
Ministra kabineta sēde š.g. 20. oktobri.
Veselības departamenta rīkojums.
Rīkojums par lopu sērgas apkarošanu.
Saraksta papildinājums patentētiem ārst-

niecības līdzekļiem, kurus atjauts
ievest Latvijā.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1925. g. 19. oktobrī.
Tautas labklājības ministrs

V. S a 1 n a i s.

Rīkojums.
Veselības departaments pagarina š, g.

.Valdības Vēstneša" 208. numurā pu-
blicētā rīkojumā minēto terminu Natr.
caustic. pur. et crud. un Kal. caustic.
pur. et crud. krājumu likvidācijai līdz
1926. g. 1. februārim 1926 g.

Piezīme. Pēc 1926. g. 1. februāra
minētās vielas var izsniegt tikai
veikali, kuriem ir veselības departa-
menta atļauja tirgoties ar nāvīgām
vielām, personām, kuras uzrāda
policijas vai pašvaldību apliecību
par vielu nepiešamību techniskām
vajadzībām, kā ziepju vārīšanai
u. t. t., izņemot veļas mazgāšanu.

Rīgā, 1925. g. 19. oktobri.
Veselības departamenta direktors

Dr. Aug. Petersons.
Farmācijas valdes priekšnieks

M. Pu s b a rn iekš.

Rīkojums Nr. '72.

1925. 17. Oktobri.
Saraksta patentētiem ārstnie-
cības līdzekļiem, kurus at-
ļauts ievest Latvijā, papildi-

nājums. *)
Tek —
j*j l Ārstniecības līdzeklis

613. Gono-Vatren.
614. Strepto Vatren.
615. Tricho Vatren.
616. Neuro-Vatren.
617. Coli-Yatren.
618. Vatren-Pilten.
619. Vatren Wundpulver.
620. Vatren Puder.
621. Vatren Losung.
622. Vatren-Casein.
623. Lipatren.
624. Bismuto-Vatren.

Minētie ārstniecības līdzekļi muitojami
pēc ievedmuitas tarifa 113. § attiecīgiem
punktiem.

Pamats. Tautas labklājības mini-
strijas 1925. g 10. oktobra raksts
Nš 8450/141657.

Finansu ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Rikojums
par lopu sērgas apkarošanu.
Atvietojot š. g. 16. oktobra „Valdības

Vēstneša" .232. numurā iespiesto rīko-
jumu, par mutes un nagu sērgas ierobe-
žošanu un apkarošanu, dzelzsceļu virs-
valde paziņo,ka saskaņā ar veterinatvaldes
š. g. 16. oktobra apspriedes protokolu,
līdz turpmākam pārtraukta mājlopu
(govju, aitu, kazu un cūku) pieņemšana
Pārvadāšanai no un uz Rīgu-Krasta,
Rīgu-Preču, Rīgupas., AI. Vārtiem, Šķi-
rotavu, Krūzesmuižu, Sarkandaugavu,
Mangaļiem, Juglu, Torņkalnu, Zasulauku
un Bolderāju, izņemot kaušanai nolemtos
lopus, kurus pieņems nosūtīšanai vienīgi
uz Rīgu-Preču — lopkautuvi, _ bez tiesī-
bām pāradresēt pēdējos uz citam stacijām.

*) Skat. .Valdības Vēstneša * š. g. 22., 72., 150.
«w 223. numurā.

Bez tam no Rīgas-Krasta un Rīgas-
Preču stacijām pārtraukta ari zirgu
nosmīšana. Tāpat pārtraukta jēlvielu
resp. gaļas un dzīvnieku neapstrādātu
produktu nosūtīšana no Rīgas Krasta un
Rlgas-Preči stacijām, bet no pārējām
Rīgas mezglu stacijām jēlvielas pieņems
nosūtīšanai tikai ar sevišķam Rīgas sta-
ciju un ostas veterinārārsta izdotām ap-
liecībām. Lopbarības (auzu, lēcu, kliju,
raušu, siena, āboliņa, salmu, pelavu,
vīķu siena, iesala asnu, lopu biešu, run-
kuļu un burkānu) un lopu mēslu nosūtī-
šana pārtraukta no visām Rīgas mezglu
stacijām.

Jēlvielu resp. gaļ-s un dzīvnieku ne-
apstrādātu produktu un lopbarības no-
sūtīšana uz Rīgas me?gla stacijām nav
ierobežota. Šis sprobežjjums nezīmējas
uz tranzita sūtījumiem.

1925. g. 20. oktobrī. Ns 1479/EC.
Dzelzsceļu eksploatacijas direktors

T. Dumpis.
Rīcības nodaļas vad tājs

Ed. S t a n k e vičs.

Faidfbas iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Dzelzsceļu eksploataci'ai direkcija pa-
ziņo, ka sākot ar 24. oktobri pssa'.ieru
ātruma preces no Vecguibenes-Pļaviņu
iecirkņa stacijām Rīgas virzienā pārvadās:
līdz Pļaviņām ar vilcienu Ns 101, kas
no Vecguibenes. stiet pulksten 11 un
40 minūtēs, bet no Pļaviņām ar vilcienu
Ns 7, kas pienāk Rīgā pulksten 8 un
43 minūtēs.

Rīgā, 1925. g. 20. oktobri. 1481/EC.
Dzelzsceļu eksploatacijas direktors

T. Dumpis.
Rīcības nodaļas vadītājs

Ed. Stankeviv. ^.

Meklējamo personu saraksts
Ņr. 233,

(1. turpinājums.)

16198. Borovski, Emils Emila d.,
26 g. vecs, agrāk dzlv. Lietavā, Klaipēdā,
lielā Smilšu ielā Ns 2. — Reņģes muitas
1925. g. 29. sept. raksts Ns 4735 (10-X-25).
Apvainots uz muit. lik. 1038. p. piedze-
nama soda nauda Ls 15. — Borovaka
vai viņa mantas atrašanas gadījumā
nodrošināt soda naudas piedzīšanu, par
to paziņojot caur krim. pāivaldi Reņģes
muitai.

16199. Birkmans, Jānis Jāņa _ d,
dzim. 1887. g., pied. pie Rīgas pilsētas
agrāk dzlv. Rīgā, Katrindambi Ns 31,
dz. 23. — Rigis pol. 5 iec. priekln.
1925.g. 5. okt. raksts J* 14154 (13-X-25).
Niv izpildījis karaklausības lik. S8. p.
— paziņot dzīves vietu.

16200.. Blāze, Aleksandrs Kārļa d.,
dzim. 1902. g., pied. pie Limbažu pils.
agrāk dzīv. Rīgā, Marijas ielā Ns 113,
dz 24 — Dobeles iec. miertiesneša
1925. g 30. sept. raksts Ns 425 (14-X-25).
Apvainots uz sod. lik. 397. p. — Paziņot
dzīves vietu.

16201. Cflits, Alberts Mārtiņa d,
27 g. vecs, pied. pie Rigas apr. Siguldas
pag., bij. robežsargs. — Ludzas apr.
2. iec. miertiesu. 1925. g. 28. septembra
raksts Ns 3792 (14-X-25). Apvainots išķ
sod. lik. 262/1 un 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

16202. Danilovskis, Francis Jāzepa d ,
dzim. 1894. g, Polijas pav. — Rīgas
13. iec. miertiesneša 1925. g. 26. sept.
raksts J* 703 (9X25). Apvainots uz
sod lik. 574. p 1. d. — Apcietināt

162(3. Dobels, Žanis Pētera d.,

27 g. v., agrāk dzīv. Dreiliņu ielā Nt 5,
dz. 5, strādniek» (tuvāku ziņu nav). —
Rīgas 13. iec. miertiesneša 1925. g
29. sept. raksts Ns 784 (9-X-25), apvai-

nots uz sod. lik 284 p. 262. p. 1. d.
un 139. p. — Paziņot dzīves vietu.

16204. Drozdovs, Pēters Nikolaja d.,
dzim. 1895. g, pied. pie Rušinās pag.
Drozdora ciema. — Rēzeknes apriņķa
priekšnieka 1925. g 27. augusta raksts
Ns 3204/11 un 114,11 (3-IX-25). Apvainots
zādzība. — Apcietināt un ieskaitīt Rē-
zeknes apr. 2. iec. izmeklēšanas tiesneša
rīcībā.

16205. Dumbrauskas, Anna Žaņa m.,
47 g veca, agrāk dzīvojis Lietavā, Ve
geres mājās — Reņģes muitas 1925. g.
29. septembra raksts Na 4735 (10 X 25),
apvainoja uz muitas likuma 1038. p.
piedzenama soda nauda Ls 30,—. —
Minētās personas vai viņas mantas-«atra-
šanas gadījumā nodrošināt soda naudas
p edzīšauu, par to paziņojot caur
kriminalpārvaldi Reņģes muitai.

16206. Francis, Fricis Jāņa d., 23 g.
vecs, agrāk dzīvoj. Lietavā, Skodā,
Ilaiku ielā Ns 38. — Reņģes muitas
1925. g. 29 septembra raksts Na 4735
<">0-X-25), apvainots uz maitas likuma
1045 p. piedzenama soda nauda Ls 67,50.
Minētās personas vai viņas mantas at-
rašanas gadījumā nodrošināt soda naudas
piedzīšanu, par topaziņojot caur kriminal-
pārvaldi Reņģes muitai.

16207. Franc, Leontīne Jāņa meita,
57 g. veca, agrāk dzīvojusi Lietavā,
Skodā, llaika ielā M> 38 — Tas pats.

16208. Freidenfeld?, Jānis Alfrēda d.,
24 gadus vecs, Latvijas pilsonis, pēdējā
dzīve* vieta Jelgavā, Pasta ielā Ns 12.—
Jelgavas pilsētas policijas 1. iec. pr-ka
1925. g. 22 septembra raksts Na 5812
(9-X-25). Patvaļīgi atstājis savu dzīves
vietu, kā sastāvošs policijas uzraudzībā.
— Paziņot dzīves vietu.

16209. Grūabergs, Mārtiņš Mārtiņa
d., 23 gides vecs, maza auguma, bru-
neti, bez ūsām un bārdas, labi apģērbts.
— Rūjienas iecirkņa policijas priekšnieka
1925. g. septembra raksts Na 5919
(8-X 25), apvainots, ka noslepkavojis
Ungu pils pag. Gulbe mājas saimnieku
Juri Smidt. — Apcietināt un nogādāt
meklētājam.

16210. Grundmans, Fricis Jetes d.,
25 gadus vecs, piederīgs pie Ventspils
apr, Duadagas pag, bij. robežsargs. —
Ludzas a^r. 2, iec. miertiesu. 1925. g.
28. septembra Ns 3793 (U-X-25), ap-
vainots uz sod. lik. 262/1 un 284. p. —
Paziņot dzīves vietu.

16211. Grigala, Boleslavs Jeruma d.,
21 g. vecs, pied pie Rēzeknes apr.
Vidzmuižas pag. — Ludzas apr. 3. iec
miertiesu 1925 g. 25 sept rakits JSTs 2264
(l4-X-25). Apvainots uz sod. lik. 179. p.
— Paziņot dzīves vietu

16212. Gedzums, Indriķis Jāzepa d.,
46 g. veca, agrāk dzīv. Lietavā, Skodā.
— Reņģes muitas 1925 g. 29. sept
raksts Ns 4735 (10-X-25. Apvainots
uz muit. sod. lik. 1045 p., piedzenama
soda nauda Ls 372. — Minētās personas
vai viņas mantas atrašanas gadījumā
nodrošināt soda naudas piedzīšanu, par
to paziņojot caur krim pārvaldi Reņģes
muitai.

16213. Gurvičs, Movla Kalmaņn d.,
23 g. v., agrāk dzīv. Lietavā, Skodā. —
Reņģe? muitas 1925 g. 29. sep'e nbra
raksts Ns 4735 (10-X 25). Apvainots iz
tnuit-s lik. 1045. p , piedzenama s di
nauda Ls 190,̂ 0. — Minētās perMKias
jeb viņas manta; atrašanas gadījumā no
drošioāt soda naudas pieiz'.šauu, par to
paziņojot caur krim. pārvald Reņģes
muitai.

16214. Grozs, Pauline Mķeļa uļ,
19 g veca, agrāk dzī'. Lietavā, Skodā.
— Reņģes muitas 1925. g. 29. sept.
raksts Ns 4735 (10-X 251. Apvainota uz
muitas lik. 1045. p., piedzenama soda
nauda Ls 60 — Tas pats.

16215. Gntman, Frida Jāņa m, 19 g.
ve:a, agrāk dzīv. Lietavā. — Reņģes
muitas 1925. g. 29. septembra raksts

Na 4735 (10-X 25). Apvainota uz muit.
lik. 1045. un 1064. p., piedzenama soda
nauda no Fridas G»tman un Elzas Grin-
berg solidāri Ls 818,25 — Tas pat?.

16216. Grinberg, Elza Stepana meita,
28 g. veca, agrāk dzīvojusi Lietavā. —
Tas pats.

16217. Gavar, Anna Indriķa meiia,
63 g. veca, agrāk dzīvojusi Lietavā,
Skodas pag. Narvidžu sādžā. — Reņģes
muitas 1925. g. 29. septembra raksts
Ns 4735 (10-X-25), apvainota uz muitas
likuma 1045. p.. piedzenama soda nauda
Ls 111,50. — Tas pats.

16218. Grābis, Pēteris Barbaras dēls,
21 g. vecs, agrāk dzīvojis Lietavā,
Možeikoa. — Reņģes muitas 1925. g.
29. septembra raksts Na 4735 (10-X-25),
apvainots uz muitas likuma 1045 p.,
piedzenama soda nauda Ls 153,56. —
Tas pats.

16219. Grotnž, Klāra Kārļa m., 15 g.
veca, agrāk dzīv. Lietavā, Možeiku apr.
Laiževas miestā. — Reņģes muitas
1925 g. 29. sept. raksts Ns 4735
(10-X-25). Apvainota uz muit. lik.
1045. p., piedzenama soda nauda
Ls 235,05. — Tas pats.

16220. Grozs, Pauline Miķeļa m,
19 g veca, agrāk dzlv. Lietavā. —
Reņģes maitas 1925. g. 29. sept. raksts
Ns 4735 (10-X 25). Apvainota už muit.
lik 1G31 p., piedzenama soda nauda
Ls 5 —. — Tas pats.

16221. Gān, Liliana, Lotara m.,
28 g. veca, agrāk dzlv. Lietavā. —
Reņģes muitas 1925. g. 29. sept. raksts
Ns 4735 (10-X-25). Apvainota uz muit.
lik. 1045 p, piedienama soda nauda
Ls 241,6?. — Tas pats.

16222. Grauze, Eduards Jāņa d.,
23 g. ve:s, Latvijas pav., agrāk dzlv.
Rīgā, Bruņinieku ielā 42, dz. 10 —
Rīgas pref 3. nod 1925. g. 28. sept.
raksts Ns 11799 (10-X-25), Sodīts no
Rigas pref. ar Ls 50 vai 10 dienām
aresia — Paziņot meklētā am.

16223. Giruikijs, Dominiks Pētera d.,
dzim 1893. g., pied. pie Pustinas pag,
Daugavpils apr., agrāk dzlv. Rīgā, Si-
maņa ielā Ns 2, dz 17. — Rīgas pol.
5. iec. priekšu. 1925 g. 5. okt. rausts
Na 14929 (14-X 25). Nav izpildījis kara
klausības lik. 98 p — Paziņot dzīves
vietu.

16224. Hlosoka, Konstantīns Ed jarda
d., dzim. 1898. g.. pied. pie Pustinas
pag. Daugavpils apr. — Rīgas pol. 5 iec.
priekšu. 1925 g. b okt. raksts Ns 14162
(!4-X-25). Nav izpildījis kara klausības
lik. 98 p. — Paziņot dzīves vietu.

16225. Jurevics, Pāvels Andreji d,
dzimis 1900. g. 17. novembri, Latvijas
pilsonis, dzīvo Rīgā, Maskavas ielā Ns 42,
Latvijas pase Nš 177286, izdota 19^3 g.
27. jūlijā no Rīgas prefekta. — Kurai-
mlnaiās pārvaldes Rīga nodaļa no 1925. g.
5. oktobra (9 X-25), »p»ainots zādzltā. —
Apcietināt.

16226. J.«kulskis, Fēlikss Jēkaba d.,
dzimis 1885. g, Polija* pavalstme-s,
pēdē,ā dzīves vieta Jelgavas apri ķa
Zaļenieku pagasta Dreimagu mājās. —
Jelgavas apriņķa priekšnieka 1925 g.
23 septembra raksts Ns _ 10166 (9-X 25),
sodīts admin strativā kārtā. — Paziņot
dzīves vietu.

16227. Judkovskaja, Frida Zalmana
meita, 20 g. veca, agrāk dzivouii Gcgoja
ielā Ns 4, dz 4. — Rīgas 13. iecirkņa
mie:tiesceša 1925. g. 4. septembra raksts
Nš 392 (13-X-25), apvdnofa uz sodu
lik. 138 p. — Paz iņot dzīves vietu.

16228. Indriksons. Jēkabs - Eduards

Andreja d., dzim. 1894. g. 17. decembr:,
Vestieaei psg., Cēs* apr, pied. pie
Puulienes psg., Cēsu apr., Latvijas pase
Ns 135357, izdota no Rfgas prefekta,
agrāk dzīvojis Rīgā, Puķu ielā Ns 9,
dz. 1. — Kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļa 1925. g. 10. okt. (12 X 25) Apvai-
nots dokumtntu viltošanā.'— Apciet nāt.

Maksa par .ValdībasVēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā;

pu 1 mēnesi 1 lats 50 sant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

par 1 mēnesi 1 lata 80 sant.
Par atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā _
. g .

Pie atkalpārdevējiem — f

Latvijas valdības *db* oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pili Nš3. Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12
aiMta^B^ai^^^^H^BHH^—-^^,^—-,^..

svētdienas un svetkudienaa

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Na 1. Tel. Ns 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) Uesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam 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 .



16229. Jazdovski (Sklanda), Anna
Jura meita, c4 g veca, pied. pie Jelga-
vas, čigāniete. — Rēzeknes apr. 1 iec.
miertiesneša 1925. g, sept. mēn. raksts
Ns 2656 (14 X-25). Apvainota uz sod.
lik. 51, 581. p. 1. d. — Paziņot me-
klētājam.

16230. Iljins (Matvejevs), Voldemārs
Matveja d, 16 g. vecs, pied. pie Ludzas
apr ; Kārsavas pag. — Ludzas apr. 3. iec.
miertiesu. 1925. g. 25 septembra raksts
Ne 2249 (14-X 25). Apvainots uz ~sod.
lik. 624. un 627. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

16231. Isačenko, Feodors Matveja d.,
28 g. vecs, pied. pie Ludzas apr. Istras
pag., Kovaļišku ciema; personas aplie
čība Ns 5297, izd. 1. nov 1924. g. no
Poleščinas pol. iec. priekšn.; lielāks par
vidēju augumu, kalsnēja iegarena seja,
lielām atliektām ausīm, gāju degunu,
melniem matiem, bez bārdas un ūsām.
— Poleščinas iec. pol. priekšn. 1925. g.
26. sept. raksts Ne 4682 (14-X-25). Pa-

tvarīgi atstājis dzīves vietu kā sastāvošs
polic. uzraudzībā, — Ņemt policijas uz
raudzlbā", paziņojot tneklētāļam dzīves
vietu

16232. Janušis, Ādams Matīsa d.,
38 g. vecs, agrāk dzīv. Lietavā, Skodā,
Viokelu ielā Ns 6. — Reņģes maitas
1925. g 29. sept. raksis Ne 4735 (I0-X-25).
Apvaiaots uz muit. lik. 1045 p., piedze-
nama soda nauda Ls 324,60.— Minētās
personas vai viņas mantas atrašanas
gadījumā nodrošināt soda naudas pie-
dzīšanu, par to paziņojot caur krim.
pārvaldi Reņģes muitai.

16233. Jakubovskaja, Pelronella Jurģa
m., 33 g. veca, agrāx dzīv Lietavā, Skodā.
— Reņģes muitas 1925 g. 29. sept.
raksts Ne 4735 (10-X-25). Apvainota uz
muitas lik, 1045. p., piedzenama soda
nauda Ls 322,80. — Tas pats.

16234. Juokanda?, Vinces Jāzepa d.,
40 g. vecs, agrāk dzlv. Lietavā, Skodā.
— Reņģes muitas 1925, g. f9. sept.
raksts Ne 4735 (lO-X-25). Apvainots uz
muitas lik. 1045. p., piedzenama soda
nauda Ls 81. — Tas pats.

16235. Kuisis, Antons Antona d.,
35 g. vecs, agrāk dzīv. Lietavā. Taura
ges apr., Sartumica pag — Reņģes mui-
tas 1925. «. 29, sept, raksts Ns 4735
(10-X 25). Apvainots uz muitas lik.
1045. p, piedzenama soda nauda Ls82,50.
— Tas pats.

16236 Kostkevjč, Anna Osipa m.,
18 g. veca, agrāk dzlv. Lietavā. — Reņ-
ģes muitas 1925 g. 29. sept. raksts
Nš 4735 (10-X-25). Apvainota uz muitas
lik. 1045. p., piedzenama soda nauda
Ls 270. — Tas pats.

16237. Kelpš, Marija AIek?a m.,
36 g. veca, agr. dzlv. Lietavā, Žagarē.
— Reņģes muitas 1925. g. 29. sept.
raksts Ns 4735 (10-X 25). Apvainota uz
muit. lik. 1045. p., piedzenama soda
nauda Ls 210,—. — Minētās personas
vai viņas mantas atrašanās gadljienā
nodrošināt naudas soda piedzīšanu, par
to pazifojot caur kriminal pārvaldi
Reņģes muitai.

16238 Katkovska, Eleonora Fridricha
meita, dzim. 1901. g., bij. Krievijas pav.,
pēdējā dzīves vieta Jelgavā, Viestura
ielā Ns 19. — Jelgavas apriņķa priekš
nieka 1925. g. 22. sept. raksts Ne 9330/1
(9-X-25) Sodīta adminiitrativā kārtā. —
Paziņot dzīves vietu.

16239. Kušners, Izracis Berka d.,
dzfm. 1893. g, pied. pie Daugavpils,
žīds, uzturas uz Latvijas pases, izdotas
no Rīgas prefektūras Ne 224637, agrāk
dzlv. Daugavpilī, Krāslavas ielā Ns 38.
— Daugavpils policijas 1. iec. priekš-
nieka 1925. g. 24. jūlija raksts Ns 7699
(24-lX-25). Apvainots uz sod. lik-
184. p. — Paziņot dzīves vietu.

16240. Kundart (Kundrat), Jule, apm.
50 līdz 60 g. veca, nodarbojoties ar tir-
gošano?, iznēsādama dažādas sīkas pre-
ces ; agrāk (priekškara) dzīvojusi Pran-
kas (Vecmēmeles) muižā. — Jēkabpils
apriņķa priekšnieka palīga 2. iecirkni
1925 g. 22 septembra raksts Ns 6022
(13-X-25). Apvainota Pētera Kibilda ap-
zagšanā Neretas pag. Pakuļos (nozagti
Ls 200, pelēka vadmala un 8 galvas la-
katiņi, no kuriem 3 zīda). — Atrašanas
gadījumā nopratināt pēc lietas būtības,
kā ari izdarīt kratīšanu, meklējot pēc
nozagtām mantām un naudas.

16241. Kovaļevskijs, Antons Konstan-

tīns, dzim. 1893. g., pied. pie Pustinas
pag, Daugavpils apr., agrāk dzīvojis
Rīgā, Alekša ielā Ns 11, dz. 39. — Rīgas
policijas 5. iec. priekšnieka 1925. g
5. oktobra raksts Ns 14466 (13-X-24).

Nav izpildījis kara klausības lik. 98. p.
— Paziņot dzīves vietu.

16242. Križu?, Prans Prana dēls,
21 g. ve.s, agrāk dzīvojis Lietavā,
Može kos. -r- Reņģes muitas 1925. g.
29. septembra raksts Ns 4735 (0-X-25),
apvainots uz muitas likuma1045.p..pielzenama soda nauda Ls 376,95. —
Minētās personas vai viņas mautas atra-
šanas gadījumā nodrošināt soda naudas
piedzīšanu, par to paziņojot caur kri-
minalpārvaldi Reņģes muitai.

16243. Kagans, Jankels Hirša.. dēls,
26 g. vecs, agrāk dzīvojis Lietavā, Skodā.
— Keņģes muitas 1925. g. 29. seplembra
raksts Nš 4735 (10X-25), apvainots uz
muitas likuma 1045. p., piedzenama soda
na*jda Ls 47025. — Tas pats.

16244. Kudrašova, V&ssa JiTņa m.,
22 g. veca, piederīga pie Daugavpils,
agrāk dzīvojusi Rīgā, Avotu ie-ā Ns23-b,
dz. 4. — Rigas 4. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 29. septembra raksts Ns 1C68
(10-X-25); apvainota uz rodu lik. 581. p.
1. d. — Nogādāt meklētājam.

16245. Kiugolauš, Roberts Antona d.,
dzim. 1884. g., piederīgs pie Rēzeknes
apr.. Viļānu pag. — Rigas 4. iec. miert.
1925. g. 24. septembra raksts Ns 1193
(14-X-25), apvainots uz sod. lik. 284. p.
— Paziņot dzīves vietu.

16246. Latiševr, Konstantīns Ignatija
d., 19 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks.
— Rgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
1. oktobra raksts Ns 7330/25 (14-X-25),
sodīts no Rīgas prefekta ar Ls 15,—. —
Paziņot meklētājam.

16247. Linkovs, Nikol js Gregora d.,
vidēja acguma, kalsnēju seju, tumšiem
matiem, gaišām (brūnām) ūsām, zili-
pelēkām acīm, labai rokai mazais pirksts
trūkst. Tuvāku ziņu nav. — Tukuma
iec. miertiesn. 1925. g, 30. septembra
raksts Ns 806 (14-X 25), apvainots uz
sod. Ik 138. p, par policijas uzraudzības
noteikumu neizpildīšanu. — Paziņot
dzīves vietu.

16248. Levensons, Ābrams, 16 g. vecs,
agrāk dzīv. Rīgā, Marijas ielā Ns 5,
dz. 20, vidēja auguma, brūnēts, runā
tikai žīdiski. — Rīgas policijas 2. iec.
priekšnieka 1925. g. 26. septembra tele
fonograma Ne 237 (10-X-25), nozudis. —
Nogādāt mekiētājam.

16249. Lrnmefjers, Roberts, 14 g.
vecs, dzīv. Zvaigžņu ielā Ns 31, dz 10,
maza auguma, īsiem blondiem matiem,
zilām acīm, bālu seju, ģērbies pelēkā
adītā jakā, zilās biksēs, melnās zeķēs un
šņorzābakos. — Rīgas policijas 8. iec.
priekšnieka 1925. g. 28, septembra raksts
Ns 200 (10-X-25), nozudis. — Ziņot
meklētājam.

16x50. Lurje, Iciks Bēra d., 69 g.
vecj, agrāk dzlv. Lietavā, Možeiku apr.,
Ilaiku pag. Judkaišu muižā. — Reņģes
muitas 1925. g. 29. septembra raksts
Ns 4735 (10-X-25), apvainots uz muit.
lik. 1045. p. piedzenama soda nauda
Ls 388,25. — Minētās perronas vai viņas
mantas atrašanas gadījumā nodrošināt
soda naudas piedzīšanu, par to paziņojot
caur krim. pārvaldi Reņģes muitai.

16251. Liepiņ, Elza Mārtiņa m.,
28 g. veca, agr. dzlv. Lietavā, Žagarē
— Reņģes muitas 1925. g. 29. sept.
raksts Ns 4735 (10-X-25), apvainota uz
muit lik 1045.p., piedzenama soda nauda
Ls 94;65. — Tas pa's.

16251a. Lazdiņš, Harijs Augusta d.,
24 g. vecs, pied. pie Annas pag. Valkas
apr. — Rīgas 2. iec. miertiesn. 1925. g.
20. sept. raksts Ns 1055 (10-X-25), ?p
vainots uz sod. lik. 262, p. — Paziņot
dzīves vietu.

16252. Možeika, Jona* Ignata d.,
46 g. vecs, agrāk dzlv. Lietavā, Mo-
žeiko*. — Reņģes maitss 1925. g.
29. sept. raksts Ns 4735, (10-X-25), ap-
vainots uz m^it lik. 1045. p., piedzenama
soda nauda Ls 410. — Mmētās personas
vai viņas mantas atrašanas gadījumā
nodrošināt soda naudas piedzīšanu, par
to paziņojot caur krim. pārvaldi Reņģes
muitai.

16213. Milaišieue, Anna Pēlēja m,
45 g. veca, agrāk dzīv. Lietavā, Skodā.
— Reņģes muitas 1925. g. 29 sept.
raksts Ns 4735 (10X-25) Apvainota uz
muitas lik. 1038. p. piedienama soda
nauda Ls 15. — Tas pats.

16254. Mileška, Antons Kazimira d,
21 g. vērs, agr*k dzlv. Lietavā, Možeiku
apr, Laiževas psg. — Tas pats.

16255. Milus, Anna Antona m., 32 g.
veca, agrāk dzlv. Lietavā, Skodā. —
Reņģes muitas 1925. g. 29. reptembra
raksts Ns 4735 (10-X-25). Apvainota uz
muitas lik. 045. p., piedzenama soda
nauda Ls 105. — Tas pats.

16256. Monickijs, alias Matisans, Jā-
nis Jura d., dzim. 16 janvāri («•. st.)
1907. g, pied pie Daugavpils apriņķa,
Preiļu pag, 10. maijā 1925. g. izbedisis
no Irlavas nepilngadīgo zemkopības un
amatniecības kolonijas. — Rīgas ap-
gabaltiesas 1. krim. nodaļas 192o. g.
;-0. septembra raksts Ns 100014 (10 X 25).
Apvainots uz sodu lik. 174 p. 1. d.
Jāpieprasa galvojums Ls 500, līdz kiija
iemaksāšanai apcietināt un ieskaitīt me-
klētāja rīcībā, paziņojot ari M mantas
atrašanās vietu.

16257. Milaševičs, Romualds Ādolfa
dēls, 24 g. vecs, piederīgs pie Priekuļu
pag. Cēsu apr., polis, katoļticīgs, nepre-
cējies, strādnieks. — Rīgas 7. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 18. sept. raksts
Ns 1818 (10-X-25), apvainots uz sod.lik.
616. p. I d. — Nogādāt meklētāja rī-
cībā.

16258. Melis, Zofija Jura m., 19 g.
veca, viņa ar Griaberg, Pauline Jura m.,
viņa ari Bauman, Mīda Friča meita,
agr. dzīv. Lietavā, Žagarē, Kalna ielā 2.
— Reņģes muitas 1925. g. 29 sept.
raksts Ne 4735 (10X-25). Apvainota uz
muit. lik. 1045. p. piedzenama soda
nauda Ls 229,50. — Minētās persones
vai viņas mantas atrašanas gadījumā
nodrošināt soda naudas piedzīšanu, par
to paziņojot caur krim. pārvaldi Reņģes
muitai.

16259. Mivre^ieks, Michails Teodora
dēls, 25 g vecs, p ed. pie Rēzeknes apr
Makašānu pag. — Ludzas apriņķa 3 iec.
miertiesneša 1925. g. 25. septembra
raksts Ns 2269 (14-X-25). Apvainots uz
sod. lik. 262. p. I d. — Paziņot dzīves
vietu.

16260. Malugins, Vasilijs Jāņa dēls,
64 g. vecs, vidēja auguma, iegarena feja,
ūsas un bārda sarkana, acis zilas, drusku
greizas. — Rēzeknes apriņķa 6. iecirkņa
miertiesneša 1925. g 26. septembra
raksts Ns 1054 (14X25), apvainots uz
sodu lik. 581. p. 1. d.— Paziņot dzīves
vietu.

16261. Māzers, Eduards Andreja d.,
dzimis 1886. g., piederīgs pie Daugav-
pils apriņķa, Līvānu miesta, agrāk dzī
vojis Rīgā. — Rīgas 7. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 30. septembra raksts
Ns 1837 (14-X-25), apvainots uz sodu
lik. 581. p. 1. d. — Nogādāt meklētāja
rīcība.

16262. Novickij, Eda (sievie'e), agrāk
dzīvojusi Rīgā, Rēveles ielā Ns 83 (tuvlku
ziņu nav). — Rīgas 2. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 30. septembra raks's
Ns 847 (t4-X-25), apvaiaots uz sodu lik.
262 p. — saziņot dzīves vietu.

16263. Osis, Jānis Jura d, apm.
38 g vecs, agrāk dzlv. Rīgā, Kuģu ielā
Ns 17, liela auguma, vāju izskatu, zilām
acīm, tumšiem matiem un blondām ap-
grieztām ūslm, ģērbies tumšā uzvalkā
un ādas tužurkā". — Rīgas policijas
Liec priekšnieka 1925. g 30. sept.
telefonograma Ns. 123 (10-X-25). No-
zudis. — Ziņot meklētājam.

16264 Opincans, Jānis Jāņa d.,
26 g vecs, pied. pie Rēzeknes apr.
Birzgales pag. — Daugavpils apr. 9. iec.
miertiesneša 1925. g. 23. sept. raksts
Nš 606 (14 X-25.. Apvainots uz sod.
lik. 177. p. — Paziņot dzīves vietu

16265 Paličļvskis, Vladislavs Alifana
dēls, dzim. 18^)8. g. 22. aug., Polijas
pav.,j>ēdējā dzīves vieta Jēkabpils apr.
Dignājas pag. Geču mājās. — Jēkabpils
apriņķa prieKšnieka 1975. g. 26.-sept.
raksts_ Nš 2171 (10X25). Uzturas
Latvija ka Polijas pavalstnieks bez attie-
cīgiem dokumentiem. — Paziņot dzīves
vietu.

16266. Pralgovers, Dāvids Fišera d >
32 g. vecs, agrāk dsīvojiS Lietavā, Skodā.
— Reņģes muitas 1925. g. 29. septem-
bra raksts Ns 4735 (10 X 25), apvainots
uz muit. lik. 1045. p. piedzenama soda
naiida Ls 1070 — Minētās personas vai
viņas mantas atrašanas gadījumā nodro-
šināt soda naudas piedzīšanu par to pa-
ziņot caur kriminālo pārvaldi Reņģes
muitai.

(Turpmāk vēl.)

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

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. gada 20. oktobri.

1. Nolemj iesniegt Saeimai ratifi-
cēšanai :

1) ' oavenciju par kuģošanu un koku

- pludināšanu Latvijas un Lietavas
pierobežas upēs un

2) protokolu par šķīrējtiesas klauzulām.
2. Pieņem noteikumus par atalgojumu

Latvijas konservatorijas mācības spēkiem
un nolemj tos izdot pārvaldes kārtībā.

3. Pieņem papild nājumu noteikumos
par valsts darbinieku atalgojumu un
nolemj to izdot Latvijas Republikas
Satversmes 81. panta kārtībā.

4. Pieņem pārgrozījumu projektu
muitas likuma 1109. pantā un nolemj to
iesniegt Saeimai.

5. Pieņem pārgrozījumus muitas liku-
ma 983. līdz 987. pantos un nolemj to&
izdot Latvijas Republikas Satversmes
8i, panta kārtībā.

6. Atsvabina no amata, vz paša'
lūgumu, miertiesnesi pie Rīgas apgabal-
tiesas Aleksandru T11 m a n i.

7. Ieceļ līdzšinējo Latgales apgabal-
t esas vecikā notāra sekretāru Aleksandru
B e r g u par tl paša notāra palīgu.

8. Piešķir būvinženiera aroda tiesības
Karlsruhes technisko augstskolu beigu-
šam Fricim Eiiettam:

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi

Saistoši noteikumi
par sanitāro uzraudzību Valkas

apriņķa pagastos.
Pieņemti Valkas apriņķa pašvaldības likvidā-
cijas valdes 1925. g. 10. septembra sēdē un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. g. 1. oktobra ākstu

Afe 107360.
1. Katram māju īpašniekam, pār-

valdniekam vai rentniekam jārūpējas par
pilnīgu kārtību un tīrību kā pašāsmājās,
tā ari pagalmos.

2. Katrā mājā jābūt slēgtai atejai ar
slēgtu izkārnījumu bedri. Lipīgu slimību
gadījumos atejas vietas desinficējamas ar
karbolu, kaļķiem vai ar citu attiecīgu
desinfekcijas vielu.

. 1. p i e z ī m e. Skolu, pagasta namu un
citu atklātu publisku vietu atejas pastā-
vīgi (t. i. periodiski) desinficējamas
ar karbolu, kaļķiem vai ar citu lī-
dzīgu desinfekcijas vielu.

2. piezīme. Desiufekcijas līdzekļus
iegādā: skolās, pagasta namos un
citās pagasta sabiedrības iestādes
— pagasta valde; tirgos — tirgu
turētājs; lauku mājās un dzīvokļos
— īpašnieki,

3. Jaunas akas nav atjauts ierīkot
tuvāk par 12 mtr. no netīrumu vietām,
kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1. Aku
grodiem vai cementa kubliem jāpaceļas
vismaz 8/* metra virs - zemes. Vismaz
l/» mtr. apkārt akai zeme noņemama
Vs metra dziļumā un viņas vietā jāliek
māli, virs māliem kāds ciets materiāls,
kā: akmeņi, ķieģeļi, cements, kokss u. 1.1.
Ap aku katrā ziņā jābūt notekai, lai ne-
rastos peļķes.

4. Mājas īpašniekam vai tās iedzīvo-
tājiem par katru aizdomīgu saslimšanas
gadījumu jāpaziņo policijai vai vietējam
ārstam.

5. Saslimšanas gadījumos ar mēri,
koleru, izsitumu tifu,atgulās tifu, šarlaku,
diiteritu, masalām un asinssērgu ?— at-
sevišķi stāvošās mājās, redzamā vieta uz
ceļa pie ieejas pagalmā, jābūt skaidram
un redzamam uzrakstam .(slimības no-
saukums) ieeja aizliegta".

6. Apriņķa uu pagastu valdēm, ap-
riņķa ārstam, vietējam sanitarārstam, kā
ari vietējiem ārstiem un sanitaikomisijas
locekļiem un policijai katrā laikā ir
tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu
izpildīšanu.

Piezīme: Vietējiem ārstiem ir tie-
sības izdarīt kontroli tikai kopīgi ar
policiju vai pagasta vaiapriņķa valdi.

7. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības, uz sodu
likuma pamata.

8. Šie noteikumi stājas ^pēkā 2 nedēļi
laikā pēc to publicēšanas ,Vald. Vēstnesi".

Valkas apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes priekšsēdētājs

A.Kaks i s.
i Darbvedis Ceriņ š,



Latvija un citas valstis

Latvijas un Igaunijas muitas
ūnijas jautājums.

T a 11 i n ā, 20 oktobrī. Šorīt r i i g i-
ļtogu finansu komisijas sēdē
apsriests Latvijas-I gaunijas
muitas ūnijas jautājums. Fi-
0avs ',i ministrs Seps sniedza plašu zi-
ņojurau par stāvokli, kādā patlaban at-
fodas sarunas starp abām valstīm. Pēc„Paewaleht", ziņām, komisija galīgu lē-
mumu par atbildi uz Latvijas priekš-
likumiem pieņems tikai ot'dien. Līdz
tam laikam turpināsies apspriedes parla-
menta frakciju starpā. LTA.

Latvijas delegācija Maskavā.
Maskavā, 20. oktobrī. Latvijas

saimnieciskā delegacij a šodkn
apmeklēja SSSR augstākās saimniecības
padomes prekšsēdetaja biedri Pjatokovu
un ārlietu komisariāta kolēģijas locekļi
Rotšteinu. Pēc tam delegācijas locekļi
devās uz Vi krievijss centrālās izpildko-
mitejas sēdi un pulksten 2 apskatīja
Kremli.

Latvijas delegācija un padomju val-
dības starpresoru komisija šodien notu-
T^ ja pirmo kop sēd i. Iecēla divas
komisijas: tirdzniecības-finansu un vis-
pārējo. Pirmo vada Vāgels, pēdējo —
Kingclds Ka!nings. Pēc vajadzības notiks
atsevišķas prezidija sēdes, kas vadīs visu
jautājumu saskaņotu apspriešanu.

Maskavā, 18. oktobrī. Sakarā ar
Latvijas saimnieciskas delegācijas iera-
šanos padomju valdības oficialkis laik-
raksts .Izvestija" ievieto intervijas ar
Latvijas sūtni Ozolu, delegācijas
priekšsēdētāju Ringoldu Kal-
ni n gu (līdz ar ta ģīmetni), Liepājas
biržas komitejas priekšsēdētāju Zel-
meni un laaksaimnieciīkās kooperā-
cijas pārstāvi B r i z i. Sūtnis Ozols iz-

teicies, ka delegācija reprezentē visu
Latvijas tirdzniecisko pasauli'. Cerams,ka konkrētas sarunās ar padomju orga-
nizācijām mums izdosies panākt Latvijas-
SSSR tirdzniecības maksimālo paplašinā-
šanu. Prec i apmaiņa s,tarp ab?m valstīm
vel nevar tikt atzīta par pilnīgi nokar-
totu. _ Delegācijas uzdevumos ietilpst,
piemēram, tādu acstakļu novfršana, k'd
vagoni, ķas ieved Latvrjā krievu labību,
iet atpakaļ tukši. Tos varētu pildīt kaut
vai ar Latvijas ķieģeļiem, kuriem Krie
vijas pieaugošā buvmecīoa dotu plašu
tirgu. Bez tam Latvi u interesē iespē-
jamība izvest uz SSSR lauksaimniecības
maŠinas, dažādas skārda un citas pre-
ces, kuru trūkums jūtams Krievijā. Dēle/
gacijas darbs bez šaubām atvieglos ari
tirgus atrašanu Latvijā dažām 'SSSR rūp-'
nļecības preču .kategorijām*.. Beidzot
sūtnis izteicies, ka ja l.dz šim Latvijas
tirdznieciskās aprindās pa dVļai valdīja
domas, ka ar SSSR grūti slēgt darīju-
mus, tad tagad, pec delegācijas brau-
ciena, 1 tvju sabiedrības nenoteiktrība jau-
tājumā par ciešu saimniecisku kop-
darbību ar SSSR droši vien izbeigšoties.
Varot droši sacīt, ka delegācijai, atgrie-
žoties Latvijā, jauns laikmets latvju-
padomju attiecībās būšot kļuvis par no-
tikušu faktu.

Ringolds Kalnings izteicies, ka no de-
legācijas sarunām Latvija gaidot visu to
lielo i n mazo jautājumu atrisināšanu,
kas saistīti ar ciašu kaimiņu attiecību
nodibināšanos saimnieciskā laukā stasp
abām valstīm.

Zelmenis aizrādīj's, ka Liepājas ostas
elevatori un noliktavas katru bridi esot
gatavi uzņemt un sūtīt tālāk lielus prečt
krājumus Neesot šaubu,' ka preča ap-
grozība starp Latviju un SSSR pieaugs
tūlīt pēc delegācijas darbu nobeigšanas.

LTA.

Tiesu sludifiājuml. ļ
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnodaļa
uz civ. ties. lik. 201 K, 2014. un 2019, p. p
pamata _ paziņo, ka pēc 1923. gada
£. martā Rīgā miruša Licsbažu pilsētas
namīpašnieka Kārļa-Titusa Kārļa d. J i r-
gensona ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem 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, 1925. g. 7. okt. L. M 4124.
Priekšsēdētāja v. A. Veldners.

14211 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas jēdē 1925. g. 29. septembrī
izklausījusi _ Mārtiņa Mattiņa d. Strazdiņa
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iznīcinātām
uz t gad Mārtīiam Mārtiņa d. Strazdiņam
piederošo nekustamo īpašumu pilsētā
II hi") . iec. ar zemes grāmatu reģ.
Nš 1285 apstiprinātas divas obligācijas,
ingrosētas: a) 17. septembrī 1910. g. ar
Ns 5051 par 8000 rbj. un b) 22. martā
1914. g ar Mi 774 par 30,000 rb]., kuras
ir izdotas pirmā Zuzejam Hirša d.
Mazutram un otrā Augustam. Mārtiņa d.
Strazdem par labu, kas minētās obli-
gācijas ir cedējuši blanko.

Rīgā, 1925 <;. 20. septembri. J* 1540
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13908 Sekretārs A. Kalve.

? ^?——

Rīga.
Nedē|as ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
a r 1 i p I g-a m slimībām Rīgā,

koreģistrējusi, no 1925. g. 8. līdz 15.
oktobrim Rīgas pilsētas statistiskā valde
pēi ārstu paziņojumiem:

S 1i mi b.aa. a o aa ak am . 3 EUB
'£* %.

TyphM abdora . . . . Vēdera- tHf . . 19
T?ftl>a> *xanth. . . . . Issitafflu Mis —
Febrto racarrcsa . . . Atguļjas dradiie —
Febrta interni . i . . Purvs drmrSsia . —
V'ariola et variolote . . Bakas .... —
McrbCH . .." Masalas ... 14
Srsriatims .-'. . Sar'aki . '. . 29
Tussis eonvaistva . . . CcjsU klepae . 1
Dtjjhtherttta Dilterit» ... 4
lailoenc.4r.isrnPntnmoai& Irtilunsca ... 1
Chotei-s «sisties .... Az'ļaa koliem . —
D^scntciia Aaina sērga . . 1
Parotīti» epidemica . . Ģtraļasatūksim

(Mums) . . —
Grvsfpelai Rbie .... I
Lepra Spitālība . . . —
Paiatvphtu
Vulvo-Vagtnltls goriorrholca —
Meningitls cerebiospinalis epidemica . . —
Trachoma
Anthiai .....•.., —
Lvsas —

Māksla.
Nsciona.'ais teairs. Trešdien, 21. ok-

tobri, pulksten 7/» vakarā pirmo reizi
latvju valodā Pirandello luga .Sešas
personas meklē autoru", kura
ar savu oriģinalitāti, dziļo dzīves drarau
un skatuves jaunradišanas problēmu uz-
stādījumu ieguvusi vislielāko popularitāti
uz Eiropas skatuvēm. Jaunais lugas
veids interesēs katru inteliģentu skatītāju.
Ceturtdien, 22. oktobrī, pulksten 4V»pēc
pusdienas k a r a viru izrādē Blau-
maņa komēdija „ T r ī n e s grēki" ar

dziesmām un dejām orķestra pavadībā.
Pulksten 8 vakarā 27. pamatskolai par
labu pirmo reizi šinī sesonā R. Blau-
maņa populārā drāma „U g u n ī". —
Aktieru savienība savā izrīkojumā 26.
oktobrī sniedz interesantu novitāti-popu-
lārā krievu rakstnieka grafa A. Tolstoja
vēsturisko lugu „C ārienes sazvē-
restība" , kurā figurē krievu patval-
dības personas: Nikolajs II, cariene,
Raspuķins, Trepovs, Stirmers un daudzi
citi.

KURSI.
Rtofts blrlā, 1935. geda 21. oktobrī

'. i" 'i i ^-»— î, ii ?

D cvui;
I Amerikas dc-lar; .... 5,175 — 5,20
1 AcifSijom «īrctea , . . . 35,10 — 25,22
100 Prsnclja» irauJss . . . 22,80 — 38,25
K® Beļģijas Irfiūke .... 23,40 — 28,90
100 Šveice» irānim . . . 99,45 — lflti .45
160 Itālijas lira . ... 20,65 — 21,10
100 Zviedrijai krona . . . 138,20 — 139 60
1S6 Norvēģijas ksom . . . 10650 — 1C8 35
103 Dānijas krona . . . . 128,93 — 131.50
300 CediosIov8ķ!}a8 kiaon . 15,20 — 1£,S0
100 Holande» guldīja. , 207,50 — 209.60
100 Vācijas marka .... 122,50 — 124 20
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,23
100 Igaunija» sasrkai . . . 1,37 — 1,40
100 PoUjet zlota 80,00 — 90,00
50n Lietavu lita 50,50 — 52.00
I SSSR cervoņ es ... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
£rfts 1 kg ....... 3420 — 34B0
Sudrabs 1 kg 108 — 116

Vērtspapīri:
;',- jKatksribas e^CJfēaus&i , S* — ĪOTJ
4°/o Valsts prera, sten. . . 98 — 1TO

/o Zīmes banlms ķila sfmes 92 — 93
8/e Hipotēka fcankas ķīlu

sime 96 — 97

Rīgas bfiias kotadjss komisijas
priekiaedētijs A. Kacena.

Zvērioits birzes mailrrs P. R h pn e r i.

Sedaktors: M. Āroas.
- ITIlll I II I—?.——«—BBBai^—i»

šim numuram 8 lapas puses

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2(62. p. p, ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1925. g._13 ok-
tobra lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Alvils. Aleksandrs lrizelbergs parada pēc
obligācijas par 440 rubļiem, apstiprinātas
24. aprilī 1878. g. >&497, uz nekustamo
īpašumu Valkas apriņķī Trikates pils-
muižas zemnieku zemes nVinaud M 4*
mājām zem zemes grāmatu reģ. J& 1128
no Aleksandra Inzelberga par labu Vidze-
mes bruņniecībai, ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēj, ka ir gājusi
zudumā.

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

Rīgā, 15. oktobn 1925. g. J* 4225.
Priekšsēdētaja v A. V e i d n e r s.

14840 Sekretārs A Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz dv. ties iik. 20? 1., 2014. un 2019. p. p
pamata paziņo, ka pēc 1919. gada
26. maijā Rīgā mirušā Jāņa-Indriķa In-
driķa dēla S k a d i ņ a ii atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakari ai to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rī(»ā , 1925 g. 9. oktobrī L M 3498.
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s.

14353 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties. Iik. 2011.,2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, ka pēc _ 1924. g. 14. jan-
vārī Burtnieku draudzē miruša Pēlēja
Pētera dēla Liepiņa ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz Šomantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisari-
jiem, kreditoriem un t. t

^
pieteikt šīs

tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no Sī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1925. g. 14. okt. L. Ni 4106
Pr iekšsēdētāja v. A. Veidners.

14779 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik 2011., 2014. un2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1925. g. 29.
janvāri Lubānas pag .Oraudumos" mi-
rušā Rūdolfa Gusta- , dēla D i k e 1 a
ir atklāts mantojums un uzaļcina, kam ir
uz šo mantojumu, vai s«kara ar to, tie-

sības kā mantiniekiem , legatarijiem,
iideikomisaiijiem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai s e s_u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
3«gšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atr- '-- šīs tiesības zaudējušas.

I Ptiekšsed tā;a v. A. Veidners.
'«O Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
ar 1925. g. 29. septembfa lēmumu ir at-
zinusi Mendeli Boiucha d. Davidsonu
tirg. zem firmas .Latvijas cukura imports
M. Davidsons" par maksāt _ nespējīgu
parādnieku tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm
un priekšniecībām vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz parādnieka
nekustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās;

2) paziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai:
1) par savu parādu prasībamno parād-
nieka, kā ari sumas, kādas pienākas parād-
niekam, neskatoties, vai maksājumi
notecējuši, vai ari viņu termiņš gaidāms
nākamībā, kā aci par maksāt nespējīga
nekustamiem īpašumiem, ku[i atrastos
viņu pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
četru mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Rīgā, 1925. g 2. oktobrī L Ns 497-1. g.
PriekŠsed. v. A. Veidners.

13910 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Reinis Andreja dēls
Lapiņš un Anna Jēkaba m. Lapiņ
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu
nie Rīgas notāra J. Purgaia 1925. g.
29. teptembri reģ. J* 10069, ar kuļu
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēsuši vietējo civillikumu 79 un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas

kopību.
Rīgā, 13 okt. 1925. g. J*N4205

Priekšsēdētaja v. A. Veidners.
14774 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
ar 1925. g. 22/29 septembra lēmumu
ir atzinusi Mendeli Bēra d. JakobScnu
par maksāt nespējīgu parādnieku
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un priekš-
niecībām vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz _ parādnieka
nekustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās;

2) paziņot _ Rīgas apgabaltiesai par
Visām prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
Iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai:
1) par savuparādu prasībām no parād-
niekiem, kā ari par sumām, kādas
parādniekiem pienākas , neskatoties, vai
maksājumi _notecējuši vai ari viņu termiņš
gaidāms nākamībā, kā ari par maksāt
nespējīgā nekustamiem īpašumiem, kufi
atrastos viņu pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
* e t r u mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī"..

Rīgā, 1925. g. 7. okt. L. Nfe 207-1. g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

14225 Sekretārs A. Kalve.

Kifas apgabaltiesu 8. elvilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p„ ievērojot Chaima Leiba d.
Blankensteiria. pilnvarnieka zv. adv.
Teodora Cimmtrmaņa lūgumu un savu
29. septemb[a 1925. g lēmumu, paziņo,
ka Chaimam Blankensteinam ir gājušas
zudumā sekošas obligācijas: 1) par
6000 rbļ., 25. aprija 19J3. g. ar J* 545,
apstiprinātu uz nekustamu īpašumu Rīga,
IV hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1008, izdota no Emiļa Ludviga d.
Ince par labu Teodoram Vittem; 2) par
10,000 rbļ., 7. janvāra 1903. g. ar Nš 11,
apstiprināta uz to pašu nekustamo
īpašumu, izdota no Emiļa Kārļa Ludviga
d. Ince par labu Lui Ludviga d. Incem
un 3) par 35,000rbļ., 23 iebruara 19.2. g.
ar Ne 604, apstiprināta uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, iz1. no Emiļa_ Kārļa
Ludviga d. Ince par labuLīnai Jāņa m.
Kolberg. Visas šīs augšā minētās obli-
gācijas ir pārgājušas uz Naumu Izaaka
d. Blumoviču kāblankocecionaru, kas
viņas ir atkal cedējis 'blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu He-
lības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laika,
«kaitot no dienas, kad šis sludinājums
itspiests .Valdības Vēstnesi*, un aiz-
rīda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iznīci-
nātām, un lūdzējam izdos dublikātus,
kuri izpildīs oriģināla vietu.

JB$! 1925. g. 30. septembrī. M 4103
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13905 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.

pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2C62. p. p., ievērojot Friča Jāņaa d. Ak-

mentiņa lūgumu un savu 6. oktobja
1925. g. lēmumu, paziņo, ka lūdzējs

Fricis Jāņa d. Akmentiņš lūdz atz t par
samaksātām mantojuma daļas pē: dāvi-
nāšanas līguma 23. janvaja 19;8. g. uz
Valkas apr., Zvārtavas muižas zemnieku
zemes .Smidze B" m5jas ar zemes
g'āmatu reģ. Ns 370 par labu: 1) Au-
gustam un 2) Jānim Jāņa dēliem Ak-
mentiņiem 300 rbļ katram; 3) Minnai
Lapiņ, dzim. Akmentiņ 50 rbļ; 4) Kar-
līnei Kalniņ, dzim. Akmentiņ 100 rbļ.;
5) Bertai Akmentiņ 150 rbļ. un 6) Emmai
Akmentiņ 100 rbļ., visiem bez °/e, ap-
stiprinātas 3. martā 1908. g. ar Nš 112,
iemaksājis tiesas depozīta Ls 15,09.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas,_ kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām hipotēkām,
pieteikties tiesa sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aizrāda,
ka, ja šīs personas notejktā laikā nepie-
teiksies, hipotēkas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējām dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 9. oktobrī. . Ns 3591
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14355 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvIlnotL
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 29. septembrī
izklausījusi Almas Jaņam. Losse, dzim.
Zariņ lūgumu dsļ aizgādniecības iecel-
šanas par bezvēsts prombūtnē esoša
Gustava-Rudolta Zandera d. Losse mantu,
n ol ē ma : par bezvēsts prombūtnē esošā
Gustava-Rudolfa Zandera d. Losse at-
stāto mantu iecelt aizgādniecību, par ko
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai; šo
lēmumu publicēt civ. proc. lik. 1944. p.
paredzētā kārtībā.

Rīgā, 1925. g. 28. sept. L. N*398J
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13655 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 29. septembrī
izklausījusi finansu ministrijas lūgumu
dēļ obligāciju atzīšanas par zudušu,
nolēma: atzīt par iznīcinātu uz ne-
kustamu īpašumu Rīgas pilsētā, Iii hip.
iec. ar zexes grāmatu reģ. Ns 20S6,
apstip.-inātu 1922. g. 14. oktobrī ar
Ns 858 uz oblgacijas pamata hipotēku
par 20,000 zelta frankiem valsts aiz-
devuma nodrošināšanai, ar proceniiem
un varbūtējām soda naudām un piedzī-
šanas aizdevumiem, izdotu no Kārļa
Dzilne par labu Latvijas valstij.

Rīgā, 1925. g. 20. sept. Ns 1964

Priekšsēd. v. A. Veidners.
13684 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 15. septembrī
izklausījusi mfr. Jāņa Jēkaba d. Zirdziņa
mantošanas lietu, nolēma: par prom-
būtnē esošās Kārļa Jāņa d. Zirdziņa at-
stāto mantu iecelt azgādniecību, par ko
ar pavēl) paziņot Stukmaņu pagaita
tiesai attiecīgai rīcībai; šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 1944. p. paredzēta
kārtībā.

Rīgā, 1925. g. 20. septembri. LNs 1857
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13680 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik, 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1922. g. 10. aprilī
Lēdurgas Lodes muižā mir. Jāņa Pētera d.
A b e ļ a ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam jr uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditoriem u t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesība»
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 8. okt. 1925. g. L Ns 1844
Priekšsēdētāja v A. Veidners.

14210 Sekretārs A. K alve.

Rīgas apgabali 3 civilnod.,
az Latvijas civillikuma kep. 36. p. pie-
līmēs pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka Juda-Leibs Sīmaņa dēls Gersoņi un
Petronela Kazdainvte noslēguši priekš-
laulības līgumu pie Rīgas notārā
E. Traūtsolta 1925 g, 26. septembrī
reģ. Nš 5392, ar kurn viņi attiecībā uz
viņu noslēdzamo laulību iratceluši vietējo
civillikumu 79. un tņrprn p. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 13. okt. 1925. g L. Ns 4203
Priekšsēdētājav. A. Veidners.

14773 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 29. septembrī
izklausījusi finansu ministrijas lūgumu
dēļ obligācijas atzīšanas par zudušu,
nolēma: atzīt par iznīcinātu uz ne-
kustamu īpašumu Rīgas pilsētā II hip.
iec, ar zemes grāmatu reģ. Nš 1636 ap-
stiprinātu 1922. g. 14 oktobrī ar Nš856
uz obligācijas pamata hipotēku par
36,000 zelta frankiem valsts aizdevuma
nodrošināšanai, ar

^
p;,:entiem un var-

būtējām soda naudām un piedzīšanas iz-
devumiem, izdotu no Harrija Rozīta par
labu valstij.

Rīgā, 1925. g. 20. septembri. Nš 1965
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13581 Sekretārs A. Kalve.



Sīgas apgabaltreģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 14. oktlēmuma pSrrefeistrēta .OpekMn* j/-un "
saimnieku krsj-aizdevu sabiedrība* *<rrtjacna nossukuma: .Veclaicmes krā>.
aizdeva sabiedrība", kā ari rcģ.gtrēti
biedrības biedru pilni sapulcē 3 . (Us
1925.|g. pieņemtie grozītie stituti

Nodaļas pārzini» E g 1 ī t s
14«56 Sekrstaro F r i d r I c h » o n &.

klmni apgabaltiesas reģ. nod-
pamatodama» uz civil. proc.Iik., 1460'^panta paziņo, ka minētā tiesa civiļnodaļas
1S2S. gada 1. oktobrī atklātā sēdē no-,
lēma- Subates patērētāju biedrības .
22. marta 1925 gada pilni sapulce pie- j
ņemtos šīs biedrības statūtu §§ 12 un 13
pārgrozījumus, ievest saskaņā ar iesniegto-
lietā redakciju kooperatīvu sabiedrību . ^reģistra iedalījumā priekš šīs sabiedrības.'

Biedrības valdes sēdeklis atrpdas ,,
Subatē.

Jelgavā, 1825. gada 7. oktobri.
Reģistr. nod pārz. V. Z v i rb i> li s.

14550 P« sekretāru P r. K a p r a 1i s.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod.
tic civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1923 g.
23. februārī Mūru pag. .Vec-Antenu"
mājās mirušā Jāņa Nikolaja Jāņa d.
Antena ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem n. t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi.*

Ja minētas personas savas tiesības
?ugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rigā, 1925. g. 29. septembri. L Nš4128
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13662 Sekretārs A. Kalve.

Rlgas apgabaltiesas 3. civllnod.
tu civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1923 g
1. martā Annas pagasta, Vec-Annas
muiža mirušā Juliusa Aleksandra Ādama
(Adb) dēla Leppika ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam uz
fo mantojamu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai «sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vestn.*

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

Rīgā, 1925. g29. septembrī. L J*4091
Priekšsēd. v A. Veidners.

13663 Sekretārs A. K ai v e.

Ķrgas apgabaltiesas 3. civllnod.
ez civ. tie», lik. 2011., 2014. an 201*.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1917. g
11, augustā Rīga mir. Roberta Georga
Fridebetta Ferdinanda d. H a g e n a
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir tiz šo mantojumu, vgt
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt Sts tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi.*

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

Rīgā, 1925. g._ 29. septembri. LNŠ4129
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13664 Sekretārs A. K a t v e.

Rīgas «nf*MSf*?>*M i. sātJBiaā*
bz dv. ties. lik. 3011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ira pēc 1918. g.
1. janvāri Valmieras draudzē miruša
Augusta Georga Augusta d. L ī v e n a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kara
Ir uz So mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
b. t. t„ pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
BO ii sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaidības Vēstnesī.*
, Ja minētās _ personas s&vas liecības

mgiā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925. g. 29. septembrī L Nš 4133
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

13665 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnoa,
ru civ. ties. lik. 2011., 2914. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1921. g.
23

^
decembrī _ Sermukšu_ pagastā .Lodes-

Brēdiņu" mājas miruša Peteja Jāņa d
V e ģ i s ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam uz šomantojumu, vai sakarā m
to, tiesības kā mantiniekiem, iega
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
n. t. t., pieteikt šis tieaibas minēta;
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot ne
ii sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī.*

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

Rīga, l»25._g_ 29. septembrī. L Ns4094
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s.

13666 Sekretārs A. Kalve.

tetigas apgabaltiesas 3. civllnod.
hz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1918. g
ī9. * novembrī Rīgā mirušā namīpaš-
nieka Rafaela Vincenta (Vikentija)
Uēia ?'" V a r a k o i s (Varakais) «
atklāts mantojums an uzaicina, kam ir
uz Šomantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai s e š" j
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
dama iespiešanas dienas .Vaid. Vēsta.'

a minētas personas savas tiesības
«ingšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas itzls, ka šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 13?5. g. 29. septembri. L M 4111
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

13667 ' Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
6. aprīlī"Bornuņu pag. .Brūžos" mirašā
Arnolda Aleksandri Friča d. Vilka
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam uz šo mantojuma, vai sakarā ar to,
tiesības kS mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem. kreditoriem n. t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no Šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī.*

Ja minētās _ personai savas tiesibas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
vijas stžīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 29. septembrī. L Nt 4126
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13668 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 6. oktobri
izklausījusi Rīgas lielas ģildes biedrības
lūgunu dēļ _ obligāciju atzīšanas par
zudušu, nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 25,000 rbļ., apstiprinātu
12. decembrī 1911. g. ar Ns 4429 uz
nekustamu īpašumu Rīgas pilsēta, I hip.
iec. ar zemes grāmatu reģ. Nš 710, izd.
no Kārļa Kārļa d. Vāgnera par labu
Rūdolfa n Eduarda d. Tode, kas minēto
obligāciju ir cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g7. oktobrī. N*2148
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14218 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g.29, septembrī
izklausījusi Nikolaja Juliusa d. Piranga
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par 9000 rbļ, apstiprinātu
24. novembrī 1909. g. ar Ns 2327 uz
nekustjmu īpašumu Rīgas pilsētā, I hip.
iec. ar zemes grāmatu reģ. Nš 435, izd.
no Olgas Pētera m. Heinike par labu
Vilhelmam Leo d. Salmauovičam, kas
minēto obligāciju ir cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g
^

20. septembrī. Ns 2689
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13682 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 29. septembrī
izklausījusi Nikolaja Juliusa d. Piranga
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par 5000 rbļ., apstiprinātu
12. aprīli 1907. g. ar Ns 413_ uz ne-
kustamu īpašumu Rīgas pilsēta, I hip.
ieC. ar zemes grām. reģ. Nš 435, izdotu
no Olgas Pētefa m. Heinike par labu
Vilhelmam Leo d. Salmonovičam, \ kas
viņu ir cedejis blanko..

Rigā, 1925. g. 20. sept. Ns 2688
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13683 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas _sēdē 1925

^

g. 6.
oktobrī

izklausījusi lielas ģildes lūgumu deļ hipo-
teksrisko parādu dzēšanas, nolēma:
atzīt par Lnīc natām; a) obligāciju par
81,500 rbļ., apstiprinātu 1914. g. 28. okt.
ar Na 2327 uz nekustamu īpašumu Rīgas
pilsētā, 1 hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ns £88 un Ns 389, izdotu no Rīgas lielās
ģildes par labu iestādei .Neae Tafel-
gilde* uri b) obligāciju par 50,000 rbļ.,
apstiprinātu l-14. g. 28. oktobrī ar
Ns 2-28 iz tiem pašiem nekustamiem
īpašumiem, izdotu no tās pašas Rīgas
lielās ģildes par labli iestādei .Alte
Tafelglde\
, Rīgā, 1925. g7. oktobrī. Nš 1578

Priekšsēd. v. A. Veidners.
.4221 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 6. oktobrī
izklausījusi lielas ģjldes lūgumu deļ hipo-
tekarisko parādu dzēšanas, nolēma:
atzit par iznīcinātu _ obligāciju par
53,£00 rbļ., apstiprinātu 28. oktobri
1914. g. ar Nš 232 ?) uz nekustamu īpa-
šumu Rīgas pilsētā, I hip. iec ; ar zemes
grāmatu reģ. Ns 388 un 38s), izd. par
labu .Annenstiftung".

Rīgā, 1925. g. 7. oktobrī. Na 345
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14219 Sekretārs A. Kalve.

Pigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 21. aprilī
izklausījusi Augusta Kārļa- d. Skrīvera
lūgumu dēj hipotekarisko paradu dzē-
šanas, nolēma: I) atzit par iznxinitu
obligāciju par 3000 rbļ., apstiprinātu
5. jūlijā 1910. g. ar Nš 959 uz Cēsu
apriņķa, Dzelzavas muižas atdalīto un
lūdz?jam piederošo .Grass - Kionei
Ns 79/81* r zemnieku zemes māju, ar
zemes grāmatu reģ. _ Ns 2739, izdolu par
labu Jtkabam Andreja d. Vigantam un
cedētu uzrādītājam.

Rīgā, 1925. g. 7. oktobri. Ns 666
Priekšsēd. v. A. Veidners

14220 Sekretārs A. Kalve.

Tapec apgabaltiesas 111. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tiesības
uz aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā sešu mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdīoas Vēstnesī' un aizrāda, ka ja šīs
personas noreiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzis par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 7. oktobrī. Ns 3790
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14222 Sekretārs A. Kalve. »

fcigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2C62. p. p, ievērojot Otto Kristapa d.
Alberta lūgumu un savu 6.oktobra 1925. g.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
obligācijām: 1) pa; 1500 ibļ., 27. febr.
1901. g. ar Nš28, apstiprinātas uz ne-
kustamu īpašumu Slokas valsts muižas
muižas zemes dzimtsrentes grunts g«bāla
Nš_ 57 Ķemeros, Rīgas apriņķī ar zemes
grāmatu reģ. Nš 1536, izdota no Miķeļa
Gibbe par labu Otto Albertam, kurš viņu
cedejis blanko; 2) par 1500 rbļ, 19. janv.
1807. g. ar Na 8, apstiprinātu uz to pašu
nekustamu īpašumu par labu Jūlijam
Kaspar* U. Bēram, kuļš viņu cedējis
blanko un 3) par 3000 rbļ., 4. decembrī
1910. g. at Na 392, apstiprināta uz to
pašu nekustamo īpašumu pir labu Krišam
AugustamKristapa d. Strautmanim, kurš
viņu cedejis blanko — ir samaksājis,
bet viņu kreditore latviešu akciju banka
ne.-ar tādu izdot atpakaļ dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ kā ir gājušas
zuduma.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz civ. prec Iik. 2060. un
2062. p. p,_ ievērojot Ericha Hermaņa d.
šneidera lūgumu un savu 29. septembra
1925. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Erlchs Šneiders parādu pec obligācijas
par 2000 rbļ. atlikumā no obli. acijas par
11,000 rbļ. 2. augustā 1912. g. ar Na2350,
apstiprinātas uz nekustamu īpašumu Rīgas
pilsētā, IV hip. iec. ar zemes grāmatu
reģ. NšNs 1773, 1774 un 1865, izdota no
Vilhelma un Gustava Šeiberiem un_Ericha
Šneidera par labu Voldemāram Ādama
d. Jekalam, kurš viņu ir cedējis blanko,
ir samaksājis viņa kreditoram Danielam
Cimmemanim, bet pēdējais nevar obli-
gāciju izdot, jo tāda pa lielinieku valdī-
šanas laiku gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 111 civilnodaļa
uzaicina visas personas, kujam būtu
tiesība» uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesa sešu mēneša laikā,
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 parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 30. sept. Ns 4102
Priekšs. v. A. Veidners.

13909 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Eižena Buša un
Kārļa - Fridricha - Teodora Maksimiliana
Veiera pilnvarnieka zv. adv. pal. Otto
Kaehlbrandta lūgumu un savu _6 okt.
1925. g. lēmumu, paziņo, ka lūdzējam
pa lielneku valdīšanas laiku ir gājusi
Zudumā obligācija par 5S( 0 rbļ. atlikuma
no obligācijas par 250CO rbļ. pirmatnēja
lielumā, apstiprinātas 3. martā 1882. g.
uz nekustamo īpašumu Rīgā, 111 hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ. _ Nš 548 par labu
Konradam-Eduardam Jēkabam Benfeldam,
no kuras obligācijas 5. oktobrī 1899. g
ir dzēsti 14,001 rbļ., bet no obligācijas
atlikuma 11,0 0 rbļ. viena puse par
£500 rbļ. ir parggjusi uz atraitni Luizi-
Juliani Kaul,. dzim. Benfeldt, par ko
1905. g. 2. marta ir izgatsvots atsevišķs
zeme» grāmatu _ dokuments ar Ns 158 *,
kūju daļu minētā Luize Kaul 1906; g.
7. janvārī ir cedēju»i Marijai-Eoimai
Leonharda m Frenkeļ, dzim. Kru, bet
obligācijas otra pusē — atlikums par
5500 rbļ. ir pārgājusi uz Oskaru, Almu,
Nanntju, Antoniju pēc vira Knauer, Annu
pēc vīra Krauze un Idu pēc vīra Strauss ,
brāļiem un māsām Benfeldt; šī augšā
minētā o bligacija apgrūtina ari imo-
bilu III 646.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
thsības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* unaizrāda,
k* ja šīs personas noteiktā laika, nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
āri lūdzējam izdos dublikātu, kuri iz-
pildīs oriģinal vietu.

Rīgā, 192a. g 7. oktobrī. Ns-4.80
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14223 Sekretārs A. Kalve.

Rfgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
'2062. p. p., ievērojot Gerhaida, Helmuta
un Volfganga Pētērsdn-Rušmanu un ne-
pilngadīgo Erichi un Itenes Petetson-
Rušman aizgādņa profesora Voldemāra
Knierima pilnva nieka *zv. aiv. Georga
Rizenkampia lūgumu un savu 6 oktobra
1 <25. g. lēmumu, ar šo paziņo, ka augšā
minētiem lūdzējiem, , saskaņā ar viņu
pilnvarnieka zv. adv. G. Riezenkamfa
ziņojumu ir gājusi zuduma pa k (8 laku,
sekošā viņiem' piede o"a obligācija par
70,000 rbļ. 26 augusta 1913. g. ar
Nš 507, apstip Iriāta uz Teces muižu at-
rodošos Cēsu apr. ar zemes grāmatu reģ.
Nš 177 par labu Kārlim-Heinrrcham-Her-
manim Heinricha d. Petersonam-Rušma-
nim, kura obligācija apgrūsina ari tagid
Latvijas valsti, zemkopības ministrijas
personā, piederošo tā pa?a_ apriņķa
Ļaudonas pilsmuižu ar zemes grāmatu reģ.
Ns J)9, kūja obligācija uz likuma par
nekustamu īpašumu korobēšanu sakarā
ar agrārās reformas likuma 3 p. ir dzēsta
no Ļtudonas pilsrouižas 3. jūnijā 1924. g.
ar Nš 381 vigas pilni suma 70,000 rbļ.

Tapec apgabaltiesas 3. civiļnodaļas
uzaicina visas , personas, kūjām būtu
tiesības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties , tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesī",
un aizrāda, ka. ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, pbjtgaciju , atzīs par
iznīcinātu, un , lūdzējam , izdos lēmuma
norakstu,iesniegšanai Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļai d.'ļ, tas nodabas priekšr
nieka 1,913. g. 26. augusta, lēmuma ,ņoi
raksta saņemšanas,, kufš noraksts, ar at-
tiec ga uzrakstu stāsies obligācijas vietā,
jo oriģinal obligācija zemes .. grāmatu
nodaļa kāja laika no caurgājušā kar. a
spēkā ir iznīcināta.

Rīgā, 1925. g. 9. oktobrī, Na 4162
Pfiekšsed. v. A .Veidners.

14356 . Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 25. augustā
izklausījusi' mii. Andreja Mārtiņa d.
Skultes mantošanas lietu, nolem a : par
bezvēsts prombūtnē ešosā J.ņa-Arvida
Andreja d. Skultes atstato inrntu iecelt
aizgādniecību, par ko ar pavēli paziņot
Katlakalna pagasti tiesai attiecīgai rīcībai;
šo lēmumu publicēt civ. proc. lik. 295. p.
paredzētā kārtībā.

Rīgā, 1925. g 29.sept. L Ns 3:31
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13656 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 15. septembrī
izklausījusi mir. Jāņa Jēkaba d. Zirdziņa
mantošanas lietu, nolēma: par prom-
būtne esošā Jāņa Jāņa d. Zirdziņa at-
stato mantu iecelt aizgādniecību, par ko
ar pavēli paziņot Stukmaņu pagasta tiesai
attiecīgai rīcībai; šolēmuma publicēt civ.
proc. Iik. 1944. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 1925. g. 20. septembrī. L. Ne 1857
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13679 Sekretārs A. K ai v e.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz lik. par laul. 77 p pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 1925. g. 30. sep-
tembrī Annas Fridricha m. Volmer, aliaš
Volmar, dzim. Zass, prasības lietā pret
Kārli Jura d. Volmer, a|. Volmar par
laulība» šķiršanu aizmuguriski nospriedaj
šķirt laulību, kas noslēgta 20. jūlijā
1914. g. starp Kārli Volmer, alias Vol-
mar un Annu Volmer, alias Volmar,
dzim. ' Zass, piešķirot prasītājai viņas
pirmslaulības uzvārdu .Zass".

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

Rīgā, 1925. g 10. oktobrī.
Nš 437132/643.

Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.
14589 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., _ 311. p. p. pamata, uz Līnas
Krišjaņa m Traukman, dzim. Kazik, lū-
gumu viņas prasības lietā pret Eduardu
Otto d Traukmani par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laika no šī sludinājuma publicēša-
nas dienas

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un Rīgas prefektūras apliecība par atbil-
dētāja bezvēsts prombūtni, līdz ar no-
rakstiem.

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

Rīgā, 1925. g. 17 okt Ns 437297/1379.
Priekšsēdētāja b. E g 1 i t s.

14950 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz civ proc. lik. 293., 295., 298, 301.,
309., 311 p. p. pamata, uz Marijas-
Emilijas-Johannas Eduarda m. Kron
(Croon), dzim. Grassmaņn, lūgumu viņas
prasības lietā pret Kārli-Rudolfu-Ktrtu
Rob-rta d. Kronu (Croon) par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā
i mēnešu laikā no ši sludinājuma publi-
cēšanas _ dienas.

Pie lūguma pieliki! laulibas apliecība
un Rigas prefektūras apliecība par atbil-
dētāja bezvēsts prombūtni līdz ar no-
rakstiem.

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

. Rīgā, 1925 g 17. okt. Nš437298/1396
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

13951 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa
at ctv. pjoc. Uk 1480. ļ>. p*matfl pa-
nna, ka ar Viņas 1925. gada 23 sept
lēmuma reģistrēta kooperatīvu ailfle-
dr -;,t zem nosankuma: .Koepetttivs
.Uzticamas rok s s?biedrība .Fides',*
sr valdes sēdekli Rī ^ā.
Nodaļas pārziņa v. i. L. Brucmmers
14790 Sekretārs F ridrichaons

Rīgas apgabalt.rcglstrac. nodaļa
uz civ. f roc. lik. 1460. p. pama'a p&-
.iņo , ka b* viņš» 1925. g. i. septembra
lēaurhu rrģsietak op r^tiva sabiedrība
rem nosaukum;; ,Rī<as maz*aiirmte-
ciba viicinaš-īias &e< Jrīb.i*. ar valdes
iēdckli Rīļā.

Noda|as pārzinis Eglīts.
14783 Sekretārs Frldrichaons.

Rigas apgabalt.reģistrac. nodaļa
az civ. proc. lik. 1460" p. pamata p*-
dņo, ka ai viņas 1925. gada 7. okt.
ēftuma reģistrēta kooperatīva sabiedrība
šBļS uosiamma : Ltuksaīran'ek*; krāj-
aizdevu sabiedrībi", ar vaidas sēdekii
R'g».

Nodaļas pirzinis Eglīts.
14785 Sekretārs Frldrichsoa a

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
ttz likuma par biedrībām, savienībām un
Doittiskām organizācijām 17. p. pamata
ļs-SKlņd, ka ai vi

^
at 1925. g. 7. okt.

sērsumu reģistrēta bezpeļņas biediiog
.Latvijas lietuvju vecāka biedrība*, ar
valrtos sēdekli Rigā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
14787 Sekretārs F r i d r i c h s g a .s

Rigas apgabalt.reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņa» 1925. g. 14. okt
lēmumu reģistrēts .Raunas krāj-eizdevu
sabiedrības* t.ied.n piinā v^paice 16. o<
g^stā V-r* i5. g. pieņemtais statūtu §11.
grozījums.

Nodaļas pārzinis Eglīts
148'7 Seiuet'Hs F r i d r i c h s o n s.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, k« «j viņas 1025; g. 7. okt.
lēmumu pārreģistrēta, .Eoreiu skautu
bhdrība* zsm jauna nosaukuma : .Ebreja
ssru u biedrība .HaSomer Hcar (Jau
na.s strgs).

Nodaļas pārzinis Eglīts,
14T88 Sekretārs F ridrichson»,

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar vlņ»s 1525. gada 7. okt.
lēmumu pārreģistrēts .Rigas būvstrād-
nieku erodniectekā biedrība*, zem jauna
nosaukumaj .Latviju» tūvstrj dnieku
arodnieciska biedriks*.

H64š&* oirzlni» Eglīts
14786 SetretnT» F r i d r i cii s o o s

Rtgas apgabalt. reģistrac rtftāaļa
uz civ. proc. lik. 1460, p, pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 18. maita
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Jaun-Mīlgrāvja smago»
ormaņu darba artels," ar valdes sēdekli
Rigā.

Nod. parz. v. L. B r u e m m e r s.
13920 Sekretārs F ridrich«ous.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. g. 30. sept
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Nabes lauksaim-
niecības mašīnu koplietošanas bedrība ,"
ar valdes sēdekli Nabes pagastā.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
14188 Sekretārs Fridricltsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
a civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. an
?2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
Sātu oz 10. maija 1915. g.Penkules
pagasta miruša Penkules Šiliņu mazināji*
īpašnieka Jāņa Jāņa d. Šiliņa atstāto
mantojamu kāda» tieiibas kū mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kredi-
toriem n. t. t, pieteikt savas tiesibas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no stadinājuissa iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesība» ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā,9. okt. 1925 g. L. Ns189S|2S>
Priekšsēdei, v. J. Zv ir buls.

14424 Sekretārs K. Pus sars.

Rigas apgabalt. reģistrac. nodana
uz civ. proc. lik. 1460'?. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas ša gada 7. odtobrā
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: ,Jēru psgasta lauk-
saimniecības mašīnu koplietošanas bie-
drība .Grauds'," ar valdes sēdekli Jēru
pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
14350 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. Iik. I460?1. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas šā gada 20. ma ja
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Cepurnieku un ap-
kārtnes lauksaimniecības mašinu kop-
lietošanas biedrība," ar valdes sēdekli
Lubāna» pagasta.
Nodaļas pārziņi v. f. L. Bruemmers.
13992 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. g. 30. sept.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība*
zem nosaukuma: .Ogres lauksaim-
niecības mašinu koplietošanas biedrība,"
ar valdes sēdekli Ogres pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
14347 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
oz ettļ proc. Uk. 1987., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata n?a.ciaa visus, kara
b'āta uz 28. jūlija 192" g., rrirušā jaun-
saimnieka Jāņa 5 m i d t a atstāto jmu-
tojumu t&<ies [iestbaa ka mantiniekiem,
legat., iideikoiHis, krei or. u. t. t., pie-
teikt Mvas tiesības žsl t.j«ai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no eitsotnāļīuna iespie-
šanas dienas.

Termiņi nepieteiktas tiesibas ieskati»
?at spēku zaudējušām.

Jelgavā, 9. okt. i925. g. L. Ns 1552/2>
Priekšsēdētāja v. J.' Zvirbuls-

14425 S*\ietars ' K. Pbusis.

iilBif» mabiltiesis raft!stracl]as m%
pamatodamās uz civil. ties. likuma 1460" <
panta paziņo, ka minēta tiesa "clvilnoda-
ļis 1925: g. 1. oktobrī atklātā «de
n o 1ē n?. a reģistrēt Zaļenieku dārz-
kopības pārraudzība» biedrību ievecot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā dsļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas Zaļa
muižā, Jelgavas apriņķī.

Jelgavā, 7. okt. 1926. g. 14552
Reģistrācijas nodaļas pārziņa v.

J. Zvirbulis.
Sekretāra v. Fr. Kaprāli».



jumis «ntaidiiis niiitntii» man
pamatod?nas uz 18. jūlija 1923. V
likuma J«r biedrībām, savienībām un
politiskai organizācijām 17. p. p. pa-
ziņo, ki minēta_ tiesa civiļnodaļas 1925. g.
g. oktfbra atklāta sēde nolēma reģi-
strē( "alsu šacha biedrību .Šachmats',
ieved)t viņu to biedrību reģistra I daļā,
kuran nav peļņas iegūšanas mērķa.

Bedrības valdes sēdeklis atrodas
lakos.

/ielgavā, 1925. g. 13. okt.
Reģistrācijas nodalās pārzinis

T4726 J. Zvirbulis.
Sekretāra v. Fr. Kaprālis.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz sava ša gada 17. sep-
tembra nolēmumu, uzaicina to personu,
kuras rokas atrodas obligācija par "
ĪOGO kr. rbļ., izstadita no Kārļa Zuta
vēlāk blanko cedeta un koroborēta
1910. g. ll._ janvārī Nš54 uz Elejas pag.
Kaktišku mājām arhip. Nē 442,—iesniegt
to šai tiesa sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas. Valdības Vēstnesī".

Ja noteiktā termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa to atzīs par iznīcinātu
un lūdzējai, Elejas krāj-aizdevu sabiedrī-
bai, kas sevi uzdod par šā akta likumīgu
īpašnieci izsniegs akta norakstu, kurš
stāsies nozudušā oriģināla vietā.

Jelgava, 1925. g. oO. septembrī.
L. Ne 1002/1925. g.

Priekšsēdētāja v. i. Zvirbulis
13727 Sekretārs K. P u s s a r s.

Mmm apiabaiflesū
pamatodamas uz sava s. g: 10. septembja
nolēmuma dara zināmu vispārībai , ka
šādi koroboreti akti: 1) obligācija par
3000 rub, korob. 1906. g. 16. februārī
ar Ns 1133 uz _ yecplatones muižas
,Maikun-Pelce" mājām ar hip. Ns 4123,
2) par 1000rub., korob. 1907. g. 18. maijā
ar Ns 1041 uz _ Vecplatones muižas
,Maikun-Pelce' mājām ar hip. Ns 4i23,
3) par 1000rub., korob. 1912. g. 14.janv.
ar Ns 168 uz Vecplatones muižas .Mai-
kun-Pelce* mājām ar hip. Ns 4123,
4) par 1700 rub., korob. 1912. g. 31. jul.
arNe 2199 uz Mūru muižas „Pikše"
mājām ar hip. Nš 193, 5) par 500 rub.,
korob. 1912. g. 10. augusta ar Ns 2191
uZ. Ozolmuižas .Pauze" mājām ar hip.
Ns 2046, 6) par 5000 rub, korob. 1910. g.
10. jūnija ar Nš 1818 uz Jelgavas nek.
Īpašumu V ieti. ar hip. Ns 168, 7) par
§000 xub., kotob. 1913. g, 25. jūnijā
ar Nš 1620 uz Jelgava» nek. īpašumu
V iec. ar hip. Nš 168, 8) par 300 rub.,
korob. 1912. g. 26. maija ar Ns 1507 uz
Sarkanmuižas zemes gab. ar hip. Nš 3737,
9) par 1000 rub, koiob. 1912.g. 3.jūlijā
žr Ns 1946 uz Hercoga-Lapskalna muižas
zemes gab. ar hip. Ns 5041, 10) par
600 rub., Ikorob. 1912. g. 7.-februārī ar
Ns 370 uz Viskaļu muižas zemes gab.
ar hip. Ns6063, 11) par 500 rub., korob.
1912. g. 10 aprilī ar Ns 1059 uz Viskaļu
muižas zemes geb. ar hip. Ns 6C62,
12) par 1000rub, korob. 1912.g.6.aprīli
ar Nš 1006 uz Jelgavas nek. īpašumu
IV iec. ar hip. Ns 373, 13) par 3000 rub.,
blanko cedeta,un koiob. 1913 g. 23.aug.
ar. Ns 2048 uz Jelgavas nek. īpašumu
IV iec. ar hip. Ns 373, 14) par 2000 rub.,
korob. 1914. g. 27. marta ar Ns 821 uz
Jelgavas nek. īpašumu IV iec. ar hip.
Ne373, 15) par 2OH0 rub., korob. 1912. g.
7. decembri ar Ns 3172 uz Meiju muižas
zemes gab. ar hip. Ns 2674, 16)_ par
1000 rub., korob. 1908. g. 9. jūnija ar

Nš 1390 uz Kreiju muižas .Stērbeļu*
mājām ar hip. Ns4143, 17) par 5000 rub.,
korob 1910 g. 25. okt. ar Ns 3062 uz
Jelgavas nek. īpašumu V iec. ar hip.
Nš208, 18) par 800 rub., korob. 1905. g.
15. oktobrī ar Ns 951 <z Jelgavas nek.
īpašumu 11 iec. ar hip. Nš 184, 19) par
3000 rub., korob. 1906. g. 25. aprilī ar
Ns 2581 uz Jaunplatones muižas .Sene-
raug" mājām ar hip. Ns 4435, 20) pat
2000 rub., korob. 1908. g. 4. novembri
MŠ2439 uz Jaunplatones muiž.,Seneraniļ'
mājām ar hip. NŠ4435, 21) par 1500rub,
koiob. 1912. g. 13. novembiī arNs29dS
uz Viskaļu muižas zemes gab. ar hip.
Nš 6112, 22) par 400 rub, korob. 1912. g
21. jūnijā ar Nš 1811 uz Sarkanmuižas
zemes £ab. ar NeNs 67, 132 un 133 ar

hip. Ns 5175, 23) par 6000 rub, korob.
1-913. g. 28. jūnijā ar Ns 1652 uz Jelgavas
pils. lll iec nek. īpašumiem ar hip.
NsNe44, 72 un uz Jēkabam un Ernstam-
Julijam Veinberģiempiederošām

Videālām daļām no Jelgavas .pils. III iec.
īpašuma ar hip. Nš 182, 24) par 5000 rub.,
korob. 1913. g. 9. marta ar Ns 623 uz
Jelgavas p ils. III iec. neķ: īpašumu ar
hip, Nš 441, 25) par 2500 rub., korob.
1913. g. 30. aprilī ar Ns 1029 uz Jelgavas
pils. III iec. nek. īpašumu ar hip. Ns44,
26) par 700 rub., korob. 1909. g. 31. aug.
ar Ns 2022 uz Jelgavas pils. nek. īpaš.
II iec. ar hip. Ns 254, 27) par 1000 rub.,
korob. 1912. g. 19. septembri ar Nš2492
uz Jelgavas pils. nek. īpašumu II iec. ar
hip. Nš 254, 28) par 500 rub., korob.
1911. g. 13. deč. ar Nš 3810 uz Jelgavas
apr. Jēkaba muižas .Cucen-Gale" mājām
ar hip. Ns 4849, 29) par 1200 rub.,

korob. 1910. g. 11. maijā ar Ns 1372 mi
Bauskas apr. Baldones muižas zemes
gab. ar hip. Ns 3477, 30) par 3000 rub.,
korob. 1913. g. 22. aprilī ar N š 943 uz
Jelg. apr. Jaunsvirlaukas muižas .Imbat
Liel-Jure* mājām ar hip. Ns4101, 31) par
1510 rub., korob. 1V09. g. 16. novembrī
ar Nš 2606 uz Jelgavas pils. V iec nek.
īpaš. ar hip. Ns 123, 32) par 1500 rub,
blanko cedeta un korob. 1909. g. 3. dec.
ar Ns 2762 uz Jelgavas pils. V iec. nek.
īpaš. ar hip. Ns 123, 33) par 500 rub.,
blanko cedeta un koroborēta 1913. g.

21. maija ar Nš 1216 uz Jelgavas pils.

Jnrlrf'f- , 'pas- ar hiP" ** 12334) Pat
to ?™>

k°,ļ- 1913- 8- 7- iunilā arNs 1384 uz Jelgavas pils. V iec. nekl-8r ,J& K9 123, 35ar 20rub.',korob. 1893. g. 28. oktobrī ar Ns 800
£?„

aamižas
'Smil2ain* mājām ar

hip. Nš 1707 un ar 1913. g. 26. jūlijauzrakstu ar Ns 1847 pārgājuša Jelgavaskrai-aizdevu kases īpašumā , 36) par
™°?_0urb-' k°'°b. 1913. g. 16. jūlijā arJNsi/89 uz Zaļas muižas .Smilgām*
maļam ar hip. Ns 1707, 37) par 1000 rub.,
korob. 1911.. 1. augustā ar Ns 2561
"Jelgavas nek. īpaš. III iec. ar hip.
Nsl97, 38) par 500 rub., korob. 1912.g
4. aprih ar Nš961 uz Jelgavas nek. īpaš
II iec. ar hip. Nš 197, 39) par 1000 rub.,

korob. 1912. g. 22. nov. ar Ns 3001 uz
Piepju muižas .Apšenu* mājām ar hip.
NŠ4247, 40) par 500 rub., korob 1912. g.
21. decembrī ar Ns 3326 uz Cenas muižas
zemes gab. ar hip. Ns 3316, 41) par
1500 rub., korob. 1899. g. 30. jūnijā ar
Ns 665 uz Jelgavas nek. īpaš. III iec. ar
hip. Ns 81 un ar 1906. g. 24. apriļa
uzrakstu ar Ns 2562 pārgājuša Jelgavas
kraj-aizdevu kases īpašuma, 42) par
1500 rub., korob. 1899. g. 30. jūnijā ar
Ns 666 uz Jelgavas nek. īpašumu 111 iec
ar hip. Ns 81 un ar 1906. g. 24. aprīļi
uzrakstu ar Nš 2562 pārgājuša Jelgavas
kraj-aizdevu kases īpašumā, 43) par
2000 rub., korob. 1899. g. 8. jūlijā ar
Ns 712 uz Jelgavas nek. īpašumu 111 iec.
ar hip. Ns 81, 44) par 4000 rub., korob.
1900. g. 11. oktobrī ar Ns 923 uz Jelg.
nek. īpašumu III iec. ar hip. Ns 81 un
ar1905. g. 24. apriļa uzrakstu ar Ns 2562
pārgājuša Jelgavas kraj-aizdevu kases
īpašumā, 45) par 2000 rub., blanko
cedeta, korob. 1900. g. 31. jūlijā ar
Nš 744 uz Jelgavas nek. īpašumu III iec.
ar hip. Nš 81 un pārgājuša ar 1906. g.
24. apriļa uzrakstu ar Jvft 2562 Jelgavas
krij-aizdevu kases īpašumā, 46) pirkšanas-
pardošanas līgums no 1899. g. 12. maija,
korob. 1899. g. 22. jūnijā ar Nš 641 par
pirkšanas sumas atlikumu 6000 rub.
apmērā uz Dorotejai-Otilijai Roberta m.
Eiche piederošo Jelgavas nek. īpašumu
III.iec. ar Nš81 Marijai Gonsovskai par
labu un pec kūja prasība ar 1906. g.
24. apriļa uzrakstu ar Ns 2562 pārgājusi
uz Jelgavas kraj-aizdevu kasi, 47) obli-
gācija par 3000 rub. korob. 1912. g.
24. aprilī ar Ns 1196 uz Jelgavas nek.
īpašumu III iec. ar hip. Nš 232, 48) par
2000 rub. ķorob. 1912. g. 27. jūlijā ar
Ns2119 uz Jelgavas nek. īpašumu III iec.
ar hip. Nš232, 49) par 6000 rub., korob.
1913. g. 16. maijā ar Ns 1166 uz Jelg.

nek. īpašumiem IV iec. ar hip. NsNš 389
un 390 Jelgavas krāj-eizdevu kasei par
labu, 50) par 5000 rub., korob. 1913. g.
23. augusta ar Ns 2043 uz Jelgavas pils.
nek. īpašumiem IV iec. ar hip. NsNs389
un 390 un pēc kuras prasības daļa
1800 rub. apmērā ar 191b. g. 8. jūnija
uzrakstu ar Ns 331 pārgājusi uz Pēteti
Pētera d. Baumanovski.ol) par 2300 r.
atlikuma no pirmatnējas obligācijas
2500 rub. lielumā, korob 1905.g. 25. nov.
ar Ns 1163 uz Jelgavas pils. nek. īpaš

II iec. ar hip. Ns 253 It. A, 52) par
2C00 iub., korob. 1912. g. 13. nov. ar
Ns 2937 uz Jelgavas pils. nek. īpašumu
II iec. ar hip. Nš 253 lit. A, 63) par
2* 00 rub., korob 1908. g. 1. februārī
ar Ns 325 uz Jelgavas apr. Kazimir muižas
.Maisel-Galiņ" mājām at hip. Nš 5006,
54) par 1000 rub., korob. 1907. g. 24.aug.
ar Ns 1543 uz Jelgavas apr. _Bramberģes
muižas .Sibren-Danckop" mājām ar hip.
NšSSOI,- 55) par600rub, korob. 1913.g.
7. augusta ar Ns 1926 uz Jelgavas apr.
Vircavas muižas zemes gabalu ar hip.
Ns 6259, 56) par 1000 rub., korobor.
190/. g. 6. novembri ar Ns 1973 uz
Ķenziņu muižas .Muiženiek-Galle" mājam
ar hip. Ns 2938, 57) par 1000 rub.,
korob. 1907. g. 12. janvāri fr.Ns 76 uz
Bauskas apr. Ezers-Stelpes muižas. Siksne-
Vorbe' mājām ar hip. Ns 4374, 58) _par
50.) rub, korob. 1914. g. 13. jūnija ar
Ns 1575 uz Bauskas apr. Erers-Stelpes
muižas iSiksne-Vorbe- mājam ar ļhip.
Ns 4374, i;9) par 6000 rub , blanko cedeta
un korob. 1912. g. 19. septembrī ar
Nē 2487 uz Ceraukstes muižās .R ibben"
krogi ar hip. 'Ns 1353 un .Ribbe" mājam
ar hip. Ns 2758, 60) par 1000 rub., blanko

cedeta un korob. 1912. g. 20. novembri
ar Ns 2993 uz Lipstu muižas .Kramer,
mājām ar hip. Nš 2638, 61) par 3000 r.,

blanko cedeta un korob. 1912.g. 27.janv.

ar Ns 238 uz Jelgavas nek. īpašumu
IHiec. ar kip. Ns 41 B un C, 62) par
5000 rub., blanko cedeta un korob. 1913 g.

13. maijā ar Nš 1156 uz Jelgavas pils.

IV iec. nek. īpašumu ar hip. Ns 400,
63) par 3000 rub., blanko cedeta un
korob. 1913. g. 21. septembrī ar Ns2251
uz Jelgavas pils. IV iec. nek. īpašumu
ar hip., Nš400, 64) par 2000 rub., blanko
cedeta un korob. 1906. g. 8. novembrī
ar N» 4143 uz Vircavas muižas .Kauke-
beike' mājām ar hip. Ns 4555, 65) par
5000 rub., blanko cedeta un korobor
1913. g. 9. martā ar Ns 622 uz Jelgavas
nek. īpašumu IV iec. ar hip. Ns 90,
66) par 1500rub., korob. 1906.g.21.febr.
ar Ns 1290 uz Bramberģes muižas .Meže-
Pokain" mājām ar hip. Ns 3090, 67)_ pai
1000 rub., korob. 1909. g. 21. jūlija ai
Ns 1839 uz Jaunsesavas muižas .Kanne-

nieku' mājam ar hip. Ns 2992, 68) _par

1500 rub., korob. 1910. g. 13. marta ar
Ns 774 uz Jelgavas nek. īpaš. III iec. ar
hip. Nš 229, 69) pirkšanas-pārdošanas
līgums no 12. marta 1910. g. par pirk-
šanas sumas atlikumu 800 rub. apmēra
no pirmatnējās sumas 900 rub. lieluma,
korob. 1910. g, 12. marta ar Ns 762 uz
Jelgavas nek. īpašumu III iec. ar hip.

Ns 229 Jānim Jāņa d. Gedrovicam par

labu un pēc kura prasības atlikums ar

1912g. 11. apriļa uzrakstu ar Ns 1078
pārgājis uz Jelgavas kraj-aizdevu kasi,
70) par 2000 rub., blanko cedeta un
korob. 1913. g. 22. aprilī ar Ns 956 uz
Jelgavas nek. īpašumu V iec. ar hip.
Ns 290, 71) par 4000 rub., blanko cedeta
un korob. 1913. g. 17. maijā ar NŠ1197
uz Jelgavas nek. īpašumu V iec. ar hip.
Nš 290, 72) par 4000 rub., korob. 1907.g.
14. februārī ar Nš 339 uz Jaunplatones
muižas .Robat* mājām ar hip. Ns 4837,
73) par 1000 rub., korob. 1910. g. 6. apr.
ar_Nš 1074uz Jaunplatones muižas .Rabat"
mājam ar hip. Ns4837, 74) par 300 rub.,
korob. 1913. g. 5. septembrī ar Ns 2108
uz Jaunsesavas muižas zemes gabalu
.Gotlob* ar hip. Ne5257, 75) par 500 r.,
korob. 1910. g. 5. maijā ar Ns 1300 uz
Ozolmuižas zemesgabalu .Meža-Valšķi"
ar hip. Ns 2069, — atzīti par iznīcinātiem
un lūdzējai Jelgavas kredītbankai, agrāk
.Jelgavas kraj-aizdevu kase", kas sevi
uzdod par uzskaitīto parādu aktu liku-
mīgo īpašnieci, dota tiesība prasīt aktu
norakstus, kuri stāsies nozudušo oriģinālu
vieta.

Jelgavā, 1925.g. 30.sept. L.Nš 341/25
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

14126 Sekretārs K. Pussars.

JeUūVūj apgabaltiesa
pamatodamas uz sava šā gada 17. sept.
nolēmuma dara zināmu vispārībai, ka
šādas obligācijas: 1) par 1000 rbļ., kor.
1907. g. 30. aprilī Nš 902 uz Cimeres
.Maz-Dabeiku* mājam hip. Nš 4889;
2) par 500 rbļ., korob. 1910.g. 24. sept.
Ns 2870 uz Cimeres „Maz-Dabeiku"
mājam hip. Ns 4889; 3) par 20C0 rbļ.,
korob. 1913. g. 5. aprilī Ns 884 uz Jel-
gavas apr. Vētras muižas .Dubur" maj.
hip. Ns 4380; 4) par 5000 rbļ, korob.
1903. g. 7. augustā Ns 772 uz Jelgavas
apr. Kalnciema muižas .Liel-Kristiņu"
mājam hip. Ns 3181: 5) par 4000 rbļ.,
korob. 1909. g. 23. iebruarī Ns 509 uz
Jelgavas apr. Kalnciema muižas .Straut-
nieku" mājam hip. Nš 2860; 6) par
3000 rbļ, korob. 1905. g. 3. oktobrī
Ns 909 uz Jelgavas pils. II. iec. nek.
īpašuma hip. Ns 136-A; 7) par 4000 rbļ.,
korob. 1906. g. 17. jūnijā Ns 3263 uz
Jelgavas pils. II. iec. nek. īpašuma hip.
Ns 136-A; 8) par 3000 rbļ., korob.
1910. g. 19. janvārī Ns 151 uz Jelgavas
pils. II. iec. nek. īpašuma hip. Ns 136-A;
9) par 2300 rbļ., blanko cedeta korob.
1907. g. 21. jūnijā Ns 1248 uz Jelgavas

pils. IV. iec. nek. īpašuma hip Ns 65;
10) par 2000 rbļ, korob. 1910. g.
14. oktobrī Ns 3012 uz Jelgavas pils.
iec. nek, īpašumu hip. Ns i63 litr. A;
11) par 1200 rbļ., korob. 1905. g.
27. maija Ns 462 uz Jelgavas pils. IV. iec.
nek. īpašumu hip. Nš 261; 12) par
1500 rbļ., korob. 1910. g. 19. februārī
Ns 495 uz Jelgavrs pils. IV. iec. nek.
īpašumu hip. Nš 261; 13) par 5000 rbļ.,
korob. 1907. g. 24. jūlijā Ns 1419 uz
Rundāles .Eiduku* mājam hip. Nš 33;
14) par 3000 rbļ., korob. 1913. g.
10. jūlija Ns 1767 uz Jaun-Svirlaukas
.Palše-Jure-Ješevic" mājām hip. Ns5014;
15) par _ 2000 rbļ, korob. 1903. g.
18. marta Ns 258 uz Jelgavas nek.
īpašumu II. iec. hip. Ns 149; 16) par
2000 rbļ., korob. 1904. g. 12. aprīli
Nš 430 uz Jelgavas nek. īpašumu II. iec.
hip. Nš 149; 17) par 500 rbļ., korob.
1907. g. 21. marta Nš 624 uz Jelgavas
nek īpašumu II. iec. hip. Nš 255;
18) par _ 3000 rbļ., korob. 1913 g

28. marta Ns 802 uz Jelgavas nek.
īpašumu II. iec. hip. Ns 248-A; 19) par
2500 rbļ, korob. 1910. g. 26. oktobrī
Ns 3088 uz Jelgavas nek. īpašumu
IV. iec. Ns 168-A; 30) par 1000 rbļ,
korob. 1912. g. 7. septembrī Ns 2391
uz Jelgavas nek. īpašumu IV. iec hip.
Ns 168-A; 21) par 2000 rbļ,, korob.
1912. g 24. oktobrī Ns 2767 uz Jelga-
vas nek. īpašumu IV. iec. hip. Ns 168-A;
22) par 10000 rbļ., korob. 1906. g.
6. februārī Ns 994 uz Jelgavas apr.

Hercog muižas .Bruver-Naburg" mājām
hip. Ns 2575; 23) par 2000 rbļ., korob.
1908. g. 4. februārī Ns 344 uz Jelgavas
apr. Emburgas muižas .Auniņu" mājam

hip. Ns 3754; 24) par 2000 rbļ., korob.
1908. g. 1. februārī Ns 322_ uz Bauskas
apr. Bauskas pilsmuižas . Veršgalve-Jan *
mājām hip. Nš 5005; 25) par 1500 rbļ.,
korob. 1908. g. 1. augusta Ne 1741_ uz
Bauskas apr. Bauskas pilsmuižas .Verš-
galve-Jan" mājām hip. Ns 5005; 26)| par
500 rbļ., korob. 1909. g. 9. oktobrī
Ns 2304 uz Bauskas apr. Bauskas pils-
muižas „Vēršgalve-Jan" mājam hip.
Ns 5005; 27) par 1000 rbļ., korob. 1908. g.
7. janvārī >& 31 uz Jelgavas apr. Jaun-
Sesavas muižas .Bukke" mājam hip.
Ns 4868; 28) par 2000 rbļ., korob.
1907.. g. 4. aprilī Ns 770 uz Jelgavas
apr. Kroņa-Vircavas muižas .Bērziņu*
mājām hip. Ns 4876; 29) par 500 rbļ.,
korob. 1907. g. 19. decembr i Ns 2251
uz Jelgavas apr. Jaun-Sesavas muižas
.Murit* mājām hip.Ns 4981; 30) par
800 rbļ., blanko cedeta korob. 1900. g.
23. novembrī Ns 1033 uz Jelgavas pils.

nek. īpašumiem IV. iec. hip. Ns 84-A
un Ns 97-B; 31) par 1000 rbļ.,_ blanko
cedeta korob. 1903. g. 8. maija Ne 417
uz Jelgavas pils. nek. īpašumiem IV. iec.
hip. Ns 84-A un Nš 97-B; 32) par
500 rbļ., blanko cedeta korob. 1907. g.
11 janvārī Nš 71 uz Jelgavas pils. nek.
īpašumiem IV. iec. Ne 84-A un Ne97-B;

33) par 4000 rbļ., blanko cedeta korob.
1909. g. 14. augustā Nš 1956 uz Jel-
gavas apr. Auces muižas .Sunit" mājam

hip. Ne 4854; 34) par 4000 rbļ, blanko
cedeta korob. 1912. g. 31. maijā Ne 1559
uz Jelgavas apr. Pienavas muižas

.Putne-Pote" mājām hip. Ne 5396.

35) par 1000 rbļ., korob. 1914. g;
221 aprilī _ Nš 1018 uz Jelgavas apr.
Bevert-Svetes muižas .Vec-Cēsu* mājām
hip Nš 4283; 36) par 5000 rbļ., kura
valide vel 5000 rbļ. apmēra blanko
cedeta, korob. 1906. g. 16. martā
Nb 1955 uz Jelgavas apr. Bēvert-Svētes
muižas. Vec-Cesu mājam hip. Nš 4283;
37) par 1000 rbļ., blanko cedeta korob.
1903. g. 16. aprilī Nē 338 uz Jelgavas
nek. īpašuma V. iec. hip. J* 136;
38) par 3000 rbļ., blanko cedeta korob.
1909. g. 20. oktobrī Ne 2396 uz Jelga-

vas nek. īpašumu V. iec. hip. Ne 136;
39) par 900 rbļ., blanko cedeta korob.
1908. g. 15. decembrī Nš 2794 uz Jel-
gavas pils. IV. iec. nek. īpašumu hip.
Nš 312; 40) par 2000 rbļ., blanko cedeta
korob. 1908. g. 18. septembri Nš 1993
uz Jelgavas nek. īpašumu IV. iec. hip.
Ns 92-c; 41) par 2000 rbļ., blanko ce-
deta korob. 1909. g. 17. jūlijā Ns 1824
uz Jelgavas nek. īpašumu IV. iec. hip.
Ns 92-c; 42) par 5000 rbļ., blanko ce-
deta korob. 1906. g. 18. februārī Ns 1198
uz Jelgavas apr. Šķibes muižas .Sillac-
Maz" mājām hip. Nk 2729; 43) par
1000 rbl., blanko cedeta korob. 1908. g.
9. aprilī Ne 932 uz Hercog-Lapskalna
muižas .Kiše-Kauger* mājām hip.
Ns 2920 5/6 ideālām daļām; 44) par
1000 rbļ., korob. 1908. g. 14. janvāri

Ns 176 uz Viskaļu muižas .Klumpe"
mājām hip. Nš 3458; 45) par 1000 rbļ.,
korob. 1911. g. 30. martā J6 1047 uz
Viskaļu muižas .Klumpe* mājam hip.
Ne 3458; 46» par 1500 rbļ., blanko ce-
deta korob. 1907. g. 4. jūlijā Ne 1334
uz Audžu muižas zemesgabalu hip.
Ns 4936; 47) par 2400 rbļ., korob.
1904. g. 28. septembrī Nš 1033 uz Jel-
gavas nek. īpašumu II iec. hip. Ne 167;
48) par 800 rbļ., korob. 1901,g. 27. okt.
Ne 1130 uz Jelgavas apr. Līv-Berzes

Auces muižas .uaigal" mājam hip.
Ns535; 49) par 1500 rbļ., korob. 1912. g.
24. septembrī Ns 2518 uz Bauskas apr.
Vec-Saules muižas zemesgabalu hip.
Ne 6229; 50) par 1000 rbļ., korob.
1908. g. 30. septembrī Ns 2070 uz

Bauskas apr. Bārbeles muižas .Sile- ļ
Odiņu" mājām hip. Ne 5135; 51) par'
1000 r,bļ., korob. 1908. g. 13. novembrī,
Ns 2529 uz Bauskas apr. Bārbeles muižasi
.Sile-Odiņu" mājām hip. Ne 5135;
52) par 2000 rbļ., blanko cedeta korob.:
1906. g. 21. sept. Ns 3765 uz Jelgavas
Džūkstes muižas .Mikuļu" mājām hip.
Nš 4671; 53) par 1000 rbļ., korob.:
1910. g. 26. janvārī Ne 199 uz Jelgavas
apr. Džūkstes muižas .Mikuļu" mājām
hip. Ne 4671; 54) par 1000 rbļ., korob.
1910. g. 7. septembrī Nš 2674 uz Jel-
gavas apr. Džūkstes muižas .Mikuļu"
mājām hip. Ns 4671; 55) par 2000 rbļ,
korob. 1913. g. 10i jūnijā Ns. 1402 uz
Jelgavas apr. Džūkstes muižas .Mikuļu'
mājām hip. Ns 4671; 56) par 500 rbļ.,
blanko cedeta, korob. 1903. g. 16. dec.
Ns 1242 uz Jelgavas nek. īpašumu III. iec.
hip.Ns 212; 57) par 500 rbļ,, blanko
cedeta. korob. 1904. g 22. aprilī Ns 465
uz Jelgavas nek. īpašumu III. iec. hip.
Ns 212; 58) par 2000 rbļ., blanko cedeta
korob. 1912. g. 9. janvārī Ns 42 uz
Jelgavas nek. īpašumu III. iec. hipot.
Ns 212; 59) par 150J rbļ., korob. 1913. g.
19. jūlijā Ns 1812 uz Jelgavas nek.
īpašumu III. iec. hip. Ns 212; 60) par

300 rbļ _, blanko cedeta korob. 1905 g.
23 jūlijā Ns692 uz Cenas muižas zemes-
gabalu .Ilksing" Ns 2 hip.Ns 2951;
61) par 3000 ibļ, blanko cedeta korob.
1906. g. 6. septembrī Ns 3694 uz Jel-
gavas apr. Jaun-Platoneš * muižas. Butul"
mājam hip. Ns 2974; 62) par 3000 rbļ.,
blanko cedeta korob. 1911. g. 5. sept.
Ns 2914 uz Jelgavas pils. II. iec. nek.
īpašumu hip. Ns 281; 63) par 300 rbļ.,
blanko cedeta korob. 1908. g. 6. okt.
Ns 2097 uz Jelgavas pils IV. iec. nek.
īpašumu hip. Ne 305; 64) par 500 rbļ.,
blanko cedeta korob. 1908. g. 6. okt.
Ns 2098 uz Jelgavas pils. IV: iec. nek.
īpašuma hip. Nš 308; 65) sirkšanas
līgums par 4«'0 rbļ., blanko cedēts kor.
1909. g. 2. martā Ne 631 uz Jelgavas
pils. IV. iec. nek. īpašumu hip. Ne 311;
66) obligācija par 4500 rbļ., blanko ce-
deta korob. 1899. g. 12. februārī Ne 154
uz Jelgavas apr. Viskaļu muižas zemes-
gabalu Ns 5 hip. Nš 2944; 67) par
1800 rbļ., blanko cedeta korob. 1907. g. j

16. novembrī . Ns _2_053 uz Pētermuižas

.Meža-Pelne" mājām hip. J* 4978; ,
63) par 1000 rbļ., korob. 1911. g.i
16. augusta Nš 2683 uz Pētermuižas
.Meža-Pelne" mājām hip. Ns 4978;

69) par 500 rbļ., blanko cedeta korob.
1908 g. 5. februārī Ns 359 uz Jelgavas
apr. Naudites muižas .Kalne-Vever"
mājām hip. Nš 4715: 70) par 4000 rbļ.,
korob. 1910. g. 17. martā Ns 826 uz

Jelgavas apr. Naudites muižas .Kalne-
Vēver" mājām hip. Nš 4715; 71) par
900 rbļ., blanko cedeta korob. 1897. g.
4. martā Ne 207 uz Maz-Berķenes muižas
.Klebek" mājām hip. Ns 333; 72) par
3000 rbļ., blanko cedeta korob. 1912. g.
24. februārī Nš 598 uz Jelgavas nek.
īpašumu IV. iec. hip. Ne 371; 73) par
2500 rbļ., korob. 1912. g. 23. janvārī
Ns 112 uz Talsu apr. Pastendes .Kališu-
Ažulu" mājām hip. Ne 1651 un 74) par
3000 rbļ., korob. 1912. g. 24. jūlijā
N» 1043 uz Talsu apr. Pastendes Kališu
Satvēveru mājām hip. Nš 1685 —atzītas
par iznīcinātam un viņu vieta Jelgavas
kredītbankai dota tiesība prasīt jaunas
obligāciju norakstus, kuji stāsies nozu-
dušo oriģinālu vietā. 14125

Jelgavā, 1925.g. 30. sept. L.Nš348/25.g.
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 24. sept. 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 22. novembrī 1900. g.,
mirušā Anša Andersona manti-
niekus, kreditoru», legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesibas vai prasības
uz atstato mantojumu, pieteikt viņas tie-
sai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzīta»
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 2. okt. 1925. g. Nš 939-m 25
Priekšsēd. b. v. A. Ki rštelds.

13936 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 28. septemb{a 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 1. jūlijā 1925. g., Lie-
pājā mirušā Dāvida Jāņa dēla P i 1i t a,
ari Pīle, mantiniekus, kreditorus, le-
gatarus, fideikomisarus _ unvisas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesība»
vai prasības uz atstāto mantojumu pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 2. okt. 1925. g. Nē 978-m/25
Priekšsēd. b. v, A. K i r š f e 1d s.

13939 Sekretārs A. Kasperovičs.

!
Liepājas apgabaltiesa

uz sava 28. septembra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 14. decembrī 1921. g.,
Liepājā mirušā Miķēļa Miķeļa dēla

ļ I r b e mantiniekus, kreditorus, legata-
ļ rus, fideikomisarus un visas cita» per-
ļsonas kam varētu būt kādas tiesības vai
[prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai' sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 2okt. 1925. g. Nš 977-m'25
Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1d s.

13940 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 28. septembra 1925. g. lēmumu
pamata uzaicina 2. decembri 1918. g.,
Sarkanmuižas pagastā mirušā Didriķa
Pēteja d Apse mantiniekus, kreditor.,
legat., fideikomis. un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības

I vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, _2. okt, 1925. g. Ne 974-m/25
Priekšsēdei, b. v. A. K i r šf e 1 d s.

13943 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 23. septembja 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 5. jūnija 1921. g. mir.
Jāņa Piļķe, 7. augustā 1917. g mir. Lī-
zes Piļķe, dz. Beker un 20. augusta
1892 g. mirušās Līzes Piļķe, dz. Top-
man mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas._

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

Liepājā, 2. okt. 1925. g. Ns 973-m/25
Priekšsēd. b. v. A. K i r šf e 1d s.

13944 Sekretārs A. Kasperovičs.

! Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 24. sept. 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 20. julijā_ 1907. g., Sarkan-
muižas pagastā mirušas Annas Jiu/a m.

[Egle, dzim. Brakman, mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstato
mantojumu, pieteikt viņas tiesai _ sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma

' iespiešanas dienas.
5 Tiesības un prasības, par kufam nebūs
i paziņots Kesai minētā laikā, tiks atzītas
1zaudētām uz visiem laikiem.
\ Liepājā, 2.okt. 1925. g. Nš971-m/25

Priekšsēdei, b. v. A. K i r š f e 1 d s.
:- 13942 Sekretārs A. Kasperovičs.

\ Liepājas apgabaltiesa
juz sava 24. sept. 1925. g. lēmuma pa-
ļmata uzaicina 29. oktobri 1924. g.,
\ Talsu pagastā mirušā Jāņa Ernsta dēla
.Ozola mantiniekus, kreditorus, lega-
1 tarus, fideikomisarus un visas citas per-
ļ sonas, kam varētu būt kādas tiesības
ļ vai prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 2._okt. 1925 g. Nš972-m/25
Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1 ds.

13911 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 24. sept. 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicinošo, jūnijā 1913. g., mirušā
Dāvida Andreja dēla P e 1n e n a manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rēt^ 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, 2. okt. 1925. g. Nē 969-m/25
Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1 d s.

13938 Sekretārs A. Kasperovičs.



Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu 1925. g. 28 septembra
lēmumu uz Jāņa Lapas lūgumu un
uz civ. proc. lik. 2081. un sek.p

^
p.

pamata uzaicina obligāciju turētāju,
kuras izdotas: 1) par 1000 rbļ; 2) par
2000 rbļ. un 3) par 1000_ rbļ. Jelgavas
lauksaimniecības biedr. kraj-aizdevu sa-
biedrības vardu un 1) 25. aug. 1906. g;
2) 16. martā 1907. g, un 3) i2. februārī
1910. g. nostipr. uz Jēkabam Friča
d.Briedim, piederošas nekust, mantas Kul-
dīgas apr,, Žvārdes pag. .Puije Ns 11-11*
māju, ar krep. Nš 3529, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludin. iespiešanas dienas

.Vaid. Vēstn.", ierasties tiesa līdzņemot
minētās obligāti;as.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījuma, paradu atzīs
par samaksāt, un pašas obligācijas pai
iznīcinātām, piešķirot lūdz. _ tiesību
pieprasīt zemes grāmatu nodaļa minētā
parādu izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 30. sept. 1925. g. Nš 627-1/ 25
Briekšsed. b. v. A. Kiršfeldts.

13931 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesu
uz Mades Kuplen lūgumu un
saskaņā ar civ. proc. lik. 2081. un
sek. p.p. un savu 1925. gada 28. sept.
lēmumu uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota par 400 rbļ. uz Aleksandra
Fridricha d. Kleinenberga vārdu un
1901. gada 17. febr. ar žurn. Ns 219,
nostiprināta uz Madei Miķeļa m. Kuplen,
dzim. Bittīt, piederošas nekustamas
mantas Liepājā ar krep. Ns 2023, sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesa, līdz-
ņemot minēta obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījuma, paradu atzīs
par samaks. un pašu obligāciju par iz-
nīcinātu , piešķipot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 2. okt. NŠ704/25

Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1d t s.
13933 SekretārsA. Kasperovičs.

Liepājus oMduesa,
saskaņa ar savu 13. jūlija 1925. g.
lēmumu uz Alberfa H i r ša un Jo-
hana Fridricha Spēra lūgumu
un uz civ. proc. lik, 2083. un
2084. p. p. un 17. marta 1923._ g. likuma
pam., uzaicina obligācijas turētāju, kura
izdota par 22,500 rubļiem uz bar.
Haralda Ludviga d. Nolkena vārdu un
1913. g. _ 23. oktobrī ar žurn. Ns 1502
nostiprināta uz Liepājā pieder, nekust,
mantas Albertam Ernsta d Hiršam un
Johanam Fridricham Roberta dēlam
Spērām ar kreposta Ns 609, —
sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Valr"
Vēstnesī", ierasties tiesā, līdzņemot
minēto obligāciju dēļ iemaksāto Ls 399
t. i. parada saņemšanas.

Pie kam tiek_ aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaks., pieškjfot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām,

Liepājā, 1925. g. 7.okt. Ns464-1 25
Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1 d ts.

14163 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
oz sava lēmuma no 1925. g. 24 sept.
pamata uzaicina 1923. g. 23. oktobrī
Piltenes psgastā mirušā Jura Jāņa dēla
Zuttiņa mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesibas
jeb prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā, 2. okt. i925.g. Ns 926 m/25.
Priekšsēdētāja b. v.

A. K i r š f e 1 d s.
13937 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepālas apgabaltiesas leglitiatilai nodila
pamatodamās uz civil. ties. likuma 1460"
panta paziņo, ka ar viņas 13. oktob fa
lēmumu reģistrētā Piltenes krāj-aizdevu
sabiedrība ir ievesta kooperatīvu sabie-
drību un viņu savienību reģistra pirmajā
āe\ā.

Valdes sēdeklis atrodas Piltenē.
Liepājā, 1925 _ g. 17. okt. Ns 112/25.

Pārzinis A. K i r š J e 1d s.
14971 i sekretārs A. J a n s o n s.

Llejāias aiganiltlesa. KfiMatila.netāla
uz likuma par biedrihām, savienībām uri
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka *r viņas š. g 13. okt,
lcmumu reģistrētā Pērkones ezeru zvej-
nieku biedrība ievesta bezpeļņas biedrību
unviņu savienību reģistra Idaļā.

Valdes sēdeklis atrodas Pērkones pa-
gastā.

Liepājā, 17. okt. 1925. g. Ns 114/25.
Parzsnis A. K i r š f e 1d s.

14970 Sekretārs A. Jansons

Latgalei apgabaltiesas 1.MM$,
atklātā tiesas sēde 1925. gada 18. sept.
izklausījusi Irīnas Miķeļa m. Gerasimovas
lūgumu atzit Jāni Miķeļa d. Andrejevu
par atrodošos _ bezvēsts prombūtnē,
nolēma: publicēt ,Valdības _ Vēstnesī"
par bezvēsts promesošo Jāni Miķeļa
d. Andrejevu un uzdot ,Naujenes pag.
padomei iecelt aizbildniecību par bez-

vēsts promesošā Jāņa Miķela dēla
Andrejeva mantu, atrodošos Naujenes
pag., Biķernieku sādžā.

So lēmumu publicēt clv. proc. Iik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 3. okt. 1925.g. LNs 1311a/25
Priekšsēd. v. A. Strazdiņš.

14169 Sekretārs .1. K a n e u r s.

Latgales apgabaltleias 1. mm.
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušās
1924 g. 12. maijā, Ludzas apriņķa,

Michailovas pag. piederīgās Fevionijas
Vasilija m. MakaroVas notariālais testa-
ments, ar kufu testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Vladimiram
Alekseja d. Petrovam ar apgabaltiesas
1924. g. 28. nov. lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekam Vladimiram
Alekseja d. Petrovam.

Daugavp., 28.sept. 1925.g. LNsl010a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

13961 Sekretārs J. Kangurs

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2. Iec. miertiesn,
pamatodamies uz civ. lik. 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p., uzaicina
1922. g. 24. aprilī mirušā Haima Kadiša
Berka d. Levinsona mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības uz at-
stāto Daugavpilī nekustamo īpašumu
augšā min. miertiesn. sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības .Vēstnesī".

Daugavpilī, 28. septembri 1925. g.
13723 Miertiesnesis D u c m a ns.

Latgales apgabaltiesas,

Rēzeknes apr. 3. Iec. miertiesa,
kura kamera atrodas Rēzekne, saskaņa
ar savu 1925. g. 30. sept. lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sej.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. p. ar šo uzaicina
1923. g. 23. septembrī mirušā Nikifora
Kuzma d. Maslenikova mantin. pieteikt
pie minētā miertiesneša savas man-
tošanas tiesības uz palikušo pēc nel
Rēzeknes apr., Maltas pag. nekustamo
īpašumu, seš^r mēnešu laik ā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*
14361 Miertiesnesis J. K r a u 1 i s.

Latgales apgabaltiesas
iangnplls apļoja 7.ietirjig» miertiesnesis
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925. g. 28. sept.
lēmumu, paziņo, ka pec 1912. gada
5. janvafa mirušā Jēzupa Ignata dēla
Bogdana ir palicis mantojums, kujš at-
rodas Daugavpils apr., Dagdas pagastā,
Rapšu ciemā, kādēļ uzaicina 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 Vēstnesi."

BIL. 115. 28.sept. 1925. g. Ne3342

13978 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītais

«ziņo, ka *26 oktobri 1925. g., pnUtst,
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela Nš 136,
pārdos otrā ūtrup- Jāņa Lūkasa
rimanio mantu, sastāvošu no zāģu ga-
tera un novērtētu par Ls 2000.

feifinat sarakstu, novērtējamu, kl ari
*ņskntit pārdodamo cianU var!» pir-
3of"t?as dien» uz «i<- w».

Rīgā, 20. oktobiī 1925. g.
15094 TIpsk t*tvlrt G r i n f e I d s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Donas zemes bankas aizgādņu lū-
gumu, pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. un saskaņā ar savu
1925. g. 1. oktobfa lēmumu, uzaicina
obligācijas turētāju, kufa izdota par
5600 rbļ. uz Donas zemes bankas vārdu
un 30. martā 19)2. g. nostipr. uz Mar-
tam Jāņa d. Dancigeram, pieder, nekust,
mantas Kuldīgas apr. Žvārdes pag..Braiska
Ns 11" māju ar kreposta M- 3477, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."
ierasties tiesā, līdzņemot minēto obli-
gāciju.

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

Liepājā, 3. okt. 1925. g. Ns711/25
Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1 d t s

14147 Sekretārs A. K a sp e rovičs.

Liepājas apgabaltiesa.
uz Jāņa Apšlintes un citu lū-
gumu un pamatojotes uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p.p. un savu 1925. g.
1. oktobra lēmumu, uzaicina obligāciju
turētāju, kuras izdotas: 1) par 450 rbļ.
uz Jēkaba Mārtiņa d. Blāze vārdu un
2) par 500 rbļ. uz Eduarda Ernesta
d. Šultnera vārdu un 1) 30. septembrī
1910. g. un 2) 7. janvārī 1911. g.
nostiprinātas uz Jānim Kristapa dēlam
Dermakam un Annai Jāņa m. Dermak,
pieder, nekust, mantas Ventspils apr.,
Sarkanmuižas pag. (Ventspils pilsētas
rajona ar krep. Ns 4799), kādi parādi
vel apgrūtina ari nekust īpašumu ar krep.
Ns 6016 — sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī," ierasties tiesā,, līdz-
ņemot min. obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādus

atzīs par samaksāt, un pašas obligācijas
par iznīcinātām, piešķirot lūdzējiem
tiesību pieprasīt parādu > iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 6. okt. 1925. g. Ns 643/25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.

14162 Sekretārs A. Kasp erov i čs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 24. sept. 1925. g
pamata uzaicina 1919. g. 20. maijā
Sarkanmuižas pagastā mirušās Ortes
(Oces) Jura meitas Veckrāce (ari
Krāce) mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības jeb
prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt
vijas 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, 2. okt. 1925. g. Ns 970 m/25
Priekšsēdētāja b. v.

A. K i r š f e 1 d s.
13935 Sekretārs A. Kasperovičs,

liepājos apgabaltiesa,
uz Jāņa P o r g a i ļ a lūgumu un pa-
matojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
un civ. proc. lik. 2083—2084. p. p.
un savu 1925. g. 1. oktobfa lēmumu,
uzaicina obligāciju turētājus, kūjas iz-
dota*: 1) par 400 rbļ. uz Ernsta Krista
d. Eikerta vārdu; 2) par 3000 rbļ. uz
Anša Anša d. Eikerta vardu un 3) par
6680 rbļ. uz Otto Jāņa d. Birznieka v.
un 1) 1907. g. dec; 2) 1914.gadā
26. martā un 3) 1914. g. _3i. marta, no-
stiprināta uz Jšn m Jufa dēlam Porgailim
piederošas nekustamas mantas Kuldīgas
apr., Skrundas pagastā ,111it Ns 39'
mājām, ar kreposta Ns 3544 —
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas _ dienas .Valdības
Vēstn. " ierasties tiesā, līdzņemot minētas
obligācijas dēļ iemaksāto Ls 56,38,
t. i. parādā ar procentiem saņemšanas^Pie kam tiekaizrādits, ka pec minēta
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījuma, parādus
atzīs par samaksātiem, piešķifot lūdz.
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 5. okt. 1925. g. Ns 671/25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.

14152 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgaUalt. 1.civlinodaja
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata uz Jāņa
Teodora d. Krivošejeva lūgumu,
viņa prasības lietā pret Varvaru
Krivošejevu, dzimusi Borisova, par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītāja nav zināma, ie-
rasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī.*

Pie lūguma pielikta Višķu pagasta
valdes parlieksme Nš4560 un noraksti,

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

Daugavp., 1925.g. 6.okt.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

14170 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 1925. g _ 19. sept. lēmumu,
uz likuma par biedrībām 17. p. pamata
reģistrēti Ludzas htviešu biedrības
statūti un ievesti bezpeļņas biedrību
reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Ludzā.

Daugavpilī, 1925. g. 23. septembrī.
Reģistrācijas nod. pārz. D ā v u s.

13965 Sekretāra v A. Auziņ.

Daugavp. apr. 4. iec. miertiesn..
saskaņā ar savu lēmumu 28. septembri
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 14U1. un 1402. p.p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p.j, ar šo uzaicina
9. maijā 1924. gadā mirušā pilsoņa
Justiņa Oduma d. V e r d e n a mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesibas uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa nāves Daugavpils apriņķī, Kolupes
pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritibas sešu_mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
1S977 Miertiesnesis K. Avens.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr. 4. iec. miertiesa
pamatodamies uz civ. proc. Iik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 1. oktobfa
lēmumu uzaicina 1924. g. 3. maijā
mir. Marijas Napoleona m. Voznickas
mantiniekus, pieteikt , savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamerā Viļānos,
uz atstāto mantojumu Rēzeknes apriņķī,
Ružinas pagastā, Luknas muižā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī.'

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
14430 Miertiesnesis D u k a ļ s k i s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. iec. mierties.
ku[a kancleja atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņa ar savu lēmumu 28. sept.
1925. g. uzaicina 1923. g. 7. oktobri
mirušā Pētera Jāņa d. Zepa manti-
niekus, pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augša minētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstato kustamo un neku-
stamo mantību, atrod.Rēzeknes apriņķa,
Borkovas pag.^ sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.*.

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

28. sept. 1925. g. Ns3797
13984 Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 6. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 28. sept. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1239. p.,
paziņo, ka pec 1889. g. 23. dec. mirušā
Augusta Jāņa d. Grundana ir palicis

mantojums, kurš atrodas Daugavpils
apriņķi, Skaistas pagastā, Mazo-
Vēveru sādžā un sastāv no 15 de-
setīnām zemes un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu būtu kādas tie-
sības, kā mantiniekiem, pieteikt tādas
miertiesneša kamerā Krāslavā, Polockas
itlāNs52, — sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vestn."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 28. sept. 1925. g. NsC.1.582/25
14411 Miertiesnesis 'paraksts) .

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis,

pamatojoties uz Almas Otilijas O ši ņ
lūgumu un civ. likumu X. sējuma
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
ar šo paziņo . ka pēc mirušā 1918. g.
15. oktobrī Jēkaba Jāņa d. Oša (.Ošina)
ir palicis mantojums, sastāvošs no
zemes un ēkām Unguimuižas pagastā,
Upsargu mājās un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu būtu kādas tiesības,
pieteikt tās minētam miertiesnesim
viņa kancleja Krustpilī sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī "

Krustpilī, 1925. g.2. oktobrī. Nš 2786
13979 Miertiesnesis (paraksts).

Pr/eltuies-Vainoiies lec. miertiesn.,
saskaņa ar savu 1925. g. 28 * septembra
lēmumu un pamatodamies uz krim. proc.
lik. 846.-848 p.p.

meklē.:
1) Olgu Mīci Mālēs m. Čīče, dzim.

1908. g., luterticīga, čigāniete, Latvijas
pavalstniece, agiak ieozīvojuse Liepājā,
Lazareva ielā Ns 95, apsūdzēta pēc sod.
lik. 269. p. 1. d. (Krim. akts Ns 449 —
1925. g.);

2) Pēteri Bronskusu, kūja tēva vārds
nezināms, dzim. 1902. g.. Lietavas pa-
valstnieks, katoļticīgs, pēc nodarbošanās
laukstrādnieks, aps pēc sod. lik. 581. p.
(Krim: ak<s Ns 495 — 1925. g.);

3) Herbertu Jāņa d. Eglīti, 20 g.
vecu, latvieti, luterticīgs, piederīgs pie
Cēsu apriņķa Jaun-Raunas pagasta, bez
noteiktas nodarbošanās, agrāk iedzīvojis
Ulmales pag., Aizputes apr., apsūdzēts
pēc sod. lik. 397. p. l.d. (Krim. akts
Ns 465 — 1925g.);

4) Eduardu Jēkaba d. Strēli, dzim.
18^4. g., latvietis, dzim. Lietavā, Mo
žei'ru apr. llaķu pag. Stupiņu sādžā,
apsūdzēts pec sod. litc. 139., 262'. un
284. p. p. (Krim. akts Ns 337— 1925. g.)

Katram, kam zināma meklējamo per-
sonu dzīves vieta, bez kavēšanās jā-
ziņo par to Priekules-Vaiņodes iecirkņa
miertiesnesim vai tuvākai policijas
iestādei.

Priekulē, 1925. g. 28. sept. Ns 183
13685 Miert. v. i J. Gertmans.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Mordcheļa Tancheļa dēla L e i f e r a
lūgumu, par nekustamās mantas, sastā-
vošas no tiesībām uz pilsētas zemes
gabalu, p!atībā _49 kvadrat asis, dzimts
lietošanu, ar ēkām un visiem citiem
piederumiem, atrodošos Daugavpilī,
3. pilsētas iecirknī, 90 kvartālā, Ns 8,
lit. „a", Miera un Ventspils ielu
stūrī ar policijas Ns 43/64, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
,Valdības _ Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzējs _ var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par
noradītas nekustamas mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstri-
damas _ pārdošanas _ un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. _ g 6. okt. Ns 23205.
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

14176 Sekretārs A. Bergs.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 29. zeptembrī ap-
stiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Rikļa Josifa m. Meerovič iegu-
vusi no Feigas Peisacha m. Koldovskas
par Ls _990,— dzimtslietošanas tiesības
uz pilsētas gruntsgabalu 615/» kv. saž.
un dzimtsīpašuma tiesību gruntsgabalu
60/? kv. saž. platībā ar ēk'am Daugav-
pilī, II iec. Ns 6 lit. ,b" un Ns 7, Vak-
zāles ielā zem polic. Ns 38.

DaugavpHī , 1925. g. 30. sept. Nš 19134
Vecāka notāra vietā, viņa palīgs

13968 E. Kriķis.
Sekretārapal. pag. v. i. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz!925. g. _29. septembrī ap-
stiprināta pirks mas-pardošanas ī guma
pamata Vssiliis Gerasima d. Koļesiikovs
ieguvis no Veronikas Fabiana neitas
Lavinskas par Ls 159,— dzimtsīpaširnā
pilsētas gruntsgabalu 140Vs kv. -,až.
platībā ar >kām Daugavpili, III iec. 57
k.v. Ns 3 lit. S II Bulvāru ielā zem polc
Ns 9.

Daugavpilī, 1925. g. 30. sept. Ns 1913i
Vecākā notāra vieta, viņa palīgs

13966 E. Kriķis.
Sekretāra pal. p. v i. A Neikene

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 29. septembri
apstiprināti pirkšanas-pārdošanfs līguma
pamata Ivans Nikolaja d Michej-vs ie-
guvis no Varvaras Jakova m. Micheje-
vas par Ls 60t,— viņai piederošās tie-
sības nekustama īpašumā pastāvošas no
zemniekiem piešķirtās šņoru zemes 9
oes. 2232 kv. saž. platībā un tiesības
uz 3/5 > d. koplietojamos tbjektos Dau-
gavpils apriņķa, Maļinovas pagastā Li-
pinišku sādžas zemes lobežās.

Daugavpilī, 1925. 30. g. sept. Ns 19132
Vecāka notāra vietā, viņa palīgs

13967 E Kriķis.
Sekretāra pal p. v i A. N e i k e n e.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka aiz valdīšanas noilguma už
1926 g. 9 mājā pie Daugavpils no-
tāra P. Zibina noslēgtā noilguma akta
Ns 18. pamata, EUa-Elizabete-Anna Gen-
ri:ha-Vilhelma m. Stepanovič ieguvuse
Daugavpilī, 68 kvartālā a) zem Ns 4
lit. „b- — dzmtsīpašuma gruntsgabalu
H21/7 kv. saž, platībā un b) zem Ns 4
lit. ,d" uz dzimtslietošanas tiesībām
gruntsgabalu 28/4 kv. saž. platļbā.
Minētais akts ievests Jaunlatgales apj-.
zemes grām. reģistri Ns 3711 (XVIII sēj.).

Daugavpjii, I9'<<5. g. 29. sept. Ns 18901
Vecāka notāra vuta, viņa palīgs

137 8 E. Kriķis.
Sekreara pal. p. v. i. A Neikene.

taigas apgabaltiesa" 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

?a«ifeo, ka 27. oktobrī 1925. g., pn ks'en
1 dienā, Rīga, ' ačpl š« iela Ns 1, dz. 15,
L Maita un Steina leā pārdos Vol-
demāra Akermaņa -tustsmo mantu,
sastāvošu uo mēbelēm un novērtētu
par Ls 256.

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

Rigā, 12. oklobri 1925. g.
15089 liesu izpild k. Krebs.

R<yw« »pgaualtsee**« 3 iecr<*ja
tiesu izpildītais

pmiņo, ka 27. oktobri 1925. g., trolksien
10 dienā, Rīgā, Avom ielā J* 47, dzelzs
izstrād. darbn. pārdos Gendeļa Reich-
rudeļa kusiam- *-asta ' * «v. no dzelzs
griežamam mašinām un šķērēm un cc-

Si'tfjD r-?> r ļjr 580.
Izzināt sarakstu novērtējumu, kS ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pā*do-
san.s diea uz v.etas

.ujļa, 20. oktobri iw25 g.
5093 ļli6»u tzUk G r i n f e 1 d

' fcgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu iipiidītāj®

paziņo, mi 28.oktobrl ifeud. &., pulksten
1 ai( nā 5?īga, Tējas ielā Ml, pārdos

Leiba K r ii g e r a kustamo mantu «*-
stāvu'u "O elektriskiem motoriem un
līmes giiežamās maši.us un novērtētu
pa- U 224 —

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

Rīgā, 20 ontobrī 1925. g.
15090 Tiesu izpild Q r i n i e I d s.

Rīgas apgabaltiesas
3. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 28 oktobrī 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Vitebskas ielā Ns 14,
pārdos Jēkaba Z ā ģ e r a kustamo
mantu, sastāvošu no zirgiem un vāģiem
un novērtētu par Li 800.

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

WgĶ 20. oktobrī 1925. <?.
15092 Tiesu izpild. Grinfelds.

Rīgas apgabali, 6. ies. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 28_ oktobri š. g., pulksten
10 dienā, Rīga.. Kr. Barona Ielā Ns 3,
veikalā, Calke Levita lietā, pārdos
Ābrama Še e r a kustamo mantu , sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls _700.—

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

Rīgā, 8. oktobrī 1925. g.
15101 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.



Rigas apgabaltiesas 6 iecirkņa
tēsu tepitdītāt

pazitp. ka 28. oktobrī 1925. g., pulkst.
10 dienā ^igž, Kr. Berona ielā M 3,

veikala, Calke Levita lietā, nērdoi
Ābrama Seera vustam .,»'? 'mtf-
vcJ»' '" manufaktūras un novērtētu oai
Ls 700.-

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

Rīgā, 8. oktobri 1925. g.
15100 Tiem; ItpIM. .1 Zlrže I s

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr,
1. iec. tiesu izpildītājs

pa.Iju, ka 30. oktobrī 1925. R,
ptf'Hsten 11 diena, Rīga, Dzirnavu jēlā
Ns 37, pārdos Helenei Krūze
piederošo kustamo aiantu, sastāvoša
no vērtslietām, zelta papirosa maka un
briljanta saktas un novērtētu pai
Ls 45t.

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

Rīgā, 19. oktobri 1925. g.

15095 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

p«»?'i k* 28. oktobrī 1925. g
pulkst*;-- 10 diena, Rīgā , Kr. Barona
ielā N* 3, veikalā, Calke Levīta lietā
pārdos Ābrama Šeera kustamo
mantu, sastāvošu no manuiakturas un
novērtētu par Ls 7P0.—

?*z?nāt sarakstu, nov^rtt-ļumu, k5 ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pit-
došertm dienā n« vietas.

Rigā, 8. oktobrī 1925. g.
J5099 Tiesu izslīd J. Ziržel»

ligas mmum i\n.\\m \imm
paziņo, ka 29 oktobrī 1925. g., pulksten
10 rīt? , Rīga, Kr Barona ielā Ns 3,
veikala, Lazara Rubinsteina lietā, pāt-
ri os Ābrama Šeera kustamo mantu,
sastāvošu r.o manufaktūras un novērtētu
par Ls 700.—

Izzinit sntakstu, ? fvi'rtējumu, kā ar-
apskatīt pārdodamo manlii. vārē,-? pārdo
ļums difnē uz vietas

RīSfā, 8 oktobrī 1925 g.
15096 Tiesu izpild. J. Z i r g e 1 s.

Rīga® apgaitai*. 6. i®o. tmm
izpildītā!?»

paziņa, ka 29 oktobri 1925. g>, pulkst.
10 dienā, RH» i Kr. Barona ielā >6 3,
veikalā Arona Rubinsteina un Zālamana
Trenbacka lietā, pārdos Ābrama
Seera jsasiamo mantu, sastāva Su no
manufaktūras un novērtēto pm Ls 125.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskati! pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vielas.

Klgā, 8 oktobri 1925. g.
15097 Tie »i izpild J. Z i r ģ e 1 s.

6

Rigas ap^uĻjalt. . iec tia.*ij
izpildītājs

paziņo, ka 20. oktobrī 1925. g.,
pulksten 10 diena, Rīg,\ Kr. Barona
ielā Nš_ 3, veikalā, Lazara Rubinsteina
lietā, pārdos Ābrama Šeera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 700.—

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

Rīgā, 8 oktobrī 1925. g.
15098 lesu i*niJd. J. Z i r £ e 1s.

[ Otu iestāžu MnāM. ļ
īliio siikli Spļauta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
28. oktobrī 1925 g., pulksten 11 dieni!,
Rīgā, Stabu ielā N» 19, dz. 25,

pirtos «alrtksolitairt
Šenkma a Gotliba kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 252 un sastāvošu no
bufetes, viņa 1924. g. proc peļņas
nodokļa segšanai.

Rīgā, 20. oktobri 1925. g.

15086 Piedzinējs H e i bo v i č s.

Tiešo nod. departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 29. oktobri 1925. g., pulksten
2 dienā. Rīgā, Marstaļu iela Jft 7,

pārdos vairāksolīšana
G e n i še r a Ābrama kustamo rnantii,
novērtētu par Ls 1899 un sastāvošu
no 300 metru vilnas drēbes, viņa
1923. g. °/o peļņas nodokļu

segšanai.
Rīgā, 20. oktobri 1925. g.

15087 Piedzinējs Heibovičs.

U Bololln flepartuim «tā
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 29. o kto b r i 1925. g., pulkst. 1 d.,
Rīgā, Marstaļu ielā Ns 20, dz. 5,

pirtos «filrtRsolīianl
Vassermana Hirša un Rozenblatta Josna
kustamo mantu, novērtētu par Ls 4355,85
un sastāvošu no galantērijas un adatu
precēm, viņa 1923. un 1924. g. proc.

peļņas nodokļu segšanai.

Rīgā, 20. oktobrī 1925. g.
15088 Piedzinējs Haibovičs.

IZSOLE.
Intendanturas mantu darbnīca izdod piegādāt:

1) Mēteļu un svārku pogas lielās, vid'jās un; mazās apm. 1770 erossu
H x"T, " aPŽerbu poeas lie'ās un mazās ... 653) Virsbikšu pogas lielās un mazās 35504) Veļas pogas lielās un mazās 1710 *
5) 'ostu t uētājus - kāšus i 79 gab.0) Šauteņu siksnu kāsīšus Ns 282 . . 1327) Mēteļu kāsīšus ar elpām [ 223 pār.
8) svārku kasisus ar cilpām [ ngi9) Virsbikšu kasošus ar cilpām * 350 !

l") » sprādzes 350 «ab
11) Uzkabes akalumus:

.... *>u gao.

a) dažādus sprādzes un kāsīšus 252285
b) dažādas plāksnes . 344fc00
c) dažādas pogas un pusriņķus * 87100 l
d) dažādas pogas un actiņas....... . 408^0 kmpl.

,os $- S kapara kniedes 300 klgrm12) Tērauda stīpiņas cepurēm , 380 .13i Lidotāju uzvalku sprādzes lielās un mazās . . , 1650 gab
14) Sprādzes piešu siksnām 1400O
15) Laužņus ar ķēdīti I50 kmpl.
5 |;-:aP flus-J ēdes 150 gab.

17) Sturilksu ķēdes , 40 ,
, _ 'ZS0le n0,'ks 1925. g. 6. novembrī, pulksten 10, intendanturas mantu darb-nīca, Rīga, Baldones ielā Nš 1.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aizzīmagotās aploksnēs ar uzrakstu: .Uzmetāla izstrādājumu izsoli 1925. g. 6. novembrī', kā ari lūgumi dēļ pielaišanas
mutiska izsole, nomaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami intendanturas mantu darb-
nīcas priekšniekam, Rīgā_ Baldones ielā Nš 1 līdz 1925. g 6 novembrim, pulk-
sten 10, vai izsoles diena izsoles komisijai pirms izsoles aUlāšana'.

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties intendanturas mantu
darbnīca darbdienās no pulksten 9—15. 15026

Kara būvniecības pārvaldes Liepājas grupa,
Liepājas kāja ostā, Lāčplēša ielā Ns 24 — 3. novembrī 1925. g., pulksten 11,

pārdos vairāksolīšanā
dažādas nevajadzīgas un nederīgas grupai mantas
kā vecu dzelzi, vecu čugunu vecu misiņu, elektr.
materiālus, mucas un skārdu,asenizac. mucas u.t.t.

Izsole bus mutiska un rakstiska
Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, ka ari lūgumi, d"ļ pielaišanas

piedalīt es mutiskā izsolē, ap-raksāti ar 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami grupas
kancleja, izsoles dirna līdz pulksten 10l/a-,

Par piedalīšanos vairāksolīšanā jāiemaksā drošības nauda Ls 100.—.
Mantas var apskatīt un tuvākus paskaidrojumu? sniedz Kara būvniecības

pārvaldes kancleja, Lie-ājis kara ostā, darba dienās no pulksten 9—15. 15C28

Lleplias - Glūdas tztaļa būves valde
—————————— izsludina —^——————

riā&stistzu l5m

KONKURENCI
uz mākslīgo būvju (tiltu un caurteku) darbiem
(izņemot dzelzs konstrukcijas) — Liepājas -Glūdas dzelzsceļa būvei I. iecirkņa
robežās no 0. rīdz 84. klm, skaitot no Glūdas, sadalot minēto iecirkni trīs uz-
ņēmēju gabalos, apm. 28 km katrā. Mazākā izdodamā'vienība ir viens uzņēmēja
gabals. Konkurences dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 12.00U.— par
uzņēmēja gabalu, kuras vietā var ari stāties Latvijas bankas garantja.

Rakstiņi piedāvājumi segtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz Lieprjas-Glūdas
dzelzsceļa būves I iecirkņa mākslīgo bāvju darbu konkurenci 29 oktobri I925.g.*
jāiesniedz būves valdes karclejā, Dzelzsceļu virsvaldē, istaba j« 220 ne vēlāk, kā
līdz pulksten 12 dienā, 29_ oktobrī 1925. g.

Tuvākas ziņai dabūjamas darbdienas no pulksten 11 līdz 13 būves valdes
techniskā da'ā, Dzelzsceļu v-rsvaldē. Rīgā, Gojoļa ielā Nš 3. 'stabā N? 303. 2

Smiltenes virsmežniecība
25.novembrī 1925. g.„ Smiltenes pag. valdes telpās

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pec ulatibas un celmu

skaita:
I. iecirkņa mežniecības — Smiltenes novadā, pavisam 16 vienības, vērtībā

no Ls 6.— līdz Ls 153.—.
III. ieci kņa mežniecības — Vizlas novadā, pavisam 7 vienībis, vertibā no

Ls 68— līdz Ls 353.—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-

bas naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no

pilnas nosolītās sumas. _
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātas vienības

sēc saviem ieskatiem. .
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.

15065 imiMenes gfasmežrriecīfco.

Šliteres «irsmežniecība
pārdos mutiska izsole

I g 24 novembrī, Dundagas pagasta valdes telpās,

augošu mežu un numurētus kokus pēc platības
un celmu skaita,

I iecirkņa mežniecībā, Kolkasraga novadā pavisam 3 vienības, vērilbā no
Ls 850— līdz Ls 1580- J_ ~ . .. _ ....

II. iecirkņa mežniecībā, Ezermuižas novada, pavisam 3 vienības, vērtība no
Ls 3090— līdz Ls 8425-. ,„ . -K - ... -

III. iecirkņa mežniecībā, Sūdes novadā, pavisam 12 vienības, vērtība no

Ls 1250— līdz Ls 9580—. ,_ , . .. -.. . -
IV. iecirkņa mežniecībā, Šliteres novada, pavisam 1 vienību, vērtība

Ls 2760.-

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā,
Pie izsoles pielaidīs personas. kujas iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-

šības naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10»/o

no pilnas nosolītas sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinās vienības

pēc
"ļ^-^J^VirHnežniecības kancleja un pie iecitkņu mežziņiem.

Šliteres virsmežniecība.
I49oo

lauksaimniekiem noderīgus

25 zirgus un 7 kumeļus
Pārdo; mutiskā izsolē "airāksolitājiem

Kurzemes divīzijas intendantura, Liepāja, kara osta Kalpaka bulv. Ns 8, š. g.
15066 6. novembri, pīkst. 10 ntā.

Risas pilsētas būvvalde
ar šo aiz ada, ka uz pastāvošo buvnoteikumu pamata apstiprinātie projekti
dažādu būvdaibu iziešanai vel

nedod namīpašniekiem tiesību
uz īrrieku izlikšanu, kūja var r.otikt uz īres važu attiecīgo lēmumu pamata, pēc
lietas noskaidrošanas katrā at-evišķā gadījumā caur ires valdes ekspertiem.

Būvvalde, 1925. g. 20. oktobri. 15102

Vecmulžas ^inmežnieclba
pārdos mutiskā izsolē
1925. gada 21. novembrī, pulksten 12 dienā, Tomes pag. valdes telpās, c. Ogri,

augošu mežu, sausus, kritušus un vējā gāztus
kokus pēc platības un celmu skaita:

III iecirkņa mežniecībā:
Tomes novadā — 1 vienība, pēc platības 4,60 ha, vērtībā Ls 2820.— un
pec koku skaita 696 t kokus, sadalītus 13 vienībās vērtībā no Ls 60.—
līdz Ls 500,—.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības

naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas
nosolītas sumas.

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

Tavākas ziņas virsmežniecības kancleja — Zvirgzdas muižā un pie 3. iec.
mežziņa — Tomes Zarukalnā.

14989 'Vecmuižas virsmežniecība.

Vecmulžas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

1925. gada 26. novembri, pulksten 12 dienā, Baldones muiža

sekvestrētus dēlus un nomaļus
sadalītus 13 vienībās, vērtībā no Ls 7.— līdz Ls 48.— no kurām 12 vienības

atrodas Baldones muižā un 1 vienība Vecmuižas pag., Zīļu mājās.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komuijai 10°/o dro-

šības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja — Zvirgzdas muižā.
14990 Vecmuižas virsmežniecība.

Nītaures virsmežniecība

pfirdos mutisks izsolē
1925. g. 23. novembrī, Nītaures pagasta valdes telpās,

augošu mežu, sausus un vējlauztus kokus valsts
mežā un uz jaunsaimniecību likvidējamiem gab.

pec platības un celmu skaita:

II iecirkņa mežniecībā, Nītaures novadā, pavisam 32 vienību, vērtībā no
Ls 6,- līdz Ls 1146—;

III iecirkņa _ mežniecība, Jaunpils, Kliģenes un Jaunberzu novados, pavisam
7 vienības, vērtībā no Ls 112,— līdz Ls 1037,—;

IV ie-irkņa mežniecībā, Mālpils, Bukas uz Rikteres novados, pavisam 16
vienības, vērtībā no Ls 135,— līdz Ls 2246,— ;

V. iecirkņa mežniecībā, Ķēču un Kosas novados, pavisam 6 vienības,
vērtībā no Ls 539,— līdz Ls 1122,—.

Izsoles sakums pulksten 12 diena.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemakses izsoles komisijai 10°/o dro-

šības naudas no novēitētās sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt no izsoles izsludinā'ās vienības
pēc saviem iskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
14906 Nītaures virsmežniecība.

Engures virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē
1925. g. 19. novembrī, ,TaIsos, Talsu apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes telp.,

Rīgas ielā Ns 24.

augošo mežu, ns i faunus kultus
pec platības un celmu skaita:

I. (Valdegales) iecirkņa mežniec bā Sasmakas un Valdegales novados,
pavisam 56,37 ha, novērtētus par Ls 69,516.— , sadalītus 49 vienībās, vērtībā no
Ls 26.— līdzLs 4560 —.

II. (Sķedes) iecirkņa mežniecība, Odres, Vilkumuižas, Auduma, Garlenes
un Iģenes novacos, pavisam 14,7* ha un 733 numurētrs kokus, novēitētus pa-
visam par Ls 7032.— un sadal tus 47 v.enībās, vēitibā no Ls 10.— līdz
Ls 841.-.

III. (Nurmuižas) iec. mežn^ Lielmeža nov., un Čužu birze, pavisam 34,00 ha
un 7181 numurētu koku, novērtētus pavisam par Ls 12,987.— un sadalītus 28
vienībās, vērtībā ro Ls 48 — līdz Li 1580.—.

IV. (Ugjņu) iecirkņa mežniecībā, Engures novadā, pavisam 7 35 ha un
10237 numurētus kokus, novērtētus pavisam par Ls 5622 un sadalītus 11 vienībās,
vērtībā no Ls 160— līdz Ls 940.—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā Pie izsoles pielaidis personas, kufas
iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētas sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°;o no pilnas nosolītās sumas.

Drošības naudas sāks p'eņemt no pīkst. 11 no rītā.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības

pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Odres muižā un pie I iecirkņu

mežziņa Valdegales Tūkos, pie II. iec. mežziņa Šķēdes mežmuižā, pie III. iecirkņ r
mežziņa Nurmuižas Kapu mājā un pie IV. iecirkņa mežziņa Uguņu meža muižā.

Mežs apskatāms uz vietas pie attiecīgiem mežsargiem.
15024 £ntļuw:es virsmežniecība.



Rigas prefeeturo
izsludina par nederīgām sekosas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Nš 166215 no
Rigas pref. uz Vladislava Antona d.
Lisovski-Sumski v.; 2) Nš 60689 no
4. pol. iec. uz Kārļa Friča d. Unne v.;
3) Nš 199685 no Rīgas pref. uz Teodora
Jura d. Šiliņa v.; 4) Nš 220138 no
Rīgas pref. uz Aleksandras Vasillja m.
Likum v.; 5) Nš 144526 no Rigas pref.
uz Matildes Jāņa m. Buš vardu;
6) Nš 48252 no 10. pol. iec. uz Līnas
Friča m. Kester v.; 7) Ns 188222 no
Rīgas pref. uz Marijas Mārtiņa meitas
Opman v.; 8) Ns 102813 no 10.pol.
iec. uz Jāņa Andreja d. Punka vardu;
9) Ns 1468 no Sarkaņu pag. valdes uz
Pēteja Andreja d. Rudzīta vardu;
10) Nš 26649 no 9. pol. iec. uz Minnas
Pētera m. Bērziņ v.; 11) Ns 699 no
Mazstraupes pag. v. uz Hildas Pētera
meitas Ozoliņ v; 12) Nš 207504 no
Rīgas pref. uz Nikolaja Jāņa d Augusta
vārdu; 13) Ns 66925 no 5. pol. iec. uz
Alfrēda Indriķa d. Laube vārdu;
14) Ns 185194 no Rīgas pref. uzKIi-
mentija Benedikta d. Darguš vardu;
15) Ns 153154 no Rīgas pref. uz Ana-
stasijas Alekseja m. Daugelenok| v.;
16) Ns 820 no Aizputes apr. pr-ka pal.
1. iec. uz Peteja Jāņa d. Tetera vārdu;
17) Nš 754 no 2. pol. iec. uz Minnas
Jāņa m. Enke v.; 18) Nš 167927 no
Rīgas pref. uz Juliusa Mārtiņa d. Lass-
maņa v.; 19) Nš 65595 no 3. poL iec,
uz Annas Feoktisia m. Košinas vardu;

20) Nš 125911 no Rīgas pref. uz Ste-
fānijas Franča m. Siņica v.; 21) Nš27088
no 8. pol. iec. uz Katrīnes Pelējām.
Auziņ y.; 22) Ns 25085 no Liepājas
pref. uz Rozālijas Ernesta m. Balod v.;
23) Ns 22954 no 12. pol. iec. uz Jūles
Jāņa m. Šulc v; 24) Ns 3816 no Kul-
dīgas pils. pol. uz Jankela kika dēla
Hiršberga v.; 25) Ns 150137 no Rīgas
pref. uz Davīda Jāņa d. Frīde vardu;
26) Ns 234994 no Rīgas pref. uz Ellas
Friča m. Ezermal v.; 27) Ns 3659 no
Jaunjelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec. uz
Annas Marcinkevič v.; 28) Ns 341 no
Savienes pag v. uz Vernera Jēkaba d.
Čukana v.; 29) Ns 98379 no_3. pol iec.
uz Austras Nikolaja m. Plūme vardu;
30) Ns 135996 no Rīgas pref. uz Na-
deždas Ļeva m. Levenson vārdu;
31) Ns 137354 no Rīgas pref. uz Ro-
landa Kārļa d. Knoppe v.; 32) Ns 213265
no Rīgas pref. uz Augusta Jāņa d.
Kalniņa v.; 33) >& 202869 no Rīgas
pref. uz Zelmas Nachmaņa meitas Šero-
vic vardu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
Tr".„ un 2. oktobrī 1925. gada ai
Nš 10179.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
14279 Pasu nod.darbv. Grinbergs.

pārdos
pils. H ildebr and a kustamo mantu,
sastāvošu no kapara ūdens baķa ar
vāku un 2 krāniem, novērtētu pai
Ls 18,—.

Zilupē, 17. oktobrī 1925. g.
15005 Priekšnieks (paraksts).

Ventspils apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu iekšz.
pasi Ns 426, izdotu no viņa 15. aprilī
1920. g. uz Edas Pētera m. Krūmiņ v.

Ventspils apr. pr-ka pal. 1. jec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu, iekšz.
pasi Nš 797, izdotu no viņa 10. jūnijā
1920. g. uz Jāņa Ernesta d. Cīruļa v.

Latvijas universitātes leģitim. kartiņa
Ns 5078, uz Mariannas L e j i e t vārdu,
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta
par nederīgu. . 15076

Ventspils apr. priekšn. pal. 2iecirknī
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi H$ 232, izdotu no Puzes
pagasta valdes 1920. g. 19. maijā uz
Alvines Miķeļa m. Iesalniek v. 14053

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu, Latv,
iekšz. pasi Ns 740, izd. no Dundagas
pag. valdes 1920. g. 7. jūlijā uz Kārļa
Friča d. Kenigsvalda v. 13801

Zilupes iecirkņa policijas p- kšn
paziņo, ka 6. novembrī š. g., pulksten
12 diena, Zilupes iecirkņa polic. telpās,

Zilupes polic. iec. priekinieks
paziņo, ka 6. novembrī 1925. g., pulksten
13 dienā, Zilupes ieciikņa policijas telpās,

pārdos
revolveri .Braunin" sist. Ns 591302.

Pamats: Ludzas apriņķa priekšnieka
priekšraksts Ns 1703, no 2. marta
1925. g. v

Zilupē, 17. oktobrī 1925. g.
15006 Priekšnieks (paraksts).

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nederīgu nozaudēto Šeines
Remen ārzemes pesi Nš 35, izdotu
3. janvāri 1925. g. Rīgā. 15075

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Ventspils apr. pr-ka pal. 2._ iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latvijas
iekšz. pasi Ns 1285, izd. no Dundagas
pagasta valdes 1921. g uz Emilijas Jāņa
m. Lindenberg v. 14052

Kara būvniecības pBiualdes Llepllos grupa,
Liepājas kara osta, Lāčplēša iela Nš 24, 1925. gada 3. novembrī, pulksten 11,

pārdos vairāksolīšanā
dažādas nevajadzīgas nederīgas grupai mantas, kā: vecu dzelzi, vecu čugunu,
vecu misiņu, elektriskus materiālus, mucas un skārdu, asenisacijas mucas u. t. t.

Izsole būs mutiska un rakstiska.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, dēļ pielaišanas

piedalīties mutiskā izsolē, apmaksāti ar 40 santimu zīmognodokli, iesniedzami
grupas kancleja, izsoles dienā līdz pulksten 10,30.

Par piedalīšanos vairāksolīšanā jāiemaksā drošības nauda Ls 100,—.
Manras var _ apskatīt un tuvākus paskaidrojumus sniedz kara būvniecības

pārvaldes kancleja, Liepājas kāja ostā, darba dienās no pīkst. 9 līdz 15. 15027

Daudzevas virsmežniecība.
papildinot savu sludinājumu .Valdības Vēstneša" šī gada 224. numura, ztņo, ka

bez minētām izsoles vienībām,

pārdos mutiskā izsolē:
1) 1925. g. 9. novembrī, Daudzevas pagasta valdes telpās, augošu mežu,

sausus un vēja Jauztus kokus pēc platības un celmu skaita, nepārdotus šī gada
5. oktobfa izsolē:

II iecirkņa mežniecības Daudzevas un Rundāles novados — pavisam 10
vienības, vērtībā no Ls 22,— līdz Ls 142,—;

IV iecirkņa mežniecības Rundāles un Taurkalna novados — pavisam 10
vienības, vērtībā no Ls 24,— līdz Ls 449,—, pavisam kopplatībā 6,58 ha un
6764 atsevišķus numurētus kokus, kopvērtbā Ls 2521,—;

2) 1925. gadā 12. novembrī, Kurmenes pagasta valdes telpās,_ augošu
mežu, pēc platības un celmu skaita, nepārdotu šī gada 6. oktobra izsolē:

I iecirkņa mežniecības, Kurmenes novadā, 38 vienības, vērtībā no Ls 21,—
līdz Ls 198,—, pavisam kopplatībā 9,24 ha un 3426 atsevišķus numurētus kokus,
kopvērtībā Ls 2972,—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-

šības naudssjio novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītas sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesibas noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
15064 3>andxevas virsmežniecība.

Baldones virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
6. novembri 1925. g., Doles (I) iecirkņa mežniecības [telpās, Doles pag. Kaučās,

augošu mežu pēc platības;
II. iec. mežniec, Baldones novadā, 7 vienības, vērtībā no Ls 560 līdz Ls 1280.
III. iec. mežniecības, Līves, Baldones un Mencendorfes novados, 30 vienības,

vērtība no Ls 15 līdz Ls 1360.
IV. iec. mežniecībā, Baldones novadā, 3 vienības, vērtībā no Ls 330 līdz Ls 430.
Izsole sāksies pulks en 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-

šības naudas no novērtētās sumas, kura pēe nosolīšanas jāpapildina līdz 10 °/o no
pilnas nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Baldones meža muižā, tālrunis
Baldonē 11 un pie iecirkņu mežziņiem. 2 15062

. dUaltforaes virsmežniecība. ?

Baldones virsmežniecība
izdos 1925. g. 6. novembrī, pulksten 13 dienā, Doles (I.) iecirkņa mežniecības

kancleja, Doles pagasta «Kaučās*:

jauktā izsolē er pēcizsoli
10. novembrī 1925. g, pulksten 12 diena,_ saskaņa ar pagaidu noteikumu 2. p.
par darbu izdošanu un materiālu piegādāšanu valsts iestādēs (.Vaid. Vēstn."
Nš 95 — 1924. g.):

1) 56 pēdu augsta ugunsnoverošanas torņa būvi 1. Doles iecirkņa mežnie-
cība, Pulkartnes Ns 10 apgaita;

2) iemaksājamā drošības nauda Ls 45.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar 40 snt. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs

ar uzrakstu ,Uz 1925. g. 6. novembra būvju darbu izsoli Baldones virsmežnie-
cība" un lūgumi ar 40 sant. zīmognodokli deļ pielaišanas mutiskā solīšanā iesnie-
dzami kopā ar drošības naudu līdz 6. novembrim 1925. g., pulkst. 12, Baldones
virsmežniecības Doles (I.) iecirkņa mežniecības kancleja, Doles pagasta Kaučās.

Ar izsoles noteikumiem, darba un materiālu aprakstiem un plāniem var
iepazīties Baldones virsmežniecības kancleja, Baldones meža muižā, tālrunis Bal-
done Jvfe 11. 15063 Baldones virsmežniecība.

Jpla [g|g jDžfDlers Jelgavā
izdos 27. oktobrī 1925. g., pulksten
11 dienā, savā kancleja, Upes ielā Nš 9,

jauktā galīgā izsolē
mazakprasītājam sekošus darbus:

1) Tukuma-Kuldīgas II a šķiras ceļa kapi-
tāla remonta darbus uz 1 klmtr. gāja
gabala; drošības nauda Ls 450. 2) Run-
dales-Adžunu ceļa būves nobeigšanas
darbus; drošības nauda Ls 600. _

Tuvāki paskaidrojumi kancleja, Upes
ielā Ns 9, no pulksten 9—15. 15030

Apiieķa [ e|D inženieri Jeigata
izdos 30. oktobrī š. g., pulksten 11 d.,
sava kancleja, Upes ielā N° 9, rakstiskā
un mutiskā izsolē 3

mazākpraiītājamiekošosUi:
1) Tilta būvi pār Vircavas upi uz Mei-

tēnes-Bauskas ceļa; droš.nauda Ls 430.
2) Tilta būvi pār Audruves upi uz Mei-

tenes-Bauskas ceļa; droš.nauda Ls 370.
3) Tilta būvi par Svitenes upi pie Biļļu

muižas; drošības nauda Ls 410.
4) Tilta jaunbūvi par Abavas upi pie

Jaunsātu muižas uz Tukuma-Kandavas
ceļa; drošības nauda Ls 1100. .

Tuvākas ziņas kancleja Upes ielā N»9,
no pulksten 9—15. 15029

Rīgas aonņķa Skrīveru ietirkrja
policijas priekšnieks

paziņo, ka 1925. g
^

2. novembrī,
pulksten 12 _ diena, Bebru pagastā,
.Slapsiles" mājās, '

pārdos niribililiii
mir. Jāņa Beķera mantinieku kustamo
mantu, sastāvošu no

vienas govs,
otrā piena un

vienas aitas,
novērtētas _ par Ls 96,52, neapstrīdama
valsts parada piedzīšanai.

Lopi apskatāmi ūtrupes diena uz
vietas.

Skrīveros, 17. oktobrī 1925. g. Nš 6007
15080 Priekšnieka v. i. (paraksts).

Zilupes iecirkņa policijas
priekšnieks

paziņo, ka 30. oktobrī.. 1925. g., pulksten
11.30 diena, Zilupes iec. policijas telpās,

pārdos
pils. Moiseja_ Golandska kustamo
mantu, sastāvošu no 200 pāfu dāmu
galošām, firmas .Kontinents*, novēr-
tētām par Ls 488.

Zilupē, 17. oktobrī 1925. g.
Zilupes iecirkņa policijas

15008 priekšnieks (paraksts).

ligas pilsētas iUMs.
Ka|ķu ielā Nr. 9,

izūtrupēs
ig25. g. 27. oktobrī,

pulksten 10 rītā, zelta un sudraba lietas,
drebēs, apavus, tepiķus , veļu, kažoka
priekšmetus, traukus, dažādas metāla
un c. neizpirktas un nepagarinātas lietas,
kuras ieķīlātas no 1925. g. 27. apriļa
līdz 10. maijam ar

NšNs CC. 301188-306406,
kā ari izūtrupēšanai nodotās mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu nedēļu
priekš galīga termiņa notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ķīlas
netiks pagarinātas. 15074

inu dd ministra Mita
iittikDi krājams.

19?5. gada 27. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipograiijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,11
ar piesūtīšanu . . 0,13

Saturs:
153) Noteikumi par tirdzniecības-rūp-

niecības iestāžu mobilizāciju.
154) Noteikumi par pārgrozījumiem

likumā par civilstāvokļa aktu
reģistrāciju.

155) Noteikumi par darba normām un
atalgojumu valsts lauksaimniecības
vidusskolās.

156) Pārgrozījumi un papildinājumi
1903. g. sodu likumos.

157) Noteikums par 1921. g. 14. jūlija
rīkojuma par pārtikas produktu
un citu preču pieteikšanu un spe-
kulācijas apkarošanu atcelšanu.

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera arodā
un frizieru darbnīcu ierīkošanu

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

Dažādi sludinājumi

Rūpniecības paju sabiedrība

„Rrlus"
silei daiDiekD sapil

šī gada 16. novembrī, pulkst. 7 vakara
Rīgā, lielā Miesnieku ielā Ns 6, dz. 4

Dienas kārtība.
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Valdes ziņojums.
3) Statūtu grozīšana.
5) Dažādi jautājumi.

15072 Valde.

Rīgas zivju izmantošanas akc.
sabiedrības valde

sasauc 10. novembrī 1925. g., pulksten
6 vakarā savās telpās, Rīgā, Vainu ielā
J* 3/5, dz. 16,

ffitēja atiioian sapalu.
Dienas kartība:

1) Jaunās valdes vēlēšana.
2) Finansu jautājieni.
3) Dažādi jautājieni.

15071 Valde.

Daugavpili \\\m&\ aīdjii sable-
ula. 1Rfidatilas komisija,

Daugavpilī, Valdemāra iela Ns 5, dz. 1,

pamatojoties uz akcionāra Michaila Al-
tuchova paziņojuma par viņa akciju
NsNs 881—920, 726—50, 501—600,
1171-5, 1196-200, 1041—100, 1251—
2000, 3031—4000, 5501-670, 4641—700,
4501—30, 5851-70, 5671—770, 4001—
500 pazušanu (katras akcijas nominālā
vertļba simts rubļu) ar šo uzaicina
minēto

akciju turētājus
uzrādīt minētas akcijas likvidācijas ko-
misijai sešu mēnešu laikā,_ skaitot no
šī sludinājuma dienas; pretējā gadījumā
saskaņā ar likumu par ' mortifikaciju mi-
nētas akcijas zaudēs katru spēku un
minēto akciju dublikāti tiks noteiktā
kārtībā izdoti Michailam Jāņa d.
Altuchovam. 15069

Likvidācijas komisijas priekšsēdētājs
L. Jakubovič-

Komisijas loceklis V. Haškovskis.

Sporta klubs ..Magnets"
sasauc

pili biedru spici
trešdien, 1925. g. 28. oktobrī, pulksten
5 vak., Rīga, Dzirnavu ielā Ns 72, dz. 15,

ar sekošo dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Valdes ziņojumi.
3) Vēlēšanas.

Piezīme. Ja nesanāktu pēc statūtiem
paredzētais biedru, skaits, nākoša
sapulce tiks noturēta taī pašā dienā,
pulksten 7 vakarā un skaitīsies
pilntiesīga pie jebkura biedru skaitā.

15070 Valde.

IMis piiapmaiņasi.i.M,lati
1924. gada pārskats

(Bilance uz 31. decembri 192h. g.
A K t 1 Y S Ī-S D 4 c j y ( T,e

Kase 2,774.73 Pamata kapitāls (1200 akc.
Preces 100,259.77 ā Ls 50.—) . . 60,000 —
Vekseļi . 12,423.72 Kreditori: ārzemes 567,675.85
Debitori . . 638,315.07 iekšzemē 130,829.57 698.505.42
Inventārs . . ..... 4,000.38 Rezerves kapitāls ..... "927!2&
Pārejošas sumas 12,987.87 Nodokļi . 2,533.57

Pārejošas sumas 1,815.72'
Dividende par 1924. g. . . 6,000.—__ Nesadalīta peļņa . . . . . 979.63

770,761.54 770.76Ī54

Zaudējumu un pelņas rēķins.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Visp. izdevumi . 46,293.98 Preču rēķina bruto peļņa . 70,908.83
Nodokļi 1,752.48 Komisijas ... . . 1,214.65
Procentes 14,797.35 Nesadalīta peļņa no 1923. g. 3,386.56
Šaubīgu prasību rēķins . . 607.26
Kursu starpības ...... 8.52
Nesadalīta peļņa

no 1923. g. . 3,386.56
Peļņas atlikums

no 1924. g. 8,663.89 12,050.45
75,510,04 / 75^īāā4

14267
~ ' Valde, " .

Daugavpils Latviešu kraj-aizd. s-bas
bilance uz, 1. janvāri 1025. g.
Aktīvs. Ls P asīvs. Ls

Kase . . _ 460.61 Biedru paju naudas .... 12,972.14
Tekošs rēķins Latvijas bankā 1,408.32 Rezerves kapitāls 188.46
Tautas banka (paju n.) . . 104.— Kooperac. darbin. fonds " ' . . 6.66
Aizdevumi pret galvojum. . 127,777.— Nekust. īpaš. iegād. fondi . 248.76
Inventārs 206.10 Rediskonts Latvijas b-kā . . 75,140.—
Atmaksājami izdevumi . . . 94.97 , Tautas „ . . 2,000.—
Protestēti vekseļi ...._. 451.— Fin. ministr, kred. d-ta aizdev.' 6,000.—
Aizņēmumu °/o°/o samaksāti Noguldīj. uz nenot. laiku . 29,073.42

par 1925. g 684.16 Neizmaks. 8°,o divid. par
1923. g 50.70

Pārejošas sumas . . . . 40,—
Samaks. °/o°/o par 1925. g.

aizdevumiem .... . 2,257.70'
Rezervēti °/o°/o par noguldīju-

miem priekš 1924. g.. . 1,012.39
Peļņa . . 2,195.93

131,186.16 131,18616

delnas un -zaudējumu rēķins.
Z a ud ē t s. Pelnīts.

Tekoši izdevumi ... . 4,669.29 °/o°/o par aizdevumiem . . 12,612.64
°/o°o par noguldīj. un aizņem. 4,980.03 Pārejošas sumas 245.—
Rezervēti o/oi/o priekš, noguld.

Par 1924. g 1,012,39
Atlikums . . 2,195.93

12,857^64 12,857.64

14391 Valde.


	Valdības Vēstnesis no. 236 21.10.1925��$桭瑸쎘㥏���
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles.���.192逪�����
	Faidfbas iestāžu paziņojumi�Ā�º怟漀ഀ섀ഇ
	Article
	Article
	Article
	Valdības darbība. Ministru kabineta sēde�㝡〰㘹〱㐶〰㙦〰㙡〰㜵)鱦屉
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi�ta sēde�㝡〰㘹〱㐶〰㙦〰㙡〰㜵
	Latvija un citas valstis
	Article
	Article
	? ^?—— Rīga.����Ñ
	Māksla.�猀㍦㈰ㄴ
	KURSI.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Mmm apiabaiflesū�ᜁ���
	JeUūVūj apgabaltiesa�䔇星Ѐ℀ࠇ健阀
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Liepājas apgabaltiesu uz Mades Kuplen lūgumu un saskaņā ar civ. proc. lik. 2081. un sek. p.p. un savu 1925. gada 28. sept. lēmumu uzaicina obligācijas turētāju, kura izdota par 400 rbļ. uz Aleksandra Fridricha d. Kleinenberga vārdu un 1901. gada 17. febr. ar žurn. Ns 219, nostiprināta uz Madei Miķeļa m. Kuplen, dzim. Bittīt, piederošas nekustamas mantas Liepājā ar krep. Ns 2023, sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas, ierasties tiesa, līdzņemot minēta obligāciju. Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā termiņa notecēšanas, ari obligācijas turētāja neierašanās gadījuma, paradu atzīs par samaks. un pašu obligāciju par iznīcinātu , piešķipot lūdzējai tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes grāmatām. Liepājā, 1925. g. 2. okt. NŠ704/25 Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1 d t s. 13933 SekretārsA. Kasperovičs.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Rigas prefeeturo
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 7
	Adv. 2 Page 7
	Adv. 3 Page 7
	Adv. 4 Page 7
	Adv. 5 Page 7
	Adv. 6 Page 7
	Adv. 7 Page 7
	Adv. 8 Page 7
	Adv. 9 Page 7
	Adv. 10 Page 7
	Adv. 11 Page 7
	Adv. 12 Page 7
	Adv. 13 Page 7
	Adv. 14 Page 7
	Adv. 15 Page 8
	Adv. 16 Page 8
	Adv. 17 Page 8
	Adv. 18 Page 8
	Adv. 19 Page 8
	Adv. 20 Page 8
	Adv. 21 Page 8
	Adv. 22 Page 8
	Adv. 23 Page 8
	Adv. 24 Page 8
	Adv. 25 Page 8
	Adv. 26 Page 8
	Adv. 27 Page 8
	Adv. 28 Page 8
	Adv. 29 Page 8
	Adv. 30 Page 8
	Adv. 31 Page 8

	Illustrations
	Untitled


