
Ministru kabineta sēde i. g. 24. novembri.
Triptiku izdošanas tiesību piešķiršana

Rīgas automobiju klubam.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums Nr. 194.
1925. g. 23. novembri.

Triptiku izdošanas tiesību pie-
šķiršanaRigas automobiļu klubam.

Pamatojoties uz «Valdības Vēstneša"
1925. g. 245. numurā publicētā š. g.
23. oktobra rīkojuma JSTs 175 sPagaida
noteikumi par ārvalstu automobiju klubu
biedriem piederošo automobiju ielaišanu
Latvija uz noteiktu laiku bez muitas no-
dokļa samaksas" — 8. pantu, muitas
departaments paziņo, ka Rīgas automo-
biju klubam, kurš iesniedzis vajadzīgo
nodrošinājumu, uz 1926. kalendāra gadu
ir piešķirtas tiesības izsniegt augšminētā
rīkojumā paredzētos triptikus.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

Tariia nodaļas vadītājs K ļ a. v i ņ š

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka

pamatojoties uz «Noteikumiem par eks-
portējamo augļu un ogu kontroli" («Val-
dības Vēstneša" 1925. g. 237..numurā*
un Instrukcijām («Valdības Vēstneša"
1925. g. 245. numurā), Idzipoles dārz-
saitnniecibas līdzīpašnieks Staņislavs
Jaudzems š. g. 23 novembrī reģistrēts
kā augļu izvedējs uz ārzemēm zem mar-
kas — ugunskrusts terāmējumā, piekam
tiklab krustazīme, ka ari ierāmējums sa-
stāv no šķērsu un gareuiskām linijām.

Lauksaimniecības pārvalde.

Paziņojums.
Lauksaimniecības pāivalde paziņo, ka

pamatojoties uz «Noteikumiem par eks-
portējamo augļu un ogu kontroli" («Val-
dības Vēstneša" 1925. g. 237. numurā)
un instrukcijām («Valdības Vēstneša"
1925. g. 245. numurā) firma «Rob. Ka-
zak" š. g. 23. novembri reģistrēta kā
augļu izdevēja uz ārzemēm.

Lauksaimniecības pārvalde.

Pateicību
izsaka tautas labklājības ministrija māk-
sliniekiem: B. Ķuzes kundzei, L. Garuta
jkdzei, A. Norisa, A. Arnīša, E. Vlnerta
un E. Berzinska kungiem par kvarteta,
trio un solopriekšnesumiem Latvijas ne-
redzīgo institūtā š. g. 22. novembri, snie-
dzot ar to institūtā uzturamiem' neredzī-
giem bez kādas atlīdzības augstas vēr-
tības mākslas baudījumu.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 236.

(1. turpinājums.)

16618. Jercums, Arnolds Friča dēls,
33 g. vecs, piederīgs pie Ternejas pag. —
Valkas apriņķa priekšnieka 1925. g.
6. oktobra raksts Ne 3814/1 (30-X-25),
sodīts administratīvā kārtā. — Paziņot
dzīves vietu.

16619. Jakušonoks, Aleksejs Dementija

dēls, dzimis 1894. g., piederīgs pie
Škaunu pagasta, agrāk dzīvojis turpat,
Davidenko ciemā, pase izdota no Po-
leščinas iecirkņa policijas priekšnieka
1921. g. 8. aprill Ne 1281. - Latgales
apgabaltiesas prokurora 1925.g. 18.augusta
'āksts N» 16836 (5 XI 25), apvainots uz
«odu lik. 585. p. un 441. p. — Ap-
cietināt, ievietot cietumā un ieskaitīt
Meklētāja rīcībā.

16620. Jeggi, Marija Aleksandra m,
Rimusi 1902. g. 17. decembri, Igaunijas
Pavalstniece, agrāk dzīvojusi Rīgā,

Alūksnes ielā Ne 7, dz. 3. — Rīgas
preiekturas sanitārā galda 1925.g. 22. ok-
tobra raksts Ne 144 (5-XI 25), izvairās
no ārsta kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

16621. Jankovskis, Nikolajs Miķeļa
d, dzim. 12. martā 1896. g., pied. pie
Daugavpils apr. Osunas pag , agrāk dzlv.
turpat Gorkij mājās, kareivis. — Dau-
gavpi s kara apriņķa priekšu. 1925. g.
17. okt. raksts Ne 30405 (3-XI-25), dezer-
tējis no I Liepājas kājn. pulka. — Tu-
rams zem pol. uzraudzības un paziņot
dzīves vietu meklētājam un kādi kara-
klausības dokumenti ir uz rokām.

16622. Ivanovs, Aleksandrs Afanasija
d., dzim. 1899. g., pied. p'e Ludzas apr.
Kačanovas pag., agrāk dzīv. Rīgas apr.,
Katlakalna pag., m. Jumpravas muižā. —
Rīgas 13. iec. miertiesu. 1925. g. 19. ok-
tobra raksts JNTs 1070 (3-XI-25), apv. uz
sod. Iik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16623. Juchnevič, Anna Ustina m,,
dzim. 1840. g., Vitebskas gub., pied.
pie Daugavpils apr., personas apliecība
Ne 166531. — Rīgas 13. iec. miertiesu.
1925. g. 20. okt. raksts Ns 654 (5-XI-25),
apv. uz sod. lik. 276. p. — Apcietināt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

16624, Jēkabsons, Kārlis Jāņa dēlf,
dzim. 1877. g., pied. pie Jaunjelgavas,
agrāk dzīvojis Rīgā, Valdemāra ielā
Ne 69a, dz. 5. — Rīgas 3. iec. mierties-
neša 1925. g. 21. oktobra Ne 176
(5 XI-25). apv. uz sod. lik. 139. p. 1. d.
532. p. 3. pkt. p. — Paziņot dzīves
vietu.

16625. Kilis, Ernests Anša d, dzim.
1905. g., pied. pie Valdegales pag.,
pases Ne 629, izdota 1920 g. 18. sep-
tembrī no Valdegales pagasta valdes,
agrāk dzīvojis Rigā, Ādmiņu ielā Ne 1 3,
dz. 30. — Kriminālās pārvaldes Rigas
nodaļas priekšnieka raksts 1925. g.
27. oktobrī (2-XI-25), apvainots piesa-
vināšanā. — Apcietināt.

16626 Krastings, Voldemārs Jēkaba
dēls, dzim. 1891. g, Rīgas pilsonis,
agrāk dzīvojis Avotu ielā Ne 5, dz. 12.
— Rīgas 3. iec miertiesneša 1925. g.,
19. oktobfa raksts Ne 1220 (2-XI25),
apv. uz sod. lik. 262. 1. p. — Paziņot
dzīves vietu.

16927. Krūmiņš, Jānis Reiņa dēls,
agrāk dzīvojis R(gā, Tvaika ielā Ns 62,
dz. 5 (tuvāku ziņu nav). — Rīgas 4. iec.
miertiesneša 1925. g. 15. oktobra raksts
Ne 636 (2 Xl-25), apv. uz sod. Iik 262.p.
1 d. un 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16628. Kirš, Alide Jāņa m., dzim.
1905 g., Latvijas pilsone. — Rīgas
6. iec. miertiesneša 1925 g. 19. okt.
raksts N> 1201 (2X125), apv. uz sod.
lik. 262. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

16629. Kamarova, Anastasija Ivana
meita, dzim. 1908. g. 8. marta, pied.
pie Maļinovas pag., Daugavpils apr,
agrāk dzlv. Rīgā, Zaļā ielā Ns 3, dz. 34.
— Rīgas prefektūras sanitārā galda
1925. g. 19. okt. raksts Mi 1256
(2-XI-25), izvairās no ārsta kontroles. —
Paziņot dzīves vietu. v

16630 Kleins, Johans Ģirta d., dzim.
1877. g., pied. pie Priekules pag.
Liepājas apriņķa. — Rīgas 6. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 19. oktobra raksts
Ne 1022 (2 XI-25), apvainots sodu lik.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16631. Kuzņecovs, Dmitrijs Nikolaja
dēls, 54 g. v, pied. pie Jelgavas, krievs,

agrāk dzlv. Rīga, Stabu ielā Ne 57,

di — Rīgas apgabaltiesās 2. krimi-

nalnodaļas 1925 g. 16. okt. raksts
Ns 205304 (3-XI 25;, 1925. g. 4. sept.
sod. no meklētāja uz sod. lik. 284. p.
ar Ls 20,— vai maksāt nespēšanas
gadījumā ar 5 dienām aresta. — Paziņot
dzīves vietu

16632. Kiršner, Ashe-Ufa, Tedres un
Šeinas m., apmēram 25 gadus veca, pie-
derīga pie Aizputes pilsētas, žīdiete,
vidēja auguma, pusapaļu seju, taisnu
paspicu degunu, tumšām acīm, melniem
matiem, agrāk dzīvojusi Pāvilostā, Brīv-
Latvijas ielā Ns 11 un Liepājā, Kungu
ielā Ns 50, pieņemts vārds „Ida\ —
Liepājas apgabaltiesas prokurora 1925. g.
15. oktobra raksts Ne 4566 (3-XI-25),
apvainota uz sod. lik. 457. p. — Ap-
cietināt un paziņot meklētājam.

16633. Kadiķis, Vilis Krišjāņa _d.,
dzimis 1904. g., piederīgs pie Liepājas
apr. Priekules pag., agrāk dzīvojis Rigā,
lieli! Vējzaķu salā Ns 12, dz. 1. — Rīgas
policijas 5. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
14. oktobra raksts Ns 14957 (29-X-25),
apvainots uz sod. lik. 184. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

16634. Kārlis, Aleksandrs Jāņa d,
dzim. 1885. g.. piederīgs pie Rlgas ^agrāk dzīvojis Rigā, mazā Vējzaķu salā
Ne 22, dz, 2. — Rīgas policijas 5. iec.
pr ka 1925. g. 13. oktobra raksts
Ns 14462 (29-X-25). — Tas pats.

16635. Kovatevskis, Staņislavs Sta-
nista d., dzim. 1900. g., piederīgs pie
Daugavpils apr., Pustines pag., agrāk
dzīvojis turpat, kareivis. — Daugavpils
kara apriņķa priekšnieka 1925. g. 17. ok-
tobra raksts Ns 30405 (3-XI-25j, dezer-
tējis no 9. Rēzeknes kājnieku pulka. —
Arestēt un nogādāt meklētājam.

16636. Kaldorfs, Pēteris Andreja d.
(tuvāku datu nav). — Rīgas prefektūras
III. nodaļas 1925. g. 29. oktobra raksts
Ne 7790. (4.-XI 25), saskaņā ar Rīgas
apgabaltiesas 1925. g. 25. sept, rakstu
Ne 79592, pieprasīt Ls 100,— drošības
naudu. — Paziņot meklētājam.

16637. Kampans, Jānis Ustina dēls,
dzimis 1897. g. 7. aug., pied. pie Dau-
gavpils apr, Liksnas pag., agrāk džīv.
turpat, kareivis. — Daugavpils kara apr.
priekšnieka 1925 g. 17. oktobfa raksts
Ns 30405 (3-XI-25), dezertējis no XI.
Dobeles kājnieku pulka. — Turams zem
policijas uzraudzības un paziņot dzīves
vietu meklētājam un kādi ir karaklausī-
bas dokumenti uz rokām.

16638. Ktrtišs, Ignats Jāņa dēls, dzim.
1891. g. 13. okt., pied. pie Daugavpils
apr., Krāslavas pag., agrāk dzīv. turpat,
kareivis, dezertējis no bij. 3. robežsargu
pulka. — Tas pats.

16639. Kalējs, Jānis Jāņa d., 46 g.
vecs, pied. pie Liepājas apr., Talsu pag.,
agrāk dzīv. Jaunauces pag. Igauņu mājās.
— Auces iec. miertiesu. 1925. g. 21. okt.
raksts Ns 551 (3-XI-?5), apv. uz sod.
lik. 581. p. — Arestēt un nogādāt mek-
lētājam.

16640. Kričalovs, Ivans Miķeļa d.,
25 g. vecs, Lietavas pav., agrāk dzīv.
Rīgā, m. Kalnu ielā Ns 23, dz 7. —
Rīgas prefekt. 3. nod. 1925. g. 20. okt.
raksts Ns 5542/25 (4-XI-25), sod. no
Rīgas pref ar Ls 25 vai 10 dien. aresta.
— Paziņot meklētājam.

16641. Kozlenoks, Jānis Teodora d,
dzim. 1891. g, pied. pie Rundanu pag.
Ludzas apr. — Rīgas 6. iec. miertiesu.
1925. g. 21. okt. raksts Ns 1149 (5X1-25),
apv. sod. lik. 262. p. 1. d. un 284. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

16642. Kurš, Pauls Kristapa d., 45 g.
vecs, pied. pie Rīgas apr., Ropažu pag.,
agrāk dienējis Rēzeknes robežpolicijā
kā uzraugs. — Rēzeknes apr. 6. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 19. oktobra raksts
Ns 1132 (5-XI25), apv. sod. lik. 581. p.
1. d. — Ņemt zem policijas uzraudzības,
par ko paziņot meklētājam.

16643. Kārkliņš, Teodors Miķeļa d,
26 g. vecs, pied. pie Liepājas pils., pēc
ievāktām ziņām strādājot pie Liepājas-
Glūdas jaunbūv. dzelzsceļa daibiem,
Saldus rajonā. — Liepājas Lauku iec.
miertiesneša 1925. g. 17. oktobra raksts
Ns 647 (5-Xl-25), apv. ^od. lik. 177. p. —
Nogādāt mekl. kancleja Liepāja, Niko-
laja ielā Ne 14, ist. Ne 6.

16644. Kuzņecovs, Prokofijs Vasilija
dēls, 24 g. vecs, pied. pie Ludzas apr.
Pildas pag., agrāk dzlv. Grāvu ielā Ne 1. —
Rēzeknes apr. 2. iec. miertiesneša 1925. g.
20. oktobra raksts Ne 1682 (5-XI-25),
apvain. uz sod, lik. 184. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

16645. Krivorotova, Aleksandra Ti-
moteja m., 35 g. veca, Krievijas pa-
valstniece, agrāk dzīvojusi Daugavpilī,
Kurmeleva maikā. — Daugavpils apriņķa
2. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 20. ok-
tobra raksts Ns 127/24 (5-XI-25), ap-
vainots uz sodu lik. 177. p. — Nogādāt
meklētājam.

16646. Kozlovski, Benjamiņš Jura d.,
56 g. vecs, čigāns, piederīgs pie Bauskas
apriņķa, Vecsaules pagasta, agrāk dzī-
vojis Bauskas apkārtnē. — Bauskas apr.
1. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 17. ok-
tobra raksis Ns 269/1(5-XI 25), apvainots
uz sodu lik. 581. p. — Paziņot dzīves
vietu.

16647. Kozlovski, Juris Benjamiņa d.,
18 g. vecs, čigāns, piederīgs pie Bauskas

apriņķa, Vecsasles pagasta, agrāk dzī-
vojis Bauskas apkārtnē. — Bauskas
apriņķa 1. ie:irkņa miertiesneša 1925. g.
17. oktobra raksts Ns 269 (5-XI-25), tas
pats.

16648. Klein, Elza Jāņa m,, 27 g.
veca, pied. pie Lejasciema pag., Valkas
apr., agrāk dzlv. Dzelzavas pag. muižā.
— Madonas apr. 1. iec. miertiesneša
1925. g. 14. okt. raksts Ne 750 (30 X-25),
apv. uz sod. lik 262. p. 1. d. — Ņemt
parakstu par dzīves vietas nemainīšanu,
par ko ziņot meklētājam.

16649. Nezināma persona uzturas uz
viltotu Latvijas pasi uz Kauliņa, Mārtiņa
Ernesta d. vārdu. — Kriminālās pārvaldes
priekšu, raksts no 1925. g. 15. okt.
(29-X 25), tiek meklēta no politiskās
pārvaldes kā valstij visai kaitīga persona.
— Apcietināt un nodot politiskās pār-
valdes rīcībā, atsaucoties uz viņas rakstu
no 7. okt. 1925. g. Ns 196065.

16650. Liepiņ, Anna Antona m.,
31 g. veca, pied. pie Daugavpils apr,
Unguru pag. — Bauskas apr. 1. iec.
miertiesu. 1925. g 12. okt. raksts Ns497
(29 X-25), apv. uz sod. lik. 269. p. —
Paziņot dzīves vietu.

16651. Lovkins, Grigorijs Antona d.,
dzimis 1902. g. 21. nov., pied. pie Dau-
gavpils apr. Aiviekstes pag., agrāk dzlv.
turpat, Austrumu sādžā. — Daugavpils
kara apr. priekšnieka 1925. g. 17. okt.
raksts Ns 30405 (3 XI-25), dezertējis no
12. Bauskas kājnieku pulka. — Arestēt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

16652. Litins, Broņislavs Donata d.,
dzim. 1902. g. 4. nov., pied. pie Dau-
gavpils apr., Liksnas pag., agrāk dzīv.
turpat, Prīdes slobodā, dezertējis no
10. Aizputes kājnieku pulka. — Tas
pats.

16653. Leitans, Bolislavs Izidora d.,
dzimis 1897. g. 12. martā, pied pie
Daugavpils apr., Kapiņu pag., agrāk
dzīv. turpat, kareivis, dezertējis no 3.
Jelgavas kājnieku pulka. — Tas pats.

16654. Lasis, Hugo Sīmaņa d, dzim.
1900. g.-, Rīgā, pēdējā dzīves vieta Rīgā,
Kr. Barona ielā Ne 16. — Rīgas policijas

„Zemes Ierīcības Vēstneša" abonentiem

Ievērojot to, ka maksa par „Zemes Ierīcības Vēstnesi" bieži tiek

iesūtīta Valsts tipogrāfijai, pēdējā paziņo, ka šī.avīze netiek iespiesta Valsts

tipogrāfijā un tādēļ abonementa maksa par viņu jāsūta ne viņai, bet tieši
Centrālai Zemes Ierīcības Komitejai.

Maina par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā;

par 1 mēnesi .......1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par I mēnesi 1 lata 80 sant.
par atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā — ? 6 .
Pie atkalpārdevējiem — , 7 .

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

siejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
pai 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 .

Latvijas valdības as&& oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izgemot

Redakcijai
Rīgā, pili Ns 3. Tel. Nk 9-89
Runas stundas no 11—12

svētdienas un svētkudienaa

Kantori* un ektpedicija:
Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ne 9-57
Atvērts no pulksten 9—3
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Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

7. iec. priekšnieka 1925. g. okt. raksts
N9 32969 (17-X-25), sod. no Rīgas
apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas ar
Ls 100,— vai 1 mēn. aresta. — Ziņot
Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodajai.

16655. Linde, Irma Eduarda m.,
dzim. 1897. g. 6. nov., pied. pie
Tukuma. —- Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšnieks ar rakstu no 1925. g.
30. okt. (4 XI-25), apv. kā līdzdalīb-
niece paraksta viltošanā. — Apcietināt.

16656. Lozovf, Jānis Andreja d..
24 g. v., pied.- pie Madonas apr,
Patkules pag., agrāk dzīv. turpat, Vec-
ceplī. — Madonas apr. 1. iec. mier-
tiesneša 14. okt. raksts Ne 789 (30X-25),
apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Pie-
prasīt drošības naudu Ls 100,— līdz
iemaksai apcietināt, par ko ziņot meklē-
tājam.

16657. Lauks, Jānis Pētera d., dzim.
1900. g. 15. maijā, pied. pie Madones
apr. Ļaudones pag., 5. Cēsu kāju. pulka
kareivis. — Madones kara apriņķa priekš
nieka 1925. g. 13. oktobra raksts Ns2297
(29-X-25), dezertējis 1923. g. 31.janv. —
Noskaidrot attiecības pret karaklausību,
par ko paziņot meklētājam.

Ziņas par lopu mutes un nagu sērgas gaitu Latvijā no 1925. g. 15. līdz 22. novembrim.

16658. Lazdiņš, Augusts Krišjāņa d.,
dzim. 1899. g. 3. martā, pied. pie Kusas
pag., Liepājas kara ostas komend. 'ka-
reivis, (agrāk, dienesta jgakāpekara laika
ierēdnis), piederīgie dzīvo Lubejas pag.,
dezertējis 1920. g. 21. martā, 1922. g.
dzīv. Kijevā un pēc ziņām solījies at-
griezties Latvijā. — Tas pats.

16659. Michailovs, Ananijs Maksima
dēls, dzim. 1903. g. 18. oktobrī, pied.
pie Varkovas pag., Daugavpils apr. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. p.
19. oktobra raksts Ne 7408 (2X1-25),
piemērojami sod. Iik. 34. un 35. p.p. —
Paziņot meklētājam.

16660. Matuševičs, Alberts Modesta
dēls, dzimis 1902. g. 13. jūlijā, latvietis,
katoļticīgs, 1924. g. janvāra mēnesī dzī-
vojis Ludzā, Vakzales ielā Ns 32. —
Ludzas pilsētas policijas priekšnieka
1925. g. 15. oktobra raksts Ns 7324
(3-XI-25), apvainots sodu Iik. 184. p
par neizreģistrešanos no atvaļin. līdz
turpmākam rīkojumam kara vīru sa-
rakstiem. — Paziņot dzīves vietu.

16661. Muskars, Vilhelms Pētera d.,
dzimis 1902. g., piederīgs pie Mangaļu
pagasta, Rīgas apriņķa, agrāk dzīvojis
Vecmīlgrāvi, Krasta ielā Ns 45. — Rīgas
policijas 5. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
13. oktobra raksts Ne 13968 (29-X 25),
apvainots uz sodu lik. 184. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

16662. Mač, Emīlija Kārļa m., dzim.
1885. g. 15. martā, latviete, luterticīga,
neprecējusēs, šuvēja, pied. pie Golgov-
skas pag., Valkas apr., agrāk dzīvojuse
Rīgā, Stabu ielā Ne 113, dz. 4. —Rīgas
policijas 7. iec. priekšnieka 16. oktobra
raksts Ns 36440 (30-X-25), sod. no Rīgas
7. iec. miertiesneša ar Ls 10,— vai 5
dienām aresta. — Ziņot minētam mier-
tiesnesim.

16663. Majors, Jānis Jāņa d., 39 g.
vecs, piederīgs pie Valmieras apr., Ran-
cana pag., agrāk dzīv. Rigā, Marijas
ielā Ns 8, dz. 43, pēc nodarbošanās
kurpnieks. — Rīgas apr. 3. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 22. nov. raksts
No 298/Kr. (3-XI-25), apv. uz sod. lik.
262. p- P- ! d. — Paziņot dzīves vietu.

16664. Michejevs, Avdejs Arefija d.,
43 g. vecs, Latvijas pav., agrāk dzīv.
Rīgā, Vitebskas ielā Ns 35. — Rīgas
pref. 3. nod. 1925. g. 20. okt. raksts
Ns 10399/24 (3-XI-25), sod. no Rīgas
pref. ar Ls 25 vai 5 dienām aresta. —
Ziņot meklētājam.

16665. Mazurs, Jēkabs Krišjāņa d.,
agrāk dzīv. Rīgā, Ventspils ielā Ne 5
(tuvāku ziņu nav). — Ludzas apr. priekšu,
lēmums no 1924. g. 24. novembra
Ns 24247/1116 (4-XI-25), sod. admini-
stratīvā kārtā par atrašanos piedzērušā
stāvoklī Zilupes miestā. — Izpildīt lē-
mumu un ziņot meklētājam.

16666. Miķels, Augusts Natālijas d.,
dzim. 1905. g. 25. novembrī (v. st.),
Vainišu pag-, piederīgs pie Limbažiem,
čigāns. — Valmieras apr. 2. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša 1925. g. 17. oktobra
raksts Ns 1509 (4-XI-25), apvainots uz
sod. lik. 51. un 581. p. 2. d. — Ap-
cietināt, ievietot Valmieras cietumā,
ieskaitot viņu meklētāja rīcībā.

16667. Mikulovs, Arefijs Klementija
d., 28 gadus vecs, piederīgs pie Daugav-
pils apr. Kapiņu pag., krievs, pareiz-
ticīgs, strādnieks, precējies, agrāk dzī-
vojis Rīgā, Zaķu salā pie Laksnes. —
Rīgā 7. iec. miertiesneša 1925. gada
16. okt. raksts Ns 1977 (30-X-25), apv.
uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves
vietu

16668. Maziņš, Mārtiņš Andreja d,
dzim. 1881. g., pied. pie Mangaļu pag,
Rīgas apr., agrāk dzīvojis Rīgā, Gauje-
nes ielā Ns 3, dz. 3. — Rīgas policijas
5. iec. priekšnieka 1925. g. 23. oktobra
raksts Ns 15253 (30X-25). Celts ap-
vainojums ar sekām pēc sod. lik. 184. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

16669. Ņikitin?, Romāns Jāņa dēls,
agrāk dzīvojis Daugavpils apr,, Maļino-
vas pag., Rubinišķu ciemā (tuvāku ziņu
nav). — Daugavpils apriņķa 9. iee.
miertiesneša 1925. g. 12. oktobra raksts
Ne 875 (29 X-25;, apvainots uz sod. lik.
624. un 627. p.p. — Paziņot dzīves
vietu.

16670. Novikovs, Teodors Nikolaja
dēls, dzim. 1895. g., bij. Krievijas pav.,
strādnieks, dzīvojis Rigā, 1. Maskavas
ielā Ns 48, dz. 6. Personas apliecība
Ns 16057, izdota 1925. g. 26. jūnijā no
Rīgas prefektūras. — Rīgas policijas
6. iec. priekšnieka 1925. g. 20. oktobra
raktts Ns 29915 (5-XI-25), sodīts uz sod.
Iik. 284, p. ar Ls 12 vai 4 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

16671. Pūce, Jānis Pētera d., dzim.
1887. g., pied. pie Planicas pag. Kul-
dīgas apr., agrāk dzīv. Rīgā, Daugavpils
ielā Ns47, dz. 17, Latvijas pase Ns 163395,
izdota no Rīgas prefektūras. — Rīgas
policijas 6. iec. priekšnieka 1925. g.
26. oktobra raksts Ns 30529 (30-X-25),
saskaņa ar Rīgas apgabaltiesas prokurora
1925 g. 25. maija rakstu N» 12998, pie-
dzenami Ls 4,— tiesas izdevumi. —
Pazinot dzīves vietu.

16672. Ponisenko, Bolislavs Vikentija
dēls, dz. 1893. g. 18. jūnijā, agrāk dzīv.
Madonas apr. Kalsnavas pag, 4. Val-
mieras kājn. pulka kareivis. — Madonas
kara apriņķa priekšnieka 1925. g. 13. ok-
tobra raksts Ns2297 (29-X-25), dezertējis
1919. g. 18. novembrī. — Noskaidrot
attiecības pret karakb ~bu, par ko pa-
ziņot meklētājam.

16673. Praulin, Maita Mārča meita,
dz. 1900.g. 15. jūnijā, piederīga pie Cēsu
apriņķa, Lenču pagasta, dzīves vieta
pēdējā laikā Rigā, Kurmanova ielā Ne 12,
dz. 3. — Daugavpils apriņķa priekšnieka
1925. g. 21. oktobfa raksts Ne 2906/111
(5-XI- 25), apvainota par uzturēšanos bez
dokumentiem. — Paziņot dzīves vietu.

16674. Pavlovskis, Jēkabs Friča d.,
dzimis 1904. g. 22. aprili, čigāns, pie-
derīgs pie Daugavpils, agrāk dzīvojis
turpat, Ezeru ielā Ns 47, kareivis. —
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
1925. g. 17. oktobra raksts Ns 30405
(3X1-25), dezertējis no 10. Aizputes
kājaieku pulka. — Arestēt un nogādāt
meklētāja ticībā.

16675. Petrovič, Ženija Mārtiņa m.,
33 g. veca, Latvijas pavalstniece. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
20. oktobra raksts Ns 13200/24 (4X1-25),
sodīta no Rīgas prefekta ar Ls 15, .
Paziņot meklētājam.

16676. Purens, Alfrēds Jura d., dzim.
1906 g., pied. pie Lēdmanes pag. Rīgas

apriņķa, agrāk dzīv. Rīgā, Mastu ielā
Ns 1, dz 23. — Rīgas policijas 5. iec.
priekšnieka 1925. g 15. okt. raksts
Ns 15490 (2-XI 25). Saskaņā ar Rīgas
apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas 1925 g.
30. sept izpildu rakstu Ne 204218,
sodīts pēc sod. Iik, 5£0. p. ar Ls 20,—
vai 2 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

16677. Petrovič-Orlovič, dzim. Jurevič,
Marija Annas m., 29 g. veca, pied. pie
Rēzeknes apr. Sakstigales pag. — Lat-
gales apgabaltiesas Rēzeknes apriņķa
1. iec. miertiesneša 1925. g. 16. okt.
raksts Ns 625 (3-XI-25). Apvainota uz
sod. Iik. 269. p. un 272. p. 1. pkt. —
Paziņot dzīves vietu.

16678. Polkovniks, Julius Pētera d.,
28 g. vecs, 1925. g. 29. jūnijā dzīvojis
Ludzas apr., Zvirgzdienes pag. „Jaunsa-
gatu" sādžā. — Jelgavas pilsētas iec.
miertiesneša 1925 g 12. oktobra raksts
Ns 4511 (3X1-25). Apvainots uz sodu
lik. 397. p. — Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. Tifentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

Paziņojums.
Veselības departamenta farmācijas valde

paziņo, ka viņa š. g. 25. novembrī par-
iet jaunās telpās — Skolas iela Ns 28,
tautas labklājības ministrijas nama.

Rīgā, 1925. g. 24. novembrī.
. Farmācijas valdes priekšnieks

M. Pusbarnieks.
Darbvede E- L ī d a k.

Iecelšanas.
Rīkojums J* 75.

Rigā, 1925. g. 6. novembrī.
Apakšā minēto virsmežniecību darbiniekus, kā

izdienējušus noteikumos par valsts darbinieku at-
algojumu („Vald. Vesfn.' J* 154) paredzēto laiku,
pārskaitīt zemāk minētas algas izdienas pakāpes.

Algas izmaksu pēc izdienētām pakāpēm izdarīt :
1) tiem darbiniekiem, kuri izdienējuši otro vai

augstāku pakāpi līdz š. g. 1. aprilim, kā ari
kuriem pieskaitītas divas pakāpes par pabeigtas
augstskolas izglītību, sākot no 1925. g. 1. aprija;

2) tiem darbiniekiem, kuji izdienējuši otro vai
augstāku pakāpi pēc š. g. 1. aprīļa, sākot ar
izdienā noteikto laiku, ja šī izdiena sākas ar
mēneša pirmo datumu; pretējā gadijumā ar
nākoša mēneša pirmo datumu:

1) Alšvangas v-bas II šķiras virsmežz. Eduardu .

R o v e IX kat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g.
23. septembra;

2) Alšvangas v-bss III šķiras iecirkņa mežzini
Jāni Šēnhofu XIII kat. 2. pak. ar izdienu no
1924. g. 10. decembra;

3) Auces v-bas II šķiras virsmežzini Otto
R i c h t e r u IX kat./ 2. pak. ar izd. no 1925. g.
1. oktobra;

4) Auces v-bas I šķiras iecirkņa mežzini Kārli
V a 1 b e XI kat. 2. pak. ar izdienu no 1925. g.
1. aprija;

5) Auces v-bas I šķiras ieciikņa mežzini Gvido
D a r t a u ' u XI kat. 4. pak. ar izd. no 1923. g.
24. janvāra;

6) Auces v-bas II šķiras iecirkņa mežzini
Fridric u Graudu XII kat. 2. pak. ar izd. no
1924 g. 15 septembra;

7) Ainažu v-bas II šķiras virsmežzini Pēteri
Dombrovski IX kat. 2. pak ar izdienu no
1924. g. 15. septembra;

8) Ainažu v-bas I šķiras iecirkņa mežzini Edgaru
Buchardu XI kat. 2. pak ar izdienu no
1923. g. 14. aprija;

9) Ainažu v-bas II šķiras iecirkņa mežzini Jāni
Strumpe XII kat. 2. pak. ar izdienu no i
1S24. g. 15. septembra;

10) Alūksnes v-bas II šķiras virsmežzini Kārli
Lauvu IX kat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g-
15. septembra;
, 11) Alūksnes v-bas darbv.-grāmatv. Augusta
Grāvīti XII kat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g.
1. oktobra;

12) Baldones v-bas I šķiras virsmežzini Andreju
Trauciņu VIII kat. 4. pak. ar izdienu no
1924 g 15 jūnija;

13) Baldones v-bas II šķiras iecirkņa mežzini
Zani Kļaviņu XII kat. 2. pak. ar izdienu no
1924. g. 15. septembra;

14) Bauskas v-bas I šķiras virsmežzini Kārli
S u 1 c u VIII kat. 2. pak. ar izdienu no 1923. g.
15. decembra ;

15) Bauskas v-bas I šķiras iecirkņa mežzini
Frici Jurevicu XI kat. 2. pak. ar izdienu no
1925. g. 15 februāra;

16) Bauskas v-bas I šķiras iecirkņa mežzini
Kārli Kaktiņu XI kat. 2. pak. ar izdienu no
1925. g. 1. aprija;

17) Bauskas v-bas II šķiras iecirkņa mežzini
Eivlnu Gnadebergu XII kat. 2. pak. ar izd.
no 1924. g. 15. septembra;

18) Bauskas v-bas darbv.-gramatv. Jēkabu
NV a č a n u XII kat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g.
1. oktobja;

19) Bauskas v-bas rakstvedi Kārli V i I n i ņ u
XVII kat 2. pak. ar izd no 1824. g. 1. novembra;

20) Bebrenes v-bas darbv.-gramatv. Vasiļiju
Kalniņu XII kat. 2. pak. ar izd. no 1925. g.
12. janvāra;

21) Bebrenes v-bas rakstvedi Franci Skoliņu
XVII kat. 2. pak. ar izd. no 1924.g. 1. decembra;

22) IV rajona mežu revid. Bruno Jurevicu
VII kat. 4. pak. ar izd. no 1924. g. 15. augusta;

23) Benkavas v-bas I šķiras mežzini Jāni
Dunduru X kat. 3 pak. ar izd. no 1924. g.
16. augusta;

24) Benkavas v-bas II šķiras iecirkņa mežzini
Vili V i 1 s o n n XII kat. 2. pak. ar izdienu no
lP2v g. 1. janvāra;

25) Benkavas v-bas darbv.-grāmatv. Teodoru
Kaimiņu XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
1. oktobra;

*6) IX rajona mežu revid. Gustavu Bolandu
VII kat. 4. pak. ar izd. no 1924. g. 20. oktobra;

27) Bērzsīpeles v-bas I šķiras iec. mežzini
Verneru Stelbaumu XI kat. 2. pak. ar izd.
no 1925. g. 1 aprija;

28) Bērzsīpeles v-bas kandidātu Augustu Vul^u
XV kat. 2. pak. ar izd. no 1925. g. 1_. maija;

29) Bērzsīpeles v-bas darbv.-gram. Ludvigu
P ē t e r s t o k u XII kat. 2. pak. ar izdienu no
1924. g 1. oktobra ;

30) Bīriņu v-bas I šķiras virsmežzini Pauli Sī-
mani VIII kat. 2 pak. ar izdienu no 1925. g-
1. aprija;

31) Bolvu v-bas II šķiras virsmežzini Vilhelmu
Ģermāni IX kat. 2. pak. ar izd. no 1»24. g.
15. septembra;

32) Bolvu v-bas II šķiras iec. mežzini Vladimiru
Grāvīti XII kat. 2. pak. ar izd. no 1925. g.
1. februāra;

(Turpmāk vēl).

Mežu departamenta direktors K. Melderis.



Valdības darbība.

Ministri kabineta sēde
1925. gada 24. novembrī.

1. Apstiprina konsulu Ņujorkā Arturu
Ļūļe ģenerālkonsula amatā turpat.

2. , Atļauj biediībai «Strādnieku sports
un sargs" sarīkot mantu lo eriju par
Ls 6(k0,—.

3 Apspriež tekošas darbības jau-
tājumus.

Valdības vietējoSestais
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par ugunsdzēsību Aizputes

pilsētā.
Pieņemti _ 1925. g. 25. septembra do-

I

mes sēde un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
š. g. 23. oktobra rakstu J* 107936.

Ugunsnelaimes gadījumos ugunsdzē-
šana un palīdzības sniegšana Aizputes
pilsētā ir ugunsdzēsēju organizāciju uz-
devums ; bez tam katra Aizputes pilsētas
darba spējīga iedzīvotāja pienākums ir
sniegt savu palīdzību pie ugunsdzēšanas,
cilvēku Un mantu glābšanas, kādēļ tiek
nosacīts sekošais:

1. Katra iedzīvotāja pienākums ir,
tiklīdz tas ierauga ugunsnelaimes izcel-
šanos, vai ari novēro t'du, bez uzrau-
dzības atstātu uguni, kurai ir iespēja
izplatīties un pār et uz klātesošām būvēm
vai mautu, nekavējoties pieteikt tuvākā
ugunsnelaimes pieteikšanas vietā, vai ari
par to telefoniski ziņot vietējai policijai.

2 Katra darba spējīga iedzīvotāja
pienākums ir, tūliņ pēc zignala došanas
steigties uz ugunsnelaimes vietu un
stāties zem ugunsdzēsēju vadības pie
dzēšanas un mantu glābšanas darba.
Līdz ugunsdzēsēju ierašanās ir jācenšas
«guns izplatīšanos pēc iespējas ierobežot.

3. Tiklīdz ir sadzirdēts ugunsnelaimes
signāls, katram zirga īpašniekam nekavē-
joties vai nn jāierodas pašam vai jāsūta
kāda cita persona ar saviem zirgiem un
pajūgiem ugunsdzēsēju depo dzēšamo
rīku un ūdensmucu nogādāšanai uz
ugunsnelaimes vietu, kā ari Ūdens pie-

.
Vajadzības gadījumos pie uguns-

dzēšanas var tikt pievilkti ari Aizputē
no citurienes iebraukušie zirgu īpašnieki
ar to zirgiem un pajūgiem, pie kam tiem
uz kāda ugunsdzēsēja vai policijas
ierēdņa uzaicinājuma nekavējoties jāie-
rodas norādītā vietā- Kā zirgi, tā ari
pajūgi par visu ugunsdzēšanas laiku ir
padoti ugunsdzēsēju komandējošo per-
sonu rīkojumiem un tie var atstāt uguns-
dzēšanas vietu tikai ar to atļauju.

4. Ugunsdzēšamo rīku pārvešanai no
ugunsnelaimea vietas uz depo, zirgi un
pajūgi ir jādod par brīvu katram zirgu
īpašniekam, ja viņa zirgi ir mājās, uz
pirmo pieprasījumu.

5. Par piedalīšanos pie ugunsdzēša-
nas darbiem, ugunsdzēšamo rīku nove-
šanas un pārvešanas nekāda atlīdzība
netiek maksāta, tikai tie trīs zirgu
īpašnieki, kuri pie ugunsdzēsēju depo,
pēc _ ugunsnelaimes zignala, ar saviem
pajūgiem ierodas pirmie, saņem prē-
miju — pirmais Ls 4,—, otrais Ls 3,—,
un trešais Ls 2,—.

Tāda pat atlīdzība tiek izmaksāta ari
ugunsdzēsēju pārbaudījumu gadījumos,

Pirmā gadījumā šo izmaksu izdara
pilsētas valde, bet pārbaudes gadījumos
ugunsdzēsēju organizācija.

6. Ugunsdzēšanas vajadzībām ūdens
ir ņemams bez atlīdzības no visiem, kā
dabīgiem, tā ari mākslīgiem ūdens rezer-
vuāriem vai ierīcēm, pie kam īpašniekam,
uz kura gruntsgabala atrodas ūdens krā-
tuve, no kura tiek ņemts, ir jārūpējas
par ērtu pietikšanu pie tās.

7. Aizputes pilsētas namsaimniekiem
tiek uzlikts par pienākumu iegādāties un
turēt kāttībā vienu trepi-redeli, kurai
jāsniedzas vismaz līdz augstākās ēkas
jumtam, vienu dzelzs ķeksi ar koka, ap-
mēram 15 pēdas garu, kātu, vienu ūdens-
mucu apmēram 10 spaiņu tilpumā, kurā
Pastāvīgi jābūt ūdenim un vismaz
2 udensspaiņi.

īrniekam nav brīv liegties dot savus
8P|iņus ugunsdzēšanas vajadzībām.

Sie prietcšmeti iedzīvotājiem jādod ari
tādai ugunsdzēšanai, kura izcēlusies uz
cgruntsgabala.
.- Stingri aizliegts dzīvojamo ēku
gainos turēt sienu, salmus, linus u. 1.1
Vlegli aizdegošus materiālus. Dzīvo-

šanai nelietojamo ēku bēniņos, kuros
tomēr ir ugunskuri, augšminēto vielu
novietošana ir atļauta vismaz 3 metri
atstati no skursteņa.

9. Varbūtēju ugunsnelaimes gadījumu
novēršanai ugunsdzēsēju organizācijai ir
jānorīko katrā telpā sarīkojamā publiskā
izrīkojumā ugunsdzēsēju dežūras pa iz-
rīkojuma laiku, pie kam sarīkotājam ir
jāmaksā par labu ugunsdzēsēju organi-
zācijai zināma maksa, kuras apmēru
noteic

^
ugunsdzēsēju organizācijas valde

ar pilsētas pašvaldības piekrišanu.
10. Namsaimniekiem un cita īpašuma

īpašniekiem, izņemot dzīvokļa ikārtas īpaš-
niekus, pie kuru īpašumu glābšanas pie-
dalījās ugunsdzēsēji ar saviem dzēšanas
rīkiem, ir jāmaksā par labu uguns-
dzēsēju organizācijai Ls 10, — .

11. Šo noteikumu neievērošana vai
pārkāpšana tiek sodīta ar soda likumos
paredzētiem sodiem.

12. Šie noteikumi stājas spēkā pēc 2
nedēļām no to publicēšanas „Valdības
Vēstnesi".

Aizputē, 1925. g. 29. oktobrī. .
Pilsētas galva J. Vanags,

l Sekretārs P. Šķiliņš.

Saistošie noteikumi
par reklāmu, sludinājumu un
afišu izlikšanu Aizputes pilsētā.

Pieņemti Aizputes pilsētas domes 1925. gada
25. septemb fa sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925. g.

23. oktobra rakstu Nš 107937.

1. Veikalnieciska rakstura reklāmas
sadalās pastāvīgās un īsa laika reklāmās.

Par pastāvīgām ir uzskatamas veikalu
izkārtnes, plakāti, uzraksti un uzbildē-
jumi uz logu stikliem, ēku sienām,
žogiem vai citiem priekšmetiem.

Par īsa laika — sludinājumi un afišas.
Skatu logi, ja tajos ir vienīgi preču

paraugi, par reklāmām netiek uzskatīti.
2Visiem reklāmu nolūkā izliktiem

izkārtņu, plakātu un sludinājumu uz-
rakstiem jābūt pareizā latvju valodā un
ortogrāfijā. Zem latvju valodas teksta
var rakstīt ari citās valodās, bet ne lie-
lākiem burtiem kā latvju teksts. Valodas
un ortogrāfijas kļūdas uz pirmo norādī-
jumu ir jāizlabo.

3. Pastāvīga rakstura reklāmas var
izlikt, iepriekš par to rakstiski paziņojot
pilsētas valdei. Paziņojumā jānorāda,
kur reklāma tiks izlikta, kāda pasākuma
reklamēšanai un kāds reklāmai apmērs.

īsa laika reklāmas var izlikt tikai tad,
ja par to ir samaksāts pilsētas nodoklis.

4. Visas uz īsu laiku izliekamās re-
klāmas, sludinājumus un t. t. ir atļauts
izlikt vienīgi skatu logos, uz pilsētas
reklāmu stabiem un pilsētas valdes vai
privātpersonu ierīkotām sevišķām tāfelēm,
pie kam no pēdējiem ir jāizprasa atļauja.

5. Būvju sienu, žogu, stabu un citu
priekšmetu aplipināšana vai aplikšana ar
reklāmām, afišām vai sludinājumiem ir
stingri aizliegta.

6. Par īsa laika reklāmu izlikšanu
jāsamaksā pilsētas valdei par katru kvadrāt-
metru platības 2 lati un par nepilniem
kvadrātmetriem attiecīga daļa, pie kam
nodokli aprēķina tikai no vienā izliekamā
vietā aizņemtās platibas. Par bez
iepriekšējas samaksas izliktiem reklamē-
jumiem piedzenams nodoklis divkārtējā
apmēra.

Par pastāvīga rakstura reklāmām, iz-
ņemot katra veikala galveno izkārtni,
par kuru nodoklis nav ņemams, jāmaksā
nodoklis reizā ar citiem nodokļiem sekošā
apmērā:

Par viena pasākuma reklamēšanai
domātām reklāmām, kuru kopplatība ir
ne lielāka par 1 kvadrātmetri, 50 santimi
mēnesī, par katru turpmāko kvadrātmetru
līdz 5 metriem 25 santimi mēnesī, un par
katru turpmāko kvadrātmetru pāri par
5 metriem 10 santimi mēnesī.

7. Valsts, pašvaldību un sabiedrisku
iestāžu sludinājumi, ciktāl tiem nav
veikalniecisks raksturs , ir no nodokļu

maksas atsvabināti. Tāpat no nodokļa
atsvabinātas personas, kuru izliekamo

vai izlikto reklāmu un sludinājumu kop-

platība ir mazāka par >/„ kv. metra.
8. Nav atļauts aplipināt un apsegt

citus uz tāfelēm iepriekš izliktos sludi-
nājumus un reklāmas, kurām nav note-
cējis izlikšanas termiņš.

9. Izkāpt veikala izkārtnes perpen-

dikulāri sienai vai atstati no tās, tam
jābūt ne zemāki par 2 metriem no
trotuāra. . „ .

Pieliekot pie būvēm vai žogiem pa-

stāvīga rakstura reklāmas, iepriekš it

jāizprasa no īpašnieka atļauja.

10. Viena mēneša laikā pēc šo no-
teikumu spēkā stāšanās visiem pasākumu
īpašniekiem, kuri izlikuši reklamējumus,
ir rakstiski jāpaziņo pilsēta valdei, kāda
uzņēmuma reklamēšanai reklāmas izliktas,
reklāmu skaits, kur izliktas un katras
reklāmas platība.

11. Šo noteikumu neievērotājus un
pārkāpējus sauks pie atbildības saskaņā
ar soda likumiem.

12. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
2 nedēļām no viņu izsludināšanas.dienas
,Valdības Vēstnesī".

13. Reizā ar šo noteikumu spēkā stā-
šanos atcelti 1923. g. «Valdības Vēst-
neša" 75. numurā publicētie .Obligato-
riskie noteikumi par afišu, reklāmu un
sludinājumu izlikšanu Aizputes pilsētā".

Aizputē, 1925. g. 29. oktobrī.
Pilsētas galva J. V a n a g s.

i Sekretārs P. Šķiliņš.

Saistoši noteikumi
par sanitāro uzraudzību Jēkabpils

apriņķa pagastos.
Pieņemti Jēkabpils apriņķa pašvaldības likvidā-
cijas valdes 1925. g. 9. septembfa sēdē un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. g. 16. oktobra rakstu

*6 107743.
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 dezinficējamas ar
karbolu, kaļķiem vai ar citu attiecīgu
dezinfekcijas vielu.

1. piezīme. Skolu, pagasta namu un
citu atklātu publisku vietuatejas pastā-
vīgi (t. i. periodiski) dezinficējamas
ar karbolu, kaļķiem vai ar citu lī-
dzīgu dezinfekcijas vielu.

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

3. Jaunas akas nav atļauts ierīkot
tuvāk par 12 mtr. no netīrumu vietām,
kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1. Aku
grodiem vai cementa kubliem jāpaceļas
vismaz 3/4 metra virs zemes. » Vismaz
IVa mtr. apkārt akai zeme noņemama
1/s 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, vēdera tifu, izsitumu tifu,
atgulās tifu, šarlaku, difteritu, masalām
un asinssērgu — atsevišķi stāvošās
mājās, redzamā vietā uz ceļa pie ieejas
pagalmā, jābūt skaidram un redzamam
uzrakstam „(slimības nosaukums) ieeja
aizliegta".

6. Apriņķa un pagastu valdēm, ap-

riņķa ārstam, vietējam sanitarārstam, kā
ari vietējiem ārstiem un sanitarkomisijas
locekļiem un policijai katrā laikā ir
tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu
izpildīšanu.

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

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

8. Šie noteikumi stājas spēkā 2 nedēļu
laikā pēc to publicēšanas ,Vald. Vēstnesī".
Jēkabpils apriņķa pašvaldības

likvidācijas valdes priekšsēdētājs
GZiemelis.

2 Darbvede L u g i n.

Latvija un citas valstis.
Sarunas starp Latviju un Igauniju

par muitas ūniju.
Rīgā, 25. novembri. Vakar pulksten

5 notika Latvijas muitas dele-
gācijas plenārsēde K Ulmaņa
vadībā, kura apsprieda ses'dien iesniegto
igauņu valdības memorandu muitas ūni-
jas lietā. Pulksten 7 notika k o p s ē d e
ar Igaunijas pārstāvjiem M.
Hurtu un R. Mikvicu, kurā Latvijas
delegācija paziņoja, ka ti
piekrīt Igaunijas priekšliku-
mam turpināt i skaņošanas
d a r b u , i z p i 1 d o ,.3. g. 1. no-

vembra pagaidllguraa notei-
kumus. Vienojās kopapspriedes uz-
sākt, tiklīdz Igaunijas delegācija būs ga-
līgi sastādīta.

Rīga.
Hamburgas universitātes rektors

kā Rigas universitātes viesis.
Hamburgas universitātes rektors, pro-

fesors Ļauns, pirmdien, 30 novembrī,
pulksten 5 pēc pusdienas, universitātē
turēs priekšlasījumu par .tiesību auto-
nomiju". Profesors Ļauns ir viens no
ievērojamākiem tauttiesību pratējiem
Vācijā. Tā kā viņa priekšnesuma
tematam ir stipra politiska interese, tad
tas būs vērtīgs ari nejuristiem. Ieeja
ikvienam brīva.

Māksla

Nacionālais teātris. Trešdien, 25. no-
vembrī, pulksten 7/» vakarā Lilijas
Št e n g e 1 viesu izrādē 15. reizi
Skriba drāma „Adrienna Ļe-
ku vrer", kura pfeder pie vispopu-
larakām sezonas lugām. Ceturtdien,
26. novembrī, pulksten 4 pēc pusdienas
karavīru isrādē Šekspīra jautrā
.Maldu komēdija". Pulksten 7/»
vakarā 2. pamatskolai par labu Blau-
maņa komēdija .Skroder dienas
S 11m a č o s" ar dziesmām un dejām
Piektdien, 27. novembrī, pulksten 77»
vakarā grafa A. Tolstoja un Ščogoļeva
.Carienes sazvērestība".

Dailes teātris. Trešdien, 25. nov.,
pulksten 1ķ% vak., K. Ābeles dramatiskā
balāde .Ligatura", ceturtdien, 26 nov.,
tautas izrādē .Čarļa krustmāte",
piektdien, pulksten 6 vakarā, kareivju
izrādē .Čarļa krustmāte", sestdien,
.Ligatura" un svētdien dienā Šek-
spīra komēdija . Juku jukām" (Kā
jums tik). Šīs izrādes atlikums par labu
Latvijas univers. akadēmiskai sporta
biedrībai.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Automobiļtransporta otrs pa^
saules kongress.

Amerikas sūtniecības atašejs tirdz-
niecības lietās mums ziņo:

Automobiļtransporta otrs pasaules kon-
gress notiks Amerikas nacionālās tirdz-
niecības kameras vadībā automobiļu ap-
skates nedēļā 1926. g. no 11. līdz
13. janvārim Ņujorkā. Visi, kas no-
darbojas ar automobiļu pārdošanu vai
izgatavošanu, ar šo tiek laipni
ielūgti, piedalīties kongresā,
kurš, protams, būs visai ierosinošs un
interesentiem sniegs daudz derīgu aiz-
rādījumu.

Personas un firmas, kas vēlas kon-
gresā piedalīties, tiek Jūgtas informācijas
un pieteikšanās nolūkā griezties pie
Amerikas tirdzniecības atašeja Rīga,
lielā Ķēniņa ielā Ne 4.

KURSI

Rīgas biržā, 1925. gada 25. novembri.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,12 — 25,24
100 Francijas franku . . . 19,60 — 20,00
100 Beļģijas franku.... 23,25 — 23,75
100 Šveices franku .... 99,50 — 100,50
100 Itālijas liru 20,80 — 21,20
100 Zviedrijas kronu . . . 138,20 139,55
100 Norvēģijas kronu . . . 104,15 — 106,25
100 Dānijas kronu ? 127,85 — 130,40
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,50 — 209,60
100 Vācijas marku .... 122,50 — 124,20
100 Somijas marku .... 13,(0 — 13,23
100 Igaunijas marku . . . 1,37 — 1,40
100 Polijas zlotu..... 72,00 — 82,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg-: 108—116

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

zīmes ....... flfi —97

Rigas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas makless Th. Šummers.

Redaktors: M. Krons.

6im numuram 8 lapas puses.



Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pec 1923. g. 9. ok-
tobrī Rīgā mirušā Jura (Georga) Aleks-
andra Reiņa dēla Vimba ir at-
klāts mantojums un uzaicina kam ii
uz šo mantojumu, vai sakari ar to,
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitīt no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
tugšā uzrādīti termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 3. novembri. Ns43S9.
Priekšsēdei, v. A. V e i d n e r s.

16310 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
oz clv. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Arvida Voldemāra
dēla Loze pilnv. zv. ad/. K. Egliša lū-
gumu, uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1925. gada
3. novembiī publicēto 1925. g. 15. jū-
nijā mirušā Neķenu pagasta Stupenu
mājas īpašnieka atraitņa Voldemāra
Jāņa d Loze notarielo testamentu, kā
ari visas personas, kuram ir kaut kādas
tiesības uz miruša Voldemāra Loze
mantojumu vai sakari ar šo man-
tojumu, ki mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, paraddevējiem u t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no iī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgi
tpēkā gājušu.

Rīgā, 1925. g. 3. novembrī. L. Ns 4401.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

16298 Sekretārs A. Kalve.

Tiesu shHJf-ājmaS.

Jftap _ tiesa.
pamatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumņ, izbeidz bij. Cēsu kājnieku
pulka virsleitnanta Jāņa Alfonsa dēla
B i t o v t a meklēšanu. (1921. g. .Vaid.
Vēstnesī' Ns 295.)

Rīgā, 21. novembri 1925. g.
Kara tiesas priekšsēd.,

17514 kāpt. J. Jakobsons
Sekretārs k. ier. (paraksts).

Rīgas apgabalt., 3. civiln.,
siskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.{
ar šo paziņo, ka 1. decembri 1925._ g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēde
nolasīs 1918. g. 4. oktobrī miruša Sai-
kavas pag., .Leimaņu-Ķeniņu" mājas
īpašnieka Pētera Pētera d Aizsilnieka
testamentu.

Rīgā, 29. novembrī 1925. g. L.Nš3039
Priekšsēd. v. A. V e i d n e rs.

17499 Sekretārs A. K a I ve.

Rīgas apgabalt, 3. civiln.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1. decembri 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1919. g. 26. martā Rīga miruša
Indriķa Matisa (Matveja) d. Legzdakta
ari Legzdiņa testamentu.

Rīgā, 24. novembri 1925. g. L. Ns 4578
Priekšsēd. v. A. Veidners.

17500 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
paziņo, ka ar 1925. g. I0./27. oktobra
lēmumu ir atzinusi Georga Georga d.
Kinstleru par maksāt nespējīgu parād-
nieku tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz parādniekam
piederošiem 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, ka ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai:
1) par savu parādu prasībām no parād-
nieka, kā ari par sumam, kādas parādnie-
kam pienākas, neskatoties, vai maksājumi
notecējuši, vai ari viņu termiņš gaidāms
nākamībā, kā ari par maksāt nespējīgā
nekustamiem ipašumiem, kas atrastos
viņu pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem.

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

Rīgā, 1925. g. 30. oktobrī. LNs 515-1. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15981 Sekretārs A. Kalve.

Ugas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklāta 'tiesas sēdē 1925. g. 27. oktobrī
izklausījusi 1 etu par kurateļa iecelšanu
par bezvēsts prombūtnē esošā Bruno
Kārļa d. Stessingeja mantu, nolēma:
iecelto ar tiesas lēmumu no 15. marta
1921. g. aizgādniecību par prombūtnē
esošā Bruno Kārļa d. Stessingera mantu
atcelt, paziņojot par to ar pavēli attiecīgai
bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
proc. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 1925. g. 5.nov. L. Ns 1039/21. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16317 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 10. novembrī
izklausījusi Natālijas Nerona m. Hritcke-
vič, dzim. Voroncov lūgumu dēļ aiz-
gādniecības iecelšanas par bezvēsts
prombūtnē esošā Ludviga Jevgeņija d.
Hritckeviča (Htvckeviča) mantu, no-
lēma: par bezvēsts prombūtne esošā
Ludviga' Jevgeņija d. Hritckeviča (Hrijc-
keviča) atstato mantu iecelt aizgādnie-
cību, par ko paziņot Rīgas pilsētas
bāriņutiesai izpildīšanai; šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 1944. p. paredzētā
kartībā.

Rīgā, 1925. g. 10. novembri. L. NŠ4446
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16705 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 27. oktobrī
izklausījusi Otras Pārdaugavas krāj-aiz-
devu sabiedrības lūgumu dēļ obligācijas
atzīšanas par zudušām, nolēma: atzīt
par'iznīcinātu obligāciju par 8000 rbļ.,
apstiprinātu 9. jūlijā 1913. g. ar Nš 479
uz tagad Augustam Treimanim piederošo
rekustamu īpašumu Zaķu muižas zem-
nieku zemes Skuķīt mājām, Rīgas apr.,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 4568, Jānim
Jēkaba d. Niedrēm viņš arī Valters par
labu, kas minēto obligāciju cedējis
blanko, kura obligācija 1922. g. 29. dec.
uz Rīgas apgabaltiesas 1922. g. 14. nov.
lēmuma pamata ir dzēsta.

Rīgā, 1925. g. 6. novembri. Nš 1351
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16413 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 27. oktobri
izklausījusi mir. Fridricha Kriša d.Henniga
(Henninga, Enninga, Enina) mantošanas
lietu, nolēma: par bezvēsts prom-
būtnē esošā Reinholda Fridricha d.
Hennig atstāto mantu iecelt aizgādnie-
cību, par ko ar pavēli paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai attiecīgai rīcībai.

Rīgā, 1925. g. 12.novembri. LI*4324
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16843 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnoC
u civ. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1918. g.
26. novembrī Pabažu pag. .Druskas"
mirušā Miķeļa Pētera d. Kirillova
ir atklāts mantojums nn uzaicina, kam
oz šo mantojumu, vai sakara ar to,
tiesības ki mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. i. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
iešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī.*

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

Rigā, 1925. g. 10. novembrī. L N*4424
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16692 Sekrotam A. Kalve

fftgai apgabaltiesas 3. civilnod.

ai civ. ties. Iik. 2011., 2014. un 2019
o. p. pamata paziņo, ka pēc 1883. «
15. martā Grotužu pag. .Dzenos" mirušā
Jāņa Galiņa (Galeša) k atklāts man-
tojums nn uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
uma iespiešanas dienas .Vaid. Vestn.*

Ja minētās personas savas tiesības
sagša uzrādīti _ termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 10. novembrī. L J*3509
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16693 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1918. g
19. janv. Ikšķiles-Saispils draudze mirušā
Ikšķiles pag. .Vec-Rudzīšu" māj. īpašn.
Mārtiņa Cīruļa ir atklāts mantojums nn
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakari ar to, tiesības ki mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem n. t. t., pieteikt šīs tiesības
ainetai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
lienas .Valdības Vēstnesī.*

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrīdītā termiņa nepieteiks, tad
trinas atzīs ki šīs tiesības zaudējušas.

Rīgi, 1925. g. 10. novembrī. L Nš4431
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16694 Sclrrriars A. K«1v>

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
22. maija Rīgā mirušā Ernesta
(Ernsta) Viļā dēla Granovski
ir atklāts mantojums un uzaicinp, kam uz
šomantojumu, vai sakari ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludini-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vestn."

Ja minetls personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925 g. 10. novembrī. L W 4484
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16696 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. civilnoa,
u civ. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1913. g
1. janvārī Sarkana jūra mirušā kapteiņa
Johana Aleksandra Eduarda d. Šarlova
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam _ ir nz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības ki. mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot ne šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vald'bas Vēstnesī."

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzradīta termiņa nepieteiks, tad
ziņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925. g. 10. novembri. L Ns4460
Priekšsēd. v. A."V e i d n e rs.

16695 Sekretārs A K «lvi-

Rigas apgabaltiesas 3. dvltaM
n clv. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1906 g
16. janvārī Slokas _ draudzē mirušā
Andreja Andreja dēla Dumbura
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
!r uz šo mantojumu, vai sakara ai
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
o. t. t„ pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
io šī sludinājuma iespiešanas dienas
Valdības Vēstnesī.*

Ja minētas personas savas tiesības
angšā uzrīdītā termiņi nepieteiks, tad
viņas atzīs ki šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 10. novembrī LNš 4441
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

16697 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1925. g.
7. julīja Rīgā mirušā Jāņa Al-
frēda Reiņa dēla Varenais ir
atklāts mantojums nn uzaicina, kam
nz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
a. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešn laikā, skaitot no
li sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi."

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
trinas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925.g
^

10. novembrī. L Ns 3872
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

16698 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p
pamata paziņo, ka pēc 1922. g. 19. augu-
sta Lietava miruša Jāzepa (Josifa) Jāņa d.
Jarašunas (Jarošūnas) ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības ki: man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laiki, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzradīti termiņi nepieteiks, tad
viņas atzīs ki šīs tiesības zaudējušas.

Rīgi, 1925. g._3 novembrī. L. 1*4151.
Priekšsēdei, v. A. V e i d n e r s.

16311 Sekretārs A. Kalve.

Rīg apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 14.Junija
Ikšķiles pagasta Neilantos miruša Jāņa
Jāņa d. Grinerta ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, ties. kā mantiniekiem, le-
gatariem, fideikomisariem, kreditoriem un
1.1., pieteikt šīstiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
Iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
«ugšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
/?ņas atzīs ki šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925.g. 3. nov. L. Nš 4381.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16312 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1914. g. 29. jūnija
Dikļu pagasta, Budenbroku Pumpuros, mi-
rušā Pētera Knospiņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mantiiekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņi nepieteiks, tad
viņas atzīs ki šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 3. nov. L. hS3920.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

16313 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1925 g. 7. jūlija
Rīgā miruša Vilhelma Fridr cha dēla
Hincenšterna (Hintzenstern) ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. 1.1., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rigā, 1925. g.3 nov. L. NŠ4399.
PrieKšsed. v. A. Veidners.

16314 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
ievērojot Alūksnes pareizticīgo draudzes
pilnvarnieka zv. adv. Vasilija Pāvila d.
Kārkliņa lūgumu dēļ bezvēsts prombūtnē
esošā Alekseja Terentija d. Gurjanova
atzīšanas par mirušu un pamatojoties uz
savu 20. oktobra 1925. g. lēmumu un
civ. proc. lik. 1949. un 1950. p.p. un
viet. civ. lik. 524. un 525. p.p. pamata,
ar šo uzaicina bezvēsts prombūtnē esošo
Alekseju Terentija d. Gurjanovu ierasties
tiesa vai 'dot par sevi tiesai ticamas
ziņas, termiņa gada laika no šī sludi-
nājuma iespiešanas .Valdības Vēstnesī",
aizrādot, ka ja pec ši_ termiņa notecē-
šanas tiesa nebūs saņēmusi drošas ziņas,
ka prombūtne esošais Aleksejs Gurja-
novs ir dzīvs, viņa taisīs lēmumu, ar
kūju atzīs viņu par mirušu, tāpat uz-
aicina visas citas personas, kurām ir
drošas zigas _ par bezvēsts prombūtnē
esoša Alekseja Gurjanova uzturēšanas
vietu vai nāvi iesniegt šīs ziņas tiesai
līdz augšā minētam termiņam.

Rīgā, 1925. g. 3. nov. L. Nš 4252
Priekšsēd. v. A. Veidners

16326 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. novembrī
izklausījusi Valmļeras tirgotāju un rūp-
nieku biedrības lūgumu dēļ hipotekarisko
paradu dzēšanas, nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju per 1000 rbļ., ap-
stiprinātu 28. septembrī 1878. g. uz ne-
kustamiem īpašumiem Valmieras pilsētā:
gruntsgabalu Ns 93 ar zemes grāmatu
reģ. Nš 93 un gruntsgabalu Ns 128 un
dārzu Ns 71, ar zemes grām. reģ. Ns 128
par labu Johanam Kieis, kura obligācija
pārgājusi uz Valmieras krāj-aizdevu kasi.

Rīga, 1925.g. 4. novembrī. Nš2465
Priekšsēd. v. A. Veidners

16319 Sekretārs A. Kalve!

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Emilijas-Anetes
Rev'n lūgumu, uzaicina visas personas,
kuļam ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1925. gada
3. novembri publicēto 1925. g. 17. sep-
tembri Rīgā mirušā Jāņa Bērtula dēla
Revina notarielo testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušā Jāņa Rev>na man-
tojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem» legatari-
jiem, iideikomisariem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgi, 1925. g. 4. novembrī. L. ?* 4383.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1630O Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
nz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Trīnes Lass lū-
gumu, uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1925. gada
3. novembrī publicēto 1924 gada 30.
apriti mirušā Duntes pagasta Mēsle
mājas īpašnieka Kārļa Ādama dēla
Laša testamentu, ki ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesī-
bas uz miruša Kārļa Laša man-
tojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
ka mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laiki, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušās
ao ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bei testamentu pasludinās par likumīgi
spēka gājušu.

Rīgā, 1925. g. 3. novembrī. L. Nš 4240.

Priekšsēd. v. A- Veidners.
16299 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
Ž079. p. p. un Balt. privāttiesību" kop.
2451. p. pamata, uz Lattes Anša m.
Bise, dzim. Timm, lūgumu, uzaicina
visas personas, kuram ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šai
tiesa 1922. gada 22. decembrī Rīgā mi-
rušā namīpašnieka Jāņa Pētera dēla
notarielo testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tie-
sības uz miruša Jāņa Bise man-
tojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas._

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
ao ierunām un zaudējušas savas tiesības,
3et testamentu pasludinās par likumīgi
spēki gājušu.

Rīgi, 1925. g. 3. nov. L. Ns 4347.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16301 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. ppamata paziņo, ka pēc 1918. g. 13. februārī
Bilskas pagastā miruši Vižuma mājas
īpašnieka Pētera Jāņa d. Daniela ir atklātsmantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības,
ka: mantiniekiem, legatariem, fideiko-
misariem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
aika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad
nņta atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 7. novembrī. Ns 414S.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

16520 Sekretārs A. Kalve.

Riļgss apgabaltiesas 3. clvllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. m,
2062. p. p. pamatu, ievērojot valsts zemes
bankas lūgumu un savu 3. nov. 1925. g.
lēmumu, ar šo paziņo, ka pēc lūdzējas
ziņojuma parādniece Antonija Jāņa m.
Johanson parādu pēc 4 obligācijām pat
45 rbļ. katra no 3. Iebruara 1871. g. ar
NsNs 200, 201, 202 un 203, apstiprinātas
uz nekustamo īpašumu Cēsu apriņķī ,
Liepas muižas zemnieku zemes .Kalna-
Sigatu" mājām ar zemes grlmatu reģ.
Ns 353, izdotas no Dava Kerpe par labu
Augustam Panderam, ir samaksājis, bet
šīs augsi minētās obligācijas nevar tikt
izsniegtas atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatas, tamdēļ ka ir gājušas
zuduma.

Tipēc apgabaltiesas III. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tiesības
uz aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā sešu mēneša laiki, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdīoas Vēstnesī* un aizrāda, ka ja šis.
personas noteiktā laika nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām ur»
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 7. novembrī. Ns 4385»-
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16521 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. um
2062. p. p. pamata un ievērojot Friča
Kārļa d. un Lības Kriša m. Ligzdiņa
lūgumu un savu 3. novembra 1925. g.
lēmumu, paziņo, ka lūdzēji Fricis un Lība
Ligzdiņi parādu pēc obligācijām: 1) par
1000 rbļ., no 21. marta 199. g. ar
Ns 461, apstiprinātas uz nekustama
īpašumu Rīgā, VI hip. iec. ar zemes_ grā-
matu reģ. Nš 1272 par labu Kristijanam.
Kristjana d. Petersonam; 2) par 1500 rbļ..
no 24. apriļa 19L9 g. ar Ns 656, ap-
stiprināta uz to pašu nekustamo īpašumu
par labu tam pašam Kristjanam Peter-
sonam un 3) par 5000 rbļ. no 15. okt.
1911. g ar N2 3511, apstiprināta uz ta
pašu nekustamo īpašumu par labu Jānim
Jāņa d. Brandtam. Visas trīs augšā
minētās obligācijas blanko cedetas, ir
samaksājis, bet šīs augša minētās obligā-
cijas nevar tikt ļzsniegtas atpakaļ f arad-
niekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,»
tamdēļ ka ir gājušas zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādītam obligācijām,.
pieteikties tieši sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteikti laiki
lepīeteiksies, obligācijas atzīs par iznīci-
nātām, un lūdzējam dos tiesība prasīt,
parāda dzēšanas zemes grāmatā.

Rīgā. 1925. g. 7. novembrī. Ns 4085
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

16522 Sekretārs A. Kalve.

« apgabaltiesas 3. civi'i»w«a.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2C62. p. p., ievērojot Jāņa-Augusta
Tuppe un Līzetes Tuppe lūgumu un
šāvu 27. oktobra 1925. g. lēmumu, paziņo,
ka parādnieki Jānis-Augusts Tuppe un
Līzete Tuppe parādu pēc 2 obligācijām:
1) par 6000 rbļ., apstiprinātas 28. jūnijā
1911. g. ar N»2015 un 2) par 4500 rbļ.,
apstiprinātas 25. augustā 1911. g. ar
Ns 2797 uz nekustamo īpašumu Rīga„
IV hip. iec. ar zemes grāmatu reģ. Nš I18,.
izd. no Jāņa Tuppe par labu Augustam
Jāņa d. Tuppem, kujš viņas_ cedējis-
blanko un kuras obligācijas ir pārgājušas
uz Hermani Kārļa d. Kam.e.-kā blanko-
cesionaru, kurš viņas ir atkal cedējis
blanko, ir samaksājis, bet šis augšā
minētās obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir g jušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 6. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības už augšā aprādītam obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies

^
obligācijas atzīs par iznīcinātām

un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 30. oktobrī. Ns 3951
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15980 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
pamatojoties un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Dava Dava d. Gulbja>.
lūgumu un savu 13. oktobra 1925. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Dāvi*
Gulbis pec obligācijas par 800 rbļ.,
atlikumā no obligācijas 3400 rbļ., ap'
stiprinātas 26. novembrī 1890. g. ar
Ns 465 uz nekustamo īpašumu Valkas-
apr., Bormaņu muižas zemnieku zeme».
.Krampe Ns 14" mājam ar zemes grā-
matu reģ. Nš 2520, izd. no Dava Gulbja
par labu Olgai baronietei Voli, dzim.
fon Šreders, Elionorai fon Strandman un
Agnezei fon Biankenhagen, dzim. foni
Volf un Izabelai fon Volf cedēta uzrādī-
tājam ir iemaksājis tiesas depozitā Ls 50
dēļ parāda un °,o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augša aprādīto oblig ciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „ Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un_ lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925.g. 3. novembrī. 1* 3866
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16320 Sekretārs A. Kalve.



Jelgavas apgabaltiesu,
pamatodamās uz sava šā gada 8. ok-
tobra nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka šādas obligacijas _ izstādītas uz Jel-
gavas lauksaimn. kraj-aizdevu sabiedr.
vardu:

1) obligācija par 500 kr. rbļ., korob.
uz Jaunsvirlaukas pag. .Tiltiņ" mājam
ar Ns 4812 1907. g. 13. janvāri ar
Nš 114; 2) obligācija par 500 c. rbļ.,
korob. 1907. g. 13. aprilī uz Jaunsvir-
laukas pag. .Til'iņ" mājām ar Ns 4812,
pec žurn. Nš 1823; 3) obligācija par
200c. rbļ., korob. 1909. g. 11. maijā pēc
žurn. Ns 1188 uz Jaunsvirlaukas pag.
.Tiltiņ" mājām ar hip. Nš 4812; 4) obli-
gācija par 40.000 c. rbļ. blanko cedēta un
korob. 1911. g. 18. aprilī ar Nš 1281 uz
Bēnes pag. .Mednes" muižu ar hip. Nš 69
un tanī pašā laika korob. blanko cedētas
obligācijas uz to pašu nekustamo īpašumu;
5) žurn. Ns 1282, par 30 000 c. r.; 6) žurn.
N° 1283, par 20.000 c. rbļ.; 7) žurn.
Nš 1284, par 20.000 c. r.; 8) žurn. Ns 1285
par 20 000 c. rub.; 9) žurn. Nš 1286, p«r
20 000 rub.^ 10) obligācija par 2000 rub.,
blanko cedeta, un korob. 1906. g. 14. ap-
rilī ar Ns 2396_ uz Vircavas muižas
.Zigel-Jaun" mājam ar hip. Ns 4448;
11) obligācija par 3000 c. rub., blanko
cedēta un korob. uz Vircavas pagasta
.Paitenu" māju ar Nš 3665 26. janvārī
1906. g. ž. Ns 236; 12) par 2000 c rub.,
korob. 1906. g. 16. februārī uz Vircavas
pag. .Smēdes" māju ar hip. Nš 4207,
pēc žurn. Nš 1001; 13) obligācija par
20u0 c. r., blanko cedēta 190 i. g. 16. fe-
bruārī, korob. uz Vircavas pag. .Smēdes"
māju ar hip. NŠ4207, pēc žurn. Ns 1002;
14) obligācija par 2000 c. r., blanko ce-

dēta attiecībā uz 500 c. rub. parāda atli-
kumu korob. 1906 g. 28. aprili uz Vir-
cavas pag. .Pauče* mājām ar z. gr.
Nš 4508, pēc žurn. Nš 2640; 15) obli-

gācija par 500 c. rub. blanko cedēta,
korob. 1908. g. 30. oktobri uz Vircavas
pag. .Pauče" māju ar hip. Ns4508, pēc
žurn Ns 2402 ; 16) obligācija par 500 c. r.,
blanko cedēta un korob. 1909. g. 11. de-
cembrī pēc žurn. _ Nš2894 uz Vircavas
pag. .Pauče" mājam ar NŠ4508; 17) un
18) obligācija par 500 c rub. un par
1000 c. r., blanko cedēta, korob. 1910. g.
1. aprilī un 1912. g. 13. februārī uz Vir-
cavas pag. .Pauče" mājam Nš4508, pec
žurn. ar Nš 897 un 471; 19) obligācija
par 1500 c. r., korob. 19 0. g. 15. jūnijā
uz Kalnciema pag. .Runce" mājām ar
hip. Nš 1761, pēc žurn. Nš 1899; 20) obli-
gācija par 4000 c. rub, korob. 1911. g.
'ā9. martā uz Kalnciema pag, .Runce-
mājām ar hip. Nš 1761, pēc žurn.
Ns 1037; 21) obligācija par 3000 c. rub.,
blanko cedēta, kcrob. 1913. g. 11. janv.
uz Kalnciema pag. .Runce" mājām ar
hip. Nš 1761, pēc žurn. Ns 99; 22) obli-
gācija par 5000 c, rub., blanko cedēta,
korob. 1907. g. 29. janvārī uz Annen-
burgas pag. .Puiku" mājām ar hip.
Nš 2775, pec žurn. Nš 206 ; 23) obligācija
par 10.000c.rub,.blanko cedēta 1911. g
5. decembrī, korob. uz Annenburgai
pag. .Puiku" mājām ar Nš 2775, pēc
žurn. Nš 3728; 24) obligācija par
15 000 c. rub., blanko cedeta, Koroboreta
1911. g. 27_. aprilī uz Paulsgnades
.Pautiņ" mājam Ns 2!12, pēc ž. 1424;
25) obligācija par 3000 c. rub., blanko ce-
deta, korob. 191_3g. 23 augusta uz
.Viļķu Eceņu" mājām Nš 128, pēc žurn.
Nš 2047; 26) obligācija 600c rub. korob.
1912. g. 5. aprilī Garozes pag. .Kraukļu-

Blumberģu * māju h. Nš 3840, pēc ž.Nš 979;
27) obligācija par 1000 c. rub., korob.
1907. g. 22. marta uz Pētergofas mājam
ar hip. Ns 4873 .Brinkuži-Mazie", pēc
žurn. Nš676; 28) obligācija par IrJOOc. r.,
korob. 1906. g. 15. decembri uz Pēter-
gofas ,Brinkužu-Maz" mājām ar hip.
Ns 4873, pēc žurn. Ns 2811 ; 29) obligā-
cija par luOO c. r., blanko cedeta, korob
1-(H. g. 9. janvāri uz Pētergofas .Brin-
kužu-Maz" mājām ar hip. Nš 487 <, pēc
ž. Ns 61; 30) obligācija par 1500 c. rub,
korob. 1910. g. ii oktobrī uz Garozes
pag. .Boze' mājām ar hip. Ns 5485,
nēcžurn. Nš 3005 : 31) obligācija par
5 0 c r, blanko iedēta, korob. 1913 r>.
25. apr li uz Garozas .Boze" mājām ar

hip. Ns 5485, pec ž. Ns 987; 32) obli-
gācija par 2000 c. rub., korob. 1906. g.
18. aprilī uz Ņaud tenes ,Vec-Miesta"
mājām ar hip. Nš 4487, pēc žurn
2477; 33) obligācija par 2000 c. rub.,
blanko cedēta, korob. 1912. g. 22nov.
uz Naudītenes .Vec-Meistar" mājām ar
hip. Nš 4457, pēc Ž Ns 3003; 34) ob.i-
gacija par 2000 c.rub., blanko cedeta,
korob. 1906. g. 4. septembrī uz Jelgavas
Oberhauptmana vidmas .Bļuķa" mājām
ar hip. 3967, pēc ž. Ns 3692; 35) obli-
gācija par 10.000 c. rub., blanko cedeta,
korob. 1913. g. 29 oktobrī uz Jelgavas
Oberhauptmana vidmas .Bluķu" mājām
ar hip. Ns 3967, pēc ž. Ns 2561; 36) obli-
gācija par 15.000 c. rub., blanko cedeta,
korob. 1914. g. 6. martā uz Jelgavas
apriņķa Volgundes zemes gab. ar hip.
Ns 6086, pēc ž. Ns 536; 37) obligācija
par 20.000 c. r., blanko ced.,korob. 1911. g.
9. novembri uz Aagofas muižu Nš 4,
pēc ž.Ns 3382 ; 38) oblig. par 20.000 c. r...
blanko-cedēta , k̂orob. 1911. g. 9. nov.
uz Aagofas muižu Ns 4, pēc ž. Nš 3384;
39) obligācija par 20.000 c. r., blanko ce-
dēta, korob. 1911. g. 9. novembrī uz
Aagofas muižu Nš 4, pēc ž. Nš 3385 ;
40) obligācija par 10.000 c. rub., blanko
cedēta, korob 1911. g. 9. novembrī uz
Aagofas muižu Ns 4, pec ž. Ns 3386 ;
41; obligācija par 10.000 c. rub., blanko
cedēta, korob. 1911. g. 9. novembrī uz
Aagofas muižu Ns 4, pec ž. Ns 3387;
42) obligācija par 20.000 c. rub , blanko
cedēta, korob. uz Aagoias muižu Ns 4,

1911. g. 9. novembri pēc ž. Nš 3383;
43) oblig. par 15.000 c. r., korob. 191 l.g.
7. decembrī uz Paulsgnades gabalu
.Aizupe" ar Ns 5806 un gab. ar Ns 3592,
pec žurn. Ns 3750; 44) obligācija par
10.000 c. r., korob. 1911. g. 7. decembrī
uz Paulsgnades gabalu .Aizupe" ar
Ns 5806 un gabalu ar hip. Ns 3592, pēc
ž. Ns 3750; 45) obligācija par 15.000 c. r.,
blanko cedeta, korob. 1913. g. 2. jūlijā
uz atdalītiem gabaliem Paulsgnades
gab. Ns 5806, pēc ž. Nš 1673; 46) obli-
gācija 5000 c. r., korob. 1911. g. 24. jan-
vārī uz atdalītiem gabaliem Paulsgnades
„Lauk-Rencel" mājām ar Nš 2031, pēc
ž. Ns 243; 47) obligācija par 7000 c. r.,
blanko cedēta, korob. 1801. g. 13. nov.
uz Jelgavas nek. īpašumu IV hip. iec. ar
Ns34, pēc ž. Ns 1182; 48) obligācija par
1000 c. r., blanko cedēta, korob. 1913._ g.
1. augustā uz Kalnciema .Pekktt" mājām
ar Ns 5292, pēc ž. Ns 1880; _ 49) obli-
gācija par 5000 c. r., blanko cedeta, korob.
1913.g. 4._ decembrī ut Virctvas .Kaln-
Ģelbu" mājām ar hip. Nš 2918, pēc ž
Ns 2893; 50) obligācija par 1000 c. rub.,
korob. 1910. g. 2. septembrī uz Vircavas
zemes gabalu ar Nš 5615, pēc ž. Nš 2636
51) obligācija par 600 c. r., blanko ce-
dēta, korob 1903. g. 13. decembrī uz
atdalītiem gabaliem Ruentales .Silen"
mājām ar Nš 44, pēc ž. Nš 4450;
52) obligācija par 2000 c. r., blanko ce-
deta, korob. 1905. g. 27. jūlijā uz Jel-
gavas nek. īpašumu IV h. iec. ar Nš 32,
lit. B. b., pēc ž. Nš 704; 53) obligācija
par 3000 c. rub., korob. 1906. g. 4. de-
cembiī uz atdalītiem gabaliem bijušas
Jelgavas Oberhauptmana .Lindrak" mājām
ar hip. Nš4744, pēc ž. N°4368 ļ 54) obli-
gācija par 1500 c. r., blanko cedeta, korob.
1913. g. 18. martā uz Vircavas „Joze"
mājam ar Ns 4082, pēc ž. Ns 712;
55) obligācija par 3000 c. r., blanko ce-
dēta, korob. 1904. g. 24. janvārī uz Pe-
terfeld muižu NŠI75, pēc ž.77; 56) obli-
gācija par 2000 c. rub., blanko cedēta,
korob. 1907. g. 25. jūnijā uz Peterfeld
muižu ar Ns 175, pēc ž. Nš 1267;
57) obligācija par 10.030 c. r., blanko
cedeta, korob. 1909. g. 23. oktobrī uz
nek. īpašumu Peterfeld muižu ar Ns 175,
pēc ž. Nš 2416; 58) obligācija par
3000 c. r., blanko cedēta, korob. 1913. g.
4. novembrī uz Peterfeld mūžu Nš 175,
pēc ž. Nš 2629; 59) obligācija par
6000 c. r, blanko cedēta, korob. 1913.g.
7. novembrī uz nek. īpašumu Peterfeld
muižu Ns' 175, pēc ž. Ns 2670; 60) obli-
gācija par 1000 c. rub., korob. 1913. g.
oktobrī uz Jaun-Sesavas .Ruženu" mājām
ar hip. Ns 3348, pēc ž. Ns2083 ; 61) obli-
gtcija par 1000 c. rub., blanko cedeta,
korob. 1914. g. 17. februārī uz Jaun
Sesavas „Ružeņ" mājām Ns 3348, pēc
ž. Nš 385; 62) obligācija par 1500 c. r.,
korob., 1906. g. 24. februārī uz Liel-Vir-
cavas Pilen-German māju ar Ne 718, pēc
ž Ns 1401; 63) obligācija par 2000 c. r.,
blanko cedeta, korob 1908. g. 17. nov.
uz Lielvircavas Pilen-German mājām ai
Nš 718, pēc ž. Ns 2551 ; 64) obligācija
par 500 c. r., korob. 190g. g. 15. febr.
uz Volgundes - Bechgofa gabalu Jaun-
Celmaraug ar Ne 2il6, pēc ž. Nš 447;
65) obligācija par 600 c. rub., korobor.
1909. g. 27. aprilī uz Volgund-Bechgofas
gabalu Celmaraug 2116, pēc ž. Ns 1007;
66) obligācija par 500 c. rub., blanko ce-
dēta, korob. 1914. g. 13. februārī uz
Volgundes gabalu Ns 3832, pēc ž.
Ns 355; 67) obligācija par 2000 c. ftib.,
korob. 1911. g. 8. decembrī uz Enden-
gofas Bludze-Pupe mājām ar Nš 702,
pec ž. Ns 3765 un 68) obligācija par
1500 c. rub, blanko cedēta, korobor.
1913. g. 16. decembrī uz Endengofas
.Bludze-Pupe" mājām ar Ne 702, pēc
ž. Ne 2998 — atzītas par iznīcinātām
un viņu vietā, Lauksaimnieku central-
bankai, kas sevi uzdod par uzsk.itīio
obligāciju likumīgo īpašnieci, dota tie-
sība prasīt jaunus aktu norakstus , kuri
stāsies nozudušo oriģinālu vietā.

elgavā, 192^.g 30. okt. L.Nš 204/25.g.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.

16175 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz 18. jūlija 1923 g. lik.
par biedrībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta paziņo, ka mi-
nētā tiesa civilnodaļas 29. okt. 1925. g.
atklāta sēdē nolēma reģistrēt Jelgavas
zobārstu biedrību, ievedot viņu to bie-
drību reģistra pirmajā daļā, kurām nav
peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 9. nov. 1925. g.
Rēģistr. nod. pā/z. J. S k u d r e.

16831 Par sekretāru F. Kaprālis.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. gada 21.
augustā Kaunas guberņa miruša Lariona
pariona dēla Mešečko ir atklāts manto-
jums un uzaicina kam ir uz šo manto-
jumu,vai sakarā ar to tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. 1.1., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās_ personas savas tiesības
aug šā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 7. novembrī L. Nš 3817.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16519 Sekretflrs A. Kalve

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.: |a
nz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309.,311. p- p. pamata, uz Ernsta Šiliņa
lūgumu viņa prasības lieta pret Na-
«leždu Šiliņ, dzim Molčanova, par laulības
šķiršanu, uzaicina pedejo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no šī sludi-
nājumapublicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikts noraksts.
Ja atbildētajā noliktā laikā neieradīsies

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

Rigā, 1925. g. 5. nov. Ns 437648/1435,
Priekšsēdētāja b- E g 1i t s.

16420 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalt. rēgi strac.nodaja
uz Likiimapar biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
4. novembja lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Dziedāšanas bie-
drība ,Erato'," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1i t s.
17027 Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
21. oktobra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Krievu artistu bie-
drība," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī ts.
17023 Sekretārs Pridrichsons.

*Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
4. novembra lēmumu reģistrēta bez
peļņas biedrība: .Arodu izglītības dar-
binieku biedrība," ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
17024 Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
21. oktobra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Biedrība ,Vācu amat-
nieku mācekļu patversme'," ar valdes
sēdekli Rīgā

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
17025 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, _ ka ar viņas 1925. g.
1. apriļa lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Piebalgas-Gatartas lop-
kopības pārraudzības biedrība," ar valdes
sēdekli Gatartas pagas ā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
17028 Sekretārs F r i d r i c h s o n s.

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17 p. pa-
mata paziņo, ka, ar viņas 1925. gada
4. novembja lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Nau. šenu-Mežgales
lopkopības pāiraudzibris biedres," ar
valdes sēdekli Naukšēnu pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 111 s.
17029 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. gada
4. novembja lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Salacas .Korģenes' lop-
kopības pārraudzības biedrība," ar valdes
sēdekli Salacas pagasta.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
17030 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
4. novembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Nītaures lopkopības
pārraudzības biedrība," ar valdes sēdekli
Nītaurē.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
17031 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
4. novembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Nabes un apkārtnes
lopkopības pārraudzības biedrība," ar
valdes sēdekli Nabes pagastā.

Nodalas Pārzinis E g 1i t s.
17032 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likumapar biedrībām , savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
4. novembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Nurmu lopkopības
pārraudzības biedrība," ar valdes sēdekli
Naukšēnu pagasta.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
17033 Seiretars Fr i drich o n *.

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas šā gada 28. oktobra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Bānūžu piensaim-
nieku sabiedrība," ar valdes sēdekli Sēr-
mūkšu pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
17026 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. novembra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrībs
zem nosaukuma: .Vijciema-Plāņu krāj-
aizdevu sabiedrība," ar valdes sēdekli
Vijciemā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
17034 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1987., 2011., 2014. un
2079 p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 24. janvārī 1923. g. mirušā
Jaunjelgavas apr., Dignājas pagasta
jaunsaimnieka Jāņa Dravinieka at-
stato mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatariem fideikomisariem,
kredit. u. 1.1., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanasdienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 11. nov. 1925. g. L.Nš 1945/25
Priekšsēd. v. Feldmans.

16817 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lit. 1967., 2011., 2014
un 2079. p. pamata uzaicina viss,
kam būtu uz 12. marta 1923. g. mirušās
Annas Vilhelmines N e u 1 a n d atstato
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, ttdeiko . īsariem, kredi-
toriem u. t. i., pieteikt savas tiesība;
sai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
i.u spēku zaudējušām.

Jelgavā, 11. nav. 1925. g. L. Nš 1605/25
Priekšsēd. v. Feldmans.

16818 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
** civ. proc lik. 1987., 2011., 2014. un
2079 p. pamata uzaicina visus, kara
uStu cz 19. oktobrī 1921. g. mirušā*
Jaunsaules pag. .Grigaļu" māju īpašn.
Lūcija* Hermīnes I es alni ek, dzim.
Gervel, atstato mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legata-iem, fideikomisa-
riem, kreditoriem t. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu at-
nesu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 11. no/. 1925. g. L. Ns 1940,25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

16819 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
_ civ. proc. uk. 1967., 2011., 2014. un
3079. p. pamata uzaicina visus, " kam
ūtu uz 7. jūnijā 1921. g. miruša Er-

nesta Viļā d. Braunlelda atstato
mantojamu kādas tie«b*s kā mantiniek.,
lega'., fideikomis., kredit. u. t t., pieteikt
savas tiesības šai t'esai tēšu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
r.t spēku zaudējušām

Jelgavā, 11 nov. '925. g. L.N» 1961/25
Priekšsēd. v. Feldmans.

16820 (««? a ?? K. Pmuri.

Jelgavas apgabaltiesa,
«t civ. proc. lik. 1957., 2011., 2014. un
2079 p. pamata uzaicina visus, kam
utu uz 17. jūlijā 1925. g. rair. Bauskas

apr., Codes pag. .Lauciņu" miju gab.
Nš 27 īpašnieka Pētera Pčtera dēla
Lapiņa atstāto mantojamu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības Šai tiesaj sešu mē-
nešu laikā, skaitot ao sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesība* iaakatfa
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 11. nov. 192*. g. L. Ns 1955/25
Priekšsēdei, v. Feldmans.

16821 Sekretārs K. Pussars.'

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus._ kam
būtu uz 28. maijā 1925. g. mirušā Ilūk-
ste» apr., Kurcuma pagasta jaunsaim-
nieka Aleksandera Č i b 1i s atstato man-
tojumu kādas tiesības ka mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. 1.1„ pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no

sludinājuma iespiešanas dienaa.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieakatīs

pāt spēku zaudējušam.

Jelgavā, 11. nov. 1925. g. L. Ns 1776/25

Priekšsēdei, v. Feldmans.
16822 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
\z civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. Iik. 2451. p. pamata,
izaicina visas personas, kuram būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 14. februārī 1924 g
mirušā Mārtiņa Andrēļa d. Platais
12. maijā 1921.g.mājas kārtībā sastādīto te-
stamentu, pieteikt savus strīdus un ieru-
nas šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 12 nov. 1925. g. L.Nš 1475/25
Priekšsēdēt. v. Feldmans.

17C09 S;kreta'rs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kujam būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 15. oktobrī 1924. g
miruši Irineja Voškina 10. februārī
1924. g. mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

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

Jelgavā, 17. nov. 1925. g. L. Nš 1474/25
Priekšsēdei , v. P. E f f e r t s.

17354 sekretārs K. Passj.,.

Jelgavas apgabaltiesa,
«z dv. proc. lik. 1987.. 2011.. 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
»itu az maija mēnesī 1915. g. miruši
Ilūkstes apr., Bebrenes pag. Singailišku
māju Ns 1īpaša. Jāņa Ādama d Lācis
atstāto mantojumu kādas tiesiba* kā
mantiniekiem, legat., fideikomis, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt sava* tiesības
šai tiesai sešu mēneša laiki, skaitot
no sludinājumi iespiešanas dieaas.

Termiņi nepieteiktas tiesības ieskatīs
pat spēku zaudējušām

Jelgavā, II. nov. 1925. g. L. Nš I582|25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

16823 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
_ civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
bitu uz 9. decembrī 1897. g. mirušā
Jāņa Neulanda atstāto mantojumu
kādas tiesības ka mantiniekiem, legata-
riem, fideikomisariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatia
iar spēku zaudējušām.

Jelgavā, 11. nov. 1925. g. L. Nš 1604/25
Priekšsēdēt. v. Feldmans.

16826 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
butn uz 6. oktobrī 1911. g mirušā Jē-
kabpils apr., Saukas pagasta Vec-Dzērves
zaldātu grunts īpašnieka Ind iķa B r a n-
derbrudera atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem, legatar.,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 11. nov. 1925.g. L. Ns 1514/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

16824 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 11. febr. 1925. g.
Grīvā miruš. Fevron^jas Krasovskas
14. decembrī 1924. g. mājas kārtībā sa-
stādīto testamentu, pieteikt savus strī-
dus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi".

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

Jelgavā, 17. nov. 1925. g. L. Ns 1953/25
Priekšsēdēt. v. P. Efferts.

17355 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 21. februārī 190(}. g. Talsu apr.,
Vandzenes pag. mirušā Sarcenes Rntšen-
vald" māju īpašn. Annas Leijer atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantiniek.,
legatariem, fideikoraisa lem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesioas sai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 11. nov. 1925. g. L. Ns 1963/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

1 f 825 Sekretāra K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesu
lamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
.nziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. gada
3». novembri nolasīs 1925 g. 18. maijā
miruša Mozes i Leiba d. Kaicnera
testamentu.
Jelgavā, 21.nov. 1925. g. L. NŠ2082 25.g.

Priekšsēdēt. v. R. M ii 11 e r s.
17511 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa
13. augustā 1925 g. nolēma iecelt aiz-
gādniecību promesošo Miķeļa Niklāva
d_ S t i b el a mantībai. Promesošā pē-
dējā dzīves vieta bija Rucavas pagastā.

Liepājā, 29. okt. 1925. g. Ns576-1/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e nš t a m s.

15989 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka ar tiesas
1924. g. 3. jūlija nolēmumu iecelta aiz-
gādnība r£omesošā Matīsa S a k n i ņ a
adoptētā A be 1 n i e k a mantībai.

Jelgavā, 5. nov. 1925. g. L. Nš958/25
Priekšsēdēt. v. Feldmans.

16345 Sekretārs K. Pussars.



Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 5. novembfa 1925. g. lē-
mumu, uz Pētefa J a šk u s a lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 293,
301. un 309. p. p. uzaicina atbildētāju
Petronellu Jaškus, kuras dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā ierasties
šai tiesā saņemt norakstu no viņas vīra
Pētera Jaškusa iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un_ uzdot savu dzī-
ves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neie-
rastos, lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņas klātbūtnes, ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Liepājā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 5. nov. 1925. g. L. Nš411/25
Priekšsēdēt. b. V. Bienenštams

164'0 Sekretārs A. Kaspero vičs.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
S09. un 311. p. p. pamata uz Kri-
stinijas Gavrila m. Kurakinas, dz. Miš-
čenko lūgumu, viņas prasības lietā
pret Jāni Artemija d. Kurakinu, par laul.
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kūja
dzīves vieta prasītājai nav zināma, ie-
rastie* tiesā četru mēnešu laika
no šī sludinājuma iespiešana* dienas
.Vaid' . Vēstnesī."

Pie lūguma pielikts tā noraksts un
laulības apliecība ar norakstu.

Ja atbildētājs noteikta laika neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Baugavp., 1925. g. 2.nov. CLNš846p/25

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
16178 Sekretārs J. K a n g u r s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr. 1. lec miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 1401. p. un lik. sakop.
X. sēj. l. d. 1239. p. pamata un saskaņā
ar savu 1925. g. 24. oktobra lēmumu
paziņo, ka pēc 1922. gada 1. martā
Daugavpilī mirušā Hlavna Movša dēla
Formana, ir palicis manto-
jums, uzaicina visas personas, kam
uz Šo mantojumu, vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības pieteikt tās pēc
piekrītlbas sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Valdības Vestn.".

Daugavpilī, 5. nov. 1925. g. L.Nš659
16428 Miertiesneša v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Labos apr. Z. Iec aiertiesaesls,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņa ar savu 1925. g. 30. oktobra
lēmumu uzaicina mir. Feodora Nikolaja
d. Morozova mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības uz ne-
laiķa atstāto mantojumu — sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas _ dienas -,Vaid. Vēstnesī. ?

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Ludzā, 1925. g. 2.nov. Nš 4143
16120 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavp, apr. 4. iec. miertiesa.,
saskaņā ar savu lēmumu 30. oktobri
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. p. un civ. lik.
X sej. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
13. jūlijā 1922. gadā mirušā pilsoņa
Jāņa Indriķa d. Ozola, ai. Zariņa,
ai. Straumenieka mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa nāves Daugavpils apriņķī, Līvānu
pagastā. Smelceru sādžā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
16348 Miertiesnesis K. Avens.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 29. oktobfa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 4. oktobrī 1924. g.,
Kazdangas pagastā mir. Jāņa Friča dēla
Haaze ari Aze mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus ^ un visas cita*
personas, kam varētu but kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minēta laikā, tiks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā. 3. nov. 1925. g. Nš993-m/25
Priekšsēdētāja b. V. B ien e n št ams.
16337 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 29. okt. 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 30. jūnijā 1924. g., Ru-
cavas pagasta mirušā Toma Jāņa
D e j u s a mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisams un visas citas per-
sonas, kam varētu but kādas tiesības
vai prasības uz atstato mantojumu,
pieteikt viņas tļesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minēta taika, tiks
atzītas par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. nov. 1925. g. Nš 1033-m/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t ā m s.

16338 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 29. okt. 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 24. maijā 1922. g., Popes
pagastā mirušā Zemeļa Jāņa dēla Leja
mantiniekus, kreditorus, legatarus. fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstato mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas._

Tiesības un prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem

Liepājā, 3.nov. 1925. g. Nš 1023-m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

16339 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepāj&s apgabaltiesu
uz sava 29. okt. 1925. g. lēmumu pa-
mata uzaicina 27. maija 1925. g., Vents-
pilī miruša Johannas Emilijas Zablocki
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus _ un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstato mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minēta laika, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

% Liepājā, 3._nov. 1925. g. Nš 1021-m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams

16340 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 29. oktobra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 26. augustā 1919. g._,
mirušās Katrīnes Lusen un 8. marta
1916. g.. mirušā Jaia Lusena manti-

niekns, kreditorus, legataras, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas

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

Liepājā, 3. nov. 1925. j> Nš 1027-m/25
Priekšsēdēt. b. V. Bienenštam*.

16341 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 29. oktobra 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 12. jūnijā 1924. g., Dzēr-
ves pagastā mirušā Andreja Andreja d.
Sveile mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomis «rus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt krdas tiesības
vai prasības uz atstato 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, 7. nov. 1925. g. Nš 1026-m'25
Priekšsēdēt. b. V. Bienenštams,

16613 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 5. novembra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 31. martā 1912. g.,
Ventspilī mir. Jorena Fridricha d. Stein-
berga mantin. kredit., legat, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto 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 atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 7.nov. 1925. g. Nš 1019-m 25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

H614 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 5. novembja 1925. g. lēmums
pamata uzaicina 18. martā 1922. g.,
Lieiājā mirušā Jāņa Pētefa d. Jurke,
viņš ari Jurike un Sausē mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personai, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

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

Liepājā, 7. nov. 1925. g. Nš1025-m 25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

16615 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar 29. oktobfa 1925. g. lēmumu,
uz Augustes Jakobson lūgumu un pa-
matojoties uz civ. pr. lik. 293., 301.
un 309. p. p., uzaicina atbildētāju Rū-
dolfu Jakobsonu, kufa dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā ierasties
šai tiesā saņemt norakstu no viņa sievas
Augustes Jakobson iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un uzdot
savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

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

Liepājā, _2. nov. 1925. g. L. Nš410/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

16073 Sekretārs A. Kasperovičs

Latgales apgabalties. I.kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1925. g. 6. novembra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.
1. d. 2. pkta _ un 158. p. 2. d. 2. pkta
pamata apsūdzēto Teodoru Matveja d
Isačenko, 29 g. vecu, piederīgu _ pie
Ludzas apr., Istras pag., kufam pēdējā
dzīves vieta bija Istras pag., Kovališku
ciemā.

Visām iestādēm un personām, kufam
zināma minētā Isačenko un viņa
mantasatrašanās vieta, paziņo Latgales
apgabaltiesas 1. kriminalnodaļai.

Daugavpilī, 9. novembrī iy'25. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

16688 Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1.civiln.,
az lik. par laalību 50. un 77. p. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
Elenas Antona m. Leperes, dz. _Geikinas
prasības lietā pret Onufriju Jāņa dēlu
Leper, par laulības šķiršanu, aiz-
muguriski nosprieda: 1909 g.
7. augustā starp prasītāju Elenu_ Antonu
m. Leperi un atbild. Onufriju Jāņa dēlu
Leperi laulību, atzīt par šķirtu.

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

Uaugavp.,5.nov i925.g. LNš329p,25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

16424 Sekretārs J. K a n g u r s.

Be|avas pagasta tiesa
ar šo dara zināmu, kā pilsoņi Rīīdolis
un Lizete Graudiņi vēlas adoptēt sev
par meitu Austru Ludmillu, dzim.
1914. g. 3. augustā v. st. Augusta
Graudiņa un viņa sieves Almas meitu.

Perso.as, kufām ir kādas ierunas pret
to adopciju, tiek uzaicinātas pitteikties
pie šīs pag. tiesas sešu mēneša laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn." trešo reizi. Pēc
tam nekādas ierunts netiks pieņemtas
un adopcija tiks apstiprināta. 3

Priekšsēdētājs F. Kazaks.
17397 Darbvedis (paraksts).

Iecavas pagasta tiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 12. no-
vembfa lēmuma, dara zināmu vispārībai,
ka šā pagasta Lamžu mājas īpašnieks
Pēteris Jura d Pūn'nš-Pūrs un viņa
laulāta sieva Trīne Andreja m. Pūriņ-
Pūrs, dz mu.-i Smiltniek pie Iecavas
pagasta ; _abiedrības piederīgi, vēlas
bērna vi.ta pieņemt, adoptēt pie Jelgavas
pilsētas pieder gu pilsoni Zani Jēkaba d.
Augškslnu-AberDergu, dzimuša 2. martā
1888. gadā.

Ierunas pret šo adoptaciju iesniedzamas
šai pagasta tiesai sešu mēnešu lai»ā,
skaitot no pēdējas izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī". 3

Iecavā, 12. novembrī 1925. g.
Priekšsēdētājs J. Kalderauskis

17406 Sekrttars J. Krist ens.

Rīgas 9. iecirkņa miertiesnesis
uz civ ties. lik. 2011., 2014., 2019.
un 2079. p. p. pamata paziņo, ka pec
mir. Annas Kārļa m. Rīn, ir atklāts man-
tojums un uzaic. visus,kam būtu uzšoman-
tojumu vai sakarā ar to kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības sešu mēnešu laikā mier-
tiesnesim, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi".

, Ja minētās personas augšminētā ter-
miņā savas tiesības nepieteiks, tad _ viņas
tiks atzītas kā savas tiesības zaudējušas.
16350 Miertiesnesis G r i g ori.

Latg. apgabaltiesas
Ludzas apr. I. iec. miertiesn.,

pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p., uzaic.
mir. 1925. g. Simcha Žiska d. Gureviča
mantiniekus pieteikt savas tiesības uz
mir. mantību miertiesneša kamerā, Ludzā,
Daugavpils ielā Ns 6, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn.".

31. oktobrī 1925. g.
15968 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rē-
zeknes apr.2.iec.miertiesn.
uzaicina mirušā 28. dec. 1913. gadā
Makašānu pag, Plēkšņu sādžā Damiana
Semena d. G u s e v a mantiniekus
pieteikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantību sešu mē-
nešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn."

Rēzeknē, 6. novembrī 1925. g.
16802 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas, Daugav-
pils apriņķa, 2. i®c. miertiesnesis
saskaņā ar savu 1925. g. 31.okt. lēmumu
un civ. proc. lik. 80., 293., 298., 301.,
302., 309. p. p. kartībā izsludina sekošo:

Aicinājums.
Rozā Abo m. Valerstein tiek aicināta

uz tiesas sēdi, 8. aprilī 1926. g.
pulksten 12 d., kufa notiks Daugavpili,
Teātra ielā Ns 4, saņemt no Mendeļa
Nisona d. Musseļa iemaksātos deviņ-
desmit trīs (93) latus 50 sant., kā pa-
rādu par ieķīlāšanas aktu uz augšminētā
Musseļ» nekustamo īpašumu, kā ari ie-
«niegt ķīlu zīmi.
16798 Miertiesnesis D u c m a n s.

Latgales apgabaltiesas ,
Rēzeknes apr- 3. lec. miertiesn..
kufa kamera atrodas Rēzeknē , saskaņā
ar savu 1925. g. 30. okt. lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. p. ar šo uzaicina
1923. g. 22. marta mirušā Astrata
Jefima d. Bekasova likum. mantin. pieteikt
pie minēta miertiesneša savas man-
tošanas tiesības uz palikušo pēc nel.
Rēzeknes apr., Maltas pag. nekustamo
īpašumu, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
16121 Miertiesnesis J. K r a u 1i s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. iec. mierties.
kūja kanclejā atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņā ar savu lēmumu 7. novembrī
1925. g. uzaicina 1923. g. 1. janvārī
mirušā Antona Jufa d. Grandana manti-
niekus, pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augša minētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstato mantību, atrodošos
Atašienes pagasta, Driviņu ciemā ,
— sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

Pec šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

7. nov. 1925. g. NŠ4380
16803 Miertiesnesis J. Berķ i s.

Daugavpils apr. S. lec. miertiesn-.
Preiļos, pamatodamies uz civ. lik. 10. sēj
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p:
uzaicina 3. jūnijā _ 1906 g. mirušā
Artemija Jermolaja dēla Ivanova manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nelaiķa atstāto Preiļu pag.,
Lielo Leiču sadžā _ kustamu un nekust,
īpašumu augšminētam miertiesn. sešu
mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid,
Vēstn.".
15995 Miertiesnesis Skromans.

Daugavpils apr. 5. Iec miertiesa-.
Preiļos, pamat, uz civ. likumu X. sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p. uz-
aicina 1925 g. 2S./29. oktobrī miruša
baznīckunga vikarija Vladislava I s s a t a
mantiniekus pieteikt savas- mantojuma
tiesības uz atstāto no mir. Issata mantu
Preiļu miestā augšminētam _ mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no _ šī sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesī."
16165 Miertiesnesis Skromans.

Daugavpils apr. 5- lec miertie a.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu
X. sēj. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. uzaicina 31. martā 1917. g.
miruša Kazimira Tuma d. Y a i vo d a
mantiniekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz nel. atstāto Rudzātu pag.,
busiņu ciemā kust. un nekust. īpašumu
augšminētam miertiesnesim, sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".
15996 Miertiesnesis Skromans.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 6. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 5. nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sej. 123*. p.,
paziņo, ka pec 1919. g. 27./2S. marta
mirušā Domta Andreja d. Oruba ir pa-
licis mantojums, kufš atrodas Krāslavā,
Polockas ielā, sastāvošs no nama un uz-
aicina visus, kam uz šomantoj. būtu kādas
tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt tādas
miertiesneša kamerā Krāslavā, Polockas
ielā Ns52,.— sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. vēstn."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 6. nov. 1925. g. NšBl.l.139
16535 Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes apr. 6- iec. miertiesa»
saskaņā ar savu lēmumu no 8. nov.
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X s.
1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
1925. gadā 15. septembrī mirušā Gēna
richa Eduarda Ādama Otto dēls
Urbāna likumīgus mantinieku-
pieteikt savas mantošanas tiesības uz
mantu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa nāves Rēzeknes apr., Andru-
penes pagasta, Babru muižā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas .Vaid. Vēstn."
16804 Miertiesn. v. i. P. P 1 a t a u s k s.

Daugavpils apriņķa 9. iec.
miertiesnesis,

saskaņā ar savu š. g. 29. okt. lēm.
uz civ. proc. lik. 1401. u. 1402. p.p., civ. lik.
K

^
sej. 1239. p. 1. d. pamata paziņo, ka

pēc 1917. gada 29. novembrī Daugav-
pilī mirušā Franča Jāņa dēla P o 1-
tc t aka ir palicis nekustams īpa-
šums, Daugavpilī, Kaunas ielā Nš 52,
kādēļ uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu vai sakara ar to būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem, pie-
teikt šīs tiesības pēc piekritības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".'

Daugavpilī, 29. okt. 192o. g.
15997 Miertiesnesis (paraksts).

m iiumjiiiih i iit, ttui iziii..
paziņo,ka 27. novembri 1925. g., pulksten
10 dienā, Rigā, Kaļķu ielā Nš 9,
pilsētas lombardā, pārdos Natālijas
Priede kustamu mantu, sastāvošu nosieviešu karakulaēteļa un novērtētu par
Ls oUU.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
apskatīt pājdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

A;a, 13 novembrī 1925. g.
17540 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabalties. 7.iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28.novembrī 1925.g., pulksten
11 diena, Rīgā, 1. Smilšu ielā Nš 26,
pārdos Paula Garfelda ku«tamo
mantu, sastāvošu no kantcfa iekārtas
un novērtētu par Ls 462.—

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

Rīgi, 13. novembri 1925. g.
17541 Tiesu iznild J. Kazubierns.

Ilgas ipiifciltmu 7. Ik. fli» Izpili»),
paziņo, ka 30. novembrī 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīga, Šķūņu iela Nš 9,
otros torgos pārdos Hermaņa
Magidsona kustamo mantu, sastāvošu
no elektr. gaismas reklāmas, rakstām-
mašīnas un plaukta un novērtētu par
Ls 690.—.

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

Rīgā, 19. novembrī 1925. g
17542 Tiesu Izpild J.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 7 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo ka 30. novembrī 1925. g., pulkst.
12 dienā, Rīgā, 1. Miesnieku iela Nš4,
veikalā, otros torgos, pārdos Jullusa
Veidemaņa kustamo mantu, sastāvošu
no krasām un novērtētu par Ls 513.—•

Izzināt sarakstu, novērtējama, ki ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena nz vietas.

Rīgā, 2i. novembrī 1925. g.
17543 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīsos apgabaltiesas, Rīgas apr.
Z. lec. tiesu Izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka:

1) Jāņa Legzdiņa Ls 574,12 ar °/o un
Ls 930,36 prasībā pēc Latvijas tiesu
palātas izpildu raksta no 9. decembra
1924. g. ar Nš 2454, 25. februārī
1926. g., pulksten 10 rīta, Rīgas apga-

baltiesas civilnodaļas sāžu zālē, uz

piisiin toiim pārdos
Simona Reisona

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rīgas apr, Katrinbadē,
— hipot iecirknī ar zemesgrāmatu
reģistra Nš 2302 (grupā —, grunt*
Ns —) un sastāv no valsjs Pabažu
muižas dzimts rentes gruntsgabala Ns 17.

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvertets par Ls 2000;

3i ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgru ināts ar hipotēku parādiem
par 4000 cara rubļiem;

4) ka penonām, kutas vēlas pie
torgiem dalību r;emt jāiemaksā zaļogs
— desmi'ā daļa no novērtēšanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to, ka
no Tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu; un

5) ka z-mesg āmatas uz šo īpašumu
ti k vestas Sīges - Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

5) peisonāo, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz pārdošanas
dienai.

Visi paniri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas III. civilnodaļas
kanclejā.

Rīgā, 20. navembrī 1925. g.
17210 Tiesu izpild L. Jakstiņš.

Liepājas apganaltina. tiešo izpildītais
par Liepājai pilsētai 1. ietinu,,,

(pieņemšana apgabaltiesa, istaba Nš 9),
pamatojoties uz civ. proc.lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. p. paziņo:

1) ka izpildot minētās liesas uzdevumu
no š. g. 20. augusta ar Nš 15626,
28. janvārī 1926. g, pulksten 10 lītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,
pārdos pirmā publiskā

vairāksolīšanā
Staņislavam Fēliksa dēlaa Visockim
piederošo

nekustamo īpašumu,
atrodošos Ventspili, Dzirnavu ielā Nš61,
111. kvartāli, ar zemesgrāmatu reģistra
A6 276, sastāvošu no vienstāva koka
dzīvojamas ēkas ar koka šķūņiem un
199,20 kvadr. asis gruntsgabala, par

Jāņa Krauz;s prasību Ls 32rf,50 apmēra
ar °,o °/o un izpildīšanas izdevumiem;

2) ka bez šās prasibas uz šo neku-
stamu īpašumu ir nostiprināti oarādi:
1000 rubļu krievu cara naudā un
1200 lati;

S)_ ka īpašums priekš pārdošanas ir
novērtēts uz Ls 8i.O un solīšana sāksies
saskaņā ar civ. proc. Ik. 1871. p. no
novērtēšanas, vai no priekšrocīgu pra-
sību sumas, skatoties, kura suma būs
augstāka pārdošanas dienā;

4) ka personām, kuras vēlas vairāk-
solīšanā dalību ņemt, jāiemaksā drošīoas
nauda — Ls 80,— un jāstāda priekšā
apliecība par to, ka no tieslietu ministri-
jas puses nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Ventspils pilsētas zemes-
grāmatu nodaļā — Ventspili.

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

Visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļas kanc-
lejā vai pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 2J. novembrī 1925.g. Ns 474S

17318 Tiesu izpild. A. Korženeckis.
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Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 4. novembrī

apstiprinājis .Latvijas tirgotāju bankas"
statūtu grozījumu, saskaņā ar 3. piezīmi,
noteicot tajā, ka bankas akciju kapitāls
paaugstināts par Ls 200.000, izlaižot
4000 jaunas akcijas 50 latu lielumā
katru. Tādā kārtā viss akciju kapitāls
iztaisa Ls 6000.000, — kas sadalīts
12.000 akcijas, katra 50 latu liela.

Līdz ar to finansu ministrs tani pašā
dienā apstiprinājis sekošos minētās ban-
kas jauno akciju emisijas noteikumus.

1) Izlaižamo jauno akciju skaits 4000:
katras akcijas emisijas vērtība Ls 50.50 s;
2)_ Katras atsevišķas akcijas nomināl-
vērtība Ls 50. 3) Jauno «kciju iegu-
vējiem jāmaksā par katru parakstīto ak-
ciju 1° o virs viņas nominālvērtības, pie
kam šī. prēmija pieskaitāma bankas re-
zervu kapitālam. 4) Parakstīšanās uz
akcijām notiks Latvijas tirgotāju bankā,
Rīga, 1. Smilšu iela Nr. 7. 5) Viena
mēneša laika, skaitot no finansu mi-

nistra apstiprināto noteikumu izsludinā-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī", veco
akciju īpašniekiem ir tiesība par katrām
divām vecam akcijām parakstīties uz
I jaunu akciju. Pēc tam atklāj vispā-
rējo parakstīšanos uz vēl nesazīmētām
akcijām. 6) Parakstīšanās termiņš iz-
beidzas viena gada laikā, skaitot no fi-
nansu ministra apstiprināto noteikumu
izsludināšanas dienas .Valdības Vēstnesī".
7) Parakstoties uz akcijām, jāiemaksā to
pilna vērtība. Atsevišķos gadījumos
bankas valdei tiesība sadalīt iemaksas
uz vairākiem termiņiem, kuri tomēr
nevar pārsniegt šo noteikumu 6. panta
minēto galīgo paraksi īšanās termiņu.
8) Par treša izlaiduma akcijām izmak-
sājama dividende, sākot ar 1. janvāri
1926._ gadu ar to_ noteikumu, ka tām
akcijām, kuras iegūtas 1926. gadā, pie-
rēķina piemaksu 6°/u apmērā no viņu
parakstīšanas vērtības par laiku no
l. _ janvāra 1926. gada līdz mēneša pē-
dējai dienai, kad notikusi parakstīšanās.

Tirdzn. un bm<» nod. pr. A. K ac e n *.
16280 Revidents V. Oailīts.

Risas prefiHtaro
izsludina par nederīgām sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušam:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 287 no
Rēzeknes apr. pr-ka pal. 3. iec uz
Jezupa Leopolda d. Seļavo v.;2) Nš 196358
no Rīgas pref. uz Vilhelma Kārļa d.
Leitis v.; 3) Nš 700 no Neretas p»g. v.
uz Jāņa Jāņa d. Liepiņa v.; 4) Nš nez.
ro Ludzas apr, pr-ka uz Šeine Girša m.
Lazarevas v.; 5) Nš 237570 no Rīgis
pref. uz Baulīnes Ferdinanda m. Zerba
vārdu; 6) Nš 232190 no Rīgas pref. uz
Jūlija Jāzepa d. Miroviča vārdu;
7) 22194 no 4. pol. iec. uz Luizes Jāņa
meita* ZUrbul v.; 8) Nš 97262_ no
11. pol. iec. uz Lottes Friča m. Bērziņ
vārdu; 9) Nš 224649 no Rīgas pref. uz
Idas Kārļa m. Michelson vārdu;
101 Nš 233934 no Rīgas pref. uz Ar-
nolda Kā ļa d. Grinberga v.; 11) Nš 37353
no 3. pol. iec. uz Natālijas Jāņa m.
Bluķa v; 121 Ns 251501 no Rīgas pref
uz Ann»s Toma m. Oliver vardu;
13) Nš 120612 no Rīgas pref. uz Ma-
tildes Jura m. Kupliņ v.; 14) Ns 44926
no Liepājas pref. uz Emila Kārļa d.
Medņa v.; 15) Nš 141612 no Rīgas pref.
uz Ernesta Jēkaba d. Hanberga vārdu;
16) Nš 2201 no Rēzeknes apr. pr-ka uz
Vladislava Franča d.Purmala vārdu;
17) Ns 6399 no Kapiņu pag. v. uz Jev-
dokijas Viļā m: Romanovas vārdu;
18) Ns 178090 no Rīgas pref. uz Viļā
Augusta d. Muzikanta v.; 19) Nš232028
no Rīgas pref. m Artura Pētera d.
Sēja v; 20) Nš 9 no Rigas apr. pr-ka
uz Veronikas Gotlība m. Aser vārdu;
21) Ns 18472 no 2. pol. iec. uz Jāņa
Jura d. Reinvalda v.; 22) Nš 19783 no
3. pol. iec. uz Līnas Jēkaba m. Kate v.;
23) Nš 188995 no Rīgas pref. uz Jāņa
Indriķa d. Freimaņa v.; 24) Nš 224319
no Rīgas pref. uz Volfganga Movša d.
Meijeroviča v.; 25) Nš 38545 no 8. pol.
iec. uz Emīlijas Augusta m. Gaidamovīč
vārdu; 26) Nš 123048 no 10. pol. iec.
uz Mades Jāņa m. Karkliņ vārdu;
27) Nš 120731 no Rīgas pret. uz Natā-
lijas Viļā m. Garbel vārdu

Personas apl., Izd: 28) Nš 821 no
Rīgas pref. uz Mildas Kārļa m. Niko-
lajevas vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksi»
2,3, 4. nn 5. novembrī 1925. gada ar
Nš 11478.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
16485 Pasu nod. darbv. Gr i n b e r g*.

Paziņojums.

1925. g. 20. oktobrī finansu ministrs
apstiprinājis statūtus kokrūpniecības ak-
ciju sabiedrībaļ „P r o vod ņi k", kuras
mērķis ir: visāda veida mežus, kokus
un augus eksploatēt, izmantot un visā-
diem mērķiem pārstrādāt, kā vienus pa-
šus, tā ari sakarā ar citiem materiāliem,
ķimikālijām, minerāliem un citām vie-
lām, pārstr. tos pusfabrikātos, fabrikai, lie-
tošanas un patēriņa priekšmetos un iz-
mantot tos būves, rūpniecības un tirdz-
niecības nolūkos, uz pašas un sveša rē-
ķina, kā iekš- tā ari ārzemēs.

Iegūt, ierīkot un pārveidot augšminē-
tiem mērķiem piemērotus zemkopības,
rūpniecības uu tirdzniecības uzņēmumus,
kā ari kustamu un nekustamu mantu.

Dibinātāji ir:
Andrejs Bērziņš, dzīv. Rīgā, Alberta

jēlā Nš 12, dz 7,
Andrejs Sīmans, dzīv. Rīga, Elizabetes

ielā Nš 13, dz. 6,
Boiis Vittenbergs, dz. Parīze, 54 Avenue

JMarceau,
Illarions Edelbergs, dzīv. Rīgā, Skolas

ielā Nš 20,
Nikolajs Brinkenhofs, dzlv. Rīga, Eks-

porta ielā Ns 4.
Pamatkapitāls Ls 200,000.—, — 1000

akc. pa Ls 200 katra. Valde atrodas
Tfigā. 16198
Tirdzn. un banku nod. pr-ks A. K a c e n s.

Revidents A. Z a lp e t e r s.

Paziņojums.
1925. g. 4. oktobri finansu ministrs

apstiprinājis statūtus tekstil tirdzniecī-
bas-rūpniecības „A. Morosoff un Ko." ak-
ciju sabiedrībai, kuras mērķis ir:

a) iegūt, ierīkot un izmantot dažādas
tekstil fabrikas; b) tirdzniecība ar savām
un svešam manufaktūra- precēm, dzijām
un tamlīdzīgiem ražojumiem, kā iekš

-tā ārzemes, uz sava rēķina un komisijā.
Sabiedrības dibinātāji ir:
Jozefs Livšics, dz. Rīgā, Kaļķu ielā

.Ns 10, Mendels Markovics, dz. Rīga,
Kaļķu ielā Ns _ 10, Grigorijs Livšics,
Rīga, Kaļķu iela Nš 10, Aleksandrs Mo-
rosoffs, dzīv. Rīgā, Elizabetes ielā Ns 101,
Dmitrijs Morosoffs, dzīv. Rīga, Elizabetes
ielā Nš 101.

Pamatkapitāls Ls 100,000, 1C0O akcļ-
jas pa Ls 100, — Valde atrodas Rīga.
Tirdzn.un banku nod. pr-ks A. K ac ens.
16278 Revidents A. Zaipēters.

Paziņojums.
1925. g 20. novembrī finansu mi-

nistr* apstiprinājis statūtus Rīgas kokrūp-
niecības akciju sabiedrībaļ .Ka-Be-Ka" ,
kuras mērķis ir: apstrādāt koku mate-
riālus dažādā veidā, eksportēt savus ra-
žojumus uz ārzemēm, tirgoties ar tiem
un tamlīdzīgām precēm.

Sabiedrību dibina: Latvijas pilsoņi
Teodors Krecers, dzīv. Rīga, Stabu iela
ff 19, dz. 4, Louis Braude, dzīv. Riga,
valdemara ielā N> 37, Vladimirs Kym-
"le , Baznīcas ielā Ns 4, dz. 9, Ernestīne
Ķ.Vmmel, dzīv. Rīgā, Baznīcas iela Ns4,
dzīvoklis 9.

. Pamatkapitāls Ls 100.000.-, 1000 ak-
«jas pa Ls 100— katra. Valde atrodas

ga - t
T,r dz. un banku nod. pr.v.V. Gailīts.
37554 Revidents A. Zalpeters.

Rīgos preieKtura
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Nš nez. no
Giienvaldes pag. valdes uz Jāņa Jura d.
Olis v.; 2) Ns 32948 no l.pol. iec. uz
Ludviga Ābrama d. Lurie vardu.

Pērs. apliecības, izd.: 3) Nš 267 no
Rīgas pref. uz Antonijas Franča m.
Frutanovas v.; 4) 1* 15155 no Rīgas
pref. uz Voldemāra Gjrecki

Litvijas pases, izd.: 5) Ns 170273 no
Rīgas pref. uz Lavīzes Jēkaba m. Kauger
vārdu; 6) Nš 29318 no 7. pol. iec. uz
Krišjāņa Jura d. Ozoliņa V.; 7) Ns 170841
no Rīgas pref. uz Valentines Jozela m.
Luginski v.; 8) Nš 128579 no Rīgas prei.
uz Fēliksa Friča d. Gailīša vardu;
9) Ns 150526 no Rīgas pref. uz Hirša
Ābrama d. Hiršmaņa v.; 10) Nš 160869
no Rigas pref. uz Pētera Mārtiņa d.
Volgera v.; 11) Nš 53"55 no 7. pol.
lec. uz Jāņa Mārtiņa d. Frmaņa vārdu;
12) Nš 130 no Mazsalaces pag. vaid. uz
Jāņa Jāņa d. Bērztēša v.; 13) Nš 2^9190
no Rīgas pref. uz Mātas Sīmaņa m
Krustiņ v; 14) Ns 25S51 no 4. pol. iec.
uz Kārļa Kārļa d. Talmaņa v

Pērs. apliec, izd.^ 15) Ns 943 no
Rīgas pref. uz Jāņa Jēkaba d. Ozoliņa v.

Latvijas pases, izd.: 16) _ Nš 57434 no
11. pol. iec. uz Zelmas Jāņa m. Rudzīt
vārdu; 17) Ns 1124 no Lizuma pag. v.
uz Jāņa Jēkaba d. Stīpnieka vardu;
18) Ns 230008 no Rīgas pref. uz Jāzepa
Jura d. Pancichovska v.; 19) Ns 26798
no 9. pol. iec. uz Voldemāra Andreja
dēla Zariņa v.; 20) Nš 254774 no Rigas
pref. uz Alfrēda Kārļa d. Vintera v.;
21) Nš 89306 no 3. pol. iec. uz Idas
Roberta m. Dedike v.; 22) Nš 111248
no 8. pol. iec. uz Alvines Pētefa m.
Eld v.; 23) Nš 201405 no Rīgas pref
uz Frumes Nochuma m. Mironovič v.;
24) Ns 428 no Rīgas apr. pr-ka pal.
1 iec. uz Mildas Fridricha m. Niedre
vārdu; 25) Nš 2421 no Vecmuižas pag.
valdes uz Katrīnes Andreja m. Stein-

brik v.; 26) Ns 141458 no Rīgas pref.
uz Andera Miķeļa m. Dreiiogel vārdu;

27) Nš 145 no Trikates -pag. valdes uz
Anna s Mārtiņa m. More vārdu;
29) Ns 109239 no 8. pol. iec. uz Olgas
Teodora m. Otte vārdu.

Pamats: Rīga.' prefektūras raksts

6 7., 9-, 10- un 11. novembri 1925. g.

arNs" 11894.
Rīgas pref. pal. Simanovičs.

16785 Pasu nod. darbv. Grmbergs.

Vaives pag. valde. Cēsu apriņķī, iz-
sludina par nederīgām nozaudētās
Latvijas iekšzemes pases: 1) Ns 265,
izdotu no Veismaņu pag. valdes 1920 g.
13. martā, uz Minnas Dāvā m. Reķis
vardu, 2) Ns 1809, izdota no Cēsu pil-
sētas policijas priekšnieka 1920. gada
19. martā uz Mildas Mārča m. Bērziņ
vārdu. 15570

Nozaudēta un skaitāma par nederīgu
Lat. U. Taut. u. ties. zin. (ak. taut. nod.
lekciju grāmatiņa mtr. 8235 uz Pētera
Lapiņa vardu. 17551

Ilūkstes apr. priekšnieka 1. iec. palīgs
izsludina par nederīgu, kā nozaudē u
pagaidu apliecību ar Ns 214, izdotu no
Salonajas pag. valdes 3. sept. 1924. g.
uz Tadeuša Osipa d. Tomaņa v. 16255

Ilūkstes apr. pr-ka 1. iec. palīgs izslu-
dina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) Lalv. iekšz. pasi ar NŠ5593, izd.no
Kalkunas pag. valdes 23. janvārī 1925. g.
uz Vasilija Jāņa d. Kononova v.;

2) Latvijas iekšz pasi ar Nš 5594,
izdotu no Kalkunas pag. valdes 23. janv.
1925. g. uz Afanasija Jāņa d. Kononova
vārdu un

3) Karaklausības apliecību ar Nš 1706,
izdotu no 12. Bauskas kājn. pulka ko-
mandiera 26. jūnijā 1924. g. uz Afanasija
Jāņa d. Kononova vārdu. 16250

Ilūkstes apriņķa pr-ka 1. iec. palīgs
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
gada uzturas atļauju ar Nš 017618.
Izdotu no Iekšlietu ministr. 28. augusta
1924. g. uz Veronikas Jura m. Jankovskas

vārdu. 16259

Ilūkstes apriņķa pr-ka 1. iec. pailgs
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
pagaidu personas pārlieksni ar Ns 578,
izdotu no Kalkunas pag. vec. polic.
kārtībnieka 23. martā 1924. g.. uz Jāņa
Jāņa d. Artemjeva vārdu. 16260

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. tec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu atva-
ļinājuma apliecību ar Nš 19207, izd. no
Jēkabpils-Ilukstes kāja apr. pr-ka 31. martā
1922. g. uz Vaviļa Zinoveja d. Cerikova
vārdu. 16261

Ilūkstes apriņķa pr-ka I iec. palīgs
izsludina par nederīgiem, kā nozagtus
sekošus dok umentus uz Jāņa Tadeuša d.
Mīksta v.:

1) Polijas nac. pasi ar Ns 960, izdotu
no Poļu konzula Daugavpilī 28. oktobri
1924. g. un

2) Iekšlietu ministrijas gada uzturas
atļauju ar Nš 035017 no 27. marta
1925. g. 16256

Liepājas pils. 1. iec. policijas priekšn.
izsludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības jauna parauga apliecību ar
Ns 10971, izdotu _ no Liepājas kara apr.
pr-ka 18. jūnijā 1924. g. uz Krista
Jāņa d. Orbe v. < 16033

Rīgas poL 11. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu karakl. atvaļin.
apliecības dubl. ar Ns 41849, izdotu ng
Rīgas kara apr. pr-ka 1923. g. 3. marta
uz Jāņa Anša d. Godmana v., dzīv.
Talsu iela Ns 2-b, dz 7. 16024

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto atvaļināj.
apliecību, izd. no 2. atsev. esk. kofrnand.
ar Nš4716/750 uz Andreja Heinricha d.
Bickijs v., dzīv. Tērbatas ielā Nš 20,
dz. 9. 16026

Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz. pasi
ar )* 2671, izdotu no Ventspils pils.
polic. prefekta 1920. g. uz Zaras Sefteļas
Zālamana m. Srāderes v. 16056

Hflksies apr. pr-ka Z. iec. palīgs
izsludina par nederīgiem nozaudētus se-
košus dokumentus:

1) Iekšzemes pasi ar Nš 1234, izd. no
Rubeņu pag. valdes 7. oktobrī 1921. g.
uz Jāzepa Juzesd. Vuškana v. un zirga
pasi Nš 56 uz Pētera Vuškana v.

2) Iekšzemes pasi ar Ns 1773, izdotu
no Lašu pag. valdes 25. nov. 1922. g.
uz Anastasijas Miķeļa m. Paļuh v.

3) Iekšzemes pasi ar Nš651, izdotu
no Pilskalnu pagasta valdes 27. jūlijā
1921. g. uz Jāzepa Aleksandra d. Set-
kovskis v.

4) Iekšzemes pasi ar Ns 592, izdota
no Pilskalnu pag. valdes 9. jūlijā 1921. g.
uz Emīlijas Ādama m. Kokine v.

5) Iekšzemes pasi ar Nš 230, izd. no
Dvietes pag. valdes 25. novembrī 1920 g.
uz Rozālijas Pētera m. Malaševskis v.

6) Kara klausības apliec, ar Ns 17269,
izdota no Jēkabpils-Ilukstes kara apr.
pr-ka 3. februāri 1922. g. uz Ksavera
Kārļa d. Kokina v.

7) Iekšzemes pasi ar Ns 3096, izdotu
no Bebrenes pag. valdes 9. aprilī 1924. g.
uz Pētera Pētera d. Užuls v.

8) Iekšzemes pasi ar Nš 931, izdotu
no Ilūkstes apr. pr-ka 2. iec. palīga
10. augustā 1921. g. uz Veras Domi-
nika m. īdas v.

9) Karaklausības apliec, ar Nš 10758,
izd. no 3. Jelgavas kajn. pulka komand.
20. decembrī 1920. g. uz Pētera Jāņa d.
Moirans v.

10) Iekšzemes pasi ar Nš 1786, izdotu
no Bebrenes pag. valdes 10. novembrī
1920. g. uz Broņislavas Nikodēma m.
Klenovskis v.

11) Iekšzemes pasi ar Ns 1120, izdotu
no Prodes pag. valdes 2. oktobrī 1920. g.
uz Kriša Friča d. Dābols v. un zirga
pasi ar Ns 184 uz Voldemlra Dābola v.

12) Iekšzemes pasi ar Nš 267, izdotu
no Dvietes pag. valdes 29. novembrī
1920. g. uz Rozālijas Miķeļa m Spēks v.

13) Ieroču atļauju ar Nš 923/6561-11,
izdotu no Daugavpils apr. pr-ka 9. de:.
1924. g. un iekšzemes pasi ar Nš 1298,
izdotu no Stukmaņu polic. pr-ka 26. jūlijā
1«21. g. uz Voldemāra Jāņa d. Katlapa
vārdu. 16029

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nederīgu Ērikas R a m a n
nozaudēto ārzemes pasi Ni 3148 no
31 aprīļa 1924. g 17474

Baldones virsmežniecība
18. decembri š. g., pulksten 13 dienā, Dole* I. iecirkņa mežniecīb»* kanclejā,

Doles pagasta .Kaučās"

pārdos vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu dažādu nevajadzīgu un

nolietojušos inventāru,
kā: 8 skārdu iedzenamos kaltus, 4800 skārdiņas, 2 koka muca», 6 zīmogāmurus,
novērtētus par Ls 8,86; un apm. 300 pudu dzeloņdrāšu, novērtētas par Ls 120.

Tuvākas ziņas Baldones virsmežniecības kanclejā, Baldones meža muižā,
tālrunis Baldone 11. 175*7 Baldones virsmežniecība.

Tiešo nodokļu departaments
paziņo, ka 1. decembrī 1925. g., pīkst
15., departamenta telpās, 1. Pils ielā
Nš 13/15, istaba Ns 3,

pārdos vairāksolīšanā
40.000 rbļ. cara naudas.

Rīgā, 24. novembrī 1925. g. Ns7657.
17548 Nodaļas vadītājs (paraksts).

Rīgas polic. VIII iec. pr-ks
atsauc savu sludinājumu, ievietotu „V. V.'
š. g. Ns 179 par Reinhalda Bedeļa kara
klausības apliecības Ne 2131 no 1920. g
15. oktob fa nozaudēšanu, jo minētā ap-
liecība atrasta un skaitāma par derīgu.

16666

Likiu od mistru kabineta
iiiuikrāp.
1925. &ada 31. burtnīca

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

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

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

Saturs:
190) Noteikumi par gfāvju un citu ūdens-

būvju ierīkošanu uz svešām ze-
mēm zemes nosusināšanas un ap-
ūdeņošanas nolūkos.

191) Noteikumi par meliorācijas sa-
biedrībām.

192) Noteikumi par valsts robežu ap-
sardzību.

193) Noteikumi par atstatumu starp
karaspēka municijas noliktavām
un apdzīvotām ēkām vai satiksmes
ceļiem.

194) Papildinājums muitas likumā.
195) Pastiprinātas apsardzības stāvokļa

pagarinājums pierobežas joslā līdz
1926. g. 15. maijam.

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanosfriziera aroda
un frizieru darbnīca ierīkošanu

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā,pilī, istaba 1.

Talsu apriņķa
valsts _ zemju inspekcijas zvejas tiesību
iznomāšanas komisija, 8. janvārī
1926. gadā pulkstens 10 dienā, uz rak-
stiskiem pieteikumiem iznomās

uairaksoliSana
Talsu apriņķa sekošos zvejas objektus
no 3 — 6 gadiem, skaitot no 23. apriī
1926. g., saskaņā ar noteikumiem par
zvejas tiesībām valsts ūdeņos, (Zemes
Ierīcības Vēstnesis Ns 26).

Ķipļavu, Dumpju un Cēres Mežezeru
Kandavas pagastā,

Dakļu, Kalviņa un Vidus ezeru Sten-
des pagastā,

Suktura, Sapņu ezerus,' Jadekšu un
Boles upes Mūrmuižas pagastā,

Rojas upi un Lub-Ezeres ezeru Lub-
Ezerespagasta, un Mežezeru Zentenes
pagasta.

Pieteikumi, apmaksāti ar Ls 0,80
zīmognodokļa, iesūtāmi Talsu apriņķa
valsts zemju inspekcijai līdz pulkstens
10 diena 8. janvārī ar uzrakstu .Zvejas
tiesību iznomāšanas komisijai" aizrādot
kādu ezeru veļas nomāt un kādu piesola
nomas maksu gadā līdz ar pusgada
nomas maksu ka drošības naudu.
Ūdeņu saraksti ieskatāmi valsts zemju
inspekcija un Zemkopības departamenta
zvejniecības un zivkopības nodaļā. 17544

Valsts zemju inspektora v. i. (paraksts).

Šfiien pagasta Mii,
Bauskas apriņķī, vajadzīgi:
labi iestrādājies

darUneža paiiss(dze)
un

Kilp ierēdnis (i)
Alga: palīgam Ls _ 80.— mēnesī un

kanču jas ierēdnim pec vienošanās, pie
brīva _ dzīvokļa, apgaismošana» un ap-
kurināšanas.

Jāpieteicas pie pagasta valdes rakstiski
vai personīgi līdz i. g. 12. decembrim,
iesniedzot dokumentus par līdzšinējo no-
darbošanos un izglītību.

Pieņemšana 5. decembrī 1925. g.,
pulksten 12 diena, pie pagasta padomes.

Svitenē, 21. novembrī 1925. g.
17460 Pagasta valde.

Izziņojums.
Liepājas pilsētas dome

savā š. g. 4. novembra sēdē

sākot ar 1926. g. 1. janvāri,

liigss maksas dz pilsētas tirgiem
sekošos apmēro*:

uzbraucējiem — vienjūgiem uz Ls 0.30
no reizas;

uzbraucējiem — divjūgiem uz Ls 0.50
no reizas.

Paaugstinājums no pašvaldības depar-
tamenta apstiprināts ar rakstu no 20. no-
vembra 1926. g. Mi 108796.

Pilsētas galva E. Rimbenieks.
17549 Sekretāra v. i. Rozentals.

ŪTRUPE.
Daugavpils apr. priekšn.

palīgs I. iecirknī
dara zināmu, ka 1925. g. 8. decembrī,
pulksten 12 dienā, Naujenes pagastā,
Reinišku viensētā,

piido! atklāti laiīāksolišans
pieci birkavi siena,

piederošu Matvejam Pētefa dēlam
G r e i ž a m, dēļ soda naudas piedzīšanas
pēc Daugavpils virsmežniecības rakstiem
Nš 1090 un 1086, no 28. septembra
1925 g.
17454 a Priekšn. pal. (paraksts).

T

Rīgas policijas 2. iec. priekšn.
paziņo, ka 8. decembrī 1925. gadā
pulksten 10 rītā, Elizabetes ielā Nš 14,
dz. 4,

pārdos vaiiHaiiī
Henrietej Porzickas kustamu
mantu, sastāvošu no

dažādām mēbelēm
kopvērtībā par Ls 336.
17466 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka 15. decembrī 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Jura Alunana ielā
Nš 6, dz. 6,

p(Mos talrSksollšanl
Augusta V i g a n t a kustamu mantu,
sastāvošu no

1 trimo spoguļa
kopvērtībā par Ls 19,31.
17467 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol'cijģs XI iecirkga
priekšnieks

paziņo, ka 1925. g. 2. decembri,
pulksten 12 dienā, 1. Kandavas ielā
Nš 172,

pārdos vairSksollsanl
Fridricham Ši n d 1 e r a m piederošus
2 alus izvadāšanas ratus un 1 vienkāršus
darba ratus, novērtētus kopsumā par
Ls 400, —, sakarā ar Darba inspektora
slimokašu lietās rakstu Ns 80054 par
Ls 372,— ar procentiem piedzīšanu par
labu Rīgas Pārdaugavas rajona kopējai
slimokasei. 17468

Rīgas policijas XI iec. priekšn
paziņo, ka 1925. g. 2. decembri,
pulksten 12 dienā, Kandavas ielā Ns 172,

Dārdos taiiaksoiiiaai
Fridricham Ši n d 1 e r a m piederošus
1 alus izvadāšanas ratus un 1 vienkāršus
darba ratus, novērtētus kopsumā par
Ls 350,—. parāda piedzīšanai par labu
Rīgas Pārdaugavas rajona kopējai slimo-
kasei, pamatojoties uz darba inspektora
slimokašu lietās š. g. 24. oktobra rakstu
Ns 84076. 17469

Rīgas pol. XI iec. pr-ks
paziņo, ka 1925. g. 2. decembrī,
pulksten 12 dienā, Kandavas ielā
Nš 172, 17470

Pārdos vairāksolīšanā
Fridricham Šindleram piederošos
izbraucamos ratus un 3 alus izvsdāšanas
ratus, novērtētus kopsumā par Ls 640,—,
par strādnieku apdrošināšanu pienākošās
sums piedzīšanai par labu Latvijas
apdrošināšanas sabiedrībai, sakarā ar
viņas š g. 1. septembra rakstu Ns 7085.

Skultes pagasta valde
paziņo, ka 2. decembri š g., pulksten
10 no rīta, Skultes pagasta namā,

tiks piešķirtas
Skultes muižas amatnieku, zvejnieku un

atlikušas laiaioiMis
17557 Pagasta valde.



Rifli. arodu fodrl ntnlītt
izsludina par nederīgiem savus no-
zaudētos statūtus, kuri reģistrēti no Rīgas
apgabaltiesas 30. martā 1920. g. 17555

S-tē Polvglotte ark. sapulce — 1925. g.
6. dec

^
p. 1/2I2, pil, (Valsts v'ēstut.

ajchiva zāle). — Bijušo un tagad, biedru
lūgumi sapulcei iesniedzami vēlākais sa-
pulces dienā. 17556 Valde.

ZemkopiDos ministrijas mežu departaments
pārdos 30. novembrī 1925. g., pulksten 10 diena, Sloka, Slokas kūdras purva
barakā, 3 km. no Slokas stacijas

jauktā izsoli bez pārsoles
Slokas valsts autonomās kūdras fabrikas mašīnas un kustamu inventāru,

kufš sadalīts sekošas torgu vienības:

Vie- Taksētā I Iemal{s^
urbu Inventāra nosaukums vērtība I drošības
NšNš - ' nauda

Mēbeles un dažādi priekšmeti.
1. Fabrikas kanclejas iekārta 118.— 12.—
2. , ārstniecības piederumi . . 47.— 5.—
3. Skārda trauki: 94 spaiņi etc. ... ? . 140.— 14 —
4. Koka trauki ar misiņa krāniem un čuguna katli . 106.— 10.—

Darba rīki.
5. Kalēju smēdes iekārta . . 563.— 56.—
6. Dzelzs apstrādāšanas darbnīcas piederumi .... 267.— 27.—
7. Koka . . 205.— 21.—
8. 155 dažādas vīles. ... , 139.— 14.—
9. 50 cirvji un 82 kapļi 80.— 8.—

10. 465 lāpstas un 44 ričas 545.— 55.—

Mašīnas un mašinu piederumi.
11. .Kerner'a" lokomobile Ns222,14 HPnorn. ar siksnām 4.260.— 210.—
12. .Etnst FOrster'a' lokomobile Nš 457, 8 HP nom.

ar siksnu ... . . ... 2.478.— 110.—
13. .Kerner'a* kūdras prese ar elevatoru un transportieri 6.016.— 300.—
14. ,Malmstein'a « ...» . . 7.072— 350.—
15. .Svedal'a" . „. .,.,» . . 7 053.— 350.—
16. .Dolberg-Strenge" a 1 kūdras prese ar elevatoru 1.043.— 50.—
17. .Dolberg-Strenge' a II . . . . 1.053.— 50.—
18. .Dolberg'a" kūdras prese ar elevatoru . . . . 1.089.— 50.—
19. 1 vezuma svari, 3 decimalsvari un 1 galda svari 477.— 48.—
20. Svelmes cauruļu valces 146.— 15.—
21. i Lokomobiļu un pumpju cilindru blīves 212.— 21.—
22. Atslēgas, vītgriez;s un caurules . . . 287.— 29.—

Transporta līdzekļi.
23. Pajūgu lietas, dzelzsasu rati, droška, 1 kamanas

un ragavas ... ...... .... 291.— 29.—
24. 56 dzelzs vagonetes 600 mm un 1,29 km sliedītes

kūdras izvadašanai ar kūdras dēlīšiem . . . 6 007.— 600.—
25. Šaursliežu dzelzsceļa materiāli: skrūves, uzliktnes etc. 227.— 23.—
26. Kūdras nestuves un vagonu trepes 188.— 19.—
27. Dažādas kastes un 62 nestuves 78— 8.—

Materiāli.
28. Dzelzs materiāli: naglas, skārds, katlu dzelzs,

profildzelzs, instrumentu tērauds . ... 499.— 50 —
29. Koka materiāli: 25 kub. asis celmu malkas, oša

un bērza lietas koki, 700 dēļu paklāji /. . . 1.306.— 131.—
30. Būvmateriāli: ķieģeļi, kārtis etc 284.— 29.—

Pirms torgu sākuma mutiskas izsoles dalībniekiem jāiemaksā un rakstiskiem
piedāvājumiem jāpievieno drošības nauda kā minēts.
Piezīme: Kā drošības naudu pieņems ari vērtspapīrus saskaņā ar Finansu

ministrijas paziņojumu, publicētu .Valdības Vēstn." 1925. g. Ns 42.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar zīmognodokli 40 sant un uz-

rakstu: ,Uz 30. novembra 1925. g. Slokas kūdras fabrikas inventāra izsoli*, kā
ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā izsolē ar zīmognodokli 40 sant. iesniedzami
izsoles komisijai Sloka, ne vēlāk par 30. novembri 1925. g., pulksten 10 dienā,
vai mežu departamentam R<ga, _ Kalpaka bulv. Nš 6, ne vēlāk par 28. novembri,
pulksten 13. Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības solīt mutiski par
tām vienībām, uz kuram viņš konkurē rakstiski. Inventāra un mašinu pirkšanas
līgumsjasledz 7 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, ka izsole apstiprināta,
un iegūtai i inventārs un mašīnas tādā stāvoklī , kādā viņas atrodas līguma slēg-
šanas dienā, pāriet pircēja īpašumā. Inventārs un mašīnas jāizved no purva ne
velak par 1. aprīli 1926. g.

Maksāšanas noteikumi: Pie līguma slēgšanas pircējs nomaksā pilnu pirk-
šanas sumu, izņemot lauku rūpniekus, atsevišķus lauksaimniekus un viņu ap-
vienības, kuriem vienības NšNš 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 un 24 var tikt
pārdotas uz nomaksu 2 gadu laikā pret 7°/o gadā un parāda nodrošinājumu ar
garantijām vai nekustamu īpašumu.

Mežu departaments patur tiesību pēc sava ieskata izslēgt n,o torgiem at-
sevišķas torgu vienības. 1

Izsoles noteikumus izsniedz mežu departamentā Kalpaka bulv. Nš6, dz. 10,
izt.8; mašinas un inventāru var apskatīt Slokas kūdras fabrikā, kā ari saņemt
tuvākus paskaidrojumus no fabrikas pārvaldnieka Sloka, Dzirnavu ielā Nš 6.

16731 Mežu departaments.

Jūrniecības departaments

**^*&£t**'rakstisku konkurenci
ūdens vadu ierīču piegādāšanai un uzstādīšanai

Ventspils ostā.
Drošības nauda Ls 50. 2
Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz techniskā daļa, Valdemāra

ielā Nš 1 a, katru darba dienu no pīkst. 9—12 un Ostas valde Ventspilī. 17559

Artilērijas laboratorija, Liepājā,
izsludina 1925. g. 17. decembrī, pulksten 10,

mutisku un rakstisku izsoli
uz dažādu materiālu iegādi,

kā: dēļus, priežu, —5x20 cm — 15 m, plankas, priežu, —6x20 cm — 25 cm —
5 mun 7,5x20 cm — 15 m,_ kantkokus, priežu, — 5x7,5 cm — 5 mun
12,5x20 cm — 5 m, dēļus, berza, 3x25 cm — 2 m, 5x25 cm — 5 mun
7 5x25 cm — 5 mun dēļus, ozola, 3x30 cm — 2 m, 5x30 cm — 5 mun
7,5x30 cm — 5 m, ziepes — 525 kg, zoda — 100 kg, cerezins — 300 kg,
korķi, dažāda samēra, — 225925 gab., brezenta drēbe — 300 m, bjazaudekls —
170 m, pape, brūna, — 100 kg, svins lietņos — 150 kg, misiņš stieņos —
20—50 mm — 120 kg, misiņa skrūves — 23_grossi, skārds, baltais, — 0,5 mm
— 2000 loksnes, kalēja dzelzs — 55 kg, skrūves priekš koka — 3100 gab.,
dzelzs stiepne — 150 kg, naglas V/Zr-4" — 252 kg, uzgriežņi, dažāda samēra,
— 325 gab., vara izolēta stiepne — 925 m, izolācijas rullīši — 2000 gab.,
uguns drošas armatūras priekš 40 v. lampām — 20 gab , dažādas ķimikālijas un
vel dažādus citus materiālus.

Pilnīgu materiālu sarakstu līdz ar techniskiem noteikumiem artilērijas la-
boratorijas saimniecības daļa izsūta uz pieprasījumu pa pastu, tāpat ari sniedz
sīkākus paskaidrojumus.

Piegādāšanas laiks — 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Lūgumi par piedalīšanos izsolē, apmaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami

izsoles komitejai lidz š. g. 17. decembrim pulksten 10
Izsoles dalībniekiem kā mutiskā, tā rakstiskā izsolē jāiemaksā priekš iz-

soles sākšanas drošības nauda 10°/o no rakstiska piedāvājuma kopsumas un
Ls 300,— dalībniekiem mutiskā izsolē. Drošības naudu var atvietot ar vērtspa-
pīriem, noradītiem šī gada .Vaid. Vēstn." Nš 42, kā ati ar Latvijas bankas
garantijām,

Materiāli piegādājami franko artilērijas laboratorijas noliktavās, Liepājā,
kara ostā.

Rakstiski piedāvājumi, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu un apmaksāti
ar zīmognodokli, iesūtāmi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .Uz materiālu izsoli
17. decembrī 1925. g." artilerijas _ laboratorijas priekšniekam lidz šī gada
17. decembrim pulkstenlO. Piedāvājumi bez uzraksta, zīmognodokļa un dro-
šības naudas netiks ievēroti. 1 17091

Apriņķa ceļu inženiers Rīga,
savā kanclejā, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8, 3. decembrī 1925. g., pulksten 10,

izdos mazākprasītājiem galīgā jauktā izsolē
Skrīveru-Krapes jaunprojektējamās šosejas stigas izciršanas darbu Izvešanu.

Drošības nauda Ls 100. Tuvākas ziņas kanclejā. 1 17236

IkUdu i liptoaki sieias iiipi
Bilance uz 1. jūliju 1925. g.

Aktīvs. Pasīvs.
Ls ls Ls Lsv

1) Brivie naudas līdzekļi: i) Pamata līdzekļi:
Kase 931.04 Akciju kapitāls 300,000.—
Daž. iestādes un personas . 2,424.42 Rezerves kapitāls . ... 5,000.—
Tekošie rēķini .... 6,589.01 9,944.47 Amortizācijas kapitāls . . 6,616.47 311,61647

2) Izstāvošie līdzekļi: 2) Priekškara kreditori 36,351.10
Debitori .... .... 53,208.01 3) īsa termina tekošie kredīti:
Kreditori (iemaksas) . . . 3,825.55 Akcepti . . 126,000.—
Daž. iestādes un personas . 628.70 Kreditori 26 487 07
Milanes nodaļa 22,680.74 Debitori 330.34
Avansi 2,231.73 Daž. iestādes un personas 130,656,16 283 473 57
Veksel' 1,333.66 83,908.59 4) Pārejošās sumas . . ' 21057 64

3) Apgrozījuma līdzekļi: 5) Peļņas atlikums no 1923./1924. g. ' . . . 11,085.81
Preču krājumi veikalos un noliktavā . . 228,746.36 . . . 1924./1925. g. . . . 40239.36

4) Uzņēmuma darbības līdzekļi:
Inventārs: iekārta, mēbeles,

darba rīki, apa-
rāti etc 67,509.06

Nekustams īpašums ... 262,785.79 330,294.85
5) Akcijas realizējamās . 50^000. —
6) Pārejošās sumas un citi aktīvi . . . 929.88

703,823.95 703,8"23l5

Peļņas un zaudējumu konts
par laiku no 1. jūlija 1924. g. — 30. jūnijam 1925. g.

Zaudēts. Pelnīts
Uz algām . , . . 161,989.91 Caur precēm . ..... 365,462.85
, daz. t.rdzmecib. izdevumiem 91,853.64 norakstīto prasību atmaksām 168.83
. nesnaudām ..... .. «,405.56 , pārējiem kontiem 3,980.85
. apgaismošanu un apkurināšanu 17,811,07
. nodokļiem 15,266.99

debitoriem 46— 329 37317
Peļņa par laiku no 1. jūlija 1924. g. — 30. jun.

1925- £40,239.36

369,612.53 lēgTe12-53
16935 ~
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Iespiests Valsts tipogrāfijā. ' "

Kohlles pagastam
vajadzīgs labi iestrādājies pagasta valdes

un tiesas

dariiuedls.
Kandidātus lūdz pieteikties rakstiski

vai ierasties personīgi pie par;,padomes
8. decembrī š. g., pulkste.i 12 dienā.

17459 Valde.

A./S. „Latvijas Privātais lombards" valde
Rigā, Teātra ielā Ns 9, tāļr. 58-48, darba laiks no 9—4 p. p., nolikuse ūtrupi
uz 2. decembri š.g., pulksten 12 dienā, kurā nāks pārdošanā A./S. Latvijas Pri-
vātais lombards' telpās, Teātra iela Ni 9, caur pilsētas ūtrupnieku K. Urbāna k-gu
ieķīlātas, bet neizpirktas vai nepagarinātas ķīlas līdz Nš 112779, sastāvošas no
briljantiem, zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma lietām, galda sudraba,
dāmu un kungu ziemas un vasaras apģērbiem unt. t. Uz ūtruoi nozīmēto ķīlu paga-
rināšana jāizdara ne_ vēlāk par 1. decembri š. g, pulksten 4 dienā. Ze'ta u»
sudraba lietu pagarināšana vai izpirkšana izdarāma 4 dienas pirms ūtrupes, pre-
tēja gadījumā jāmaksā proves valdes izdevumi.

Ūtrupes dienā 2. decembri š. g. lombards tiks priekš visām operācijām
slēgts pulksten 11 dienā Valde. 17558

Saplēs pasosta tiesa,
ar šo paziņo, ka viņa

Uldos attin niHiii
š. g. 30. novembri, pulksten 12 diena
Sagalēs pag., Runu mājas, par labu
Latv lauksaimnieku ekonom. sabiedrībai
apķīlāto Teodoram Purmalim piederošo

vienu zāles p|aujmašinu,
novērt!tu par Ls 120.—.

3 Priekšsēdētājs J. L i e k n a.
17513 Darbvedi» J Brākšķis.

Baldones wirsmežnieciba
*

pārdos mutiskā izsolē
18. decembrī 1925. g, Doles I. iec. mežniecības kanclejā, Doles pagasta

„Kaučās" 29. oktobfa un 6. novembja 1925. g. izsolēs nepārdoto

augošu mežu pēc platības:
II. i<c. mežn., Baldones novadā, 7 vienības, vērtībā no Ls 560 1dz Ls 1280.
III. iec. mežniecībā, Līves, Baldones un Mercendorfe» novados, 32 vienības,

vērtībā no Ls 15 līdz Ls 1360.
IV. iec. mežn., Baldones novadā, 8 vienības, vērtībā no ls 330 līdz Ls 745.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, ku{as _ iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Baldones meža muižā, tālrunis
Baldone 11 un pie iecirkņu mežziņiem.

17546 „aIdones rfrsunrusžniecifio.

Apriņķa ce|u Inženisrs Rigā,
Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8, izdos 7., 8. un 9. decembrī s. g., pulksten 10 no rīta,

galīgas rakstiskās īd miiliis iznlēs miipiii
grants pievešanu zemesceļiem Rīgas apriņķī, labo-

jumiem uz valsts mežu rēķina:
7. decembrī š. g., sekošos pagastos: Inčukalna, Sējas, Krimuldas, Bī-

riņu, Dole», Baldones. Daugmales, Stopiņu, kopažu, Sidgundas, Suntažu, Ogres-
gals, Ikšķiles, Rembates, Lielvārdes un Tomes.

8 decembrfšg., sekošos pagastos: Skultes, Vidrišu, Ledugas, Pļaviņu,
Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Jumpravas, Viskaļu, Beb.u, Turaidas, Siguldas,
Mālpils un Allažu

9. decembrī š. g., sekošos pagastos: Lēdmane», Krapes, Madlienas,
Lauberes, Plāteres, Meņģeles, Taurupes. Zaubes, Ķeipenes, Kastranes, Ķēču,
Nītaures un Mores. 3 17458

Tuvākas ziņas un noteikumi a. c. i. kanclejā un katru dienu no pulkst.9—15.

Vidzemes dlglzljas Intendantura

izdos Mirti nn rakstiski izsili
120 tonnu siena, 40 tonnu āboliņa, 60 tonnu auzu salmu un 50 tonnu rudzu salmu
piegādāšanu divīzijas kajaspeka vajadzībām.

Izsole notiks 1925. g
^

14 decembri, pulksten 10, Vidzemes divīzijas
intendanturas kanclejā, Rīga, Aiviekstes iela, Vidzemes (bij. Vjazmas) kazarmēs.

Sīkākus izsoles noteikumus paziņo turpat katru dienu, izņemot svinamās
dienās, no pulksten 9 līdz 15. 17545

Pededzes pagastam,
Valkas apr., vajadzīgs pagasta valdes
un tiesas

darbvedis
ar praktiķu , kuram obligatorlski jazin

krievu valoda.
Kandidāti tiek_ uzaicināti pieteikties

rakstiski, vai labāki ierasties personīgi
pie padomes pag. namā, vēlēšanas dienā
21. decembrī 1925 g., pulksten
10 rītā, iesniedzot dokumentus par iz-
glītību un līdzšinējo darbību. Alga pēc
valdības noteikumiem ar brīvu dzīvokli;
apgaismošanu un apsildīšanu. 1

Adr. caur p. pal. nodļu Kudepe
1 225 Pagasta valde.

Latvijas Universitātes brivklausitāju
kartiņa Ni 445 uz Marijas Augstkalniņas
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izšūdi-
nāta par nederīgu. 17550

[ Dažādi sludinajamiTļ
latfīiis SpīrintiiDiecibisakc. sak
sasauc 21. decembrī 1925. g, pulksten

ļ 6 pēc pusd., Rīgā, Kaļķu ielā Ns 1, dz. 3,

ārkārtēju pilnoii
ar sekošu dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Vēlēšanas.
3) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
Saskaņā ar statūtu § 46, akcijas vai

attiecīgas kvītes jāiesniedz valdei lidz
1925 g. 14. decembrim.
17552 Valde.
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