
Valdības iestāžu paziņojumi

Dzelzsceļu virsvaldes paziņojums.

Sakot ar trešdienu, 16. septembri, at-
rtltj pa darbdienām starp Rīgu—Ķeme-
U vilc. Ns 87 no Rīgas atiet 15.20.
Viic Ns 105 no Rigas atiet 18.08 un

vilc
'

Ns 96 Rīgā pienāk 20.30; starp
Sloku-Ķemeriem vilc. Ns 55 no Slokas
atiet 11.40, un vilc. Ns 76 no Ķemeriem

atiet 14.18; bet ar ceturtdienu, 17. sep-
tembri, starp Sloku— Rīgu vilciens JVfsTse
Rīga pienāk 8.43 un Ķemeri—Sloka
dīc Si 54 no Ķemeriem atiet 6.45, sākot
ir svētdienu, 20. septembri, atcelsts pa
svētdienām starp Sloku-Ķemeriem se-
loši vilcieni: vilc. Ns 55 no Slokas atiet
11.40, vilc. Ns 91 no Slokas atiet 17.22,
vilc. Ns '01 no Slokas atiet 19.11,
lilc. Ns 54 no Ķemeriem atiet 6.45,
vilc. Ns 76 no Ķemeriem atiet 14.18, un
vilc. Ns 96 no Ķemeriem atiet 18.34,
bez tam vilc. Ns 119, sākot ar 20. sep-
tembri, pa svētdienām sākot no Zolitudes
līdz Slokai atiet par 10 minūtēm agrāk.

Sākot ar 19. septembri atcelts sest-
dienas vilciens Ns 106, Rīgā pienāk 21.47.

Eksploatacijas direktora vietā
J. Kļaviņš.

Pasažieru nodajas vadītājs
P. M i e z a n s

Personu saraksts,
koru meklēšana izbeigta, Nq 138.

4847. Aleksandrovp, Feoklists Ivana
i- Rijas prefektūras 3. nodaļas 1925 g;
II augusta raksts Ns 6801/25 (120-21-1).
- 3204/22. g. un „Vald Vēstn."Ns 179/25.
teķi, pērs. sar. 221. pārlabojums.

4848. B ezais, Jānis Indriķa d. — Ri-
jas prefektūras 3. nodajas 1925. g. 31. at-
jāta raksts Ns 6036 24 (283-23-VII).—
12806/25. g.
4849. Balodis, Jānis Kātļa d. — Rīgas

ļieiektura'5 adrešu galda 1925, g. 31. au-
iuta' raksts Ns 3895 (439-24 XI}. —

11854/25. g.
1850. Boikovs, Ivans Andreja d. —

tomihala* pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
It. (20 IV-25). — 13327 25. g._
..4851. Boikovs, Ivans Andreja d. —
?iriminalās pārvaldes R'.gas nodaļas rīcībā
W 25). — 12046 25, g.
«52. n Blumin, Zara. — Rigas prefek-
ts sekretariāta 1925. g. 1. septembra

i*»8 Ht 6279 (241-21-11). — 5077/22. g.
ļ, 4853. Blumin, Roha. — Rīgas pre-
«Mas sekretariāta 1925. g. 1. sēp-
ija raksts Ns 6278 (239 21-11). —

J M5/22. g.
4854. Blumin, Zalomons. — Rīgas
Mekturas sekretariāta 19:5. g. 1. sep-

^bra raksts N» 6277 (242-21-11). —
^8/22. g.
,4855. Blumin, Izraels. — Rīgas pre-
*ras sekretariāta 1925. g. .1. sep-
Jrtra raksts Ns 6276 (238-21-11). —

.f56. Blumin, Meier-Hirš. — Rīgas
Jāturas sekretariāta 1925. g. 1. sep-

:JSf« raksts Ns 6275 (240-21-11). -
; »76/22.g.

5.4857. Cimbels, Haims Berka dēls.,—
'ps prefektūras 1925. g. 20. jūnija
*ķ No 5624 (29-1V.25). — 13452/25. g.

,,4858; Dzirnups, Jānis-Otto-Aleksandrs

J..-'- Valmieras apriņķa 1. iecirkņa
5'nesneša 1925. g. 28. augusta raksts
3 (28-IV-25). - 13455/25. g.
i'ļm., Dzērve, Jāzeps. - Rīgas pol.
^ Priekšnieka 1925.

g. 22. jul. raksts
, 0- (25-IV-25)/ - 13456/25 g.
r,|- Eiss, Dāvids Ievas d. — Krimi-

i;? Pārvaldes Jelgavas nodaļas prieks-
5 ,1 1925 . g. 7. apriļa raksts Ns 789.
£25) - ~ 13458/25. g.

L*- Grbmovs, Ivans Jekova d. —
ļf Policijas 6. iecirkņa priekšnieka
i£v g5. jūnija 'raksts Ns 14960.

v-25)- — 13465/25. g.

4862. Ginofkers, Zolomons Zochera
dēls. — Rīgas pilsētas 9. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 81. augusta raksts
Ns 516/24. (201/X). — 10925/24. g.

4863. Glinski, Genoveva Miķeļa m.
— Rīgas apgabaltiesas prokurora 1925. g.
2. sept. raksts Ns 20324. (4421/21). —
1227/21. g.

4864. Horstman, Ricbards Augusta d.
— Rīgas prefektūras 3. nod. 1925. g
1. septembra raksts Ns 11587/24.
(534/KOUI-24). — 11680/25. g.

4865. Izaps, Mārtiņš Jāņa d. —
Bauskas apriņķa priekšnieka 1925. g.
29. augusta raksts Ns 1950/1-21. —
(102-21-1). — 1071/21. g.

4866. Jankovski, ĀdolfsJohans Jēkaba
d. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 1. septembra raksts Ns 3538/24
(199-24'-X). — 11289/24. g.

4867. Jemeljanovs, Grigorijs lijas d.
— 8. Daugavpils kājnieku pulka koman-
diera 1925. g. 28. apriļa raksts Ns 3307
(29-IV-25). — 13476/25. g.

4868. Ivanovs, Fedots Pāvila d. —
Latgales apgabaltiesas prokurora 1925. g.
21. jūlija raksts Ns 14852 (27-IV-25). —
13473/25. g.

4869. Kemzans, Antons Teklas d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (12 11-25). — 12471/^5. g.

4870. Kotsns, Izraels Nachuma d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (1786-1920). — 2623/21. g.

4871. Krasovski, Stepans. — Rēzeknes
apriņķa 4. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
1. septembra raksts Ns 3037 (441-24X1).
— 10340/m; g.

4872. Kimze, Roberts. — Rīgas ap-
gabaltiesas 3. kriminalnodaļas 1925. g.
3 sept. raksts Ns 78807 (176-21-11). —
1473/21. g.

4873. Kikut, Marija. — Rīgas prefek-
tūras adrešu galda 1925. g. 2. septembra
raksts Ns 3569/2115 (2297/1920). —
2683.21. g

4874. Kikut, Kārlis. — Rīgas prefek-
tūras adrešu galda 1925. g. V. septembra
raksts Ns 3569 2115 (2298 1920). —
2684/21. g.

4875. Kļaviņš, Peters Pētera d. —
Rīgas, prefektūras adrešu galda 1925. g.
2. septembra raksts Ns 3892 (203 21-II).
— 420 21. g.

4876. Kslniņš, Jānis Miķeļa d. —
Kara tieeas priekšsēdētāja 1925. g.
6. maija raksts Ns 6827 (24 IV 25). ?—
13483/25. g.,

4877. Kudins, Matvejs Osipa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-

cībā (27-IV-25), - 13484/25. g.

4878. Leivans, Antons Staņislava d; —
Daugavpils prefekta 1925. g. 18 augusta
raksts Ns 18531 (46-24-IX) 9284/24. g.

4879. Leonovičs, Antons Antona d. —
Rī gas prefektūras III. nodaļas 1925. g.
5. maija raksts Ns 1150/25 (24-1V-25);-
13489/25. g.

4880. Luste, Jānis Vīluma dēls. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (29-IV- 85). — 13493/25. g.

4881. Marcinkevičs, Mārtiņš Jēkaba

(jēls _ Kriminālās pārvaldes Rīgas

nodaļas rīcībā (28-IV-25). -13497/25.g4882. Melnas, Jāzeps Antona dpls: —

Ludzas apriņķa 6. iecirkņa miertiesneša

1925 g. 18. - apriļa raksts N» 921

(24 IV-25). - 13500/25. g,

4883. Mikulciks, ' Staņislavs Konstan-

tīna dēls — Zemkopības un amatnie-.

čības kolonijas direktora 1925i .jg, 25. ap-

riļa raksts Ns J19 (29-TV-25). -13502/25. g.

4884 Matusevičs, Aleksejs Modesta
dēls — Rīgas 7. iec. miertiesneša 1925. g.

6? augusta raksts Ns 1531 (25 IV-25) . -

13506/25. g. ?
4885. Mačs, Georgs GustavaJekaba.

dēls — Kriminālās pārvaldes Rīgas no-

daļas rīcībā (25-IV-25). - 13507,25. g.

4886. Nikolajeva, Aleksandra. —

Rīgas prefektūras adrešu galda 1925 g,

31. augusta raksts Ns 2233 (32-1 22). —
5543/22. g. .

4887. Otte, Olga Teodora meita. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (26-IV-25). — 13511/25. g.

4888. Poruks, Rūdolfs Jāņa dēls. —
Jelgavas pilsētas policijas 1. iecirkņa
priekšnieka 1925 g. 28. augusta raksts
Ns 2428 (89 24-X) . — 9426/24. g..

4889. Puntušs, Pēters-Voldemārs Jā-
zepa d. — Tukuma apriņķa priekšnieka
palīga 1. iec. 1925. g. 22. jūlija raksts
Ns 11870 (24-IV-25). — 13515/25. g.

4890. Rūsa, Kārlis Kristapa d. —
Jelgavas apriņķa priekšnieka 1925. g.
20. maija raksts Ns 105/1 (29-IV-25). —
13525/25. g.

4891. Rings, Marija Hermaņa m. —
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925. g.
18. jūnija raksts Ns 740 (26 IV-25). —
13527/25. g.

4892. Rastoperka, Aleksandra Otto
m. — Kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļas rīcībā (26-1V-25). — 13528/25. g.

4893. Rūsa, Kārlis Kristapa d. —
Dobeles iecirkņa miertiesneša 1925. g.
6. jūnija raksts Ns 34 (28-IV-25). —
13529/25. g.

4894. Zīle, Jānis Jāņa d. — Rīgas
pilsētas 3. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
20. maija raksts Ns 238 (25-IV-25). —
13530/25. g.

4895. Smiltnieks-Smildziņš, Krišjānis-
Alfreds Jāņa d. — Kriminālās pārvaldes
Jelgavas nodaļas 1925. g. 8. maija raksts
Ns 611 (24 IV-25). — 13537725. g.

4896. Strauch, Anna Izaka.rņ. — Rī-
gss prefektūras 3. nodajas 1925. g.
13. maija raksts J^s 6559/24 (27-IV25).
— 13539/25 er.

4ē97. Zariņ, Elza Jēkaba m. — Rī-
gas prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 3. au-
gusta raksts Ns 10341/23. (27-IV-25). —
13540/25. g.

4898. Starkovs, Jānis Nikolaja d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
16. apriļa raksts Ns 13203/24. (27-IV 25).
— 13542/25 g

4899. Sēks, Kārlis Kārļa d. — Rīgas
pilsētas 9. iecirkņa miertiesneša 1925, g.
jūlija raksts Ns 175 {29 IV-25). ' —
13544/25 g.

4900. Šmidts, Jānis Pētera d. — Rī-
gas 10. iec. miertiesneša 1925. g. 6. jū-
lija raksts Ns 12 (i9-lV-25).— 14552/25. g.
1 4901. Tilka, Līze Jēkaba m. — Rī-
gas prefektūras sanitārā galda 1925. g.
5. mai'a raksts Ns 562 (26-IV 25). —
^3553/25. g.

4902. Vinter, Anna. — Rīgas pref,
sdresu galda' 1925. g. 31. augusta raksts
Ns 3904. (748-1920) — 3171/22. g.

4903. Vltoliņ, Emīlija — Rīgas pref.
adrešu galda 1925 g. 3L augusta raksts
Ns 3906. (881-1920). — 5950/22. g.

4904. Vels»,,. Marta Jēkaba m. —
Rīgas prefektūras adrešu galda 1925. g.
31. augusta raksts Ns 3903. 4988-1920).
— 3179/22. g.

4905. Vojevod', Francis Andreja 'd.
— Daugavpils 3. policijas iec. priekšu.
1925. g 11. augusta raksts Ns 5834.
(lO-VI-25). — 14215/25. g.

4906., Vilmans, Pēteris Jāņa d. —
Daugavpils apriņķa priekšnieka palīga
1. iec. 1925. g 12! maija raksts Ns 3410.
(27-1V-25). — 13559/25. g.

Kriminālās pārvaldes priekšnieka vietā
T. J u re vic s.

Darbveža vietā P. Ķ i e p e.

Meklējamo/personu, saraksts
Nr 227.

15373. Arraanovičs, Jāzeps Jāņa d.,
dzimis 1898. g. 6. oktobrī Rīgā, leitis,
katoļticīgs, precējies, Lietavas pase
Ns 3093, izdota 1924. g. 6. oktobrī;
dzīvo Rīgā, Viļānu ielā Ns 10, dz. 8. —
Rīgas policijas 9. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 27. augusta raksts Ns 20749
(2-IX-25), saskaņā ar Rīgas 12. iecirkņa

miertiesneša izpildu rakstu no 1925. g.
5. augusta Ns 782 uz sodu lik. 262. p.
1. d. un 475. p. pam. sodīts ar vienu
nedēļu aresta. — Paziņot dzīves vietu.

15374. Arens, Rūdolfs Reiņa dēls,
dzimis 1901. g., dzīves vieta Rīgā, Brī-
vības ielā N« 40, dz. 34. — Rīgas kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 29. jūlija
raksts Ns 49486 (I, IX, 25) par atrau-
šanos no karaklausības izpildīšanas. —
Apcietināt.

15375. Afanasjevs, Ņikita Afanasjeva
d., 47 gadus vecs, piederīgs pie Rīgas
pilsētas, agrāk dzīvojis Saikavas pag.
Negrotēs. — Madonas apriņķa 1. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 30. jūlija raksts
Ns 1455 (10VIII-25), apvainots sod. lik.
138. p.— Ņemt parakstu par pastāvīgas
dzīves vietas nemainīšanu.

15376. Aleksis, Augusts Mārča d.,
57 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
17. augusta raksts Ns $556 (31-VIII-25),
sodīts no Rīgas prefekta ar Ls 10,—. —
Paziņot meklētājam.

, 15377 Andersons, Ādolfs Friča d.,
i dzim. 1902. g., piederīgs pie» Kuldīgas
( apr., Lielezeres pag , dzīves vieta Rīgā,
? Mežu ielā Ns 4. — Rīgas kara apriņķa
[ priekšnieka 19~5. g. 29. jūlija raksts
Ns 49486 (2 IX-25), pjr atraušanos no
karaklausības izpildīšanas. - Apcietināt.

I 15378. Briedi?, Jānis Ģederta d., 42 g.
ļ ypiederības vieta nav zināma, bez no-
teiktas dzīves vietas. — Je'gavas pilsētas

l iecirkņa miertiesneša 1925. g. 21. jūlija
? raksts .Ns.3a.19.;.(.4:VIII 25), apv uz sodu
lik. 262. p. -^Paziņot dzīves vietu.

15379. Balodis, Juhuss Jura d, dzim.
1879. g 15. jūlijā, bijis patērētāja bie-
drības BRīts * Rīgā, Tiltu ielā Ns 24, vei-

kalvedis. — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g. 1. augusta raksts Ns 623
(12VJII25), apv. pēc lodu lik. 211. p.

«1. pkt. — Paziņot dzīves vietu.
I 1E380. Bergmans, Jānis Pētqa d.j
?46 g. v, pied. pie Jaunlatgales apr.
j Baltmovas pagasta. — Latgales apgabal-
I tiesas Jaunlatgales apr. 1. iec. miertiesu.

1925, g. 18. augusta raksts Ns 2099.
f (1-IX 25), apv, sod. lik. 581. p. 2. d. —

Pieprasīt galvojumu Ls 1200,— apmērā,
bet ja galvojumu nedod — apc etir.āt
un ieskaitīt meklētāja rīcībā, pār ko

'/paziņot meklētājam.
15381, Beinarovič, Anna Aleksandra

meita, 35 g. v, pied. pie Rēzeknes apr.,
Rozentovas pag., čigāniete. — Latgales

ļ apgabaltiesas Daugavpils apr 1. iec.
! miertie nesa 1925 gi !8. augusta raksts
JNs 29/286/Kr. (2-lX-25), apv. sod. lik.
! 581. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

15382. Burgels, Juliuss Friča dēls,
dzimis 1907. g. 3. februārī, piederīgs pie
Litlezeres pagasta, Kuldīgas apriņķa. —
Kriminālās pārvaldes Rīgis nodaļas
priesšņieka raksts no 1925. g. 31. augusta
(3-IX-25), apvainots zādzibr. — Ap-
cietināt.

15383. Buchalter, Berta Toma meita,
dzimusi 1891. g., piederīga pie Jaun-
laicenes pagasta, Valkas apriņķa, agrāk
dzīvojusi Rīgā, Avotu ielā Ns 11, dz. 13.
— Rīgas prefektūras sanitārā galda
1925. g. 29. augusta_ raksts Ns 1171
(3-IX-25), izvairās no ārsta kontroles. —
Ziņot meklētājam.

15384. Bērmans, Marks īzaka d., dz.
1904. g. 30. novembri Rīgā, pied. pie
Rīgas pilsēta?, žīds, mozusticīgs, nepre-
cējies, Latvijas pase Ns 43532, izdota
192?. g. 20. jūlijā no Rīgas prefektūras,
pede.ā dzīves vieta Rīgā, Brīvības ielā
Ns 34/36, dz. 7. — Rīgas policijas 3. iec.
priekšnieka 1925 g. 26. augusta raksts
Ns 21532 (3-IX 25\ saskaņā ar Rīgas
8. iec. miertiesneša 1924 g. 20. sept.
izpildu rakstu Ns 920 pēc sodu lik. 530.
un 475. p. p. sodīts ar Ls 20 vai 2 die-
nām aresta. — Pazinot dzīves vietu.

15385. Beinarovičs, Aleksandrs Filipa
d, 25 g. v, pied. pie Rēzeknes pilsētas,

a»r .Valdības Vesinesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

,„ l mēnesi 1 lats 50 sant.

piesūtot mājā un pa pastu:
,„ 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
,, atsevišķ u numuru: saņemot

8 ekspedīcijā .......— . 6 ,
„ atkalp ārdevējiem .......7 .

Latvtias valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

Rīgā, pilī Ns 3. Tel, Ns 9-89
Runas stundas no 11— 12

oficiāls la&raScsts
svētdienas un svēiNudiynaa

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. N> 9-57
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
rindiņu (par obligat. sludin.) . — .20 .



čigāns, katoļticīgs, personas apliecība iz-
dota 1924. g. 23. oktobrī Ns 186/2978 no
Rēzeknes apriņķa priekšnieka. — Latga-
les apgabaltiesas Rēzeknes apriņķa 1 iec.
miert esneša 1925. g. 25. augusta raksts
Ns 2276 (3IX-25), apv. uz sodu lik.
138. p. p. — Ņemt parakstu par dzīves
vietas nemainīšanu, par ko paziņot me-
klētājam.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
TIfentā 1 s.

' Darbveža vietā P. Ķ i e p e.

Iecelšanas.
Lēmums Ns P-3637.
1926. g. 11. septembrī.

Apstiprinu Ropažu meiteņu kolonijas direktora
vietas izpildītāju Dāvidu B r i n k m a n i par šīs pašas
kolonijas direktoru, skaitot no š. g. 1. septembra.

Izglītības ministrs Arv. K a 1 n i ņ S.
Skotu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

Pavēle Ns 464.
1925. g. 8. septembri

Rīgas muitas uz _ brīva līguma pamata dienestā
sastāvošais jaunākā muitas uzrauga vietas pagaidu
izpildītājs Roberts Gaile, kurš pieņemts dienestā
š. g 6. martā, kā nokalpojis muitas resora dienestā
sešus mēnešus, apstiprināts amatā par štata darbi-
nieku, skaitot no š g. 6. septembra.

Alga pēc XIX amatu kategorijas I pakāpes ai
izdienu no š. g, 6. marta.

Pavēle Ns 465.
1925. g. 8 septembrī.

Liepājas muitas uz brīva līguma pamata die-
nestā sastāvošais jaunākais kanclejas ierēdnis
Fricis Grintals, kā nokalpojis

^
muitas resora

dienestā sešus mēnešus, apstiprināts amatā pa(
štata darbinieku, skaitot no š g. i. septembra

Alga pēc XVII amatu kategorijas I pakāpes at
izdienu no š. g. 16. jūlija, t. i. no viņa iecelšanas
par jaunāko kanclejas ierēdni.

Pavēle Ns 466.
1925. g. 10. septembrī.

Marija Kārļa m. B r a u n pieņemta Rīgas muitā
par pagaidu apkalpotāju uz brīva līguma pamata,
skaitot no š. ģ. 10. septembra līdz minētās muitas
apkalpotājas Annas Bojar izveseļošanās laikam.

Minētai Braun ļzmaksājama alga pēc XX amatu
kategorijas 1 pakāpes.

Pamats: Rīgas muitas š. g. 7. septembra
raksts Jšfe 18442.

Pavēle Ns 467.
1925. g. 10 septembri.

Daugavpils muitas II šķiras darbvedis Jānis
Z n ot i ņ š paaugstināts par I šķiras darbvedi,
skaitot no š. g 1. septembra.

Alga pēc XI amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no š. g. 1. septembra.

Pamats: Daugavpils muitas priekšnieka š. g.
22. augusta raksts Ns 6/ konfid.

Pavēle Ns 468.
1925. g. 10. septembri.

Daugavpils muitas vecākais kanclejas ierēdnis
Vilis Ž m o g a paaugstināts par III šķiras darb-
vedi, skaitot no š. g. 1. septembra.

Alga p:c XIII amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no š. g. 1. septembra.
' Pamats: Daugavpils muitas priekšnieka š g.

22. augusta raksts Ns 6/konfid.
Pavēle Ns 469.

1925. g. 10. septembri.
Daugavpils muitas vecākais muitas uzraugs

Teodors Z īd e n s paaugstināts par jaunāko
kanclejas ierēdni, skaitot no š. g. 1. septembra.

Alga pēc XVII amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no š. g 1. septemb[a.

Pamats: Daugavpils muitas priekšnieka š.g.
22. augusta raksts Ns 6/konfid.

Pavēle Ns 470.

1925. g. 10. septembrī.
Daugavpils muitas jaunākais muitas uzraugs

Ignats G r i s e paaugstināts par vecāko muitas
uzraugu, skaitot no š. g. 1. sepetmbra.

Alga pēc XVIII amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no š. g. 1. septembra

Pamats: Daugavpils muitas priekšnieka š. g.
22. augusta raksts Ns 6/konfid.

Pavēle Nš 471.

1925. g. 10. septembrī.
Jānis A u z a n s pieņemts Daugavpils muitā par

jaunākā muitas uzrauga vietas pagaidu izpildītāju,
skaitot no š. g. 14. septembra.

Alga pēc XIX amatu kategorijas I pakāpes.

P a » ē 1 e Ns 472.
1925. g. 10. septembri.

Alfrēds Eduarda d. O z i a s s pieņemts Ainažu
muitā par jaunākā muitas uzrauga vietas pagaidu
izpildītāju, skaitot no š. g. 1. septembra, pieko-
mandējot viņu no tā paša datuma pie muitas depar-
tamenta, bez komandējuma caudas saņemšanas.

Alga pēc XIX amata kategorijas I pakāpes.

Pavēle Ns 473.
1925. g. 10. septembri. .

Muitas departamenta uz brīva līguma pamata,
saskaņā ar civildien. lik. 10. p. noteikumu, die-
nestā sastāvošā vecākā kanclejas ierēdņa pienā-
kumu izpildi Ulja Hilda Kaddakas, apstiprināta
amatā par štata mašinraksfitāju, skaitot no š, g.
1. septembra.

Alga pec XV amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no 1924. g. 1. decembra, t. i. no viņas
pielīdzināšanas algas ziņā XV ierēdņu amatu
kategorijai.

Pavēle Ns 474.
1625. g. 10. septembri.

Reņģes muitas vecākais muitas uzraugs Ale-
ksandrs K ā r k 1 i ņ š paaugstināts par kandidātu
uz eksper +a amatu, skaitot no š. g. 1. septembra.

Alga pēc XIII amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no š. g. 1. septembra.

1925. g. 10 septembrī.
Ventspils muitas uz brīva līguma pamata die-

nestā sastāvošais jaunākā muitas uzrauga vietas
pagaidu izpildītājs Augusts J o s't i ņ š, kurš pie-
ņemts dienesta š. g. *?. martā, kā nokalpojis muitas
resora dienesta sešus mēnešus, apstiprināts amatā
par štata darbinieku, skaitot no š.g. 9. septembra.

Alga pec XIX amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu ne I g. 9. tnarta:

Muit d partamenta direktors E. Dundurs.
Administr. nod, vadītājs D. V i 1s o n s.

Personallietu pārzinis A. Liepiņš.

Pavēle Ns 475.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par tirgošanos ar pienu un piena

produktiem Aucē.
Pieņemti pilsētas domes sēdē š.g.22. augustā
pr. Ns 19 § 4 un iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta apstiprināti ar š. g.

5. septembra rakstu -Ns 1C6683.
1. Piena un krējuma pārvadāšanai,

uzglabāšanai un pārdošanai atļauts lietot
tikai tīrus stikla, ar alvu vai nebojātu
emalju pārvilktus metāla, nebojātu gla-
zūru māla un porcelāna un ozola koka
traukus. . .

Traukiem jābūt aizsegtiem ar vāku,
kura c iešākai noslēgšanai var lietot se-
višķi tīrus nekrāsota audekla gabalus,
pergamenta papīri, gumijas riņķus, bet
nekādā ziņā lupatas vai avīzes., Jāgādā,
ka trauku saturam netiktu klāt netīrumi,
p em. putekļi, mušas.

2Sviestam sieram jābūt ietītam
. un

tīrā pergamenta papirl un iepakotam
tīrās muciņās, kastēs, traukos vai kurvjos.

3. Piena traukiem, no kuriem notiek
pārdošana, jābūt ar uzrakstiem, kāds
piens tanīs atrodas, pilnpiens Vai vājpiens,
lai . kontroles gadījumā nerastos pār-
pratumi par piena labumu. Trauki uz-
stādami tā, ka uzraksti uz tiem pircējiem
skaidri salasāmi. Salds piens, kurš tiek
pārdots bez attiecīga uzraksta uz trauka,
tiek uzskatīts par pilnpienu. Trauki ar
vājpienu var būt apzīmēti uzraksta vietā
ar zilu strīpu četri centimetri platumā.

4. Traukiem, kurus lieto piena un
krējuma izmērīšanai un iestnelšanai ietai-
sāma tāda osa, ka pie smelšanas cilvēka
roka neaizkārtu traukā atrodošos pienu
un krējumu. Ari šiem traukiem jābūt
pēc 1. p. noteikumiem. Visi piena un
krējuma trauki ikdienas rūpīgi nomaz-
gājami. Ja traukus mazgā ar zodā vai
kaļķa atšķaidījumu, tad trauki pēc tam
izskalojami ar skaidru ūdeni. Mucas
pēc viņu lietošanas jāskalo ar vārošu
ūdeni.

5. Pircējiem cieši aizliegts nogaršot
pienu un krējumu no pārdotavā lieto-
jamiem traukiem. Tāpat aizliegts ar
pirkstiem taustīt un pārbaudīt piena
produktus. Pēdējo nogaršošana un pār-
baudīšana atļauta vienīgi ar tīriem
jauniem koka skaliņiem, kuri pēc lieto-
šanas iznīcināmi.

6. Pilnpiens un krējums pirms pār-
došanas rūpīgi jāsamaisa.

7. Pienam, krējumam, sviestam un
citiem piena produktiem jābūt tīriem no
jebkādiem piemaisījumiem (piem. ūdens,
ledus, krāsu vielas, konzervvieias u. t. t)
un tie nedrīkst būt viltoti. Sviestu
krāsot atjauts tikai ar nekaitīgām augu
krāsām (piem. ar kurkumu, orleanu,
burkānu sulu). Anilina vai metālisko
krāsvielu lietošana stingri aizliegta.

Sviestu var konzervēt ar sāli un tā
var būt sviestā tikai izkusušā veidā, ne
k"T'a!os.

8. Pārdošanai nepielaižams piens un
krējums šādos gadījumos a) piens un
krējums, kurš cēlies no slimām ar tuber-
kulozi un citām sērgām govīm, kā ari
no slimojošām ar tesmeņa iekaisumiem
un tādām slimībām, kuras saistītas ar
temperatūras paaugstināšanos, b) piens,
kuram pēc 2 stundu ilgas stāvēšanas
nostājas dibenā apšaubāma.kārta, c) piens
un krējums, kuri uzrāda rūgtu un citādu
nepiemērotu pienam garšu, nenormālu
krāsu (zilu, sarkanu etc), nenormālu
smaržu, nenormālu izskatu vai satur
sevī asinis, d) piens un krējums, kuri
satur dažādas slimību sēnītes vai sīk-
būtnes.

Piezīme. Atzīts lietošanai nederīgs
piens vai citi piena produkti iz-
nīcināmi.

9. Pilnpienam jāsatur ne mazāk pat
3% tauku vielu, saldam krējumam ne
mazāk par 12°/o uu skābam krējumam
ne mazāk par 2C% piena tauku, sviestam
jāsatur ne mazāk par 80% sviesta tauku
un ne vairāk par 16% ūdens.

10. Telpām, kur apstrādā vai tirgojas
ar pienu, krējumu, sviestu un citiem
piena produktiem, jābūt tīriem un
kārtībā. Pārdošanas vietām-galdiem jābūt
nokrāsotiem ar gaišu eļļas krāsu.
Telpām jābūt gaišām un ar labu venti-
lāciju. Viņām jābūt atšķirtām no dzī-
vokļiem un citām piena aroda darbam
nevajadzīgām telpām. Visās minētās
telpās aizliegts smēķēt, kādēļ šais telpās
jāizkar redzamā vietā uzraksts — smeķet
aizliegts.

Tāpat aizliegts telpās ielaist mājas
dzīvniekus. Ratiem, ar kuriem_ pārvadā
pienu un piena produktus, jābūt tīriem,
Ja ratos ved vēl kādus priekšmetus un
preces, kas atstātu nevēlamu iespaidu uz
vedamiem piena produktiem, tad šie
priekšmeti un preces jāatdala no pieaa
un produktiem tā, lai nekādi netīrumi
netiktu klāt pienam un piena pro-
duktiem.

11. Personām, kas nodarbinātas pie
piena ua piena produktu pārdošanas,
jānēsā pie tam tīrs, gaišs priekšauts, kas
sniedz līdz kaklam Ari visām pārējām
piena arodā nodarbinātām personām jā-
būt par nodarbošanās laiku tīri ģērbtām,
ar tīrām rokām.

12. Personas, kuras nodarbinātas pien-
saimniecībā, darbnīcā, piena tirgotavā,
ražotāja vai tirgotāja dzīvoklī un slimo
ar lipīgām slimībām jeb uz kuru rokām
vai sejas atrodas strutojoši augoņi vai
vātis, tāpat ari tuberkulozie ar klepu un
krēpām, kā ari personas, kurām cieši
sakari ar minētām personām, nedrīkst
nodarboties ar piena arodu un ir neka-
vējoties atstādināmas no darba pat ari
tad ja šī iemesla dēļ uz laiku būtu jā-
slēdz uzņēmums.

13. Pilsētas sanitārās, medicinas un
policijas pārstāvjiem ir tiesība katrā laikā
pārbaudīt piensaimniecības produktu ra-
žošanas uzņēmumus, ratus un tirgošanās
telpas, tāpat ari priekšmetus, kurus lieto
piena apstiādāšanai un pārdošanai, kā
ari pašus piena produktus, ņemot no
tiem paraugus laboratoriskai izmeklēšanai.
12. p. minētās personas pārbauda pil-
sētas ārsts. Pilsētas valdei ir tiesība
izsludināt izmeklēšanas rezultātus laik-
rakstos.

14. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

15. Šie noteikumi neattiecas uz tir-
gošanos ar pienu un piena produktiem
nedēļas un gada tirgū, par ko izdoti
atsevišķi noteikumi.

16. Šie noteikumi nāk spēkā divu
nedēļu laikā pēc publicēšanas «Valdības
Vēstnesi".

Pilsētas galva F. Graudiņš.
2 Sekretārs G. B u n g u 1i s.

Ārzemes.
Anglija.

Londonā, 14. septembri. Šodien
izdara pirmo braucienu jaunbūvētā angļu
zemūdenslaiva, kuras tilpums sasniedz
3500 tonnu. Tā ir vislielākā pasaulē
un var palikt zem ūdens nepārtraukti
2/a dienas. Laivas ekipsžs ir 120 vīru
liels.

Londonā, 14. septembri. Jaun-
nedēļ sāksies pirmie lielākie angļu ar-
mijas manevri pēc pasaules kara. Viņos
pielietos visjaunākos sasniegumus stratē-
ģijā uu kara technikā. LTA.

Amerika.
Ņujorkā, 12. septembri. Pēc laik-

rakstu ziņām amerikāņu valdība nolē-
musi izraidīt no Savienotām valstīm vi-
sus ķiniešus, kas nevar pierādīt, ka
ieceļojuši Amerikā likumīgā kārtā, vai
kādreiz sodīti tiesas ceļā Ar šiem no-
teikumiem grib ierobežot slepkavības, kas
pēdējā laikā ļoti bieži notiek ķiniešu
kvartālos.

Ņujorka, 12. septembrī. Pēc ofici-
āliem datiem divdesmit ārvalstu parādi
Savienotām valstīm sasniedz kopsumā
1.208.75 miljonus dolāru, no tiem fun-
dēti līdz šim tikai. 660 miljoni. LTA.

Rīga.
Rīkojums Nr. 145.

Valsts karogus daudzi pilsoņi mēdz
piestiprināt pie kārtīm, kuras šim no-
lūkam galīgi nepiemērotas.

Lai to novērstu un panāktu vienādību,
kā ari glītumu, nosaku valsts karogiem
iegādāt piemērotas kārtis ar attiecīgu

bi un tis nokrāsot baltā.krāsā.

Vainīgos par šī rīkojuma neizpildīšanu
sauks pie atbildības.

Rīgā, 1925. g. 10. septembri.
.Rīgas prefekts J. G r ī n v a I d *

Māksla.

Oriģinalnovitate Nacionālā teatrī.Trej.
dien, i6. septembri, Nacionālā teātri fo
rādīs jaunu oriģinallugu — A. Sauiieša
komēdiju „In t el iģen t i\ Populārais
rakstnieks te izved veselu galereju jaun
modes lauku un pilsētnieku tipu, kari
iedomājas sevi par inteliģentiem,bet kuru
būtība ir tikāt inteliģences karikatūra . Tā
tēlojumā iznāk satīriski zīmēts' šaržs, kur
situācijās bieži atplaiksnl zīmīgs humors.
Savu personāžu autors netaupa vien-
līdzīgi

^
; raksturu zīmējums pie tam spilgts

un mūsu laikiem zīmīgs. Tipi ļoti da-
žādi : pilsētas jasnskungs, kurš izdarījis
afēras, kā tas bieži mūsu laikos gadās,
lauku jaunkundzīte, kuru velk ārējais
spldigums un pirkstu veiklība, moderni-
zēta lauku mamma, milzīgi iebiedēts
tēvs, tarkšķīgs deputats,_ balamutīgs sko?
lotājs u. v. c. Viss tēlots

^ pilnskanīgā
valodā un raksturīgās krāsas. Piedalās,
daudzi pirmie spēki A- Amtmaņa-Brie-
dlŠa režija. Ari dekoratīvā iekārta (Av
Cimermaņa) jauna. Ka interese uz iecie-
nītā autora darbu ir plaša, to rāda jau
rosīgā biļešu pieprasīšana.

Nacionālais teatrs. Otrdien, 15. sep-
tembri, pulksten 7/» vakarā, R. Blau-
maņa komēdija ,S k ro d er dienas
S i 1m a č o s" ar dziesmām un dejām
orķestra pavadībā. Trešdien, 16. sep-
tembri, pulksten 7/2 vakarā, pirmo reizi
A. Sauiieša komēdija «Inteliģenti";
Piedalās: A. Amsmanis-Briedītis, M. Gailis,
Berta Rūmniek, Anta Klint, Ella Jakobson,
A. Mierlauks, R. Parņickis, Jūlija Skai-
dr.te, T. Valdšmidts, Alise Brechman,
V. Avotiņš, Nora Kreisler, Alma Mač,
V. Lejnieks. — Ceturtdien, 17. septembrī,
pulksten 5 pēc pusdienas kara vīru
izrādē Bernara Šova lielais darbs
« Svētā Žanna".

Dailes teatrs. Ceturtdien, 17. sep-
tembri, pulksten 1/*$ vakarā pirmo reizi
jautrā BrandonaTomasa komēdija «Čarļa
krustmāte". Piektdien, 18. sept.,
pulksten V28 vakarā »Č a r ļ a krust-
māte". Sestdien, 19. septembrī, .Lau-
pītāji" , svētdien par tautas izrādes
cenām «Juku jukām" un vakarā
«Čarļa krustmāte".

KURSI.
Rigfist biržā, 1925. gada 15. septembrī

Devi ies:

1 Amerika* dolārs ...
1 Anglijas raārdņa . , . .
109 Francija» tmnku . , ', .
100 Beļģija* banka ....
100 Šveices baraka ....
109 ItalSjas lira
100 Zviedrijas kraRO ...
100 Norvēģijas ksotra . . .
100 Dānija* krona . . . .
100 Cechostovuķijss krona .
100 Holandes guldeņa. . .
100 Vācijas marka ...
ĪGS Somijas marku....
100 Igaunijas matkn . . .
100 Polijas zlotu
100 Lietavas lita. ....
1 SSSR cervoņeea ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg . . . , . . .
Sudrabs 1 kg

Vērtspapīri:
8°/« neatkarības aizņēmums .
<"/ « Valsts prem. aizņ. . .
8»/s Zemesbanka* ķilc zīmes
8°/c Hipotēka bankas ķīlu

zīmes . . . . . . .
Rīgas birža» kotacij

priekšsēdētājs
Zvērināts biržas makler

.

5,175 — 5,20
25.14 — 25.25
24.15 — 24,65
22,60 - 23,05
99,65 — 100.65
21,10 -21,55

138.50 - 13990
109,15 - 111,35
127,00 - 12955

15,20 - 15,5'
207,55-20965
122,00 - 124,14
13,00 - 13,*

1,35 - 1/0
82,00 — 94 00
50,50-5200
26,40 - 26,85

3420 - 3450
105 - 112

98-100
98 — 100
92-93

96-97
ai komisijas
J. Skujevic»-

s M. Okmians.

Telegramas.
Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegrāfa»'

Varšavā, 14. septembrī. Nākošo
svētdien Varšavā ieradīsies SbM
ārlietu komisārs Cičerifl* ļ
lai satiktos ar Polijas ārlietu jnimsin
Skršinski, kuram jāatgriežas no Zs9r\
sestdien. Čičerina viziteilgsvairai»dienas.

Literatūra.

J. Janševska Paipala (Vaf k .' "^.'
Stāsts par saimnieka meitu un gājeJu P

Lēta — Rīgā — 1925.
Nedēļa. Ns 37. — 1925. g.
Atpūta. J* 45.-^ 1925. g. ^—«-
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Redaktors: M. Arons.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāta tiesas sēdē 1925- g. 16. jiiuijā
izklausīja mir. Niklasa Jāņa d. Drnnpa
mantošanas lietu, starp citu .nolēma:
par bezvēsts prombūtne esošā Jēkaba
Niklasa d. Dumpe atstāto mautu iecelt
aizgādniecību, par ko ar pavēli paziņot
Katlakalna pag. tiesai attiecīgai rīcībai.

Rīgā, .192 ,5. g. 7. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12165 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 17 martā
izklausījusi Rīgas pilsētas X iecirkņa pa-
pildu miertiesneša iesniegumu dēļ aiz-
gādniecības iecelšanas par bezvēsts
prombūtne esošas Edes Zemberg mantu,
nolēma: par bezvēsts prombūtnē
esošās Edes Indriķa m. Zemberg mantu
iecelt aizgādniecību, par ko paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 7. septembrī. L. Ns 2505
Prie! šsēd. v. A. Veidners.

12i66 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

Uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019, p. p
pamata paziņo, ka pec 1915. gada
27. martā Rīgā mirušas namīpašnieces
Marijas-Evelines _Miķeļa m. Osis, šķirtas
Pleškin ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
ļegatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
§i sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1925. g. 11. sept. L. J* 707.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

12251 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabali 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
2079, p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451: p. p., uz Trīnes Anša meta Vi-
cinski pilnv. priv. adv. Pētera Rēķa lū-
gumu uzaicina visas personas, kuram ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 1925. g. 25. aug.
publicēto 1915. g 15.maijā Rīgā mirušās

Luizes(Lavizes) Sokolovskij, dzim.
Mangai notarielo testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušās Luizes Sokolovskij
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, ļegata-
rijiem, fideikomisarijiem, parāddevejiem
«• 1.1., pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 10. sept. 1925.g. L. Ns 3747.
Priekšēdētāja v. V. Veidners.

12303 Sekretārs A. Kalve.

fļļesc shīdžfflājamž.
civunoaaļa

vms apgabaltiesas a.

civ ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
"mata paziņo, ka pēc 1909. gada
?o aprīlī Umurgas draudze mrrusa Po-
'?p' tnai pagasta .Rumbiņu" mājas ipašnieka
", Bārda ir atklāts mantojums

n uaicint , kam ir uz šo mantojumu ,

ai sakarā ar to, tiesības ka man-
fniekiem. ļegatarijiem, fideikomisari-

>ffl kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
I esības minētai tiesai sešu mēnešu

aikā , skaitot no šī sludinājuma iespie-
Janaš dienas.

ja minētās personas savas tiesības
a-3ā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

" iņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1025. g. 8. sept. L. >6 3957
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

j23i4 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
a Civ. ties lik. 2011., 2014. un 2019 p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1923. g. 16. nov.
Lauteres-Viesieņaspag. „Tropelēs* miruša
Viļuma Jāņa d.' Sūruma ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz

šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, ļegatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

.Rīgā, 1925. g, 8. sept L. J\6 3974.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
12315 Sekretārs A.'Ķilvt.

Rigas apgaoalt. 3. civilnod.,
'Bciv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
*J51. p. pamata, uzTrīnes Anša meitas
Vicinski pilnvarnieka priv. adv. Pētera
*ķ_ a lūgumu uzaicina visas personas,
«"lām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
»•' ierunas pret šai tiesā 1925. g.

? «• aug. publicēto 1917. g. 24. oktobrī
«īga mirušā Mārtiņa Anša d. So_k o -
'ovskij notarielo testamentu, ka ari
Visas personas, kurām ir kaut kā-
y tiesības uz mir. Mārtiņa Sokolovskij
raantoj umu vai sakarā ar šo mantojumu,
^. mantiniekiem , ļegatarijiem, fidei-
««iisarijlem , parāddevejiem u. 1.1„ pie-
«ia savas tiesības, pretenzijas un
«runas minētai tiesai sešu mēnešu
?'«. skaitot no ši sludinājuma iespie-

; «nas dienas.
I»i<as minētā termiņā nebūs izdarīts,
'« minētās personas atzīs kā atteiku-
«no ierunām un zaudējušas savas
ļ-sioas, bet testamentu pasludinās par

****& «Pekā gājušu.
*ga , 10.ept. 1925. g. L. J* 3747

inJ'/'ekŠsēdētāja v. V. Veidners.
^21_ Sekretārs A. Kaive.

Jf»» apgabaltiesas 3. clvllnod.
?i, ata "esas sēdē 1925. g. 8. septembrī
«'ausijusi Kristapa Ernsta d. Sirma

«urnu deļ aizgādniecības iecelšanas
J? Prombūtnē esošās palīdzības un

lita pie Krievu-Baltijas vagonu
būtn-as mantu, nolēma: par protn-

d» £ esošās Palīdzības un bēru kases
stL evu "Baltl'ias vagonu fabrikas at-

Pazin mantu iecelt aizgādniecību , par ko

Pildīt ^'gas P')sētas bārinu liesai
iz
"

"^. 1925. g. 8. septembrī. L. Ns 3548

i

l23?i Pr'ekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. K a 1 v e. '

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 8. septembr'
izklausījusi Margaretas Laudon, dzim-Laudon lūgumu dēļ obligciju atzīšanas
par zudušam, nolēma: atzīt par iznī-
cinātam trīs obligācijas par 20,000 rb
katru, apstiprinātas 27. oktobrī 1914. s
ar N°M> 480, 481 un 482 uz nekustamo
īpašumu Valkas apr., Ķeižu muižu, tagad
piederošo Latvija* valstij ar zemes grā-
matu reģ. J* 80, izd. ; no Herberta
Viktora d. barona Lcudon par labu
Haroldam Otto d. Loudon, kuras obli-
gācijas uz zemkopības ministrijas 1924. g
24. marta pieprasījumu ar J* 3354 C un
agrāras reformas likuma ir 1924 g.
22. martu dzēstas.

Rīgā, 1925. g
^
8. septembrī. Ns 1499

Priekšsēd. v. A. Veidners.
12325 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 25. augustā
izklausījusi valsts zemes bankas lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
Stange mājam piederošām Miķelim
Miķeļa d. Jansonam, nolēma: atzīt
par samaksātam sekošas abas uz Miķelim
Miķ?ļa d. Jansonam piederošo nekustamo
īpašumu Krimuldas muižas_ muižas
(kvotes) zemes Stanges mājam, Rīgas
apriņķī ar zemes grāmatu reģ. Ns 1206
firstam Paulim Paula d. Līvenam par
labu apstiprinātas obligācijas, ingrosētas:
a) 8 martā 1895. g. ar Ns 33 par
2000 rbļ. un b) 5. decembrī 1895. g.
ar Ns 204 par 450 rbļ.

Rīgā, 1925. g. 31. augustā. Ns 1467
Priekšsēd. v. A. Veidners.

11583 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 11. augustā
Andreja Pētera d. Lapiņa lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par samaksātu mantojuma
daļu par labu Matildei Lapiņ sumā
50 rbļ. apstiprinātu 16. augustā 1899. g.
ar Ns 1031 uz lūdzējam piederošo ne-
kustamo īpašumu Cēsu apriņķī, Vējavas
muižas zemnieku zemes māju .Kdna
Lietvieš M" reģ. Ns 2511.

Rīgā, 1925. g. 31. augustā. L. h6 2151

Priekšsēdtāja v. A. Veidners.
11585 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 11. augustā
izklausījusi Andreja Pētera d. Lapiņa
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanās, nolēma: atzīt par iznīcinātām
uz Andrejam Pēlēja d. Lapiņām pie-
derošo nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Vējavas muižas zemnieku zemes māju
.Kalna Lietvieš N° 20" ar reģ. Ns 2511
apstiprinātas divas obligācijas: a) par
1000 rbļ. ingrosētu 5. novembrī 1907. g.
ar Ns 1052 par labu Emīlijai Pētera _m.
Lapiņ un b) par 1000 rbļ. ingrosētu
5. novembri 11937. g. ar Ns 1058 par
labu tai pašai Emīlijai Pētera m. Lepiņ.

Rīgā, 1925. g. 31. augustā. L. Ns 2150
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

11586 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 1. septembrī
izklausījusi mir. Aleksandra Jāņa d.
Djačkova mantošanas lietu, nolēma:

par prombūtne esoša Nikolaja Alel: ūdra
d. Djačkova atstato mantu iecelt aizgād-
niecību, par ko paziņot pilsētas bāriņu

Rīgā, 1925. g. 1. septembri. L. Ns 3923

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
11604 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301,
309., 311. p. p. pamata, uz Vikentija
Jāņa d Mikučanis lūgumu viņa prasī-

bas lietā pret Emiliju Ustina meitu
Mikučanis, dzim. Liesis, pār lau-

lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras

dzīves vieta prasītājam nav zināma, iera-
sties tiesā 4 mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara, laulības
apliecība un Rīgas prefektūras apliecība
par atbildētājas bezvēsts prombūtni l:dz
ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laika neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai

"HRffi* 10 sept. M 436471/1308
Priekšsēd. v. i. L. Bruemmers.

12313 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293, 295., 298., 301.,
309., 311 p. p. pamata, uz Emīlijas
Teņa m. Priedes, dzim. Tallo, lūgumu
viņas prasības lieta pret Eduardu Jāņa d
Priede par laulības šķiršanu, uzaicina pē-
dējo, kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
liecinieku liecība, Valkas apriņķa pr-!;i
apliecība par atbildētāja be;/ēsts prom-
būtni un bērna dzimšanas apliecība līdz
ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tjesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.

Rīgāv J925. g. 10. sept. Nš 436470/1112
Priekšsēd. v. i. L. Bruemmers.

12312' Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali, reģistrac.nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka, ar viņas 1925. gada
26. augusta lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: „Rīgas pilsētas 2. pa-
pildu skolas ubiturientu biedrība," ar
valdes sēdekli Rīgā.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
11866 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz Ļikuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
26. augustā lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Ogres namīpašnieku
biedrība," ar valdes sēdekli Ogrē.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
11865 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. noda{a
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. gada
26. augusta lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Rīgas izglītības bie-
drība," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
11707 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac nodaļa
uz civ. proc. lik. 14607t . p. pamata pa-
zļņo, ka ar vļņas 1925. g. 26; augusta
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Latvijas pasta, tele-
grāfa un telefona darbinieku arodnie-
ciskās biedrības krāj- un aizdevu sa-
biedrība," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
11706 Sekretārs Fridrichsons..

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. g. 12. augusta
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Politiskās pārvaldes
darbinieku krāj-aizdevu sabiedrība/ ar
valdes sēdekli Rīgā. ,

Nod. pārz. v. L, Bruemmers.
11864 Sekretārs Frid r i ch sons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas_ 1925. g. 19. augusta
lēmumu pārreģistrēti .Latvijas sporta
organiiaciju apvienības" biedru pilnā
sapulcē 10. jūnijā 1925. g. pieņemtie
grozītie statūti.
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
11863 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. . p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz_ 1914. gada 29. oktobrī
Dvietes pagasta mirušā Lubjanu māju īpaš,
nieka Staņislava Zviedrana atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatāriem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. t. t, pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas. Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1925. g. 7. septembrī.
L Ns 1450/1925. g.

Priekšsēdētāja v. J. Zvirbulis
12263 Sekretārs K. Pussars.

Jtlgmi apgabalilms rififetlas anāla,
pamatodamās uz civii. ties.likuma 1460panta paziņo, ka minēta tiesa civilnoda-
ļas 1925. g. 27

^
augusta atklātā sēdē

nolēma reģistrēt Tukuma namnieku,
tirgotāju un rūpnieku krāj-aizdevu sabie-
drību,ievedot viņu kooperatīvu sabie-
drību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
T;-kumā.

Jelgavā, 9. sept. 1925. g. 12312 a
Reģistrācijas nodaļas pārziņa v.

J. Zvirbulis.
Sekretāra v Fr. K a p r a 1 i s.

Jelgavas apgeHaltiesas reģ. nod-
pamatodamas uz 18. jullja_ 1923. g. iik.
par biedrībām, saimniecībām un poli-
tiskām organizācijām 17. panta paziņo,
ka minētā tiesa civilnodaļas 2. jūlija
1925. gada atklātā sēdē nolēma re-
ģistrēt .Valsts Jrlgavas skolotāju insti-
tūta absolventu biedrību", ievedot viņu
to biedrību reģistra pirmajā daļā, kufām
nav pelņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis , atrodas
Jelgavā

Jelgavā, 1925. gada 8. septembrī.
Reģistrācijas nod. pārz. J. S k u d r e.

12332 Par sekretāru Fr. Kaprālis.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 3. sept. 1925. g.
pamata uzaicina 3. jūliji 1924. g. Talsu
pagastā mirušā Jāņa Andreja dēla P ē -
t ē r s o n a mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības jeb prasības uz at-
stāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 5. sept 1925. g. Nš 944 m/25.
Priekšsēdētāja b. v.

A. K i r š f e 1 d s.
12057 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 1925. g. 3 sept.
pamata uzaicina 1915. g. 18. martā
Grodņas kara'slimnīcā mirušā Miķeļa
Jāņa A. Sīkie mantiniekus , kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un v'umscitas per-
sonas, kam varētu būt _ kādas tiesības
jeb prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas. \

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks at-
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 5. sept. 1925. g. Ns 933 m/25.
Priekšsēdētāja b. v.

A. K i r š f e 1 d s.

12058 Sekretais A. Kasp e ro v i čs.

Liepājs apgabaltiesai reiitf as naiila
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas š g. 28. aug.
lēmumu reģistrētā Paulenieku lop-
kopības pārraudzības biedrība ievesta
bezpeļņas biedrību un viņu savienību
reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Bātes
pagasta.

Liepājā, 3. sept. 1925. g. Ns 97/25.
Pārzinis A. K i r š f e 1d s.

11983 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesai reģistrācija; nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
ziņo, ka ar viņas š. g. 28. augu ta lē-
mumu reģistrēta Ezeres II lopkopības
pārraudzības biedrība ievesta bezpeļņas
biedrību un viņu savienību reģistra
I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Ezeres pa-
gastā.

Liepājā, 1925 g. 3. sept. Ns 94/25.
Pārzinis A. Kiršf elds.

11984 Sekretārs A. Ja n s on s.

Latgales apgabaltiesas L Mrlmfoalned,,
saskaņa ar savu 1925. g. 4. septembja
lēmumu atsauc .Valdības Vēstnesī"
96. numurā, no 1925. g. 2. maija ie-
spiesto sludinājumu par Artura Hermaņa
dēla N a m n i e k a, apsūdzēto uz sod.
lik. 552. p. pamata, meklēšanu, jo minē-
tais Namnieks ir atrasts.

Daugavpilī, 7. septembri 1925. g.
Priekšsēd. v. 0. Tiezenhauzens.

12318 a Sekretāra p. v. Leske.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Jezupa Pētefa dēla un Rozālijas Do-
nata m. Dr i č u un Tadeuša Matveja d.
un Jadvigas Onufrija m. U r t a n u
lūgumu, par nekustamas mantas, sastā-
vošas no zemes gabala, platībā 41 de-
setīna, 1890 sāžeņu, vairāk vai mazāk,
atrodošos Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk
Ostrovas) apriņķa Gauru (senāk Višgoro-
das) pagastā, Zaicevas ari Kubolovo
pūstošā, kura īpašuma trešo, ideālo daļu
minētie Jēžups un Rozālija Driči un
Jadviga Urtan mantojuši no Pētefa Je-
zupa d. D.riča, bet Tadeušam Matveja d
Urtanam ir tiesība uz šī īpašuma otro
ideālo trešo daļu, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētie: lūdzēju
mantojumadevejs Pēteris Jēzupa dēls
Dričs un pēc tam ari vīni paši, lūdzēji,
var tikt ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamas man-
tas ideālās daļas īpašniekiem bez kā3iem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām

Daugavpilī, 1925. g. 10. sept. Ni 17772.
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

12265 Sekretārs A. Bergs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 3. septembra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 27. aprilī 1920. g, mi-
rušā Krista Jēkaba dēla Egles manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt. viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 5. sept. 1925. g. Ns 936-m 25
Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1d s.

12060 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabalties. 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1. oktobrī 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Avo'u ielā J* 13, dz. 5,
pārdos Jāņa Reinsona_ kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 240.—, Jaunās Rīgas
krāj-aizdevu sabiedr. prasības segšanai.

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

Rīgā, 11. septembrī 1925. g.
12255 Tiesu izpild. J. Orinfelds.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

jaiip;, kā 24. septembrī i925. g., pu&j'.
10 diena, Pīgā, Kr. Barona ielā J* 3,
I. Rigas savstarp. kredītbiedrības lietā
pārdos Ābrama Seera km'-?mo
«suta, sas^lTOls '«ī> manufaktūras un
novērtētu par Ls 350.—.

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

Rīgā, 28. augustā 1925. g..
12335-a Tiesu izpild. J. Z i r $ 11s

Rigas apgabaltiesas 6. iecirkga
tiesu izpildītājs

;adņo, ka 24. septembrī 1925. g.
pulksten 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā t& 3, I, Rīgas savstarp. kreditbiedr.
lietā, pārdos Ābrama Šeera kustamei
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
un novērtētu par'Ls 350.—.

isjināt saraksta, novērtējamu, ki eci
bpskatli pirdodsmo mmiu, varēs pie-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 28. septembrī 1925. g.
12336-a Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkga
tmsu izpi'dītājs

paziņa, ka 25. septembrī 1925. g.«ptiikst.
10 dienā, Kigā, Kr. Barona ielā Ns 3,
veikalā, firmas .Robinsohn" rasībā,
pārdos Ābrama Šeera kustamo
msntu, sastāvošu ne manufaktūras un
novērtētu par Ls 300.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pprdodamo mantu vatēs pār-
došanas dienā'uz vietas.

Hfā. 4. septembrī 1925. g.
12333-a Timu izpild J. Žirģels

Rīgas apgabaltiesas, Rīgas apr.
1. iec. t'esu izpildītāja

paziņo, ka 25 septembrī1925.g.pulksten 2 dienā, Majoros, Aleksand a
iela Ns 68, pārdos Ernestam Na-
bagam piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas dēļiem būvētas dzīvo-
jamas ēkas, vienas vasaras mājiņas,
viena zirga, vienas raspuskas un vienas
alkšņa kumodes un novērtēta par
Ls £00.—.

Izzināt saraksta, ro vērtē jumu, kā ari
rpskstīt pārdodame mantu, varēs

^ l-.do-
Janas dienā uz vietas.

Rigā, 14 septembrī 1925. g.
123ĪQa Tiesu izpild. A. O z oli ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas > pr.
1. iec. tiesu izpildītājs

pczlņo, ka 22. septembrī 1925. g.,
pulksten {ļj dienā, Rembates pagastā,
..Sķesteros ". pārdos Jānim Bērziņam
piederošo ksjtamo mantu, sastāvošu no
1 Reitera firma* gatera, 3 zirgļem un
1 slaucamos govs un novērtētu par
Ls 1960.—.

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

2 septembri 1925 g.
12329a Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iecirkņa tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. sept. 1925. g., pulksten
3 diena, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 7,
pārdos Helēnai Valdman piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no viena
Roeniš firrmis rragahoni flīģeļa un no-
vērtētu par Ls 800.

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

7. septembrī 1925. g.
12328a Tiesu izpild. A. Oz o 1 i ņš.

Rīgas apgabali 6. ieo. tiesu
izpildītājs

paziņ% ks 23. septembrī ""?e r.pw!kst.
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā M 23,
dz. 1, Leib». Kilova lietās, pārdos
Vulfa Skoļņika kustamo msntu, sastā-
vošu ēo ozolkoka bufetes un ēdamgalda
ar 10 krēsliem un novērtētu par
Ls 4C0.—

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

Rīgā, 12. septembrī 1925. g.
12331-a Tiesa izpiid .1 Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkga
tiesu «pildītājs

paziņo.ka 24. septembri 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Kr. Barona ielā >* 3.

I. Rīgas savstarp. kredirbiedrības lietā,
, ā dos Ābrama Šeera kssttm
Biaaiu. sastāvošu no manufaktūras un;
ffovēitētu par ls 350.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā art
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pīt»
Manas diena uz vietas.

Rīgā, 28. augus'ā 1925. g.
12334-a Tiesu teoiM. i. Z i r * e I »



Ut!l|a.(z!iziti|il.[!|ilK prlelšis.
zsludina uz 17. septembri š. g.,
pīkst. 1 2 dienā, sava kantorī Rīgas I.'st.

jauktu izsoli
ar pecizsoti 21. septembrī š.g. pīkst. 12,

dz zeme flirtlem pie teļu tikta AI. Tārtu
stacijā, apm 2000 kb. mtr.

Drošības nauda Ls 500.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantori darb-

dienās no 10—14. 12338-a

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina sekošus rakstiskus torgus:

14. sept. š. g., uz 1) diegu atkritumiem,
kokvilnas 1. lab. — 9000 kg; 2) uz diegu
atkritumiem, kokvilnas II. lab. — 18000 kg
pēc paraugiem un techniskiem noteiku-
miem.

14. sept. Š. g., uz palagiem, kokvilnas,
lielumā 160x210 cm — 325 gab., pēc
apstiprināta1 parauga. 1 11144

Torgu sākums pulkst 10 no rītā.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības

nauda !0*/o apmērā no piedāvājuma
vērtības. Tuvākas ziņss izsniedz dzelzs-
ceļu virsvalde Oogoļa ielā Ns 3. ist. 101.

Rīgas apgabaltiesas
Valkas apr. tiesu izpild.,
kura kancleja atrodas Alūksne paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas prasības
lietā par ls 5766.02 ar °/o un soda
naudu; Jēkaba Simsona prasības lieta
par 1« 400— ar °/o un iadev, un Pē-
tera Švinska prasības lietā par Ls 24.—
ar izdev. 17. oktobrī 1925. g, pulk-
sten 10 rītā, Rīgas _ apgabaltiesas civil-

nodaļas sēžu zāle, uz

liiskiii loigii pirdas
otro reizi Pētera Pinka

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Valkas apr., Kalnciema
pag., — hipot. iecirknī ar zemesgrāmatu
reģistra Nš 1648, (grupā —, grunts Ns—)
un sastāv no Jaun-L» uku mājas Ns 45
tt 37,97 des. zemes platību ar ekam;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6000.—;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par 3200 rbļ. cara naudā;

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses _ nav šķēršļu
minētam personām iegūt nekustamo
Īpašumu, un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tie* vestas Cēsu-Va'kas zemesgrāmatu
nod iļā

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

Visi papīri un dokumenti, atliecoši uz
pārdodomo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas III. civilnodaļas kancleja.

7. septembrī 1925. g.
1232 a Tiesu izpildītājs V. Vilkus.

Saskaņā ar 3. jūlija 1916. g. notei-
kumam par tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumu atsavināšanu,

Rp notāra Mm MM
«ietas Izpildītājs Pēta Sotkis

paziņo, ka 9. septembri 1925. g. Chri-
stofcrs Andreja dēls Freibergs

pārdevis savu
, .Centrālo aptieku"

Rīgā, Marijas ielā Ns 10, līdz ar visu
ietaisi provizoram Ābramam Uiija d
Šalcam un Jankelim Roberta d. Vilko-
vam par Ls 33,000.—. Līgums ierakstīts
aktu grāmatā Nš 58, reģ. Ns 21826.
J2296 Notāra v. i. P. Sockis.

[ tm iestāžu smiEUpu. ļ

Neienes maita
ar šo izsludina ka š. g 21. septembrī,
muitas telpās, pulksten 11 no rīta »

atiio laiisiSaiii
tiks pārdotas adāmās
mašinas, garšas vielas

un cit.
Muitas priekšn. J. Ziglevics.

12344-a Darbvedis J. Lugāvin's.

līs iiioiie im\mm
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
21. septembrī 1925. g., pulksten 12 dienā,
Rīga, I. Maskavas ielā Ns 106, dz. 31,

sitis wMM
Šloma fļirša d. Ba-kagana' kristāmo
mantu, novērtētu par Ls 519:81 un
sastāvošu no dažādam mēbelēm viņa
19"i. g. proc. peļņas nodokļa segšanai.

Rīgā, 14. septembrī 1925. g,
12341-a Piedzinējs Heibovičš.

Bauskas apriņķa priekšn.
palīgs II. iecirknī

dara zināmu, ka viņa kancleja

glabājas dažād. atrastās
mantas,

kā: viens kažoks, maisi;š ar dažādām
dr b.ēm, naudas maks ar naudu, t.īs
tukši maisi ar maizes kulīti, izkulstītu
lifi't buite 22 paciņas papi osi .Milda* :
viens .Nagana" sistēmas tevolvcs u'.i

jČ Iras medību bises 12 kalibra patronas.
Uzaicinu mantu īpaniekus' viena

m n-ša laikā pieteikties ar attiecīgiem
pierādījumiem.

Pec šī termiņa notecēšanas neizņem-
tām mantas, 17. oMņbri 1925. g., pulkst
11 d, Vecmui?ā, manā kancleja tiks
vairāksolīšanā pārdotas un i ņemtā
nauda iemaksāta valsts ienākumos.

Vēcmuižā, 7. septembrī 1925. g.Ns4955
Barskas apr. priekšnieka palīgs

11. iecirknī J. V e r p e 1s
12401 Par darbvedi (paraksts).

Rī„as apr.. Skrīveru ieb. polic.
priekšnieks

paziņo, ka š.g. 21. septembrī pīkst
10 dienā, Kokneses pag, Rudušu mājās

WM 1131011113
JāniiiiMuraško piederošukustamu mantu:
vienu kumodi, biuni krāsotu, novērtētu
-pjr Ls 65.-. 12346 a

iMpieati Valsti tipogrāfija.

Ludzai apr. prfe&šnleMa pal. 1. Iet.
dara zināmu vispārībai, ka pamatojoties
uz Ludzas virsmežniecības rakstu no
š. g. 6.. jūlija ar N> 673, 2S. septembrī
1925 g. pīkst. 12 dienā PiPas pagastā,
Dibanu ciemi

atilāti laiiāboinā
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pilsoņa
Viktora Putjna kustama mantība, sa-
stāvoša no

viena puda gatavu linu.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
12295 Pr-ka pal.Jparaksts).

Lalpte «iii pulks.
Krustpils muiža, 25. septembrī 1925. g.,
pulksten 10 dienā,

pārdos iralrfiKsoliM
2 armijas dienestam

nederīgus zirgus.
12405 Pulkvedis (paraksts).

Zemgales liii!itfaoftiia
izdos

mazāksolīšanā
300 tonnu siena

piegādāšanu divīzijas karaspēka daļām.
Sacensība mazāksolīšanā noliks mu-

tiski, kā ari rakstiski slēgtās aploksnēs
1925. g. 30. septembrī pulksten 11,
Zemgales divitijas intendantiiras kanc-
leja, Daugavpilī, Karavanes ielā Ns 23
Rakstiski piedāv."jūrai ar it&akstu: .Uz
siena izsoli 30. septembri 1925. g.° un
lūgumi .dēj p elaiš?nas mutiski solīšanā,
apmaksāti ar 40 snt. zīmognodo'.tli,
iesn edzami turpat kancleja līdz 1925. g.,
30. septembrim pīkst 11. Personām,
kas veļas piedalīties Sačēnsibā, — jā-
iemaksā 7lati drošībasnauda* no tonnas
uz piedāvātā siena d-iudzuma.

Sīkākus izsoles noteikumus paziņo
Zemgales divīzijas intendāntura kātu
darbdienuno pulsten 9—15. 12347-a

Ludzas apr. piiekinieka pal. 1.kt-
dara zināmu, ka, pamatojoties uz Tie'o
nodokļu ' departamenta rakstu no š. ģ.
10. augusta ar. Ns 5255 29. septembri
1925. g.pulksten _I2 dienā, Pildas pagastā,

Roce/as folvarka

alti .iioliiā
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pilsoņa
Ignatā Uziluna kustama mantība, sastā-
voša no

vienas govs.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, Vi ari

«pskitīt pārdodamo mantu, varēs pSr-
4ot!»nas dienā uz vietas.
12412 Priekšnieka palīgs (paraksts).

Ludzas apriņķa IV.rajona
robežpolicij. kontroliers
dara zināmu, ka 1925. g. 18. oktobrī,
pulksten 12, Šķaunes pagastā, Po'.eščinas
ciemā, pret tūlītēju samaksu,

Pārdos uaīrāHsolīšanfl
vienu ZIRGU,

robežpolicijas dienestam nepiemērotu
12372-a Kontroliers (paraksts).

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina sekošus rakstiskus torgus:

12. oktobri 1925. g. uz a) skrūvēm,
dzelzs, metālam —415 grs. pēc speci-
fikācijas, paraugiem un techniskiem no-
teikumiem ; b) skrūvēm, dzelzs, kokam
— 4095 grs. un 24000 gab. pēc speci-
fikācijas un techniskiem noteikumiem un

rakstiskukonkurenci(likkr.l921.g.78.p.)
12. oktobrī 1925. g. uz Šmidta pār-

karsētajā elementu uzgaļiem, no tē-
rauda lējuma, pēc z mējuma un tech-
niskiem noteikumiem — 1000 gab.

5. ok _ tobrī 1925. g. uz naglām, dzelzs,
dažādām — 40506 kgr. pēc specifikā-
cijas, paraug, un techn. noteikumiem;

5. oktobrī 1925.g. uz tecelēm, dažāda
izmēra, 290 gab. pēc specifikācijas,
mākslīgas vai dabīgas.
Torgu un konkurenču sākums pīkst.

10 rītā. Torgu un konkurenču dalībnie-
kiem jāiemaksā 10°/i> drošības naudas no
piedāvājuma vērtības. Tuvākas ziņas iz-
sniedz dzelzsceļu virsvaldē Oogoļa ielā
Ns 3, ist. 10) . 3 12310

Apriņķaceļa Inženieri Jelgavā
izdos š. g. 22. septembrī pīkst. 11
savā ka'cleja, Upes iela Ns 9

rakstiskā uu mutiskā

IZSO L Ē
mazakprasltajam

nepabeigto tilta būves darbu izvešanu
pār Platores upi. pie bij. Lšelplatones

dzirnavām. 2

Drošības naudā Ls 250. Izsole būs galīga.
Tuvškas ziņas ka clejā no plk t 9—i&.

Iekšlietu ministrijai Spārei Dēg|D
Mm patmīli

(3 klm. no Ieriķu stacijas), vajadzīgs

ar pilnas pamatskolas sko'otāja tiesībām.
Alga pēc 12. vai 13. kateg. ar brīvu
uzturu un dzīvokl'.

Pieteikšanās personīgi 26. _septembrī
1925. g., pulksten 10 diena, iekšlietu
ministrijā, ist. 10. 12137a

Lāde. pagasta I. pak. pamatsRolaK
Valmieras apr., caur Limbažiem,
vajadzīgi:

l)sKo!aspāni!i.ūfl2)2.iIo!otāM-ia).
Kandidāti ar pilnas pamatskolas tiesī-

bām tiek uzaicināti ierasties personīgi
pie pagasta padomes uz pieņemšanu
22. septembri 1925. g., pulksten 14,
vai ari pieteikties rakstiski līdz minētai
dienai,, iesniedzot dokumentus par sko-
lotāja-tiesībām, izglītību, mūzikas spējām
(pārzinim) un veselības stāvokli. Pārzinis
vēlams sabiedrisks d abinieks, muzikāls
un spējīgs vadīt ari kori. Alga pēc
vaid. notei. ar brīvu dzvokli, apkuri-
nāšanu un apgaismošanu. Pie skolas
apm 40 pūv. apmās zemes un pļavu
kopplatībā, no kuras tiks piešķirt ;
dienesta zeme un psrejā var tikt izdota
uz labiem noteik. Auto satiksme Rīga-
Limbažļ katru dienu no Centr. viesn.
12339a Priekšsēdētājs (paraksts).

Mazsalacas miesta l pak
pamatskolai

vajadzīgs

skolos pārzinis
un

Z. skolotais -ja.
Pieņemsma !9. septembrī 1925. g.,

miesta dome, pulksten Hdienā.
Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties

rakstiski vai ierasties personīgi, iesnie-
dzot dokumentus.
12345a. 2 Miesta valde.

Kalnciema paosta,
Jelgavas apriņķa, 6 kl, pamatskolai

un 1. pakāpes pamatskolai

vajadzīgi katrai

I skolotais i
vēlami sabiedriski un muzikāli da binieki.

Velēšanas nous pagasta padomej
edē 2i: septembrī 1925. g., pulksten

4 pec pusdienās, Kalnciema pa asta
namā.

Kandida'i, kas vēlētos šās vietas
ieņemt, tiek uzaicināti pieteikties līdz
minētam laikam rakstiski, vai vēlēšanas
dienā personīgi pie pagasta padomes,
iesaiedzot a.t ecīgus dokumentus.

Piezīme: Satiksme ar tvaikoņiem
no Jelgavas un Rīgas

Kalnciemā, 13. sept. 1925, g. Ns 1403
123 Qa Priekšsēdētājs (paraksts).

Strenču miegta vaid: izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus: Latvijas iekšzeites pasi ar
Ns 6613, izdoti no Valmieras apr. pr-ka
I. iecirkņa palīga 5, decembri 1921. g.
un kara klausības apliecību ar Ns 16284,
izdotu no Valmieras kara apr. priekšnieka
30. novembri 1921. g. uz Pētera Mārtiņa
d GailHa vārdu. 24377

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nederīgu Vilhelma Laiviņa
ārzemes pasi ar Ns 4412, izdotu 16. okt.

1
1920. g. no mūsu konsulāta Karalaučos.

12350-a.

f Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu Latvijas pasi Nš 25058, izdotu
25. augustā 1924. g. irti Daugavpils pil-
sētas prefekta uz leona Jāņa d. Mar-
cinkeviča vārdu ka pieteiktu par no-
zaudetu.

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu atvaļinājuma apl. Nš 140, izd.
23. februāri 1923. g. no 11. Dobeles
kajn, pulka komandierauz leitn. Artura
Hermaņa d.Ņammeka vardu ka pieteiktu
par nozaudētu. 12235

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
1.? iecirknī izsludina par nederīgu Indriķa-
Alberta Kārļa d. Vācs nozaudēto Latvi-
jas iekšzemes pasi Nt 1019, izd. 11. no-
vembrī 1922. g. no Jelgavas apr. pr-ka
pal. 1. iecirkņa. 12234

Latvijas dzelzsceļu policijas Valmieras
nodaļā izsludina par nederīgu Latvijas
iekšzemes pasi Ns 2667, izdotu no Ma-
ļinovas pagasta valdes 13. februāri
1923. g. uz Daniela Jēkaba d. Pavlova
vārdu, kā nepareizi nodotu nepazīstamam
plostniekam. ? 12217
' Uz Rīgas pilsētas 13. pol. iec. proto-

kola pamata no 13. janvāra š.g Mi 416,
pilsētas valdes nodokļu nodaļa, izsludina
Jēkaba Lūkina zirga' pasi par nozaudētu.
Zirga pazīmes ?: melns zirgs 4_ g. vecs
150 cm augsts ar baltu zīmīti piere. 12216

Adulienas pag. valde izsludina pāi
nederīgiem ka pieteiktus par nozaudē-
tiem sekošus dokumentus: 1) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 484, izdotu no Ro-
zentovas pag. valdes uz Staņislava An-
tona d Bartkeviča vārdu; 2) kāja
klausības atvaļ. apliecību Ns 614, i dotu
15. janv. 1925 g. no Rēzeknes kafa apr
pr-ka uz tā paša vārdu. 12212

Latvijas skolotāju kopējā slimo kase
Ziņo, ka nozaudēta Latvijas skolotāju
kop. slimo kases dalībnieka grāmatiņa
Ns 2672 uz Jāzepa Cakula vārdu skai-
tam a par nederīgu. 12291

Vecsvirlaukas pag. valde izsludina pai
nederīgu, kā nozaudētu, Latv. iekšzemes
pasi Ns 840, izdotu no Vecsvirlaukas
pagasta valdes 14. jūnijā 1922. g uz
Pētera Pētera d. Zvaigznes v. 12297

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
II iecirknī izsludina par nederīgu no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasi Ns 4665,
izc'otu no Dundagas pag. valdes 1921.g.
28, decembrī un kajaklausības apliecību
Ns 630, izdotu no Ventspils kāja apr.
priekšnieka 1921. g 15. decembrī uz
Kārļa Kriša d. Ozolera vārdu.^ 12226

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
II iecirkni izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu zirga pasi Ns 493, izdotu no
Sasrrakas pilsētas valdes 1924. g. 4. jtii.
uz Joela Šmula d. Edelsteina v. 12227

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
II iecirknī.izsludina par nederīgu no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasi Ns 2601,
izdo u no Dundagis pagasta valdes
1920. g. 13. septembrī uz pzetes Anša
meitas Kārlson vjīrdu. v 12228

D.uvienas pagasta valde, Cēsu apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi Na i37, izdotu , no šīs
pagasta valdes 1920. g. 9. jūlijā uz
Anna* Jēkaoa m. Debesniek v. 12225

Kalvenes pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi Ns Ī9600, izd. no Liepājas prel.
1920. g. uz Annas Jēkaba m Apiņas

vardu. , 12232

Talsu apriņķa Zentenes pag. valde
izsludina par nederīgām kā Sadegušas,
Latvijas' pilsoņu pases: Ns 122, izd. no
Zentenes pag. 30. jun. 1920 g. uz Linas
Jēkaba m. Liepiņ dzim, Jankevic vārdu;
2) Ns 962, izd. no Zentenes pag. vaid.
19. 'okt. 1920. g. uz Rūdolfa Kriša d.
Liepiņa vardu, un 3) Ns 7, izd. no Zen-
tenes pag. valdes 2<. maijā 1920 g.
iiz Lizas Ernesta rn. Lassman v. 122^3

Latvijas dzelzsceļu pol. Valmieras nod.
izsludina par nederīgu pieteikto par no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi Ns 541,
izd. no Vecgulbenes pag. vaid. 16. jul.
1920. g. uz Eduarda . Anša d. Pabrūkļa
vardu. 12203

Latvijss dzelzsceļu pol. Valmieras nod.
izsludina par nederīgu pieteikto par
nozaudētu Latvijas iekšzemespasi Ne 158,
izd. no Vecgulbenes miesta : valdes
9. maijā 1922. g. uz Mārtiņa Jāņa d.
Ozoliņa vardu.y ???< ?/ . .12204

Doles pag. valde iz dudina par nede-
rīgiem sekošus par nozaudētiem pie-
teiktus dokumentus: A)- Latvijas pasi
Ns 718, izd. no Doles pag., valdes
14. apr. 1920. g. uz Annas Pētefa rh.
Riekstiņ dzim. Bērziņ vārdu;- 2) zirga
pasi Ns 27L, - izd. no Doles pag: vaid.
1. sept. 1920. g. uz Jāņa Riekstiņa v:
3) Latvijas pasi Ns 1235, izd. no Baldones
pag. valdes 15, dec. 1923. g. uz Kārļa
Kātļa d. Zālēs vardu; 4) kāja' klausības
apliecību Ns 8260, izd. no Jelgavas-
Bauskas apriņķa priekšnieka 26. aprīlī
1924. g. uz Kārļa Kārļa d. Zālēs vārdu.

12292

Priekules policijas priekšnieks izslu-
dina par nederīgiem nozaudētus sekošus
dokumentus: 1) Latv. iekšzemes pasi
Ns 1140, izd. 1923. g. 1. jūnijā no Vai-
ņodes pag. valdes uz Mozus-Heseļa Hei-
mansona v.; 2) ieroču atļauju Ns82/1061,
izdotu no Aizputes apriņķa priekšnieka
1925. g 14. martā uz Mozus Hesel
Heimansona vardu. 12231'

Rīgas preiektura izsludina par nederīgu
nozaudētu gada uzturas atļauju Ns 021704
uz Izaka Bereškovska vārdu. 12208

Rīgas policijas VIII. ,ec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto Rip,:
ka[a apr. priekšn. kara kļ aus »niNs 36632 uz Kār|a-Teodora-Voldemā«
VIļa d. Brūvels vārdu, dzim. 189™ '
piederīgu pie Slokas pils. un d?īV "m,
tīša ielā 68 a, dz. 31. 12205

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks 17sludina par nederīgu kā nozaudētu
karaklausības apliec. Ns 367, izd. 1920 o
5._ febr. no Dobeles-Bauskas kara aorpr-ka uz pils. Mozus-Meiera Jēkaba '
Judeļa d. Krona v., dzīv. Dzirnavu ielā
N* 92-18. ___122 CQ

Rīgas 6. polic. iec. priekšnieks izslu-dina par nederīgu atvaļinājuma aoli^rNš 2964, izdotu 1921 g. 4. maijāi no
Rļgas kara apr: priekšnieka uz Aleksandra
Jāņa d. Meldera vardu. 12210

Bauskas apr. priekšnieka palīgs II iec "
izsludina par nederīgu nozaudēto, Jāņa
Jāņa d Bērziņa, Latvijas pasi, ' izdotu
no Valles pag, valdes Ns 548. 122u

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar Ns 10173, 17. februāri
1921. g. izdotu no. arm. virsp. štāba
insp. depart. uz Jāņa Andreja dēla
Oilberta vardu. 12374a

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludini
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību Ns 2729, 15: janvārī 1925. g.
izdotu no Rīgas kara apr. priekšnieka"
uz Alberta Anša d. Priedes v. 12375a

Latvijas universitātes leģitimac kartiņa
Ns 8499, uz Mildas Mitre» vārdu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 12361 a

Rigas prefektūra izsludina par nederīgu*
nozaudētu gada uzturas atļauju J*017259
uz Ooldas Kantor vaidu. 12206

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas polic:
3. iecirkņa priekšnieka protokola zem
Ns 1477, Lietavas konsulāts Rīgā ar šo
apliecina, ka pils. Zofijas Gurfikilaites
ārzemes pase Ns 7653, izdota no Lietav.
iekšlietu ministrijas Kaugā, ir nozaudēta,
12363a Komuls (paraksts).

Nozaudēta skol. pagaidu «plieciba
Ns 498, izdota 1921. g. 8. jūnijā uz
Jāņa Spēkaiņa vārdu.
12393 Raņķu pamatskolas pārzinis.,

Dažādi sludinājumi.
Krievu kuģniecības un tirdzniecības

biedrības likvidācijas komisija
1) Pārdod atklātā izsolē minētai bie-

drībai dzimtsnomā piederošo Rigā, (An-
drējsalā atrodošos neapbūvēto gruntsga-
balu (Rigas-Valmleras zemes grām. nod.
II hip. iec. Ns 1642) 542^/7 kvasu
platībā, kūju šī biedrība ieguvuse
19i0. g. no Rgaspils. par 54271 r. 43 k.
2) Visā šaī platība pārdodamais grunts-
gabals no vienas puses pierobežo Dau-
gavas krastam, no otras puses dzelzs-
ceļa sliedēm, pie kam biedrībai pēc
pirkšanas līguma § 4 ir tiesība zem
turpat aprādītiem noteikumiem iegūt ari
to, tagad ar ūdeni apklāto, Daugavas
daļu, kura, regulējot bolverķa liniju,
tiktu aizbērta (pēc plāna BV 3) Biedrībai
jāmaksā Rīgas pilsētai £42 rbļ. 72 kap-
gruntsnaudas gadā pie kam pēdējai ir
uz to izpirkšanas tiesības pec līgun.8.
un 9. §§ minētiem noteikumiem; grunts-
gabala dalīšanas un pievienošanas gadī-
jumā jādabū pilsētas valdes atļauja un
bēz tam jāpilda līguma 4., 6. un,7. §§
izteiktie nosacījumi. 4) 22 dec. 1910. g.

uz šo nekustamu īpašumu apstiprināta
hipotēka Rīgss pilsētai par labu 43400 r.
apmērā. 5) Ši* nekustamais īpašums no-
vērtēts no Rīgas pilsētas nek. īpašumu
nodaļas ekspertiem uz Ls 65200, no
kādas sumas ari sāksies izsole. 6) Per-
sonām, kas vēlas piedalīties atklātā iz;
solē, izņemot valsts iestādes, jāiemaksā
valsts bankā uz likvidācijas komisijas
vārdu l/10 daļa no novērtētas sumas, ka
ari jāstāda viņai priekšā attiecīga atļauja
no tieslietu ministrijas iegūt šo īpašumu.
7) Atklātā, izsole tiks noturēta s g.
8. oktoarī '.Rīgā, Antonijas iela Ns 4,
dz. 7, un sāksies pulksten 10 no rīta
līdz kādam laikam jāpieteic ari visi ue
Iebildumi, kuri varētu atvietot izsoli.,

Likvid. kom. priekšsēd. J. V 01 k0 vs.

Locekļi: R. B ē r z i ņ š, K- Vildf;

Alt. A ,.ltt RūZļļBtOB"

ar šo paziņo, ka š. g 15 oktobrī valde*
telpīs,- Rīgā, Pēterbaznīca* lauk. AM'
pīkst. 4 pēc pusei tiks noturēta

akcion. visp.sapulce
Dienas kārtība:

1. Jautājums par sabiedrības pa^
kapitāla palielināšana

2. Tekoši jautājumi., ; ? .?
12349a Vjide_

Tlrdzn. un rūpnlec. nkuiiDiefc
„Atoms" Rīga, ?

vispārējā akcionāru pilna sapulce l %-

14. augustā nolēma

sabiedrību Ilkaldēt.
Likvidācijas komisija ar so "^"jig.

visus sabiedrības kreditorus tēsu

nēšu laikā no šī sludinājuma .lespiesa^

dienas pieteikt savas prasības u (
ejas komisijai, atrod. Rīga. ''",
ielā Ns4, dz. 8. Visas la.ka »ePļ_
teiktas prasība vēlāk aet'ks ieve
12379a Likvidācijas konus"
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