
Rīkojums par mājkustoņu, ādu un jel-
vielu izlaišanu no muitas pārzinās.

par Latvijas konsulātiem un konsulārām pārstāvniecībām
Saraksts

Vācijā. <LM l
Berlinē W. 62. Burggrafenstr. 13. Ģenerālkonsuls:

Ģenerālkonsulāts. Tel: L(itzow 68-94. Edgars Krieviņš.
Bremenē. Schlachte 6. Konsuls: V. Hartrnann.

Konsulāts. Tel.: Roland 79-01.
Leobschūtz O/S. Konsuls: J. Kalniņš.

Konsulāts.
Drezdenē. Lukasstr. 2. Konsuls: J. Heymans.

Konsulāts.
Duisburgā. ? Friedenstr. 105. Konsuls: R. Gottschalk.

Konsulāts. Tel. 42-94.
Dusseldoriā. H6herweg 278 Konsuls: J. Wikschtrom.

Konsulāts.
Hamburgā. Isestr. 79. Konsuls: F. Fridenbergs.

Konsulāts. Tel.: Vulkan 45-18.
Karalaučos (Konigsberg Pr.). Hansaring. Konsuls: Dr. E. Wiegand.

Konsulāts. Tel. 54-48/49.
Leipcigā. Markt 11. Konsuls: E. Nissen.

Konsulāts. Tel. 13-000.
Lfibeckā. Beckergrube 38. Konsuls: Johs. Schwabroch.

Konsulāts. Tel. 81-68.
Stettinē. Gr, Lastadie 56. Konsuls: Ed. Gribel.

Konsulāts. Tel. 60 08/11.
Visbadenē. Adelheidstr. 10. Konsuls: N. Schilling.

Tel. 49-19.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Nr. 128.

1925. g. 13. jūlijā.
Mājkustoņu, ādu un jēlvielu iz-

laišana no muitas pārzinās.
Ievedamie no ārzemēm mājkustoņi, kā

ari liellopu un citu kustoņu ādas un
dažādas neapstrādātas jēlvielss izlaižamas
no muitas pārzinās vietējā tirgū tikai
pēc veterinārārsta apskatīšanas un doku-
mentu pārbaudīšanas, par ko izdodamas
attiecīgas apliecības, kuras iesniedzamas
muitas iestādēm.

Pamats: Kriev. ārstu. ust. XIII. sēj.
1905. g. izd. p. 1100.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Veterinarvaldes priekšnieks Cīruls.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Apstiprina.

1925. g. 16. jūlijā.
Finansu ministra biedrs

J. Bokalders.
Rikojums.

Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-
partaments d.ra atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. panta
kārlibā dota atļauja nomaksāt zīmog-
codokli naudā Latvijas bankā sekošām
piensaimnieku sabiedrībām: Cēsu apriņķī:
Brantu M> 150, Drustu M> 166 un Jaun-
piebalgas BSlars" Ne 167 par ap-
rēķinu grāmatiņām un citiem izdodamiem
doKutnealietn, kā ari saņemtiem doku-
mentiem, par kuriem zlmognodoklis no
izdevēja nebūtu nomaksāis, par katriem
notecējušiem 3 mēnešiem ne vēlāk, kā
ceturtā mēneša beidzamā dienā.

Direktora vietā P. Mednis.
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Apstiprinu.
1925 g. 16. jūlijā.

' ' Finansu ministra biedrs
J. Bokalders.

Rīkojums
Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. panta
kārtībā dota atļauja nomaksāt zīmogno-
dokli naudā Latvijas bankā sekošām
p iensaimnieku sabiedrībām: Ilūkstes ap-
riņķī: Kurcuma Ne 173, Salonajas
M> 174 un Asares M? 175 par aprē-
ķinu grāmatiņām un citiem izdodamiem
dokumentiem, kā ari saņemtiem doku-
mentiem, par kuriem zīmognodoklis no
izdevēja nebūtu nomaksāts, par katriem
notecējušiem 3 mēnešiem ne vēlāk kā
ceturtā mēneša beidzamā dienā.

Direktora vietā P. Mednis.
«740 Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Apstiprinu.
1925. g. 16. jūlijā.

Finansu ministra biedrs
J. Bokalders.

Rīkojums.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. panta
kārtībā dota atļauja nomaksāt zīmog-
nodokli naudā Latvijas bankā Aizputes
apri ņķa kooperativam Ne 176 un Valtaiķu
Piensaimnieku sabiedrībai Ne 177 Aiz-
putes apriņķi, par aprēķinu grāmatiņām
Bn citiem izdodamiem dokumentiem, kā
art saņemtiem dokumentiem, par kuriem
zlmognodoklis no izdevēja nebūtu no-
maksāts, par katriem notecējušiem 3 mē-
nešiem ne vēlāk kā ceturtā mēneša bei-
dzamā dienā.

Direktora vietā P. Mednis.
87« Nodaļas vadītājs A. Kauliņ š,

Meklējamo personu saraksts
Nr, 219.

(1. turpinājums.)

14527. Levanova, Lēna Teodora m.,
dzim. 1896. g., pied. pie Jauniegavas
pilsētas, agrāk dzīvojusi Rīgā, Šampe-
tera ielā Ne 129. — Rīgas policijas
11. iec. raksts Ne 12190 (6-VII 25), sa-
skaņā ar Rīgas 4. iec miertiesneša iz-
pildu rakstu sod. par sod. lik. 262. p.
1. d. pārkāpšanu ar Ls 10 vai 3 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

14528. Lamberts, Žanis Kārļa dēls,
34 g. v., pied. pie Annasmuižas pag.,
Tukuma apr., agrāk dzīvojis Katlakalna
pag., Rammas gruntē N2 17. — Rīgas
5. iecirkņa miertiesneša 1925. g 20. jūnija
raksts M> 522 (6-VII-25), apv. uz sod.
lik. 284. p. pamata — Paziņot dzives
vietu.

14529. Latišovs, Konstantīns Ignata
d, dzim. 1906. g. 17. maijā, Latvijas
pase izd. no Rīgas pref. Ne 120647,
pied. pie. Rīgas, agr. dzīv. Rīgā, Viteb-
skas ielā Ne 21. — Kriminālas pārvaldes
Rīgas nod. 1925. g. jnl. (6-VII-25), apv.
zādzībā. — Apcietināt.

14530. Milaševič, Romualds Ādolfa
d., 24 g. vecs, pied. pie Priekuļu pag.,
Cēsu apr., katoļticīgs, polis, neprecējies,
strādnieks. — Rīgas 7. iec. miertiesneša
1925. g. 26. jun, raksts Mi 1265 (8-V1I-25),
apv. uz sod. lik. 51. un 616. p. 1. d. p.
— Paziņot dzīves vietu.

14531. Majors, Jēkabs Jēkaba dēls,
dzimis 1901. g. 7. janvārī, piederīgs pie
Stelpes pagasta, Bauskas apriņķa. —'
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
12. jūlija raksts Ne 4973 par karavīru
reģistrācijas noteikumu neizpildīšanu. —
Paziņot 3. nodaļai.

14532. Martuleva, Alampija Matveja
meita, 19 g. veca, piederīga pie Ludzas
apriņķa, Kārsavas pagasta. — Latgales
apgabaltiesas Ludzas apriņķa 3. iecirkņa
miertiesneša 1925 g. 27. jūlija raksts
zem Ne 1589 (9-VII-25), apvainota uz
sodu lik. 475., 530. p. p. — Paziņot

! dzīves vietu.
14533. Micenieks, Rūdolfs Mārtiņa d.,

26 g vecs, piederīgs pie Rīgas pilsētas,
latvietis, luterticīgs, neprecējies, ormanis,
1925. g. gadā marta mēnesi atradās
Sarkankalna slimnicā. — Rīgas 7. iec.
miertiesneša 1925. g. 30. jubja raksts
Ne 1291 (6 VH-25) , sodīts ar Ls 4 —

vai 2 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu. #

14534. Maļinovs, Jānis Jāņa d., 13 g.
vecs, pied. pie Jaunlatgales apr., Višgo-
rodas pagasta. — Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 7. iec. miertiesneša 1925. g.
20. jūnija raksts Ne 1552 (6-VII-25), apv.
uz sod. lik. 58!. p. p. — Ņemt parak-
stu par dzīves vietas nemainīšanu, par
ko ziņot meklētājam.

14535. Nagla, Pētera Ādama d., dzim.
1890. g.. pied. pie Rēzeknes apr., Vi-
ļānu pag., latvietis, katoļticīgs, agrāk
dzīv. Rīgā, Daugavpils ielā Ne i7, dz. 13.
— Rīgas 7. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
30. jūnija raksts M> 1298 (4-VII-25), sod.
ar Ls 100.— jeb 1 mēn. aresta. — Pa-
ziņot dzives vietu.

14536. Nedzvedski, Pēters Ignata d.,
dzim 1894. g., bij Krievijas pav, pied.
pie Kaunas gub., Vilkomiras apr., polis,
katoļticīgs, kurpniek?, 1925. g. februāra
mēn. dzīv. Rīgā, m. Kalnu ielā Ne 2,
dz. 12. — Rgas 7. iec. miertiesneša
1925. g. 30. jūnija raksts Ne 1318
(9-VII25), apv. uz sod^ lik. 262. p.
1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

14537. Oinas, Michails, 13 g. v., pa-
lielā augumā, blonds, ģērbies zilās biksēs,
raibā matrožu blūzē, kājās melni šņor-
zābaki. — Rīgas 6. policijas iecirkņa
1925. g. 3. jūlija telefonograma zem
Ne_ 149 (7-Vll-25), _ š. g. 1. jūlija no
mājām izgājis un vēl nav atgriezies. —
Paziņot meklētājam.

14538 Petrovs, Mazars Tichona d.,
dzim. 1899. g., pied. pie Maļinovas pag.,
Daugavpils apr., krievs, zemkopis. —
Rīgas policijas 5. iec. priekšn. 1925. g.
25. juni:a raksts Mi 9078 (4-VII-25), apv.
uz sod. lik. 262. p. p. — Arestēt un
nogādāt meklētāja rīcībā.

14539. Pavlovs, Marks Vasila d.,
38 g v., pied. un pēdējā dzīves vieta
Daugavpils apr., Kapiņu pag., Katorišku
ciemā. — Daugavpils apr. priekšnieka
19.5. g. 17. jūlija lēmums M> 980 III 309
(6-VII-25), sod. administratīvā kārtā ar
Ls 30 jeb 10 dienām aresta par parādī-
šanos dzērumā. — Izpildīt lēmumu un
paziņot meklētājam

14540. Prusaks, Gals Faivela d., 34 g.
v., agrāk dzīv. Daugavpils apr. Višķu
miestā. — Daugavpils apr. priekšnieka
1925. g. 10 februāra lēmums Mi 204-27
(6-V11-25), sod. administratīvā kārtā ar
Ls 10 jeb 2/» dienām aresta par uzturē-

šanos uz notecējušiem dokumentiem. —
Izpildīt lēmumu un paziņot meklētājam.

14541. Prauliņš, Pēters Ermaņa d.,
dzim. 1894. g. 22. martā, pied. pie Jaun-
jelgavas apr, Dignājas pag., dzīves vieta
Rīgā, Kalnciema ielā Ne 100. — 8. Dau-
gavpils kājn. pulka komandiera 1924. g.
14. decembra raksts Ne 10488 (10-1-25),
par dezeitēšanu. — Apcietināt un no-
sūtīt meklētāja rīcībā.

14542. Petrovs, Pāvels Timofeja d.,
dzim. 1896. g. 11. februārī, pied. pie
Pleskavas gub., Otoseskas apr., Pesano-
gornskas pag., Latgales partizāņu pulka
kareivis. — 8. Daugavpils kājn. pulka
komandiera 1924. g. 14. decembra raksts
zem M> 10488 (10 1-25), par dezertēšanu.
— Apcietināt un nosūtīt meklētāja rīcībā.

14543. Pavlova, dzim. Šmetc, Marija
Pāvela m , pied. pie Kores?s pag , Ostro-
vas apr., rleskavas gub., dzim. 1888. g.
27. oktobrī. — Rīgas prefektūras 3. nod.
1925. g. 21. apriļa raksts zem Ne 134/24
(12-VI-25), izraidāma no Latvijas. —
Aizturēt un ziņot 3. nodaļai.

14544. Robežaieks, Krišjānis Pētera d.,
dzim. 1894 g. 11. okt, Latvijas pase
Ne 1765 izdota no Saukas pag. valdes.
— Cēsu apr. priekšnieka palīga 1. iec.
1925. g. 30. jūnija raksts,, M> 7271/105-R
(7-VII-25), apv. par neizfeģistrēšanos no
atval. karavīru sarakstiem. — Paziņot
dzīves vietu.

14545. Ragins,- Pi ia d , dzim.
18S9. g., Polijas pa gas prefekt.
d. nodaļas 19io. g. 29. maija raksts
Ne 3156 (11-VI-25), izraidāms iz Latvijas.
— Paziņot pref. 3. nodaļai.

14546. Rubens, Teodors Olgas d.,
42 g. vecs, agrāk dzīvojis Rīg3, Puškina
iela Ne I, dz. 20, Katoļu ielā Ne 13,
dz. 1 un Mālpils pagas t a Ķešanu mājā—
Rīgas apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 11. jūlija raksts Ne 2022
(175-24-V), apvainots uz ?odu lik. 581 p.
1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

145*7. Ruckij, Florians Andreja d.,
33 g. vecs, piederīgs pie Rīgas, latvietis,
luterticīgs. — Rīgas pilsētai 9. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 19. jūlija raksts
Ne 157 (4-V1I-25), apvainots uz sodu
lik. 297. p. — Paziņot dzīves vietu.

14548 Rublev-ki, Staņislavs Aleksandra
dēls, 21 g. vecs, piederīgs pie Pilskalna,
Ilūkstes apriņķa. — Rīgas 2. iecirkņa
miertiesneša li*25. g. 27. juoija raksts
Ne 363 (4-VII 25). apvainots uz sodu
lik. 197. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14549. Roze, Alberts Ernes'a dēls,
dzimis 1903. g. 21. iuniiā, piederīgs pie
Tukuma apriņķa, Smukas pagasta, ka-
reivis. — 8. Daugavpils kājnieku pulka
komandiera 1925. g. 14. jūlija raksts
Ne 10488 (10-1 25ļ, par dezertēšanu. —
Apcietināt un nosūtīt meklētāja rīcībā.

14550. Rassiņš, Jānis Pētera dēls,
dzimis 1897. g. 14. septembrī, piederīgs
pie Jaunjelgavas apriņķa, B ižx pagasta,
kareivis. — 8. Daugavpils kājnieku pulka
komandiera 19 4. g. 14. decembra raksts
Ne 10488 (10-1-25)

^
par dezertēšanu. —

Apcietināt un nosūtīt m'eklētāja rīcībā.
14551. Rabinovičs, Hermans, agrāk

dzīvojis Rīgā, Brīvībās ielā Ne 43, tu-
vāku ziņu nav. — Rīgas pilsētas 9. iec.
miertiesneša 1925. g. 12. jūlija raksts
Ne 419 (25-VI 25% apvainots uz sodu
lik. 377. 1. p. — Paziņot dzīves vietu.

14552. Rencis, Rūdolfs Toma dēls,
23 g. vecs, piederīgs pie Veclaicenes
pagasta, Valkas apriņķa. — Rīgas pil-
sētas 9. iecirkņa miertiesneša 19.5 g.
15. jūlija raksts Mi 81 (29-VI-25), kā
cietušais. — Paziņot dzīves vietu.

14553. Reinfelds, Jānis Kārļa dēls,
dzimis 1881. g., piederīgs pie Naudzenes
pagasta, Talsu apriņķa. — Rīgas pilsētas
9. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 2. juiija
raksts Ne 414 (9 VII 25), apvainots uz
sodu lik. 287. p. — Paziņot dzīves vietu.
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14554. Rakvičs, Vladislavs Izidora d.,
27 g. v., pied. pie Rēzeknes apr, Buk-
muižas pag., pēdējā laikā atradās apciC'
nājumā Daugavpils cietumā, no kura
1925. g. 8 maijā izbēdzis. — Latgales

apgabaltiesas Rēzeknes apriņķa 3. iec.
miertiesneša 1925. g. 30. jūnija raksts
Ne 1068 (9-VII-25), apv. uz sod. lik.
177. p. 1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

14555. Ronis, dzim. Kīn, Lavize An-
dreja m, dzim. 1876. g. 26. jūlijā, pied.
pie Valmieras. — Rīgas 9. iecirkņa
miertiesnieša 1925. g. 2. jūnija raksts
Ne 595 (9-VII-25), apv. uz sod lik. 574. p.
1. d. p. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tājam.

14556. Rudzlts, Antons Ādama dēls,
dzim. 1875. g, pied. pie Rudzatu pag.,
Rēzeknes apr., latvietis, katoļticīgs. —
Rīgas 9. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
29. jūnija raksts Mi 406 (9-VII 25), apv.
uz sod. lik. 530. p.p. — Paziņot dzīves
vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
O. T i 1 e n t ā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Rīkojums N° 90.

Uz 1923. g. 23. aprīļa likuma 7. p. pamata
ieceļu zemes vērtēšanas daļas vecāko taksatoru
Jāni O z _o_l i g u par Rīgas apriņķa Ādažu pagasta
zemes vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietas
izpildītāju.

Rīgā, 1925. g. 21. jūlijā.
Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.

*
Rīkojums t& 28.

Rīgā, 1925. g. 30. jūnijā.

1. §•
Pilsoni Eduardu Kaktiņu pieņemu un pie-

laižu pieamata pienākumu izpildīšanas kā tiešās
šķiras mērnieka vietas izpildītāju mežu departa-
mentā, uz brīva Īguma pamata, ar XIII amata
kategorijas algu, skaitot dienestu no tās dienas,
kad viņš stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.

2. §.

Rēzeknes virsmežniecība uz brīva līguma pamata
nodarbināto trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Arnoldu K i 1 1 e r u pārceļu uz paša
lūgumu uz Lubānas virsmežniecību tanī pašā
amatā, skaitot no 1925. g. 15. jūlija.

3. §.
Ludzas virsmežniecības rakstvedim Fridricham

T a u b e, ka nodienējušam vienā un tani pašā
amatā 5 gadus, atļauju izmaksāt papildu algu
10°/o apmērā no viņa XVII kategorijas pamatalgas,

skaitot no 1925. g 5. marta.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

*
R i koļ ii m s J* 29.
Rīgā, 1925. g. 2. jūlijā.

1. §•
Sasmakas virsmežniecības pirmai šķiras virs-

mežzini Frici F o g e 1 m a n i atlaižu no dienesta
uz civildienesta likuma 36. panta pamata, skaitot
no 1925. g. 1. jūlija, par nolaidību un nespēju
atklāt nelikumības viņam uzticētā virsmežniecībā.

? §•
Ugāles virsmežniecības pirmās šķiras mežzini

Indriķi K a ģ i ieceļu par Sasmakas virsmežniecības
otrās šķiras virsmežziņa vietas izpildītāju ar IX
amata kategorijas algu, skaitot no 1925. g.
1. augusta.

Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
par smago vezumu pārvadāšanu

pa Rīgas pilsētas ielām.
Pieņemti pilsētas domes 1925. g. 18. jūnija
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1925. g. 9. jūlija

rakstu M> 105154.

1. §. Pārvadājot pa pilsētas ielām
smagus priekšmetus (katlus, mašinas
u. t. t.), kuru svars, ieskaitot ratus, pār-
sniedz 4 tonnas, riteņu riepu platumam
jābūt sekošām:
pie vezuma smaguma kopā ar ratiem

virs 4 ton, līdz 8 ion. riteņu riepu
platums ne šaurāks kā 12,70 cm
(5 coUi);

pie vezuma smaguma kopā ar ratiem
virs 8 tcn. līdz 13 ton. riteņu riepu
platums ne šaurāks kā 17,80 cm
(7 colli);

pie vezuma smaguma kopā ar ratiem
virs 13 ton. riteņu riepu platums ne
šaurāks kā 25,40 cm (10 colli).

2. §. Bez pilsētas valdes sevišķas at-
ļaujas ir aizliegts:

a) pārvadāt pār pilsētas koka tiltiem
vezumus, kas smagāki par 4 tonnām
(ieskaitot ratus);

b) pārvadāt pa pilsētas ielām un
tiltiem vezumus, kas smagāki par
8 tonnām (ieskaitot ratus).

Pilsētas valde, aizliedzot vezuma ve-
šanu pa vedēja pieteiktām ielām un
tiltiem, norāda viņam ielas un tiltus, pa
kurām pārvešana var notikt. Bez tam
pilsētas valde var pieprasīt no vedēja
aizsargu līdzekļu pielietošanu pret var-
būtējiem tiltu bojājumiem.

3. §. Pie tāda vezuma pārvadāšanas,
kas smagāks par 16 tonnām, pilsētas
valde var pieprasīt no vedēja sevišķus
ielas bruģa aizsardzības līdzekļus.

4. §. Pilsētas valdei ir tiesība iero-
bežot ar sevišķām stundām vezumu pār-
vadāšanu, kas smagāki par 4 tonnām.

5. §. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie atbildības uz sodu likuma
pamata un bez tam viņi atlīdzina zau-
dējumus, kuri cēlušies pilsētai caur tiltu
un ielu bojājumiem pie vezumu pār-
vešanas.

6. §. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā līdzšinējo pilsētas domes izdoto
noteikumu vietā divu nedēļu laikā pēc
viņu publicēšanas „ValdIbas Vēstnesi".

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Saistoši noteikumi
riteņbraucējiem Rīgas pilsētas

robežās.
Pieņemti pils domes 1925. g. 18. jūnija
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
š. g. 9. jūlija rakstsu M» 105115.

1. §. Braukt ar velosipēdu Rīgas pil-
sētā atļauts tikai personām, kuru brauk-
šanas spējas pārbaudījusi sevišķa komi-
sija. Pārbaudīšanas komisijā ieiet viens
prefekta iecelts policijas priekšstāvis un
divi Rīgas riteņbraucēju biedrību un
riteņbraucēju sporta sekciju ievēlēti
priekšstāvji.

Piezīme: Riteņbraucēju biedrību un
sporta sekciju biedru pārbaudīšana
tiek atstāta pašām šīm biedrībām
resp. sekcijām.

2. §. Biedrību izvēlētie priekšstāvji
(1. §) bauda tiesības, līdz ar policiju,
raudzīties uz to, ka netiek pārkāpti no-
teikumi riteņbraucējiem un par šo no-
teikumu pārkāpējiem ziņo pārbaudīšanas
komisijai, kura uz rakstiska lēmuma pa-
mata noteikumu pārkāpējiem var uz
laiku atņemt braukšanas tiesības.

3. §. Braucot ar velosipēdu, jāturas
pa labo pusi. Katram velosipēdam
redzamā vietā piestiprināmi divi metāla
numuri: viens priekšā kreisā pusē, otrs
pakaļpusē aiz sēdekļa. Velosipēdam jā-
būt ar bremzi,

4. §. Stingri aizliegts braukt ar velosi-
pēdu pa trotuāriem, alejām un kājceliņiem,
izņemot speciāli šim nolūkam ierīkotus
ceļus un laukumus.

5. §. Riteņbraucējiem, satiekotes ar
kājniekiem, braucējiem vai citiem riteņ-
braucējiem, vienmēr jāturas labā pusē
lēni braucot, bet garām aizsteidzoties
jābrauc gar kreko pusi, pie kam gājēji
un braucēji jau laikus jābrīdina ar zignala
zvanu.

6. §. Pa pilsētas ielām un laukumiem
noliegta skriešanāsar velosipēdiem, sevišķi
ātra un ari figurveidīga braukšana un
braukšana ar velosipēdu bez roku vadības.

7. §. Šo saistošo noteikumu pārkāpē-
jiem uz laiku tiek atņemtas braukšanas
tiesības (2 §) un bez tam viņi saucami
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

8. §. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā līdzšinējo pilsētas domes izdoto
noteikumu vietā divu nedēļu laikā pēc
viņu publicēšanas «Valdības Vēstnesi".

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis

Saistoši noteikumi
par

Daugavas peldētavas lietošanu
Riga.

Pieņemti Rīgas pilsētas domes 1925. gada
18. jūnija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925. g.

9. jūlija rakstu Nš 105155.

1. §. Peldētavas apmeklētājiem ir at-
ļauts uzturēties peldētavā ne ilgāk par
vienu stundu ;

2. § Mazgāšanās ar ziepēm atļauta
tikai ieradītās vietās.

3. §. Suņus ņemt līdz stingri aizliegts.
4. §. Aizliegts spļaut ūdeni, mest

papirus un citus netīram
J>. §. Aizliegts peldēties ārpus pel-

dētavas.

6. §. Aizliegts bojāt sienas.

7. §. Aizliegts mazgāt veļu.
8. §. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji

saucami pie atbildības uz sodu likuma
pamata.

9. §. Še noteikumi stājas spēkā divas
nedēļas pēc viņu publicēšanas ,Valdības
Vēstnesi".

Rīgas pilsētas galvas biedrs
Sadovskis.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Saistoši noteikumi-
par aizliegumu nodedzināt eļļas

krasu uz koka sienam.
Pieņemti Rīgas pils. domes 1925. g.
18. jūnija sēdē un apstiprināti ar

iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta š.g. 9. jūlija rakstu Nš 105157.

1. §. Pārkrāsojot koka namus, veco
krāsu no sienām atļauts notīrīt tikai
mechaniskā vai ķimiskā ceļā. Krāsas
nodedzināšana ar sakarsētiem gludekļiem
vai citādiem dedzināmiem rīkiem un
aparātiem aizliegts.

2. § Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie atbildības uz sodu likuma
pamata.

3. §. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā līdzšinējo pilsētas domes izdoto
noteikumu vietā divu nedēļu laikā pēc
viņu publicēšanas „Valdības Vēstnesī".

Rīgas pilsētas galvas biedrs
Sadovskis.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Pārlabojums noteikumos
par tirdzniecības uzņēmumu telpu

nodokli Rīgā.
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes

š. g. 18. jūnija lēmumu, kas apstiprināts
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta š. g. 9. jūlija rakstu Ne 105159,
pilsētas valde ar šo paziņo, ka pilsētas
domes 1919. gada 19. decembra sēdē
pieņemtos noteikumos par nodokli no
tirdzniecības uzņēmumu telpām Rīgā,
līdzšinējās piezīmes vietā tiek likta šāda
satura piezīme:

Piezīme: Ja augšā minēto uzņē-

mumu telpas pieder pašiem šo uz-
ņēmumu īpašniekiem, tad šī pilsētas
nodokļa aprēķināšanai telpu īres
maksa noteicama pēc attiecīgā iecirkņa
nekustamu īpašumu nodokļa komi-
sijas vai pilsētas valdes sevišķa no-
vērtējuma. Pie tirdzniecības un rūp-
niecības zīmju izpirkšanas šādu uz-
ņēmumu īpašniekiem pašiem jāpie-
nes no attiecīgā nodokļu iecirkņa
izziņa par telpu Iri.

Rīgas pilsētas galvas biedrs
Sadovskis.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

1. § un 14. § pārlabošana
saistošos' noteikumos oar tirdz-
niecības iestāžu, noliktavu un
kantoru atvēršanas un slēgšanas

laiku Rīgā.
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes

š. g. 18. jūnija lēmumu, kas apstiprināts
ar iekšlietu mmi&trijas pašvaldības de-
partamenta š.g. 9. jūlijarakstu Ne 105153,
pilsētas valde ar šo paziņo, ka saistošos
noteikumos par tirdzniecības iestāžu, no-
liktavu un kantoru atvēršanas un slēg-
šanas teiku Rīgā, tiek ievesti šādi pār-
labojumi :

1) 1. § piezīmi 2. izteikt šādi:
.Augļu tirgotavām, .kas pārdod

tikai augļus, atļauts tirgoties līdz
pulksten 10 vakarā no 1. jūnija līdz
1. janvārim."

2) 14. § o punktu iz'eikt šādi:
«Augļu tirgotavas, laikā no l.ju-

ni:a Jīdz 1. janvārim, no pulksten 1
diena līdz pulksten 10 vakarā."

Rīgas pilsētas galvas biedrs
Sadovskis.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Latvija un citas valstis.
Mūsu ārlietu ministrs Londonā.
.Londonā, 21 jūlijā. Vakar ārlietu

ministrs Z. A. Meierovics apspriedās
Anglijas iinansu ministrijā ar pastāvīgo
viceministri, seru Otto Niemeieru Latvijas
karalaiku parādu lieti. Sarunās no-
skaidroja tuvāki pamātus turpmākām
sarunām. No angļu valdības pārstāvju
puses izrādīta zināma pretimnākšana.

Vēlāk Z. A. Meierovics apmeklēja
ministru prezidentu Baldvinu un pj t,
runāja ar viņu aktuelos politiskos jauta!
jumus un Latvijas-Anglijas saimnieciskai
attiecības. Premjers izrādīja dzīvu jn,
teresi par saimnieciskiem jautājumienl
un ierosināja tirdzniecisko sakaru p.
dziļināšanu abu valstu starpā, kas būta"
vaibūt panākams eksporta kreditu ceļa,

Pēc tam_ āri.etu ministrs piedalijās
Lietavas sūtņa Galvanauska sarīkotas
brokastīs. Pēcpusdiena Z. A. Meiero.
vies nodeva viziti lordkancleram (augs.
nama prezidentam) Kevam un bija pj e
Igaunijas sūtņa Kallasa uz teju. No tu.
rienes ministrs aizbrauca uz lielāki
angļu laikraksta BTimes" redakciju, se-
kojot ārpolitikas redaktora Viļarnsa aici-
nā'umam.

Šorīt Z. A. Meierovics izbrauc nz
Romu. Londonā iebrauca K. Meierovica
kundze, kura pavadīs ministri tālāki
ceļojumā.

______
Jaunas valstis

Igaunija.
Igaunijas sūtniecība Latvijā

sakarā ar beidzamā laikā atkal no Ro-
stas izpaustām ziņām pat
Igaunijas salu nomāšanujeb
pārdošanu Anglijai, vēl reiz uz.
sver, ka šim baumām trūkst jebkāda pa-
mata. Rostas rīcības mērķis šeit ir Iz.
paust nepareizas ziņas par Igaunijas po-
litiku. LTA.

Igauņu ārlietu ministrs Pūsta
22. jūlijā dosies politiskās nodaļas vadī-
tāja Oidermaņa pavadībā garākā ceļo-
jumā uz Vakarē i ropu. Vispirms
viņš apmeklēs Londonu. LTA.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Mūsu tirdznieciskie sakari
ar Beļģiju.

Pateicoties mūsu ģenerālkonsula
J. L a z d i ņ a rosīgai darbībai Briselē,
Beļģijas sabiedrība, tirgotāju aprindas
un prese stipri sāk interesēties par
Latviju un par tirdzniecisku sakaru
sekmīgu attīstīšanu ar mums. Tā lielai!
Beļģijas tirdzniecības žurnāls „Expor-
tation" savā šā gada jūnija 47. numuri
ievietojis interesantu rakstu BLes Ķela-
tions Comerciales Belgo - Lettones"
(„Beļģu-latvju tirdznieciskās attiecības')
līdz ar ģenerālkonsula J. Lazdiņa ģī-
metni. ? Tāpat lielajā Briseles tirgotāju
un rūpnieku arodnieciskajā žurnāli
«Moniteur des interess Belgo-Luxem-
bourougeois" šā gada maija mēneša
47. numurā atrodama kāda šā žurnāla
līdzstrādnieka saruna ar ģenerālkonsuli
J, Lazdiņu par Latvijas saimnieciskiem
apstākļiem un par mūsu tirdznieciskām
attiecībām ar Beļģiju (un tamlīdz ar
Lukseraburgu). Tālāk Briseles žurnāls
»L'Exportateur-Importateur Belge" savi
š. g. jūnija numurā sniedz saimnieciski-
tirdzniecisku apskatu par Latviju pēc
mušu laikrakstu ziņām, Latvijas bankas
pārskatu par maiju u. t t.

KURSI

Rīgas biržā, 1925. gada 22. jūlija. _

Devizes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,19 — 25,31
100 Francijas franku ... 24,30 — 24,75
100 Beļģijas franku .... 23,80 — 24,30
100 Šveices franku .... 100,15 — 101,15
100 Itālijas liru 19,00 — 19.35
100 Zviedrijas kronu . . . 138,80 - 14'J.20
100 Norvēģijas krona . . . 93,20 — 95,10
100 Dānijas kronu .... 110,95 — 1132"
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,20 — 209,30
100 Vācijas marka .... 122.00 — 124,30
100 Somijas marku .... 13,00 — li»
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — !.*>
100 Polijas zlotu 98,00 — 102.0°
100 Lietavas litu 50,50 — 52,06
1 SSSR červoņecs .... 26,40 - 26,8»

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105 — H2

Vērtspapīri:
5°/8 neatkarības aizņēmums . 98 — 10°
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98 — 100
8°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
3°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96 — w
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n s.

Zvērināts biržas māklera Th. Šumm'*

Redaktora vietā: J. Janovskle-Jan aevsK»

šim numuram 6 lapas puses.



f Tiesu sludinājumi.
Jiafa. tiesa,

-.matodamas uz savu 1925. gada
II jūlija rīcības sēdes lēmumu, iz-
heidz apsūdz, atv. pulkveža-leitnanta
ntto Juliusa d. Z e 11 i ņa- G oldf elda
flļeklēšam. (.Valdības Vēstnesī' 1925. g.

2. jūnijā Ns 142).
Kara tiesas priekšsēdētaja v. p. i.,

Pulkvedis-ltn. (paraksts).
j7gg Sekret. pal. k. ier. Šlessers.

Rīgas apgabali 3. civiinod.,
z civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un

2079- P- P- un ^alt. privāttiesību kop.
2451- p- P-> uz Rozālijas Šlosberg
oilnv- zv. adv. Jēkuba Eljaševa lūgumu

ujaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas

pret šai tiesā 1925. g. 7. jūlija publicēto
1975. g- '8'. februārī Rīga miruša Eci-

jļjla (Ecekiela) Borucha Jēkaba dēla
^losberga mājas testamentu, kā
Mi visas personas, kurām ir kaut kā-

jas tiesības uz mirušā Ecekila (Ecekiela)
Jjorucha Jēkaba dēla Slosberga man-

tojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, _ legata-
rijiern, fideikomisarijiem, paraddevejiem

u t. t., pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteiku-
šas no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, bet_ testamentu pasludinās par
likumīg ā spēkā gājušu.
Rīgā, 6. jūlijā 1925.g. L. 1&3526.

Priekšēdētāja v. D. C i m m e r m a n s.
7893 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiinod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. P- un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Marijas Jāņa m.
Adrmson un Annas Jāņa m. Eglīt lū-
gumu uzaicina visas personas, kuļam
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1925. g. 7. jūlijā
publicēto 1924. g 2. februārī mirušā
JMabes pag., .Kaktiņ" mājas īpašiieka
atraitņa Jāņa Kārļa dēla Adām-

s o n a mājas testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Jāņa Kārļa d. Adamsona
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā: mantiniekiem, legata-
rijiem, lideikomisarijiem, paraddevejiem
u. 1.1., pieteikt savas tiesības, preten-

zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteiku-
šās no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, bet mant. līgumu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 7. jūlijā 1925. g. L. M-S073
Priekšsēdētāja v.D. C i m m e rm a n s.

7894 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014.un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pec 1924. g. 25. nov.
Breslava, Vācijā mirušās baronīetes
Dagmāras fon V o 1 f, dzim. fon
Mengden ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditoriem u t. t., pieteikt šis
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.
Jaminētās personas savas tiesības

sugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
"viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
R'gā, 14. jūlijā 1925. g. L. J* 3637
Priekšsēdētājav'D. Cimmermans.

f397 Sekretārs A. Kalve.

"5gas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
« civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.

™mafa paziņo, ka pēc 1920. gada
*£_ decembrī Golgovskas pagastā mi-
ja» Kārļa Andreja dēla B 1 e k t e

atklāts mantojums un uzaicina,
**B ir uz šo mantojumu, vai

Kar.i ar to, tiesības ka mantiniekiem,
«gatanjiem , fideikomisarijiem, kredito-
ļ£m un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
jj *'.jfu mēnešu laikā, skaitot no

sludinājuma iespiešanas dienas.

«iiš-mi n!tās Personas savas tiesības
vina ?uz?'a<lrti termiņā nepieteiks, tad
y

5 atzi« kā šīs tiesības zaudējušas.
«'Sā , 1925. g. 14. jūlijā. L. te 3246.

8
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3.civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011'., 2014 un 2019. p.p.

paziņo, kāpēc 19 2 g. 2. martā Rīga
niiruša mājīpašnieka Kazimira Jāzepa
(Josifa) dēla Kupcis (Kupcis) —

o m i 1 g a ir atklāts manto-
lums un uzaicina, kam ir uŽ šo

mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
*a mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem , kreditoriem u. t. t., pie-

teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
ienešu laikā, skaitot no ši sludi-

nājuma iespiešanas dienas
Ja minētās personas savas tiesības

augsi uzradītā termiņā nepieteiks, tad
V|ņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušss.

Rīgā, 14. jūlijā 1925. g. LJ*;3633.
Priekšsēdētāja v.D. Cimmermans.*3jjg___Sekretārs

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1924 g 6. jūlijā
Ikšķiles pagasta mirušās Tinužu mui-
žas jaunsaimniecības Ns 30-F īpaš-
nieces atraitnes Marijas Mārtiņa meitas
Rozītes, dzim Aren, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ai to, tie-
sības ka mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1925. g. 14. jūlijā. L. J* 3642.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

8400 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 17. de-
cembri Rīgā mirušā Artura Jāņa dēla
Valtera ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisari-
jiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1925. g. 14. jūlijā. L. >6 3638
Priekšsēd. v. D. Cimmermans

8399 Sekretārs A. Kalve.

Mim. imMftim rtilMlj» osim.
pamatodamas uz civil. ties.likuma 1460"
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
ļa? 25. jūnija 1925 gadā atklātā sēdē
nolēma kooperativu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā, 466. numurā, II. iedalījumā
atzīmēt, ka ar Sēlpils krāj-aizdevu sa-
biedrības pilnas biedru sapulces lēmumu
no 1925. g. 15. marta pārgrozīti sabie-
drības statūti.

Biedribss valdes sēdeklis atrodas
Sēlpils pagastā.

Jelgavā, 3. jūlijā 1925. g 8078
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

J. S k u dr e.
Sekretāra v. Fr. Kaprālis.

Rīgas apgabali 3. civiinod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Gecels Salomona d.
Gutmans un Seine Eliasa meita Gutman,
dzim. Muller noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra E. Traut-
solta 1925. g. 30. jūnijā reģ. te 3569,
ar ku[u viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 14. jūlijā 1925. g. L. te 3634.
Priekšsēdētaja v D. Cimmermans.

8413 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Jozefs Judela dēls
Vilkins un Goda Eliasa meita Vilkin,
dzim. lckin noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra V. Kanska
1925. g. 2. jūlijā -reģistra 1* 4175,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslē-
dzamo laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. paredzē'o
laulšto mantas kopību.

Rīgā . 14 jūlijā 1925. g. L, te 3650
Priekšsēdētāja v. D. C i m m e r m a n s.

8412 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1922 g. 23. martā mirušā Kārļa
Kriša d. Berga atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legat., fidei-
komisatiem, kreditoriem u. t. t„ pie-
teikt savas tiesibas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 7. jul. 1925. g. I te 1443/25
Priekšsēdēt. v. R. M ii 11e r s.

8250 Sekretāra v. (paraksts).
Jelgavas apgabaltiesa,

» civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. ur,
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 5. d?cembri 1923. g., mirušās
Nechas Haima m. Izraelson apstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
divpadsmit mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanasdienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs
oar spēku zaudējušām.

Jelgavā, 7. jūlijā 1925 g. L.Ns 1146/25
Priekšsēdēt. v. R. M ii 11 e r š.

8251 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
Ī07C pp. pamata uzaicina visus, kam

J7. 19. maija 1910. g.- miruša Jē-
kabpils apriņķa, Nere!as_māju .Mūrniek"
īpašnieka Jāņa Jāņa d. Udre atstato man-
o urnu kāda.5 tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, iideikonīisariem, kreditoriem
u. 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. jūlijā 1925. g. L. te 1350125
Priekšsēdei, v. J. Skudre.

8323 Sekieta-a v. (parakstsV

jēiīiti. mM\\mi īiiiiifitljis oeiiļi,
pamatodamās uz civil ties.likuma 1460'panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
ļas 1925. g. 9. jūlija atklātā sēde
nolēma reģistrēt Jelgavas kooperativu
.Dzelzsceļnieks", ievedot viņu koope-
rativu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 13. jūlijā 1925. g. 8430
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

J. Skudre.
Sekretāra v. Fr. K a p ra 1i a.

E.un M. Ozoliņu kustamo mantu, sa-
stāvošu no veikala iekārtas, koloni al-
precēm, alkoholiskiem dzērieniem, mēbe-
lēm un pianino un novērtētu par
Ls 185212.

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

Rīgā, 22 jūlijā 1925. g.
8752 Tiesu izpild. G r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izsildītajā

paziņo, ka 8. augustā 1925. g.. _pulksten
10 dienā, Rīgā, L. Maskavas ielā Mi 137
I. un II ūtrupē, pārdos Albinusa
Freimaņa kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 316.50

Izzināt saraksta, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, vatei pār
doJsnas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. jūlijā 1S25. g.
8751 Tiesu izpild. Grinfclds.

Latgales apgabalt. I kriminālo od.
saskaņā ar savu 1925. g. 16. jūlija lē-
mumu atsauc .Valdības Vēstnesī"
te 53, _ no 7. marta 1925. g. iespiesto
sludinājumu par Isaja Filipa dēla
Denisova meklēšanu, jo minētais
Isajs Filipa d. Denisovs ir atrasts.

Daugavpilī, 17. jūlijā 1925. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

8695 Sekretāru p. v (parakstsV

Latsaiei apgakaitn» I.kmiialMi,
saskaņa ar savu 1925. g. 16. jūlija
lēmumu atsauc .Valdības Vēstnesī"
58. numurā š. g. 13. martā iespiesto
sludinājumu par uz sod. lik 51. p. un
581. p. 3. d. pamata apsūdzētā Isaja
FHpa d. Denisova meklēšanu, jo
minētais Isajs Denisovs ir atrasts.

Daugavpilī, 17. jūlijā 1925. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

£694 Sekretāra p. v. (paraksts).

Latgales apgabaltles. I. krimināla.,
saskaņa ar savu 1925. g. 16. jūlija
lēmumu atsauc .Valdības Vēstnesī"
199. num. no 1924. g. 3. septembfa
iespiesto sludinājumu par Kārļa Annas
dēla Lorenča meklēšanu, jo minētais
Kārlis Annas d. Lorencs ir atrasts.

Daugavpilī, 17. jūlijā 1925. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

8696 Sekretāra p. v. (paraksts).

Rīgas apgabali 2. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 28. jūlijā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, liela Zirgu ielā 17,
Sobocinska, Spandega un Dāvis prasības
lietās pārdos Zelmas Zvirbul nmtamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 380.

Iszināt saraksta, novērtējumu, kā ail
'pskatīt pārdodamo mantu varēs par-
do5 anas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. jūnijā 1925. g.
8772 Tiesu izpild. Krebs.

3;gas apgabaltiesas 2 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 30. jūlijā 1925. %., pulksten
10 diena, Rīga, Elizabetes ielā te 55,

Zilbersteina un Joelsona lietās pārdos
firmas .TaitcunStolJer" kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 2296.

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

Rīgā, 8. jūlijā 1925. g.
8773 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītā/e

paziņo, ka 28. jūlijā 1925. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Valdemāra iela te 57/59
II. ūtrupē un Bruņinieku ielā te 11,
pulksten 1 dienā pārdos Jāņa Nāruna
kustamo maniu, sastāvošu no mēbelēm,
dzelzsurbjamās mašīnas elektriskā motora
t ansmisijas, dzelzs dreijbeņka, lauku
smēdes u. 1.1., un novērtētu pat Ls 3268.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
«pskatīt pārdodamo maitu vatēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. jūlijā 1925. g.
8748 Tiesu izpild. Ķ. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
ttes j izpildītājs

paziņo, ka 30jūlijā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Valdemāra iela fte 39,
Joffe prasības lieta, pārdos Berka
Usmaņa kustamo mantu, sastāvošu ao
mēbelēm, un novērtētu par La 500.—

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

Rīgā, 18. jūlijā 1925. g.
8747 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 78. jūlijā 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīga, Avotu ielā te 15, malkas
noliktavā, pārdos otrā ū'.rupē M. Ri<-
kina un B. Paikina kustamo mantu, sa-
stāvošu no būvmateriāla un novērtētu
par Ls 1240.—

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

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
8750 Ti--«u izpili O r i n f e 1 d «

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

saziņo,a 3 augustā 1925. p, pul'
t.O dienā Rīgā, L. Maskavas ielā Nfc 142-a
veikalā un Salacas ielā J>ē 7-a, p ā t d o s

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa II. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
31. jūlijā 3925. g., pulksten 10 rītā.
Olaines pagastā, Dzelvju mājās pārdos
Paulines Dzelves kustamo mantu, sa-
stāvošu no viena zirga 14 g. v., 1 egles
koka bods bufetes, 1 egles koka skapja,
1 raspuskas, 1 koka ecēšām u. t. t. un
novērtētu par Ls 211.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
8757 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa 2. iec. tiesu izpild tājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
31. jūlijā 1925. g., pulksten 11 dienā,
Olaines pag., Dzelvj j m., pārdos
Peteja Dielves kustamo mantu, sastāvošu .
no viena labības kūlēja 4 H.P. ar div-
kārtēju tīrītāju un vienu maļamo gaņģi ar
2 akmeņiem, un novērtētu par Ls 800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
tpskatīt pārdodamo mantu varēs pāt-
loianas dienā uz vietas.

8756 Tiesu izpild. L. lakstiņš.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 2. jūlijā apstipri-
nāta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Sevastians Jermolaja d J akov-
ļevs ieguvis no Olgas Pāvela m.
Jakovļevas par Ls 2000,— dzimtsīpašuma
pilsētas gruntsgaba'u 264,25 kv. saž.
platībā, atrodošos Daugavpilī I. iec.
225 kvart. it ,a" Fabrikas ielā 13, 15
un 17, Klievu ieliņā 16 un Centrāla
ielā 17.

Daugavpilī, 1925. g. 13. jūlijā. Ns 14717.

Vecākā notāra vietā viņa palīgs
A. M i ka 1k s.

8346 Sekretāra p. i. A. Felders.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Gavriļa Jāņa d. Goršakova un viņam
pisvienojušos : Geraslma Bogdanova,
Jāņa Nikitas d. Goršakova un Jova
Joņa d. Goršakova lūgumu par neku-
stamas mantas, kura viņiem pie-
der kopā ar Michailu Goršakovu, atro-
došas Rēzeknes apriņķa Rozentovas
(senāk Silajāņu) pagastā pie Voinovo
sādžas un sastāvošas no diviem zemes
gabaliem zem N» Ms 1 un 2 vienā ap-
kārtējā robežā, 59 des. 1776 kv. S3Ž
platībā ar visiem piederumiem ievešanj
zemea grāmatu reģistri, — uzaicina vis^s
personas, kufām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko_-
misijai par to paziņojuma 4 mēnešu laika
no izsludināšanas dienas .Valdības Vēst-
nesī", pretējā gadījuma nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un lū-
dzēji var tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās neku-
stamas mantas ioasniekiem bez kādiem
aprobežojumiem un neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgfutinājumu
tiesībām ,

Daugavpilī, 1925. g 7. jūlijā. N°14304.
Komisijas priekšsēdētāja v.

M. K i r j a k o vs.
8003 Darbvedis J. S t r a d s.

Rīgas apgabalties. 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5 augustā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīg-, Kurmanova iejāj* 19,
noliktavā, pārdos otrā ūtrupē sab.
.Brāļi Cers" kustamo _mantu, sastāvošu
no mršinām, un novērtētu par Ls 600.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, vatēs par-
dofanas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
8753 Tiesu izpild. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
basu izpildītājs

kūja kancleja attodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 4. augustā
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Val-
mieras ieia J\6 12, p ā t d o s akc_ sab.
.Jēkabs Beks" kustamo mantu, sastāvošu
no vāģiem, un novērtētu par Ls 600.

laain't sarakstu, novērtējuma, kā au
apskatīt pārdodamo mantu, vatēt pār
lotttnai dienā uz vietas.
8755 Tiesu izpild. V. P o ž a r i 8 k i s.

Rīgas apgabalt. 7. iec. tieru
izpildītājs

paziņo, ka 4. augustā 1925. g., palksten
II diena, Rīgā, Svētā gara konventa,
eksprešu noliktavā, otros un pirmos
torgos pārdos Izaka Ribovska
kustamo mantu, sastāvošu no manu-
fak'uras un novērtētu par Ls 305.

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

Rīgā, 15. jūlijā 1925. g.
8643 Tiesu izpild. J Kazubierns.

iKis apBab ītiuai 8. Iil tiem Izpildītais
pizloo. k* 30. jūlijā 1925. g., oolksien
10 rītā, Rīgā, Aldaru iela 1* 10, pār-
dos V. Šeludjakova kustamo
mantu, ««stāvošu no 2 elektro motoriem
un novērtētu par Ls 530. _

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

Rīgā, 14. jūlijā 1925. g.
8689 Tiesu izpild. J. Gri n i os.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 27. jūlijā 1925. g., pulksten
9 rīta, Rīgā,Bruņinieku ielā Na 73, dz. 1,
pārdos Nikolaja Rozentāla kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
un novērtētu par Ls 2200.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tpskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
doianas diena uz vietas.

Rīgā, 14. jūlijā 1925. g.
8686 Tiesu izpild J. Grinios.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 3. juiijā apstipri-
nāta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Dementijs Radiona d. un Anna
Gabriela m. Krasņikovi ieguvuši
no Klima Ivana d. Volosova par Ls 16000
līdzīgās daļās dzimtsīpašuma pilsētas
gruntsgabalu K» 5249. 39/49 kv. saž.
platībā ar ekam, atrodošos Daugavpilī,
i. iec. 16. kvart. Domes ielā 20.

Daugavpilī, 1925. g. 13 jūlijā. Ns 14715.

Vecākā notāra vietā viņa paligs
A. Mi kalks.

8347 Sekretāra p. i. A. Felders.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 9. jūlijā apstipri-
nāta dāvināšanas līguma pamata Proko-
fijs Konratija d. Kirllovs ieguvis no
Kondratija Andreja d.Kiriļova nekustamu
īpašumu Ls 1866,— vērtiba, ku(š pastāv
no zastenka Samšu izdalītā zemes ga-
bala 38 des. 480 k. saž. platībā, Dau-
gavpils apr. Preiļu pag

Daugavpili, 1925. g. 13. jūlijā. J*14693.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

A. M i k a 1 k s.
8355 Sekretāra p. i. A. Felders.

Rīgas apgabaltiesas 8 iecirkņa
tiesu izpildītājs

pazini, ka 31. jūlijā 1925. g., pulksten
9 dienā, Rīga, Gogoļa iela JMs 16,
pārdos Anša Cīruļa kustamo manto,
sastāvošu no 1 drējbeņķa un novērtētu
par Ls 340.

Izzināt sarakstu, novērtējama, kā Ml
spskatlt pārdodamo manta vatēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 14. jūlijā 1925. g.
E690 Tiesu izpild J. Grinios

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g- 7. jūlijā apstipri-
nāta dāvināšanas līguma pamata Alma
Andreja meita G a v a r ieguvusi no Rū-
dolfa Andreja d. Gavnra nekustamu īpa-
šumu Ls 2000,— vērtīoā, pastāvošu no
Ludvinovo muižas izdalitā zemes gabala
ar nosaukumu zastenok ,.Malije Usi'
)* 4, 34 des. 150 kv. asis platibā Jaun-
latgales apr. Domopoles pagastā.

Daugavpilī, 1925. g. ! 3. jūlijā. J* 14690.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

, i k a I k s.
8:59 Sekre ara p. i. A. Felders.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4 augustā 1925. g, pulksten
10 dienā. Rīgā , Goļoļa ielā J* 6-a,
pārdosJezekita Berkovica kustamo
mantu, sastāvošu no 1 kafijas aparāta
un eļļu caurlaižamās masinās un no-
vērtētu pat Ls 1000.

Izzināt saraksta, novērtējumu, kī sti
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs p»r-
tošanas dienā uz vietas,

Rīgā, 20. jūlijā 1925. g.
8693 Tiesu Iznild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8 iecirkņa
tiesu izpildītājs

arino. ka 29. Jūlijā 1925. g., pulksten
10 tīta, Rīga, Marijas ielā Na 72, pār-
dos otros torgos Jāja Brieža ku-
stamo mantu sastāvošu no čuguna
krāsnēm un c mantām, un novērtētu
par Ls 41i.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
spskītī' pārdodamo mantu, varēs pārdo-
Hjias dienā-uz vietas.

Rīgā, 29. jūlijā 1925. g.
8774 Tiesu izpild. J. Grinios.



[ Citu Iestāžu sludinājumi.

Dobeles pilsētas valde
izsludina vispārības zināš-nai, ka 4. un
5. jūlijā 1925. g., uz likumā paredzēto

laiku Dobeles pilsētā ievēlēti sekcši

uDiIoikuiiluli:
Domnieki:

No kandidātu saraksta Nr. 1
1) Riksis, Jānis
2) Grenctals, Valentīns
3) Liskop», Jānis
4) Valdovskis, Kristaps

No saraksta Nr. 2
5) Leimanis, Ludis
6) Razdovskis, Kārlis

No saraksta Nr. 3
7) Maslovskis, Kārlis
8) Vaķis, Ernes's
9) Langovskis, Krišjāni»

10) Zenerips, Ludis
No saraksta Nr. 4

nav <

No saraksta Nr. 5
nav

Np saraksta Nr. 6
11) Mūrnieks, Jānis
12) Francmans, Edgars

Kandidāti:
No saraksta Nr. 1

1) Slava, Jānis
2) Zandersons, Jānis
3) Strauss, Jānfs
4) Feldmans, Fricis
5) Veinbergs,_ Jānis
6) Autrals, Jānis
7) Brūmels, Andrejs
8) Gangnui, Ludvigs,

No saraksta Nr. 2
9) Ptiediņš, Kārlis

10) Pavils, Roberta
11) Gudrais, Jānis
12) Ramiņš, Roberts
13) Jedrovics Kristaps
14) Burabiers, Augi-sts
15) Lichtenbergs. Kristaps
16) Hartmani-ļ, Ernests

No saraksta Nr. 3
17) Bitte, Roberts
18) Stūlmans, Arturs
19) Ozols, Kristaps
20) Ilmers, Eduards
21) Pauls, Augusts
22) Jansons, Zamuels
23) Šmidts, Jānis
24) Bergmans, Vilis

No saraksta Nr. 4
nav

No saraksta Nr. S
nav

No saraksta Nr. 6
25) Vairs, Arvids
26) Dinvalds, Kārlis
27) Bētiņš, Eduards
28) Šiffers, Gothards

Dobelē, 20. jūlijā 1925. g.
Pilsētas galva J. Mūrnieks.

8726 Sekretārs K. Dinvalds.

JfKonfturence.
Dzelzsceļa materiālu apgādes 4. rajona

pārzinis 28. jūlijā š. g pulksten 12,
Jelgavas stacijā, izdos

mazākprasitājiem
l) _apm. 150 līdz 200 vagonu kūdras
ielādēšanu vagonos Slokas kūdras fabrikā;
2) aprn. 20 vagona kūdras izlādēšanu
no_ vagoniem

^
nn sakraušanu kārtīgās

grēdās vai škūnišos pie ūdenspumpēta-
vām uz līnijas Sloka-Ventspils.

Konkurences dalībniekiem jāiemaksā
Ls 200 d'ošbis naudas.

Sīkākas ziņas dabonāmas 4. rajona
kanclejā Jelgavā. 8682

lllM flllD. EfiDKOtlI DD Hlļl Dflīafa
4. augustā š.g.,_pulksten 10 diena, izdod

mazakprasitājiem

rakstiskā izsolē
20 kubikasis sausas 1. šķiras priežu un
10 kubikasis sausas 1. šķiras egļu malkas
piegādāšanu emigrantu un bēgļu etapa
punkta, Pilsoņu ielā te 13, vajadzībām.

Rakstiski piedāvājum i , apmaksāti ar
80 sant. zīmognodokli, iesniedzami līdz
minētai dienai iekšlietu ministrijas emi-
grantu un bēgļu nodaļā, Brīvības ielā
J* 37 39, istabā te 10_ iemaksājot dro-
šības naud'i 10°o apmēra no piedāvātas
malkas vērtības.

Tuvāki noteikumi par malkas piegādā-
šanu dabūjami minētā nodaļā no pulk-
sten 9 līdz 15. 8728

Apriņķa ceļ; inžeiiers Rēzeknē
1925. g. 27. jūlijā, pulksten 10, pārdos

atklātā galīgā izsolē
divus nederīgus velosipēdus.

Izsolē nosolītā suma samaksājama
tūliņ uz vietas. Izsole notiks apriņķa
ceļu inženiera kanclejā Rēzeknē, Dārzu
ielā te 37, kur ari var iepriekš apskatīt
abus velosipēdus. 1 8589

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
Latv. pasi ar te 22991, izd. 19. septembri
1923. g. no Daugavpils pref. uz Mooša,
Ārija Leiba d. Špungin vārdu, kā piet.
par nozaudētu. 7722

Kraslivas plītētas latfetn pamatskolai
tūliņ vajadzīgi

skolas piriii
un

skolotājs (-ja)
ar pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām.
Skolas pārzinis vēlams muzikals _

Kandidāti (-es) tiek uzaicināti pie-
teikties rakstiski pie Krāslavas pilsētas
valdes, iesniedzot attiecīgus dokumentus

Alga no valsts līdzekļiem, pēc val-
dības noteikumiem.

1 Pilsētas galva (paraksts).
8660 . Sekretārs J. Sūrums.

Rīgas polic. 2. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 30. jūlijā pulksten
10 rītā, Architekta ielā te 1, dz. 1,

pārdos otrā ūtrupe
jaņa T e m b e i g a kuitamo mantu, sa-
stāvošu no vienu drukājamo rok« presi
firmas R. O. Krigera.
8654 Priekšn p. v. i. K. V a 11 e n b e r gs.

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec.
dara zināmu, ka pamatojoties uz Ludzas
apr. 2. iec. miertiesu, izpildu rakstu no
š. g. 25. jūnija te 2622/181. 31. jūlijā
š. g. pulksten _2 diena, Pildas pagasta
Brodaižu pietna
atklātā vairāksolīšanā

pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pil-
soņa Nikolaja Nikitina kustama mantību,
sastāvošu no viena arkla.

hzināt sarakstu novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
8733 Priekšnieka pal. (paraksts\

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec
dara zināmu, ka pamatojoties uz Lat-
gales apgabaltiesas kriminalnod. rakstu
no š. g. 30. apriļa Ns 10313, 31. jūlijā
š. g. pulksten 12 d enā, Eversmuižas
pagasta, Jakšu ciemā

atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu, tiks pārdota pil-
soņu Davidanu kustama mantība, sastā-
voša no vienas govs

Izzināt sa>ākstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu vatēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

8732 Priekšnieka pal. (paraksts).

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec
dara zināmu, ka rentes parāda naudas
piedzīšanai Zvirgzdines pagasta Maļinov-
kas folv. 31. jūlijā 1925. g. pulksten 12
diena

atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu tiks pārdotā pil-
soņa Eduardu Bindemana kustama man-
tība, sastāvoša no viena trauku skapja
un viena drēbju skapja. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

I

apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
8736 Priekšnieka pal. (paraksts).

™

Rīgas polic. 8. iec priekšnieks
dara zināmu, ka 1. augustā š. g., pīkst.
10 rītā, Matīsa ielā te 40/42, dz. 47,

mis vairāksolīšanā
Vilim S t i n k a t a m piederošas mantas,
sastāvošas no dažādām mēbelēm, no-
vērtētas par Ls 130,50 īres par?da seg-
šanai, saskaņa ar Rigas III. rajona īres
valdes izp. raksta no 13. jūnija 1925. g.
te 2668.

Pārdodamas mantas varēs apskatīt
minētā diena norādītā vietā.
8758 Priekšnieka v. (paraksts)

Lipnas iec. polic. p-rkšn.
izsludina zināštnai, ka 27. jūlijā pīkst.
10 ritā, pie lipnas pag. valdes telpām

umrihsoliJnnfi
pret tuliteju samaksu pārdos pils.
Jānim M e i j e r a tn piedētos s sekošfts
mantas: raļba govs novērtēta pat
Ls 70.—, dēļ Ls 57 39 naudas segšanas.

Lipnā, 15. jūlijā 1925. g. te 2027.
8667 Priekšnieks (pataksts).

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 2. iecirknī
izsludina par nederīgu nozaudēto iekš-
zemes pasi te 4228, izdotu no Jaun-
jelgavas apr. pr-ka palīga 2. iec. 19. au-
gustā 1922. g. uz Jāņa Andreja d. Piņ-
ģerota vārdu. 8727

Rīgas prefektūra izsludina pai -^rīgu ieroču turēšanas atļauju >fe 576m;!
izdota no Jēkabpils aprinka
16. septembrī 1924. g Bertai AJRm. Caiber, kūja pieteiKusj šoatļauju
nīzaudetu. ', 1

Bļ
Nozaudēta Latvijas skolotāju>

kases dalībnieku grāmatiņa Ns m,
Hedvigas Sternberges vārda , sktitit '
nederīgu. J°fl

Dažādi sludinājumi.

Api«u un ādu akcijuMsabiedrības „Buffalo «m
uzaicina minētas sabiedrības 100 abi
zem te 03661-03760 ieskaitot (pa[£
fām ziņot?, ka viņas nozudušas^ , ni
zīstamo īpašnieku _uzrādīt t*s sabiedē
valdeisešu mēnešu laikā, skaitot,sludināšanas dienas.

Gadījumā, ja šās akcijas sešu mmlaika netiks _ uzrādītas, viņas skati!»
par nederīgam, bet personai, kura p»
ņojusi par pazušanu,

tiks izdotai jaunai alti
zem tiem pašiem numuriem. j^

Latviešu laobalno. donu. .ilimr m
saskaņa __ ar pilnas sapulces 1925. j
30. jūnija lēmumu,

uzaicina biedrus
saus pirmskafa aizdevumus līdz Lsln ..
saņemt_ atpakaļ līdz 31. decembrim h

Pretējā gadījumā par tieTt °/o°/o vaii
nemaksās un pašus aizdevumus pjļ
skaitīs sabiedrības rezerves kapitāli»
8379 1 Valde.
?osammaĒtmmjLUkMimvmBa^ms^mi

Ņevas stearīna akciju
sabiedrība Rīgā

sasauc 13. augustā 19^.S. g., pulksta
2 p. p. valdes telpās, Rīgā, Vaļņu Mi
te 3/5, dz. Mi! 12

ārkārtēju pilnu akcionāru
sapulci.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatu personu vēlēšanas
1) Jautājums par statūtu grozījumi»
3) Dažādi jautājumi.
8779 Sabiedrības valde.

Vērgales pagasta,
Liepājas apr., 6-klasigai pamatskolai

(caur Grobiņu) vajadzīgs

i. skoloi (-ja).
Skolotāji (jas) ar pilnas pamatskolas

tiesībām, tiek lūgti 15. augustā š g.,
pulksten 1 dienā, ierasties Vērgales pag.
namā personīgi, pie pagasta padomes
uz nolīgšanu, vai līdz nrnēt:m laikam
pieteikties rakstiski iesniedzot vajadzīgos
dokumentus

Alga un zeme pēc valdības noteiku-
miem, brīvs dzīvoklis, apkurināšana un
apgaismošana.

Ptiekšroka sabiedriskiem darbiniekiem
un muzikāliem.
8715 3 Pagasta valde.

Kļūdas izlabojums.
Trikātas pagasta valdes, Valkas apr.,
.Valdības Vēstneša" 146. num. 4 lapp.
iespiestā sludinājumā JMb 6133, Grigora
pases lietā ieviesusēs kļūda, ir ie.-pie?ts
„Dava Kārļa d. Grigora", kas nepareizi^
vajaga būt „K5rļa Dāvā d. Grigora'.

8724
Rīgas pilsētis valdes finansu nodaļa

paziņo, ka pazaudēta un tādēļ atzī-
stama par nederīgi penzijas grāmatiņa
te 306 uz Vincenta Maizuš-Maiziņ
vārda. 87*5

Ziemupes pagasta valde, izsludina pat
nederīgu; ka nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no Upesmuižas pag.
valdes, Aizputes apr., 9. septembrī
1922. g. zem te 1756 uz Jorena Andreja
dēla Strīķis vārda. 8631

.^???HBMMMMMMHMgHgBlFm

Ikšķiles pagasta
Turkalnes 1. pakāpes pamatskolai

vajadzīgi:

skolas pārzinis
(muzikāls) un

skolotāja.
Velēšanas notiks 2. augustā š. g.,

pulksten 2 diena, Ikšķiles pag. padomē,
Ikšķiles pag. nama.

Kandidātus (-es) ar pilnas pamatskolas
skolotāju tiesibām, lūdzam pieteikties
iepriekš pagasta valdē, iesniedzot lū-
gumu un dokumen us, vei ari ierasties
tieši uz vēl šan?m.

Tuvākā dzelzsceļa stacija — Ikšķile,
pasta stacija — Ogre.
8704 2 Pagasta valde.

Maksāt nespējīgā parādnieka Lēto
Hirša d. Steklova zvērināts kurat».
zvērināts advokāts Grigorijs Rubinštek
Rīgā, Kr. Barona ielā dz. 4, 21. jn|
1925. g. uzaicina maksāt nespējīga p-
rādnieka Leiba Steklova kreditorus t

pil Hlora litri,
kūja nolikta š. g. 31. jūlijā, pīkst II,

Rīga, Kr. Barona iela te 4, dz. i

Dienas kārtība:
1) iepriekšēja visuma norēķina sastādi-"
šana; 2) klātesošo kreditoru un zvēli-
nāta kuratora pilnvarošana būt par kon-
kursa masas rīkotāju un valdītāji:
3) tiesas depozitā atrodošās naudas Iz-
ņemšana un iemaksāšana Latvijas banti.
kā noguldījumu un 4) saimnieciski «r.
dažādi jautājumi.

Zvērinsts kurators, zvērināts advokāti
8767 G.LRubinšteinsMMUB^^mMmBm^am&aBĒettKeMmU^Ēk

': :

Latvijas
Zemnieku Banka

pamatojot'es uz statulu § 8 izsludina par nederīgām sekošas pa-
gaidu apliecības un Kvitēs par savā laikā iepirktām akcijām, uz

kufām tālākas papildu iemaksas nav izdarītas pa'edzētā laikā:

Ns Ns 460, 1103, 1205, 27, 326, 576. 1921, 2003,
1203, 1204, 1206, 481. 2031, 866, 1278, 2002, 1111.
153, 1080, 416, 581, 2251, 454, 2038,151,177, 405,
459, 502, 582. 592. 2452., 580, 591, 463, 587,

2412, 1326, 1076, 1005.
Ja divu nedēļu laikā vajadzīgās iemaksas iz Izsludinātām

šeit kvītēm neienāks, tad a'tiecigTs akcijas, saskaņā ar statūtiem,
tiks biržā izpārdotas.

Zināšanai pievedam attiecīgo statūtu pjragrafu,
§ 8. Ja akciju parakstītājs no bankas valdes iz ludinātā
laiki nenolidzina kādu uz pagaida apliecību attiecīgu ie-
maksu — valde iekasē no viņa bankai par labu par katru
nokavltu di'nu rentes un soda naudu, rēķinot gada 6°/o
rentes un 6°/o soda naudu. Laikā nesamaksāto pagīidu
apliecību numurus tūliņ pēc termiņa notecēšanas izsludina
.Valdības Vestn sī" un vittējos laikrakstos, un ja divu
nedēļu laiki uz viņām at'iecīga iemaksa na ' ienākusi —
bankas valdei ir tie ībns šādas apliecība» pārdot uz bir-
žas caur mākleri. Uz nek"rtga maksritāji vīrdu izdotas
pagaidu apliecības izsludina par nederīgām, un liem kas
viņas ro jauna ieguvuši, izdod jaunas apliecības zem
tiem pašiem numuriem, atzīmējot, ka v'ņas izdotas cita,
noteikta laikā nesamaksātu, apliecību vietā. No -urnas,
kara ienāk caur pagaidu apliecību pārdošanu, banka at-
velk savus izdevumus, kā ari notiktās rentes un s3da
naudu un no a vilku ma sedz iztrūkumu, kāds radies pa-
takstītšja nokavēta m. ks^jumā. Atlikumu izdod agrf>"

2 kam pagaidu apliecības īpašniekam. 857»

MGŽU ClGP81*t£llllGntS pulksten 12 dienā,

jauktā izsolē, a
ar pecizsoli 7. augusta 192 5. g., pulksten 12 dienā

scfcošus būvdarbus,
saskaņā ar pagaidu noteikumu 2. p. par dabu izdošanu un materiāla piegādā-
šanu valsts iestādēs (.Valdības Vēstn " te 95" — 1924. g.):

1) Kiustpils virsmežniecības dzīvojamās ēkās kapitāla remonta
darbus Līvānu miestā; iemaksājamā drošības nauda Ls 200.—

2) Piebalgas virsmežniecības IV. (SērmukTu) iecirkņa mežziņa dzīvo-
jamās ēkas kapitālā remonta darbus Banužu muižā caur Dzērbeni;
iemaksājama drošības nauda Ls 200.—

3) Rembates virsmežniecības IV. (Lauberes) iecirkņa mežziņa dzī-
vojamās ēkas pārbūves darbus Lauberes muižā, caur Rembati;
iemaksājama drošības nauda Ls 300.—

Rakstiski piedāvājumi ar 40 sant zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar uz-
rakstu: ,Uz 1925. g. 4. augusta būvju darbu izsoli' un lūgumi ar 40 sant. zlmog
nodokli, dēļ pielaišanas mutiskā solīšanā, iesniedzami kopā ar drošības naudu
līdz 4. augustam 1925. g., pulksten 12 d'enā, Mežu departam., Kalpaka bulv. te 6.

Izsoles no'eikumus, maksas aprēķinus un plānus var saņemt Mežu departa-
mentā, Kalpaka bulvāra te 6, dz. 10, ist. Ne 8, no pulksten 9—15. 8771

Kara ioiitriia kara M\wMipMa Dangargil: ppa.
Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā te 26, grupas kanclejā, izsludina

iauktus torgus
30. jūlijā 1925. g., pulksten 12,

car elektriskās apgaismošanas pārbūves darbu izvešanu
Daugavpils cietoksnī, ēkās NeNe 11 22 un 49 un elektrisk. gaiss
vadu tikla pā būvi, Daugavpilī, Jātnieku pulka rajonā un jumtu

remontu darbu izvešanu turpat, ēkās Ne 87 un 97.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, piedalīties mutiskā

solīšanā, apmaksāti at attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupai torgu dienā
līdz pulksten 12

Pie piedalīšanās torgos jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmērā no apsti-
prinātu darbu maksas aprēķinu sumam.

Darbu maksas aprēķinus un noteikumus var apskatīt darba dienās no
pulksten 9 līdz 15, Daugavpils grupas kanclejā. 1

Torgl galīgi. 8680

Apriņķa ceļu inženiere, Rīgā
i. g. 5. augustā pīkst. 10 sava kanclejā

Izdos galīgā Izsolē
2120 tek. mfr. gara ceļa labošanas darbus starp Ķemeru staciju un Tukuma

Slokas lielceļu. Drošības nauda Ls 500.— 2
Tuvākas z'ņas kancltjā Rīgā, Lāčplēša ielā te 24. dz. 7. no 9—15. 8777

Apriņķa ce|u inženiera, Cēsīs
1925. g. 4. augustā pīkst. 10, savā kanclejā Cēsīs, Lielā Dārza ielā te 4b,

Izdos lankta (mutiskā un rakstiska) salijā izsolē
Ērgļu tilta pār Ogri remanta darbue.-

Drošības nauda Ls 200.—
Tuvākas ziņas ik darbdienas no pīkst. 9—15, kanclejā, Cēsīs. 3 8683

JŪRNIECĪBAS DEPARTAMENTS
izsludina uz 1925. gada 30. jūliju plkst. _ 12 dienā, Finansu ministrijas namā,

Valdemāra iela Ns ia,

rakstisku sacansibu
vedināšanas Ietaises ierīkošanas darbu izdošanai. Drošības nauda — Ls 2C0.—

Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz techniskā daļa, Rīgā,
Valderriara ielā te 1-a, katru darba dienu no pulksten 9 lidz 12. 2 8684

Rf ņ transporta Mallonā
līga, Pe,nnvas iela te 19, (Cēsu kazatmes) 1925. g. 4. augusta pīkst. 10 rīta,

tiks pārdoti vairāksolīšanā
iiiiii nederīnī Mliam seši lini. ,



(Tiesu sludinājumi.
i

Pinas apgabalties. I civilnodaļa
V,dv proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
Šo 311 P- P- pamata, uz Heinricha-
Andreasa Jakoba lūgumu viņa prasības
kpū pret Ēriku Jurgenberg un Alfredu-
Heinrichu Vilhelmu Roberta d. Jakobs
„«r Vilhelmines-Dorotejas-Renatas- An-

Sreasas Vilhelma m. Jakobs testamenta

«trīšanu par nederīgu, uzaicina Alfredu-

He inrichu-Vilhelmu Roberta d. Jakobs

wa dzīves vieta prasītajai nav zināma,

ierast ies tiesā četru mēnešu laika no šī
«ludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no lū-

»ūrriu, pilnvaras apliecībām un sprieduma.
Ja atbildētājs noliktā laika neieradīsies

cersonīgi vai caur pilnvarnieku , tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā. 6. jūlijā 1925. g.
Priekšsēdēt. b. v. R. G a i g a 1 s.

7922 Sekretārs J. S m e i 1s.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
M civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. P- un Balt. privāttiesību

^
kop.

245L p. pamata, uz Augusta Jāņa d.
Julla pilnv. zv. adv. E. Grinberga lū-
gumu uzaicina visas personas, kūpam it
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesa 6. novembri 1923. g.
publicēto 1923. g- 3. augusta mituša
Liepaa pag. .Julla* (Jurla) mājas atraitn.
2otij«s (ZappaO Augusta-Karļa m. Julla

au Jurla dz. Anderson notar.testamentu
ii ari visas personas, kujam ir kaut
kMas tiesības uz mirušā Zotifas
(Zappas) Augusta-Kfrļa m. Julla ari
Jurla mantojumu vai sakara ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, paraddevejiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
k-runas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās pat likumīga
ipēkā gājušu.

Rīgā, 7. jūlijā 1925. g. L. N» 3582

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
7889 Sektetars A. Kalve.

kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisatijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai s e š_ u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.*

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

Rīgā, 1925. g. 30. jūnijā. L te 3233

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
7274 Sekretārs A. Kalve.

Ržgas apgabaltiesas 3. civiinod.
az dv. ties. lik. 2011., 2014_ un 2019.
o. p. pamata paziņo, ka pec 1913. g.
8. aprilī Palsmanes pagastā mirušā
.Kalna-Stalda" māj. īpašn. Jēkaba Pāvula
dēla D z e n ī š a ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam it uz šo mantojumu, vai
sakara 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
iugša uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesibas zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 30. jūnijā. L te 3465
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7275 Sekretārs A. K n I v c.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijā n 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 29. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Strādnieku fiziskās kultūras biedriba
.Enerģija* , at valdes sēdekli Rigā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
7542 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 6. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedriba:
.Kaucmindes mājturības semināru bei-
gušo audzēkņu biedrība", ar valdes sē-
dekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
7561 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 29. aprija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedriba:
.Piņķu vietējo mednieku biedrība", ar
valdes sēdekli Piņķu pag.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
7543 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
5079. p. p. un Balf. privāttiesību kop.
'2*51. p. pamata, uz Kārļa Jāņa d
Spēle lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām it kaut kādas preten-
zijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesa
7. julijā 1925. g. publicēto 1925 g.
5. apr. mirušā Valmieras pag. .Gruzde"
mājas īpašnieka atraitņa Gusta Pidriķa
d
^

Bīrava ari Bīrau notar. testamentu,
ka ari visas personas, knifam ir kaut kā-
das tiesības uz mir. Gusta Pidriķa d
Birava ari Bīrau mantojumu vaisakarā ai
šo mantojumu, kg mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, paraddevejiem u.
t. (., pieteikt savas tiesības, pretenzijas
im ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
knas dienas.

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

Rieā. 7. jūlijā 1925. g. L. te 3521
Priekšsēd. v. D. C i m me i m a n s.

7891 Sekretats A. Kalve.

R'gas apgabalt. 3. civiln.,
«a civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
3. p. pamata, uz Ievas Pētefa m.
Dumpe, dz. Veidman, Jāņa Jāņa d.
Dumpe un citu lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kūjām ir kaut kādas pretenzijas,
ttridi vai ierunas pret šai tiesā 7. jū-
lijā 1925. g. publicēto 1924. g. 5 okt.
«masa Stukmaņa pag, .Plupinu* mājas
ī pašnieka Jžņa Jāņa d. Dumpe testa-
mentu , kā ari visas petsonas, kuram
'» _ kaut kādas tiesības uz mirušā Jāņa
«ņa d. Dumpe mantojumu vai sakarā
sr šo mantojumu, kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, paraddevejiem u.

_ *-pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
j*[oņas minētai tiesai sešu mēnešu
ta'kāi skaitot no ši sludinājuma Iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
"d minētas personas atzīs ka atteikušās
*> ierunām un zaudējušas savas tiesībaSj
6testamentu pasludinās par likumīga
»t*ā gājušu.

«jeā, 7. jūlijā 1925. g. L.J*3444
- P'iekšsed. v. D. C i m m e r m a n s.
!2lH Sektetats A. K a 1 v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civiinod.
?* civ. ties. lik. 2011., 2014. un TO19.
P- P- pamata paziņo, ka pēc 1623. g.

? jūnija Sēļu pagastā mirušā juunsaim-
™! ka Roberta Voldemāra Jāņa dēla
*ļj' u s k o p a ir atklāts mantojums un uz-
r*-"kam uz Jo mantojumu, vai sakarā at
{_'.. "esības ka mantiniekiem, lega-
«Hi'tn, fideikomisarijiem, kreditoriem

_ '<-. pieteikt šīs tiesības minētai
?**" «eiu mēnešu laikā, skaitot no

v?
*ņājuma iespiešanas dienas.Vaid.

*i minētās personas savas tiesības
??S»a uzradīta termiņā nepieteiks, tad
*"_?* atzis kā šīs tiesības zaudējušas.
* 81.1925. g. 30. jūnijā. L te 3579

777"ekšsēd. v. A. Blumentals./b Sektetats A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
7079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 4. martā 1925. g., Iecavas pa-
gastā mirušā Jufa Miķeļa d. Burkāna
atstato mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatar., fideikomisar., kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt aavas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
pat spēku zaudējušām.

Jelgavā, 4. julijā 1925. g- L. J* 1670/25
Pr iekšsēdēt. v. J. Skudre.

8062 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus. k?m
būtu uz 27. decembrī 1908. g., Bauskā
mir. Isera Bēra d Bermaņa atstāto man-
tojumu kādas tiesibas kā mantin., ieg*t.,
fideikomisar em, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 30. jūnijā 1925. g. L..NŠ1631/25
Priekšsēd. v. J Skudre.

7996 Sekretārs K. P u s s a i s.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 13. nuija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,Ja-nbebru bibliotēkas biedrība", ar
valdes sēdekli Bebru pag.

Nodalīs pārzinis E g 1 ī t s.
7627 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 6. maija
lēmumu reģistrēti Matīšu patērētāju bie-
drības biedru pilnā sapulcē 29. martā
\n » . g. pieņemtie statūtu 12. un 53 §§
grozījumi.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
7158 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p._ pamata, uz Jāņa Jēkaba d.
Udrisa lūgumu uzaicina visas personas,
kujam ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai Ierunas pret šai tiesā 7. julijā
1925. g. publicēto 1923. g. 29. okt.
miruša Rozēnu pag. .Kraukļu" mājas
īpašnieka Jēkaba Tena d. Ūdra pu-
blisko testamentu, kā ari visas personas,
kuram ir kaut kādas tiesības uz mir. Jē-
kaba Tena d. Ūdra mantojumu vai sakarā
at šo mantojumu, kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, paraddevejiem
u. t. t., pieteikt savas _ tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
io ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 7. julijā 1925. g. L. te 3500
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

7890 Sekretārs A. K n I »-

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
« civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, ka pēc 1?25. g. 24. aprilī
Rīgā miruša Mozusa (Movša) Arona
Berka d. B e s k i n a ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
tnantiiekiem, legatariem, iideikoraisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 7. julijā 1925. g. L. J*3539
Ptiekšsēd. v. D. C i mm e t m a n s.

7903 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1920. g_
22. novembrī Lēdurgas-Turaidss draudzē
mirušā Vidrižu pag. .Kalnu-Ennu" mājas
īpašnieka Ādama Pētera d. T e n t e 1 a
it atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šomantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vestn."

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

Rīgā, 1925 g. 30. jumja. L te 2394
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7270 Sekretārs A. Kalve.

Fjgas apf «baltieši» 8» c$v!I*ji*k
az civ. ties. lik. 7011., 2014. un 3019
p.p. pamata paziņo_ ka pēc 1901. g
4. jūnijā Rīgā miruša Heinricha (Indriķa)
Vilhelma dēla J a k o b s o n a it at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar
to, tiesības kā mantiniekiem, Isca-
tarijiera, fideikomisarijiem, kreditoriem
a. 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. 30. jūnijā. L te 3482

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
7271 Sekretats A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnoef
ai clv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1910. g
7. oktobrī Rīgā miruša Jāņa Jāņa d
V e i c e r a ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai

sakarā at to, tiesibas kā mantiniekiem,
fegatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteik _ šīs tiesības
Minētai tiesai , sešu mēnešu laika
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
Sienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās petsonas savas tiesības

augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 30. jūnijā. L te 3462

Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7272 Sekrēta*» \. K i " -

Kigas apgabaltiesas 3. civiinod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g_
26. septembrī Bieriņu pagasta Ozolciema
mirušā Pētefa Kriša dēla I s e i k a
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
iešu mēnešu laikā, skaitot no si
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī.' _^

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

ziņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 1925. g. 30. jūnijā. L te 3136
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7273 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
oz dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1923. e_
25. decembrī Gulbenes draudze miruša
Jaungulbenes pagasta .Austriņu" mājas
īpašnieka Pētefa Pēlēja d. A u s t r i ņ a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
az Jo mantojumu, vai sakaiā at to, tiesības

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 22. janvārī 1914. g. mirušā
Bebrenes pag. .Skrimbovka II." māju
īpašnieka Jāzepa Kantana atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti;:iek., legat.
Hdrikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesibas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājums iespiešanas
dienas

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīs
rar spēku zaudējušām.

Jelgavā, 4. julijā 1925. g. L. te 1366/25
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

8067 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgaoalilesa,
18 jūnija 1925. gadā uz Klāva
Kalēja lūgumu, 18. marta 1920 g.
likuma un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p., nolēma: '

1) parādu 600 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Jankeļa Ābrama d. Heiman-
sona vārdu 900 rbļ. pirmvērtības lielumā
un 1912. g. 4. aprilī ar žurn. te 3637,
nostiprinātas uz Klāvam Pētefa dēlam
Kalējam, pieder, nekust, mantas Liepājā, ar
krep. te 3637, atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm;

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

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

Liepājā, 1925. g. 30. jūnijā. te 344 25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

7398 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
18 jūnijā 1925. g. uz Nochima
Rozalera lūgumu un pamato-
joties uz 18. marta 1920. g. likumu
un civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.,
n o 1 ema1) paradu 3000 rbļ. pec obligācijas,
izdotas uz J. C. Šneidera vārdu 7500 rbļ.
pirmvērtības lielumā 1884. g. 10. sept.
nostiprinātas uz Nochima Ošera dēlam
Rozalera m, piederošas nekustamas
mantas Liepājā, ar krep. _ te 482, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visiem procentiem;

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

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

Liepājā, 3. jūnijā 1925. g. te 394/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

7396 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājos apgabaltiesu,
30. jūnija 1925. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 2625 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Dundagas fideikomisa
vārdu un 1883_ gadā 23. aprilī, nostipr.
uz Ansim Kāilsbergam piederošas
nekust, mantas .Laustik" māju ar krep.
Ns 1147, — atzīt par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visām procentēm un
pašu obligāciju par iznicinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parada iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 3. julijā 1925. g. J*827,24
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a ms.

7843 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc, lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p. p. pamsta uzaicina visus,
kam būtu uz 22. oktobrī 1895. g , mirušā
Kalkūnes pag. .Grāveļu" māju īpašnieka
Francišeka Grāvēja atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantitiekiem
legatariem, fideikomisariem, kreditor em
u. t. t., pieteikt savrts tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tetmiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
pat spēku zaudējušām.

Jelgavā, 4. julijā 1925. g. L. te 1651; 25
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

8C66 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
ja.civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamats uzaicina visus, ksrr
būtu uz 2i. februārī 1924. g., Tukumā
mir. Kriša Kārļa d. Dārznieka alias Gert-
nera atstato mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laika, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati;
pat speķu zaudējušām.

Jelgavā, 4. julijā 1925. g. L. J* 1671/25
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

8065 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 22. oktobrī 1923. g., Tukumā
mirušā Friča Tooma atstato mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, legatar.,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesibas šai liesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
pat spēku zaudējušām.

Jelgavā, 4. julijā 1925. g. L.JsfeI 649/25
Priekšsēd. v. J. Skudre.

8064 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtuuz 17. oktobrī 1923. g., Irlavas pa-
gastā mirušā Jāņa Kriša d. K o k 1i š a
atstāto mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legat., fideik., kred. u. 1.1., pie-
ieikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 4. julijā 1925. g. L. te 1669/25
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

8063 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
18. jūnijā 1925. g. Lizes A k š ej
lūgumu un 18. marta 1920. gada
lik. un civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.
nolēma:

1) parādus pēc sekošām obligācijām
nostiprinātām uz laulātiem Jānim Miķeļa
d. Akšelim un Lizei Ernesta m. Akšelei,
dzim. Sudmalei, piederošas nekustamas
mantas Liepājā, ar kreposta te 1689
un proti:

a) 6000 rbļ., 1903. g. 7. maijā ar
žurn. Ns 512 uz Richarda Kārļa d. Jach-
maņa vārdu 7000 rbļ. pirmvērtības lie-
lumā; b) 2000 rbļ., 1911. g. 19. janv.
ar žurn _ >6 77 uz Friča Friča d. Jakob-
sona vārdu un c) 2500 rbļ. 1912. gadā
14. aprilī ar žurn. te 556 uz Zanno
Lapiņa dēlam S i k s n e, — atzit
par pilnīgi samaksātu līdz ar visiem
procentiem;

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemes grā-
matu nod. minētā parādu izdzēšanu iz
zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozītā līdz kreditora ierašanai, kujam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 30. jūnijā 1925. g. Na324 25
Priekšsē* ti.b. V. B i e n e n s t a m s.

7400 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. jūlija 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 3. jūnijā 1924. g., mirušās
Zuzannas Emmas F i š e r un 6. maijā
1925. g. mirušā Emiļa Kristapa Fi-
še r a mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, tideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kujam nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzīti s
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 14. julijā 1925 g. Na869-m'2o
Priekšsēdēt. b. V. B i e n e n š t a m s.

8493 Sekretārs A. Kasperovičs

LlepSlas apgabaltiesa,
uz sava 13. jūlija 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 20. d cembri 1922. g.,
Ventspilī miru'ās Ort.s Jāņa meitas
Helner tEtner) mantiniekus, Kreditorus,
legatarus, fideikomis. un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesibas
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesibas un prasības, par kūjām ne-
būs paziņots tiesai minētā taikā, tiks
atzitas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 14. julijā 1925. g. te872-m/25
Priekšsēdēt. b. V. Bienenštams.

8494 Sektetars A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 6. jūlija 1925. _ g. lēmumu
pamata uzaicina 22. jūnija 1922. g.,
Sarkanmuižas pagastā mirušā Jāņa Tijas
d. Puite mantin., kredit., legatar., fideik.
un visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 10. julijā 1925. g. N?801-m/25

Priekšsēd b. V. Bienenštams.
8260 Par sekretāru (paraksts).

Liepājas apgab&itiesa
uz sava 6. jul ja 1925. g. lēmuma pa-
muata uzaicina 28 decembrī 191». g..
Liepājā mir. Miķeļa Jāņa d. P rtenieka man-
tiniekus, kreditorus, legatarus, tideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnašu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas

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

Liepājā, 10. julijā 1925 g. te 845-m-25
Priekšsēd. b V. Bienenštams.

8261 P r sekretāru (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. jūlija 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 7. oktor-r 1911. g. mirušā
Jāni Jēkaba dēla Sniedziņa un 17. janv.
1921. g mirušās Očes Kaspara meitas
Sniedziņ mantiiiekus, kreditorus legat.,
f.ddikornisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām n.bjs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzitas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, _4_ j _l.jā 19.5. g. te864-m 25
Priekšsēdētāj, b. V. Bienenštams.

8495 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 2. ju'ij i 1P25. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 24. augustā 1914. g.,
mir. Friča Jāņa d. Viļaka mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomis. un vi-
sas citas personas, kam varētu būt kā-
das tiesibas vai prasības uz atstāto man-
tojumu pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kupm nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzitas
pat zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 10. julijā 1925. g. N!689-m/25
Priekšsēd. t>. V. Bienenštams.

8262 Par sekretāru (parjk<t>i
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Liepājas apgabaltiesa
18. jūnijā 1925. gadā uz Jāņa
A s b e r g a lūgumu un 17. marta
1923. gada likumu un civ. proc. lik.
2081. līdz 2086. p. p. pamata no-
1 em a:

1) parādu 4500 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz bar. G. fon der Rekke vārdu
un 1889. g. 1. septembri, nostiprinātas
uz Jadvigai Emīlijai Jāņa m. Asberg,
piederošas nekustamas mantas .Dzin-
tarniek" māju. ar kreposta te 979,
— atzīt pai 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-
pozīta līdz kreditora ierašanai, kufam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 30. jūnijā 1925. g. N?S76-l/24
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

7404 Sekretārs A. Kasperovičs.

26. janvārī mir. Feoktisfa Fomina ir pa-
licis mantojums, kurš atrodas Jaunlat-
gales apriņķī, Baltinovas paga ,ā,
kādēļ _ uzaicina visus, kam bū-
tu kādas tiesības uz šo manto-
jumu, jeb sakarā ar viņu kādas tiesības
kā mantin., pieteikt savas tiesības pēc
piekritibas 6 mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Kārsavas stac, 9. julijā 1925. g. J*1668
8269 Miertiesnesis J. G u t m a n s.

Latgales apgabaltiesas,
Rfceknes apr. 4. Iec. miertiesa.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 16. jūnija
lēmumu uzaicina 1906. g. 26. sept.
mirušā Pavula Broka un 1922. gadā
13. martā mirušās Ksaverijas Brok
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamerā Viļānos,
uz kustamo un nekustamo īpašumu, at-
rod. Vidzmuižas pag., Berezovkas viens.
— sešu mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
7525 Miertiesnesis D u k a ļs k i s.

Daugavpils apr.4. iec. miertiasn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 27. jūnija
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
23. dec. 1924. g. mir. pils. Jufa Jāņa
d. Čirsa mantiniekus pieteikt sa-
vas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Kolupes pa-
gastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritibas sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
7518 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavp. apr. 4. iec. miertiasn..
saskaņā at savu lēmumu 27. jūnijā
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 14U1. un 1402. p. p. un civ. lik.
X sej. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
7. jūnijā 1913. gadā mirušā pilsoņa
Kārļa Akmeņa mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa nāves Daugavpils apriņķī, Līvānu
miestā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritibas sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi."
7519 Miertiesnesis D z e n i t s.

Ludzas apriņķa 7. Ibl Dietas!.,
saskaņa ar savu 1925. g. 30. jūnija
lēmumu, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401.p. un civ. lik. krāj.X. sēj. l.d. 1239. p.
pamata, paziņo, ka pēc 1916. gada

Latgales apgabaltiesas,
Mm aprinļa 3. iKirlna miertie.ue.is.

saskaņa ar savu 1925. g. 25. maija
lēmumu un uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. pamata
paziņo, ka pēc 1913. g. 2. okt.
Zaļmuižas pagasta, Kristinku ciema mir
Jēzupa Pētefa d. Ludborža

ir palicis mantojums, kufš atrodas Zaļ-
muižas pag., Kristinku ciemā, kādēļ uzaic.
visas personas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar viņu būtu kādas tiesības
kā mantiniekiem, pieteikt šīs tiesības pec
piekritibas sešu mēnešu laikā,
skaitot no Šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Kārsavā, 1925. g. 7. julijā.
8267 Miertiesnesis E. K a 1 ē j i ņ š.

Latgales apgabaltiesasRē-
zeknes apr.2.iec.miertiesn.

uzaicina mirušā 10. decembrī_1924. g.
Bērzgales Kazukalnu ciemā Ādama
Jāņa d. Kupcana mantiniekus
pieteikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantību sešu mē-
nešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn."

Rēzeknē, 2./ julijā 1925. g.
7770 Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. jūlija 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 17. maijā 1925. g., Lie-
pājā mirušās Justinas Alvines Eberna da,
meitas Erbe mantiniekus, kreditorus, le-
gataius, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesibas un prasības, par kufām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zandētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 14 julijā 1925. g. te868-m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

8496 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas aprirjķapr-ka palīgsi. Iec,
izsludina par nederīgiem sek:šus doku-
mentus, kari p:eteikti par nozaudētiem:

1) pasi ar te 11534, uz Anetes Jāņam.
Ziedn vārdu;

2i pasi ar >S> 422 _2, uz Alises Ade-
lides Andreja m. Plūme vardu, izd. no
Liepājas pre'ekturas;

{«) pasi ar te 4092, uz Annas Jāņa m.
Alekse vārdu un

4) pasi teto 4. uz LaviZis Kris'apa m.
Frišmanes vārdu, izdotu no Liepājas
apr. priekšnieka I. iec. palīga. 7597

ļ Citu Iestāžu sludinājumi. ]
Jelgavas apriņķa priekšnieks

īzsiuaina nozauaetas

par neaerigam se-
košas Latvijas iekšzemes pases:

1) izdotu no Rīgas polic jas 7. iecirkņa
pr-ka ar _ N» 15397, uz Trines Johana m.
Sloga vardu,

2) izdotu no Jelgavas prefekt. ar
te 11614, uz Helenes Jāņa m. Puikevic-
Puikevski vardu,

3) izdotu no Jelgavas prefekt. ar
te 17556, uz Jāzepa Gabrieļa d. Šuškovs
vardu,

4) izdotu no Jelgavas prefekt. ar
te 4802, uz Kārļa Jāņa d. Zariņ vārdu,

5) izdotu no Jelgavas prefekt. at
te 14733, uz_ Jufa Ādolfa Jēkaba d.
Grablovskis vardu,

6) izdotu no Salas pag. valdes ar
te 139, uz Katrines Jēkaba m. Rabantv.

7) izdotu no Volguntes pag. valdes
ar te 193, uz Oskara Kristiāna d. Bār-
diņš vārdu,

8) izdotu no Jelgavas prefekt. ar
te _ 12372, uz Annas Friča m. Miesniek
vārdu,

9) izdotu no Rīgas 4. iec priekšnieka
ar te 25749, uz Annas Dāvā m. Stāl-
berga vardu,

10) izdotu no Jel gavas preiekt. ar
Mi 5;29, uz Friča Mārtiņa d. Zaķis v,

11) izdotu no Jelgavas p efekt. ar
te 12865, uz Jadviga Franča m. Lisovski
vardu,

12) izdotu no Jelgavas prefekt. ar
te 22417, uz Lūcijas Evelines Jāņa m.
Segliņ vardu,

>3) izdotu no Jelgavas prefekt. ar
Nš 4789, uz Otto Andreja d. Lācis v.,

14) izdotu no Jelgavas prefekt. ar
te 2306, uz Kārļa Friča d. Baraukške v.

7233

Daugavpils apriņķa priekšnieka
palīgs I. iecirknī,

ar šo izsludina par nederīgiem, kā pie
teiktus par nozaudētiem sekošus doku-
mentus :

1) Latvijas iekšzemes pasi, ūdotu no
Maļinovas pag. valdes, 1922. g. 13. julijā
ar te 179, uz Annas Vicenta m. Onzul
vardu;

2) zirga pasi, izdotu no Višķu pag.
valdes 1920. g. ar te 1217, uz Vikentija
Jufa d. Gribusta vardu;

3) Latvijas iekšz. pasi, izd. no Ma-
ļinovas pag. valdes 1923. g. 27. jūnijā
ar te 3339, uz Afanasija Alekseja d.
Mironova vardu;

4) Latvijas iekšz. pasi, izdotu no
Maliņovas pag. valdes, uz Jēkaba La-
riana un ari Dimitrija d. Bogdanova v.

7721

Limits aMtlii» ņittiij oiiin
/.azlno, ka uz 1925. g. 19. jūnijā apsti-
prināta dāvināšanas līguma pamata Jānis
Andreja d. Zaikovskis ieguvis no
sava tēva Andreja Antona d. Zaikovska
nekustamu ipašumu, Ls 300 vērtībā, kufs
pastāv no Krustpils muižas izdalītā ze-
mes gabala te 418, platībā 21 deset.
720 kv. saž., Daugavpils apriņķa, Ai-
viekstes pag.

Di-ugavnitī, 1925.g. 30. jūnijā, te 11145
Vecākā notāra vieta,

viņa palīgs A. M i k a 1 k s.
7488 Scktrtarg palīgs J. St r a d s.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, _ka uz 1925. g. 27/jūnijā ap-
stiprinātā pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Alek'anc' ers Kazimira d. Dirša
ieguvis no Jāņi Pētefa d. Dekšņa, par
3000 latiem zemniekiem piešķirtās ze-
mes gabalu te 1, plalībā 14,15 deset.,
Rēzeknes arr. Birzgales (bij. Kuļņevas)
pag. Livzenieku sādžas zemes n bežās.

Daugavpili, 1925.g. 4 julijā. )* 14504
Vecākā notāra vieta,

viņa palīgs A. M i k a 1k s.
8C98 Sekretāra palīgs J. Sttads

Latoae» apgabaltiesas vecākais notārs
paziņo, ka uz 1925. g. 1. julijā apsti-
prinātā pirkšanas-paMošan.-s līguma pa-
mata Pēters Jegora d G iboniks ieguvis
no Staņislava Pētefa d. Giluča par
Ls 19,67 tiesibas vz 19!/3 <L no zemes
gabala ar co^aukumu zastenok Androzi
(ari obrez), Daugavpils apriņķa, Preiļu
pagasti.

Daugavpilī, 1925. g. 13. julijā. te 14727
Vecākā notāra vietā,

viņa palīgs A. Mi kalks.
8340 Sekretāra p. i. A. Felders.

Latgalis maltlesas ietākais netais
paziņo, ka uz 1925. g. 2. julijā apsti-
prinātā^pirkšanas-pārdošanas Ilguma pa-
mata Jānis Antona .d. Grachoļskis ieguvis
no Uijanas Vasilija m. Falinejevas par
Ls 45 nekustamu īpašumu 17 d. 1560 k.
as. platība, pastāvošu no Knstpil ,
muižas izdalīta zemes gabala te 185,
Daugavpils apriņķa, Līvānu pagastā.

Daugavpilī, 1925. g. 13. julijā. te 14723
Vecāka notāra vietā,

viņa palīgs A. Mikalks.
8343 Sekretāra p. i. A. Felders.

Rīgas pol. 11. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto kafakl. atv. apliecība,
ar te 14578, izd. Latvijaskafa slimnīcas
24. julijā 1920. g. uz Jāņa Indriķa d.
Lagzdas _ vārdu, dziv. 1. Bišu iela Ka 1.
dz. 4, kā pazaudētu. 7603

Olaines pagasta vajde, izsludina
nederīgu, kā nozaudētu, Rīga,
priekšnieka palīga 1. iecirknī
10. novembrī te 2888, izdotu it
pasi uz Mildas Antena m. Gaidzunas i

76rJ

Daugavpi's apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirkrv,

izsludina par nsderlgiem, kā noz'udētus,
sekošus dokumentus :

1) Latvijas iekšz. pasi. izd. no Višķu
pag. valdes 1^23. g 8 janvāri ar
Na 5C62, uz Marijas Matveja m. Minovas
vārdu;

2) Latvijas iekšz. pasi, ud no Višķu
pag. valdes 1924. g. 15. decembrī ar
Ns 6164, uz Pāvela Bonifacija d Kaza-
čVnoka vārdu;

3) Apliecību, ka nederīgs kafa die-
nestam, izdotu no Daugavpils kafa
apriņķa priekšnieka 1920.g. 29.novembrī
ar Ns 1952, uz Jufa Jāņa d. Leitana v.

7342

Ludzas pilsētas policijas pr-ks
ziņo, ka nozaudētas un skaitāmas par
ned:rīgām sekošas Latvijas iekšzemes
pases, izdo'as no Ludzas pil-iētas policijas
priekšnieka: 1) 28. aprīlī 1921. g. ar
te 2520, uz pilsones Veras Jāzepa m.
Jakubovič; 2) 11. oktobrī 1920. g. ar
te 774, uz pilsones Rasas Zundeļa m
Super vārdu; 3) izdotu no Posines pag.
valdts, 25. augustā 1923. g ar te ;87,
uz pilsones Sabinas Domenika m Me-
žeckajas vārdu; 4) izdotu no Pildas pag
valdes 3 jūnijā 1921. g. ar te 2023 un
karaklausības apliecību, izdotu no Ludzas
kafa apr. pr-ka 17. novembrī 1924. g.
ar te 26190, uz pils. Jāzepa Fēliksa d.
Nukša vārdu; 5) kap-kl. apliecību izd
no Ludzas kafa apr. priekšnieka 28. fe-
bruārī 1923 g. ar Nš 13257, uz pilsoņa
Isaka Lipku d. Jers.vva vārdu ; 6) kafakl.
apliecību, izdotu no Ludzas kafa apriņķa
pr-ka 16. oktobrī 1924. g. ar te 23554.
uz pilsoņu Nikolaja Jāzepa d. Ra tzeviča
vardu un 7) kafakl. apliecību izdotu no
Ludzas kafa apr. pr-ka 8. aprilī 1924. g
ar te 6851, uz pils. Otto Jura d Ezer-
gaiļa vārdu. 7351

Nigrandes pagasta valde, Aizputes
apr., izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu jaunā parauga kafa klausības ap-
liecību te 8955, izsniegtu no Aizputes-
Kuldigas kafa apr. priekšnieka 26. jul
1924. g, uz Kārļa Jāņa d. Eglitis vārdu

7697

Ubii n aiilf! kaisu
tētim līiļBffls.

1923. gada 22. burtnīca
imikaai «n dabūjama Valsts tipogrāfijā,
riBS, I. istabā, kur ati vienīgi jagrielfii

at pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīSanai Ls 0,22
bi pieaūttSana . . 0,24

Satnt s:
121) Pārgrozījumi likumā par Saeimas

velēšanām.
122) Likums par Ventspilsun Kuldīgas

zemes grāmatu nodaļām.
123) Papildinājums tiesu iekārtas li-

kumos.
124) Likums _ par nekustamas mantas

atsavināšanu Liepājas - Glūdas
dzelzsceļa vajadzībām.

125) Papildinājumi un pārgrozījumi
Ziemeļ-Latvijas dzelzsceļu sa-
biedrības statūtos.

126) Pārgrozījums ievedmuitas tarifā.
127) Likums par izlīgšanas konvenciju

starp Latviju un Zviedriju (un
pati konvencija).

128) Noteikumi par 13. mēnešalgas
izmaksu valsts darbiniekiem.

129) Papildinājums noteikumos par
dzivokļu piešķiršanu valsts dar-
biniekiem.

Galvena štāba sastādījuma

Instrukcija
par darbību un darbvedību

kafaklausības lietās.
1923. g. izdevums.~

Maksā: brošēts eksemplārs Ls 0,50
ar piesūtīšanu .... 0,72

Instrukcija
par karavīru atvaļināšanu
no aktivā kafa dienesta,
līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto kafavīru, rezer-
vistu un zemessargu reģi-
strāciju, kontroli un iesauk-

šanu apmācībā.
Oficiāls izdevums 1924. g.

Maksā: brošēts eksemplārs Ls 1,40
ar piesūtīšanu .... 1,70

Dabūjamas
Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.

Iespiests Valsts tipogiallļi.

fl»Lii Ja]iiNM naftas ritiniiii
LATVIJA

Pārskats par 1924. gadu.
Slēguma biiance no 31. decembra 1924. g.

A k t i v s. Ls P a s i v s. u
Kase 47,506.40 Akciju kapitāls _ 100,000
Nekustamais īpašums . . . 247,279.99 Obligacijasparads .... 275,463 ~
Kustamais īpašums . . . 4,695.92 pažadi ienākumi 3^,.
Materiāli 32.— īres nauda 40o' ?

Izmaksāti zalogi 647.- Dažādas personas. . . . 2,625'
Pārejošas sumas ..... 1,108.—. Vel maksājamie izdevumi . 9^
īres nauda . 1,328.25
Alga 675.-
Dažadi izdevumi 129.50
Dažādas petsonas 72,502.12 .
Zaudējums 15,487.82

391,392.— 39L3J_r

Pefņas un zaudējumu konts.
Zaudējums. Peļņa.

Alga ...... 21,109.28 Dažādi ienākumi 17,687.;.
īres nauda 1,506.11 īres nauda 2,000-
Nodokļi 2,687.54 Zaudējums ........15,487»)
Remonts 5,572.58
Apkurināšana un apgaismošana 555.48
Dažādi izdevumi 3,622.64
Slimo kase . ... _________121.69

35,175~32 35,1751
KR13 VnIHo

Ubagu patērētāju biedrības „ZemnW
1924. gada darbības pārskats.

Biedrības adrese: Talsu apr., Libagu pag. Pasta adrese: Lībagi.

(ftilance 31. decemfiri 192*. g.
A k t i v s. Ls Pasīvs. Ls

Kase . 3,809.16 Biedru pajas 45351
Preces . . 2,916.22 Pamata kapitāls .... 133.91
Dalības naudas citās iestādēs: Rezerves kapitāls . . . 138.-
Paja C. S. .Konzums" . 300.— Amortizācijas kapitāls . . 71.-
Inventats .... . . 984.86 Kooperācijas darbinieku pa-
Debitoti 3,149.34 līdzības londs 51.61

Lībagu skolas bibliotēkas
kapitāls 28.1!

Aizņēmumi 1,48971
Dažādi kreditori .... l,O03.8S
Vekseļi 6,100.-
Tīrs atlikums .... 1,689.3t*'

Kopā 11,159.58 Kopā 11,1598

Pelnīts brutto Ls 3,089.56; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevuu
Ls 1,400.20; tirs atlikums Ls 1,689.36; preces pārdotas par Ls 27,656.88; di*
dende uz pajām 8°/o; prēmijas uz iepirkumiem 2,5° o.

Biedru gada sākumā 68; beigās 83; veikals atrodas Lībagu pag. namā.
7223 valde.

Mežuakcijas sabiedrības jillP",i
-Silaiice uz 1. janvāri 1925. gadu.

A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls
Kase ._ 5,118.63 Pamatkapitāls 400,000.-
Tekoši rēķini 10,830.13 Rezerves kapitāls .... 40,000.-
Nekustams īpašums . . . 166,465.19 Dzēšanas kapitāls . ? . 31,016$
Kustams īpašums .... 107,775.74 Dažādi kreditori .... 388,312.TJ
Vekseļi un trattes .... 70.650.88
Stikls 65,216.58
Koku materiāli 27,000.41
Dažādi materiāli .... 72,392.—

. debitori' 224,764.42
Drošības maksas .... 69.191.35
Izdevumi uz 1925. g. . . 4,732.09
Zaudējums . 35,191.63

859,32005 859^_ j

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Ls Kredīts. U

Vispārīgie izdevumi . . . 1,655,128.64 Brutto ieņēmums . 1,619,937.0!
. Zaudējums 35__!

1,655,128.64 1,655____;
7475 ? Valde.

Akc. sab. ziemeļu koku eksports, M
t&ilance uz 31. decembri 192H. g.

' k t i v s. Ls P a s i v s. Ls
Kase . . _ . . 4,890.67 Akciju kapitāls . . 400. 000.-
Daliba citos uzņēmumos . 195,900.— Rezerves kapitāls 9,200. -
Vekseļi _ 27,416.81 Maksājamie vekseļi ! '

. '. 48,800.'
Tekoši rēķini 116,110.64 Spec. tekoši rēķini . 586,544^
Neizstrādātie meži ... 399,111.97 Kreditori 659,794!
Zāģētavas inventārs . . . 14,997.28 Neizstrādātie meži ' ' ' 7,761-*
Inventārs 9,927.38 Peļņa un zaudējums 1923. g. £*
Dzīvais inventārs .... 1,372.68 Pārejošas sumas $0'
Koku materiāli 586,559.47
Debitori 317,660.17
Pārejošas sumas .. .. 510.52
Dzelzsceļu inventārs . . . 4,060.78
Zaudējums 34,478 87 ^

1,712,997.24 l,7l2__ 7ji

Peļņas un zaudējumu rēķins par 1924. Q.
Zaudēts Pelnīts

Alga valdei un ierēdņiem 132,264.96 Koku materiāli SSS'^rtCenu pazeminājumi . 29,300.06 Agio i?ļi,Izdevumi, procenti,komisija, '
«S607^nomas, braukšana, ceļo- _ „ 5£'.

juma, taksācijas un apdro- Zaudējums ,W
šinašana 421. 770 50

Amorlizacija .... 6 _ 51:24 - .
590,086776 ļ9__j^

7241 valde
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