasta
Bauņu un Mllītes muižā'.

1925. g. 13. augiutā, pulksten 3 dienā,
turpat

302) Valmieras apriņķa Vecates pagasta
Vecates mmžā;

303) Liepājas apriņķa Bārtas pagasta
Dižkrūtes un Bārtas mežkunga
muižās;

304) Liepājas apriņķa Piiekules un
Paplakas muižās;

205) Tukuma apriņķa Vecmoku pagasta
Zvares, Vilksalss un Vecmoku
muižās;

306) Tukuma apriņķa Tumes pagasta
Vilkājas muižai dārzsrimn. N<>5F;

307) Daugavpils apriņķa Ko'.upes pag.
Dubnas un Kolupes muižās;

308) Rēzeknes apriņķa Ozolmuižas pa-
gasta Morimontu un Račevas fol-
varkos un Ozolmuižas I un II daļā;

309) Jēkabpils apriņķa Eķengrāves pa-
gasta Eķengraves muižās.

1925. g. 18. augustā, pulksten 3 dienā,
turpat

310) Cēsu apriņķa Veselauskas pagasta
Veselauskas muižā ar pusmuižām ;

311) Cēsu apriņķa Jaunraunas pagasta
Jaunraunas muižā;

312) Bauskas apriņķa Misas pagasta:
Kroņa-Misas un Lambartes muižās;

313) Jaunlatgales apriņķa Gavru pagasta
Gavru, Kondratovas Tronovas un
Jurevo-Korelu muižās;

Sludinājuma maksa:
?) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

alejlgām rindiņām 3 lat. 60 sant,
par Katru tālāku rindiņu ... — . 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņa (par obligat. sludin.) . — . 20 .

Maksa par .Valdībai Vfjtaalc sākot «o 1. Ietvara
Sanesot ekspedīcija:

pai 1 taeMSi 1 lats 50 eant

Piesūtot nfiJS nn pa pasta:
Pat l mēoesl 1 lata 80 sani.
par atsevišķa nesani: saņemot

ekspedīcijā _ 5
pte atksipardcvcilasi , , , , — 7 '



314) Jelgavas apriņķa Lielsesavas pa-
gasta Lielsesavas, Gala, Mazsesa-
vas, Vidus un Jostanes muižās un
Meilīšu, Vankas ua Klieņu krogos.

1925. g. 20. augustā, pulksten 3 dienā,
turpat

315a) Valmieras apriņķa Sēļu pagasta
Pantenes muižā ;

315b) Va'mie-as apiiņķa Idus pagasta
Idus muižā ar Purva un Vēršu
pusmuižām;

316) Valmieras apriņķa Valtenberģu
pagasta Valtenberģu muižā ar pus-
muižām ;

317) Tukuma apriņķa Vānes pagasta
Vānes muižā ar pusmuižām, rentes
un kalpu mājām;

318) Jelgavas apriņķa Elejas pagasta
Elejas muižā ar Ozolu un Val-
fortes pusmuižām un Bērzvircavas,
Briežu un Audruves muižās;

1925. g. 25. augustā, pulksten 3 dienā,
turpat

319) Kuldīgas apriņķa Kurmālespagasta
Kurmāles un Erasta muižās;

320) Aizputes apriņķa Kazdangas pa-
gasta Boju, Cepļa, Pūņu, Vecpils,
Blendeues, Valatu un Kāpšu mui-

* žās;
321) Rīgas apriņķa Rīgas Jūrmalas pil-

sētas apbūves gabali, kas novēr-
tēti no vietējās zemes vērtēšanas
komisijas no š. g. 5. - 9. jūnijam;

322) Rīgas apriņķa Uo:es pagasta Doles,
Pulkārtnes un Bērzmentes muižās;

323) Bauskas apriņķa Iecavas pagasta
Gaiļa, Dzelzsāmura un Iecavas
muižās un Iecavas muižas nekul-
tivētās zemēs.
Rīgā, 1925. g. 15. jūnijā.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķuze.

Sekretāra vietā Fr. Širaks-Gruzīts.

Paziņojums.
Dzelsceļu eksploatacijas direkcija pa-

ziņo, ka, sākot ar 18. jūniju, vilcienā
JSfs 3, kas pienāk Rīgā pulksten 6.05,
starp Vecgulbeni — Rīgu apgrozīsies
1 ledus vagons svaiga piena un krē-
juma pārvadāšanai.

Dzelzceļu eksploatacjjas direktora
vietā (paraksts).

Rīcības nodaļas vadītājs
Ed.Stankevičs.

Dzelzceju ziņas.
1. Sākot ar sestdienu, 13. jūniju,

sestdienās un dienās priekš svētkiem
norīkots apgr.zībā no Slokas līdz Rīgai
pas. vilc. Ns 126, kurš atiet no Slokas
23.30 un pienāk Rīgā 0.58.

2. Piektdien, 19. jūnijā, norīkoti ap-
grozībā starp Rīgu un Liepāju papildu
pas. vilc. JSTe 3 bis, kurš no Rīgas atiet
22 00, no Jelgavas 23.28, no Auces 1.11,
no Priekules 4.45 un pienāks Liepājā
6.00 20. jūnijā.

3. 20., 21. un 24. jūnija norīkoti ap-
grozībā sekosi papildu pas. vilcieni:

Starp Rīgu un Valmieru:

20. jūnija vilc. Ns 14 bis no Rīgas atiet
14.45, pienāk Valmierā 20. jūnijā 18.45;

20. junjā vilc. N<> 2 bis no Rīgas atiet
21,00, pienāk Valmierā 21. jūnijā 0.43;

24. jūnijā vilc. Ns 12 bis no Rīgas atiet
10.00 pienāk Valmierā 24. jūnijā 14.50;

24. jūnijā vilc. Ns 11 bis no Valmieras
atiet 18.40, pienāk Rīgā 24. jūnijā 23.40.

Starp Rīgu—Pļaviņām—Vecgulbeni.

20. jūnijā vilc. Ns8 bis no Rīgas atiet
14.00, pienāk Vecgulbenē 20. jun. 22.10;

24 jūnijā vilc. Ns 1 bis no Vecgulbenes
atiet 14.30, pienāk Rīgā 24. jun. 22.23;

Starp Rīgu un Stendi.

20. jūnijā vilc. Ne 5 bis no Rīgas atiet
22.40, pienāk Stendē 21. jūnijā 2.45;

21. jūnijā vilc. Ns58 bis no Stendes atiet
3.40, pienāk Rīgā 21. jūnijā 7.30.

Starp Rīgu un Auci.
20. jūnijā vilc. Ne 3 bis no Rīgas

atiet 22.20,_ pienāk Aucē 21. jūnijā 1.25;
24. jūnija vilc. N° 16 bis no Auces

atiet 13.10, pienāk Rīgā 24. jūnijā 16.20.
Starp Rīgu un Krustpili.

20. jūnijā vilc. Ns 4 bis no Rīgas atiet
21.55, pienāk Krustpili 21. jūnijā 2.30.

4. Sākot ar ceturtdienu, 25. jūniju,
Jelgavas—Reņģes vilc. Ns 121 aties
turpmāk no Jelgavas 17.10 un pienāks
Reņģē 20.00.

5. Bez tam, dzelzceļu virsvalde griež
publikas vērību uz to, ka uz Jūj-malas,
Rīgas—Siguldas un Rīgas—Ogres lini-
jām vilcienu kustība 22. un 24. jūnijā
notiks pēc svētku un svētdienas vil-
cienu saraksta, bet 23. jūnijā pēc darb-
dienas vilcienu saraksta.

Eksploatacijas direktora v. (paraksts).
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvību tīkls ārzemēs.
(3. turpinājums un beigas.)*)

Atrašanas vieta, pār-
stāvja amats, uzvārds Darbības rajons

un vārds
Pasta un telegrāfa adrese Kādās valodas

un kods var sarakstīties

Vācija.

B e r 1 i n ē. Vācija.
Sūtniecība.

Dr. Voits, Oskars.
Ark. sūtnis un pilnv.

ministrs.

Berlinē. Konsulārā dienesta
Ģenerālkonsulāts. virsvadība Vācijā.
Krieviņš, Edgars, Tiešais konsulārais
Ģenerālkonsuls. iecirknis: Preuss.

Proviuzen Branden-
burg, Grenzmark,Po-
sen- Westpreussen,
Sachsen, Lander
Anhalt und Braun-
schweig.

Bremenē. Bremen und sein
Konsulāts. Staatsgebiet, Preuss.

Hartmann .Bernhard Kreis Grafschaft
Konsuls. Schaumburg, Lander

Schaumburg - Liope
und Lippe, Oldea-
burgscher Landes-
teil Oldenburg,
Preuss. Provinz
Hannover mit Aus-
nahme dts Reg. Be-
zirks Lūneburg und
der Kreise Hadeln,
Lehe, Neuhausen,
Kehdingen, Bremer-
Vorde, Stade, Jork,
Zeven und Roten-
burg des Preuss.
Reg. Bezirks Stade.

B r e s 1 a v ā. Preuss. Proviuzen Nie-
Konsulats. derichlesien und

Kalniņš, Jānis. Oberschlesien.
Konsuls.

Lēgation de Lettonie, Latvju, franču,
Burggrafenstrasse 13./ angļu, vācu.

Berlin W. 62.
Telegr.:Lettolegation

Berlin.
Kods: Mosse-Code.

Consulat General de Latvju, franču,
Lettonie, angļu, vācu.

Burggrafenstrasse 13,
Berlin W. 62.

Telegr.: Lettoburo
Berlin.

Kods: Mosse-Code.

Latvju, vācu,
franču .angļu,

Consulat de Lettonie, Latvju, vācu.;
Leobschūtz 0,S.

*) Skaties .Valdības Vēstneša* š. g. 130.. 131. un 133. numuros.

Atrašanās vieta, pār-
stāvja amats, uzvārds Darbība* rajons

un vaids
Dusseldorfā. Preuss. Reg.-Berirk

Konsulāts. Dūsseldorf mit Aus-
Wikschtrom, Jakobs nahme der Kreise

Konsuls. Duisburg, Cleve,
Geldern .Mors.Rees,
Dinslaken, Ober-
hausea, Mūhlheim
a.d.Ruhrund Essen.

Drezdenē. Sāchs. Kreischaupt-
Konsulats. mannschaften Dres-

Hevmans, Jēkabs. den, Chemnitz und
Konsuls. Bautzen.

Duisburgā. Die Kreise Duisburg,
Konsulāts. Cleve, Geldern,

Gottschalk, Richard. Mors, Rees, Dinsla-
Konsuls. ken, Oberhausen,

Mūhlheim a. d
Rjhr und Essen des
Preuss. Reg. Be-
zirks Dūsseldorf,
die Preuss. Provinz
Westfalen.

Flensburgā. Rreuss. Kreise Flens-
Konsulats. burg Stadt un Land.
(Vakanta.)

Hamburgā. Hamburg und tein
Konsulāts. Staatsgebiet, Reg.-

Friedenbergs, Fricis Bezirk Lūneburg,
Konsuls. die Preuss. Provinz

Hannover und die
Kreise Hadeln, Lehe,
Neuhausen, Kedin-
gen, B;emer-Vorde,
Stade, Jork, Zeven
un Rotenburg des
Preuss. Reg.-Bezirks
Stade der Prov.
Hannover, Preuss.
Provinz Schlesvvig-

, Holstein mit Aus-
nahme der Kreise
Flensburg, Kiel und
Umgebung sowie
des Kreises Olden-
burg der Provinz
Holstein.

Kajalaučos. Preuss. Provinz Ost-
Konsulats. preussen, sovvie der

Dr. Wiegand,Erich. an Otspreussen
Konsuls. grenzende Rest der

Prov. Westpreussen
mit Elbing, Marien-
burg un Marien-
werder.

Karlsruhē vai Land Baden.
Mannheimā.

Konsulāts.
(Vakanta.)

Ķelnē. Preuss. Reg. - Bezirke
Konsulāts. Koln, Koblenz (mit
(Vakanta.) Ausnahme des Krei-

ses Wetzlar) Trier
un Aachen, Olden-
burgischer Landes-
teil Birkenfeld.

Kilē. Kiel und Umgebung.
Konsulāts.
(Vakanta)

L e i p c i g ā. Sāchsische Kreis haupt-
Konsulats. mannschaften Leip-

Nissen, Ernst. zig und Zwickau.
Konsuls. Land Thūringen

nebst den Freuss.
Enklaven. Kreis
Schmalkalden des
Reg.-Bezirks Cassel
(Hessen Nassau).

L ū b e k ā. Lūbeck und sein Staats-
Konsulats. gebiet. Die Lander

Schwabroch, Mecklenburg-
Johannes. Schvverin (mit Aus-

Konsuls. nahme des Kreises
Rostock) u.rVIecklen-
burg Strelitz, Olden-
burgischer Landes-
teil Lūbeck, Kreis
Olbenburger Pro-
vinz Holstein und
Insel Fehmarn.

Minchenē. Reg. Bezirke: Ober-
Konsulats. bavern und Nieder-
(Vakanta). bavern u.Schwaben.

Nūrnbergā. Reg. - Bezirke: Ober-
; Konsulāts. pfalz, Oberfranken,

(Vakanta.) Mittelf ranken.Unter-
franken.

Rostokā. Kreis Rostock, Stadt
Konsulāts. und Land nebst
(Vakanta.) Warnemunde.

Pasta un telegrāfa adrese Kādās valodās
un kods var sarakstīties

Consulat de Lettonie, Latvju, vācu.
Lindenstrasse 257.

Dūsseldorf.

Consulat de Lettonie, Latvju, franču,
Lukasstrasse 2. Par- vācu.

terre. Dresden.
Telegr.: Latkonsul

Dresden

Consulat de Lettonie, Vācu, franču,
Friedenstrasse ,105. angļu.

Duisburg.

Pagaidām pārzin kon-
suls Hamburgā.

Lettlāndisches Latvju, franžu»
Konsulat, angļu, vācu.

Ise-Strasse 79.
Hamburg 37.

Telegr.: Lettkonsulat
Hamburg.

Kods: Mosse-Code.

Consulat de Lettonie, Franču, latvju,
Messamt, Kaiser-Wil- angļu, vācu.

helm-Damm.
Konigsberg, Pr.

Pagaidām tiešā ģene-
rālkonsulāta Berlinē
pārziņā.

- Pagaidām pārzin kon-
suls Disseldorfā.

Pagaidām pārzin kon-
suls Hamburgā.

Consulat de Lettonie, Franču, angļu,
Markt 11. Leipzig. vācu, spāņu.

Consulat de Lettonie. Latvju, franču,
angļu, vācu,
zviedru.

Pagaidām tiešā ģene-
rālkonsulāta Berlinē
pārziņā.

Pagaidām tiešā ģene-
rālkonsulāta Berlinē
pārziņā.

Pagaidām pārzin kon-
suls Lūbekā.



Atrašanas vieta, pār-

stāvja amats, uzvārds Darbības rajons
un vārds

S t e t i n ē. Preuss. Provinz.
Konsulāts. Pommern.
(Vakanta.)

Stuttgartē. Land Wflrttembergund
Konsulāts. die Hohenzollern-
(Vakanta.) schen Lande.

Viesbadenē. Preus. Provinz Hessen-
Konsulāts. Nassau (mit Aus-

Schilling, Nikolai. nahme der Kreise
Konsuls. Schmalkalden und

Grafschaft Schaum-
burg), Lander Hes-
sen und Waldeck,
Baverische Pfalz, so-
wie derKreis Wetzlar
des Reg - Bezirks
Koblenz der Rhein-
provinz.

Pasta un telefona adrese Kādās vslodas
un kods var sarakstīties

Pagaidām tiešā ģene-
rālkonsula Berlinē
pārziņā.

Pagaidām tiešā ģene-
rālkonsula Berlinē
pārziņā.

Consulat de Lettonie, Latvju, franču,
Amselberg No 4. vācu.

Wiesbaden.

Ziemeļamerikas Savienotās Valstis,
Vašingtonā. Ziemeļamerikas Savie-

Sūtniecība. notās Valstis.
Sēja, Ludvigs. Tiešais konsulārais ie-

Ārk. sūtn. un piln. cirknis: Štati Wa-
ministrs. shington, Oiegon,

Idaho, Montana,
Wyoming, Territory
of Aļaska.

Ņujorkā. Pagaidām konsulārā
Konsulāts. d.enesta virsvadība

Ļūļe, Arturs. Z. A. S. Valstīs.
Konsuls. Tiešais konsulārais ie-

cirknis : Štati New
York, Connecticut,
Rhode Island, New
Jersey.

Bostonā. # Štati: Massachusetts,
Konsulāts. Vermont,NewHamp-

Siebergs, Jēkabs. shire, Maine.
Konsuls.

Čarlstonā. Štati: North Carolina,
Konsulāts. South Carolina,
(Vakanta.) Georgia, Florida,

Alabamo.
Čikāgā. Štati: Illinois, Wiscon-

Konsulats. sin,M nnesota,Jowa,
Ullmanis, Jēkabs. North Dakota, South

Konsuls. Dakota, Nebraska.

Detroit'ā vai Štati: Michigan, Ohto,
Clevelandā. Indiāņa.

Konsulāts.
(Vakanta.)

Filadelfijā. Štati: Pennsylvania,
Konsulāts. Maryland,Delaware,

Godley, Philip. West Virginia, Vir-
Konsuls. ginia, Kentucky,

Tennessee, District
of Colutnbia.

Ņuorleanā. Štati: Mississipi, Loni-
Konsu lāts. siana, Texas, Ar-

Pradillo, August E. kansas.
Konsuls.

San Francisco, Štati: California, Ne-
Cal. wada, Utah, Colo-

Konsulats. rado, Arkona, New
Glensor, Harry W. Mexico, Sandwich

Konsuls. Isles.

St. Louis'ā, Mo. Štati:Missouri,Kansas,
Konsulāts. Oklahoma, Indian

Gissler, Fred. A. Territory.
Konsuls.

Z v i|e d
Stokholmā. Zviedrija.

Sūtniecība.
Zariņš, Kārlis.

Ark. sūtnis un pilnv.
ministrs.

Stokholmā. Konsulārā dienesta

Ģenerālkonsulos. virsvadība Zviedrijā.
Ducmans, Kārlis. Tiešā konsulāra le-
Chargē d'Affaires cirknt tie apgabali,

ad fnterim un ^_nfv konsulāro

Ģenerālkonsuls. pārstāvību.

G ā v 1 ē.
Konsulāts.

fl (Vakanta.)
G e t e b o r g ā. Goteborgas, Bohus,

Konsulāts. Hallandes Alvsbor-
(Vakante i gas. Skaraborgas un
tvakanta.) Vārmlandes guber-

ņas.
Hārnosandā.

Konsulāts.
(Vakant?.)

Latvju, angļu,
franču, vācu.

Latvian Consulate, Latvju, angļu,
115, Broad Street, franču, vācu.

Room 1105,
New. York. U. S. A.
Telegr.: Konlatvian
New York.

Kods: Bentley's-Code.

Latvian Consulate, Latvju, angļu,
84, Salem Street. vācu.

Boston, Māsi. U. S. A.

Pagaidām tiešā Ņujor-
kas konsulāta pār-
ziņā.

Latvian Consulate, Latvju, angļu,
Room 1608, First vācu.

National Bank Building
Chicago, Illinois.

Pagaidām tiešā Ņujor-
kas konsulāta pār-
ziņā.

Latvian Consulate, Angļu.
714,So Svvanson Street,
Philadelphia, Pennsvl-

vania.

Latvian Consulate. Angļu, spāņu,
franču, itāļu.

LstvJan Consulate, Angļu, franču,
Mills Building. San vācu.

Frandisco, California.

Latvian Consubte, Angļu, vācu.
Mississippi Valley

Trust Co., N. W. Cor.
Fouith and PineStreets,

St. Louis, Missouri.
rija.

Lēgation de Lettonie, Latvju, franču,
Bulevardinkatu 12. log. zviedru, so-

8. Helsinki. mu, angļu,
Telegr.: Latvija Hel- igauņu,

singfors. vācu.
Kods: Marconi-Code.

Consulat Gēnēral de Latvju, franču,
Lettonie. angļu, zvie-

Birger Jarlsgatan, 24, dru, vācu,
Stockholm. dāņu.

Telegr.: Latvija Stock-
holm.

Kods: Marconi-Code.

Pagaidām tiešā ģene-
rālkonsulāta Stock-

holmā pārziņa.

Pagaidām tiešā ģene-
rālkonsulāta Stock-

holmā pārziņā.

Pagaidām tiešā ģene-
ralkonsulata_ Stock-

holmā pārziņā.

Atrašanās vieta, pār-
stāvja amats, uzvārds Darbības rajons

un vārds

Helsingborgā. Piekrastes josla līdz
Konsulāts. dzelzceļu Ūnijai
(Vakanta.) Landskrona Bāstad,

ieskaitot pēdējās un
visas pie dzelzceļu
līnijas esošās pil-
sētas un miestus.

M a 1m 6. Malmohus, Kristian-
Vicekonsulats. stades, Blekiņgas

Meesenburg, Lo- «n Kronobergas gu-
renz M. berņas, izņemot

Vicekonsuls. Hehingborgas kon-
sulāro iecirkni.

Visbijā. Gotlandes sala.
Konsulāts
(Vakanta.)

Pasta un telegrāfa adrese Kādās valodās
un kods var sarakstīties

Pagaidām tiešā ģene-
rālkonsulāta Stock-

holmā pārziņā.

Vice-Consulat de Vācu, zviedru,
Lettonie. angļu.

Kungsgatan,32,Malm6

Pagaidām tiešā ģene-
rālkonsulāta Stock-

holmā pārziņā.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas Preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar Iekšlietu
ministra š. g. 12. jūnija lēmumu ir te-
ģistrēti politiskās partijas „V ā c u-b a 1-
tiešu vēlētāju savienība Kul-
dīgā" statūti un programa.

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

6451 Darbvede A. V e i s s.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 211.

(1. turpinājums.)
13681. Balod, Karija Andreja m.,

dzim. 1895. g. 15. martā, pied pie Vec-
Salaces pag, Valmieras apr., latviete,
luterticīga, pēc nodarbošanās šuvēja. —
Rīgas 8 iecirkņa miertiesneša 1925. g.
20. apr. raksts Ns 407 (8-V-25), apv. uz
sod. lik. 574. p. 1. d. p. — Paziņot
dzīves vietu.

13682. Bartul, Olena Antona m,
22 g. v., pied. pie Daugavpils apr.,
Piedrujas pag., Bartuļu ciemā. — Lat-
gales apgabaltiesas Daugavpils apriņķa
6. iecirkņa miertiesneša 1925 g. 20. apr.
raksts Ns 1865 (8 V-25), apv. uz sod.
lik. 149. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

13683. Bebriš, Kazimirs Augusta d,
janvafa mēnesī 1925. g. dzīvojis Dagdas
pagastā, Rakutu ciemā (tuvāku ziņu
nav.) — Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils apriņķa 7. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 20. aprija raksts Ns 1302
(8-V-25), apvainots uz sod. lik. 180. p. p
— Paziņot dzīves vietu.

13684. Brezovskij, Kate Andreja m.,
dzimusi 1898. g., čigāniete, iegarenu
seju ar baku rētām. — Cēsu apriņķa
priekšnieka palīga 1. iecirkņa 1925. g.
25.apriļa raksts Ns 5676 (74-23-V1),
izbēgusi no apcietinājuma pie pāriešanas
no Mārsnēnu pagasta uz Smilteni. — Ap-
cietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

13685. Burkevic, Lonija Friča m.,
16 g. v., čigāniete, agrāk dzlv. Liepājā,
Laivu ielā Ns 8. — Liepājas 3. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. marta raksts JVs 126
(22-1V-25), apv. sodu lik. 528. p. — Pa-j

ziņot dzīve vietu.
13686. Bulavski, Miķelis Miķeļa d.,

42 g. v., pied. pie Ilūkstes apr., Kur-
ciema pagasta. — Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apriņķa 1. iecirkņa mierties-
neša 1925. g. 9. maija raksts Ns 223/Kr.
(15-V-25), apv sodu lik. 51. un 581. p.
2. d. — Uzmeklēt dzīves vietu.

13687. Brachmans, Jāzeps Ābrama d.,
dzim. 1894. g„ agrāk dzīv. Liepājā, Ka-
zarmu ielā Ns 6. — Liepājas kara ap-
riņķa pārvaldes 1925 g. 21. apriļa raksts
Ns 8710 (ll-V-25), nav ieradies uz kara-
klausības izpildīšanu. Pārbaudīt kara-
klausības dokumentus, ja nav izpildījis
kara klausību, apcietināt un nogādāt
meklētājam.

13688. Burkevičs, Jūlijs Alfrēda un
Emmas d., 17 g. v., dzim. Madonas
apr., Ļaudones pag., pied. pie Madonas
apr., Dzelzavas pag., čigāns, vēlāki dzīvojis
Cēsīs. — Tukuma iecirkņa miertiesneša
1925. gada 23. apriļa raksts Ns K 21
(8 V-25), apv. sod. lik. 581. p. 1. d.,
1925. g. 15. martā izbēdzis no Irlavas
kolonijas. — Apcietināt un pievest mier-
tiesnesim.

13689. Burkevic, Teodors, apm.
35 g. v. (tuvāku ziņu nav). — Rīgas
2 iecirkņa miertiesneša 1925. g 22. apr.
raksts M 484 (378-24-XI), apv. sod. lik.
591. p. — Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. g. 18. jūnijā.

1. Pieņem noteikumus par kanclejas
nodevu nomaksas kārtību un nolemj tos
izdot pārvaldes kārtībā.

2. Ieceļ: ?
1) Georgu Kreicbergeru pai

miertiesnesi pie Latgales apgabal-
tiesas,

2) Kārli Blumentalu par Lat-
gales apgabaltiesas locekli un

3) Teodoru Ūdri par papildu mier-
tiesnesi pie Latgales apgabaltiesas.

3. Ieceļ_ inženieru Aleksandru Ķ u z i
par galvenās lauku nekustamas mantas
nodokļa komisijas priekšsēdētāju.

4. Nolemj nodokli no lauku neku-
stamas mantas par 1925. gadu ņemt
tikai valstij par labu 1% apmērā no
mantas aprēķinātās ienesīguma vērtības.
'—n—ii—iiiiimiMiii miii«niwinii«im.

Rīga.
Rīgas ielu dzelzceļu

valde paziņo, ka tramvaja kustība no
22.—24. jūnijam š. g. tiks uzturēta se-
kosi :

22. jūnijā — no pīkst. 6 rītā līdz pīkst.
12 naktī.

23. jūnijā — no pīkst. 6 rītā līdz pīkst.
12 naktī.

24. jūnijā — no pīkst. 7 un 30 min.
rītā līdz pīkst. 12 naktī.

Rīgā, 17. jūnijā 1925. g.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1925. gada 19. jūnijā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 25,30
100 Francijas franku . . . 24,30 — 24,80
100 Beļģijas franku..... 24,05 — 24,50
100 Šveices franku .... 100,20 — 101,20
100 Itālijas liru 19,05 — 19,45
100 Zviedrijas kronu . . . 138,05 — 139.45
100 Norvēģijas krona . . . 87,15 — 88,90
100 Dānijas kronu .... 97,90 — 99,85
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 206,90 — 208,95
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,20
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku ... 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg -342t — 3450
Sudrabs 1 kg 105—112

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

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

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

Literatūra.
11 u s t _r e t s Žurnāls. Mākslas un rakstnie-

cības mēnešraksts. N° 6. — 1925. g.

Šim numuram 8 lapas puses.

Redaktors: M. Arons.



Tiesu sludinājumi.
Rīgu» apgabaltiesas 1. iecirkņa

tiesas izpildītājs
patiņo. ka 3. jūlijā 1925. g.. pulksten
10 rītā, Rīga, Kungu ielā Jft 33,
dz. 9, pārdos Aleksandra Pitai kustamo
manta, sastāvoiu no dzīvokļa iekārtas
un novērtētu par Ls 895.

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

Rīgā, 8. jūnijā 1925. g.
6262 Tiesu izoild. Vildaus.

*īqm apgabali. 6. ieo. tiesu
izpildītājs

pjsiņo, ka 25. jūnijā 1925. g., pulksten
11 diena, Rīga, Tērbatas ielā J* 18,
veikalā, akc. sab. .Transtred" prasības
lieta pārdos Aleksandra Martiņsona
kuramo mantu, sastāvoiu no 7 kastēm
mašinu skrūvju un novērtētu par
Ls450izzināt sarakstu,novērtējumu,kāari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. jūnijā 1925. g.
6278 Tiesu izpild. J. Z I r ģ e 1 s.

Kalncieme ielā ik 127, dz. 1, pārdos
Mārtiņa Jakobsona kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, un novērtētu
par Ls 316.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
^

kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
6401 Tiesu izpild. V. Požariskis,

Rīgas apgabalties. 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 27. jūnijā 1925. g., pulksten
1 dienā, Rīga, Valdemāra iela ik 39,
pārdos Beika Usmaņa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 15. jūnijā 1925. g. «
63ii Tiesu izpild. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 3. jūlijā 1925. g., pulksten
lūrītā, Rīgā, Avota ielā tk 32, dz. 8,
gardos Kar]4 Ritera kustamo mantu,
sastāvošu ,no mēbelēm, un novērtētu
par Ls 230.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
6394 Tiesu ? izpild. Q r i n f e 1 d s.

Kigas apgabaltiesas 3. iec.
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 2. jūlijā 1925. $>., pulksten
lldiena, Rīgā, Marijas iela J*55, veikalā,
pārdos M. Leikina «.ustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 650.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
6399 Tiesu izpild. O r i n f e 1d s.

ligu apgabaltiesas 3. Ik. tiesu izpildītai;
paziņo, ka 7. jūlija 1925. g., pulkstea
10 diena, RIgi, Avotu ielā 1* 16, dz.24,
pārdos E. Strazdiņa kustamo mantu,
sastāvošu no kungu apģērba, pulksteņa
u. c. un novērtētu par Ls 234.

Izzināt sarakstu , novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
6398 Tiesu izpild. O r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. jūlijā 1925. g., pulksten
10 di_ena, _ Rīgā, Avotu ielā Ns 1/3,
veikala, pārdos Pctera Zariņa kustama
mantu, _ sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 623.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
6395 Tiesu izpild O r i n f e 1d s.

Rīgas apgabaltiesas 4 iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela jNs 1, .nelīto, ka 6. jūlijā
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Slokas
iela Nt 22-c, dz. 6, pārdos Eleonoras
Grothus kustamo mantu, sastāvošu
no 1 ķēves, vāģiem un ragavām, un
novērtētu par Ls 814.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar,
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
6404 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

litas apgabaltiesas 4. iet. tiesas lijiiiu
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo, ka 7. jūlijā
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Kaln-
ciema ielā 193,p ā r d o s Jāņa P u m p i š a
kustamo mantu, sastāvošu no 1 ērzeļa,
nn novērtētu par Ls 300.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
«pakatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas di-nā uz vietas.
6400 Tiesu izpild. V. Požariskls.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs,

kūja kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 7. jūlijā
1925. g., pulksten 10 ritā, Rīga,

(Ugas apgabaltiesas 2, iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 27. jūnijā 1925. g., pulksten
11 diena, Rīga, Ausekļa iela ik 14,
dz. 6, pārdos Nikolaja Rieksta ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
nn novērtētu par Ls 670.

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

Rīgā, 10. jūnijā 1925. g.
6391 Tiesu Izpild. K. K r e b s.

Rīgas apgabali 2. iec. tiesas
izpildītājs

"flriņo.ka 27jūnijā 1925. g., pulksten
1 diena, Rīga, Tērbatas ielā J* 52,
pārdos Elenores un Artura Treide
kustamo mantu, sastāvošu no veikala
iekārtas un novērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, II. jūnijā 1925. g.
6390 Tiesu izoild. Krebs.

ittgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā ik 1, paziņo, ka 8. jūlija
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīga, Vaļņu
ielā ik 22, veikala, pārdos Ludviga
Karnevāla kustamo _ mantu,sastāvošu
no tapetēm, un novērtētu par Ls 600.

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

6402 Tiesu izoild. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas
4. pilsēt. iecirkņa tiesas

izpildītājs,
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā ik 1, paziņo:

1) ka dēļ Natālijas R o g g e prasības
Ls 265,80 apmērā un ceļu izbūves un
satiksmes Latvijas akc. sabiedr. .Cislas"
prasības Ls 906,97 apmērā ar °/o °/o seg-
šanas, pēc Rīgas 1. iec. miertiesn. 1924. g
28. jūlija izpildu raksta ik 617 un Rīgas
apgabaltiesas I. civ. nod 1925. g. 16. jan.
izpildu raksta Jvf»41524 — 19. septembrī
1925. g., pulksten 10 no rīta, Rīgas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē, uz

idHkUi lopm ūM
Jāņa Ābrama

nekustamo īpašumu,
kura atrodas Rīgā, Volgundes ielā Ns,75,
IV. hip. iecirknī ar zemesgrāmatu reģ.
ik 1564, (grupā Nš 81, grunts Ns 159),
un sastāv no Šampetera muižas dzimts-
rentes _ gruntsgabala, 279/49 kvadr. asis
platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts parLs 1200.—;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts 'ar hipotēku parādiem
par 305,67 un bez tam ievesta atzīme
par Kārļa Špechta prasības piedzīšanu
kopsuma Ls 440.— ar °/o°/o un izde-
vumiem;

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā drošības
nauda — desmitā daļa no apvērtēšanas
sumas un jāstāda priekšā apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļa.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrada līdz pār-
došanas dienai.

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

Rīgā, 17. jūnijā 1925. g.
6270 Tiesu hoild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 17. jūlijā 1925. g., pulksten
9 _ rīta, Rīga,. Brīvības ielā N° 70,
pārdos Ludviga Karnevāla kustamo
mantu, sastāvošu no 2000 Jruļļiem
tapetes_ un novērtētu par Ls 1200.

izzināt sarakstu, novērtējumu, Kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. jūnijā 1925. g.
6405 Tiesu izpild. E. Smeils.

Rīgas apgabali. 6. iec, tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 25. jūnijā 1925. g., pclksten
12 dienā, Rīga, Kr. Barona ielā Ns 3,
f-as .Stephens Brothers" lieta, pārdos
Ābrama Šcera kustamo mantu, sastā-
voiu no manufaktūras un novērtētu
par La 350.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā o i
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vielas.

Rīgā, 29. maijā 1925. g.
6275 Tiesu izpild. J. Z i r £ e 1s.

R'gas a gajaltiesas 6. iecirkņa
liesu izpildītājs

oaziņo, ka 25. jūnijā 1925. g., pulksten
Val2 diena, Rīgā, Aspazijas bulvāra
>* 7, veikala, Moiseja Jofies un citu
prasības, p ā r d o s Aleksandra Meiera
Kustamo mantu, sastāvošu no mēbe-
lēm un bildēm un novērtētu par
Ls 800

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

Rīgā, 1. jūnijā 1925. g.
6276 Ti<-<n izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 25. jūnijā 1925. g., pulksten
'/al2 diena, Rīga, Aspazijas bulvāra
Ns_ 7, veikala, Elizabetes Zakke prasībā,
pārdos Aleksandra Meiera kustamo
mantu, sastāvošu no klavierēm un no-
vertetu_par Ls 600.

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

Rīgā, 10. jūnijā 1925. g.
6277 Tiesu izpild. j. Z i t ģ e 1 s

Ilgas apgabaltiesas 7. iet. tiešo izpildītais
paziņo, ka 2i. jūnijā 1925. g., pulksten
11 diena, Rīgā, Tirgoņu ielā Nš 16,
dz. 2, pārdos Eižena Koopmaņa ku-
stamo mantu, sastāvošu no sudraba
partsigara rakstāmmašīnas un mēbelēm
un novērtētu par Ls 700.

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

Rīga, 16. jūnijā 1925. g.
6422 Tiesu izpild. J.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas
7. iec. tiesas izpildītājs
paziņo, ka 30. jūnijā š.g., pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Šķūņu iela ik 6, dz. 2, pārdos
Leizera Ceitlina kustamo mantu, sa-
stāvošu no kopjamā papīra un novērtētu
par Ls 540.

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

Rīga, 16. jūnijā 1925. g.
6420 Tiesu izpild. Kazubierns.

fiiiiapgabaltiesas i lei. tiesu izpili
paziņo, ka 25 jūnijā 1925. g„ pulkst.
II diena, Rīgā, 1. Zirgu iela ik 3,
pārdos Juliusa Veidemaņa kustamo
mantu,_ sastāvošu dažādām krāsim un
novērtētu par Ls 620.

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

Rīgā, 16. jūnijā 1925. g.
6424 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 7. iet. tie» izjllfltil;
paziņo, ka 29 jūnijā 1925. g., pulksten
12 dienā, Rīga, Ksjķu iela Ns 17, p a r d o s

Roberta Frobeena Kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktu;as ua novērtētu
par Ls_520."

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

Rīgā, 16. jūnijā 1925. g.
6423 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 25. jūnijā 1925, g., pulksten
9 diena, Rī,;ā, Bruņinieku ielā Nš 71,
dz 4, pārdos Geseļa Gurevlča
kustamo mantu, sastāvošu no t īs durvju
ozolkoka bufetes un novērtētu pat
Ls 390.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
spskatīt pārdodamo mantu, varēa pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīga, 16. jūnijā 1925. g.
6425 Tiesas izpild J G r i n i o s.

Rīgas apgabalt. 8 iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 25. jūnijā K5. g.. ^u 'ksten
10 dienā, Rigā, Bruņiiieku ielā Nš 73,
dj. 1, pārdos otros torgos Nikolaja
Rozentala kustamo mantu, sastāvošu
na naudas skapja un novērtētu par
Ls 600 —

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

Rīgā, 16. jūnijā 1925. g.
6426 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 76. jūnijā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīga, L. Maskavas ielā N° 40,
pārdos otros torgos Uariona Semjo-
nova kustamo mamu, sastāvošu no
1 sirma ērzeļa un 1 raspuskas un no-
vērtētu par Ls 400.—.

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

Rigā, 16. jūnijā 1925. g.
6427 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29. jūnijā 1925. g., pulksten
9 rīta, Rīgā, Matīsa iela Ni 44, dz. 1,
pārdos A. Hichtera kustamo mantu,
sastāvošu no 1 fiiģelklavierēm un
2 gleznam un novērtētu par Ls 5000.—

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

Rīgā, 16. jūnijā 1925. g.
6428 Tiesu izpild. J. Grinios.

Citu iestāžu sludinājumi.
Rīgas kara apr. priekšn. izsludina pat

nederīgu nozaudēto karaklausības ap*
liecību zem ik 1933, izdotu 15. jūnijā
lfc22. g. no Valmieras kara apriņķa priekšn.
uz Jāņa Ķrrļa d. Osīša vardu 6441

Latvijas universitātes leģitimācijas kar-
tiņa ik 5096, uz Malvīnes Purinās vārdu
nozaudēta un ar šo tiek izsludināti
par nederīgu. 6439

Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 26. jūnijā 1925. g., pulksten
10 eo rīta, Aldaru ielā Nš 2/4, dz. 10,

pārdos māiāim
Zalmaņa H u r v i Č a dzīvokļa iekārtu,
novērtētu par Ls 1129,97 par labu Rīgas
muitas valdei.

Rīgā, 17. janvārī 1925 g.
6440 Priekšnieks (paraksts).

Laiiijffs ku$u īpašnieka
sasIenīlM

kirtēja pilna sagula
š. g. 21. jūlija, pulksten 1 diesl,
Rīgi, Biržas komitejas telpas.

Dienas kārtība:
1) Sapulces prez dja vēlēšam.
2) Gada pārskats par 1924. gadu m

revizijas komisijas z nojumi.
3) Budžets 1925. g.
4) Veiešanas.
5) Dažādi priekšlikumi un jautājumi.

6434 Valde.

Akc. sab. Šli elburgas pulvera
f * rika» „

(aun,. o6uļ. LU/mce/ib6yprcKH>a> n°'
pOXOBblX'b aaBOflOB-b)

likvidācijas komi ija
uzaicina visus ,a*c. sab. Sliselburg»
pu'.v.ra fabrikas krediforus, debi'Of^
mantas turētājas un citas ieintres'»
personas pieteikt šai komisijai s»w»
tiesības un prasība?, resp. Paf":'
resp. turīšanā atrodošos mantu *J'
mēnešu laikā,, skaitotnosludināju"dienas .Valdības Vēstnesī*. ..c? Visas minētā laikā nepieteiktās tiešie-
un prasības tikt atzītasparneapmnamam no likvidējamās mantas.

Pieteikšana izdarāma rakstiski uz i*
sab. Sliseiburgas pulveruf.:brikas1>«dacijas komisijas vārda Rīgā, Dzirn'
ielā Ns 47, dz. 2. ,*Pamats: 1) Instrukcija akciju un P'ļ
sabiedrības likvidācijas komisijām (* '.
krāj 1925. g. Ns 58) un 2) pārgrozi)^
un papildinājumi 1921. g. 20. «i» '
likumā par akciju biedrībām un P i
sabiedrībām (Lik. kr j. 1925. g. J*"

Rīgā. 17. jūnijā 19->5. g- . ,*.6438 Prlekš.-ēdētājs F. Mii 1en bajjl-

S-tē Polyglotte (biedrības) sapu'fe /
1925. g. 30. jūnijā, p. -20. Vald&

6413 1

Baltijas t rdznijcibas un ru niec
akcija sbeir. ,B«tr«co ' vade

uzaicina akcionārus uz

tin sisjii sapulci
kura notiks 1925. g. 7. augustj,
pulksten 5pēcpu d., Rīgā, valdes telpās,
Basteja bilvarā Ns 9 a.

Dienas kārtība:
1) Sabiedrības 1923.—1924. darbības

gida aprēķina apstiprināšana un pel*
ņas st'dalīšana

2) Izdevumu budže ta un darbības plāna
apstiprināšana 1925. gadam.

3) Valdes locekļu vēlēšana. _
4) Revizij.-s kom'sijas .ocekļu velēšana-
5) Tekošie jautājumi

_Sas.kanā S7r statūtu § 63. šī sapulce
bus pilntiesīga pie katra ieradušos atti-

tnaru skaita.
6435 Valde.

Zilupes ies polis. tīr.ekšnie<s
paziņo, ka 3. jūlijā U25. g, pulksten
10 dienā, Zilupe, policjas iec. telpās,

Wt llitī iiilSDlilI
ptet tūlītēju samaksu, dzīvojos. Zilupes
miestā pils. Esterai Viļenskal aprakstīt,
vienus vienpleču svarus ar 20 klg. celt-
spējas — ārstēšanai naudas piedz šanai

Zilupē, 16. jūnijā 1925. g.
6442 Priekšnieka v. Rozenbergs.

Darbvedis fnarīilrsfc'ļ

Poješčinas iecirkņa pol.
priekšnieks, Ludzas apr.,
dara atklātībai zināmu, ka 5. jūlijā š.g.,
pulksten 12 dlenīš istras pagasta, Vec-
slabadas ciemā, pārdos

alki vairāksolīšanā
pils. LukjanaJ akušenka aprakstīto
zirgu, novērtētu par Ls 3J.—

Pamats: Ludzas apr. 4. iec. miertiesn.
izpildu raksta no 31. janvāra 1925. g
Ns 731.
6314 Priekšnieks K. M e d n i s.

Takts Jaaggultmnes laukkopi!», izmēfjisāj.
statijaj ferma

Iznomās Jauktā Izsolē
8. jūlijā š. g„ pu ksten 1 dienā, fermas

kantorī,

aug|u dārzu
(ap 150 augļu koku).

Tuvākas ziņas fermas kantorī. 6432

[ Dažādi sludinājumi.

Hfoas Rotneicdankss Jelgavas nodala
ar šo pazigo , ka augļus par noguldījumiem
un krāj

^
ramatiņarn un nog īldījumu zj.

mem, pārņemtiem no bijušās Kurzemes
kredītbiedrības krājkases, sākot ar 1926. g
1. j'nvari vairs neizmaksās , un
uzaicina noguldītājus saņemt līdz min
termiņam noguld jumus, uzrādot attiec
noguldījumu *īmes un krājgrāmatiņas
Rīgas _ koT,erbankas Jelgavas nodala,
Jelgava, Liela ik 12.
6433 RTgļs ko mercbanka.

Nītaures virsmežniecība
izsludina IV. iec. mežziņa pieņemamas telpās, Mālpils pagasta, Bukas muižā, q

1925. g. 1. jūliju, pulksten 12 dienā,

sacensību mazOKprasltfijlem
uz 26. apgaitas mežsarga dzīvojamās ēkas un
kūts, bij. „Bukas kroga" atjaunošanas darbiem.

Tuvākas ziņas pie IV. iecirkņa mežziņa, Bukā un virsmežniecības kancleja ,
Nītaurē.

ik 306 ^ 6437 Nītaures virsmežniecība.

Finansu ministrijas Netiešo nodokļu un valsts
monopola departamenta LinumonopolapārvaltjRīgā, Valdemāra ielā ik 1-b, izdos

jauktā,mutiskā an rakstiski izsole
1925. g. 7. jūlijā, pulksten 11, ar pēcizsoli 10. jūliji

pulksten 11,

Valdības linu pārvadāšanas
darbus Rigā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz linu pārvadī5a!lļlj
darbu izsoli š. g. 7. jūlijā", kā ari lūgumi deļ pielaišanas mutiska izsolē, n omāt
sāti ar 80 sant. zīmognodokli, iesniedzami, līdz izsoles atklāšanas dienai , Lin,
mo opola pārvaldē, vai ari izsoles diena tieši izsoles komisijai.

Izsoles dal bniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā Linu monopola pa,.
valdei skaidrā naudā vai ari jādod izsoles noteikumos paredzētais nodrošinājums
par Ls 1000.—. ? . ..

Ar izsoles un darba noteikumiem var iepazīties Linu monopola p ārvaldi
darba dienās no pulksten 9 līdz 15. 6438

^

Rīgas pilsētas elektrības iestāde
paziņo visiem Pārdaugavas elektr.strāvas patērētājiem
ka dažādos laikos starp pulksten 6 un 22 nebirs elektrības: svētdien, 21. m
pirmdien, 22 jūnijā Ilgecierna_ rajonā, Bolderajā _ un Sliperu putva _ Pirmdien,
22. jūnijā un otrdien, 23. jumja — Rīgas Jūrmala, Daugavg īvas, 1 Ūdens, Kul-
dīgas, Kliņģeru, Slokas Baldones, Baložu, Mārtiņa, Alises, Ķīpsalu, Ernestinet, 1
un m. Bezdelīgu Kalnciema — no Mļeža ielas līdz Svarctnuižas islai, Meža, lielā
Nometņu līdz Olgas ielai, Olgas, Medus, Amālijas, Lermontova, Tenrļa, A.gļu
un 1. Bišu ielās, otrdien, 23. un trešdien, 24. jūnijā — Švarcmuižas, Kalnciema m
Švarcmuižas uz Zasulauku pusi, Sabiles, Kapseļu, Dreiliņu, Euiestīnes, Margrietei ,
Valentines, m. un 1. Kuldīgas, Fabrikanlu un visā rajonā aiz dzelzsceļa sliedēm,
1. Nometņu, Lapu, Ormaņu, Lermontova, Tal>u, Orāvmuižas, Bērzu, Zeļļu, Mār-
upes un m. Notrtetņu ielā — no tirgus līdz Arkadijai. Trešdien, 24 jūnijā-
Altonavas, Hermaņa, Kaou Bieriņos, Torņkaln 1* rajonā un Klīv.s salā. 6i49



Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabalias I civi nodaļa
nz civ. proc. lik. 293., 295., 298, 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Oskara
Hillerta, zem firmas ,A. Oehlrich un Co*
lūgumu viņas prasības lietā pret Bēru
Levenšteinu un Ādolfu Kempfu, tirg. zem
firmas .Baltijas petrolejas un ķimikāliju
tirdzniecības.sabiedrība*. uzaicina Ādolfu
Kempfu, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesa 4 mēnešu
laika no šī sludinājuma publicēšanas
dienas. _

Pie lūguma pielikti noraksti no iesū-
dzības, p.lnvaras, izrakstu no veikala
grāmatām un cit. pielikumi.

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

Rīgā, 10. jūnijā 1925. g.
Priekšsēdētāja b. J. Jakstiņš.

6078 Sekretārs J. Smeils.

vija, Permas gub., Iršu koknijas pagasta 1
Johana-Georga Johana-Filipsad. ļTorstera 1
testamentu, Ka ari visas personas, kurām I
ir kaut kādas tiesības uz mirušā Johana- 1
Georga-Johana-Filipsa Torstera manto- i
jumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā 1
mantiniekiem, legatariem, tiideikomi- i
sariem, paraddevejiem u. 1.1., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas i
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot i
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rigā, 9. jūnijā 1925. g. L. Nš 2981 i
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

5857 Sekretārs A. K a 1 v e.

liriķis, ir atklāts mantojums un uzaicina,
tam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
iesības kā mantiiekiem, legatariem, fidei-
tomisariem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
aikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās_ personas savas tiesības
lugsa uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
ziņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 9. jūnijā 1925. g. L. Nš 3035
Piiekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

Ī856 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod*
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 9 jūnijā
izklausīja Emila Jēkaba d. Matīsa lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: 1) atzīt par samaksātu blanko
cedētu obligāciju par 25,000 rbļ., atlikumā
no obligācijas par 50,000 rbļ. pirmatnējā
lielumā, apstiprinātas 27. jūnijā 1912. g.
ar Ns 1984 uz nekustamu īpašumu Rīgas
pilsētā III hip. iec. ar zemes grāmatu
reģ. Ns 2463 par labu Mārtiņam Pētera
d. Sinka, no kūjas obligācijas M. Sprin-
genfeldt kā blānkocesionars vienu obli-
gācijas daļupar 25,000 rbļ. ir cedējis
Augustam Jēkaba_ d. Matisam, par ko
1914, g. 16. jūnijā ir izgatavots atsevišķs
zemes grāmatu dokuments ar Ns 8658,
bet obligācijas atlikumu par 25,000 rbļ.
minētais Springenfeldts ir cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g. 12. jūnijā. Ns 2622
Priekšsed. v. D. C i m m e r m a n s.

6093 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 26. maijā
izklausīja Ernesta Anša d. Loske lūgumu
deļ hipotekarisko paradu dzēšanas un
nolēma: 1) atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 2000 rbļ., apstiprinātu 18. febr.
1904. g. ar Ns 55 uz tagad Ernestam
Loskem piederošo nekustamo īpašumu
Kauguru muižas zemnieku zemes Skāmes
mājam Valmieras apr. ar zemes grāmatu
reģ. Ns 704 Ernestam Anša d. Loske
par labu, kujš minēto obligāciju ir cedējis
blanko un kūja obligācija ir pārgājusi uz
Konrādu Augusta dēlu f. Knirium kā
blankocesionaru, kas viņu ir cedējis atkal
blanko,

Rīgā, 1925. g. 8. jūnijā. Ns 2599
Priekšsed. v. D. C i m m e r m a n s.

5671 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apg *t>alties. 1. civilnod.
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 3ll _. p. p. pamata, uz Johanesa
Strafiel lūgumu viņa prasības lietā pret
Pēteri Rikuru par dzimts nomas līguma
atcelšanu, uzaicina Pēteri Rikuru, kura
dzīves vieta prasītajam nav zināma, iera-
sties tiesa četrumenešu laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no iesū-
dzības rakstapilnvaras un nomas Ilguma.

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

Rigā, 12. jūnijā 1925. g.
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņš.

6188 Sekretāra v. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
nz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Juliusa Jaaka d.
Nuika lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 3. jūnijā 1925.g.
publicēto 1922. g. 2. novembri Vec-
Laicenes pag. miruša .Druske Nš 24"
mājas īpašnieka Jaaksa (Jēkaba) Tenisa d.
Nurka testamentu, kā ari visas personas,
kutam ir kaut kādas tiesības uz mirušā
Jaaksa Nurka mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
iideikomisariem, paraddevejiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,*
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rigā, 5 jūnijā 1925. g. L. Nš 3254
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5535 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 Jāņa Voldemāra
Pēlēja d. Sproga lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas

^
preten-

zijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
3. jūnijā 1925. g. publicēto 1912. g.
5: decembrī Jaunpiebalgas pag. miruša
„Vec-Lācit Ns 12u* mājas īpašnieka Pētera
Jēkaba dēla Sproga testamentu, ka ari
visas personas, kuram ir kaut kādas tie-
sībasuz mir. Pētera Sproga mantojumu vai
sakara ar šo mantojumu, ka mantiniek.,
legatariem. fideikomisariem.parāddevejiem
u. <. t., pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu. nn

K.gā 5. jūnijā 1925. g. L.NŠ2188
'Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5536 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt 3. civiln.,
nz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.

2451. p. pamata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesa 3. jūnija 1925. g.
publicēto 1924. g. 2. augusta Lēdurgas
pagasta „Šķeperu" mājas miruša Jāņa
Andreja dēla Pūriņa testamentu, ka
ari visas personas, kuram ir kaut kādas
tiesības uz mirušā Jāņa Pūriņa manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu, ka
mantiniekiem, legatariem, Iideikomisa-
riem, paraddevejiem u t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skailol
no šī sludinājuma iespiešanas dienas

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga
pekā gājušu.

Rīgā, 5. jūnijā 1925. g. L. Nš 2406

Priekšsed. v. D Cimmermans.
5537 Sekretārs A. Karve_

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
«B civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un

2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.

2451. p. pamata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 9.jūnija 1925.g.

publicēto 1916. g. 3. jūnija mirušā Krie-

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz clv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p
pamata paziņo, ka pēc 1917. g. augus a
mēneša sākumā Rīga mirušā Fridricha
Emila Jēkaba dēla S i m s o n a
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakara ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
Iideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma i
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 9. jūnijā 1925. g. L.NŠ3118
Priekšsed. v. A. Blum en t ai s. ļ

5854 Sekretārs A. K a 1 v e.

ac r, -a v c

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1916. g. 2. okt.
Maskavā miruša Semjona Jāņa dēla
Rostovceva ir atklāts mantojums,
un uzaicina visas personas kam _ uz :
šo mantojumu vai sakarā ar to ir kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
Iideikomisariem, kreditoriem u. 1.1., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Kīga, 9. jūnijā is*25. g. L.NsSiOO
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5853 Sekretārs A. Kalve.

otW4 Kiciaia %i\ i

Rīg apgabali 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g 19.,sept.
Terbatā mirušās Alices (AI ses) Hein 'richa
(Indriķa) m Austiin ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, Iideikomisariem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas dienas

Ja_ minētās personas savas tiesības
sugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad i
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 9 jūnijā 1925. g L.N»a330
Priekšsed. v. D. Cimmsrmans.

-iigas apgaoalt. 3. civilnodaļ*, j
uz civ. ties. lik. 201L, 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1880. g. ^martā :
Gatartas pag. _ „K. BaiŽas- miruša Jufa
Bērziņa ai. Bērzinga ir atklāts mantojums
un uzaicina kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, Iideikomisariem, kreditoriem
u. 1.1., pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešumenešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1925. g. 9. jūnijā L. Ns3346
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5851 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa, i
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p. !
pamata paziņo, ka pec 1924. g. 6. nov
Jaunpils pag. .Jaun-KoŽās" mirušā Jāņa :
Kārļa dēla Dizenbacha ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo [
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatariem,iideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības ,
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja_ minētās personas savas tiesības
mgša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzis ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925. g. 9. jūniji. NŠ2270 i
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5850 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 19 8. g. 6. iebr.
Rīgā mirušā Eduarda Jāņa d.ia Rudzīsa '
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir 1
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, Iideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs ļ
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rigā, 9 jūnijā 1925. g. L. Nš288a ]
Priekšsed. v. A. Blumentals.

5855 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln., !
a civ. ties. lik. 2011-, 2014.un2019 p.p.

pamata paziņo, ka pēc 192s. £ 5 febr.

Grašu pagasta .Ābelēs' mirušas Annas

Pēteri m. Major, atr. Blekte, dzim. ,

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 9. jun'jā
izklausīja Veronikas Savelija m. Stani-
slavovas lūgumu dēļ aizgādniecības at-
celšanas par prombūtnē esošās Veronikas
Staņislava (Ksaverija) m. Stanislavovas
mantu un nolēma: iecelto ar tiesas
lēmumu no 1924. g. 8. apriļa aizgād-
niecību par bezvēsts prombūtnē esošās
Veronikas Savelija (Ksaverija) m Stani-
slavovas atstāto mantu atcelt, par ko
paziņot attiecīgai bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 9, jūnijā. Ns 2164/24.
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5864 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
Movša Iciga dēls Bekels un Beile-
3inde Leizera meita B r a u n noslēguši
sriekšaulibas līgumu pie Rīgas notāra
V. Kremera 2. maijā 1925. g. reģistra
te 13 64% ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēdzamo laulību, ir atcēluši vietējo
:ivillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 4. jūnijā 1925. g. L.NŠ3310
Priekšsed. v. A. Blumentals.

5439 Sekretārs A. Kalve.

>% apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 9. jūnijā
izklausīja Motte Hoziasa d. Šumachera
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas un nolēma: 1) atzīt par sa-
maksātu uz Mottem Hoziasa d. Šu-
macheram piederošo nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā. I hipotēku iecirknī ar zemes
grāmatu reģ. Ns 725, apstiprinātu 4. jūlijā
1913. g. ar Ns _ 1845 obligāciju par
4^ ,700 rbļ., mirušā tirgotāja Svena Hein-
richa Buša piemiņas iestādei par labu.

Rīgā, 1925. g. 12. jūnijā. - Nš 2479
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

S092 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1P25. g. 9. jūnijā
izklausīja vācu palīdzības biedrības cen-
trālas sabiedrības kases lūgumu dēļ hipo-
tekarisko parādu dzēšanas un no-
lēma: 1) atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 5000 rbļ., atlikuma - no obli-
gācijas par l'.'.OOO rbļ., pirmatnējā lielumā,
apstiprinātas 5. martā 1903. g. ar Ns 308
uz nekustamo īpašumu Rigas pilsētā
I hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. Ns 333, Amandai, Paulam, Rakovski
par labu, kūju obligāciju, par 5000 ībļ.
atlikumā Eduards Kārļa d.- Silskis, kā
blānkocesionars, ir cedējis Amandai
Paula m. Šenk, pie kam par cedētās
abligacijas atlikušo daļu ir 1907. g.
1. aug. izgatavots jauns zemes grāmatu
dokuments Nš 5390.

Rīgā, 1925. g. 12. jūnijā. Ns 2533
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5091 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. jūnijā
izklausīja mir. Minnas Miķeļa m. Lukše-
vic, dzim. Ozol mantošanas lietu un
n o 1e m a: par bezvēsts prombūtnē esošā
Mārtiņa Leonharda Jāņa d. Lukševica
atstato mantu iecelt aizgādniecību, par
ko paziņot Rīgas jūrmalas pilsētas bāru
tiesai.

Rīgā, 1925. g. jūnijā. Nš 1263
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5087 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 10. martā
izklausīja Voldemāra SBjia d. Auzukalna
lūgumu dēļ hipotekarišTo parādu dzē-
šanas_ un nolēma: I) atzīt par sa-
maksātu uz Voldemāram Reiņa d. Auzu-
ka'nam piederošo nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Jaunkalsnavas muižas zem-
nieku zemes mā.u .Pukjan Ns 18" ar
zemes grāmatu reģ. Ns 798, 1911. g.
24. februārī ar Ns 431 apstiprināto obli-
gāciju par 990 rbļ. par labu Jānim Reiņa
(Romāna) d. Auzukalnam.

Rīgā, 1925. g. 10. jūnijā Ns 1597
Priekšsed. v. A. Blumentals.

5970 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3.civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 9. jūnijā
Izklausīja Heinricha Goegingera lūgumu
lēļ obligācijas atzīšanas par zudušu un
lolema: atcelt par iznīcinātu obli-
gāciju par 54,000 rbļ., kura bija apstipri-
nāta 7. septembrī 1913. g. ar Nš 2456
tagad Agnesei Kārļa m. Mitt, dzim
Kurme piederošo nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā II hipotēku iecirknī ar
zemes grāmatu reģistra Nš 1713 Hein-
richam Heinricha d. Ooegingeram par
labu, kas minēto obligāciju 10. septembri
1913. g. bija cedējis blanko un kūja
Dbligacija 16. oktobrī 1922. g. ir dzēsta
uz Rīgas apgabaltiesas 1922. g. 22. aug.
lēmuma pamatu.

Rigā, 1925. g. 9. jūnijā. Ns 1359
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5865 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln,,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Viljams Ādolfa d. Jakob-
sons un Serafima Ivana m. Jakobson
dzim. Nikolajev, noslēguši savstarp'go
laulības līgumu pie Rīgas notāra M. Čul-
kova 8. maijā 1925. g. reģistra Nš25/6305,
ar kufu viņi attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 4. jūnijā 1925. g. L. Nš 3281
Priekšsed. v. A. Blumentals.

5440 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
oz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
o. p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g
27. maijā Lejas pagasta .Umaru" mājās
mirušā Kriša Šķērsta d. Koruļa
(Korola) ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
«skarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt_ šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī.*

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

Rīgā, 1925. g. 10. jūnijā. L Ns 3241
Priekšsed. v. A. Blumentals.

5967 Sekretārs A. Kalve.

Stīgas apgabaltiesas 3. civilnod,
az clv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1923 g.
2. novembrī Alojas draudeē mir. Friča
Ādama d. Riesberka (Riesberga)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības .minētai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī.* '

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

Rīgā, 1925. g. 10. jūnijā. L Nš 3329
Priekšsed. v. A. Blumentals.

59E8 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
nz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1918 <<15. martā Matkules pagastā „Lauģalu'
mājās mirušā Mārtiņa _ Andreja dēla
Āboliņa ir mklats mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 10. jūnijā. LNs3i5o
Priekšsed. v. A. Blumentals.

5969 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
« civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
d. p. pamata paziņo, ka pēc 1925. g.
16. februārī Burtnieku pagastā ,Puņģi*
mirušā Jāņa Jāņa dēla B i r z g a i a
it atklāts mantojums un uzaicina, kam ii
tiz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesība?
kā mantiniekiem, legatarijiem, Iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
,uma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minētās personas savas tiesības
jugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
rinas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925. g. 12. jūnijā. L Nš3260
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

6088 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civ!ino&
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1922_ g.
3. jumja Zvārtavas pag. „Leimaņu* mājas
mirušā Pētera Alekša d. Kalniņa
tt atklāts mantojums un uzaicine,
ir uz šo mantojumu, vai sakarā a<
to, tiesības kā mantiniekiem, Isga-
tarijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem
n. t. t„ pieteikt _ šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 12. jūnijā. L ik 3153
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

6089 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas _sēdē 1925. g. 26. maijā
izklausīja mir. Ādama Jankoviča manto-
šanas Ietu un n o 1ē m a : par prombūtnē
esošā Pāvela Ādama d. Jankoviča atstāto
mantu iecelt aizgādniecību, par ko pa-
ziņot Jaunpils pag. tiesai.

rfigā 1^25. „. 12. jūnijā. M 2635
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

6084 Sekretārs A. Kalve.

^īgas apgabaltiesas 3, civilnod,
raskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p,
ar šo paziņo, ka 30. jūnijā 1925. g.
minētās nodaļas atklāta' tiesas s;dē
nolasīs 1904. g. 1. martā Rīgā ^irušā
namsaimnieka Jāņa Ernsta dēla Šmide-
berga un 1916. g. 3. aprīlī Rīgā mirušfs
viņa sievas atraitnes An^as Jjņa meitas
Šmideberg, dz. Šenberg notarielo testt-

. uti kodicilu.
Rīgā, 16. jūnijā 1925. g. LNŠ3219-
Priekšsed. v. D Cimmermans.

6349 Sekretārs A.^K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas _sēdē 2925. g. 26. maijā
izklausīja mir. Ādama Jankoviča manto-
šanas lietu un nolēma: par prom-
būtne esošās Marijas Ādama m. Jankovič
atstato mantu iecelt aizgādniecību, par
k3 paziņot Jaunpils pag. tiesai.

Riga, 1925. g. 12. jūnijā. Nš 2635
Prienšsēd. v. D. Cimmermans.

6083 Sekretārs A. Kalvr

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas _sēdē 1925. g. 26. ma jā
izklausīja mīr. Ādama Jankoviča manto-
šanas Iie;u un n_olēma: par prombūtnē
esoša Nikolaja Ādama d. Jankoviča at-
stāto mantu iecelt aizgādniecību, par ko
paziņot Jaunpils pag. tiesai.

Rīga, 1925. g. 12. jūnijā. Ns 2635
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

6082 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāta tiesas sēdj; 1925- ģ. 26. maijā
izklausīja mir. Jāņa Friča d. Liepiņa
mantošanas lietu un nolēma: par
prombūtnē esošās Aleksandras Jāņa m.
Liepiņas atstato mantu iecelt aizgādnie-
cību, par ko paziņot Jaunpils pagasta
tiesai.

Rīgā, 1925. g. 12. jūnijā. Nš2631
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

6086 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 2o. maijā
izklausīja mir. Jāņa Friča d. Liepiņa
mantošanas lietu un nolēma: par
prombūtnē esošās Olgai Jāņa m. Liepiņ
atstāto mantu iecelt aizgādniecību, par
ko paziņot Jaunpils pagasta tksai

Rīgā, 1925. g. 12. jūnijā. Ns 2634
. Ptiekš sēd. \. D Cimmermans.

6085 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. jūnijā
izklausīja Henriettes Kārļa m. Lozko
lūgumu deļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas un nolem a: 1) atzīt psr iznīci-
nātu obligāciju par 800 ) rbļ, 31. maijā
1912. g. ar Ns 59 apstiprināto uz Cēsu
pilsētas patrimcialapgabalā pie Gaujas
zemes gabala Ns 1 ēkām Ns 265 par
labu Kārlim Pētera d. Dzirnem.

Rīgā, 1925. g. 5. jūnijā. Ns 2510
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5541 Sekretārs A. Kalve. .

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 19. maijā
izklausīja mirKriša Zīles mantošanas
liftu un nolēma: par bezvēsts p om-
butnē esošā Arnolda Roberta Kriša d.
Zīles atstato mantu iecelt aizgādniecību,
par ko paziņot Rigas jūrmalas pilsētas
baru tiesai.

Rīgā, 1925. g. 12. jūnijā. Ns2551
Priekšēd. v. D. Cimmermans.

6090 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 26. maijā
izklausīja Margarietes Fridricha m.
Brickel, dzim. Bergman lūgumu dēļ obli-
gācijas atzīšanas par zudušām un no-
lēma: 1) atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 44,000 rbļ., atlikumā no obli-
gācijas par 80,000 rbļ., apstiprinātas
23. augustā 1911. g. ar Ns 2702 uz tagad
Nikolajam Jēkaba d. Pļavniekam pie-
derošo nekustamu īpašumu Rīgas pilsētā
IV hipotēku iec. ar zemes grām. reģ.
Ns 55 Albertam Johana d. Buchardtam
par labu, kas minēto obligāciju ir cedējis
blanko un kura obligācija ir pārgājusi
uz Tomasu Heronimu^a d. Brikelu, kā
blankocesionaru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko.

Rīgā, 1925. g. 8. jūnijā Nš 1496
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

5675 Sekretārs A. Kalve.



Liesajos apgabaltiesu,
28. maija 1925. g. uz Kārļa Ferdinanda
Brandta lūgumu un 18. marta 1920. g.
likumu un civ. ? proc. lik. 2081.—
2086. p.p., nolēma:

1) parādu 600 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Zuzannas Grot, dzim. Kupšes
vārdu un 1891. g. 27. jūlijā ar žurn.
Ns 626, nostiprinātas uz laul. Kārlim
Ferdinandam un Laurai Vilhelminei
Brandtiem piederošas nekust, mantas Lie-
pājā, ar krep. Ns 1383,— atzīt pat pilnīgi
samaksātiem līdz ar visiem procentiem;

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

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

Liepājā, 5. jūnijā 1925. g. Ns330-I/24
Priekšsed. b. V. B i e n e n š t a m s.

5651 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņa ar savu 1925. g. 28. maija
lēmumu, uz Kārļa K l e p p e r a
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083.-2084,
p.p. un 18. marta 1920. g. likuma pamata
uzaicina obligācijas turētāju, kura
izdota par_ 900 rbļ. uz Jāņa Friča ū.
Klepera vardu un 1909. g. 28. janvārī
ar žurn. Ns 80, nostipr. uz Fricim Andža
d. Kleperim, piederošas nekustamas
mantas Aizputes apr., Kazdangas-Ķikuru-
Drogar .Muižaraju" māju ar 2 reģ-,
kreposta Ns 1401,' — viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanasdienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēt, obligācijas dēj iemaksāto
Ls 15.^6, t. i. parāda ar procentiem sa-
ņemšanas.

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

Liepājā, 1925. g. 9. jūnijā. Ns385 1/25
Priekšsed. b. V. B i e n e n s t a m s.

5981 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rigas apgsbalt. 3. civilnodaļa
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 30. jūnijā 1925. g.,
min-tas nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1924. g. 1. maijā
mirušā Liezeres pagasta .Kutmu* mājas
īpašnieka Jāņa Gusta d. Maulvurfa
testamentu.

Rīgā, 16. jūnijā 1925 g. L. ik 3193
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

6348 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Kristīnes
Pētera m. P u r i ņ, dzim. Kūms, atr
Salnīt, lūgumu viņas prasības lietā pret
Karli-Vilhelmu Jāņa d. P u_r i_ņ u par
laulības šķiršanu, uzaicina pedejo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma, iera-
sties tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājumapublicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikta mācītāja apliecība
un norakstL _

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

Rigā, 8.jūnijā 1925.g. Ns434242 1106
Priekšsed. b. Eglīts.

5842 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 31i. p.p. pamata, uz Hermines
Maijas m. Širganovskij, dzim. Krastiņ,
lūgumu viņas prasības lietā pret Gavrilu
Jefima d. Širganovskij par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta
prasītājai nav_ zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanasdienas.

Pie lūguma pielikti mācītāja apliecība
un prombūtnes apliecība, kā ari noraksti.

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

Rīgā, 8.jūnijā 1925.g. Ns434241/789
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

5844 . Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 3. jūnijā 1925. g.
Helēnas Titnofeja m. Baranovas, dzim.
Samoilova, prasības lietā pret Paveļu
Teodora d. Baranovu par laulības šķir-
šanu, aizmuguriski nosprieda: šķiit laulību,
kas noslēgta 12. janvārī 1914. g. starp
prasītāju Helēni Timofeja m. Baranovu,
dzim. Samoilovu, un atbildētāju Paveļu
Teodora d. Baranovu, piešķirot prasītājai
turpmāk viņas pirmslaulības uzvārdu .Sa-
moilova" ; partu laulībā dzimušo 2o. apr.
1915. g. meitu Glafiru nodoļ līdz viņas
pilngadībai prasītajās audzināšana; pie-
dzīt no atbildētāja valstij par labu devi-
ņus (9) latus 20 sant. tiesas izdevumus;
šo spriedumu izsludināt .Valdibas Vēst-
nesī".

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

Rigā, 5. jūnijā 1925.g. Nš 434186/581
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

56t 8 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalt. 4. civilnodaļa
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 27.maijā 1925.g. Paulines
Zelmas Juja m. Bluķis, dzim. Zeltiņ,
prasības lietā pret Reini Kārļa d. Bluķis,
par laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
30 maijā 19ii. g. starp prasītāju Paulini
Zelmu Bluķis, dzim. Zeltiņ, un atbildētāju
Reini Bluķī, dodot prasītājai tiesību turp-
māk saukties viņas pirmslaulības uzvārdā
.Zeltiņ'; partu laulībā piedzimušo 29 jun.
1914. g. meitu Emiliju-Paulini nodot līdz
viņas pilngadībai prasītājas audzināšanā;
šo spriedumu publicēt .Valdības Vēst-
nesī'.

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

Rīgā, 16 jūnijā 1925.g. Nš4344'8/307
Priekšsed. b. Eglīts.

6379 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
7079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
b:t'i uz 26. aprilī 1921. _g., Ilūkstes
apr, Borovkas pag. mirušas Paulines
Burinder, dzim. Budļevskas, atstāto man
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem
legatariem, iideikomisariem, kreditoriem
u. 1.1., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 8. jūnijā 1925. g. L.Ns 398/25
Priekšsēdētāja v. R. M ū 11 e r s.

5871 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 2. augusta 1923. g., Kroņa-
Susejas pagasta miruša Kursiešu māju
īpašnieka Pētefa Juja dēla S p ī d a n a
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikom., kred.
u. t. t,, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā. 8. jūnijā 1925. g. L.Ns626/2£
Priekšsēdei, v. R. M ii 11 e r s.

5872 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu [uz 19. febr. 1925. _ g., Kroņa-Vir-
cavas pagastā miruša Jāņa Krišjāņa d.
Vikmaņa alias Vitmaņa atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, iideikon.isariem, kreditoriem
t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 8. jūnijā 1925. g. L.Nsl583|25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11e r s.

5873 Sekretārs K. Pnssars

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 23. marta 1903. g., Talsu apr.,
Engures pagasta mirušā .Zakuatmatu"
dzimtsnomnieka Heinricha Lorenča
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legat., fideikomis., kredit.
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam

Jelgavā, 10. jūnijā 1925. g. L. NŠ85/25
Priekšsēdei, v. J. S k u d r e.

5975 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 12. oktobrī 1924. g., mirušā
Talsu apr., Vānes pag. Remesu māju
jaunsaimnieka Jēkaba Gierta d. Legzd ņa
atstāto mantojumu kādas tiesības ks
mantiniekiem, legatariem, Iideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 9. jūnijā 1925. g. L.Ni 1133/2J
Priekšsēdētāja v. R. Mūllers.

6099 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
a civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamāta i
uzaicina visas personas, kurām būtu
'tādi strīdi vai ierunas pret 1924. g.
15 septembrī mirušas Aneļas Justina m
Kolodinskas 1924. g 30. maijā mājas
kartībā sastādīto testamentu, pieteikl
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

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

Jelgavā, 11. jūnijā 1925. g. L.Nsll60/2£
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

6203 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likumu par lau-
lību 50. un civ. proc. lik. 399, 36*,
411. un 45-'. panta pamata, dara zināmu
Rud lfam Ferdinanda d. Genzbīgelim,
ka tiesa 1925. g 18. mājā aizmuguras
nosprieda viņa laulību ar Emiliju Līnu
Genzbīgel, dzim. Rozenbach, Šķirt.

Jelgavā, 5. junija _ 1925. g. L. Ns64/25
Priekšsēdei, v. R. M ii 11 e r s.

5679 Sekretāra pal. F. Kāps

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par lau-
lību 50. un civ. proc. lik. 339., 366,
411., 456. un 718. panta pamata, dara
zināmu Fridricham Distelbergam, ka
tiesa š. g. 18. maijā aizmuguras no-
sprieda viņas laulību ar Jaliannu Distd-
berg, dzim Bligendal, šķirt.

Jelgavā, 9. juniiā ly25. g. L. Nš39/25
Priekšsēdētaja v. R. Miillers.

5973 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
n civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 4. martaJ910. g., Ilūkstes apr.,
Demenes pagasta mirušās .Šuķelišķu*
māju īpašnieces Marceles Bojarun, dzim.
Abuchovič atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiriekiem legat., fideik.,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai , sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 9. ju jjā 1925.g. L.Nš 1311/25
Priekšsēdei, v. R. M ii 11 e r s.

6102 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 3. janvārī 1925. g., Ilūkstes
apr., Demenes pag. mir. Antona Jāzepa
dēla L a s i n s k a atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, legata-
riem, fideikom., kreditor. u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 9.jūnijā 1925. g. L.Ns1247/25
Priekšsēdētaja v. R. Miillers.

6103 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina Visas personas, kuram būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 1923. g. 26. nov.
mi'ušā Erberģes pag., Puķi u māju īpaš-
nieka Friča Friča _d. Valsteina 1923. g.
10. jūlijā mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un ie-
runas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi*.

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

Jelgavā, 9. jūnijā 1925. g. L. NŠ1522/25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

6098 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 24. decembrī 1910. g., miruša
Vecumuižas zaldātu zemes gabala Ns XX I
īpašn. Jēkaba Jukuma atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, legatar.,
Iideikomisariem, kreditoriem u. 1.1„ pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 9. jūnijā 1925. g. L Nš 1363/25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

6100 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014
uti 2079. p.p. pamata uzaicina visus,
kam būta uz 8. septembri 1920. g.,
Jaun-Saules draudzē mirušā „Ramiken-
Jaunzem" māju īpašnieka Krista Ignata
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
maniir.iekiem, legatariem, iideikomisa-
riem, krediloriem u. t t., pieteikt savas
tiesības 5.si tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 9. jūnijā 1925. g. L. Ns1295/25
Priekšsed v. R. Miillers.

6101 Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 27. aprilī 1924. g., Budbergas
pag. mirušā Jāņa Jāņa d. Pimpara, ze-
mes gabala Budbergas pag. Eggrišku
ciema īpašn. atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
iideikomisar.'em, kreditoriemu. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesaisešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 8. jūnijā 1925. g. L.NŠ1298/25
Priekšsed. v. R. M u 11 e r s.

5870 Sekretārs K. Pussars

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 28. maija 1925. g. lē-
mumu uz Simona M e i j e r a lū-
gumu un uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p.p. tin 18. marta 1920. g lik.

pamata, uzaicina obligāciju turētāju,

kuras izdotas: 1) par 5000 r. uz Ernsta
Baula vārdu; 2) par 4000 rbļ. pirmvert.

lielumā uz Paula Tuša vārdu, kāda obl i-
gācija tagad skaitās 2000 rbļ. atlikuma
un 3) par 19,000 uz Emmas Lozinskas,
Augustes Pateike, Fedora Malera un

Helenes Kubiš vārdu un 1) 15. jumja

1910. g. ar žurn. Ns 121; 2.i 26 julna
1911. g. ar žurn. Ns 279 un 3) 16. janv.
1912. g. ar žurn. Ns 25 nostiprinātas uz
Simonim Zebba d. Meijeram, Solumam
un Ābramam Šlauma d Zebba, piedero-
šas nekustamas mantas VentspiM,
3. kv. ar krep. Nš 11, — sešu menesU

laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī,* ierasties tiesa
līdzņeraot min. obligācijas deļ iemaksāto
Ls 452.26 t. i. parāda ar procentem sa-
ņemšanai.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanas gadījuma, paradu
atzīs par samaks., piešķirot lūdz. tiesību
piepras» parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g.4. jūnija. Ns482 25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

5552 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 25. maijā 1925. g. lēmumu
pamata uzaicina 7. marta 1925. g., Lie-
pājā miruša Eduarda Fridricha Rūdolfa
dēla B a u e r a mantiniekus, kredi-
torus, legatararus, fideikomisajus un
visas citas personas, kam varētu but
kādas tiesības vai prasības uz viņa
atstāto mantojumu, vai kuras vēlētos
apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētam uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 8. jūnija 1925. g. Ns 744m/25
Priekšsed. b. v. A. K i r š f e 1 d s.

5782 Sekretārs A Kasnerovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar 4. jūnijā 1925. g. lēmumu,
uz Jēkaba Kere lūgumu un pamato-
joties uz civ. pr. lik. 293., 301. un
309. p p., uzaicina atbildētāju Madi
Kere. kūjas dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstu no viņas vīra Jēkaba
Kere iesūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu dzīves vietu
Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neiera-
stos, lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņas klātbūtnes, ja ieradī-
sies, bet savu dzīves vietu Liepājā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus _pārējos papirus atstās tiesas
kancleja.

Liepājā, 4. jūnijā 1925. g. L. Ns303/25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

5655 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 4. jūnija 1925. g. lēmumu,
uz Annas Pētera m. K a i r e lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 293., 301.
un 309

^
p. p. uzaicina atbildētāju Vili

Jāņa dēlu Kaire, kura dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā ierasties šai
tiesa saņemt norakstu no viņa sievas
Annas Pētera m. Kaira iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un uzdot
savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

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

Liepāja, 4. [ūnijā 1925. g. L Ns 305/25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

5656 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
uz Annas Metas Valijas Sinkevič lū-
gumu uz 18. marta 1920. gada likuma
un civ. proc. lik. 2081.—2086. p.p pa-
mata, 28. _maija 1925. g. nolēma:

1) parādus pēc sekošām obligācijām
nostiprinātam uz Martai Klārai Ādolfa
m. Matisonei , dzim. Šebsdatei , Ādolfam
Rūdolfam, Teodoram Hermanim, Arturam
Paveļam, Nikolajam Vilhelmam, Annai
Metai Valli, Emīlijai Zofijai Olgai Irmai
Aleksandrai, Zanetai Astai Klārai unNatālijai Ērikai Eleonorai Matisoniem
pieder, nekustamas mantas Liepājā ar
kreposta Ns 2495 un proti-

a) 1,000 rbļ. pēc 1895. g. 9 seotar žurn. Ns 654 uz Otilijas Bogdana m.Slavīckas, dz Lemkes vardu; b) 5000rblpec 1899. gadā 7. aprilī ar žurnN°407c) 2000 rbļ. pēc 1899. gadā 14. augustāar zum. Ns 882; d) 900 rbl nēc1899. g. 29. septembrī ar žurn. N» 1054uz Liepājas aizdevu-krajkases vārdu-e) 1200 rbļ. pēc 1899. g. i8. decembri
ar zum. Ns 1288 uz Ādama Blumbereavardu un f) 1400 rbļ. pēc 1910 gadā
r^^- 5čL-, ** I5° uz EduardaEduarda d. Snobe a vārdu un s) 3001 r
ftJf

3-febr
p910;g at ŽUI- ^ ^51 uz PaulaĀdolfa fon Forstmaņa vārdu , — atzjtpar pilnīgi samaksātiem līdz ar visiemprocentiem; cl "

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemesgrāmatu nodaļa minēto parādu izdzisanu iz zemes grāmatām:

nn^L-Hl° !^udu
glabāt tiesi »s

de-pozīta l,dz kreditora ierašanai , kuramtad naudu izmaksāt. !
Liepāja, 4. jūnijā 1925. g. us, ooo/nc
PriekšsēdētājaV V. Bfenen

* t anfs5£51 Sekretārs A Kasperovičs

Liepājasapgabaltiesa28 maijā 1925. g. uz Jura Sīrrtai,,
dēla T i 1 1 o lūgumu un '/
matojoties uz 18. marta 1920. «"

likumu un civ. proc. lik. 2081 -1
2086. p.p- nolēma:

1) parādus 4000 rbļ.un lOOO rbl
pēc divām obligācijām, izdotam a) m
Hermaņa Hermaņa d. Sapkevica vārda
un b) uz Georgija Georgija d. Borna
vārdu 2000 rbļ. pirmvertības lielumā u„
a) 1909. g. 20. oktobrī ar žurn. Ns 102R
un b) 1913. g. 22. maijā ar žurn. Ns 744
nostiprinātam uz Jurim Semjona d Tillo'
piederošas nekust, mantas Liepājā'
ar krep. Ns 1843, — atzīt par pilnīgi sV
maksātu līdz ar_ visiem procentiem;

2) atvēlēt ludzēj. pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļa _ minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

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

LiepājāL 5. jūnija 1925. g. Ns319-1(25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

5650 Sekretārs A. Kaspe r 0 v i č s

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 25. maijā 1925. g. lēmumu pa-
mata uzaicina 10. marta 1924. g., Dun-
dagas pag. miruša Kārļa Kārļa dēla
F r i še n f e 1d a mantiniekus, kredit,
legatarus, fideikomisarus un visas citas '
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz viņa atstato mantojuma ,
vai kuras vēlētos apstrīdēt viņa testa-
mentu, pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas^ par zaudētām uz
visiem laikiem un pec aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 8 [ūnijā 1925. g. Nš522m/25
Priekšsed. b. v. A. Kiršlelds.

5781 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaja
uz likuma par biedrībām, savienībām un
po.itiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas š. g. 26. maija
lēmumu reģistrētā Pērkones mebibu
biedrība ievesta bezpeļņas biedrība
un viņu savienību reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Pērkones pa-
gasta.

Liepājā, 30. maijā 1925. g. Ns 74/25
Pārzinis A. Kirš f elds.

54?5 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar likumu par laulību 77. p-
f^- ma|ja 1925. g.

aizmugurē nosprieda:
1918. g. 21. janvārī, starp Pēteri Anša
aelu C līti un Lidiju Nikolaja m. Dionis-
jevu Redeņas baznīcā, Bielecka apriņķ'i
noslēgto laulību šķirt.

Liepāja, 8. jūnijā 1925. g. Ns 301-L'24

r,Priekšsēaēt- D-v- Bienenstams.
?52_Sekretars A. Kasperovičs ^,

Liepājas apgabali reģistr. nod
uz civ. proc. lik. 1463.pantapama'Paziņo, ka ar viņas š. g. 9. jūnija
ļemumu reģistrētā Tāšu-Padures un ap-
kārtnes meliorācijas sabiedrība .Plūdums*
ir ievesta kooperatīvu un viņu savienība
reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Tāšu-P*
aurēs pagastā.

Liepājā , 13. jūnijā 1925. g. Ns 77/2*

fiom Pārzinis A. Kiršlelds.
°^Sekretārs A. Jansons.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Kārļa Friča
dela F e r s t e r a lūgumu viņa prasības
lietā pret Bertu Pētefa m. Ferster, dzim.
Urps, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kuj-as dzīvesvieta prasītājam nav
zināma ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no
šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
dzimtas sastāva apliecība, politiskās ap-
sardzības raksta noraksts un noraksti.

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

Rigā, 8. jūnijā 1925. g. Ns434243/1174
Priekšsēdei, b. Eglīts.

5843 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalties. 4. civilnod.
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311, p. p. pamata, uz Jekaba-
Kāiļa Hartpenga lūgumu viņa prasības
lietā pret Katrini-Mariju-Antoniju Hurt-
peng, dzim. Kalning, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kūjas dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties tiesā
«mēnešu laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pielūguma pieliktas mācītāja un at-
bildētājas prombūtnes apliecības un no-
raksti.

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

Rīgā, 8.junijā 1925.g. NŠ434240/1177
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

5845 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 10 jūnijā 1925. g. Lud-
milas K'išjāņa m. Žmudinski, dzim.
Elc, prasības lietā pret Jāzepu Miķeļa d.
Žmudinski par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta 1920. g. 14. janvārī Peterpilī
starp Jāzepu Miķeļa d Žmudinski un
Ludmilu Krišjāņa m. Žmudinski, dzim.
Elc, piešķirot viņai tiesībai pēc sprieduma
spēkā nēkšanas iedoties laulībā.

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

Rīgā, 13.jūnijā 1925. g. Nš434370/578
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

6376 Sekretāra v. Stūre.



Sai Mis noteikumi
[ Citu iestāžu sludinājumi.

Kandavas pilsētā
par: 1) Pilsētas lopkautuves lieto-
šana; 2) kaujamo lopu un gaļas ap-
skatīšana: 3) virpārējie noteikumi
par tirgošanos ar galu nedēļas tirgos.

Pieņemti domes sēdē 16. maijā
1925. gada un apstiprināti no
iekšlietu ministrijas ar rakstu
Ns 104159 no 28. maija 1925. g.

I Pilsētas lopkautuves lieto-
šana.

§ 1. Lopu kaušana pilsētā un pil-
sētas robežas ka pārdošanai, tā ari pašu
va adzībam atļauta vienīgi pilsētas lop-
kautuvē.

§ 2. Pilsētas lopkautuves lietošana ii
atļauta visiem un katram pēc takses no-
teiktas maksas, ievērojot sekošus notei-
kumus:

§ 3. Lopu kaušana notiek, izņemot
svētdienas un svētku d'enas, ikdienas,
Tikai tos lopus, kuri novesti lopu kau-
tuvē līdz pulksten 3 pēc pusdienas, vai
tanī pašā dienā kaut. Laiku noteic pil-
sētas valde, pie kam darba laiks ne-
drīkst parsmegt 4 stundas dienā.

§ 4. Ieeja lopu kautuvē tādām (per-
sonām, kufām nav darīšana ar lopu
kaušanu, stingri noliegta Bērnus jau-
nākus par 14 gadiem nedrīkst pavisam
kautuvē ielaist.

§ 5._ Ir aizliegts ievest suņus lopu
kautuve.

§ 6. Sētā un lopkautuves ēkās ir
cieši aizliegts tirgoties ar lopiem, gaļu,
dzīvnieku produktiem, vai citiem kādiem
priekšmetiem

§ 7. Lopus pārvadājot, ar tiem jā-
apietas v sadā ziņā uzmanīgi un sau-
dzīgi, nedarot lopiem nekādas mokas.
Ir aizliegta katra cietsirdiga apiešanās
ar lopiem, kā: sišana ar i kokiem, sper-
šana ar kājām, Estes lauzīšana, - izsvie-
šana no ratiem u. t. t.

§8. Katram, kas pilsētas lopu ķau-
luvē a'zved kaujamos iopus, nekavējoši
jāpaziņo kautuves uzraugam vai viņa
vietniekam lopu skaits un šķira. Lopu
kaušana nav atļauta, pirms nav samak-
sāta pēc takses noteikta maksa. Reiz
samaksātā maksa nav atmaksājama.

§ 9. Lopus, kurus nodomāts kaut pēc
ebreju parašām, nedrīkst ilgi sasietām
kājām uz grīdas turēt. Miesniekam jau
agrāk iepriekš kaušanas visi kaušanai
vajadzīgie sarīkojumi jātura gatavi Cū-
kas un liellopus, kufus nekauj pec ebreju
parašas, pirms asiņu nolaišanas, apdul-
lināmi. Lai lopus nevajadzīgi nemocītu,
tad viņu kaušanu drīkst izdarīt tikai ie-
praktizējušies cilvēki.

§ 10. Lopu kaušana jānotiek vienīgi
šim nolūkam ierādītās telpas.

^
Šis notei-

kums zīmējas ari uz lopu iekšām, resp.
kuņģu, zarnu un t. t. tīrīšanu, plucinā-
šanu un zarnu izgatavošaou desu fabri-
kācijai.

§ 11. Teļu un aitu gaļu uzpūst ir
stingri aizliegts.

§ 12. Zarnu saturs un noVauto lopu
asinis paliek pilsētas komunalvaldes rī-
cībā bez kādas atlīdzības atmaksas, iz-
ņemot nokauto cūku asinis, kas paliek
lopu īpašniekam. Cūku asinis, kuras
pie kaušanas atzītas par slimām, aiztu-
ramas un izdodamas lopu īpašniekiem,
tikai tai g'dījumā. ja cūkas gaļu atzītu
veselībai nekaitīgu. Asinis kufas pie-
laistas desu _ taisīšanai, jāved uz māju
ērtos emaljētos traukos, kufiem jabut
pastāvīgi tīriem un tādiem, ka pie iekš-
puses tīrīšanas un apskatīšanas nevarētu
celties nekādas gfūtlbas.

§ 13. Ar visiem lopu kautuvē piede-
rīgiem instrumentiem, darba rīkiem un
piederumiem vajaga uzmanīgi apieties.
Ja viņus ļaunā nolūka vai caur nolaidību
apskādētu, tad zaudējumi jāatlīdzina pec
priekšmetu vērtības, viņu sabojātajam.

§ 14. Personas, kufas kautuve dar-
bojās, vai lopkautuvi apmeklē, nedrīkst
t-ūt iereibušā stāvoklī un viņām ir jā-
uzvedas mierīgi un kārtīgi nelietojot la-
mas vārdus. Dziedāšana, spēlēšana,
svilpošana un t. t. miera un darba trau-
cēšana stingri aizliegta. Tāpat ir aiz-
ligts reibinošus dzērienus lopkautuvē
līdzi ņemt un lietot, ka ari l.pkautuves
telpās smēķēt.

§ 15. Katram miesnieka meistaram,

palīgam, māceklim, strādniekam un vis-
pārīgi katram lopu kautuves lietotajam
r bez pretrunas jāpadodas un jāklausa
no pilsētas valdes iecelta veterinārārsta,
vai viņa vietnieka rīkojumiem un aizrā-
dījumiem. Nepaklausīšanas gadījuma
v.iftigos polic'ja izraida no lopu kau-
tuves telpām.

8 16 Saistošu note kurnu lielāku pār-
kāpumu gadījumos, bez attiecīgu tiesa=
soda pilsētas valdei ir tiesības vainīgam
aizliegt lopu kautuvi apmeklēt pa-
gaidām, vai uz visiem laikiem.

8 17 Pilsētas valde neuzņemas ne-

kādu atbildību ne par dzīviem ne no-
kautiem lopiem un gaļas produktiem ne
ari priekš kaušanas uzticētiem instru-

ē
s 18 Pilsētas lopkautuvē ievesto kau-

jamo lopu apskatīšana, pēc kamanas,
dēl vīnu veselības stāvokļa noteikšanas,
izdara ' pilsētas veterinārārsts vai viņa

vietnieks.

II. Nokauto lopu apskatīšana
r 19 Ir 'aizliegts nokautos lopus ne

kaušanas vietas pārvietot citur, vai sa-

cirst gabalos, pirms nav apskatīti un
apzmogoti; ir atļauts tikai cūkas rumpi
pāršķi t uz 2 daļām, bet tā ka abas
daļa* pie galvas turas kopā. Lopu
iekšas un ādas pie katra lopa tā jāpie-
vieto, lai nebūtu iespējams viņas ar citu
lopu iekšām un ādīm sr mainīt.

§ 20. Katram, kas ar nokauto lopu
sadal sanu nodarbojas un atrod slimas
un aizdomīgas lopu daļas, ir pienākums
par to pariņot kā klātesošam veterinār-
ārstam' vai viņa vietniekam. Slimas un
aizdomigas daļas, pirms viņu apskati
šanas, ir stingri tizliegts prom vest.

§ 21. Ja nokautā lopu gaļa svaigā
veidā atrasta par nederīgu ēšanai, bet
sāl.tā vai novārītā veidā, vai tauku izte-
cēšanai un citām vajadzib?m atrasta par
lietojamu, tad tē pā strādājama uz lopu
Īpašnieka rēķina līdz tādam stāvoklim,
kad tā vairs nav veselībai kaitīga, un
tad tik atdodama atpakaļ galus īpaš-
niekam.

§ 22. Ja lops pēc kaušanas izrādās
par veselu, tad veterinārārsts, vai vioa
vietnieks viņu apzīmogo, par zīmi, ka
gaļa bez kādiem ierobežojumiem atļauta
ēšanai. Teļus apzīmogojot tiek vajadzī-
bas gadījumā kāda ādas daļa atdīrāta.
Veterinārārsts vaiviņa vietnieks pie_ gaļas
apskatīšanas reizā noteic viņa vērtību,
uzspiežot attiecīgu zīmogu, ka vērt ga,
mazvērtīga. Tikai pēc notikušas apzī-
mogošanas īpašnieks var ar nokauto lopu
un viņu iekšām brīvi rīkoties.

§ 23 Ja nokautā lopa gaļa slimības
deļ ir pilnīgi nelietojama, tad tādu sa-
graiza ja veterinārārsts vai viņa vietnieks
to atzīst par nepieciešamu, mazos gaba-
los, aplej ar petroleju vai stipru kaļķ-
ūdeni un aprok. Ar gaļas iznīcināšanu
sai.-tītie izdevumi īpašniekam jāsedz no
saviem līdzekļiem. Par gaļas produktu
un ādas iznīcināšanu sastādams proto-
kols, kufu paraksta veterinārārsts vai
viņa vietnieks, pilsētas pašvaldības un
policijas priekšitavji,
A. Kandavā pārdošanai ievestu, dzīvu
lopu u < liellopu, teļu, altu, kazu un

cūkn gaļas izmeklēšana.
§ 24. Pil-ētā pārdošanai ievestie lopi,

visādas šķiras, ir no veterinārārsta vai
viņa vietn eka apskatāmi un izmeklējami
it īpaši z mējoties uz epizootiskām sli-
mībām. Tikai izmeklētus lopus atļauts
pārdot un kaut.

§ 25. Sālītu un žāvētu gaļu atļauts
ievest Kandavas icbezās cauru gadu.

Piezīme. Svaigu gaļu un desas
nav atļauts ievest no 1. maija līdz
1. septembrim pārdošanai.

§ 26. Svaigu gaļu ievest atļauts šādos
gabalos: liellopu, teļi, aitu, kazu gaļu
ceturtdaļās, cūkas un sivēnus veselus.
No apgabaliem, kuros lopi ar lipīgām
slimībām slimo, ir aizliegts gaļu un lopus
ievest. Lopu rumpji ievedami kopēji ar
iekšējiem orgāniem, kā plaušām, sirdi,
aknām, nierēm un liesu, lai pie pēdējo
apskatīšanas būtu iespējams spriest par
lopa veselības stāvokli pirms Kaušanas.

§ 27. Visa ievestā gaļa priekš kam
un kādiem mērķiem ta ari nebūtu, ir
tūdaļ pie vešanas pilsētā jāstāda priekšā
apskatīšanai. Pārjošanai un lietošanai
atļauta gaļa jāapzīmogo. Ir aizliegts ne-
apzīmogotu gaļu uzglabāt gaļas skārņos
pagrabos, preču noliktavās, iebraucamās
vietās u 1.1. Šo noteikumu p.p. 21—23
attiecas ari uz ie ēstu gaļu.

§ 28. Miesniekiem un citām perso-
nām, kufas tirgojas ar gaļu un gaļas
produktiem, vajaga pie apskatīšanas uz-
spiestos zīmogus uzglabāt nesabojātus.
Ja zīmogi uz gaļas vai gaļas produkriem
neatrodas, tad tāda gaļa un produkti
uzskatami kā neapskatīti un neapzimogoti.
Par zīmogu neatrašanos uz gaļas vai
gaļa» produktiem policija sastāda proto-
kolu un gaļas vai gaļas produktu īpaš-
nieku sauc pie likumīgas atbildības, bet
šādu gaļu un gaļas produktus vet. f rsts
vai viņa vietnieks apskata, izmeklē un
apzīmogo. Ja gaļa izrādītos par vese-
lībai kaitīgu, to iznīcina.

§ 29. Zīmējoties uz augšā pievestiem
noteikumiem, Kandavas pilsētas robežās
ir atļauts tikai šādu gaļu pārdot un iz-
lieto; gaļas izstrādāšanai, kufa ar lopu
kautuves z mogu apzīmogota.

§ 30. Iekau s apskatīšanai pievestā
gaļa nav šo noteikumu minētā kārtībā
izmeklēta to nedrīkst projām vest.

§ žl. Ir aizliegts pirms_ apskatīšanas
izgriest serošas ādiņas (krūšu un vēdera
plēvi), kā ari limfu dziedzerus.

§ 32. Par pilsētas gaļas izmeklēšanas
iestādes lietošanu no domes noteikta
maksa samaksājama priekšlaikus. Pēc
samaksas iekasēšanas izdara gaļas ap-
skatīšanu. Pēc takses noteikta un sa-
maksātā nauda nekādā gadījumā nav
izmaksājama atpakaļ.

§ 33. Apskatīšanu izdara trešdienās
no pīkst. 6—9 diena pie tirgus laukuma
atrodošās apskatīšanas stacijā. Pārējās
darba dienas gaļu apskata lopkautuvē
no pilsētas valaes norādītās stundās.

§ 34. Gaļas Īpašniekiem nav tiesības
celt kaut kādas ierunas pret veterinār-
ārsta vai viņa vietnieka uz šo noteikumu
piemērotu kārtību pie gaļts apskatīšanas.

§ 35. Pēc apzīmogošanas gaļa ir no
pilsētas pārvaldes ierīkotās izmeklēšanas
stacijas tūdaļ jāved projām. Pilsētas
pārvalde neuzņemas kaut kādu atbildību
par ievastas gaļas drošību. Uzraudzība
par to piekrīt vienīgi ipašniekam.

§ 36. Katram, _ kurš staciju gaļas iz-
meklēšanas nolūka apmeklē, ir jāuzvedas
kārtīgi un m erīgi, kaut ksda miera un
kārtības traucēšana pie izmeklēšanas
aizliegta.

§ 37. Gaļas apskatīšanas iestāde ii
aizliegts tirgoties ar gaļu, gaļas produk-
t'em un t. t.

Vispārējie notekumi.
§ 38. Ļoti slimus un vājus lopus ntv

br v kaut. Izņemama gadījumos ar vet,
ārsta rtļauju pielaižami no<aušanai t.īdi
loji kas slimo ar tīdām slimībām, kufas
nav savienotas ar drudzi un no kupra
lops nav bezspēcīgs pa icis. Teļi. jēri,
sivēni un kazlni pielaižami kaušanai ja
tie ir astoņas dienas un vecāki.

S, 39. Pārdošanai pilsētā ievedamā
gaļa, vedot jāietin skaidrā audekli, no-
kauto lopu iekšas, kā sirds, aknas u. 1.1
novietojam is atsevišķi.

§ 40. Ar gaļu un gaļas produktiem
atļauts lirgo'ias uz tirgus laukuma no
pilsētas valdes norādītās vietās, pie kam
galdiem jābūt apsistiem ar cinnētu bleķi
un vi'sgaldiem jābūt segtam jumtam,
lai izsargātu gaļu no saules un lietus
iespaida. Ralos, kā ari uz galdiem atro-
doša gaļa sākot sr 1. maiju un līdz
l.seotembrim apklājema ar caurredzamu
drēbi.

§ 41. Vainīgie par šo noteikumu ne-
i pildīšanu saucami pie likumīgas atbil-
dības uz soda likuma pamata.

§ 42. Par saistošu noteikumu pareizu
un kārtīgu izpildīšana jāraugās Kandavas
pilsētas policijai un sanitārai komisijai.

§43. Šienoteikumi nāk spēkā 14dienu
laikā pēc to publicēšanas .Vaid. Vēstn."

§ 44. Ar šo atcelti noteikumi publ.
.Vaid. Vēstn.* N» 203 no 1921. gada.

Kandavā, 28. martā 1925. g.;
Pilsētas galva O. Jaegermans.

5638 Sekretārs Ed. Tinte.

Liepājas prefektūra
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentu", kufi pieteikti par nozau-
dētiem:

I) Liepājas prefekbras pasi, ik 1043,
uz Jettes Eliasa m. Klein vārdu.

2)_ Liepājas prefektūras pasi, Ns 27587,
uz Jāņa Jāņa d. Upeniek vārdu.

3) Liepājas prefektūras pasi, N° 1814,
uz Minnas Mades Andreja m. Feldman v.

4) Liepājas prefektūras pasi, Ns 40613,
uz Margaritas Marijas Olgas Luizes
Zemmel vārdu.

5) Liepāias prefektūras pasi, Ns 2I9I3,
uz Olgas Friderikas Šarlotes Johana m.
Ziņģeniek, dzim. D niņ vārdu.

6) Liepājas prefektūras pasi, Nš 38833/
26609, uz Feiges Jehila nj. Hutvič, dzim.
Meierovič, vārdu.

7) Liepās prefektūras pasi, Ns 12605,
uz Emilijas Rozālijas Pētefa m. G.biet v.

8) Liepājas prefektūras pases N» 4331
dubl, izdots 12. decembrī _ 1923. g., uz
Hileļa Ševeļa d. Abeļski vardu

9) Liepājas prefektūras pasi, Ns 21095,
uz Ievas Pētera m. Ķudde vārda.

10) Vaiņodes pagasta valdes pasi,
ik 403, uz Anl zes Ēvalda m. Mižņik,
dzim. Bikšis, vārdu.

II) Valmieras apr. priekšn. palīga par
I. iec. pasi, Ns 6225, uz Otto Vilhelma
d. Birzgalavardu.

12) Liepājas prefektūras pasi, ik 19788,
uz Martas Hermīnes Betti Jāņa m. Agei
vardu.

13) Liepājas orefektutas pasi, Nš 17722,
uz Marijas Friča m. Riškin, dzim. Riš, v.

14) Liepājas prefektūras pasi, Ns 14135,
uz Elizabetes Kārļa m. Berendt, dzim.
Aster, vārdu.

15) Liepājas prefektūras pasi, Nš 8208,
uz Baibas Kristapa m. Viškind, dzim.
Ozol, vārdu.

16) Liepājas prefektūras pasi, Nš 18060,
uz Izera Morducha d. Nekričs vardu.

17) Dzērves pag. valdes pasi, Ns489,
uz Lavizes Inta m. Michaļskij, dzim.
Janson, vārdu.

18) Liepājas apr. pr. pal. par II. iec.
pasi, Nš 7219, uz Emilijas Jorena m.
Sergejevas, dzim. Lander, vārdu.

19) Blomu pag. valdes pa i, Nš 732,
uz Maijaslrdrija m. Miiler, dzim. Ruika,
vārdu.

20) L'epājas prefektūras pases Nš 38895
dubl., izdots 23 janvārī 1925. g, uz
Jāņa Miķeļa d. Laukmaņa vārdu.

21) Rīgas prefektūras pa i, Ns 127109,
uz Marijas Semenov vardu.

22) Iekšl. min uzturas atļauja, izdota
30 aprilī 1924._g., Ns 06256, uz Leona-
rijas Matiašis vardu.

23) Liepājas preffkturas pasi, Nš 42394,
uz Līzes Anša m. Šilberg vardu 5830

Jēkabpils apr. priekšn. palīgs II. iec,
izsludina par nederīgu nozaudēto kafa-
kl.usibas apliecību, izdotu no Jaunjel-
gavas-Ilukstes kafa apr. priekšn. 25. aug.
1921. g. ar Ns 234, uz uz Jēkaba Andreja
dēla Taureņa vārdu. .'955

L'epājas apoabaltiesa,
saskaņā ar savu 4. jūnija š. g. lē-
mumu uz Donas zemes bankas
aizgādņu lūgumu , uz civ. proc.
lik. 2083. un 208t.p.-p. pamata uzai-
cina obligācijas turētāju, kufa izdota
par 1200 rbl. uz Donas zemes bankas
vardu un 1914. g. 1. februārī ar žurn.
Ns 146, nostiprināta uz Jurim Miķeļa
d. Barbanam piederošas nekustamas
mantas Rucavas .Pomer Ns 24* mā-
jām, Liepājas apriņķī ar 2. reģistra
krep. Ns 2205, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī ,* ierasties
tiesa līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiekaizradīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaks., bet pašu obligac. par
iznīcinātu, piešķifot lūdzējam tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 5. jūnijā 1925. g. Ns 568/25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

5653 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu 4. jūnija 1925. g.
lēmumu uz J a ņ a L ū š a lū-
gumu un uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p.p. un 18 marta 1920. g. likuma
uzaicina obligācijas turētāju, kufa izdota
par 2635 rbļ. uz Jāņa Anša d. Puze
vārdu obligaciļa pārgājusi Liepājas pils.
Araldes ipašuma un 1900._g. 1. martā ar
žurn. Ns 187, nostiprinātas uz Jānim
Gustava dēlam Lūsim, piederošas
nekustamas mantas Liepājā, ar krep.
Nš 2106 u. 2110, — sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto
obligāciju deļ iemaksāto Ls 47.14,
t. i. parada ar procentiem saņemšanas.

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

Liepājā, 1925. g. 8. jūnijā Ns 569-1/25
Priekšsed. b. v. A. K i r š f e 1 d t s.

578> Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 28. maija 1925. g.
lēmumu, uz Pētefa un Amālijas
Gotlibas S a p p a t lūgumu un
uz civ. pr. lik. 2083. un 2084. p.p. un
18. marta 1920. g. lik. pamata, uz-
aicina obligāciju turētāju, kufas izdotas:
l)_par 10,000 rbļ. uz Rūdolfa Christofora
dēla Neimaņa vardu un 2) par 5000 rbļ.
uz Johana Friča d. Cinovska vārdu un
1) 1903. g. 4. okt. ar žurn. Ns 1012 un
2) 1910. _g. 13. janv. ar žurn. Ns 31,
nostiprinātas uz laul. Petetim Jāņa d.
Sappatam un Amālijai Gotlibai Jāņa m.
Sappatai, dzimusi Račei, piederošas
nekust, mantas Liepājā ar krep. N»1612,—
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, līdzņemot minētās obligācijas deļ
iemaksāto Ls 305,34, t. i. parada ar
proc. saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec mi-
nēta termiņa notecēšanas ari obligācijas
turētajā neierašanās gadījuma, paradu
atzīs par samaks., piešķifot _ lūdzējai
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 4. jūnijā 1925. g. Ns 555-1/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

5545 Sekretārs A. Kasperovičs.

le
Liepājas apgabaltiesa

saskaņa ar savu 28. maija ivjzo. g. -

mumu, uz Vija un Mades Š m i d t u
gurnu un civ. proc. lik. 2083. tin 2084. p. p.
pamata uzaicina obligācijas turētāju, kura
izdota par 3000 rbļ. uz Jāņa Andreja
d. Geče (Jece) v. un 1912. g. 19. maija
ar žurn. Ns 765, nostiprināta uz laul.
Vilim Šmidtam un Madei Miķeļa m.
omidtei, dz. Siksnei, pieder, nekust, man-
tas Liepājā, ar Ns 3607, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī",
ierasties tiesā, līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minēta
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tajā neierašanās gadījuma , paradu atzīs
par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķifot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 4. jūnijā 1925. g. Nš 563 25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

5547 Sekretārs A.Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
28. maijā 1925. g. uz Friča Friča dēla
Kaspara lūgumu un pamatojo-
ties uz 18. marta 1920. g- likumu un
civ. proc. lik. 2081. līoz 2086. p. p.
nolēma: ,,

1) parādus 244 rbļ. un 1256 rbļ.
Pēc divām obligācijām, izdotam uz bar.
Augustes fon Fitinghof-Šell, dzim. _ fon
Deršau vārdu un 1875. g. 23. jumja ar
žurn. Ns 5b99 un 5600, nostiprinātam
uz Fricim Friča dēlam Kasparam, piede-
rošas nekustamas mantas .Skervelu
māju ar kreposta Nš 697, 2 icģ. — atzīt
Par pilnīgi samaksātu līdz ar visam pro-
centem;

21 atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto paradu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

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

Liepājā, 8. jūnijā 1925. g- Nš 374-125.
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

*»&9 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jēkabpils apr priekšn. palīgs II. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto vekseli
par Ls 200.—, izrakstītu no Jāņa Amel-
janova. 5954

Jēkabpils apriņķa priekšn. pal. I. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi arN»8056, izdcti 11 jūnijā 192ig.
no Neretas pag. valdes uz Meilacha
Judeļa d. Vasse maņa v. 5735

Jēkabpils apr. pr-ka palīgsi, iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēto ieroču
atļauju ar Ns 714/2143, izdotu 24. okt.
19/4. g. no Jēkabpils apr. priekšn. uz
Jāņa Jāņa d. Grosber^a v. 5736

Blomu psg. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto iekšzemes pasi, izdotu
no šās pag. valdes 2. oktobrī 1920. g.
ar Ns 42o uz Annas Andža m. Lauris
vārdu. 5749

Restes pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no šis pagasta valdes
29. jūnijā 1910. g. ar Ns 640 Hermanim
Ādama d. Ktūtainim. 5760

Rīgas _ pref. izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu gada uzturas apliecību uz
Kārļa Šefilera v. 5595

Rīgas pol. 6. iec. pr-ks izsludina par
nederīga nozaudētu kafakl apl. ar
Ns 31726, izd. no Rīgas kafi apr.
pr-ka 1925. g. 25. maijā uz Boleshva
Ivana d. Romanovska v. 5598

Rīgas pol. 7. iec. pr-ks izsludina par
nederigu nozaudētu kafakl. apl. uz ilja
H'afaela d. Abramoviča v., izd. no
II. Dobeles kājn. pulka komand.
(Nš nav zināms). 5524

Rīgas pol. 7. iec. pr-ks izsludina par
nederigu nozaud. kafakl. apl. uz Teodora
Reinvalda v., izd. no Rīgas apr. apsar-
dzības pr-ka ar Ns 36977. 5523

Rīgas pol. 7. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudētu kafakl. apl. uz
Augusta Michelsona v., izd. no Rīgas
kafa apr. pr-ka ar Nš 5492, 5522

Rīgas policijas 7. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudētu kafakl.
apl uz Edvīna Šneidera v., izd. no
8. Daugavpils kājn. pulka komand. ar
Ns 8908. 5521

Rīgas pol. 7. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudētu kafakl. apl. uz
Augusta Ozoliņa v., izd. no kafa slim-
nīcas Petrogradā ar Nš 891. 5520

Rīgas pol. 7. iec:. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudētu kafakl. apl. ar
Ns 11773, izd. no kafa apr. pr-ka uz
pils. Aleksandra Ankrova, dzīv. Avotu
ielā Ns 28—7. 5379

Rīgas pol. 7. iec. pr-ks izsludina par
nederigu nozaudētu kafakl. apl., izd. no
kafa apr. pr-ka ar Ns 176 uz pils.
Venciona Musseļa, dzīv. Mariias
ielā 28—10. 5378

Rīgas pol. 4. lec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudētu kafakl. apl., izd. no
arm. galv. mechan. darbu p:-ka 1920.'g.
uz Pētefa Otto d. Radio» v. 5376

Rīgas policijas 6. iec. priekšnieks
izsludina par nederigu nozaudētās
apliec/ ar Nš 16385 dublikātu, izd. no
Rīgas kafa apr. pr-ka 1924. g. 8. aprilī
uz Konstantīna Jāņa d. Karuseviča v.

5377

Rīgas kafa apr. pr-ka izsludina par
nederīgu nozaudētu kafakl. apl. ar
Ns 8544, izd. nj 4. Valmieras kājn.
pulka komand. uz Aleksandra Jāņa d.
Liepiņa v. 5711

Daugavpils prel. izsludina par nederigu
Latv. pasi ar Ns 23885, izd. 18. febr.
1924. g. no Daugavpils pref. uz Helenes
Josifa m. Geiķin v., kā pieteiktu par
nozaudētu. 5611

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
uzturas zīmi ar Ns 032276, izd. 4. febr.
1925. g. no iekšl. minist. pasu nod. uz
Mendeļa Mendeļa d. Joffe v., kā pie-
teiktu par nozaudētu. 5609

Daugavpils pref. izsludina par nede-
rīgu Nansena certif. ar Nš 246, izd. no
21. martā 1924. g. no iekšl. min. pasu
nod. uz Mendeļa Mendeļa d. Joffe v.,
kā pieteiktu par nozaudētu. 5610

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
kafakl. apliecibu ar Ns 13958/19003 i.,
izd. 9. febr. 1923. g. no Daugavpi's
kafa apr. pr-ka uz Trofima Agafjas d.
Afanasjeva v. 5382

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
kvīti ar Ns 6471, izd. 12. aprilī 1923. g.
par lūgumu iesniegs deļ uzturas zimes
izdošanas uz Alekseja Udaļcova v., kā
pieteiktu par nozaudētu. 5383

Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs Liec.
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi,
izdotu no Praviņu pagasta valdes zem
Ns 381, uz Kārla Pilipiona vārdu. 5738

Tukuma apriņķa priekšnieka pa īgs
1 iec. izslud. par nederīgu iekšzemes pas-,
izdotu no Mārcienas pagasta valdes zem
Ns 50, uz Otto Smilt.ņa vār^u. 5737

Tukuma apriņķa priekšn. paligs I. iec.
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi,
izdotu no Jaunpils pagasta valdes zem
Ns 567 uz Elzas Niedre vārdu. 5739

Latvijas skolotāju kopējā slimo kase
ziņo, kā nozaudēta Latvijas Skobotāju
kopējās slimo kases dalībnieka grāmatiņa
Ns 5518, uz Jāņa Bumbiera vāruu,
i»kaitit oar nederīgu. 5825

Latvijas skolotāju kopējā slimo kase
ziņo, kā nozaudēta Līt vijas skolotāju
slimo kases dalībnieka grāmatiņa Ns 3076
uz M rijas Kalniņas vārdu; skaitīt par
nederīgu. 5i>24

Jērcēnu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudētās Latv. iekšzemes
pases Ns 89816 — dublikātu, izdotu no
Rīgas III. policijas iecirkņa

^
31. martā

1924. gadā, uz Almas Dāvā meitas
Pauzul vārdu 5,66

Rīgas policijas 7. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederigu nozaudēto Kondrata
Jāņa d. Mūrmaņa kafa klausības aplie-
cību, izd. no Rīgas kafa apr. priekšn.
9. aug. 1919. g. zem Nš 12r> 5821

Kazdangas pag. valde ar so izsludini
par nederīgu, Kā nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi zem Nš 1650, izdotu uz
Friča Žano Jāņa d. Grinberga vārdu,
18. jūnijā 1924. g no Kazdangas pag.
valdes. 5667

Šenbergas pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi, izd.
no šis pag._ valdes 18. jūnijā 1920. g.
Ns 34 uz Jēkaba As^pa vārdu. 57o7



UilavH iec. ņolitija. prietinMi
izsludina par nederīgiem sekošus pai
nozaudētiem pieteiktus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi Nš 1221,
izdotu no Sarkaņu pag. valdes 30. aprilī
1920. g uz Kazmāra Andreja Jāņa
dēla vārdu.

2) Latvijas iekšzemes pasi Nš 4661,
izdotu no Krāslavas pagasta valdes
23. novembrī 1922. g. uz Hmeļnicka
Boļeslava Donata dēla vārdu.

3) Latvijas _ iekšzemes pasi Nš 3688_
izdotu no Krāslavas pag valdes 30. maija
1922. g. uz Muļķis Jāņa Ādama d. vārdu.

4) Karaklausības atvaļina), apliecība
Nš 4045/297, izdotu no Jātnieku pulka
komandiera 30. septembrī 1920. g. uz
Grinberga Dāvida Donata d. vārdu.

5) Latvijas iekšzemes pasi Nš 1968,
izdotu no Krāslavas pilsētas valdes
12. augustā 1921. g. uz Balan Elišeras
Elija meitas vārdu.

6) Karaklausības apliecība Nš 2382/
21493/ž., izdotu no Daugavpils kafa
apriņķa priekšnieka 9. martā 1923. g.
uz Boufals Napoleona Donata d. vardu.

7) Polijas republikas nacionālo pasi
Nš 798, izdotu no Polijas konsula
Daugavpilī, 17. septembrī 1923. g. uz
Aleksandrovič Broņislava Šuļemana
dēla vārdu.

8) Pārlieksmi Ns 1857, izdotu no
Krāslavas iec. pol. priekšn. 30. marta
1925. g. uz Polijas pils. Aleksandrovič
Šiļimana Hasenja dēla vārdu.

9) Latvijas iekšzemes pasi Nš 1194,
izdotu no _ Piedrujas pagasta valdes
25. augustā 1921. g. uz Šumenskajas
Franciskas Antona meitas vārdu.

10) Zirga pasi Ns 1937, izdotu no
Piedrujas pagasta valdes 15. janvatī
1923. g. uz Boltruka Fēliksa Gerasima
dēla vardu.

11) Latvijas iekšzemes pasi Nš 1107,
izdotu no_ Krāslavas pagasta valdes
20. augustā 192l._ g. uz Šķūtana Jadvi-
gas Jokima m. vardu.

12) Latvijas ļekšzemes pasi Ns 1626,
izdotu no Krāslavas pagasta valdes
16. septembrī 1920. g. uz Priluckajas
Annas Fēliksa m. vārdu,

13) Latvijas iekšzemes pasi Ns 1378,
izdotu no Izabelinas pagasta valdes
ti4. Iebruari 1921. g. uz Puncul Fran-
ciskas Antona m. vardu.

14) Karaklausības atvaļināj. apliecība
Nš 27663, izdotu no 3. robežsargu pulka
komandiera 28. februārī 1922. g. uj
Vaiteļa Altksandra Tomasa d vārdu.

15) Latvi,as iekšzemes pasi Ns 3397,
izdotu no Krāslavas pilsētas valdes
17. augustā 1923. g. uz Krasņevič Vale-
rijas Ādolfa m. vardu.

16) Latvijas iekšzemes pasi Nš 744,
izdotu no Krāslavss miesta valdes
21. oktobri 1P20. g. uz Spalvis Donata
Ignata d. vārdu*.

1?) Latvijas iekšzemes pasi Ns 2134,
izdotu no Piedrujas pagasta valdes
20. novembrī 1922. g. un aizsarga die-
nesta apliecība Nš 651, izdotu no
10. Daugavpils aizsargu pulka komand.
21. maiji 1924. g„ abas uz Arcimoviča
Vikentija Osipa d. vārdu.

18) Kafaklausibas atvaļinājuma aplie-
cība Nš 18562, izdotu no Rīgas apr.
apsardzības priekšn. 6 jūnijā 1921. g.
uz Līkuma Valdemāra Kārļa d. vārdu.

19) Zirga pasi Ns 188, izdotu no Pie-
drujas pag. valdes uz Lukjanska Donata
Vikentija d. vardu.

20) Latvijas iekšzemes pasi Nš 3123,
izdotu no Piedrujas pagasta valdes
4. augustā 1924. g. uz Jurkeviča Kon-
stantīna Pētefa d. vārdu.

2i) Latvijas iekšzemes pasi Ns 2513,
izJotu no Krāslavas pilsētas valdes
27. janvarī _ l922 g. uz Lins Eina Sī-
maņa d. vardu.

22) Kafaklausibas atvaļin. apliecība
Nš 134/Z22I/2122 g., izdotu no Daugav-
p ls kāja apr. priekšn eka 8. augusta
.923. g. uz Viškina Morducha Boiucha
dēla vardu.

V3l Latvijas iekšzemes pasi Ns 821,
izdttu no Izabelinas pagasta valdes
3. janvārī 1921. g, uz Borševska Vla-
dislava Ludviga d. vārdu.

24) Latvijas iekšzemes pasi Nš 1455,
izdotu no Piedrujas pagasta valdes
7. septembrī j 921. g. uz Pcņižņik
Jadvigas Fnnča meitas vardu
5829 Priekšnieka v. (paraksts).

Pasta un telegrāfa virsvalde
1925. g. 26. jūnijā, pulksten 10, virsvaldes telpās

izdos mukta m izsole
Līksnas, Krustpils, Pļaviņas, Vecgulbenes un Vec-
muižas pasta un telegrāfa kantoru ēku remontu

darbus.
Rakstiskus piedāvājumus un lūgumus par pielaišanu mutiskā izsolē at-

sevišķi uz katru darbu, jāiesniedz virsvaldes būvju nodaļai līdz š. g. 26. jūnijam ,
pulksten 10, apmaksājot ar 40 sant.zīmognodokli un klatpieliekot kvīti par dro-
šības naudas iemaksu pasta teko'a rēķina Nš 700: darbam Līksna Ls 270.—,
Krustpili Ls 12C0—, Pļaviņas Ls 1200—, Vecgulbene Ls 900.— un Vecmuižā
Ls 700.—.

Tuvākas ziņas sniedz pasta - telegrāfa virsvaldes būvju nodaļā, darbdienas
no pulksten 9 līdz 15. 1 6282

Apriņķa ceļa Inženieri Jelgavā
izdos 1925. g. 29. junlja,_ savā kancleja,
Upes iela Nš 9, otrreizējā rakstiskā
un mutiska izsolē

mazākprasītājam
sekošas tiltu būves:

1) pulksten 12. t lta būvi pār Iecavas
upi pie Lambertes baznīcas. Drošīb.
nauda Ls 460 —;

2) pulksten 13.x tilta būvi pār Misas
upi uz Dugāņu - Vecmuižas ceļa.
Drošības nauda Ls 300.—.

Izsole būs galga. Tuvākas ziņas kanci,
darbd. no pulkst 9—15. 1 6260

[ Dažādi sludinājumi, j

Rigas ii toli$al[.sl.
Pamatojoties uz vērtspapīru modifikā-

cijas pagaidu noteikumiem 1920. g.
23. apriļa .Vaid. Vēstn." Ns 97 un
1921. g. 17. janvafa .Vaid. Vēstn." Ns 18,
Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sabiedrī-
bas direkcija uzaicina zemakmineto sa-

biedrības akciju (par kufam pazi ņots
ka viņas pazudušas) nezināmos turēta'
jus, uzrādīt tās 6 mēnešu 1a i ķ £
skaitot no sludināšanas dienas.

Akcijas ā 100 rbļ.
60276/60308.

Gadījumā, }a _ šis akcijas 6 mēne ša
laikā netiks uzradītās, viņas skaitīsies
par nederīgām un personām, kufas n.
ziņojušas par viņu pazušanu, tiks izdo-
tas jaunas akcijas.

Rīgā 16. jūnijā 1925. g. 628»

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu zirga pasi, izdotu no Ilūkstes
pilsētas valdes 9. aprilī 1921. g. ar Nš 29
uz Sotas Zilbetman vārdu, kūja pie-
teikta pa' noza dētu. 5731

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu, kafaklausibas apliecību ar
Nš I200b/2l4,8-ž, izdotu 8. martā
1923. g. uz Antona Aleksandra dēla
Lasovska v. (un nevis Nš 1200S/21458-Ž,
kā tas ievietots .Vaid. Vestn" Nš 104,
no 12. maija 1925. g. 5732 _

Ilūkstes apriņķa priekšn. I. iecirkņa
palīgs izsludina par nederigu, kā no-
zaudētu zirga pasi, izdotu no Stelles
pag. valdes 23. februārī 1924. g. Nš 112
Miķelim Rudgalvam piedercšaj 21 g.
vecas gaiši dzeltenas spalvas ķēvei.5733

Ventspils apr. pr-ka palīgs II. iecirknī
izsludina par nederīgu kā pieteiktu
par riozaudētu Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Piltenes iecirkņa polic. pr-ka
\9>.G. g. 4. maiļā ar Ns 1037, uz Jnta
Anša d Cinis var:u 5741

Jelgavss apr. priekšn. palīgs I. iecirkni
izludina per nederigu, pieteiktu par no-
zaudētu aizsargu dienesta apliecību, iz-
dotu no Jelgavas apriņķa aizsargu pulka
komandiera 27. jūnija 1923. g. ar Ns 44
uz Jāņa Mei anda vardu. 5387

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu uztu-
rēšanās atļauju, izd. no iekšl. minist.
1924. g. 21. jūlijā ar Ns 13i42 uz ār-
pavalstnieka Rūdolfa Vilke v. 5530

Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudētu Latv. iekšz. pasi,
izd. no Ventspils pol. pref. 19. maijā
1920. g. ar Ns 4775 uz Annas Pētefa
m. Standzeniek v. 5394

Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Latv. iekšz.
pasi, izd. no Ventspils pol. pref.
4. martā 1921. g. ar Ns 8162 uz Beni-
tas Vilhelma m. Kaspar v. 5393

Liepājas apr. pr-ka 2. iec. pal. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu zirga
pasi, izd. no Rucavas pag. valdes
25. jūnijā 1924. g. ar Nš 211 uz Jufa
Miķeļa d. Saukanta v. 5525

Liepājas apr. pr-ka pal. par 2. iec.
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

Latvijas pases:
1) Ns_ 12507, izd. 1923. g. 18. oktobrī

no Liepājas apr. pr-ka 2. iec. pal. uz
Annas Jāņa m. Matut v.;

2) Ns 9029, izd. 1921. g. 2-5. sept.
Rucavas pag. valdes uz Niklāva Andreja
d. Vamzis v. ' 5388

Liepājas apr pr-ka 2. iec. pal. izslu-
dina par nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus:

Latvijas pases:
1) Ns 10573, izd. 1. jūnijā 1923. g.no

Liepājas apr. pr-ka 2. iec. pal. uz Jāņa
Jāņa d. Boze v.;

2) Ns_ 12423, izd. 14. septem. 1923. g.
no Liepājas apr. pr-ka 2. iec. pal uz
Annas Jēkaba m. Spirģe v.

Zirga pasi:
1) Ns 870, izd. 24. augustā 1921 g. no

Nīcas pag. valdes uz Mārtiņa Mulpa v.
Personas apliecību:

1) Ns 950, izd. no Liepājas apr. pr-ka
2. iec. pal. uz Niklāva Miķeļa d.
Tapiņa v. 5832

Ludzas apr. 1. robežapsardzības ra-
jona kontroliers izsludina par nozaudētu
dienesta apl., izd. no Ludzas apr. pr-ka
16. novembrī 1923. g. ar Nš 42595
uz robežsarga Jutova Geronima v. 5838

Rīgas pol. 2. iec, pr-ks izsludina par
nedeiīgu Lapiņa d Gibirta, dzīv. Parka
ielā Ns 6, dzīv. 13 pazaudētu kafakl.
apl., izd. 1922. g. februafa mēnesi no
Latgales part. pulka. 5596

Bruknas pagasta valde izsludina pat
nederīgu, kā nozaudēiu iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pag. valdes 1923. g.,
Nš 653 uz Alfrēda Podnieka vārdu. 5557

Talsu apr. priekšnieka pal'gs I. iec.
izsludina pat nede īgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi Ns 3320, izdotu no viņa
6. jūlijā 1920. g. uz Friča Jāņa d. Val-
tera vārdu. 5528

Piltenes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no viņa
11. marta 1920. g. Ns 401 uz Līnas Jē-
kaba m. Viškind > ārdu. 5529

Gatartas pa^. vplde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Jaunpiebalgas pag. valdes
27. okt. 1920. g. Ns 1685 uz Arvida Jē-
kaha d. Spiranda vārdu. 5325.

Jēkabpils apr. aizsargu pulka koman-
diers izsludina par nozaudētu un nede-
rīgu Zasas pagasta aizsargu nodaļas da-
lībnieka Voldemāra Zadinana die-
nesta afliecību, izdotu nominēiā ko-
mandiera 1924. g. Ns 153. 5935

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina par neoerīgu, kā nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Eauskas apriņķa priekšn. palīga par
I. iec. 1920. g. 19. ju Ijā ar Ns 1658 uz
Otto Jāņa dēla Peling vardu. 5729

JW|a Eiļii UNiij Liepājā
izdos 1_. j u l_ i j ā 1925. g., pulksten
12 diena, sava kancleja,

jauktā izsolē
Liepājas-Palangas šose-
jas 4 kim. gara gabala
kapitālā remonta darbus.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības
naudaLs 4500. 1

Tuvākas ziņas kancleja, Jēkaba ielā
Ns 6, darbdienās no 9— 15. 6287

Apriņķa ceļu in?eniers Fr. Saime.

Daugavpils apr. Aglones iec. pol. pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
kajakl. apl. ar Nš 9687/1066 ž., izd. no
Daugavpils kafa apr. pr-ka 1923. g.
13. aprilī uz Kajetana Michaila d. Ejž-
vertina v. 5390

Daugavpils apr. Aglones iec. pol.
pr-ks izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu kafakl. apl. ar Nš 2308, izd. no
1. Liepājas kājn. pulka komand. 4. martā
1922. g. uz Michaila Jēkaba d. Feodo-
rova v. 5389

Mārsnēnu pag. valde izsludka par
nederīgu, kā nozaujētu Latvijas pasi,
izdotu no Liepas rag. valdes, 21. aprilī
1921 g Ns 817, uz Pētefa Jāņa dēla
Brijsna vārdu. 5573

Jelgavas apr. pr-ka pal. I. iec. izslu-
dina par neder., kā nozaud. zirgu pases,
izd. no Kalnmuižas pag. valdes
20. aprilī 1921. g. ar Ns 429 un
27. septembrī 1920. g. ar Ns 157 uz
Teodora Briga v. 5386

Ventspils apr. pr-ka_ pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšz. pasi, izd. no viņa 30. janvārī
1922. g. ar Ns 1579 uz Ādolfa Augusta
d. Litke v. 5392

Ulffli ai alainie taMa
?BteilBBB Mm.

1923. gada 19. burtnīca
Isnākesi nn dabūjama Valsts tipogiaip
pili, 1. iatabi, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesStīianas Ls 0,28
ar piesūtīšanu . , 0,30

Sntars;
103) Likums par meža likvidēšanu uz

piešķirtās fonda zemes.
104) Likums par kafavīru atvaļināšanu

no kafa dienesta 1925. gadā.
105) Likums par Tautu Savienības

Darba Starptautiskas organizācijas
vispārējās konferences I. sesijā
pieņemto konvencijas projektu at-
tiecībā uz bērnu minimālo vecumu,
tos pieņemot rūpniecības darbos
(un pats konvencijas projekts).

106) Likums par Tautu Savienības
Darba Starptautiskas organizācijas
vispārējās konferences I. sesijā

I

pieņemto konvencijas projektu at-
tiecībā uz bērnu naktsdarbu rūpnie-
cībā(un pats konvencijas projekts)

""

iespiests Valsts tipograiijā

Kuģniecībai oKc. labiedr. A. Ais^fiiirs.
Rīgā, L. Jēkaba iela Ns 3.

ttilance uz 1, ļtmvavi 1923. £.
A k t i v s. Ls Pasīvs. Ls

Kase . . . 5,338.10 Pamata kapitāls .... 200,000.-
Vērtspapiri ....... 90.— Rezerves kapitāls . . . . 4,672.8$
Kuģi un prāmi 183,000.— Apdrošināšanas kapitāls . 300. —
Steķi . . 8,500.- Amortizācijas kapitāls . 13,974.41
Nekustams īpašums . . . 26,200.— Kreditori 57,225.67
Inventārs 15,836.57 Vekseļu rēķins 22,000.-
Materiāli 22,729.57 Tīra peļņa par 1924. g. . 22,731.51
Kuģu būvētava 43,910.18
Zemes īpašums . . . . ?• 6,000.—
Mašinu rēķins .... .__ 9,300.—

320,904.42 320,9iX42

Peļņas un zaudējumu rēķins par 1924. g.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Algas 196,158.53 Tvaikoņu un laivu eksploat. 406,317.55
Nomas un īres . . . 762.50 Dažādi ienākumi . . . , 2,655.83
Ogles, smēru eļļa. krāsas Fabrikācijas rēķins . . . 73,8(57.02

un t. t. ....... 144,902.13 '
Remonti _ 67,713.67
Apdrošināšana pret uguni 1,828.62
Slimo kase un strādnieku

apdrošināšana .... 8,080.12
Dažādi izdevumi ... 40,683.32
Tīra peļņa par 1924. g. 22,731.51

482,860.40 ' 482,860.40

Tīras peļņas izdalīšana.
Amortizācija par 1924. g 15,509.15
Procentuālais peļņas nodoklis 557.64
Ienākumi nodoklis , 278.82
Dividends: 3°/o no Ls 200,000.— .... 6,000.—
Pārpaliekošs atlikums uz rezerves kapitālu ķ 385.90

22,731.51

5606 Valde.

Alus un iesala mpniectīias ahcim sablednīias ,.Līvoniir
Pārskats par 1924. g.

'Š&iīance.s rēķins.
Debets. Ls Kredīts. Ls

Nekustam. īpašumu rēķins 75,860.28 Kapitāla rēķins . . . . 100,000-
Alus darītavas .Livonja" Rczērv, kapitāla rēķins . . 340.22

rēķins .-...' ..'. _ . 70,767.34 Obligācijas rēķins . 44,625.88
Peļņas un zaudējumu rēķins 5 ,392.02 Apdrošināšanas akc. sab.

„Daugava* rēķins . . . 999.51
Advokāta Antona rēķins . 44.03

: īres rēķins .... '. . 6,010 —

152,019.64 152,019.64

AKTĪVA. PASĪVA.
Debets. Ls Kredīts. Ls

Nekustam. īpašumu rēķins 75,860,28 Kapitāla rēķins 100,000-
Alus darītavas .Livonija" Rezetv. kapitāla rēķins . 958.20>

rēķins 70,767.34 Obligacijrēķins . - 44,625.88
Apdrošināšanas akc. sab.

.Daugava" rēķins . 999.51
Advokāta Antona rēķius _. 44JI?

146,627.62 146^2762

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Ls Kredīts. Ls

Nekustam. īpašumu nodokļa īres rēķins . . 6,010.—
rēķins . ... . 1,010.02

Veikala izdevumu rēķins 848.76
Advokāta izdevumu rēķins 1,184.62
Apdrošināšanas rēķins (par

nekust. īpašum.) _ . . 1,399 51
Rezerv. kapitāla rēķins . 617.98

6,010.- eJJlO ^
5705 valde.

Bilskas patērētajā biedrība „Cerība"
pnrsRnts par 19Z4 g.

(4. darbības gads).
Biedrības atrašanās vieta: _ Vec-Bilska, Bilskas pag. Valkas apr Tuvākā dzelzs-

ceļa stacija un tas attālums: Smiltenē, 9 kilom. Pasta stacija: Smiltenē.

Bilance uz 1. janvāri 1925. g.
A k t_ i v s. Ls Pasīvs L5

Skaidrā nauda kase . . . 994.81 Biedru pajas 1,050.7?
Preces par pašcenu . . . 1,136.36 Kapitāli-

Debitori: Pamata 348.87
a) dalibas naudas citas iestādēs: Rezerves '"" "? 458.9?

pajas C. S. Konzums" 200.- Koop. darb". dal. 'fonds "0.0»
akcija L. tautas banka 40.— Citi kreditori ^°"m

£~~
a samaksātas

„ Peļņas un zaudējumu kontsa... _ P.!ec". . • • 25.97 (tīrs atlikums) .... 324.»
b) pārējie debitori . . . 121.11 ,
Biedrībai piederoša:

kustama manta (inventārs) 234.58
Kopā 2/752^83 Kopā V&3

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudēts. Ls Pelnīts L* .iTirdzniecības izdevumi . 707.95 Brutto peļņa uz precēm ®0i

Tīrs atlikums ...... 394 no 0 „o,„ „,,?l ?azļ.ua «jo'»» par noguldījumiem, ,.cqļ
vertspap. u. c. . . ______J3>'

Kopā 1,032.04 Kopā Jjgjjg
5709 ^v^T

Kara mtrijas kāja MUta pītais Daugavpils grupa,
Daugavpils cietoksnī, Embotes iela N? 26, grupas kancleja, izsludina

iauktus torgus eLo
25. jūnijā 1925. g., culksten 12 dienā, uz še zemāki minēto sīko remonta darbu
izvešanu tekoša budžeta gada līdz 1. aprilim 1926. g. sekošās vietās: A. Daugav-
pilī, cietoksnī, pilsētā un Jātnieku p.lka rajona: 1) Uz mūrnieku un podnieku
darbiem. 2) Uz skārdnieku darbiem. 3) Uz krāsotāju un stiklenieku darbiem un
4) Uz namdaru un galdnieku darbiem. B. Rēzekne, Kārsavā, Zilupē un Pozinjā:
1) Uz mūrnieku un podnieku darbiem. 2) Uz skārdnieku darbiem. 3) Uz krāso-

tāju un stiklenieku darbiem un 4) Uz namdaruun galdnieku darbiem.
Tirgošanas notiks uz

^
apstiprinātām no Kafa būvniecības pārvaldes augšā

minēto darbu vienības cenām. — Rakstiski pļedavājumi slēgtās aploksnēs, Kā ari
lūgumi, piedalīties mutiska solīšana, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesnie-
dzami grupai torgu dienā līdz pulksten 12 — Torgu dalībniekiem līdz t.rgu at-
klāšanai, jāiemaksā Ls 400 drošības naudas uj katru no gupām A un B, bet uz
katru darbu Ls 100. — Apstiprinātas vieribu cenas un noteikumus var apskatīt
darba dienās no pulksten 9 līdz 15, Daugavpils grupas kancleja. TorgI galīgi
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