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Rīkojums
pagastu valdēm par pagasta
darbvežu_ piedalīšanos iecirkņu

velēšanu komisijās.
Tanīs gadījumos, kad pagastu iecirkņu

vēlēšanu komisijās nav ievelēti pagastu
rakstveži un kad iecirkņu vēlēšanu ko-
misija darba sekmēšanas nolūkā vēlas
darbveža līdzdarbību komisijā, pagastu
valdēm, saskaņā ar centrālās vēlēšanu
komisijas 1922. g 22. septembra lēmumu
ir jāuzdod pagastu darbvežiem līdzdar-
boties iecirkņu komisijās.

Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs M. Sk u j e n i e k s.

Sekretārs O. N o n ā c s.

Rīkojums
par iecirkņu un apakšiecirkņu
vēlēšanu komisiju sastādīšanu.
Centrālā vēlēšanu komisija atgādina

visām pašvaldības iestādēm, ka saskaņā
ar Saeimas vēlēšanu likuma 14. pantu
vēlēšanu iecirkņu un apakšiecirkņu ko-
misijām jābūt sastādītām uz proporcio-
nalitātes pamatiem, t. i. ka komisijā jā-
būt reprezentētiem ari to grupu prieks-
«tāvjiem, kuri pagasta padomē, vai pil-
sētas vai miesta coinē mazākumā: pie
mēram, ievēlot komisiju no 5 locekļiem,
jādod priekšstāvnieclba ari tādai grupai
pie kuras pieder attiecīgā pašvaldības
iestāde, kaut viena piektdaļa locekļu. Kur
iecirkņu un apakšiecirkņu komisijas būtu
sastādītas, neievērojot Saeimas vēlēšanu
likuma 14. pantu, komisija ir pārvēlama,
sastādot tās saskaņā" ar likumu uz pro-
porcionalitātes pamata, pie kam komisi-
jas sastādamas proporcionāli attiecīgās
pašvaldības iestādes sastāvam, bet ne
proporcionāli klātesošiem pašvaldības
iestādes locekļiem.

Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs M, Skujenieke.

Sekretārs O. Nonā es.

Valdības rīkojami un pavēles
Rīkojums.

Ievērojot to, ka nodokļu inspekcija,
kura šā gada 1. pusē, t. i. līdz šā gada
1- jūlijam, b:ja aizņemta ar nodokļa_ iz-
vešanu no nekustamas mantas pilsētas
ua miestos, kāds nodoklis iepriekšējos
gados bija izvedams gada otrā pusē, nav
?el paspējusi veikt visus vajadzīgos
Priekšdarbus tekošā gada ienākuma no-
nodokļa izvešanai, pagarinu, pamato-
joties uz ienākuma nodokļa noteikumu
27. panta piezīmi, minēto noteikumu
29' pantā uz 1. oktobri noteikto nodokļu
toļtu izsūtīšanas termiņu līdz šā gada
'5. novembrim, pie kam maksātāju sa-
lksti (kartītes) iesūtāmi ne vēlāk par
s g- 25. novembri.

%ā, 1925. gada 31. augustā.
Finansu ministrs J. Blumbergs.
Tiešo nodokļu departamenta

direktors A. Vinters.

Apstiprinu
1925. g. 17. augustā.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Noteikumi Nr. 278
Par flularnoiederumu izsniegšanu
lalsatiksmes vilcienu pasažieriem.

Jāļsatiksmes vilcienu vagonos, kuros
Uek izdoti pasažieriem guļamp iederumi,
ļgotia pavadoņa rīcībā jābūt pietie-
Jļ0sam matraču un spilvenu vairumam.

Jmatrači un spilveni jāieskaita attiecīgā
Va gona inventārā.

Pārējie guļampiederumu priekšmeti lie-
tojami, ievērojot sekošus nosacījumus:

1. VagOna pavadonis saņem no sava
priekšnieka vajadzīgo daudzumu guļam-
piederumu komplektus Katrā komplektā
ietilpst: viena apsega (vasaras vai
ziemas), viens pārvalks un divi palagi.

Palagi un pārvalki iesaiņoti sevišķā
maisā, kurš ir aizplombēts ar mašinu
iecirkņa sviniņu. Bez tam pie maisa
jābūt piestiprinātiem skārda vāciņiem,
starp kuriem atrodas kvīte un tās
pasaknis ser. T. 60 (skat. par. Ne 2).
Uz pasažiera pieprasījumu pavadonis
viņam izsniedz vienu matraci * vienu
spilvenu, vienu apsegu un vienu veļas
komplektu, pēdējo aizplombētā veidā.
Pec naudas saņemšanas (skat. 4. punktu)
pavadonis norauj sviniņu, izdod pasa-
žieram kvīti, pēc parauga Ns 2, iz-
ņemdams to iepriekš no skārda vāciņiem,
un kvīti paraksta, un sagatavo guļam-
vietu pasažiera klātbūtnē, lai pēdējais
varētu pārliecināties par veļas tīrību.

Veļas komplekti pavadonim jāizlieto
pakāpeniski pēc numuriem, kuri redzami
caur skārdu vāciņu izgriezumiem. Rītos,
uz pasažieru pieprasījumu pavadonis
savāc un saņem veļu atpakaļ, ja pasa-
žieris nevēlas izlietot veļu vēl nākošā
naktī.

2. Izdodot vagonu pavadoņiem guļam-
piederumu komplektus, mašīnu iecirkņa
kantoris sastāda sarakstu, ar ser. Ne T. 61,
kura paraugs (Ne 3) pievienots šiem no-
teikumiem. Šis saraksts tiek izsniegts
pavadonim līdz ar norēķināšanās blan-
ķeti ser. Ne T. 102 pēc parauga Ns 4,

3. Atgriežoties izbraukuma stacijā,
pavadonis iemaksā stacijas kasē
no pasažieriem iekasētās ceļā naudas
sumas par guļampiederumu lietošanu un
saņem no kases par iemaksātām sumām
dažādu ieņēmumu kvīti.

Kvitēs pasakņus līdz ar dažādu ieņē-
mumu kvītēm, tāpat guļampiederumu
komplektu sarakstu un norēķināšanās
dokumentus par izlietoto veļu, kā ari
visus guļampiederumus, izlietotus un ne-
lietotus komplektus vagonu pavadonis
nodod sava mašinu iecirkņa kantorī,

4. Braucot tālsatiksmes vilcienos pa
Latvijas un ārzemes teritorijām, no katra
pasažiera jāiekasē par veļas komplekta
lietošanu Ls 4,—, bet braucot tikai pa
Latvijas teritoriju Ls 2,—.

No bērniem vecumā līdz 5 gadiem,
braucošiem pieaugušu pasažieru pavadībā,
ja tie neaizņem īpašu vietu, par veļas
lietošanu maksa netiek ņemta.

Bērni vecumā no 5 gadiem un vairāk,
kā ari jaunāki par 5 gadiem, kuri ieņem
atsevišķu vietu, par veļas komplekta
lietošanu maksā pieaugušiem pasažieriem
noteikto mtksu.

5. Par 4 punktā nosacīto maksu iz-
sniegto veļas komplektu tālsatiksmes
vilcienos viens un tas pats pasažieris
var lietot divas naktis pēc kārtas. Ja
pasažieris pieprasa mainīt veļas kom-
plektu agrāki (pirms divām naktīm), tad
viņam par katru pieprasītu komplektu
jāmaksā 4. punktā nosacītā maksa.

Dzelzsceļu galvenais direktor?
A. Rode.

Mašinu direktora palīgs
J. L i e p i ņ š.

Eksploatacijas direktors
T.Dumpis.

Finansu direktora palīgs
J. Bērziņš.

Valdības iestāžu paziņojumi
Valsts bibliotēka

laikā no 1925. g 1. janvāra līdz 1. jūlijam
saņēmusi sekošus dāvinājumus no:

Kirsona , Ņujorkā - 37 žurnālu
numurus: The Literary Revievv; The
New-York Times. D a ne i g a s pil-
sētas valdes - 3grām.: Die Freie

Latvijas valsts dzelzsceļi.

KVĪTES PASAKNIS Ne.

Saņemts Ls
par guļampiederumu lietošanu

19 g. vilc. Ne vag. Ne

Pavadonis:
Ser. T 60. VIH.-1925. g.

Latvijas valsts dzelzsceļi.

SARAKSTA DUBLIKĀTS Ne
19 g. tika nodoti ļļ

vagonu pavadonim
(cik) guļampiederumu komplekti i;
zem NsNe ļj

iecirkņa priekšnieks:;!

Saņēmu pavadonis:

Norēķināšanās saraksts par izlietotiem ||
guļampiederumu komplektiem iesniegts!;
no pavadoņa 19 g. ļļ

iecirkņa priekšnieks:!!

Ser, T 61. V1II.-1925. g.

Paraugs Jvfs 2.

Latvijas valsts dzelzsceļi.

KVĪTE Np

Saņemts Ls
par guļampiederumu lietošanu

19 g. vilc. Ne vag. Ne

Pavadonis:

Paraugs N° 3.

Latvijas valsts dzelzsceļi.
SARAKSTS Ne

1 19 g. tika nodoti
vagonu pavadonim
(cik) guļampiederumu komplekti
zem NeNe

iecirkņa priekšnieks :

Saņēmu pavadonis:

Norēķināšanās saraksts par izlietotiem
guļampiederumu komplektiem iesniegts
no pavadoņa 19 g.

iecirkņa priekšnieks:

Paraugs 4.

LATVIJAS VALSTS DZELZSCEĻI.

Norēķināšanas saraksts
par izlietotiem guļampiederumu komplektiem, kuri bija nodoti iecirkņa
vagonu pavadonim pie saraksta Ns no 19 g.

Kad komplekti Kādas _ stacijas kasē un
bija nodoti pa- zem kāda kvitēs N» no- Atdoti atpakaļ' dotas savāktas naudas Kontroles r *

sažieriem sumas
piezīmes

Mēnesis
Vildena _ Kvitesun K°]\P> Stacija HoNo Skaits

datuma _ ^_
j .__

._ [ Veļas komplekti
o maisos iesaiņoti:
v{ , ?
~ ļ ziemas
7 Apsegas {
^ r ° { vasaras

Palagi
... Pārvalki
o f ziemas
ļļ {Apsegas \
T3 [ vasaras

Maisi

Nodevu, pavadonis:

Saņēmu iecirkņa
priekšnieks:

19 g

Ser. T. 102. VIII. — 1975. g.

Stadt Danzig; The Danzig — Polish Post
Office Disputē; Die Rechtsgrundlagen
zum Danzig-polnischen Poststreite ; L e
Messarger Polonais redakci-
jas — 157 avīžu num.; P. Sēja, Pa-
rizē — 1 grām.: Plantiē. La constitution
de la Lettonie; Latvijas ģeogrā-
fijas b - b a s — 4 gr. OtieT-b o A-fen-
xe;ibHOCTH C. īl B. Scmckoh Vmrrejih-
ckoh niKOJibi, Karajior-fa npe^MCTOB-b
Mvaesi ApeBHocTH BHJiencKofi rvčepniH;

Katalog ūber die Sammlung des finlān-
dischen Kunstvereins ; LI g o t ņ u J ē -
kaba — 1 gr. Kronvalda Atta. Solons;
Dr. G r o s v a 1 d a Rīgā — 2 katalogi:
Jāzepa Grosvalda darbu izstāde ; Rīgas
Christian Science B-bas —
5 grām.: Der Herold der Christian Science;
KHMČajUI, O XpHCTH3HCK0H HaVK6 J KHM-
6ajv\, focnoacTBo M&noBeKa naņ, sjiom;
Baker, Science and Health with key to
the Scriptures; E. Maddelena, Flo-

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

par 1 mēnesi ........ 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
par atsevišķ u numuru: saņemot

ekspedīcija — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — , 7 ,

Latvijas valdības j^A»„ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot jlļUfeHļļŽfe^0^ svētdienas un svētkudienas

Redakcija: JpWļļmS!wffir^. Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne 3. Tel. Ne 9-89

^^^3^^^^^ Rīgā; pilī Ne 1. Tel. Ne 9-57
Runas stundas no 11— 12 TT^M^fc^^lT Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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

Nodokļ u listu iesūtīšanas termiņš.

Noteikumi par guļampiederumu izsnieg-
šanu tālsatiksmes vilcienupasažieriem.



Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr.69*)
(86. turpinājums)

'Š.S nodll/?"' Nekustamā īpašuma A8rākā «""«nieka

%m saukums un Atrašanas vieta uzvārds, vārds un tēva

%refcMM nosaukums y
_
rds

Ventspils-Kuldīg'as Ventspils apr.

7433. 4264 Vārves pag. Vārves purvs Grothuss, Oskars
7434. 409 Užavas pag. Užavas māc. muiža
7435. 5426 Ventspils pils. Vasarnīcas gab. Ne 2 Virsīpašnieks — valsts
7436. 3534 „ „ - „ Ne 11 „
7437. 312! „ , , Ne 12
7438. 4573 . , ; , , , Ns 13
7439. 5107 . „ „ Ne 19
7440. 5464 „ „ „ Ne 21
7441.5472 „ „ „ Ne 24

Ventspils pilsētas

7442. 537-IV.iec. . , , Ne 47443. 351-IV.iec. „ „ '„ Ne 5 ?? -'„7444. 627- IV. iec. , „ „ Ns 67445. 656- IV.iec. „ „ „ Ne 14
un 16

Ventspils-Kuldīgas Kuldīgas apr.

7446. 3078 Lutriņu pag. Palices pusmuiža ar Llven, Elizabete Vil-
zemes gabalu ,Ro- helma m.
zenbek"

7447. 308 Žvārdes pag. No Vecžvārdes meža Virsīpašnieks-— valsts
atdalīts zemes ga-
bals

7448 357 Kuldīgas pils. Mācītāja muiža Kuldīgas vāca ev.-lut.
draudze

ia?„». Zemes gram. Nekustamā īpašuma Agrākā īpašnieka
3 nodaļu no- Atrašanās vieta uzvārds , vārds un ts»

^S saukums un nosaukums _ teva

% reģ. N°Ns vārds

7462.. 746 Kuldīgas pils. Zemes gabals Virsīpašnieks .— Kuļ
dīgas vācu ev -hit "

! draudze
7463.. 766 , „ .,
7464. 770 * ' '."
7465. 771
7466. 772 , , „' "
7467. 776 ,
7468. 778 . ?
.7469. 779 „?" „ „
7470. 780 „ „
7471. 781 „ .
7472. 782 „
7473. 783 . » '
7474. 786 „ „ '
7475. 787
7476. 791 „ ' . ?? - ? » >..'? .
7477. 792 „
7478. 794 „ * ,,,,,,7479. 796 , Zemesgab.NeXIV
7480. 797 ' ., ? . „ „ NeXVII
7481. 799 „ ?,. . NeXXXIX i
7482. 801 , , » NsKLtil
7483. 802 ' „ „ NeXXXVIII
7484. 803 , , „ NeIX
7485. 804 , „ „ NeXLI

Činšu un obroka zemes ga-
bali uz baznīcas zemes:

7449. 323 „ Vingrošanas nams Virsīpašnieks — Kul-
dīgas vācus ev.-lut.
draudze

7450. 358 „ Dzlv. eka ar laukumu n
7451. 359
7452. 360
7453. 361
7454. 362
7455. 363
7454. 427 „ Ev.-lut. baznīcas-zeme „
7455. 471 » Patversmes nams „
7456. 710 „ Zemes gabals „
7457. 711 „ „ . '?' ?
7458. 712
7459. 731
7460. 742
7461., 744

*) Skaties .Valdības Vēstneša" 1923. g.. 91., 101., 104.. 106, 110... «17... 120:,. S2-L, 125.,
130., 131., 140., 151., 161., 178., 215., 249., 250i , 251., 252., 2S3., 254., 270.,.284... 28T^ 1924. g.
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 41., 43., 44., 45., 69, 75., 98... 100., 103., 104., Mik,. 1121, 113.,
114., 115., 139., 140., 146., 170., 171., 172., 173., 181., 182:, 186., 187., 197., 198., 228., 229„ 255.,
267., 278., 280., 281., 287., 1925. g. 12., 13., 14., 29., 48., 79., 82., 93., 102., 103.,. £06., 107.,
110., 111., 136., 156. un 193. numura.

rencē — 3 grāmatas: Maddalena, i
Goldoni nel 1907; Maddalena, Lessing?';
e Goldoni; Carlo Coldoni; Dan-ļ
cigas valdība — 2 brošūras: j
Entscheidung des Hohen kommisars des
Volkerbundes in Danz g im Danzig-pol-
nischen Poststreit; M Stumberga —
7 gr.,: Bāhr, Geschichte der Romischen
Literatur; Beheim, Die Besiedelung von
Ostdeutschland; Deutschlands Erneue-
rung ; Kunstwart, Dūrerbund ; Der Ver-
lags-Vertrag; Sn^se^HH-b, SaM-feTKH kt>
JiaTblJJJCKOH aKUeHTOBK-B ; KOT^apeBCKlH,
OlHCT-b O JCfeHTejIbHOCTH OTTCkJICHiH
pyccKaro H3biKa Hm. Ak. H. Tērbatas
Universitātes — 2 gr. un 7broš.:
Acta et commentationes uuiversitatis Dor-
patensis V, VI; lekciju saraksti; Ģeo-
grāfijas biedrība. Rīgā —
5 broš.: Skolu Filma CnpaBoiHan
KHH5KK3 5K6H. FHMHasiH CtOIOHHHOH ;
īrnieka tiesības un pienākumi; AreHcrsa
h ķnoi-h; Deutsches Hvgiene Museum —
der Mensch; Valters un Rap a,
Rīgā — 1 gr. Byxro^bu,-B, Kypcb hhs-

Kuldīģas virspilskunga mui-
žas činšu zemes gabali:

7486. 318 „ Māja Kuldīgā Virsīpašnieks — valsts
7487. 319 „ Pils dzirnavas
7488. 418 „ Dzīvojamā ēka
7489. 4»9 ?

' -, '
*.

7490. 420 . . . „
7491. 421
7492. 422 ,
7493. 423 „ „
7494. 424 „ Dārzs
7495. 425 „ Dzīvojamā ēka „
7496. 426 „ „
7497. 427
7498. .428 l Pilsētas dārzs l
7499. 429 , Dzīvojamā eka
7500. 430 , Pļava
7501. 431 „ Dzīvojamā ēka
7502. 1852 „ Māja "Kuldīgā

(Turpmāk vēl.)
1925. g. 2L augustā.

Zemkopības ministrs M. Gailīts.
Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maciņš.

Mērniecības daļas vadītāja v. K. Šnornieks.

meir reoaesiH III t.; E. K u r c, Rīgā
1 gr. — Curlandiae quaedam notabilia;
L. Arbuzows — 1 broš., Arbuzows,L
17. g. s. latviešu gramatika bij. Kur-
zemes hercogu bibliotēkā Peterpilī;
E. K rasts, Prāgā — 1 gr.: E. Krasts,
Lotj?šsky narod a republika lotyšska;
A. Zāle, Rīgā — žurn. num. OroneKi.
1914 Ne 30; K- T r a u c i ņ — 6 avīžu
num.: Uz priekšu; Zihņa; L'est
Europēen redakcija — 1 žuin.
num. L'est Europēen; U p p s a l a s
Universitātes — 1 žurn. numurs
UppsalaUniversitets matrikelll;A.Hertel,
Rīgā — 46 gr: AnapceB-b, Anre.noHeK'b;
MHrpono^bCKiH, OrcpoHKa; Landwirt-
schaftiche Beilage der Rigaschen Zeitung
1885; Dažādu biedrību statūti, pārskati;

PeBOJuOijioHHafl conjaJi-AeMOKpariH; 3h-
re.ibCb, Ori) yTonin K-b HayMHOH Teopiu;
BaH^epBejib/i,e, 3o^oxaH cBaa,b6a Meacay-
HapoAH. coiļia^H3Ma; Jlaipapr, Kap^t
Mapnc; Očaop ^HTepaxypbi no arpap-
HOMy Bonpocy; Cobckc^h, CoBtuianie;
AHHencKaH, Pecny6flHKa; KaK h6muh

H,p6bum ce6e CBo6oay; Q65b HaSHpa-1
TeJibHOM'b npast; KaKoio kojimusl 6wTb I

; cpe^H-aa uiKo^ia.; MapKc, KspH a, Bacria; ļ
Surejibc, Or-b a^eaiiHSMa ki3, Maiepia-j
jihsmj;npoKonoBHq-b .̂Arpapnuii Boļipocb;
BpayH-b» >KeHutHHa h rsojiHTHKa; Ph-
Ka^es,. A.M ., nporpeecioH&TibHbie coiosm ; ļ
IlHTepcKiH, OnbīTbi no HerJpxaHO.wy oto^ j
ruieHiio; LļeTKHH .a,. >KeHpjjHHa a ea skc*ļ
HOMHiecKoe no^ioJKeHie; TffiKHiļKaa,
llojioaceHie meHinjiHbi; 3aM,6aprb, B,
npoMbitu^eHHbiHpačoHiiiBonpopb; 3aio>,
<ī>epjtHHaHA.'b Jlacca^b; Sareišbc-b, Ķi>
KpHTHKe no noMHTHnecKOH skohomIh ;
CTpyMHJiHH-b, Hto HHraTb. coiļiajiAeMo-
Kpaxy ? 3oM6api"b, riyTeB0 AHxeab no
coqia^HCXHqecKOH jiHTepaTyp,fe; >Ķn3aro,
CxpaHHua H3b' acxopia Hapbj,Haro
ocBo6owieHia Bt IIlBeHiiapiH; Bax-b;
SKOHOMHHec^ne ļ oHepKH ; FeflK ^la-
aiaprij, rvayxcKia, ABXooiorpacpiHļ <ppa-
^pHxix SureJibCb; >Kopecb, , Arpap-
Hbiii coiļia^tHSM-b; Be6e^b, rp-fexa.
i^eHTpa; Jlatpapri,, >KeHCKia Bohpocb;,
KayxcKiH, Floxpe6Hxe^bHbie oSiiiecTBa,;,
JlHČKHexxib, BocnoMHHanie o MapKcij;
T4ajixyuibHH'b, ApMflHCKia Bonpocb; >Kh-
papi>, AHapxis; -'KayxcKiH, Ki> čxo/iix-
HCMy roČHJieto ļ Lllajuiepa; KayxcKia,
OporpaiviMa repMancKOH paSoīefl naprin';
MeHrepT>, AHapxH3MT>; Pasanos-b, 19 (pe-
Bpa^a; Cxapuea'b, BaKHHCKaa HetpTflHaa
npoMbim^eHHOCļb; OH're^CKiH,He<p-
xHHoe oxon^eaiie; Klein — 1? gr. Die
Erwindung; Holandes konzulats
— 1 gr. Walch. The dutch nation and
language; V. Troiimovs, Rīgā —
1 broš. TpotpHMOB-b, Onbix-b caHKxapno
CxaxHqecKaro o6c^T>aoBaHia B-b Bbimro-
po^eiļKOM-b BopHcorjiTj6cKOM-H npHxoAe,
L i e s n i e k s, Rīgā — 12 gr.: Dlirne,
Zeļļa wadons preekkh grahmatu raklti-
fchanas; Zehfu apriņķa ewanģelifko
laukfkolotaju g°da sapubes protokols;
Selta awots; Caur ĀronaM. — ?5 av.
num: Monitor Po'ski; Przerayjļi Handel
— Nezināms: Tutets, Pie jūras.

No laikrakstu un žurnālu redakcijām:
i Latvijas Sargs — 4 eks ; Latvijas
' Vēstnesis — 2- -3 eks; Latvijas kareivis

|

— 3 aks.; Sociāldemokrāts — 2 eks.;
Latvis — 2—6i eks.; Darba Balss —
2 eks.;, Rigasehe Rundschau — 2 eks.;
Jaunākās Ziņas — i eks; Mīla, Laulība

-uu Flirts — l--6_ eks.; Talsu Balss —
2 eks»; Talsu* Vēstnesis — 4 eks.;. Brī-
vais vārds — <6 eks.; Laukstrādnieks —
2 eks; Ceroji ,na — 1 eks; GeroAua
Be^epoM-b — 1 eks; Latvija — 1 eks.;
Balss — 2 eks; Svari — 6.eks.; Bolvu
Balss — 4 eks.; Neues Tageblat —
6 eks.; Zemgales Balss — 6 eks; Jaunā
Dzīve — 2 eks.; Piensaimniecības ua
Lopkopības Žimmals — 10 num ;. Gaisma
ua Spēks — 2 num; Latvijas Saule —
2 aum.; Jaunā Balss — 10 num; Latvju
grāmata 2 aum.; Latgolas Laukstrādnieks
— 4 num a Nākotnes Sieviete — 9 num.^
Sarkanā Krusta Apskats — 4 num.; Izglī-
tības Ministrijas Mēnešraksts —3 num;

«Latvijas Strādnieku Sports — 4 num.;

^
Latvijas Biškopis . — 7 num; Latvijas
:Biškopis — 7 num.; Latvijas Lopkopis
un Piensaimnieks -- 35 niim. ; Kristīgs
Vēstnesis — 21 num.

Valsts bibliotēka izteic pateicību visiem
ziedotājiem.

Rīkojums J* R-1580.
1925. g. 31. augustā.

Atsvabinu inženieri-architektu Bruno Lei 1a n d u
no priekšnieka vietas izpildītāja amata Valkas
pilsētas arodu skolā, skaitot noj. g. 1. augusta.

Izglītības ministrs AirV.K a 1 n i ņ š.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš. ļ

Arodu skolu direktors I. Zubans . '
*

i '

Rezolūcija Ns R-1581.
1925. g. 31 augustā.

Pielaižu inženieri Jāni T o m s o n u par Valkas
pilsētas arodu skolas priekšnieka vietas izpildītāju

J 92S./26. mācības gadā, skaitot no š.g. 1. augusta.
Izglītības ministrs Arv. Kalniņi.

Skolu virsvaldes direktors Reinis LiepiņS.
Arodu skolu direktors I. Zubans.

*
R ezolucija Ni> V-2947.

1925. g. augustā.
Apstiprinu līdzšinējo Saldus pilsētas vidusskolas ļ

direktora viei s izpildītāju Jēkabu Lāvu. ari'
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tu pmāk par minētās vidusskolas direktora vietas
izpildītāju līdz 1925/26. mācības gada beigām.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.
*

Rezolūcija.
1925. g. 29. augustā.

Piešķiru Rēzeknes apriņķa ārstam Di. med.
Alfredam _ S n e i d e r a m kārtēju atvaļinājumu
uz 2 nedēļām, skaitot no š. g. 31. augusta, viņa
amata pienākumus pa atvaļinājuma laiku uzdodu
izpildīt Ludzas apriņķa ārsta vietas izpildītājam
Ut. Fēliksam Celmiņam, bez sevišķas atlī-
dzības no. valsts puses.

Tautas labklājības ministrs V. S a 1 n a i s.
Veselības departamenta direktora vietas

izpildītājs Dr. M. Džonsons.

Iecelšanas.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Noteikumi

par slimnieku uzņemšanu pilsētas
slimnīcās Rīgā.

Pieņemti pilsētas .domes 1925, ; g-
16. jūlija sēde un apstiprināti ar īeTtš-
liētu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1925. g. 21; augusta rakstu

Jft 106314.
1. § Rīgas pilsētas slimnīcas pare-

dzētas Rīgas pilsētas iedzīvotāju ārstēša-
nai. . Nerīdzinieki uzņemami pilsēta*
slimnicās tikai tad, ja tur ir brīvas vietas.

2§. Slimnieki uzņemami slimnicā»
ikkatrā laikā.

3. §, _ Slimnieki izlaižamiņoslimnic?tikai pec tam, kad pēc atveseļošanas
stāvokļa viņu dzīvībai vairs nedraud
briesmas un viņi (epidēmiskie) neapdraud
citus līdziedzīvotājus, izņemot gadījumu 5-
kad izlaišanu prasa pats slimnieks, M»
neslimo ar epidēmisku slimību. P^*
gadījumā slimniekiem jāparakstās, **
viņš izlaists pret. ārsta ieteikšanu.

4. §. Pie iestāšanās slimnicā resp;
pie slimniska ievietošanas, slimniekam vai
personai, kas to ievieto slimnicā, }Ķ\
sniedz pilsētas slimnicās administraci]
pietiekoši pierādījumi par slimnieka pe *

sonību, pavalstniecību un pastāvīgo <&
ves vietu, kā ari jānokārto maksas ja«
tājums.



No Šiem pienākumiem var atsvabināt
slimniekus, kuru dzīvība saslimšanas dēļ
atrodas briesmās un kuri apdraud citus
līdzp ilsoņus. Tādos gadījumos, uzņemot
slimnieku nekavējoties slimnicā, slimnicās
administrācija gādā par minēto jautājumu
2tro nokārtošanu.

5 ,§, Par slimnieku ārstēšanu un uztu-
rēšanu jāmaksā pec Rīgas pilsētas domes
resp. pilsētas valdes apstiprinātās takses.

g, §. Bezmaksas ārstēšanā pilsētas
slimnīcās uzņemami ar epidēmiskām
slimibām : mēri, kolieru, izsitumu tiiu,
atgulās, tiiu, vēdera tiiu, bakām, Sibirijas
mēri, šarlaku, difteriiu, dezinteriju, krupu
tin trakuma sērgu saslimušie, vai šinīs
slimībās aizdomīgie, pilsoņi. Ar citām
lipīgām slimībām saslimušie ārstējami
bez maksas tikai tai gadījumā, kad tos
slimnicā ievieto Rīgas pilsētas valdes
veselības nodaļa.

7. §. Ārstēšanas maksa iemaksājama
slimnicai ne mazāk kā par divām nedēļām
uz priekšu. Slimnieks resp. tā ievieto-
tajā, neatkarīgi nO iemaksas, iesniedz
slimnicai rakstisku Eolījumu par visu
ārstēšanas izdevumu segšanu, pie kam
par maksātnespējīgiem _ nerīdziniekiem
solījuma rakstam jābūt izdotam- no
attiecīgās pašvaldības, bet par ārzemnie-
kiem — no attiecīgās valsts pārstāv-
niecības.

Piezīme. Ārstējamiem uz valsts,
pašvaldības un slimo kases rēķina
pietiek ar attiecīgas iestādes pavad-

\ rakstu, no kura jāredz, ka iestāde
apņemas atlīdzināt visus slimnieka

. ārstēšanas un uzturēšanas izdevumus
līdz tā izrakstīšanai no slimnīcas.
Ja šīs iestādes tādu rakstu neiesniegtu,
tad tāds solījuma raksts ņemams no
paša slimnieka.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
2 Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s

Saistoši noteikumi
par nodarbošanos friziera arodā
un frizieru darbnicu ierīkošanu

un uzturēšanu Rīga.
Pieņemti pilsētas domes 1925. g. 16. jūlija
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1925. g. 21. augusta

rakstu Ns 106312.
1. § Katrai frizieru darbnīcai jāatrodas

atbildīgas personas vadībā Par atbil-
dīgu irizieru darbnīcas vadītāju ir tiesība
būt tikai tādām abēja dzimuma personām,
kuras no pilsētas valdes tirdzniecības
nodaļas dabūjušas atļauju nodarboties
friziera arodā.

Piezīme. Ja frizieru darbnīca man-
tošanas ceļā pāriet uz veikala īpaš-
nieka atraitni, kurai nav tiesības
nodarboties friziera arodā, tad pēdējā
tomēr var turpināt darbnicu uz vīram
izdotās atļaujas pamata, pieņemot
atbildīgu darbnicas vadītāju (1. §).

2, §. 1. § minētās atļaujas izdod pil-
sētas valdes tirdzniecības nodaļa, pama-
tojoties pie tam vai nu uz friziera amata
sabiedrības vai pilsētas valdes ieceltās
pārbaudīšanas komisijas izdotām apliecī-
bām par to, ka attiecīgās personas pa-
tiešām ir iemācījušās friziera arodu.

3- §. Šo noteikumu 2 § minētos pār-
baudīšanas komisijas priekšsēdētāju un
locekļus ievēl pilsētas valde un noteic
komisijas locekļu skaitu. Pilsētas valdei
ir katra laikā tiesība, vajadzības gadījumā,
pārvēlēt augšminēto komisiju.

4 §. Frizieru darbnicu telpām jā-
pastāv no vienas vai vairāk gaišām un
«rām istabām ar logiem, pa kuriem
svabadi iekļūst dienas gaisma. Telpas
ierīkojama apstākļiem piemērota venti-
la«jas ietaise.

p- §? Frizieru darbnīca vienmēr jā-
iztur tīra un glīta. Visi pie amata iz-
pildīšanas atliekošie atkritumi tūliņ ir
laaizgādā projām.
.- §• Publikai paredzētās istabas fri-

*leru darbnicas nedrīkst izlietot ne kā
Nokļūs, ne-ari nakts pārguļai , nedz
«adām citam uzņēmumam. Frizieru
«arbrjjcas istabās atļauts uzglabāt tikai
'a(?us priekšmetus un vielas, kuri vaja-

ZIJ friziera amata izpildīšanai.
'§• Frizieru darbnicas telpās jaat-

Ouas Dietl'plrnoā vairumā virsdrēbju D3-
«aramlera un mazgāšanās traukiem ar
iTļ ūdeni darbnicas personāla vajadzībām.

2i * §• Pirms klientu apkalpošanas fri-
erain jāromazgā rokas.

iHrn*§' Vi8i i"zieru darbnicas piede-
ļ,"?.instrumenti pēc lietošanas
A,

Ieiz Pamatīgi un rūpīgi jānotīra.

m
z!legts lietot kopīgus susekļus, kopīgas

S* sl°tinas un kopīgus ūsu apsie-
mi- un tu ums lietošanas jādezinfce.

10. §. Frizieru darbnīcās lietojamai
veļai jābūt tīrai un jāatrodas labā kār-
tībā. Kādas personas ģīmja vai matu
noslaucīšanai lietoto veļu pirms mazgā-
šanas stingri aizliegts lietot otrreiz.
Klienta vajadzībām izlietotā vate un
papirs tūliņ pēc lietošanas jāiznīcina.
Galvas atbalsti pie lietošanas katrreiz
jāpārklāj ar tīru zīda papira gabaliņu
vai tīri izmazgātu audeklu.

11. §. Frizieru darbnicas personālam
jāģērbjas tīri un pieklājīgi. Izpildot
friziera amatu, personālam jāvalkā balti
tīri priekšauti ar piedurknēm vai balti
priekšā sāpogojami svārki.

12. §. Personālam stingri aizliegts
aiztikt pirkstiem ievainojumus, kas radušies
pie bārdas dzīšanas vai matu griešanas.
Veikalā jābūt pieejamiem dezinfekcijas
līdzekļiem brūces dezinficēšanai.

13. § Friziera amata izpildīšana nav
atļauta personām, kas slimo ar lipīgām
slimībām vai kādu ādas vai matu slimību.
Frizieru darbnicu personāls atrodas zem
pilsētas valdes un viņas ārstu kontroles;
ārstu apskatīšanas rezultāti ierakstāmi
sevišķā šņores grāmatā, kuru izdod Rīgas
pilsētas valdes veselības nodaļa un kura
turama katrā darbnīcā.

14. § Personas, kurām kāda matu
vai galvas ādas slimība, nemaz nav
ielaižamas darbnicā bārdas dzīšanai vai
matu griešanai, bet ja frizieru darbnicas
personāls, kad tas jau stājies pie darba,
pie klienta atrod matu vai galvas ādas
slimību, tad pie tādām personām lietotie
instrumenti un veļa tūliņ jānoliek atsevišķi
un pirms jaunas lietošanas pamatigi jā-
mazgā ar ziepēm un karstu ūdeni Instru-
menti pec tam vēl jānotīra ar vati vai
drēbi,kas iemērcēta dezinficējošāšķidrumā
(piem. 1% lizbla atšķaidījumā, ziepju
spirtā vai tīrā alkoholā).

15. §. Visās frizieru darbnicas virs
ieejas durvīm ielas pusē jāpiestiprina iz-
kārtne ar īpašnieka vārdu un uzvārdu.

Frizieru darbnicas katrā publikas lie-
tošanai nolemtā istabā šie saistošie no-
teikumi izkarami redzamā vietā.

16. §. Par šo saistošo noteikumu ne-
ievērošanu vainīgie saucami pie atbil-
dības uz sodu likuma pamata.

Ja nekārtības atkārtojas, tad pilsētas
valdei ir tiesība atņemt šo saistošo no-
teikumu 1. § minēto atļauju.

\7. §. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu izslu-
nināšanas .Valdības Vēstnesi" un līdz
arto skaitās atcelti 1908, gadā pilsētas
domes izdotie saistošie noteikumi par
nodarbošanos frizieru arodā.

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

Saistošie noteikumi
par namu numerāciju, izkārtnēm
un reklāmām Cēsu pilsētas ad-

ministratīvas robešās.
Pieņemti Cēsu pilsētas domes 1925. g. 25. jun.
sēdē, pēc žurnāla Ne55 un apstiprināti no iekš-
lietu ministrijas 1925. g. 12 aug. ar te 105970.

I. Par namu numerāciju.
1. Namu numerācija adresēm, pēc

pastāvošas iekārtas, tiek dalīta uz ielas
pusēm: labajā pusē pāru skaitļi un krei-
sajā pusē — nepāru skaitļi, pēc kārtas.

2. Numuru plāksnes, vienāda veida,
krāsas un pareizrakstības, — izgatavo
pilsētas valde un izdod pret Ls 2,—, t. i.
pašcenas samaksu. Plāksnes izliekamas
un piestiprināmas redzamā vietā pie vai
virs nama galvenās ieejas, bet dārzu un
vasarnicu namiem, kuri atrodas attālāku
no ielas, pie galveniem ieejas vārtiem.

IL Par izkārtnēm, reklāmām
un tam 1. sludinājumiem.

3. Visu izkārtņu, veikalu uzrakstu,

reklāmu un citu ilgāku laiku sludinā-
jumu teksts pieteicams 2 eksemplāros
pilsētas valdei piekrišanai.

4. Veco līdzšinējo izkārtņu un reklāmu
teksti iesniedzami atsauksmei līdz 1925.g.
1. septembrim.

III. Vispārējie noteikumi.
5. Šo noteikumu pārkāpēji tiek saukti

pie atbildības pēc kriminal sodu likuma.

6. Uzraudzība par šo saistošo notei-
kumu izpildīšanu tiek uzlikta pilsētas
valdei un policijai.

7. Šie saistošie noteikumi stājasspekā
14 dienas pēc viņu izsludināšanas

.Valdības Vēstnesī*. i

Eekszeme

Latvijas zvejnieku savienības sli-
kušo zvejnieku bšriou 2000 latu
naudas loterijas vinnestu numuri.

Ls 200 Ns 2613, Ls 100 Ns 2767.
Ls 40 Ns 3695, 3944. Ls 10 J* 3117,
3158, 3719, 1369, 3036, 3638 1370,
1048, 2847, 1348, 2448, 1117,217,3967,
1946, 3309, 2470, 831, 607, 1800.

Ls 6 Ns 3674, 448, 1208, 2683, 2911,
3717, 2175, 2091, 2650, 3397, 1332,
874, 74, 3610, 2446, 2388, 734, 432, 42,
841, 534, 2278, 2895, 1193, 3780, 3694,

1279, 3230, 565, 3752, 1688, 2530,
3934, 3873, 48, 9S2, 1944, 1394, 3344,
2141.

Ls 2 Ns l, 3210, 888, 175, 1086,
17£5, 1349, 774, 268-?, 822, 3783, 2254,
3964, 713, 3953, 3016, 557, 3212, 1665,
2230. 2477, 507, 3246, 3555; 3293,
3807, 3090, 3213, 1422, 1385, 2542,
605, 238, 754, 2668, 311, 772, 3781,
3927, 1618, 76, 1109, 1954, 3834, 1302,
3584, 3108, 1465, 3072, 693, 920, 2658,
2923, 2882, 1350, 2205, 1987, 1344,
1795, 2143.

Ls 1. Ns 2257, 3417, 506,3708,3338,
1762, 391, 3363, 1814, 923, 295, 916,
48°, 3350, 2855, 867, 2748, 2346, 491,
459,2366, 276, 994, 329, 249, 18 5,
1615, 2858, 3525, 2082, 3705, 1061,
1148, 1375, 2421, 3494, 1908, 1247,
1771, 2848, 3286, 2953, 3827, 166, 1845,
2947, 2679, 1310, 1802, 1493, 285, 1165,
3754, 2935, 2120, 3912, 2667, 3946,
3492, 3226.

Vinnesti pret biļetēm saņemami Rīgā,
Vaļņu ielā 30, Jaunsaimnieku un
slkgruntnieku krāj- un aiz-
devu kasē, no pulksten 11 līdz 2
katru dienu, izņemot svētdienas. Vinnestu
izņemšanas noteikumi uz loterijas biļetes.
Vinnestu biļetes no 40 līdz 200 latiem
jāuzrāda zvejnieku savienības birojā un
jādabū savienības apliecība, ka biļete īsta.

Mazākos vinnestus var tieši izņemt
uzdotā kasē. Zvejnieku savienības birojs
atrodas Rīgā, Kojusalas ielā 25, dz. 42,
tramv. Ns 5, Savienības darbvede runā-
jama katru dienu loterijas biļešu lietā no
pulksten 8 līdz 11 rītā.

Zvejnieku savienība.

Ārzemes

Polijas-Lietavas konference.
Kopenhāgenā, 1. septembri. Šo-

dien pulksten 12 oficiāli atklāta
Polijas-Lietavas konference.
Poļu delegācijas priekšsēdētājs bijušais
sūtnis Vasiļevskis turēja runu, kurā starp
citu teica: „Mēs esam tālu no vēlēšanās
šeit atrisināt svarīgos un ļoti sarežģītos
politiskos problemus, — mēs gribam
tikai vest sarunas par ekonomiska un
techniska rakstura jautājumiem, kas
interesē tiklab Poliju kā Lietavu. Mūsu
darba plāns tā tad ir samērā šaurs, bet
nenoliedzami tas būs lielā mērā noderīgs
ari miera politikai. Kā Polija, tā ari
Lietava atrodas uz ceļa, kur krustojas
daudzu valstu saimnieciskās intereses.
Tādēļ es nešaubos, ka nevien Polija un
Lietava, bet ari visi mūsu kaimiņi ar
lielu interesi vēros mūsu sarunas un ar
gandarījumu apsveiks konferences lab-
vēlīgu iznākumu".

Lietavas delegācijas priekšsēdētājs Sidsi-
kauskas atbildēja: «Laiks un varbūt ari
vel citi miera un saskaņas faktori, kā
esmu pārliecināts, rūpēsies par līdzekļu
atrašanu, kas var izšķirt lielos teritoriālos
problemus, kuri kopš vairāk kā 7 gadiem
rada plaisu starp mūsu valstīm. Mūsu
uzdevums ir_vairāk ierobežots, bet. droši
vien, nemazāk svarīgs. Pieņemot poļu
valdības priekšlikumu sūtīt delegāciju uz
Kopenhāgenu, Lietava apzinājās, ka ne-
vien pilda starptautisku pienākubu sa-
skaņā ar 1924. g. 8. maija Parkos kon-
venciju, bet ari veicina Eiropas i-aimnie-
cisko jaunuzbūvi. Lietavas delegācija
labi zin, cik grūts un delikāts ir mūsu
uzdevums, bet viņā valda nopietnāka
griba panākt praktiskus rezultātus, kas
apmierinātu visus ieinteresētos faktorus."

Pēc pilnvaru dokumentu apmaiņas kon-
ference nodibināja četras komisijas : na-
vigācijas, satiksmes, konsulārās aizsardzī-
bas un redakcijas. LTA.

MaksSa

Nacionālā teātrī jaunās direkcijas
vadībā notika vakar sezonas atklāšana.
Izrādīja te pirmo reiz Fr. Hebbeļa
stipri spēcīgo jaunības traģēdiju BJ u -
d ī t e", kuras viela aizņemta no bibeles,
tikai iekšējā satur: ziņā citādi pār-

veidota. Asirijas karaļa Nebukadnecera

mežonīgi nežēlīgais kara vadonis Holo-
ferns nonācis savā uzvaras gājienā pa
Priekšazijps zemēm pie Betulijas pilsētas
vārtiem, kas veda tieši Jūdu zemē iekša.
Ja šī pilsēta kristu, tad visa jūdu valsts
nāktu ienaidnieka rokās un šausmas un
nāve bij sagaidāma visiem. Visaugstākā
izmisuma brīdī, kad daudzi no iedzīvo-
tājiem sāk jau runāt par padošanos,
pilsētu un zemi izglābj kāda ticībā
apgarota sieviete, jaunavīgā atraitne
Judīte, nocirzdama bīstamajam ienaida
nieka kara vadonim galvu. Bet
viņa šo darbu izdarījusi ar rāvas
šķistās sievietlbas uzupurēšanu, iepriekš
nododamās kara vadoņa kaislei. Kad
tauta uzgavilē par glābšanu un priesteri
un vecaji prasa viņai, kādu pateicības
algu viņa grib saņemt par savu varones
darbu, viņai iešaujas piepeši prātā šīs
domas: viņa liek zvērēt visa Izra-
ēla vārdā, ka izpildīs to, ko viņa vēlas.
Un kad vecaji to nozvērējuši, viņa iesat -
cas : „ Jums mani jānokauj, kad es to
prasīšu!" Un kamēr viņi par to galīgi
iztrūcinājusies vēl stāv tur, viņa saņem
savas kalpones roku: „Es negribu Holc-
feraam dēlu dzemdēt, Lūdz Dievu, la;
mans klēpis būtu neauglīgs. Varbūt viņš
būs man žēlīgs!"

Luga nav bagāta ar tiešu darbību sā
vārda īstā nozīmē, bet toties vairāk ar
spēcīgām, interesantām situācijām un
pretstatiem raksturos, uzskatos un noti»
kūmos Kad tam visam pienāk klāt tik,
raiba un kupla dekoratīvā puse un cita
ietērpa — Liberta darbi šai laukā ļoti
atzīstami! — un luga top dzīvi un spē-
cīgi izrādīta, kā tas vakar notika, tad tai
jāatstāj uz skatītājiem iespaids, kaut
gan šā iespaida skaidrību un tīkamibu
pa labai daļai pazemina tas, ka
autors Judītes personu bieži ietērpj it
kā misticismā un ka jānoskatās garos
mocošos ļaužu skatos. Par pēdējiem
būtu jāpadomā, vai tie nebūtu uz ska-
tuves kaut kā saīsināmi. Jeb šie skati

vēl nebija pietieicosi sagatavoti un
noslīpēti ? Holoferna lomu izrādīja
Teodors Lācis, jāsaka, ar viscaur
mierīgu un nosvērtu uzstāšanos. Viņa
rakstura un spēka attēlojums pieauga
pakāpeniski līdz augstākajam mēram
beigas cēliena. Tāpat idealizēti skaidra
bija Lilija Ērika Judītes loma.
No cietējas viņa pārgāja drīz vien ener-
ģiskas, drošsirdīgas sievietes lomā, ko
viņa parādīja jau savā pirmajā satiksmē
ar Efraimu un vēlāk pie Holoferna.
Tikai_ viņai no autora piešķirtā pastāvīgā,
dažkārt tīri mistiskā prātošana, dvēseliskā
urkņēšana viņas garu it kā murdzina un
saista. Turklāt viņas grūtā, sarežģītā
uzdevuma izpildīšana — tēvijas glābšana.
Tas viss padara Judītes lomu izrādītajai
daudz _ grūtāku par Holoferna lomu,
kuram jāizrāda tik viengabalains mežoņa
spēka cilvēks. Ari citi izrādītāji bija
savās mazākās lomās zīmīgi raksturīgi un
bagātīgā skaitā sanākušai publikai atlikās
tik beidzot izrādīt savu"atzinību gan ar ska-
ļas piekrišanas parādīšanu, gan ar puķu
pasniegšanu galvenajiem vakara varoņiem.

Jāatzīmē beidzot vēl tas, ka grūto re-
žijas darbu „JudItes" izrādei bija ar
sekmēm veicis Aleksis Mierlauks.

A.
KURSI.

Rīgas b!rža, 1925. gada 3. septembrī?
'«

Devices:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,16 — 25,28
100 Francijas franka . . . 24,05 — 24,55
100 Beļģijas franka . . , . 23,00—23.100 Šveices franka .... 99,75 — 100,75
100 Itālijas liru 20,30 — 20,70
100 Zviedrijas krona . . . 138,30 — 13970
100 Norvēģijas krona . . . 104,95 — 107,10
100 Dānijas kronu .... 126,40 — 129,00
i00 Čechoslovaķijas krona . 15,20 — 15,50
100 Holande» guldeņa. . . 207,85 — 2C995
100 Vācijas marka .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
103 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 88,00 — 97,0»*
100 Lietavas lita 50,50 — 52,00
J SSSR červoņeca .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 345R
Sudrabs l kg 105—113

Vērtspapīri;

5°/o neatkarība» aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsti prem. aizņ. , . 98 — 10()
6°/o Zemes bankas ķīlu zīme» 92 — 93
8° o Hipotēku bankas ķslu

zimes 96 — 97
Rigas bltf.%» kotacijiM komisijas

priekisēdēiājs J. Sk u j e v i c !.
Zvērināt» pližas māklera T h, S u m m e t.

Redaktors: M. Ārons. '

Šim numura & lapas puses»



Tiesa sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod,
pamatojoties un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot valsts zemes bankas
lūgumu un savu 1925. g^ 25. augusta
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Fricis
Berķis parādu pēc obligācijas par 1200 r.,
apstiprinātas 7. augustā 1895. g. ar Ns245
uz nekustamo īpašumu Valkas apriņķī,
Gaujienas pilsmuižas, .Verzemnieki
1* 20" mājām ar zemes grāmatu reģ.
Nš 1054, izdotas no Friča Berķis par
labu atraitnei Šarlottei fon Vuli, dzim.
Reitern un viņas bērniem: baronesei
Vilhelminei ion VoVf, dzim.Vulf, Augustei,
Adoliam, Marijai un Voldemāram fon
Vulfiem, ir samaksājis, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaj parādniekam deļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēj ka ir gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu jaika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un_ aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos_ tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1925. g.25. augustā. Nk 3902
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

11297 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabatt. 3. civlln.,
uz civ. ties. lik. 1967.. 2011.—2014. ua
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaicina visas personas,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesa 25. aug. 1924.g.
publicēto 1924_ g. 22. jūlijā Brantu
pag. .Lejas Brālīšu* mājas mir. Pētera
Pētera d. Baloža testamentu, kā ari visas
personas, kūjām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Pētera Baloža mantojumu vai
sakarā ar šomantojumu, kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, parāddevē-
jiem u. t. t.„ pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 27. augustā 1925. g. L. Ns 2714
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

11301 Sekretārs A. Kalve.

R!gas apgabaltiesas 3, clvllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Sebastiana Fogel-
sona pilnvarnieka zv. adv. pal. Lazara
Rubinsteina lūgumu un savu 25. augusta
1925. g. lēmumu, paziņo, ka Sebastianam
Fogelsonam ir gājusi zudumā obligācija
par 22,000 rbļ-, atlikumā no obligācijas
par 100,0.0 rbļ-, apstiprinātas 18. februārī
1906. g. ar Ns 156 uz nekustamo īpašumu
Rīga, IV hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ns 102 par labu Sebastianam, Isidora d.
Fogelsonam, kura obl'gacija ir pārgājusi
uz Robertu lvana d. Štauve kā blanko-
cesionaru, kas viņu ir atkal cedejis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kujam būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties ? tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstn.". un aizrāda,
ka' ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos dublikātu, kujš izpildīs
oriģināla vietu.

Rīgā, 1925. g. 25. augustā. Ns 3782
Priekšsed. v. A. Ve i d n e r s.

11288 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
az civ. proc. lik. 1967., 201' 20M '
2079. p.p. pamata uzaicina "

visas i an
būtu uz 23. janvārī 1914. g., Bo'roSpag. rmrusa Kazaku māju īpašnieka F«fana Ignata d. Grišakova atstāto mant!"
jumu kādas tiesības kā mantinieki,»™iegatar., fideikomis., kredit. u, t. " ^
teikt savas tiesības šai tiesai sešu Irr

*
nēšu laika, skaitot no sludinājuma T
spiešanas dienas. e"

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatītpar spēku zaudējušam. *
Jelgavā, 19. aug. 1925. g. L. Ns 1206/25

Priekšsēdētājs v. J. Z v i r b u i s11104 Sekretārs K. Pmsir.'
i

Rīgas apgabalt. 3. clviln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1898 gada
2. aug. Liepkalnas dr. mirušā Iršu ko-
lonijas pagasta Ne 9a mājas īpašnieka
Johanna-Jakoba Georga d. Pfeifa ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekīem,legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 25 augustā 1925. g. L.M3893
Priekšsēdei, v. A. V e i d n er s.

11271 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 25. augustā
izklausījusi Krišjāņa Otto d. Grinberga
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 6000 rbļ., apstiprinātu
vispirms 13. maija 1£83. g. ar Ns 581 uz
nekustamo īpašumu Valmieras apriņķī,
Juratas vals's muižas zemnieku zemes
Doles mājām Ns 15 ar zemes grāmatu reģ.
Ns 2982, bet no pēdējam 1914. g.
25. janvārī dzēsta un 1910. g. 14. dec.
pārvesta uzgnekustamo īpašumu Jurates
valsts muižas zemnieku zemes no Doles
mājam Ns 15 atdalīto gruntsgabalu ar
nosaukumu .Doles dzirnavas" ar zemes
grāmatu reģ. Ns o4M, izdotu no Otto
Sprinca par labu Pēterim Švalbem, kūja
pārgājusi uz Augusta Dāvida d. Līci , kā
blankocesionaru, kas viņu ir cedējis atkal
blanko.

Rigā, 1925. g. 25. augustā. L Nš 1296
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

11293 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 25. augustā
izklausījusi Rūdolfa Friča d. Jēpe lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par iznīcinātām: a) obli-
gāciju par 2000 rbļ. apstiprinātu 1878. g.
31. augustā_ ar Ns 30 uz nekustamo
īpašumu jGesīs lielā Kairinās ielā ar
zemes grāmatu reģ. Ns 89, izdotu no
G. Hermana ar labu Cēsu nodokļu valdei;
b) obligāciju par 2000 rbļ. atlikumā no
obligācijas par 3100 rbļ. pirmatnējā lie-
luma, apstiprinātu 1892. g. 22. decembrī
ar Ns 129 uz to pašu nekustamo īpašumu,
izdotu no ta paša Gustava Jēkaba d.
Herman par labu Jānim Mārtiņa d. Kal-
niņam, kuru obligāciju atlikumā Nikolajs
Eduarda d. fon Ercdorfs-Kupfers, kā
blankocesionars, cedejis blanko.

Rīgā, 1925. g. 25. augustā. L. N» 2144
Priekšsēdētājai. A. V e i d n e r s.

11289 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 25. augustā
Izklausījusi valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko paradu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par iznicinātām: a) trīs
obligācijas par 700 rbļ. katra, apstipri-
nātas 1877. g. 16. decembrī ar NsNš 1122,
1123 un 1124 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apriņķī, Allažu muižas zemnieku
zemes Rumpu mājām, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 2335, izdotas no Jāņa Kalniņa
par labu Johanam fon Blanken^agenam,
kufas obligācijas mantošanas ceļā līdz
ar AUažu muižu ir pārgājušas uz Ernstu,
Mariju, Johannu, Ottonu, Elizabeti un
Beati fon Blankenhagen, un proti: uz no
Vidzemes hoftiesas 1885. g. 4. jūnijā ar
Ns 150 apstiprināta mantojuma dalīšanas
akta pamata un b) obligāciju par 900 r.,
apstiprinātu 1877. g. 16. decembrī ar
Ns 1125 uzto pašu nekustamo īpašumu,
izdctu no tā paša Jāņa Kalniņa par labu
tam pašam Jo.hanam fon Blankenhagenam,
kūja mantošanas ceļā pārgājusi lidz ar
Allažu muižu uz tiem pašiem Ernestu,
Mariju, Johannu, Ottonu, Elizabeti ui
Beati fon Btankenhageniem, un proti uz
tās pašas Vidzemes hoftiesas 1885. g.
4- jūnija ar Ns 150 apstiprinātu mantojuma
dalīšanas akta pamata.

Rīgā, 1925. g. 25. augustā. L. Ns 1233
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

11286 Sekretārs A. Kalve.

- - " . o.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 L
2079. p.p. pamata uzaicina visu», k*»būtu uz 21. jūnija 1922. g. mirušā Tu-
kūma apr., Reņģes pag., Ezerlūku māta
īpašnieka Jāņa Juja d. Seke aiSekevic atstāto mantojumu kādas tie-sības kā mantiniekiem, legatariem , fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteic
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības leskatīi
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 19. aug. 1925. g. L. Ns 1586/25
Priekšsēdei, v. J. Z v i t b u 1s.

11105 Sekretārs K. P u s s a r sl

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014, an
2079. p.p. pamata uzaicina visas, kam
būtu uz 4. jūnijā 1917. g., Ilūkstes apr,,
Sventes pag. mirušas Marjanas Jāzepa
m. Jedinskas atstato mant. kādas tiesība*
kā mantiniekiem, legat., fideikomis., kie-
ditor. u. t. t„ pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot nu
sludinājuma iespiešanas diena?.

Termiņā nepieteiktās tiesības Ieskati»
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 22. aug. 1925. g. L.Nš95/25
Priekšsed. v. J. Z v i r b u 1s.

11219 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. an
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 9. maijā 1923. g,. _ Ilūkstes
apriņķa, *Lašu pagastā mirušā Pētera Kri-
stapa dēla Kraukļa atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem)
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
p*.r spēku zaudējušām.

Jelgavā, 26. aug. 1925. g. L. Ns 1377/25
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1s.

11455 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
ttn 2079. p.p. pansata uzaicina visus,
kam būta uz 12. februārī 1922 g., mir.

tKārļa Dāvida Johana Kārļa d Lippe
atstato man ojumu kādda tiesības Ka
mantiniekiem, Iegatar., fideikomisar., kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
iai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma Iespiešanas dienas.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskati»
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 26. aug. 1925. g. L. Nš 32/25
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

11456 Sekretārs K. Pussars.

Jelgava© apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, karo
būtu uz 20. Jūlijā 1921. g., Aknišas
pagasta mirušā Asares pagasta jaunsaim-
nieka Jāņa Vēveta atstāto mantojam»
kādas tiesības kā mantiniekiem, Iegatar.,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. ļfe
pieteikt savas tiesības šai tiesai sēst»
mēnešu laikā, skaitot no stādinājām»
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati»
v>ar speķu zaudējušām. ,

Jelgavā,26. aug. 1925 g. L.Ns 146812*
Priekšsed. v. J. Z v i r b u li-

ii457 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
oz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. m»
2079. p. p. pamata uzaicina visus,^ kam
būtu uz 23. marta 1924, g., . miruša Bu-
kaišu pagasta jaunsaimnieka Alfreo»
L'audinska atstāto mantojumu kaaM

tie»,kā mant. legatariem, iideikofflisariem>
kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas tiesib»
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitov
no sludinājuma iespiešanas dienas ,»
dibas Vēstnesi*. .. .f.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskan»
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 26. aug. 1925. g. L. N> 706/»

Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls*
11458 Sekretārs K. Pussaiju-

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967, 2011., 2014. #

2079. p.p. pamata uzaicina visus, mj»
būtu uz 11 maijā 1924. g., Talsu «£
Vānes pagastā miruša jaunsaimnieka jv

B a 1g a 1v j a atstāto mantojumu k««

tiesības kā mantiniekiem, legat., ««'«""
sariem, kreditoriem u. 1.1, pieteiKt **
tiesības šai tiesai sešu ^naaJZs.
skaitot no sludinājuma iespiešanas cuei

Termiņā nepieteiktās tiesības ies*»
par speķu zaudējušam. «j

Jelgavā, 26. aug. 1925. g. L.NŠ 17 a/

Priekšsed. v. J. Zvirbuli-
11.459 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas, personas, kūjās* būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 28. oktobrī
1924. g. mir. Ernesta Friča d Beķera
23. jūnijā 1924. g. mājas krtībā sastā-
dīto testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no;sludinajuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*

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

Jelgavā, 19. aug. 1925. g. L.Ns 1441/25
Priekšsed. v. J. Zvirbuls.

i 1101 Sekretārs K. Pussars.

li'^us apgabaltiesas 3. civiinod.,
saskaņā ar civilproceaa likumu, 195$. ?.,
u šo paziņo, ka 15. septembrī 1925. g.
ūifnētas nodaļas atklātā tiesas «ēu<J
nolasīs 1922. gada 2. septembri Rīgā
miruša Daniela Pētera dēla Vējiņa
noiarielo testamentu.

Rīgā, 1. septembrī 1925. g. L. Nš 3984
Priekšsed v. A. Veidners.

11691 Sekretārs A Ka I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 25. augustā
izklausījusi valsts zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: a) atzīt par iznīci-
nātāmj a) obligāciju par 250 rbļ. at-
likuma no obligācijas par 1050 pirmat-
nējā lielumā, apstiprinātu 18. maijā
18ī9. g. ar Ns 380 uz nekustamo īpašumu
Rikteres muižas zemnieku zemes Zābaku
mājām Ns 30, Rīgas apriņķī, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 4638, izdotu no Dāvida
Miķeļa d. Kauleņa par labu Ottonam
fon Richteram, kūja ir pārgājuzi uz
Ottona fon Richteia mantinekiem, un
proti uz: 1) Ottonu Ottona d. fon Rich-
teru; 2) Elizabeti Ottona m. fon Hanen-
feld, dzim. fon Richter; 3) kņazieni
Mariju Ottona m. Kropotkin, dzim.
fon Richter; 4) Natāliju Oitona m.
fon Gr .te, dzirņ. fon Richter un 5) at-
raitni Elizabeti Konstantīna m. fon Richter,
dzim. Richter, no ku[iem pirmiem četriem
1909

^
g. 20. novembrī bija apstiprināta

uz Pēterpils apgabaltiesas 1908. g. 8. nov.
lēmuma pamata Rikteres muiža īpašumā,
bet pēdējai —atraitnei Elizabetei Kon-
stantīna m. fon Richter uz minēto muižu
lietošanas un pārvaldīšanas tiesības;
bļ obligāciju par 1250 rbļ., apstiprinātu
18. maijā 1899. g. ar Ns 381, uz to
oašu nekustamo īpašumu, izdotu no tā
paša Dāvida Miķeļa d. Kauleņa par labu
Ottonam fon Richteram un c) obligāciju
par 1403 rbļ,, apstiprinātu 18. maijā
1899. g. ar Ns 382 uz to pašu nekustamo
īpašumu, izdotu no tā paša Dāvida
Miķeļa d. Kauleņa par labu Ottonam
fon Richteram.

Kigā, 1925. g, 25. augustā. L. Nš 2427
Priekšsed. v. A. Veidners.

11290 Sekretārs A K * 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod,
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 18. augustā
izklausījusi lietu par Alekseja Četkina
atzīšanu par maks..t nespējīgu parādnieku
un nolēma: maksātnespējīgā parād-
nieka Alekseja Četkina kreditoru 29. jūlija
ls25. g. pilnsapulces lēmumu, attiecībā
uz konkursa slēgšanu ņemt zināšanai,
lēmumu, Alekseja Četkina maksātnespēju
atzit par vienkāršu bankrotu, bet šai
lietai uz amnestijas pamata nedot tālāku
virzienu, apstiprināt un izdarīt uz tirdzn.
civ. lik. 532. piez. pamata attiecīgu pub-
likāciju, ua uzdot Rīgas-Valmieraa zemes
grāmatu nodaļai atcelt atzīmi, kūja par
Alekseja Četkina atzīšanu par maksāt-
nespējīgu parādnieku ir ievesta zemes
grāmatās uz minētam Aleksejam Četki-
nam piederošo nekustamo īpašumu
Rīgas pilsēta II hip. iec. ar zem. grām.
reg. Nš 375.

Rīgā, 1925. g. 25. augustā.
Priekšsed. v. A. Veidners.

11295 Sekretārs A, Kalve,

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 25. augustā
izklausīja firmas šokoladu un konteksu
sabiedrībai ,Ena"_ F. F. Berkman ui Ko.
atzīšanu par maksāt nespējīgu parādnieci,
pamatojoties uz tirdzn. pr. lik. 391. (jaun.
redakc.) un 532. p. pun piezīmi, starp
citu, nolēma: maksāt nespējīgas lirmas
šokoladu un konfekšu sabedribas .Ēna*
F. F. Bekman un Ko. konkursa slēgšanu
ņemt z.nāšanai un par konkursa izoeig-
šanu izdarit publikāciju; atzit minētās
firm s īpašmeku Zamuelu Jūlija d. Sluz-
kinu par nelaimīgi maksātnespējīgu pa-
rādnieku, bet īpašniekus Jāzepu Zamuela
d. Bergmanu un Teodoru Teodora d.
Bekmanu par neuzmanīgiem maksāt-
nespējīgiem parādniekiem un uz sod.
lik. 60i. p, pamata viņu lietu nodot
prokuroram deļ tāļaka virziena.

Rīgā, 1925. g. 28. eugustā.
Priekšsed. v. A. Veidners.

11448 Sekretārs A. Kalve.

<&&* apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 25. augustā
izklausījusi mir. Jēkaba Jēkaba d. Apsita
mantošanas lielu, nolēma: par bez-
vēsts prombūtnē esošā Jāņa Nikolaja
Jēkaba d.Apsīti atstāto mantu iecelt aiz-
gādniecību, par ko ar pacēli paziņot
Rīgas pilsētes bariņu tiesai, attiecīgai
rīcībai.

Rīgā, 1925. g. 25. augustā. L. Ns 3
Priekšsed. v. A. Veidners.

1127» Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 25. augustā
izklausījusi Jāņa Jāņad. Lapa lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanās, no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 1200 rbļ. apstiprinātu 4. martā
1874. g. ar Nš 232 uz nekustamo īpašumu
Lieljumpravas muižas zemnieku zemes
Torban-Mārtiņu mājam, Rigas apriņķi, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 1730, izdotu no
Mārtiņa Lapa par labu baronetei Hen-
riettei Fitinghoff, dzim. fon Berg, kura
obligācija īr pārgājusi uz Andreju Jāņa
d. Zemuli, kā blankocesionaru, kas viņu
ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1925. g. 25. augustā. L. Ns 414
Priekšsed. v. A. Veidners.

11294 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesa 25. aug. 1925. g.
publicēto 1925. % _ 9. aprilī Mēdzūlas
pag. .Kauli' mir.Peteja Jufa d. Knocha
testamentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mir. Pētera
Knocha mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
iideikomisariem, parāddevejiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 27. augustā 1925. g. L.Nš37ē8
Priekšsed. v. A. Veidners.,

11300 Sekretāra A. K a 1 v e.

Rīgas apgabalt. 3. civlln.,
sz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīme pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Jozeis Ideļa dēls Vulffs
un Z«ra Šabsa meita Vulff, dzim. Fo-
gelmane. noslēguši savstarpīgo laulības
ilgumu pie Rīgas notāra E. Trautsolta
10. augusta 1925. g. reģistra Ni 4429
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p.p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 25. augus ā 1925. g. L. Ns 3899
Priekšsed. v. A. Ve i d n e r s.

11283 Sekretārs A. Kalve.

RIg, apgabalt. 3.clvllnod.,
az civ. ties. lik. 201L, 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1924. g. 22. maijā
Līves pag., Tomaņu mājās mir Ernesta
Fridricha d. Termaņa ir atklāts mantoj.
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, le-
gatariem, fideikomisariem, kreditoriem un
t. i., pieteikt šīstiesības minētai tiesai sešu

mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas jdienas.

Ja minētās personas savas tiesības
iugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viiļB.s atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 25. augustā 1925. g. L.Ns3882
Priekšsed. v. A. Veidners.

11280 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 201Ļ, 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec _ 1920. g. 13. janv.
jaun-Ates pag. ,Vec Serēs* mir.Juliannas
(Jūlijas) Hermines Dreiman ir atklāts
mantojums un uzaicina kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to tiesības kā
mantiniekiem .legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rigā, 1925. g. 25. aug. L.NŠ2224
Priekšsed. v. A. Veidners.

11284 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civlln.,
uz civ. ties. lik. 2011., _2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1925. g. 5. aug.
Rīgā miruša Fridricha Ernesta d. Skadiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. 1.1, pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 25.augustā 1925. g. L. Ns 3871
Priekšsed. v. A. Veidners.

11270 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgai apgabaltiesas 3. clvllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot valsts zemes bankas
lūgumu un savu 25. augusta 1925. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Oskars
Mauslis parādu pēc obligācijas par 18C0 r.,
apstiprinātas 9. janvāri 1895. g. ar Nš 17
uz nekustamo īpašumu Valkas apriņķī,
Oaujienes pilsmuižas zemnieku zemes
.Kalna-Leiši" mājām ar zemes grāmatu
reģ. Nš 2742, izdotas no Kārļa Mauslis
par labu atraitnei Šarlotei fon Vulf, dzim.
Reitern un viņas bērniem baronietei
fon Volf, dzim Vulf, Augustei, Adoliam,
Marijai un Voldemāram Vu'fiem ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā obligācija
nevar _tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās tamdēļ, ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju pie-
teikties tiesā sešu mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi*, un aizrāda,
ka ja Šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 25. augustā. Nš 3903
Priekšsed. v. A. Veidners.

11296 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
pamatojoties uz civ. prec. lik. 2060. un
2062. p. p,, ievērojot valsts zemes bankās
lūgumu' un savu 25. augusta 1925. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Alfrēds
Kibermanis parādu pēc obligācijas par
800 rbļ., apstiprinātas 6. februārī 1912. g.
ar Ns 127 uz nekustamo īpašumu Cēsu
apr., Veselauskas _ muižas zemnieku
zemes .Lejas-Lielkāja Ns 17* mājām ar
zemes grāmatu reģ. Ns 5447, izdotas no
Mārča Kibermaņa par labu baronam
Aurēlijām Kampenhauzenam ir samak-
sājis, bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kūjām būtu
tiesība uz augšā aprādīto_ obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstnesī*, un aizrāda
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesī bu prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 25. augustā. Ns 3901
Priekšsed. v. A. Veidners.

11292 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot valsts zemes bankas
lūgumu un savu 25. augusta 1925. g.
lēmumu, _ paziņo, ka parādnieks Kārlis
Zāle parādu pēc hipotēkas par 2700 rbļ.,
apstiprinātas 20. janvāri 1878. g. ar
Ns 159 uz nekustamo īpašumu Cēsu
apriņķi, Dzelzavas muižas zemnieku
zemes Ješkan Ns 32 mājām ar zemes
grāmatu reģ. Ns 2746 par labu Kār.im
ion Tranzehe kā pirkšanas sumas atlikums,
kurš saskaņa ar 30. marta 1920. g. lē-
mumu Ns 11 pārvests arī uz Ješkanu
Ns 3211 mājām reģ.Ns 5576 ir samak-
sājis, bet šī augša mi <eta obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās tamdēļ, kā
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tiesības
uz aprādīto _obligaciju, _ pieteikties
tiesā sešu mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdīoas Vēstnesī* un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parādu dzē-
šanu zemes grāmata.

Rīgā, 1925. g. 25. augustā. Nš 3904
Priekšsed. v. A. Veidners.

10291 Sekretārs A. Kalve.



nepilns ūPSūiialllcsa
20. augustā 1925. g_. uz Baibas Mača

m Vanadzes lūgumu un civ. proc.

lik. 2081.- 2086. p. p. no 1 ē ma:
1) parādus 1) 100 >_ rbļ. un 2) 1000 rbļ.

pēc d.vām obligācijām izdotam uz Jāņa

Jēkaba d. Smiltnieka vārdu un cedetas
uz uzrād. vārdu un 1) 1907. g. 22. sept.

ar Ns 624 un 2) 1909. gada 19. sept.

ar žurn. Ns 920 nostiprinātas uz Miķelim
Kriša d Priede, piederošas nekustamas
mantasLiepājā, ar kreposta Ns 1929,

— atzīt par pilnīgi samaksātiem

un pašas obligācijas par iznīcinātām;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasit_ zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 24. aug. 1925. g. Nš996/24

Priekšsed. b. v. Cincels.
HU2 Sekretāra pal. Rolava.

Jelgavas apgabaltiesa,
clv. proc. lik. 1967., 2011.—2014,

2079 un priv. lik. 2451. p. p. pamata ,
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 5. novembrī
1923 g- miruša Miķeļa J a n s o n a
17 dec. 1922- g- mājas kārtība sastādīto
testamentu , piete kt savus _ strīdus un

ierunas šai tiesai sešu mēnešu laika,
«kaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
Valdības Vēstnesī".

" pēc minēta termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām-

Jelgavā, 22. aug. 1925. g. L.Nš 1343/25
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

i]2i6 Sckretsr* K Piismu.

Jelgavas apgabaltiesa,

az civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kuram būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 5. maijā 1924. g.
mirušā Jelgavas apriņķa, Peterniekupag
Bumbieru" māju īpašnieka Pētera

0 r o s a 4. maija 1924. g. mājas kar-

tībā sattādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-

spiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.
Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa

nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par speķu zaudē-
jušām

Jelgavā, 22. aug. 1925. g. L. Nš 1195/25

Priekšsed. v. J. Zvirbuls.
11217 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. P-P- pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 14. janvārī 1922. g. Jaunjel-
gavā mirušā Jāņa Jāņa d. Krūzes
atstāto mantojumukādas tiesības kā mant.,
Iegatar., iideiicomis., kredit. u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
pat spēku zaudējušam.

Jelgavā, 26. aug. 1925. g. L. N* 1779/25
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

11460 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka ar tiesas
1. marta 1924. g. nolēmumu iecelta aiz-
gādnība garā vāja Kristapa Jāņa dēla
Grandovska personai un mantībai.

Jelgavā, 26. aug. 1^25. gadā
Priekšsēdē! v. J. Zvirbuls.

11479 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās u2 sava šā gada 30. jūlija
nolēmumu, uzaicina to personu, kuias
«kās ātro Jas obligaci,a par 2600 kr. rbļ,
izdota uz Donas zemes bankas
v«<iu un korobor. 1911. g. 10. martā
«/4 407 uz Tukuma apr., Sēmes pag.,
«ttules .Jaunzem* mājām ar hip. Ns 1770,
ierasties šai tiesā sešu mēnešu
™M, skaitot no sludinājuma iespiešana:
flienas .Valdības Vēstnesī." un iesniegt
minēto obligāciju.
, J* mineia termiņā obligāciju ne-
iesniegs, tiesa to atzis par iznīcinātu
P^ādu par samaksātu un lūdzējai Donas
zemes bankai, atvēlēs prasīt parada
Nesanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 22. aug. 1925. g. L. Nš 952/25

,,, Priekšsed. v. J. Zvirbuls.
iHfSekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
Pamatodamās uz sava š. g. 13. aug.

rnlr 11111' uzaicina to personu, kuras
™as atrodas pirkuma-pārdev. līgums,
^ota 1910. g. 8. jūlijā uz Zelmas un
«netēs Mildas Strazdovski vārdiem un
*ur°ūorets Jelgavas-Bauskas zemes gra-
ļ™™ nodaļā 1910. g. 12. jūlijā ar Ns 2232

š
Jel<aba Strazdovska nekustama īpa-

"ta Lie lvircavas pag. .Brakše" mājām
rubn

s §ramatu -N"2 1258 par 1000 kr.

tnenl™' ~ 'erasties šai tiesā s _e š u
īesnuf" aikā - skaitot n0 sludinājuma

iešanas dienas .Vaid. Vēstnesī' un

Dārri»
aņemt

' iesniedzot minēto pirkuma-

kanit i a "gnma šās tiesas depozītos
iemli -. un Procentu parāda dzēšanai
«jaksato Ls 21,34.
neie«„ - mma pirkuma-pārdevuma hg.

mak«āiegsatzis P aradu Psa~
«vai "ludz - Jēkabam Strazdovskam

g%atāprasit Parada dzēšanu zemes

Jel8avā26. aug. 1925. g. LNs674/25

II549 Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.
Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 30. jūlija
nolēmumu,' uzaicina to perscmu, kuras
rokās atrodas obligācija par 13,000 kr. roļ.,
izdota uz Donas zemes bankas vārdu
un koroborēta 1910. gada 25 februāri
ar N» 563 uz Jelgavas apr., Kalnmuižas
pag. .Zirņu' mājām ar hip. Ns 282, —
ierasties šai tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,Vald. Vēstn/ un
iesniegt minēto obligāciju.

Ja minētā termiņā neieradīsies un
oblig. neiesniegs, tiesa atzīs to par iznī-
cinātu, parādu par samaksātu un ludz.
Donas zemes bankai, atvēlēs prasīt pa-
rādu dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā , 1925. g. 26. aug. LNs 951/25

Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.
1155i Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1925. g. 13. aug.
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokas atrodas dāvinājuma akts, izdota
1911. gada 1. m rtā uz Idas Goldberg
vārdu un korob. Jekabpils-lluKstes zemes
grāmatu nodaļā 1911. gadā 16. martā
ar Ns 729 uz Artura Goldberga ne-
kustama īpašuma Neretas pag., .Lejas-
Kupšanu* mājām ar zemes grāmatu
Nš 171, par 1700 cara rubļiem, —
ierasties šai tiesa sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī.* un saņemt, iesniedzot
min. dav. aktu šās tiesas depoz. kapitāla
un procentu parāda dzēšanai iemaksātos
Ls 28,73.

Ja min. termiņā dāv. aktu neiesniegs,
tiesa atzīs parādu par samaks. un
lūdz. Arturam Goldbergam dos tiesību
prasīt šā parada dzēšanu zemes grā-
matas.

Jelgavā, 1925. g. 27. aug. L Ns 673 25
Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.

11476 Sekretārs R. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1925. g. 13. augusta
lēmumu, uz Jāņa Konrāda Vītola lūgumu
un civ. proc. lik. 2083. 2084. p.p.
uzaicina obligāciju turētāju, kuras izdotas
par 1) 1500 rbļ. un _ 2) 1500 rbļ. uz
Ventspils latviešu kraj-aizdevu sabiedr.
vardu un 1) 1912. g. 28. jūnijā un v2)
1912. g. 16. novembrī nostiprinātas uz
Jāņa Konrāda un Lizettei Rozālijai
Vītoliem, piederošas nekustamas mantas
Ventpilī, ar krep. Nš 296, (agr. 5437a), —
sešu mēnešu laika, skaitot no slu-
dinājuma _ iespiešanas dienas, ie-
rasties tiesa, līdzņemot min. obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaksātiem un pašas obligācijas
par iznīcinātam, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 18. augustā. Ns 647/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n št a m s.

10890 Sekretāra pal. Rolava.

Liepājas apgabaltiesa
15. augustā 1925. gadā mir. _ Heinricha
Mattesa mant. masas aizg. lūgumu un
un civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.
un 17. marta 1923. gada likumu no-
lēma:

1) parādu par 600 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Bēra Dāvida Fridmaņa
vārdu un 1866. g. 6. juuijā nostiprināta
uz Heinricham Mattesam, piederošas
nekustamas mantas Durbē ar kre-
posta Nš 10, — IV reģistra,
atzīt par pilnīgi samaksātu liaz ar
visiem procentiem;

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

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

Liepājā, 19. augustā 1925. g. Ns351/25

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
10891 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
20. aug, 1925. g. uz Ferdinanda Rolofa
lūgumu uz 17. marta 11-23. g. lik., civ.
proc. lik. 2081.—2086. p. p. pamata
nolēma:

1) parādu 15.0CO rbļ. pirmvertiba un
atlikumā 10,' 00 rbļ. pec obligācijas, iz-
dotas uz Nojacha Chjima d. Heidena
vārdu un 1911. g19. janvārī ar žurn.
Ns 65 nostiprināta uz Ferdinandam
Fridricha d. Rolofam, piederošas nekust.
mantas Liepājā ar kreposta Ns 845,
— atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentiem ;

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

3) iemaksāto naudu glabāt t.esas de-

pozītā līdz kreditora ierašanai kufam
tau naudu izmaksāt.

Liepājā, 24. augustā 1925. g- NŠ397,25.
Priekšēd. b. v. Cincels.

11111 Sekretāra pal. Rolava.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 6. augusta lēmuma pamata

meklē uz sod. lik. 583. p. 2. pkt pa-

mata notiesāto Vincentu Klementa d.

K o v e r u, kura pazīšanas zīmes se-

košas: augums 176 cm. mati - tumsi,

acis — zilas, pie labas acs un zem de-

guna rēte, 23. gadus vecs
Katram kam zināma Kovera uzturas

vieta, vai kur atrodas viņam piederoša

manta, par to bez kavēšanās jāpaziņo

Liepājas apgab alt.esai vai tuvāka, poli-

cijas iestādei. Kovera atrašanas gadi-

juma viņu apcietināt, ievietot cietumā
un ieskaitīt Liepājas apgabaltiesas rīcībā.

Liepājā, 18. augustā 1925. g. Nš 5006
Tiesas loceklis F. B a u c e.

10783 Sekretārs (paraksts).

Latgales apgabaiti?sas
Daugavpils apr. Z. iec. miertiesu.,
saskaņa ar savu š. g. 17. jūlija lēmumu
un cļv. proc. lik. 1460, 14b0p p. un
X. sēj. civ. lik. 2310. p 3 pkt. pamata
izsludina par iznīcinātu no Fridas Šeb-
šeļa m Kagan Motelim Silam izdoto
pilnvaru, apliecinātu pie Daugavpils
notāra Zibina 1924. g. 7. oktobrī ar
reģistra Ns 2297.

Daugavpilī, 16. jūlija 1925. g.
9017 Miertiesnesis D u c m a n s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 15. augusta 1925. g.
lēm.uz Donas zemes bankas
aizgad. lug. un civ. proc. lik. 2083u. 2084.
p. p. uzaicina obligācijas turētāju, kura
izdota par 1500 rbļ. uz Donas zemes
bankas vārdu un 1911. gadā 26. nov.
nostiprināta uz Pēterim Jāņa d. Sil-
gailim, piederošas nekust, mantas Sar-
kanmuišas pagasta Vadzeniek mājām
ar krep. Ns 1650, — sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,Vald. Vēstn.*, ierasties
tiesa, līdzņemot min. obligāciju.

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

Liepājā, 19. aug. 1925. g. Ns 653/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

10897 Sekretāra pal. Rolava.

Latgalis mmm i. dvnoadīja
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1925. g. 15. janvārī Rēzeknes apriņķa,
Vidsmuižas pagasta piederīgā Lazara
Zinovija d. Zenovjeva notariālais testa-
ments , at kufu testatora_ kustama un
nekustama manta novēlēta Pēteram
Marka d. Soboļevam, ar apgabaltiesas
1-925. g. 8. maija lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekam Pētejam Marka
d. Soboļevam.

Daugavp., 13. aug. 1925.g. LNs801a/25
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

10758 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas,
Ladzas apriņķa 3. Iecirkņa miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 30. jūlija
lēmumu un uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sej. 1. d. 1239. p. pamata
paziņo, ka pec 1917. g. 11. marta
Mlchalovas pagastā, Riepnu sādžā mir.
Pērēja Stepana d. S t e p a n o v a, ir
palicis mantojums, kuršatrod. Michalovas
pag., Riepki sādžā, kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar viņu būtu kādas tiesības
kā mantiniekiem, pieteikt šīs tiesības pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,Valdības Vēstnesī."

Kārsavā, 1925. g. 24. augustā.
11557 Miertiesnesis E. Kalējiņš.

Latgales apgabaltiesas
Daugaupllsapr. Z. lec. miertiesn,
pamatodamies uz civ. lik. 1239. p. un
civ. proc. lik. 1401. p, uzaicina 1916. g.
23. decembrī mirušas Juljanis, ari Ui-
janas, Gavrilovas, pēc vīra Jefimovas,
mantiniekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz atstato Daugavpilī nekustamo
īpašumu, augša minētam miertiesnesim
sešu mēnešu laika, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdibas
Vēstnesī'.

9016 Miertiesnesis D u c m a n s.

Latgales apgabaine as 1. c vilnoū.,
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1925. g. 15. martā, Daugavpils apriņķa,
Izabelinas pagasta piederīga Donata
Miķeļa d. Bebriša notariālais testaments,
ar kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Alfonsam Andreja d.
Kromanam ar apgabaltiesas 1925. g.
29. maija lēmumu apstiprinājs un izdots
mantiniekam Alfonsam Andreja d. Kro-
manam.

Daugavp., 13. aug. 1925. g. LNs908a/25

Priekšsēd. v. (paraksts).
10759 Sekretārs J. Kangurs.

Liepājas apgabaltiesa.
saskaņā ar savu 15. augustā 1925. g.
lēmumu, uz Donas zemes bankas
aizgādņu lūgumu, uz civ. proc.
lik. 2083. un 2084. p. p. pamata uzai-
cina obligācijas turētāju, kura izdota
par 3,000 rbl. uz Donas zemes bankas
vardu un 1914. g. 15. marta, nostiprināta
uz Andrejam Jāņa d. Prāmbergam, pie-
derošas nekustamas mantas Kul-
dīgas pagasta .Prāmnieku Nš 46"
mājas ar krep. Ns2874, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī," ierasties
tiesā līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētajā neierašanās gadījumā, parādu
atzīs; par samaks., piešķirot lūdz. tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 19. aug. 1925. g. NŠ654/25

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
10896 Sekretāra pal. Rolava.

Latgales apgabaltiesas 1.Medaļa
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 31. jūlijā
izklaus. Paraskevas Jāņa m. Markovas
lūgumu atzit Jāni Spiridona d. Markovu
par _ atrodošos bezvēsts prombūtnē,
nolēma: publicēt .Vaid. Vēstn." par
bezvēsts promesošo Jāni Spiridona dēla
Markovu un uzdot Maļinovas pagasta
padomei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesošā Jāņa Spiddona d. Mar-
kova mantu, atrodošos M.ļinovas pag.,
Vec-Račino sādžā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 1925. g. 11. aug LNš920a

Priekšsēd. v. (paraksts)
10560 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesai 1.Modaja,
atklāta tiesas sēde 1925. g. 31. jūlija
izklausījusi Jāzepa Ignata d. Masaļska
lūgumu atzīt Edvardu Jāzepa d. Masaļski
par atrodošos bezvēsts prombūtnē un
nolēma: publicēt .Valdības Vēstnesi -
par bezvēsts promesošo Edvardu Jāzepa
d. Masaļski un uzdot Varakļānu pagasta
valdei iecelt aizbildniecību par bezvēsts
promesošā Edvarda Jāzepa d. Masaļska
mantu, atrodošos Varakļānu pagastā,
Masaļsku ciemā.

So lēmumu publicēt civ. proc. lih.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 1925.g. 11. aug. LNsll75a
Priekšsēd. v. (paraksts).

10565 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1.Modāla,
atklātā tiesas sēde 1925. gada 31. jūlijā
izklausījusi Jura un Juljana Jura d. d.
Kokinu lūg. atzīt Antonu Jura d. Kokinu
par atrodošos bezvēsts prombūtne, no-
lēma: publicēt .Valdības Vēstnesī" par
bezvēsts promesošo Antonu Jura dēlu
Kokinu un uzdot Līksnas pagasta pa-
domei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesošā Antona Jura d. Kokina
mantu, atrodošos Liksnas pagastā,
Stupeņu sādžā.

So lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 18. aug. 1925. g. LNšl 193a
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

11044 Sekr. J. Kangurs.

Latgales apgabalu, civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,

309. un 311. p. P- pamata uz Eižena
Vladimira d. Pinskija lūgumu, viņa pra-
sības lietā pret Olgu Vasilija m. Pin-
skiju, dzim. Litvinovu, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves

vieta prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī.*

Pie lūguma pielikti iesādzības raksta
noraksts un laulības apliecība Ns 374,
izd. no Alūksnes dzimtsaraksta nodaļas
pārziņa.

Ja atbildētāja noteiktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Daugavp., 1925. g. 11. aug. CLNs817p

Priekšsēd. v. A. Strazdiņš.
10561 Sekretārs J. Kangurs.

Rigas 1. iec. miertiesnesis
uz civ. ties. lik. 2011.—2014., un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
Anša Aleksandra Roberta Jāņa d. Āboliņa
nāves ir atklājies mantojums un
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu vai sakarā ar to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības sešu mēn. laikā, mierties-
nesim, Rīgā, Andreja Pumpura ielāNs 1,
skaitot no sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn."

Ja minētas personas savas tiesības
augšā aprādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zau-
dējušas.

Rīgā, 10. augustā 1925. g.
10587 Miertiesnesis J. K i r š s t e i n s.

Daugavp. apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu 11. augustā
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 14U1. un 1402. p.p. un civ. lik.
X sej. l.d. 1239. p., _ ar šo uzaicina
21. maija 1924. gadā mirušā pilsoņa
Donata Kejra mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa nāves Daugavpils apriņķī, Liksnas
pagasta.

Mantojuma tiesibas jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*
11029 Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 8. augusta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sej. 1. d. J239. p. ar šo uzaicina
4. maijā 1924. g. mirušā pilsoņa Jēzupa
Jāņa d. Plona mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Kolupes pa-
gasta.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*
10576 Miertiesnesis Ķ. Avens.

Latgales apgabaltiesas,

Uagsapriaiieciniertlesnisis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 7. augusta
lēmumu uzaicina 1918. g. 27. oktobrī
mirušā Antona K o n d r a mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tiesības mier-
tiesneša kamerā Viļānos, uz nekustamu
mantu, sastāvošu no zemes un ēkām,
atr. Ružinas pag. Veideru c, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības netus pieņemtas.
10778 Miertiesnesis D ukaļskis.

Latgales apgabaltiesas,

Rēzeknes apr. 4. Iec. miertiesn.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 7. augusta
lēmumu uzaicina 1919. g. maija mēnesī
mirušā Eliasa Jezupa d. Masaļska
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas
tiesibas miertiesneša kamerā Viļānos,
uz atstāto nekustamo īpašumu, atrodošo
Ružinas pag., Veideru sādžā un sastāvošu
no zemes un ekam, sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-,
kādas prasības netiks pieņemtas.

10779 Miertiesnesis Dukaļsk i s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr- 3. Iec. miertiesn..
kura kamera atrodas Rēzekne, saskaņa
ar savu 1925. g. 30. jūlija lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. p. ar šo uzaicina
1883. g. 17. rrfcijā mirušā Sergeja
Semjona d. Kuzņecova likumīgos man-
tiniekus pieteikt pie minētā mier-
tiesneša savas mantošanas _ tiesī-
bas uz palikušo pēc nelaiķa Rēzeknes
apr., Silajāņu pag. nekust. īpaš. sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī studi-
jājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī."
10774 Miertiesnesis J. Kraulis.

Latgales apgabaitinsas 1. aiilnl..
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. g. 21. septembrī Jaunlatgales apr.,
Bolvu pag. piederīgā Jāņa Jāņa dēla
Auziņa privattestaments, ar kuru testa-
tora kustama un nekustama manta no-
vēlēta Jāņam Jāņa d. Auziņam ar ap-
gabaltiesas 1925. gada 12. jūnija lē-
mumu apstiprināts un izdots mantinie-
kam Jāņam Jāņa d. Auziņam.

Daugavp., 13. aug. 1925. g. LNs411 a/25
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

10760 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas I. Modāla
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1924. g. 21. oktobrī Rēzeknes apriņķa,
Varakļānu pagasta piederīgā Domenika
lzidora dēla Svilāna privattestaments,
ar kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Broņai Jāņa m. Svilan
ar apgabaltiesas 1925. g. 29. maijā lē-
mumu apstiprināts un izdots mantiniecei
Broņai Jāņa m. Svilan.

Daugavp., 13. aug. 1925. g. LNs382a 25
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

10762 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. Modāla
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1925. g. 1. martā Ludzas pilsētas pie-
derīgā Foma Matveja d. Kudrjaševa
notar. testaments, ar kuru testatora ku-
stama un nekustama manta novēlēta
Tiifonam nn Safronam Foma d. d.
Kudrjaševiem, Aleksandrai Foma m.
Muraševai, dzim. Kudrjaševai, un Domnai
Foma m. Jepifanovai, dzim. Kudrjaševai,
ar apgabaltiesas 1925. g. 12. jūlija
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niekiem Trifonam un Safronam Foma d.
d. Kudrjaševiem, Aleksandrai Foma m.
Muraševai, dzim. Kudrjaševai un Domnai
Foma m. Jepifanovai, dzim. Kudrjaševai.

Daugavp., 11.aug. i926.g. LNš929,25
Priekšsēd, v. (paraksts).

10564 Sekretārs J. Kangurs.

Rīgas apr. 1. lec. miertiesnesis,
saskaņa ar civ. proc. lik. 2011.—2014.,
2ifc9. un 2061. p. p., paziņo, ka pēc
mir. Mārtiņa Andreja d. Linmeiera-
Linmeijera, ir palicis man-
tojums, un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar to ir kādas
tiesības, kā mantiniekiem, kreditoriem,
legetarijiem, fideikomisarijiem u. t. t.
pieteikt šīs tiesības minētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma iespiešanas dienas Valdības
Vēstnesī.

Ja minētās personas augšminētā ter-
miņā savas tiesības nepieteiks, viņas tiks
atzītas, kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 25. aug. 1925. g. NŠ500
11223 Pap. miertiesnesis D. Sarkans.

Liepājas apgabaltiesas
priekšsēdētājs,

pamatojoties uz notar. nolik. pagaidu
noteikumu 10. p. un ,Vald bas Vēst-
nesī" 1925. g. 167. numurā iespiesto
tieslietu ministra rīko,umu par notāru
skaitu Lat»ijā, ar šo uzaicina pieteikties
viena mēneša laikā visas tās personas,
kas vēlētos ieņemt vakantās notāra
vietas Liepājā un Kuldigā.

Liepājā, 1. septembrī 1925. g.
Priekšsēdētājs B i r k s.

11732 Sekretārs B a u 1k a 1 n s.



Daugavpils apr. S. lec miertiesn.
pamatodamies uz civ. lik. 10 sej.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.,
uzaicina 1914. g. 15. septembrī mirušā
Lavra Andreja d. L a z d i ņ a manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nelaiķa atstāto Varkovas pag.,
Dzivinieku v. kustamu un nekust. īpa-
šumu augšminētam miertiesn. sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.*.
10767 Miertiesnesis Skromans,

[ Citu Iestāžu sludinājumi.]
V —'
iekšlietu min. administra-

tīvais departaments,
pamatojoties uz 1920. g. 15. septembra
likumu par uzvārdu maiņu p. 10, dara
zināmu, ka uz: 1) Miķeļa Siseņa
uzvārdu maiņas lūgumu, kurš izsludināts
.Valdības Vēstaesī" 1924. g. 17. decem-
brī Ns 287, iekšlietu ministrs

noļima:
I. Lūdzējam turpmāk saukties:

1) Miķelim Sisenim uzvārdā— „Lalm-
valds" .

II. Visi dokumenti, ka: pases, aplie-
lītas, pilnvaras, ljgumi,_ kvitēs un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēja vārda no
visādām iestādēm, ka ari valsts amata
un privātām personām, ir skaitāmi, kā
izdoti uz Miķeļa Laimvalda vārda.

III. Šis lēmums stājas spēkā š. g.
22. augustā.

Rīga, 1*. augustā 1925. g. Nš 44167/V
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš.
11623 Nod. vad. v. P Kurzemnieks.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 12. augusta ap-
stiprināta dāvināšanas Ilguma pamata
Zavels-Movša Zalka d. Fonarjovs
ieguvis no sava tēva Zalka Moiseja dēla
Fonarjova nekustamu īpašumu Ls 8000,—
vērtībā, platībā 22,53 des., kurš' pastāv
no zemniekiem piešķirtās zemes vien-
sētas Ns 2 ar nosaukumu .Fonarjovo"
Ludzas apriņķa Nerzas pagastā, Bere-
zovkas sādžas zemes robežās

Daugavpilī, 1925. g. 17.aug. Ns 16550.
Vecāka notāra vietā viņa palīgs

10668 E. Kriķis.
Sekretāra pal. pag, v. i. A.Neiken.

Ika nodotie departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo ir.
8. septembrī 1925. g., pulksten 1 dieni
Rīgā, 1. Peldu ielā Nš 27, ""

pfirdos vairāksolīšana
Baudiņa Morducha kustamo manta
novērtētu par Ls 250 un sastāvošu nochromadiņam, melnas priekš zābaku
virsiem, deļ viņa 1924. g. proc. pejņas
nod. nodokļa segšanas.

Rīgā, 1. septembrī 1925. g.
11723 Piedzinējs (parakst ).

i «iiiiili riaiiiii
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 9. septemorī 1925. g., pulkst. 12 dienā,
Rīgā, Lāčplēšu ielā JMš 15, dz 11,

pārdos otra vairāksolīšanā
Berkoviča Hccekiela kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 3802,80 un sastāvošu no
mēbelēm, dēļ viņa 1923 g ienākuma un
o/o peļņas n. nodokļa segšanas.

Rīga, septembri 1925. g.
11720 Piedzinējs A. Ozols.

īlsie ileiļi departamenta
dszadu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
8. septembrī 1925. g., pulksten 12 dienā,
Rīgā, Kr. Barona iela >6 6, dz. 7,

pārdos vtimMlšastt
Kirimova Ramazana kustamo mantu,
no/ērtētu par Ls 595.— un sastāvošu
no dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1923. g.
°/o peļņas nod. nodokļa segšanas.

Rīga, 1. septembrī 1925. g..
11722 Piedzinējs H e i b o v i č.

TIela Min departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
9. septembrī 1925. g., pulksten 2 dienā,
Rīga, Skolas ielā Ns 38, dz. 19,

pārdos viiolišia
Bīrmaņa Heinncha kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls _ 550 un sastāvošu no
dažādam mēbelēm, dēļ viņa 1923. g.
ienākuma nod. nodokļa segšanas.

Rīgā, 31. augustā 1925. g.
11721 Piedzinējs Heibovič.

Ventspils apriņķa priekšnieka
paīgs I. iacirknī

dara zināmu, ka 1925. g. 18. septembrī,

pulksten 10 dienā, Sarkanmuizas pa

"gastā,
Staldzenes ciemā, Buses maj"'

atblita raiišaiā
piederošo pils Kārlim Egle kustat»

mantu, sastāvošo no viena 8 g-
zirga, dzelzsasu vāģiem un f P
kannām. novērtētu kopsuma v,

Ls 744,83, zemkopības depaitarnem

lauksaimniecības p ārvaldes pfas

lietā.
Ventspilī, 1. septembrī 192o- g-

11725 Priekšnieka pjLJPiigļ!!!^

Krāslavas pagasta valde. DM^vpļo
apriņķī, izsludina par nederīgu nozauDau.
karaklausības apliecību,izdotui°gavpils kara apr. pr-ka 12. marta i»

ar No2409/22838/ž uz pilsoņa Lua»
Viktntija d. Meldera vardu.

Liepājas ostas valde
izdos mutiskā un rakstiskā

izsolē
11. septemb ī š. g., pulkst n 12 dienā,
ar pēctbrgiem 14 septembrī s'. g, pulkst.
12 dienā,

zieme|a vlļņlauža
dienvidus galvas remontu.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalties mu-
tiskā izsole, kā ari rakstiski piedāvājumi
slēgtās aploksnēs apmaksāti ar zimog-
nodokli, ie mēdzami līdz uzrādītam
laikam Ostas valdes kanieja, iemak-
sājot drošības naudu Ls 360.—

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Liepājas ostas valdes tectmiskā nodaļa,
darbdienās no pulkst. 9—15. 2

11610 Liepājas oitas valde^

Dzelzsceļu virsvalde
pārdod rakstisk. torgos
17. septembrī 1925. g. — 15 gab.vecus

truļus ar koka rāmjiem.
Torgu sākums pulksten 10 no rīta.
Torgu dal'bniek em jāiemaksā 20°/o

drošības naudas no rriekšmetu taksētās
vērtības. Tuvākas ziņas izs-niedz dzelzs-
ceļu virsvaldē, Gogoļa ie ā Ns 3, ist.101.

11770 - 3

Rigas pol. 10. iec. priekšnieks,
kura kancleja atrodss Kuģa ielā Nš 15,
paziņo, ka 14. septembrī 1925. g.,
pulksten 12 dienā, Jelgavas šosejā
Ns 10,

pārdos vairāksolīšanā
Aņs'm Z n ot i ņ a m piederošo mantību,
sastāvošu no istabas lietām un ādu
apaviem un novērtētiem par Ls 42.

Pamats: Rigas p lsētas IV". rajona
īres valdes izp raksts no 5. aug. 1925. g.

Rīgč, 31. augusla 1925. g
11612 3 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas apr pnekšn pal. I. iac.
paziņo, ka 15. septembri š g., pulksten
12_ diena, Ogres miesta, Uzaiņ-Kārkļu
mājas,

pārdos pubLvairāksolīšani
vienu velosipēdu, lietoti, deļ pašvaldības
nodokļa Ls 35,86 piedzīšanas no Dāvā
Lubiņa, saskaņā ar Ikšķiles pagasta
valdes r. Ns 1280, no 7. augustā š. g.

Rīgī, 31. augusta 1925. g. Ns /886.
11614 Piiekšn. pal. (paraksts).

Rigas apr priekš*-, palīgs I. iec,
paziņo ka J5. septembrī š. g., pulksten
10 dienā, Ādažu pag, Vecposta mājis

pirdos Mikā laiiHiiā
vienu bufetes skapi ar glāžu durvīm un
viņu ozola galdu, dēļ neapstrīdama no-
dokļa Ls 30 — piedzīšrnas no Haima
Kaliņa, saskaņā darba inspektora slimo-
kašu lietas r. Ns 80556 no 20. jūlija š g

Rīgā, 31. augustā 1925. g. Ns 725L
11613 Priekšn. pal. (paraksts).

Paziņojums.
Finansu ministrs 19. augusta 1925. g.

apstiprinājis statūtus akciju sabiedrībai

„P R 1 E D E",
kuras mērķis ūstrādat mežus, ierīkot un
izmantot koku zāģētavas un k ku _ ap-
strādāšanas fabrikas, sagatavojot dažādus
koku materiālus, kā ai tirdzniecība uz
sava rēķina un komisija iekš- un ār
zemēs ar kokrūpniecības izgatavojumiem
ai kokiem.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pUsoiņi
1) Nikolajs Ozoliņš.
2) Izraels Leitmans.
3) Ābrams Zilbermans
4) Lūcija Ozoliņa un
5) bij. Krievijas pils. Zamue!s Aronsons.

Sabiedrības pamatkapitāls Ls 100.0t0
sadalās 500 akcijs pa 200 latu katra.

Valde atrodas Rīgā.
Tirdzn. un b*nku nod. pr. A.Kacens.

10924 Revidents R. Bērziņš.

Paziņojums.
Finansu ministrs apstiprinājis statūtus

tirdzniecības un velosipēdu rūpniecības
akciju sabiedrībai

„G. Ērenprels un bfedris"
kuras mērķis ir: a) ierīkot, iegūt un iz-
mantot velosipēdu un citu satiksmes lī-
dzekļu fabrikas, b) ierīkot, iegūt un iz-
maniet dažādas metāla un koka apstrā-
dāšanas fabrikas un darbnicas mājsain-
niecības piiekšmetu un piederumu,
lauksaimniecības riku un mašinu un viņu
daļu, kā sri citu izstrādājumu izgatavo-
šanai un rrmontam, c) tirgoties ar velo-
sipēdiem, motocikletiem, automobiļiem,
citiem satiksmes līdzekļiem un to pie-
derumiem, kā ari ar dažādiem lauksaim-
niecības, mā,saimniecības un techniskiem
priekšmetiem, piederumiem un ražoju-
miem uz sava rēķina un komjsijā.

Šo mērķu sasniegšanai sabiedrība pār-
ņem savā īpašumā pilnai sabiedrībai
O. Erenoreis un biedris piederošo velo-
sipēdu fabriku, atojošos R'gā. Brīvības
ielā Ns 129/133, ar visiem rās aktīviem
un pasiviem.

Sabiednbas dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
O usta vsErenpreis.
Jēkabs Are.
Jēkabs Trautmans.
Dāvids Liepa
Kārlis Stūrnieks.

Pamatkapitāls Ls 300.000—, 1000
akcijas pa Ls 300.—

Valde atrodas Rīgā.
Tirdzn. u.ļ b. n. priekšn A.Kacens.

1106i Revidents A. Zalpeters.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. septembrī 1925. g.,
ļiaikaten 10 dienā. Rīga, Kr. Barona
ielā Ns 3, Čechoslovakijas akc. sab
.Fritsch & Co.* prasībā, pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sastāvošu
no manufaktūras un novērtētu par Ls 600.

Sazināt sarakstu, novērtējumu, as ari
apskatīt pārdodamo mantu, varfe pi>-
iošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. augustā 1925. g.
11670 riešu upilū. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiaau
izpildītājs

mslno, ka 9. septembrī 1935. g., p«.*.
11 diena, ^īgā, Kr. Barona ielā Ni 36,
dz. 22, Alfonsa Frišmana lietā, pārdos
Indriķa Kronberga kustamo mantu,
fcMtvtfoin ao mēbelēm novērtētu par
Ls 426 —

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

Rīgā, 22. augustā 1925. g.
11671 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e i 8.

Rīgas apgabalt. 6. iec.
tiesu izpildītājs,

paziņo, ka 11. septembrī 1925. g., pulkst.
10 dienā, Rīt»ā, Kr. Barona ielā Ns 3,
Rubeņa Kaplana prasībā, pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras un novēr-
tētu oar Ls 400.—

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

Rīgā, 11. augustā 1925 g.
11669 Tteau Izpild. J. Zirfiels

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 13. augustā ap-
stiprināta dāvināšanas līguma pamata
Jermolajs Stepanad. F a g i n s ieguvis
no savas mātes brāļa Miroņa Borisa dēla
Fedorova nekustamu īpašumu Ls 500,—
vērtībā, 8 des. 1272 kv. saž platībā,
kurš pastāv no zemniekiem piešķirtas
šņoru zemes Daugavpils apriņķa, Kolu-
pes pagastā Aščuku sādžas zemes ro-
ļ-\ P73S

Daiigavpjlī, 1925. g. 17. aug. Ns16548.
Vecāka notāra vieta viņa palīgs

10669 E. Kriķis.
Sekretāra pal p. v i. A. Neiken.

Daugavpils apr. 5. iec. miertiesn.,
pamatodamies uz civ. lik. X. sēj. 1239.p.
un civ. proc. lik. 1401. p._ uzaicina
1922. g. 2. novembrī mirušā Donata
Jāņa d. O u 1 b i n s k a mantin. pieteikt
savas mantojuma tiesibas uz nel. atstāto
Varkovas pagastā, Babru sādža
kustamu un nekustamu īpašumu augš-
minētam miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie
šanas dienas „Vald. Vēstn.*
10763 Miertiesnesis Skromans.

Daugavpils apr. 5-lec mlertie n.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu
X. sēj. 1239. p. un civ._ proc. lik.
1401. p. uzaicina 24. jūnija 1925. g.
mirušā Sidora Artemija d. Stoļarova
mantiniekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz nel. atstāto Rudzātu pag.,
Molokolna ciemā kustamu un ne-
kustamu īpašumu augšmin. miertiesn., 6
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.
10764 Miertiesnesis S k r o m a n s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. iec. miertiea
kura kancleja atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņa ar savu lēmumu 19. aug.
1925. g. uzaicina 1923. g. 12. dec.
mirušā Vulfa Movša d. Rubina
mantin., pjeteikt savas mantošanas tiesī-
bas augšā minētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstāto nekustamo īpašumu
atrod. Rēzeknes _ apr,, Varkļānu miestā,
— sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

Pec ši termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

19. aug. 1925. g. Ns3255
11026 Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apriņķa 7.lniAgi miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ.lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925. g. 7. aug.
lēmumu, paziņo, ka pēc 1915. gada
16. maijā mirušā Tergeja Germana dēla
Katešenkova ir palicis mantojums,
kurš atrodas Daugavpils apr., Dagdas
pag., Ignatovas muižā, kādēļ uzaic. visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar _ to kādas tiesības, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa ka-
merā, Dagdas miestā, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Bl.L. 99. Dagdā, 12. aug. 1925. g.
10768 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apriņķa
8. iecirkņa miertiesnesis,

pamat, uz civ. lik. X sēj. 1239. p. un
civ. proc. lik. 1401. p. uzaicina mirušā
1917. g. 18. jūlijā Jēkaba Jura d.Baloža,
mantiniekus pieteikt augšminētam mier-
tiesnesim savas tiesibas uz nel. atstāto
mantojumu, nekustamu īpašumu atrod.
Daugavpils apr., Ungurmuižas pag. sastāv.
no zemes un ēkām, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī."

Krustpilī, 17. aug. 1925. g. Ns 2349
11024 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. S.iecirkņs
miertiesnesis,

pamatojoties uz Alberta Baloža iesniegto
lūgumu un civ. likumu X. sējuma
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1914. g. 22. oktobrī mirušā
Jura Baloža mantiniekus, pieteikt
savas tiesības uz nel. atstāto mantu
sastāvošu no 6,59 des. zemes un ēkām,
min.,miertiesn. sešu mēnešu laikā ,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi *

Krustpilī, 1925. g. 8. augustā. Ns2309
10771 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņoka uz 1925. g. 12. augustā ap-
stiprināta pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Staņislavs un Donats Josifa dēli
Buli tiesībās katrs uz l /a d. un Kārlis
un Francis Antona dēli Buli kopā uz
ld. ieguvuši no Origora Tumaša d.
Bula par Ls 3700,— nekustamā īpašuma
21,220 ha platībā, pastāvoša no zem-
niekiem piešķirtās zemes viensētas no 2
gab. NšJvfe 14 un 14 a un kopīpašuma
tiesības uz 0,047614 daļu zem. gabalā
Ns 17, kura platība 0,083 ha nederīgas
zemes Ludzas _ apriņķa, Nerzas paga>tā,
Ščsstlivajas sādžas zemes robežas.

Daugavpilī, 1925.g.l7.augusta.Ns 16546.
Vecākā notāra vieta viņa palīgs

E. Kriķis.
1G670. Sekretāra pal. p. i. A. N e i k e n.

mi mmum i ik. tina izpili
paziņo, ka 5 septembri 1925. g., pulkst.
11 diena, Rigā, m. Jaunavu ielā
Nš 3, dz. 2, pārdos Heinricha Kar-
llna kustamo mantu, sastāvošu no
rakstāmmašīnas un novērtētu par
Ls 366.

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

Rīgā, 19. augustā 1925. g.
11675 Tiesu izpild. J. Kazublerns.

Rīga» apgabaltiesas 1. iec. liesu
izpildītājs

paziņo, ka 11. septembrī 1925g., pulkst.
12 diena, Rīga, Audeiu iela Ns 10,
pārdos mirušā H. Šluchina kustamo
mantu, sastāvošu no veikala iekārtas,
pulksteņiem, _pulksteņu piederumiem un
t. t. nn novērtētu par Ls 4708.—

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

Rigā, 2. septembrī 1925. g.
11767. Tiesu izpild. V i 1d a us.

**8 apgabtiKiissag 2 tecirkrjs
tšssu zpildltāje

iiiiņo, ka 11. septembrī 1925. g., pulka?.
11 dienā, Rīgā, Brīvības ielā Nš 11,
II. ūtrupē pārdos Jāņa N a r u n a ku-
stamo mantu, sastāvošu no dzelzs urb-
jamās mašīnas, elektriskā motora, trans-
misijas, dzelzsdrejbeņķiem, lauku smēdes
dzelzsstieņiem u. t. t. un novērtētu par
Ls 2982.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pāi-
doiaaas dienā uz vietaa.

Rigā, 19. augustā 1925. g.
11641 Tiesu izpild. K. K r e b s.

$iga« apgabalt. 7. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. septembrī 1925. g.,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Tirgoņu ielā
Ns 8, otros torgos pārdos Lazara
Ooldsteina kustamo mantu, sastāvošu
no veikala letes un plaukta un novērtētu
par Ls 424.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pajdodamo mantu varfs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rigā, 28. augustā 1925. g.
11676 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabalt. 2. iec. tiesas
izpildītājs

medo, ka 9. septembri 1925. g., pnl<*t.
12 dienā, Rīgā, Vidzemes šosejas Ns 99,
Latv. mazsaimn. krāj-aizdevu sab. un
un Kerkoviusa lietā oārdos II. ūtrupē
Vilhelma Freiberga kustamo mantu,
sastāvošu no raspusKām, viegli brauc.

ormaņa kamanām, iejūgiem un bišu
stropiem un novērtētu par 280.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka _ ari
apskatīt pārdod imo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. augustā 1925. g.
11667 Tiesu Izpild. Krebs.

Rīgas apgabaltiesa* 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. septembrī 1925. g., pulksten
'0 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā 1* 3,
Čechoslovakijas akc. sab. .Fritsch & Co.*
prasība pārdos Ābrama Šeera ku-
stamo mantu, sastāvošu no manufaktūras
un novērtētu par Ls 600.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
?.pskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
'olAnas dienā uz vietas.

Fī£ā. 11. augustā 1925. g.
11668 Tifw Iznild . '. Zirģels

?īsas mmm 11«. tu» izpiiinais
paziņo, ka 10. septembrī 1925. g., pulkst.
11 dienā, Rīgā, Tirgoņu ielā Nš 10,
otros torgos pārdos Jāņa Meldera
kustamo mantu, sastāvošu no žurnālu
komplektiem .Nedēļa' ui .Cīrulīfs* un
novērtētu par Ls 1030.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
*pskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo
Janas dienā uz vietas.

Rīgā, 26. augustā 1925. g.
11677 Tiesu izpild. J.Kazubierns.

upes apoaiiaitiisaz mm\i mm
padoo, ka uz 1925. g. 14 augusta apsti-
prināta dāvināšanas līguma pamata Če-
slavs Viktora d. Zaamerovskis ieguvis
no savas mātes Antoninas-Zuzannas
Aleksandra m. Znamerovskas nekustamu
īpašumu Ls 2100.— vērtībā, platībā
34,651 ha, kurš pastāv no Zatisje
muižas izdalītā zemes gabala Ns 2 ar
nosaukumu .Česlavova", Ludzas apriņķa,
Pildas pagastā.

Daugavpilī, 1925. g. 17. aug. Nš16557
Vecākā notāra vietā,

viņa palīgs E. Kriķis.
10ā65 Sekr."t«'« «m, p, y. i. A. Neikene.

Litgoies apgabaltiesas vec. notan
paziņo, ka uz 1925._ g. 11. aug. ap-
stiprinātā pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Antons Joņa d. Pugs tiesības
uz 3 des. 941,18/40 kv. saž., Donats
Joņa d. Vilcans uz 2 des. 1569 kv. saž.,
Ustins, Tums. un Pēters Joņa d, d.
Vilcani katrs uz 4 dss. 1255,8/40 kv. s.,
Jezups Mārtiņa d. Rubins _ uz 2 des.
627,24 40 kv. saž. Andrejs Jura dēls
Pugs uz 5 des. 1569 kv. saž., Pīters
Indriķa dēla Vaivods uz 6 desetīnām
1882,32 40 kv. saž. un Izidors, Ādams
un Francis Turna d.d, Vaivodi kopa
tiesības uz 7 des. 2196,24/40 kv. saž.
ieguvuši no Marijas Kersnovskas, Ksa-
veras Beļskas, Jadvigas Oflenberg, Te-
reza«, Aleksandras, Jeļenas un Michaila
Reuttiem par 6403 kr. rbļ

^
nekuvtamā

īpašumā 4523 des. platībā, pastāvoša
no Varkovas muižas atdalīta zemes
gabala zem nosaukuma »Pe evoz Viļ-
miniški* Daugavpils apriņķa, Vārkavas
pagastā.

Daugavpili, 1925. g. 17. aug. Nš 16555
Vecākā notāra vietā,

viņa palīgs E. Kriķis.
1C666 Sekretāra pal. p.v. i. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas ietākais notan
paziņo, ka uz 1925. g. 11. aug. apsti-
prināta pirkšanas-pardošanas līguma pa-
mata lija Calkas dēl? Voins ieguvis no
Abra īsa Dāvida dēla Uranovska par
Ls 4400.— dzimtslietošanas tiesības vz
pilsētas gruntsgabalu 126,25 kv. saž.
platība, ar ekam Daugavpilī, I. iecirknī
Ns II, Vakzales ielā zem policijas
Ns 22-24.

Daugavpilī, 1925.g. 17. aug. Nš 16553
Vecāka notāra vieta,

viņa palīgs E Kriķis.
10667 Sekretāra pal. p.v. i. A.Neikene,

[$ļa*a spgabait. 6. ioo. tiesu
izpildītājs

pazina, M 9. septembrī 195J5. g„ pulksten
10 dienā. Rigā, Kr. Barona ielā Nš 39,
akc. sab. Merkatura lietā, pārdos
Kārļa Sk r i b a kustamo .darīta, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtēta par
Ls 850—.

hzinat sarakstu, novērtējumu, kā ari
ļp«katīt pārdodamo mantu, varās pās-
ioitnas dienā uz vietas.

Riga, 22. augustā 1925. g.
11672 Tlf" HolH J. Zir fee li»

Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkņa
neasi izpildītājs

paziņa, ka 9 septembrī 1925. g., pulksten
12 dienā. -<»Ķa, Rīga, Brīvības ielā 32,
veikalā. Ma.ša Kaca prasībā, pārdos
Šoloma Š u 1 m a n a īsustamo manto,
tastavošu ao kontrolkases un sienas
spoguļa un nnvertem oar Ls 250.

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

Rīgā, 25. augustā 1925. g.
1167-t Tiesu liplld. J. Z i r ģ e 1 s.

āprifla ce|ii īnženlers Liepājā
izdos 14. septembrī 1925. g., pulksten
12 diena, sava kancleja,

jaukti izsoli
1) Liepājas-Jelgavas 3 k m gara (sākot

no G obiņasi grants ceļa.
2) LiepājasAizputes 2 klm. (sākot no

GroDi^as) gara grants ceļ a remonta
darbus. „-

Drošības nauda par pirmo Ls ioi,
par otro Ls 217. . .-

Tuvākas ziņas kancleja, Jēkaba iew

Ns 6, darbdienas no pulksten 9—15-
11733 Apriņķa ceļu inž. F r. S a 1mj;



Rēzeknes aor. pr-ka Z. iec. palīgs
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) zirga pasi, izd. no Viļānu pag. v.
1920. g. ar Nš 21 un zirga pasi uz zirga
ar sekošam pazīmēm: ērzelis, 4 gadi
vecs, 2 arš. augsts, tumši bēras spalvas
(no kādas iestādes un ar kāda NŠ iz-
dota, nav zināms) uz Donata Jāzepa d.
Stroda vardu;

2) zirga pasi uz zirga ar sekošām pa-
zīmēm: ērzelis, 5 g vecs, 2 arš. augsts,
bruņas krasas, krēpes un aste baltas,
uz purna _ un labā pleca baltumi (no
kādas iestādes un ar kādu Nš izdota
nav zināmas) uz Jāņa Jāņa d. Karpo-
viča vardu;

3) iekšzemes pasi, izd. no Vidsmuižas
pag valdes 1. aprilī 1922. g. ar
Ns 1708 un karaklausības apliecību, izd.
no Rēzeknes kara apr. pr-ka 13. aprili
1924. g. ar NŠ7891 uz Pētera Aloiza
dēla Bruzguļa vardu;

4) iekšzemes pasi, izdotu no Saksti-
gales pag. valdes un zirga pasi uz zirga
ar sekošām pazīmēm; ķēve, gaiši bēras
spalvas, 1 arš. 15 vērš. augsta, 7 g.
veca, izd. no Sakstigales pag. vaid. (ar
kādu Nš nav zināms) uz Matausa Jāņa
dēla Kifko vārdu;0

!

zirga pasi, izd. no Ozolmuižas pag.
valdes 23. jūnijā 1920. g. ar Ns 110 uz
Eduarda Kārļa d. Drikisa vārdu, pār-
rakstītu uz Aleksandra Kārļa dēla
Drikisa vardu;

6) iekšzemes pasi, izd. no Viļānu
pag. valdes 4. martā 1925. g. ar Nš 702
uz Staņislava Miķeļa d. Bržežinska v.;

7) iekšzemes pasi, izd. no Viļānu pag.
valdes 4. martā 1925. g. ar Nš 703 uz
Aneles Antonija m. Bržežinskas v.;

8) iekšzemes pasi, izd. no Sakstigales
pag. valdes uz Broņislava Vincas d.
Stirāna vardu;

9) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 2. iec. palīga 8. apr. 1921. g.
ar Nš 4749 uz Lūka Sisoja d. Korot-
kova vārdu;

JO) karaklausības apliecību, izdotu no
1. Liepājas kājnieku pulka komandiera
28. februāri 1920. g. ar Ns 432 uz
Pāvela Osipa d. Osipova v.;

11) karaklausības apliecību, izdotu no
Rēzeknes kara apr. pr-ka 30. jūnijā
1922. g. ar Ns 2741 uz Vasilija Makara
dēla Kuzņecova vārdu;

12) zirga pasi, izd. no Andrupenes
pag. valdes 23. jūlijā 1920. gar Ns 755
uz Antona Jāņa d. Zunda vardu, pār-
rakstītu uz Jāņa Boleslava d. Dekšna v.;

13) iekšzemes pasi, izd. no Viļānu
pag. valdes 29. sept. 192A g. "ļ Ns 1571
un zirga pasi, izd. no Viļānu pag. vaid.
1920. g. ar Ns 102_ uz Silvestra Andrieva
dēla Spundzana vardu;

14) iekšzemes pasi, izd. no Dricānu
pag. valdes 8. februārī 1923. g. ar
Ns 2401 uz Annas Augusta m. Podiņ v.;

15) iekšzemes pasi, izdotu no Vids-
muižas pag. valdes 10. februārī 1923. g.
ar Ns 1346 un zirga pasi, izd. no Vids-
muižas pag. valdes 5. maijā 1925. g.
ar Ns 721 uz Voldemāra Smilga vārdu,
pārrakstītu uz Lampijadas Portija m.
Dubkovas vārdu-

16) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 2. iec. palīga 5. okt. 1922. g.
ar Ns 3867 uz Ievas Jāņa m. Vaivod v.;

17) iekšzemes pasi, izd. no Jēkabpils
pilēstas polic. pr-ka 1920. g. 2. oktobrī
ar Ns 2591 _ uz Ievas Antona m. Mar-
cinkevič vārdu;

18) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 2. iec. palīga 15. februārī
1921. g. ar Ne 1669 un zirga pasi, izd.
no Vidsmuižas pag. valdes 28. martā
1922 g. ar Nš 195 uz Aloiza Jāņa d.
Bernana vardu;

19) iekšzemes pasi, izdotu no Vids-
muižas pag. valdes 27. aprili 1922. g.
ar Ns 174u uz Saverkas Jēkaba meitas
Laizan vārdu;

20) iekšzemes pasi, izd. no Vids-
muižas pag. valdes 19. sept. 1922. g.
ar Ns 2749 uz Jezupa Ādama dēla
Groza vārdu;

21) iekšzemes pasi, izdotu no Bikovas
pag. valdes 7. sept. 1922. g. ar Ns 2296
uz Matildas Viktora m. Kupč v.;

22) iekšzemes pasi, izdotu no Saksti-
gales pag. valdes un karaklausības ap-
liecību, izdotu no Rēzeknes kara apr.
pr-ka 22. aprilī 1924. g- ar Ne 8474 uz
Aloiza Staņislava d. Stukļa v.;

23) karaklausības apliecību, izdotu no
Rēzeknes kara apr. pr-ka 22. jūnijā
1921. g. ar Ns 8504 uz Domenika
Donata d. Klidzeja vārdu;

24) karaklausības apliecību, izdotu no
Rēzeknes kara apr. pr-ka 1. jūnijā
1921. g. ar Ne 7435 uz Pētera Antona
dēla Baumaņa vardu;

25) iekšzemes pasi, izdotu no Vids-
muižas f>ag. valdes 27. aprili 1922. g.
ar Ne 1744 uz Beoediktas Jura m.
Mičulit vārdu;

26) invalidu apliecību, izd. noRēzeknes
apr, kara cietušo pensija komisijas
19. jūlijā 1920. g. ar Nš 25/275 uz
Aleksandra Andža d. Rudzīta v.;

27) invalida apliecību, izd. no Rēzeknes
apr. kara cietušo pensiju komisijas
29. aprilī 1920. g. ar Ns 4 uz Broņi-
slava Kazimira d. Petrena vardu;

28) iekšzemes pasi, izd. no Vidsmuižas
pag. valdes 28. jūlijā 1921. g. ar NŠ382
uz Stepana Fedula d. Fedulova v.;

29) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 2. iec. palīga 20. jūlija
1921. g. ar Ns 4715 uz Teodora Fe-
klista d. Balabolina vārdu;

30) iekšzemes pasi, izd. no Viļānu
pag. valdes 10. janvāri 1922. g. ar
Nš 500 uz Pimana Terentija dēla
Cvetkova vārdu;

31) iekšzemes pasi, izd. no Viļānu
pag. valdes 22. oktobrī 1924. g. ar

Nš 591 uz Vladimira Ivana d. Mitro-
fanova vardu;

32) iekšzemes pasi, izd. no Dricānu
pag, valdes 13. septembrī 1921. g. ar
Ns 1985 uz Lienas Jāzepa m. Medņa v.;

33) iekšzemes pasi, izd. no Dricānu
pag. valdes 18. jūlijā 1921. g. ar Nš 155
uz Jezupa Antona d. Vorkaļa v.»

34) zirga pasi, izd. no Dricānu pag.
valdes 28. novembrī 1924. g. ar Ns 971
uz Vinca Aloiza d. Babra vardu;

35) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 2. iec. palīga 15. decembrī
1921. g. ar Ns 2651 uz Viktora Jāņa d.
Gailīta vardu;

36) iekšzemes pasi, izd. no Bikovas
pag. valdes 12. jūlijā 1925. g. ar Nš 302
apliecību par naudas stāvokli, izd. no
Bikovas pag. vaid. 1925. g. 12. maijā,
un zirga pasi, izd. no Bikovas pag. v.
1920. g. ar Ns 111 uz Viktora Andreja
dēla Mozunača vardu;

37) iekšzemes pasi, izd. no Bikovas
pag. valdes 18 sept. 1922.g. ar Nš 2923
uz Varvaras Eduarda m. Jurkiša v.;

38) iekšzemes pasi, izdotu no Vids-
muižas pag. valdes jūnijā 1924. g. ar
uz Martas Pāvula m. Ert v.;

39) iekšzemes pasi, izd. no Bolvu
iec. pol. pr-ka 9. aprilī 1921. g. ar
Ne 7624 uz Kārļa Jāņa d. Zabeļa v.

10440

Baltinovas pag. valde, Jaunlatgales
apriņķī, izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) karaklausības apliecību, izdotu no
Ludzas kara apr. priekšnieka 1921. g.
(Ns — mēnesis un datums ^ nav zināmi),
uz Donata Meikula d. Denežkas v.;

2)_karaklausības apliecību, izdotu no
9. Rēzeknes kājnieku pulka komandiera
no 21. marta 1921. g. ar Ns 5690 uz
Bernarda Antona d. Keiša vārdu;

3) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šīs pag. valdes 14. maijā 1923. g.
Ns 5465 uz Donata Kazimira d. Trokša v.;

4) karaklausības apliecību, izdotu no
Latgales partizāņu pulka komandiera
21. decembrī 1920. g. Ns_ 17345 uz
Ludviga Antona d. Keiša vardu;

5) karaklausības apliecību, izdotu no
Latgales partizāņu pulka kemandiera
30. aprilī 1921. g. Ns 6105 uz Vasilija
Michaila d. Kazlova vardu un

6) karaklausības apliecību, izdotu no
Ludzas kara apr. priekšnieka (izdošanas
laiks un Ns nav zināms) uz Bernarda
Vladimira d. Oabrana vārdu. 10474

Jasmuižas pag. valde, Daugavpils apr.,
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
no šīs pag. valdes izdotos dokumentus:

1) zirgu pasi ar Ns 131, izd. 1920. g.
uz Andreja Ročana vārdu;

2) zirga pasi ar Ns 1551, izdotu
30. decembrī 1924. g. uz Antona Augusta
dēla Prīkula-Pastara vārdu ;

3) zirgu pasi ar Nš 1034, izdotu
25. junijā _ 1923. g. uz Pētera Ādama d.
Prīkula vārdu;

4) sirga pasi ar Ns 499/1424, izdotu
17. decembrī 1921. g. uz Veronikas
Ādama m. Antanevičs vārdu;

5) iekšzemes pasi ar Nš 4296, izdotu
16. septembrī 1922g. uz Jāzepa
Jēkaba d. Klodana vārdu;

6) iekšzemes pasi ar Ns 4297, izdotu
16. septembrī 1922. g. uz Sofijas Iļžas

meitas Klodan vardu;
7) atvaļin. apliec, ar Ns 5081/25032/ž,

izdotu no Daugavpils kara apr. pr-ka
16./13. martā 1923. g. uz Alfona Josifa
dēla Slica vardu;

8) atvaļin. apl. ar Ns 4797/2363/ž,
izdotu no Daugavpils kara apr. pr-ka
16. marta 1923. g. uz Jezupa Antona d.
Poplavska vārdu;

9) atvaļin. apl. ar Nš 4835/23747/ž,
izdotu no Daugavpils kara apr. pr-ka
16. martā \%1i. g. uz Jāņa Antona d.
Spurana vārdu;

10) atvaļinājuma apliec, ar Jsfe 3550,
izdotu no Daugavpils kara apr. priekš-
nieka 15. februārī 1925. g. uz Jēkaba
Ignata d. Zagorska vārdu. 10162

Biržu pag. valde, Jēkabpils apriņķī,
ar šo izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus;

1) zirga' pasi, izd. no šis pag. valdes
12. jūnijā 1920. g. ar _N« 513 uz Mārtiņa
Mārtiņa d. Karkliņa vardu;

2) tādu pašu pasi, izd. no šīs pagasta
valdes 12. janvārī 1925. g. ar Ns 1160
uz Mārtiņa Mārtiņa d. Karkliņa v.;

3) ieroču atļauju, izdotu no Jēkabpils
apr. priekšnieka _ 16. jūnijā š. g. ar
}<& 352/12071 turēt medības bisi pašaiz-
sardzībai uz Mārtiņa Mārtiņa dēla
Karkliņa vardu;

4) vienu neizpildītu, žirētu no Biržu
pntērētāju biedrības ,Aro" priekšnieka
Jāņa Bīgestena parakstu, vekseļa blanku;;

5) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šīs pag. valdes 30. jūnijā 1920. g. ar
N» 533 uz Jāņa Jāņa d. Razumovska v.;

6) karaklausības atvaļinājuma apliec,
izdotu no 4. Valmieras kājnieku pulka
komandiera 21. decembrī 1920. g. ar
Nš 12860 uz Jāņa Andreja dēla
Bīgestana vārdu;

7) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šis pag. valdes 29. jūnijā 1920. g. ar
Ns 171 uz Mārtiņa Ermaņa d.Eglona v.;

8) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
Jaunjelgavas-Ilukstes kāja apr. priekšn.
31. februārī 1920. g. ar Ns 2850 uz
Jāņa Ermaņa d. Stagara vārdu;

9) zirga pasi, izdotu no šīs pug. vaid.
12. jūnijā 1920. g. ar Nš 190 uz Kri-
stapa Kristapa d. Grīnberga v.;

10) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
Jēkabpils-Ilūkstes kara apr. priekšnieka
1. decembrī 1922. g. ar Nš 264 uz
Jāņa Jāņa d. Juraša v.;

11) Latvijas iekšzemes pasi, izd. ,no
šīs pag. valdes 21.janvarī 1922. g. ar
Ns 2253 uz Kārļa Jāņa d.Kalniņa vardu.

10476

Rīgas 2. raj. īres valde,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 74, 75.
un 294.—311. p. p._ un saskaņa ar sava
25 augusta š g. lēmumu, uzaicina at-
bildētājas Rscheii Rozengarten un

Ellu Rozengarten, kuru dzīves vietas
nav zināms, ierasties īres valdē 6 ned.
laikā skaitot no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas .Valdības Vēstnesi", at-
bildes došanai Johanna Taubes prasības

lietā pret minētām Rozengarten par

izlikšanu.
Ja atbildētājas noteikta laika neiera-

dīsies, vai nepiesūtīs savu pilnvarnieku,
noliks tiesas sēdi lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 2. septembrī 1925. g. Ns 883.
Priekšsēdētājs A. Gravers.

11766 * Sekretārs E. S t e n d e r s.

Prlekules pag. valde izsludina par

nederīgu, ka nozaudētu, atvaļinājuma
apliec. Nš 891, izdotu no 12. Bauskas

kājnieku pulka komandiera 7. martā
1921 g. uz kareivja Jāņa Jāņa dēla
nro*P vārdu. 10500

Madlienas pol. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu, ka nozaudētu arzemja pasi
xp, 4175 izdotu no ārlietu ministrijas

24. maijā 1924. g. uz Aleksandra Rū-

dolfa d. Dāvida, vārdu H/b»

Poleičinss iecirkņa policija*
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 13. septembrī
pulksten 12 dienā, Istras pagasta Vec-
slabadas ciemā,

sios attinHiīUšii
saskaņa ar Ludzas apriņķa priekšnieka
lēmumu 3. jūlijā š. g. Ns 23493/473,
pilsones Pelagejas G r i šč e n k o ap-
rakstīto govi, novērtētu par Ls 20.—.
10728 Pol priekšn. K. Mednis.

Posto un telegrāfa virsvaldes
galvenē darbnīca

izsludina

rakstiskas izsoles:
š g. 10. septembrī uz

koka kastītēm 2000 gab.
š g. 14. septe mbrī uz

asfaltēšanas darbiem kopā 161,1 kv. mtr.

rakstiskas konkurences:
š. g. 11. septembrī uz

porcelāna ievadu spaiļu pamatplāksnēm. . 5000 gab.
Dažādam ķimikālijām 440 kg. i

š. g. 22. septembrī uz:
Vara stiepulēm ar zīda un kokv . izol. . . 915 kgr,
Semas stiepulēm 200
Chromrikelina stiepulēm 1 "
Mikrotelefona kapselēm ....... 10000 gab.
Dažādām telefonijas auklām 24500 mtr.
Sudrab i stiepulēm 18 kgr. *
Granatolii .

'
300 mtr!

Kokvilnas spolīfu diegiem15grosDažādam ķimikālijām .....* ... 18C0 kgr."
Techniskie un konkurences noteikumi , kā ari paraugi apskatāmi darbnicas

kancleja , Slokas iela Ns 2, darbdienās no pīkst. 10—13 dienā. 2 11773

Baldones »irsmažniecit»a
pārdos mutiskā izsolē
3. oktobri 1925. g., Doles (I.) iecirkņa mežniecības telpas, Doles pag., .Kaučās*

augošu mežu pēc platības:
II. iecirkņa mežniecības — Baldones novadā 16 vienības, vērtībā no

Ls 195.— līdz Ls 1280.—.
III. iecirkņa mežniecības — Līves, Baldones un Mercendorfes novados,

31 vienība, vērtīoā no Ls 15.— līdz Ls 1360.—.
IV. iecirkņa mežri ecības — Baldones novadā, 3 vienības, vertibā no

Ls 330.— līdz Ls 430.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidis personas, kuras iemaksas izsoles komisijai 10°/o dro-

gas naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosollšanas jāpapildina lidz 10°/o
"i pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātas vienības
P« saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Baldones meža muiža un pie ie-
liju mežziņiem.
. H604 3 '««īidones virsmežniecība-

Li pnas iecirkņa policijas
priekšnieks

«sludina vispārības zināšanai, ka
"> septembrī 1925. g., pulksten 12,ple Kačanovas pag., Daļicinas c,

*ta iraīrflksolifanii
Pr, t tuhteju samaksu, pils. Otto LiepiņaTOsas mantas, sastāvošu no

y viena zirga,
dLX~, 2 atšin un 3 veršok augsts,
"Vērtēts par Ls 580, dēļ Ls 580 soda
jaudas segšanas.
~ii2i Priekšnisks (paraksts).

LlPnas iecirkņa policijas
. priekšnieks
16.d'n? vispārības zināšanai, ka

pie S-.mbr> 1925- g, pulksten 12,
Kačanovas pag., Daļicinas c,

Jlos vairāksolīšanā
AnnJtteJu samaksu, pils. Ādama un

"o driv 1!'mantas, sastāvošas

M L< 1riiekārtas . uzvalkiem un t. t.,
11730

33>soda naudas segšanas.
Priekšnieks (paraksts).

Baldones virsmežniecība
9. oktobri 1925. g., pulksten 1 diena, Doles (I.) iecirkņa mežniecības telpas,

Doles pag., .KAUČĀS',

pārdos vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu dažādu nevajadzīgu un nolietojošos ineventaru, ka:

pumpi ar šfircenēm, lāpstas, mucas, skārdiņas,
svārpstus un 1.1, novērtētus par Ls 42.92.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja.
U605 2 (fialdones ļ?frswiežtriecif»o.

Dzelzsceļu 7. ceļu iec. priekšnieks
savā kantorī pie Torņkalna stacijas

izsludina izsoli uz II. septembri i. i
pulkst. 10, ar peclzsoli 14. septembrī 1925. g., pulkst. 10, uz sekosiem darbiem:
1) Tukuma I. stacijā uzcelt jaunu mūra atejas vietu ar dzelzsceļa materiāliem.

Drošības nauda Ls 60.
2) Olaines stacijā atjaunot mūra bagāžas šķūni ar dzelzsceļa materiāliem. Dro-

šības naudaLs303) Tukuma II. stacijā uzcelt koka pirti ar dzelzsceļa materiāliem. Drošības
nauda Ls 60.

Drošības nauda iemaksājama izsoles dienā 7.ceļu iecirkņa kasē.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darbdienās no pulksten 10 līdz 14. 11772

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina

rakstiskas Izsales bez pēctorfilem:
10. septembrī, pulksten 10 no rīta, uz 270 gab. 1 mtr. gariem cemen'a bluķiem

un 270 gab. paliekamiem bljķiem.
29. septembrī, pulksten 10 no rīta, uz 600C0 klgr. dzelzs cinkoto līnijas stiepuli

3 m/m.; 18000 gab. skrūvēm koka; 47 klgr. motoreļļu; uz 124 klgr. petro-
leju; 150 klgr. bencinu; 1 gab. drejbenķi; 1 lauku smēdi; 1 laktu un dažādām
radio lampām. 2 11771

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu iegādāšanas nodaļa no pulksten 13—15.

Šķaunas (Landskoronas) pag
valde

ar šo izsludina zināšanai, ka 16. sept.
š. g., pulksten 14, pagasta namā, Po-
ļescinā,

iisliii
sekošus darbus:

1) Tautas nama izbūvs (no vecā kroga
ēkas), vērībā līdz Ls 14,000.

2) Klaušu kārtā labojamo ceļu — tiltu
jaunbūves, vērtībā lidz Ls 1000—

Drošības nauda iemaksājama 10°/o ap-
mērā no darba vērtibas iepriekš torgu
sākšanās.

Iepazīties ar plāniem un maksas ap-
rēķiniem, kā ari tuvākas ziņas var sa-
ņemt

^
pagasta valdes kancleja, darba

dienas no pulkstei 9—16.
29. augus'ā 1925. g. Nš 3402.

11729 Šķaunes pa», valde.

Rīgas prefektūras
saimniecības nodaja

ziņo, ka 7. septembrī 1925. g., pulkst.
10 rītā, Rīgas prefektūrā, pārdos

publiskā vairāksolīšanā
dažāda* atrastas un no šaubīgam per-
sonām atņemtas mantas

Pārdodamo mantu saraksts apskatāms
pārdošanas dienā _ no pulksten 9, pre-
fektūras 25. istabā.

Rigā, 31. augustā 1925 g. Ns 4121.
11724 Pret, v. v. pal. (paraksts).

Mežamuižas pag. valde,
Jelgavas apr., paziņo, ka sākot ar
1. septembri š. g. tiks izdarīti visi pag.
pasta sūtījumi un saņemšana caur pastu
nodaļa .Stari" Mūrmuižā. 1 11387

Priekšsēdētājs (paraksts).

Aumeisteru mWm,
Valkas apr., caur Aumeisteri, vajadzīgi

skolas pārzinis
un

2.skolotājs C-ia).
1) Aumeisteru II. pak. pamatskolai,

sp jīgs prsniegt mūzikas s'undas un
vadīt dziedātāju korus. 2) Mierakalna
I psk. pamatskolai. Kandidāti (-tes) ar
pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām,
iesniedzot dokumentus par skolotāja
li'Sībām, izglītības cenzu, mūzikas spē-
jām (pārzinim) un veselības slāvoKli,
tiek lūgti rakstiski pie eikties pie pagasta
valdes lidz 12. septembrim 1925. g.,
vai 12 septembrī, puksten 2 dienā,
ierasties personīgi Aumeisteru _ pagasta
namā pie pagasta padomes uz vēlēšanām
Alga un zeme pēc valdība» noteikumiem,
b.īvs dzīvoklis, apkurināšana un ap-
gaismošana.
11606 Pagasta valde.

Vecsaules pagasta
Bauskas apr ņķī, 4-klasu pamatskolai

vajadzīgs

skolotais (ja).
Pilntiesīgi kandidāti tiek uzaicnāti pie-

teiktie! pie pagasta valdes ar attiecīgiem
dokumentiem, vai personīgi ierasties pie
padomes uz vēlēšanām vi. septembrī
š g., pulksten 12 die-ā, Vecsajies pag.
namā.

Priekšroka muzikālam un sabiedriskam
darbiniekam. Alga pēc valdības notei-
kumiem, brīvs dzīvoklis ar apgaismošanu
un apkurināšanu. 11726 Pag, valde.

Stendes pagastam,
priekš R e n č u ciema I. pak. pamat-
skolas, pie. Stendes stacijas, vajadzīgs

2. skolotais (-ja).
Pilntiesīgi kandidāti (-tes) top uz-

aicināti pieteikties rakstiski vai personīgi
pie pagasta padomes vēlēšanu dienā
12. septembrī 1925. g, pulksten
12 diena, Stendes pagasta nama.

Alga pēc attiecīgas kategorijas, brīvs
deīvoklis ar malku, apgaismošanu
un zeme. 2

Priekšsēdētājs (paraksts).
11727 v Darbvedis (oarakstsl.

Priekules miesta valde izsludina par
neder., ka nozaudētu, karaklausības ap-
liecību Ns 4139, izd, no Aizputes-Kuldī-
gas kara apr. pārvaldes 1921. gada
17. martā uz Otta Kārļa dēla Gaiķa
vārdu. 9218



Pededzes pag. valde, Valkas apr.,
atsauc savu sludinājumu, ievietotu
š. g. .Vaid. Vēstn.* ar Nš 151, jo par
nozudušu pieteiktā pagaidu kara klausības
apliecību, izdota no Valkas kara apr.
pr-ka 7. novembri 1924. g. ar Ns 15604
uz šī pag. pilsoņa Otto Pētera d. Stilve
vārdu — ir atrasta un skaitās par
derīgu. 10964

Sieksātes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto invalīda
Ernesta Jāņa d. Jakobsona apliecību
Nš 86, izdotu no Rīgas pils. kara cietušo
pensiju komisijas 30. martā 1920. g.

? 103o8

Sieksātes pagasta vazde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības ap-
liecību izdotu 1920. g. 23. septembrī
no Robežsargu divīzijas saimniecības
pārvaldes pr-ka ar Ns 3894 uz Ernesta
Jāņa d. Jēkabsona vārdu. 10969

Smiltenēs pag. valde, izsludina par
nederīgu Ķauķis Karlines Lienes m.
nozudušo Latv. iekšz. pasi, izdotu no
Cēsu apriņķa pr-ka palīga Liec. 12. aprilī
1924. g. ar Ns 8714. 10972

Annas pag. valde izsludina par no-
zaudētu un nederīgu iekšzemes pasi,
izdotu no šās pagasta valdes 3. augustā
1920. g. ar Ns 809, uz Annas Aleksandra
meitas Pilander vārdu 10608

Ķirbižu pag. valde izsludina par sa-
degušiem un tamdēļ nederīgiem šādus
dokumentus uz Latvijas pilsoņa Jāņa
Pētera d. Veinberga vārdu:

1) iekšz. pasi, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 15. aprilī ar Ns 259 un

2) kara atvaļinājuma biļeti, izdotu no
Valmieras apriņķa apsardzības priekšn.
1921. g. 21. decembri. H 613

Kabiles pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklaus. apliecību,
izdotu no Tukuma-Talsu kara apr. pr-ka
8. februārī 1920. g. ar Ns 68/6 uz Žaņa
Anša d. Seska vārdu. 10612

Gatartas pag. valde izsludina par
nederīgām sekošas nozaudētās Latvijas
iekšzemes pases, izdotas no Gatartas
pag. valdes: 22. martā 1920. g. ar
Ns 592 uz Lienes Andrieva m. Ezergailis
un ar 594 uz Ernsta Augusta d. Ezer-
gaiļa vārdu. 10611

Spāres pagasta valde izsludina par ne-
derīgu pazaudēto Latvijas iekšz. pasi
ar Ns 608, izdotu no Rendas pagasta
valdes 13. decembri 1920. g. uz Kates
Otto m. Melķis vārdu. 10619

Trikātas pag. valde izsludina par
nederīgiem nozaudētās: 1) Latv. iekšz.
pasi ar Ns 2228, izdotu 24. jūlijā
1922. g. no šas pagasta valdes uz Ro-
berta Jāņa d. Bērziņa vārdu un 2) kara-
klausības apliecību ar Ns 6902, izdotu
13. maijā 1924. g. no Valkas kara apr.
pr-ka uz to pašu vārdu. 10623

Trikātas pagasta valde izsludina par
nederīgu iznīcināto Latvijas iekšzemes
pasi, ar N° 2145, izdotu 20. martā
1922. g. no šīs pag. valdes uz Dāvā
Dāvā d. Ložas vārdu. 10624

Trikātas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi ar Nš 290, izdotu 11. oktobrī
1920. g no Jaun-Vāles pagasta valdes
uz Emmas Pētera m Bekur v. 10625

Lindes pag. valde izsludina par nede-
rīgu Latv. iekšz. pasi ar Ns 720, izdotu
21. jūnijā 1921. g. uz Bušs Emmijas
Annas Amālijas Kārļa m. dzimušas Lip-
ping vārdu, kā pieteiktu par nozaudētu,

10616

Umurgas-Saruma pag. valde izsludina
par nederīgiem nozaudētus sekošus do-
kumentus :

1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šīs pag. valdes 30. jūnijā 1920. g. ar
Nš 273 uz Kristīnes Ādama m. Graudiņa»
vārdu.

2) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Mazstraupes pagasta valdes 9. aprili
1920. g. ar Ns 211 uz Jāņa Annas d.
M ķelsona vārdu. 10980

Vejavas pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu pieteiktu par nozaudētu
zirga pasi, izdotu no Vējavas pagasta
valdes 22. oktobrī 1922. g ar Ns 171
uz Reiņa Ježakaza vardu. 10975

Jelgavas apr: pr-ka pal. 1, iec. izslu-
dina par nederīgu Leiba Gersona ieroču
apl., izd. no Jelgavas apr. pr-ka
14. maijā 1924. g. ar Ns 567/658. 10241

Jelgavas apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu nozaudētu Latv. pasi,
izd. no Naudītes pag. valdes 1. martā
1920. g. ar Ns 338 uz Jāņa Kārļa d.
Zoniņa v. 10150

Jelgavas pils. pol. 1. iec. pr-ks izslu-
dina par nederīgu nozaudētu Jelgavas-
Bauskas kara apr. pr-ka 1923. g. 8. febr.
ar Ns 12365 uz Kristapam Jāņa d.Tete-
ram izsniegto karakl, apl. 10351

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
I. iec. izsludina par nederīgu Koralijas
Ernesta m. Cesniek nozaudēto iekšz.
pasi ar Ns 573, izd. 20. okt. 1920. g
no Kalna muižas pag, valdes. 10430

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu, ka nozaudētu Latv.

pasi, izd. no Slampes pagasta valdes
25. februārī 1922. g. ar Ns 591 uz
Līzetes Jāzepa m. Muzikant, dzim.
Patarasov v. 10427

Bauskas apr. pr-ka pal. 2. iec. ar
šo izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi ar Ns 2107, izd. no
Šenbergas pag. valdes 13. novembrī
1924. g. uz Mārtiņa Jāzepa d. Cinis v.

10804

Ilūkstes apriņķa pr-ka I iec. palīgs
izsludina prr nederīgu kā nozaudētu
karaklausības apliecību ar Ns 2337,
izdotu no Jēkabpils-llūkstes kāja apr.
pr-ka 16. februārī 1924. g. uz Leonarda
Antona d. Voicka v. 10863

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec. aršo
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latvijas pasi, izd. no Mežotnes pag.
valdes 26. martā 1924. g. ar Ns 1637 uz
Paula Jāņa d. Andreļunas v. 10344

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšz. pasi ar Ns 1785, izd. no Sventes
pag. valdes 4. augustā 1924. g. uz Jāņa
Jāna d Petrovska v. 10865

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu karakl.
apl. ar Ns 2377/4, izd. no Daugavpils
kara apr. pr-ka 19. aprilī 1921. g. uz
Donata Ignata d. Šoaka v. 10864

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu karakl.
api. ar Nš 883, izd. no Jēkabpils-llūkstes
kara apr. pr-ka 15. maijā 1924. g. uz
Kazimira Jura d. Zdankovska v. 10866

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec. ^izslu-
dina par nederīgiem, kā nozaudētiem
sekošus dokumentus, izdotus no Kurcuma
pag. valdes:

1) Latvijas iekšz. pasi ar Ns 585,
izd. 26. augustā 1924. g. uz Staņislava
Donata d. Jurkjana v.;

2) Latvijas iekšz. pasi ar Ns 583,
izd. 26. augustā 1924. g. uz Jūlijas
Jāzepa m. Jurkjan v.;

3) zirga pasi ar Nš 10", izd. 11. maijā
1921. g. uz Jūlijas Osipa m. Jurkjan
vardu un

4) zirga pasi ar Ns 290, izd. 8. okt.
1923. g. uz Jūlijas Jāzepa m. Jurkjan v.

i 0867

Tukuma apriņķa pr-ka pal. 1. iecir.
izsludina par nederīgu karakl. apl, izd.
no Latv. str. pulka komand. ar Ns 1142
no 19. janv. 1922. g. uz Antona Ābela
vardu- 10S42

Valkas apr. priekšnieka palīgs 1 iec.
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu
par nozaudētu, Latv. iekšz. pasi ar
Ns 1176, izd. no Lugažu pag. valdes
30. septembrī 1922. g. uz Kārļa Alek-
sandra Paula Jāņa d. Rozenbladta v. un
karakl. apl. ar Ns 13305, izd. no Valkas
kāja apr. _ pr-ka 6. oktobrī 1924. g. uz
tā paša vardu 10419

Valkas apr. pr-ka palīgs 1. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšz. pasi ar Ns 2928, izd. 6. septembri
1921. g. no Valkas apr. pr-ka pal. 1. iec.
uz Jāņa Gusta d. Varēs v. 10420

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu nozaudēto zirga pasi
uz Jules Kriša m. Marclnkevic vārdu,
zirgam ar sekošām pazīmēm: zirgs,
melnas spalvas, krēpes un aste nogrie-
stas un 4 g. vec. lt>429

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu nozaudēto personas
apl., izd. no Jēkabpils apr. pr-ka pal.
2. iec. 29. septembrī 1924. g. ar
Ns 10327 uz Kārļa Jāņa d. Putniņa v.

108b9
Daugavpils pref. izsludina par nederīgu

Latvijas pasi ar Ns 14239, izd. 2. sept.
1922. g. no Liksnas pag. valdes uz
Michaļinas Pēteram. Tenis v., kā pie-
teiktu par nozaudētu. 10806

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
ārzemju pasi ar Ns 400, izd. 13. maijā
192:>. g. no Daugavpils ārzemju pasu
nod. aģentūras uz Zalmaņa Morducha d.
Boroke vārdu, kā pieteiktu par nozau-
dēta; 10805

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu nozaudētu iekšz.
pasi, izd. no Boimaņu pag. valdes
28. jūlija 1924. g. ar Ns 36/81 uz Bases
Soluma m. Portnoj, dz. Rubaņenko v.

10807

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs II iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēto karakl.
apl., izdotu no Jaunjelgavas-Ilūkstes
kara apr. pr-ka II. novembrī 1919. g.
ar _ Ns 218 uz Herberta Jāņa d. Rozevska
vardu. 10808

Rīgas pol. 6. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto karakl. apliecību
ar Ns 7823, izd. 1923. g. 26. novembrī
no Liepājas kara apr. pr-ka uz Eduarda
Friča d. Koceris v. 10836

Rīgas 11. pol. iec. pr-ks izsludina par
neder, karaklausības atv. apliec, ar
Ns 22681, izdotu no Rigas kara apr.
pr-ka 23. jūlijā 1920. g. uz Paula Jē-
kaba d. Lameka vārdu, dzīv. L. Ūdens
iela Ns 25/27, kā pazaudētu. 10838

Rīgas pol. 8. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudētu 5. Cēsu kājn.
pulka kom. 24. jūnijā 1919. g. ar
Ns 2723, apl. par dien. izpild. uz Eduarda
Kriša d. Senkevic v., dzīv. Rūjienes
ielā Ns 7, dz. 5. 10837

Rīgas 4. polic. iec. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kara klausības
apliecību grāmat., izd. no Liepājas kara
apr. priekšnieka ar Ns 10654 uz Bera-
Volfa Nochima d. Stroffa v. 10605

Rīgas poL 7. iec
^

pr-ks izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu karakl. apliecību ,
izd. no 6. Rīgas kājn. pulka komand.
(Ns nezin.) uz pils. Rūdolfa Otto d.
Pumpura v., dzīv. Kr.-Barona ielā
Ns 64—23. 10641

Rīgas pol. 4. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu zirga pasi, izd.
no Vec-Gulbenes pag. valdes (Ns nav
zināms) uz Jēkaba Ilgaša v. 10703

Rīgas pol. 4. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu karakl. apliec,
izd. no Jaunjelgavas-Ilūkstes kara apr.
pr-ka 1921. g. ar Nš 7698 uz lija
Antona d. G^odskij v. 10704

Rīgas policijas 7. iec. oriekšnieks iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
karaklausības apliecību, izdotu no
Rigas kara apr. pr-ka_arNš 3650 uz pils.
Jāņa Jāzepa d. Lācīša vārdu, dzīv.
Avotu ielā Ns 19—7. 10642

Iii

Rīgas pol. 3. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto atvaļin. apl. ar
Ns 2995, izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka uz Jāņa Jsņa d. Petkevič v.,
pied. pie Liepājas, iedz. Gertrūdes
ielā Ns 27, dz. I. 10604

Rīgas pol. 5. iec. pr-ks izsludina par
nederīgam nozaudētas sekošas karakl.
apliecības: 1) apl. ar Nš 173, izd. no
Jaunjelgavas kara apr. pr-ka 19. maijā
1921. g. uz Kārļa Jāņa d. Strautnieka
vārdu un 2) apl. ar Nš 23448, izd. no
Rīgas kara apr. pr-ka 31. janv. 1925. g.
uz Jāņa Mārtiņa d. Nicmaņa v. 10705

Ventspils apr. pr-ka palīgs I. iecirknī
izsludina par nederīgu nozaudētu
iekšz. pasi, izd. no Rīgas pref. 23. okt.
1922. g. ar Ns 211903 uz Kārļa Marijas
d. Trott v. 10S87

Ventspils apr. priekšnieka 2. iec. pa-
līgs izsludina par nederīgu nozaudētu
zirgu pasi, izdotu no Spārnespag. valdes
1920. g. 28. aprilī ar Ns 117 uz Kārļa
Kristapa d. Grinfelda vārdu. 10888

Ventspils pils. pol. iec. pr-ks izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu
Latv. iekšz. pasi izd. no Ventspils pol.
pref. 3. septembrī 1921. g. ar -Ns 8919
uz Viļā Kārļa d. Andersona v 08^6

Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu ieroča apliec,
izdotu no Ventspils apr. pr-ka 31. martā
1924. g. ar Ns 184 786 uz Miķeļa Anša
d. Pečaka v. 10442

Cēsu virsmežniecība ziņo, ka pa-
zaudētā dienesta apliecība, izdota no
Cēsu virsmežniecības ar Ns 1719
29. oktobrī 1923 g uz Viktora Vārnas
vardu, ar šo tiek izsludināta par nederīgu.

10462
Upesgrīvas pag. valde, Talsu apriņķī,

izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi, izdotu no Talsu apr.
priekšnieka palīga 1. iec. 18. jūlijā
1920. g. ar Ns 3491 uz Pūliņa Indriķa

Zandera d. vardu. 10525
vaiae īzsiuama

voigunies pag. par

nnderīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
izd. noVolguntes pag. vaid. 18. aug.
1920. g. ar Ns 611 uz Katrinas Kristapa
m. Dzilniņ, dzim. Alksne v. 10512

Kloster Aizputes pag. valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas
iekšzemes, izdotu no Alšvangas pag.
valdes 1. martā 1921. g. ar Ns 2172 uz
Pētera Andreja d. Zundavska vārdu.

10491

Sakas pag. valde izsludina par ne-
derīgu Latvijas iekšzemes pasi ar Ns385
izd. no šis pag. valdes 25. maijā
1920. g. uz Strēle Līnas Andreja m.
vardu, kura. pieteikta par nozaudētu.

10503

Kauguru pag. valde izsludina par ne-
derīgiem sekošus par nozaudētiem pie-
teiktus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi. izdotu no
Kauguru pag. valdes 19. febr. 1920. g.
ar Ns 43 uz Pētera Mārča d. Priedīša v.;

2) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
tās pašas pag. valdes 8. aprilī 1920. g.
ar Ns 804 uz Pētera Jēkaba d. Sim-
sona vārdu. 10489

Vandzenes pagvalde izsludina par
nederīgu nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi, izd. 25. februārī 1921. g. ar
Nš 4366 no Talsu apr. pr-ka pal. 1. iec.
uz Marijas Jūlijas Kārļa m. Štrarndier v.

10511

Lejas pag. valde ar šo izsludina par
nederīgu iekšzemes pasi, izdotu no šīs
pagasta valdes 26. augustā 1920. g. ar
Nš 327 uz_ Fr ča Pētera d. Ābrama v.,
ka no pēdējā pieteiktu par nozaudētu.

10493

Griķu pag. valde, Kuldīgas apriņķi
izsludina par zudušu un tāpēc nederīgu
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Planeces
pag. valdes 1923. g. 5. septembri ar
Nš 600 uz Rūdolfa Heinricha Rūdolfa d.
Gebauera verdu. 10483

Lubezeres pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi, izd. no Talsu apr. priekšn.
palīga 1. iec. 14. sept. 1921. g. Ns4631
pils. Fricim Jāna d. Alim. 10696

Ziemupes pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi, izd. no augšm. pag. valdes
1. maija 1920. g. |ar Nš 213 uz Emīlijas
Jāņa m. Bubier vārdu. 10697

Bārbeles pag. valde izsludina par ne-
derīgu Latvijas pasi, izd. no Rīgas pref.
2. februatī 1921. g. ar Ns 156480 uz
Antonijas Jāņa m. Jeske, dz. Ratasep
vardu, kura pase pieteikta par no-
zaudetu. 10695

Viesienas pagvalde, Madonas apr.,
ziņo, kā pazaudēti un tādēļ skaitāmi
par nederīgiem sekosi dokumenti:

1) Latvijas iekšzemes pase ar Ns 377,
izdota 1. aprilī 1920. g. no Lubejas pag.
valdes uz Andreja Kristapa d. Daboliņa v.;

2) karaklausības atvaļinājuma apliec,
ar Nš 14713, izd. no 2. Ventspils kājn.
pulka k-ra 30. septembrī 1920. g. uz
Augusta Stārka vārdu. 10958

ļmžUBH
Rūjienas iec. pol. priekšnieks izslu-

dina par nederīgām sekošas pases, kuras
pieteiktas par nozaudētām:

1) ar Ns 1878 uz Zelmas Indriķa m.
Vēver vārdu, izd. no Naukšēnu pagasta
valdes 1922. g.;

2) ar _Ns 849 uz Jāņa Pētejt d. Plī-
suma vardu, izd. no Ungurpils pagasta
valdes 23. martā 1920. g.; _

3) Ns 86765 uz Elzas Jāņa m. Betak
vardu, izd. no Rīgas 8 iec. pol. pr-ka.

10884

Vadakstes pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no Jauniuces pag. valdes pilsonei
Immers Lidijai Friča m. 15. maijā

920. g ar Ns 244, kufa pieteikta par
zudušu. U.620

Baldones pag. valde, Rīgas apriņķī,
izsludina par zudušu Latvijas pasi, izd.
no Grienvaldes pag valdes 1920

^
gada

14 augustā Ns 686 uz Annas Jāņa m.
Leitis, dzim. Strazdiņ v. 10610

Elkšņu pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto iekšzemes pasi ar
Ns 257, izd. no_ Saukas pag. valdes
1920. g. 17. maijā uz Smigelski Annas
Jāzepa m, vardu, 10947

Mēra pag. valde izsludina par ne-
derīgu

^
nozaudēto iekšzemes pasi, izd.

no Mēra pag. valdes 1. dec. 1920. g.
ar Ns 499 uz Kārļa Jāņa d. Zālītes v.

10496

Elkšņu pag, valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto iekšzemes pase ar
Ns 6401, izdotu no Preiļu pag. valdes
un atvaļinājuma aplieoību ar Ns 2368,
izd. no Daugavpils apr. apsardz. pr-ka
uz Jezupa Kivlenieka v. 10948

Jelgavas ģimnāzijas direktors izsludina
par nederīgu nozaudēto gatavības apl.,
izd. 1919. g. no Rīgas Latviešu izglītības
bitdrības Jelgavas nodaļas realģimnazijas
uz Jāņa Nikolaja Kerus vārdu. 10945

Jaunpils pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, karaklau-
sības apliecību Ns 3394, izd. 15. aprilī
1921 g. no Ludzas apr. apsardzības
priekšnieka uz Staņislava Antona d.
Noviks vardu. 9211

Rudbāržu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto šīs valdes 1920. g.
29. maijā ar Ns 128 izdoto iekšzemes
pasi uz Anša Kriša d. Jurševska vārlu.

9648

Iecavas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no Iecavas pag. v.
7. aprilī 1920. g. ar Ns 226 Līnai
Miķeļa m. Bember. 9642

Valgalespag. valde izsludina par ne-
derīgu, ka nozaudētu , Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no šīs pag. valdes
1920. g. 25. augustā ar Ns 588 uz
Emīlijas Ernesta m. Ponne, dzim. Kron-
berg, vārdu. 9655

Daugavpils apr. pr-ka palīgs II. iec
izsludina par nederīgu ieroču atļauju
Nš 118/763, izdotu no Daugavpils apr.
pr-ka 1925. g. 9. febr. uz Jāņa Jāņa d.
Kalneja vardu. 8236

Sērmūkšu pag. valde ar šo izsludina
par nederīgiem sekošus nozaud. dokum.:

1) zirga pasi, izdotu no Litenes pag.
valdes Valkas apr., uz Eduarda Makša
vardu bet caur mainīšanu pārgājušu uz
Pētera Tinas vārdu, pases numurs nav
zināms: un

2) zirga pasi uz Teņa Marka d. Ker-
pušina vārdu, izd. no Sērmūkšu pagasta I
valdes 27. augustā 1924. g. ar Ns 466.1

9653 I

Klans izlabojums.
Rezeknes _ pilsētas policijas dh'pi,*sludinājuma .Valdības Vēstneša " -'^

132. numurā par viirāku wTL„ ' l
zaudētiem dokumentiem , zem m o-"
: iespiests, ka _ nozaudēta iekšzeme j ir
izdota no Rēzeknes apriņķa n, p, ase>
I. ieerknī 1920. g. zerrf jA??'»
Kazimira Lukjana d. Handa - "*
kas nepareizi: minētā pase ir biiilardu'
dota nevis uz Handa, bet gan uz 7a!lJ"
Lukjana Slanda vārdu un tādu bek&
ari pazaudēji, kļūda ar šo tie^ou
"Nš,3624 '

pazaudēta un tadeļ skanamais
derīgu Latvijas iekšzemes pase L„f
no Ternejas pag. valdes 31 S1920 g. ar Nš 215 uz Kārļa C"?
Meistera vardu. _

!
IO47V'

Ārlavas pag. vāldērTalIu"Tprr-!iZdrdina par nederīgu, nozaudēto' \Z
klausības apliecību ar Nš 8494 jZ(]V
no Tukuma-Talsu apriņķa apsardzībapriekšnieka uz Juliusa Gustava dēt.Līpana vardu. 10473"Drustu pag. valde izsludina par~rļ7
derīgu nozaudēto iekšzemes pasi, izdotuno Gatartas pag. valdes 27. februārī1920. g ar Ns 140 uz Emīlijas Jāņa mBumbers vardu. īņj^ '

[ Dažādi slMdžnājanļiTļ
Maksāt nespējīgas parādnieces „Rīga,
Armatūru un Mašinfabrikas" akciju sa-
biedrības konkursa valde, Rīgā, Aspa-

zijas bulv. Nš 3, dz. 7, tāļr. 4-29.
_ Ar šo uzaicina mak āt nespējīgās pa-

rādnieces .Rīgas A-maturu un Mašin-
fabrikas" akciju sabiedr. kreditorus uz

pilnu kreditoru s pulci,
kura notiks š. g. 21. septembrī, pīkst. Tvak., Rīgas apgabaltiesas telpās.

Dienas kārtība:
1) pretenziju_ pārbaudīšana;
2) iep iekš jā konkursa misas a'tivīt

un pasi vu visuma norēķina sastādīšana;
3) parādnieces nekustamā īpašuma pār-

došana;
4) dažādi saimnieciski jautājumi un
5) dažādi jautājumi

Uz pielikuma pie ci ilproc lik. 1889.p.
26. § pamata lieku priekšā kreditoriem
iesniegt pierādījumus savu pretenziju
pierād šanai.

Konkursa valdes rriekšsēdētājs
11578 zvir. adv. (paraksts).

Ai» sali. jjtiiiFili
sasauc

ii.iiisipli
2. oktobrī, š. g. pīkst. 16, Tērbatas

ielā Nš 14, Rīgas Tirgot, savst. kreditD.
telpās.

Dienas kārtībā^
1) Sapulces amatu personu velēšanas;
2) Valdes ziņojums;
3) Revīzijas komisijas ziņojums;
4) Dažādi jautājumi un priekšlikumi;
5) Sabiedrības likvidācijas jautājums.

Gadījumā, ja sapulce neierastos vaja-
dzīgais skaits akcionāru, lad ārkārtēja

pilna sapulce notiks turpat 20 oktobri

š. g., pīkst. 16, un skaitīsies pilntiesīga
lemt par visiem dienas kārtības jau.a'

jumiem (statūtu 52. §). , ,.
11717 Valde

BiirtMas fampoita tkal
uzdevuma

izūtrupēs
19. oktobrī š. g, pulksten 11 no rīta,
Rūpniecības ielā Ns 32 noli tavā:

B. & J 327 1 ķipa kovviln. preces
brt. 102,7 kg.

B. T. 36 1 ķipa kokviln. preces brt.
131 kg.

N. T. A. G. 820 1 ķīpa kokviln. preces
brt. 77,8 kg.

R. B. 696 1 ķipa kokviln. preces brt.
113 kg. 1 1151*

Rīgas pilsētas utrupnieks Ķ. Urbāns.

Laupi gaia alkāt, akcJu iii
ārkārtēja isp^reji

akcionāru sapulce
notiks 9. septembiī, pīkst. 15, akciju

sabiedr telpās Raiņa bulv. 33.
Dienas kārtība:

1. Pārskata un bilances apstiprināšana.
2. Vēlēša ias.
3. Akcionāru priekšikumi.
4. Ttkošas darīšanas.

Ja min? tā dienā netiktu stādīts priekša
no akcionāriem statūtos paredzētais ak-
ciju daudzums, nākošā sapulce notiks
š. g. i0. septembri, kura būs pilntiesīga
pie katra akcionāru un no viņiem priekšā
stādīto akciju skaitu.

11611 Valde.

as iīisln imtu
«lina afflaii.

1828. gada 25. burtnīca
«nekasi sn dabūjama Valsta tipogrāfijā,
pili, I. Istabā, kur ari vienīgi jāgriežs.

ar pieprasījsmiem.
Bartnica maksā:

bez picsūtīSanas Ls 0,28
ar piesūtīšana . . 0,30

Saturs:
139) Karaspēka amatu saraksts.
140) Noteikumi par gaisa satiksmi.
141) Noteikumi par kara sodu likumu

dažu pantu grozīšanu.
142) Instrukcija par ministru kabineta

iekšējo darbību un kārtību.
143) Noteikumi par agrāko kredītiestāžu

darbības atjaunošanu.
144) Pārgrozījumi noteikumos no valsts

zemes fonda piešķirto zemju izplrk
šanas līgumiem.
Izlabojums «Valsts civildienesta
amatu sarakstā" (Lik. kr. 1925. g.
135).

Risas biržas banka.
Rīgas biržas bankai ir paziņots, ka no viņas izdota: . .

depozīta zīme Ns 27181 no 1923. g 22. septembra uz P. Katcmann kundzek sJ^Freide Markovna Katcmann kundzes vārdu — par vienu aizzieģeletu ku .

ir pazuduse un tādēļ Rīgas biržas banka, saskaņā ar apstiprināto statūtu 3»? P»
piezīmi, uzaicina visus, kam pie minētās zīmes būtu kādas dibinātas ties <
pieteikties Rīgas biržas bankā 6 mēnešu laikā, skaitot no šīs dienas. ri ' .
gadijumā pēc šī termiņa notecēšanas augšā minētā zīme tiks nzskat

,]769
nedetīgu un tās vietā izdota jauna. '

Rīgā, 31. augustā 1925. g. Nš 2365. Direkcija.
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