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Rīkojums N° 426
par Latvijas-Lietavas tiešo

dzelzsceļu satiksmi.
Saskaņā ar Latvijas-Lietavas III un

IV kārtējās konferences (Kaunā, 1924. g.
11./17. aprili un 1925. g. 25/31. augustā)
pieņemtiem lēmumiem noteikumos un
līgumā par tiešo satiksmi starp Latvijas
Lietavas dzelzsceļiem, kas ievesti dzīvē
ar 1922. g. 28. marta rīkojumu Ns 100
(atsevišķā brošūra, iespiesta 1925. g.

^Valdības Vēstnesī" N° 27), ievedami
sekosi pārgrozījumi un papildinājumi:

I. Noteikumos par pārvadājumiem
'Latvijas-Lietavas tiešā satiksmē II daļas

§ 16. pie Starptautiskās (Bernes) kon-
vencijas 12. un 13 pantu redakcijas
(rīkojums -Ns 100 — 9. lapas pusē) no-
strīpojamas un to vietā ierakstāmi sekosi
jauni teksti:Pie 12. panta.

Veduma maksa par līķiem šķirstos,
lopiem, zirgiem, dzīvniekiem

^
putniem,

ledu, raugu, vēžveidīgiem jūras dzīv-
niekiem, svaigu gaļu, meža putniem,
kautiem putniem, svaigām, žāvētam un
mazsālitām zivīm, svaigiem sakņaugiem,
alu, kvasu, sviestu, dzīviem stādiem,
lietotām tukšam kastēm, kurvjiem, ba-
loniem kurvjos, kā ari laikā no oktobra
līdz aprilim ieskaitot par svaigiem
augļiem arvien ievācama pilnos ap-
mēros no nosūtītāja izsūtāmā stacijā pie
preču nodošanas pārvadāšanai pa visu
ceļa attālumu.

Par pārējiem sūtījumiem, saskaņā
ar starptautiskās (Bernes) konvencijas
12. pantu, preču nosūtītājam ir tiesības
pie preču nodošanas pārvadāšanai no-
maksāt kaut kādu sumu pēc saviem
ieskatiem, pārvedot pārējo veduma maksas
daļu uz gala staciju iekasēšanai no
saņēmēja."

„Pie 13. panta.

1. Pēcmaksas uzlikšana pielaižama
tikai valsts-nosūtītājas valūtā un no-
kārtojama līdz pārvadāšanas līguma no-
slēgšanai. Pēc pārvadāšanas līguma no-
slēgšanas nav atļauts ne pēcmaksu uzlikt,
ne ari to palielināt, pamazināt vai pilnīgi
atcelt.

2. Ar nosūtīšanas stacijas zīmogu
apzīmogotā preču zīme, kā ari nosūtītā-
jam bez maksas izdodamā uzliktās pēc-
maksas apliecība, uzskatamas kā aplie-
cības par uzlikto pēcmaksu. Uzliktās
pēcmaksas izmaksājamas vienīgi pret
piemaksas apliecības uzrādīšanu.

3. Pēcmaksas ap liecības izrakstāmas
katrā ziņā uz kravas nosūtītāja vārdu.

4. Uzliktās pēcmaksas izmaksājamas
tikai tad, kad stacija, kravas nosūtītajā,
ir saņēmuse no gala stacijas paziņojumu
Par uzliktās pēcmaksas iekasēšanu no
kravas saņēmēja. ,..._

5. Komisijas nodoklis no uzliktas
Pēcmaksas aprēķināms pēc valsts nosu-
kāja dzelzsceļu tarifu papildmaksājumu

likmēm un nāk par labu nosūtīšanas
dzelzsceļam.

6. Avansa izsniegšana uz uzlikto
pēcmakau nav pielaižama".

II. Lietavas lauku dzelzsceļu stacijas
„Pandelis", „Panemunis" un BSuvainiš-
kis" no vienas puses, un Latvijas dzelzs-
ceļu stacijas „Daudzeva" un BNereta"
no otras puses tiek savstarpēji ieslēgtas
tiešā dzelzsceļu satjk«mē.

III. Pie dokumentu sastādīšanas eks
kursantu pārvadāšanai par pazeminātu
tarifu piemērojama sekoša kārtība:

a) Kad tarifs pazemināts par abiem
dzelzsceļiem.

Ekskursantu grupas pārvadāšanai
sastādama viena pasažieru ātruma
preču zīme līdz gala stacijai, kura
uz robežas jāieraksta bagāžas pār-
ņemšanas sarakstā.

b) Kad tarifs pazemināts tikai pa no-
braukuma ceļa attālumu.

Izdodamas atsesisķas biļetes vai sa-
stādama viena pasažieru āiruma preču
zīme visai ekskursantu grupai līdz pirmai
kaimiņa valsts pierobežu stacijai, vai ari
līdz gala stacijai, aprēķinot tarifa maksu
par sava ceļa attālumu pēc pazemināta
tarifa, bet par sveša ceļa teritoriju pilnu
tarifa maksu.

Piezīme. Gadījumos, kad ekskur-
santus pārvadā ar pavadzīmēm, pa-
vadošā preču zīme uzglabājama pie
vilciena galvenā konduktora, kuram
tā jānodod gala stacijas administra-

. cijai. Uz ekskursijas vadītāja vēlē-
šanos preču zīmi gala stacijā var
apmainīt pfet dublikātu.

IV. Līgums par tiešo satiksmi starp
Latvijas un Lietavas dzelzsceļiem (1922. g.
izdevuma I daļas 8. lapas pusē) papil-
dināms ar sekošiem jauniem apakšnoda-
ļas paragrāfiem.

,111 a apakšnodaļa.

Uzliktās pēcmaksas.
§ 25 a.

Pamatojoties uz pārvadāšanas notei-
kumiem (II daļa. Kravu pārvadāšana)
nosūtītājam ir tiesības uzlikt uz nosūtamo
kravu pēcmaksu līdz kravas patiesās
vērtības apmēriem, Ja izsūtāmā stacija
konstatē, ka uzliktā pēcmaksa pārsniedz
kravas patieso vērtību, tad tāds sūtījums
pieņemams nosūtīšanai tikai pēc uzliktās
pēcmaksas sumas attiecīgas samazināša-
nas. Uzliktās pēcmaksas suma uzrā-
dāma preču zīmē, preču zīmes dublikātā
un pavadzīmē un pārvedama uz gala
staciju, kur tā, līdz ar citiem maksāju-
miem, iekasējama no kravu saņēmēja.

§ 25b.
Par uzlikto pēcmaksu izsūtāmā stacija

izgatavo pēcmaksas apliecību un pazi-
ņojumu.

§ 25 c.
Pēcmaksas paziņojums cieši piestipri-

nāms preču zīmei un tā numurs atzī-
mējams pavadzīmē.

§ 25 d.
Visos gadījumos, kad dokumentos at-

zīmētās uzliktās pēcmaksas sumas ne-
saskanētu, jārīkojas pec tiem datiem,
kādi atzīmēti preču zīmē. Pamatojoties
uz preču zīmi, izdarāmi vajadzīgie izla-
bojumi citos dokumentos, apliecinot tos
ar attiecīgā aģenta parakstu un stacijas
zīmogu.

§ 25 e.
Nododot kravu ar uzliktu pēcmaksu

no viena dzelzsceļa otram, stacija-kjavas
nodevēja ieraksta uzliktās pēcmaksas pa-
ziņojuma numuru pārņemšanas saraksta
attiecīgā ailē.

§ 25 f.
Ja kj-avai ceļa esot, pēcmaksas paziņo-

jums ir nozaudēts, tad stacija, kura mi-
nēto iztrūkumu fr>konstatējusi, par to
telegrāfiski ziņo izsūtāmai stacijai, kā ari
pārņemšanasstacijai tai gadījumā,jakrava
pēdējo jau būtu atstājuse. Par nosūtīto pa-

ziņojumu stacija atzīmē pavadzīmē, uz-
rādot telegramas numuru un datumu, kā
ari pievieno pavadzīmei telegramas no-
rakstu Pēc kravas pienākšanas gala
stacijā sastāda aktu pēc formas Ns 6,
uzrādot tanī visus preču zīmes datus, un
atzīmē, ka akts sastādīts uzliktās pēc-
maksas paziņojuma pazaudēšanas dēļ.
Tādā akts pielīdzināms uzliktās pēc-
maksas paziņojuma oriģinālam un tam
tiek piemēroti visi uz paziņojumiem at-
tiecošies rīkojumi.

§ 25g.
Gala stacija iekasē uzliktas pēcmaksas

sumu līdz ar citiem uz kravas saņēmēju
pārvestiem maksājumiem. Far sekām,
kādas celtos šo noteikumu neievērošanas
dēļ. atbild ceļš-saņēmējs.

§ 25h._
Ierakstot uzliktās pēcmaksas sumu

pēcmaksas paziņojumā un to apliecinot
ar attiecīga aģenta parakstu un stacijas
zīmogu, gala stacija apstiprina pēcmaksas
iekasēšanu no kravas saņēmēja.

§ 25i.
Ne vēlāk kā nākošā dienā pec naudas

iekasēšanas uzliktās pēcmaksas pazi-
ņojums slēgtā aploksnē lidz ar pavad-
rakstu nosūtams atpakaļ izsūtāmai sta-
cijai. Aploksne adresējama pārņemša-
nas stacijai pārtulkošanai. Pēdējā iz-
dara pārtulkošanu steidzamības kārtā un
slēgtā aploksnē topasūta tālāk izsūtāmai
stacijai. Uz aploksnes uzrakstāms «Pēc-
maksas paziņojums".

§ 25j.
Nosūtīšanas stacijai ir tiesības izmak-

sāt pēcmaksas sumu tikai pēc rakstiska
paziņojuma saņemšanas par pēcmaksas
iekasēšanu no kravas saņēmēja gala
stacijā.

§ 25 k.
Atpakaļ saņemtie uzliktās pēcmaksas

paziņojumi pēc to samaksas nosūtami
ceļa-nosūtītāja virsvaldes ieņēmumu daļai.

§ 251.
Visos gadījumos, kad izsūtāmai sta-

cijai rodas šaubas par uzliktās pēcmak-
sas iekasēšanu no saņēmēja gala stacijā,
tā, nesamaksājot priekšā stādīto pēc-
maksas apliecību, pieprasa par to ar
telegramu gala-stacijai, nosūtot telegra-
mas norakstu sava ceļa pārvaldei.

Gala stacijai uz tādu telegramu jāat-
bild ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas.

§ 25m.
Ja starptautiskai preču zīmei pievieno-

tais uzliktās pēcmaksas paziņojums 6 ne-
dēļu laikā, skaitot no izsūtīšanas dienas
netiktu saņemts atpakaļ un ja minētā
laikā nebūtu saņemti no gala stacijas
nekādi paziņojumi par kravas nepieņem-
šanu, vai par kādiem citiem šķēršļiem,
kuri aizkavē kravas izdošanu, tad izsū-
tāmā stacija par to ziņo savai pārvaldei.

§ 25n.
Saņemot iepriekšējā paragrāfā minēto

paziņojumu, ceļa-nosūtītāja pārvalde pie-
prasa ar rakstu ceļa-saņēmēja pārvaldei,
vai uzliktā pēcmaksa var tikt izmaksāta.
Ja uz minēto pieprasījumu triju nedēļu
laikā nebūtu saņemta atbilde, ceļa-nosū-
tītāja pārvalde atgādina to pa telegrāfu.
Ja 8 dienu laikā pēc telegrāfiska atgā-
dinājuma atbilde netiktu saņemta, tad
nosūtītāja ceļa pārvaldei ir tiesība uzlikto
pēcmaksu izmaksāt uz saņēmēja dzelzs-
ceļa pārvaldes rēķina.

§_25o.
Ja apliecības turētājs sūdzētos par uz-

liktās pēcmaksas neizmaksu un uzrādītu
dokumentus (vēsti li, telegramu, preču
zīmi u L t.), kuri apliecina, ka kravas
saņēmējs uzlikto pēcmaksu gala stacijā
ir nomaksājis, tad izsūtāmā stacija tanī
pašā dienā ar telegramu par to paziņo
savai pārvaldei un savu telegramu ap-
stiprina rakstiski kārtībā, kādā uzrādīta
§ 25 m. Ceļa nosūtītāja pārvalde par to
paziņo ar telegramu ceļam-saņēmējam.

§ 25 p.

Ja saskaņā ar § 25o no ceļa-nosutī-
tāja tiktu saņemts telegrāfisks pieprasī-
jums par. uzliktās pēcmaksas paziņojuma
nesaņemšanu, tad gala ceļam visādā ziņā
telegrāfiski jāatbild, ka krava saņēmējam
nav izdota, vai ari nekavējoties paz ņot
ceļam-nosūtītājam rakstiski, ka uzliktā ?
pēcmaksa ir iekasēta un tās izmaksai
nav nekādu šķēršļu. Ja uz ceļa nosū-
tītāja telegrāfisko pieprasījumu nekāda
atbilde no ceļa saņēmēja nesekotu, tad
jārīkojas saskaņā ar § 25 n.

§ :5r.
Ja uzliktās pēcmaksas paziņojums iz-

sūtāmā stacijā tiktu saņemts atpakaļ pēc
tam, kad tā par minētās pēcmaksas pa-
ziņojuma laikā neienākšanu jau ziņojusi
savai pārvaldei, tad izsūtāmai stacijai par
to nekavējoties jāziņo sava ceļa pār-
valdei."

V. Latvijas-Lietavas dzelzsceļu līgums
par tiešo bezpārsēšanās satiksmi Liepāja-
Klaipēda caur Priekuli-Skuodas un Rīga-
Virbalis caur Meiteni-Joniškis papildi-
nāms šekoši:

1) Līguma § 6. papildināms ar pie-
zīmi : -ļ- Apmaiņas punktos konduktoru
brigādes kopā ar vagonu pavadoņiem
pārbauda mīksto I/II kl. 'vagonu logu un
durvju stiklu stāvokli. Par atrastiem
trūkumiem un bojājumiem jāziņo tech-
nhkam aģentam ierakstīšanai pārņemša-
nas lapā kārtībā, kāda paredzēta šinī §.
Ieplīsušie stikli apmaiņas punktos jāie-
raksta pārņemšanas lapā. Ja ieplīsušie
stikli izkrīt uz ceļa, kurš vagonus pieņē-
mis, tad ceļš-pieņēmējs ieliek stiklus nz
tā ceļa rēķina, kurš pirmais vagonus no-
devis ar ieplīsušiem stikliem.

2) § 9 pirmais nodalījums papildināms
ar tekošu teikumu : „bezpārsēšanās sa-
tiksmē ar elektrisko apgaismošanu ierī-
kotos cietos vagonus apkalpo sevišķi
elektriskās apgaismošanas pavadoņi-uz-
raugi ne vairāk kā viens pavadonis-uz-
raugs uz visiem vilcienā esošiem cie-
tiem vagoniem. Šie pavadoņi-uzratgi
ziemā ari apkurina vagonus ar patstāvīgu
apkurināšanu."

3) § 10 otrais nodalījums papildināms
ar sekošu tekstu: „ Gadījumā, ja virs-
konduktors atteicas taisīt attiecīgu at-
zīmi pavadoņa grāmatiņā, tad pēdējais
par to ziņo stacijas dežurantam, kura
pienākums ir tādā gadījumā pavadoņa
ziņojumu apliecināt grāmatiņā un ziņot
par to sava ceļa pārvaldei."

4) Cenu rādītājs pasažieru vagonu da-
ļām pie norēķināšanās starp Latvijas un
Lietavas dzelzsceļiem papildināms ar se-
košām cenām:
Ns 55 a par lielo sānu logu

stiklu Pulmaņa vicu tipa
I/)I kla&es vagonos. . . 30 zelta fr.

N° 57 a par blāvo logu vai
durvju siiklu normāla iz-
mira 12 « .

VI Latvijas-Lietavas dzelzsceļu mez-
glu līgumos par pasažieru, bagāžas, preču
un visādu citu vagonu pieņemšanu un
nodošanu ievedami sekosi papildinājumi
un grozījumi:

1) Grīvas stacijas mezgla līguma §27.
papildināms ar sekošiem noteikumiem :
«Lietavas dzelzsceļu lokomotīvju bojāša-
nas jgadījumos, ja 1o izlabošana nav
iespējama, uz Lietavas dzelzsceļu valdes
sevišķu pieprasījumu Latvijas dzelzsceļi
dod savu lokomotivi, iprēķinot par vilk-
smes spēku 2,93 zelta santirnus par katru
vagonu ass-kilometri."

2) Tā paša mezgla līguma § 32. at-
vietojams ar sekošu redakciju: „Par
Lietavas vagonu lielošam uz R. I. V.
pamata, kuri pienāk Grīvas stacijā
krauti un tiek sūtīti atpakaļ tukši, nomas
maksa netiek ņemta par vienu dienu
(24 stundām), bet par atpakaļ tūtamiem
vagoniem, kuri no jauna iekrauti, nomas
maksu neņem par divām dienām. Par

jtlckjs par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā;
par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā an pa pastu:
Par 1 mēnesi 1 lata 80 sant.
Par atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcija — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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

Latvijas valdības m^ļ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcijai
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Runas stundas eo 11—12

svētdienas un svētkudienas

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



Grīvas stacijā pienākušo citu valstu
vagonu lietošanu Latvijas dzelzsceļi no-
rēķinās pēc R. I V. tieši ar attiecīgo
dzelzsceļu pārvaldēm, pie kam Lietavas
dzelzsceļi atlīdzina Latvijas dzelzsceļiem
80 zelta santimus par katru tādu
vagonu, ja vagonu pēc izkraušanas suta
atpakaļ tukšu un 1 fr. 60 sant. zeltā, ja
vagonu sūta atpakaļ krautu".

3) Meitenes-Joniškis staciju mezglu
līguma § 1. papildināms ar sekošām
divām piezīmēm :

„P i e z ī m e 3. Pieņemot preču sa-
stāvus ceļa nodevēja stacijā, otrās
kategorijas bojājumu izlabošanai
paredzētais 3 stundu laiks priekš
ceļa pieņēmēja atcelts, aprobežo-
joties tikai ar bojājumu ierakstīšanu
protokolā pēc formas Ns 6.

Nodošanai priekšā liktie vagoni
nav izlabojami no nodevēja pases".

„P iezīme 4. Ja precu vagoni tiek
nodoti ceļa nodevēja stacijā, tad
pēdējais (ceļš nodevējs) atbild par
bukšu silšanu līdz nākošai pieņēmēja
dzelzsceļa robežas stacijai. Gadīju-
mos, kad bukšu silšana notikusi uz
apmaiņas stacijas posma, tad ceļš
pieņēmējs sastāda technisko aktu pēc
formas N° 5 un izdevumus par bukšu
savešanu kārtībā liek uz ceļa no-
devēja rēķina".

VII. 1. Uzskatami par atceltiem Latvijas-
Lietavas dzelzsceļu II kārtējās konferencē
(Rīgā, 1923 g. 17. maijā līdz 11. jūnijam)
pieņemtie paskaidrojumi preču vagonu
pieņemšanai tanīs gadījumos, kad tiem
ir R. I. V. (Strēzas izdevumā) paredzētie
bojājumi un trūkumi. Vakareiropas tipa
vagonu pieņemšana izdarāma saskaņā ar
R. I. V. (Perudžia izdevumā), kurš spēkā
no 1925. g. 1. janvāra.

2. Papildinājumi un grozījumi līgumā
par krievu tipa preču vagonu savstarpēju
lietošanu starp Latvijas un Lietavas dzelzs-
ceļiem nolitografēti uz atsevišķām lapām
ielipināšanailīgumā un piesūtīti attiecīgiem
darbiniekiem no direkcijām.

Šis rīkojums stājas spēkā no 1925. g
1. decembra.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.
Eksploatacijas direktora vietā

Kļa v i ņ š.
Mašinu direktora palīgs Liepiņš.
Centrālās statistikas vadītājs

J.R u n ģ i s.
Apstiprinu.

1925. g. 26. novembrī.
Satiksmes ministris

J.Pa u 1u k s

Rīkojums Nr. 427
par Vācijas, Lietavas un SSSR dzelzsceļu
tiešās satiksmes (tranzītā caur Latviju un
Igauniju) preču tarifa papildināšanu ar
dažām SSSR dzelzsceļu stacijām un par
dažu SSSR dzelzsceļu staciju izslēgšanu

no tiešās satiksmes.
Vācijas, Lietavas un SSSR dzelzsceļu

tiešās satiksmes preču tarifā (A. noda-
lījumā) uzņemto SSSR dzelzsceļu staciju
saraksts, kuyš publicēts 1925. g. „Vald.
Vēstnesī" Nu 143, izdots atsevišķā bro-
šūrā un ievests dzīvē ar š. g. rīkojumu
Ns _ 248 (1925. g. Dzelzsc. Virsv. Rīkoj.
Krāj. Ns 27), papildināms ar sekošam
SSSR dzelzsceļu stacijām:

1) Rietuma dzelzsceļa (3anaAHofi
Aoporu)
Berezina.

2) Razanas - Uralas dzelzsceļa
(pHsaHO-VpaJībCKOH aop.)
Penza.

3) Dienvid-Rietumu dzelzsceļa
(rOro-BocroMHOH Aop.)
Golta.

Tanī pašā tarifa no uzņemto SSSR
dzelzsceļu staciju sarakstu izstrīpojamas
sekošas stacijas:

1) Dienvid-Rietumu dzelzsceļa
(K)ro-BocTOTHOH flop.)
Pervomaisk.

Soroko.
2) R i e t r u m u dzelzsceļa (3ana..H0H"

aop.)
Bobruisk.

3) Sizraņ-Vjazmas dzelzsceļa
(CbI3paHO-BH3eMCKOH flOp.)
Sajevka.

4) Dienvidus dzelzsceļa (IO)khoh
.aoporn)
Valujki.

Šis rīkojums stājas spēkā no 1925. g.
15. novembra.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A. Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš
Eksploatacijas direktora vietā

K ļ a v i ņ š

Apstiprinu.
1925. g. 26. novembri.

Satiksmes ministris
J. Pauicks.

Rīkojums Nr. 428
par Lietavas dzelzsceļu „Kupiškis"
stacijas ieslēgšanu Latvijas-Lietavas

dzelzsceļu tiešā preču satiksmē.
Latvijas—Lietavas diehsceļu tiešāpreču

satiksmē ieslēgto Lietavas dzelzsceļu sta-
ciju saraksts 1922. g. 28. marla rīko-
jumā Ns 100 (atsevišķā brošūrā) „Par
Latvijas—Lietavas tiešo satiksmi", kur&
publicēts 1925. g. ,,Valdības Vēstneša"
27. numurā, papildināms ar Lietavas
dzelzsceļu „Kupiškis" staciju.

Minētā stacija ieslēgta tiešā preču sa-
tiksmē no 1923. g. 1. decembra.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.
Eksploatacijas direktora v. Kļāviņš.

Ar ministru kabineta pie-
krišanu apstiprinu.

1925. g. 26 novembri.
Satiksmes ministris

J.Pauluk s

Latvijas-Lietavas dzelzsceļu
tiešā satiksme.

Saskaņā ar Latvijas un Lietavas dzelzs-
ceļu tiešās satiksmes 4. kārtējā konfe-
rencē (Kaunā 25./31. augustā) pieņem-
tiem lēmumiem, Lietavas lauku dzelzs-
ceļu stacijas BPandelis", ,.Panemunis" un
.Suvainiškis" no vienas puses un Latvi-
jas lauku dzelzsceļu (600 mm ceļa pla-
tuma) stacijas .Daudzeva" un .Ne-
reta" no otras puses tiek savstarpēji
ieslēgtas tiešā dzelzsceļu satiksmē.

Augšminētās stacijas Ieslēgtas tiešā sa-
tiksmē no 1925. g. 1. decembra.

Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.
Starptautiskās satiksmes inspektors

J. Magazing.

Valdības iestāžu paziņojumi
Izlabojums.

Š\g. 21. novembrī «Valdības Vēstnesī"
261. numurā iespiestā Latvijas un Igau-
nijas līguma franču teksta virsraksts

Arrangement entreles Gouvernements
de Lettonie et d'Esthonie pour faci-
liter la communication rēciproque
des ressortissants des deux pays.

izlabojams šādi:
Accord entre Ies Gouvernements de
Lettonie et d'Esthonie pour faciliter
la communication rēciproque des
ressortissants des deux paye.

H. Celmiņš,
ministru prezidents,

ārlietu ministris.

Prefektiem un apriņķu
priekšniekiem.

Ārlietu ministrija ar š. g. 21. novem-
bra rakstu Ns A.4.1390&9 ziņo, ka
Edvard HenrvGerald Shepherd
iecelts par Lielbritānijas konsulu Rīgā
un jau ieradies savā dienesta vietā.

Augšminēto administratīvais departa-
ments paziņo zināšanai un lūdz, lai kon-
sulam E. H. G. Shepherd kungam tiktu
izrādīta vajadzīgā pretimnākšana viņa
amata pienākumu izpildīšanā.

Rīgā, 1925. g. 25. novembri. Ns 60745/1
Administratīva departamenta

vicedirektors V. Lu d i ņ š
Nodaļas vadītājs K. Ābels.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekš-
lietu ministra š. g. 25. novembra lēmumu
ir reģistrēti politiskās partijas „Cionistu-
Revizionistu Apvienība" statūti un pro-
grama.

Preses un biedrību nodaļas
17779 vadītājs K. V i 1 d e.

Darbvedis A. Veiss.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, Nr. 144.

5370. Aspers, Kārlis Sīmaņa dēls. —
Valmieras kara apriņķa priekšnieka
1925. g. 16. jūlija raksts Ns 9052
(14-VII-25). — 14581/25.

5371. Artemjevs, Aleksandrs Andropa
dēls. — Kriminālās pārvaldes Jelgavas
nodaļas priekšnieka 1925. g. 18. augusta
rak^- Ns 1269 (11-V1I-25). — 14583/25.

5372. Auziņš, Jānis Jāņa dēls. —-

Rīgas policijas 9. iec. priekšnieka 1925. g.
12. augusta telefonograma Ne 88 un
1925. g. 13. augusta Ns 20 31 (14-VII 25).
— 14584/25.

5373. Auniņš, Richards Sīmaņa d. —
Rīgas 12. iec. miertiesneša 1925. g.
5. oktobra raksts Ns 467 (22-V-25). —
13784/25.

5374. Akmenkalns, Fricis Andreja d.
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1925. g. 15. septembra raksts
Ns 2784 (9-VII-25). — 14807/25.

5375. Baums, Izraels Zamueļa d. —
Kara tiesas priekšsēdētāja 1925. g.
L augusta raksts Ns 10529 (11-VII 25).—
14589/25.

5376. Bērziņ, Marija Anna m. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
17. augusta raksts Ns 4715 (14-VII 25).
— 14592/25 .

5377. Bušs, Konstantīns Augusta d. —
Kriminālās pārvaldes Daugavpils nodaļas
priekšnieka 1925. g. 6. oktobra raksts
Ns 2401/II/2775/II/21 (180 1-21) —
577/21.

5378. Bērziņ, Marija Annas m. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
17. augusta raksts Ns 5124 (28-VH-25).
— 14810/25.

5379. Borovik, dzim. Murjanskij, Ve-
ronika Ferdinanda m. — Rīgas prefek-
tūras 3 nodaļas 1925. g. 31. jūlija
rakāts Ns 5735/25 (30-V/I-25). — 14813/25.

5380. Borovik, dzim. Murjanskij, Ve-
ronika Ferdinanda m. — Rīgas apgabal-
tiesas 1. kriminalnodaļas 1925. gada
6. augusta raksts Ns 17879 (17-VII-25).
— 14706/25.

5381. Bauše, Vilhelms Juliusa d. —
Rīgas policijas 4 iecirkņa priekšnieka
1925. g 18. septembra raksts Ns 27023
(1-VII25). — 14711/25. "

5382. Bizijs, Francis Staņislava d. —
Ludzas apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 17. augusta raksts Ns 2360
(22-VH-25). — 14713/25.

5383. Buivids, Roberts. — Lietavas
sūtniecības 1925. g. 10. oktobra raksts
Ns 1299/41 (218-21 II). — 1337,21.

5384. Cinovski, Andrejs Krista d. —
Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša 1925 g.
7. oktobja raksts JSfe 1291 (24-1-25). —
12242/25.

5385. Dručs, Vilis Antona d. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 7. okt.
raksts N> 4108/23 (7-1-25). — 12051/25.

5386. Dakstiņ, Anna Kristapa m. —
Rīgas 13. iec. miertiesneša 1925. gada
11. septembra raksts Ns 234 (25-VII-25). —
14815/25.

5387. Freidenfeld, Jete Kārļa m. —
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925.g.
7. oktobra raksts Ns 1124 (26-IV-25). —
13460/25.

5388. Freidenfeld, Jete Kārļa m. —
Rīgas pref. 3. nod. 1925. g. 8. okt.
raksts Ns 844/25 (6-VI 25). — 14098/25.

5389. Freimans, Jānis Indriķa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(28-VII-25). — 14816/25.

5390. Freiman, Emilija. — Bauskas
apr. 1. iec. miertiesu. 1925. g. 7. okt.
raksts Ns 484 (60-23 III). — 7616/23.

5391. Gailis, Aleksandrs Ģederta d.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (10-V1I-25). — 14611/25.

5392. Galviņ, Antonija Teodora m.
— Rīgas pref. 3. nod. 1925. g. 4. okt.
raksts Ns 4715 (15-VII 25). — 14617/25.

5393. Gailis, Jānis Kriša d. — Lat-
gales apgabaltiesas Daugavpils apriņķa
2. iec. miertiesu. 1924. g. 7. okt. raksts
Ns 260/22 (31-21-1). — 973/21.

5394. Jakobsons, Kārlis Jāņa d. —
Rīgas pils. 3. iec. miertiesneša 1925. g.
8 oktobra raksts Ns 176 (25-111-25). —
13016/25.

5395. Janson, dzim. Gertner, Marija-
Olga Teodora m. — Rīgas apgabal-
tiesas 1. kriminalnodaļas 1925. g. 12. okt.
raksts Ns 100373 (25-VI 25). — 14341/25.

5396. Ivanova, Anna Romāna m. —
Rīgas policijas 6. iec. priekšnieka
1925. g. 12. okt. raksts Ns 29875
(7-IV-25). — 13227/25.

5397. Ivanova, Anna Romāna m. —
Rīgas policijas 6. iec. priekšnieka
1925. g. 12. okt. raksts Ns 29375
(31-111-25). - 13109/25.

5398. Jansons, Mārtiņš Miķeļa d. —
Rīgas 3. iec. miertiesneša 1925. g.
8, okt. raksts Na 440 (28-VII-25). —
14821/25. '

5399. Juchnevič, Anna Ustina m. —
Rīgas 8. iec. miertiesneša 1925. g. 6. okt.
raksts Ns 654 (30-VH-25). — 14822/25.

5400. Jēkabsons, Eduards Ģirta d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodalās rī-
cībā (30-V1I 25). - 14823/25.

5401. Kekers, Kazimirs Aleksandra d.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīoibā (10-VII 25). — 14624/25.

5402. Kristvalds, Fricis Mārtiņa d. —
Tukuma apriņķa priekšnieka palīga
2. iec. 1925. g. 27. jūlija raksts Ns 2572
(16-VII 25). — 14631/25-a.

5403. Krūmiņš, Eduards Dāvida d.—?
Ventspils pils. policijas priekšnieka
1925. g. 11. augusta raksts Ns 2002
(11VII-25). — 14631/25.

5404 Kreicmans, Rūdolfs Pētera d.
— Rīgas 2. iec. miertiesneša 1925. g.
12. oktobra raksts Ns 366 (5-III-25). —
12728/25.

5405 Kabisčer, Judaša Joseļa m. —
Rīgas 2. iec. miertiesneša 1925. g.
12. oktobra raksts Ns 363 (15 V-25). —
13822/25.

5406. Kalniņš, Pēteris Pētera d. —
Cēsu apriņķa priekšnieka palīga par
1. iec. 1925. g. 6. oktobra raksts
Ns 12607 (13-VI-25). — 14263/25.

5407. Kuralis, Bernhards Ferdinanda
dēls. — Kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļas rīcībā (24 VH-25). — 14827/25.

5408. Klibans, Peters Bogdana d. —
8. Daugavpils kājn. pulka komandiera
1925 g. 24. jul, raksts Ns6307 (28-VII-25).
148228/25.

5409. Kabiščer-Kaveckij, Judaša Jo-
seļa m. — Rīgas pref. 3. nod. 1925. g.
7. okt. raksts Ns 2881/25 (24-VH-25). —
14836/25.

5410. Kosa, Jānis Jāņa d. — Krimi-
nālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(27-VH-25). — 14838,25.

5411. Kalniņš, Jānis Jēkaba d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(29-VH-25). — 14842/25.

5412. Laurs, Kārlis Kārļa d. — Rīgas
5. iec. miertiesneša 1925. g. 8. okt.
raksts Nš 421 (12-VI 25). — 14268/25.

5413. Lasis-Lasa, Hugo Sīmaņa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (35-VH-25). — 14844/25.

5414. Labudzs, Osips Rachela d. —
Rīgas pre'ekturas 3. nodaļas 1925. gada
17. augusta raksts Ns4240/25 (30-VII 25).
— 14845/25.

5415. Launerts, Alberts Ādolfa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (29-VH-25). — 14846/25.

5416. Millers, Jānis-Teodors Mārtiņa
d. — Rīgas 7. iec. miertiesu. 1925. g.
9. septembra raksts Ns 1674 (10-VII-25).
— 14640/25.

5417. Mednis, Broņislavs Pāvila d.—
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (13-VII-25). — 14641/25.

5418. Martinsons, Jēkabs Jēkaba d—
Rīgas 7. iec. miertiesneša 1925.g. 9. sep-
terarra raksts Ns 1675 (14-VH-25). —
14644/25.

5419. Mikučanovs, Florians Auguita
d. — Latgales apgabaltiesas Ludzas apr.
2. iec. miertiesneša 1925. g. 25. augusta
raksts Ns 3305 (14-VH-25). — 14645/25.

5420. Morozovs, Semjons Guriona d.
— 8. Daugavpils kājn. pulka koman-
diera 1925. g. 25. augusta raksts Ns6854
(14-VH-25). — 14648/25.

5421. Miezītis, Jānis Jēkaba dēls. —
Rīgas pil?. 7. iec. miertiesneša 1925. g.
9. sept. raksts Ns 1673 (20-VII-25). —
14760/25.

5422. Matvejeva, Olga Feodosija m.
— Ropažu meiteņu kolonijas direktora
1925. g. 2. aug. raksts Na 101 (18-VH-25).
— 14765/25.

5423. Narkevič, dzim. Pilag, Emilija
Jāzepa m. — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g. 12. jūlija raksts Ns 820/24
(19-VI-25). — 14651/25.

5424. Napachs, Haims. — Daugav-
pils apriņķa priekšnieka palīga 2. iec.
1925. g. 8. oktobra raksts Ns 1766/21
(18-21-1). — 676/21.

5425. Nikolajevs, Spiridons. — Dau-
gavpils prefekta 1925. g. 9. okt. raksts
Ns 16794/20 (26-21-1). — 1311/21.

5426._ Ortloffs, Pauls-Fridrichs Heifl-
richa dēls. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas rīcībā (14-VH-25). — 14653/25.

5427. Orlovskis, Antons Jāzepa d. —-
Rīgas 8. iec. miertiesneša 19^5. gada
18. septembra raksts Ns 548 (15-VII-25).
— 14656/25.

5428. Orlovs, Semjons Ananija d. '—
Jēkabpils apriņķa priekšnieka 1925. g.
3. septembra rassts Na 946/1 (21-VII 25).
— 14769/25.

5429. Olševskis, Leopolds Jāņa d. —
Daugavpils prefekta 1925. g. 3. oktobra
raksts Ns 6145 (13-22-1). — 3416/22.

(Turpmāk vēl.)

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

Darbvedis A. Zaķis.



lec eiāanas.
(2. turpinājums).

Rīkojums J& 75.
Rīgā, 1925. g. 6. novembri.

Apakšā minēto virsmežniecību darbiniekus, kā
izdienējušus noteikumos par valsts darbinieku at-
algojumu (.Vaid. Vēstn.* ,N° 154) paredzēto laiku,
pārskaitīt zemāk minētās algas izdienas pakāpes.

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

augstāku pakāpi līdz š. g. 1. aprīlim, kā ari
kuriem pieskaitītas divas pakāpes par pabeigtas
augstskolas izglītību, sakot no 1925. g. Lapriļa;

.2) tiem darbiniekiemkuri izdienējuši otro vai
augstāku pakāpi pec š. g. 1. aprija, sākot ar
izdienā noteikto laiku, ja ši izdiena sākas ar
mēneša pirmo datumu; pretējā gadījumā ar
nākoša mēneša pirmo datumu:

79) Kokneses v-bas I šķiras iec. mežzini Pēteri
.Kalniņu XI kat. 2. pak. ar izdienu no 1925. g.

1. septembfa;
80) Kokneses v-bas darbv.-grām. Oskaru M a -

d e r n i e k u XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
1. decembra;

81) Krustpils v-bas II šķiras iecirkņa mežzini
?Georgu S i 1 č e n k o XII kat. 2. pak. ar izdienu
no 1924. g. 29. decembra;

82) Kuldīgas v-bas darbv.-grām. Kristapu Leiti
XII kat. 2 pak. ar izdienu no 1924. g 10. oktobra;

83) Kursīšu v-bas darbv.-grāmatv. Frici E r b s i
XII kat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g. 1. oktobra;

84) Kursīšu v-bas rakstvedi Annu S v a 1 b e
XVII kat. 2. pak. ar izd. no i924. g. 7. novembra;

85) Lejas v-bas kandidātu Otto B r u m a n i
XV kat. 2. pak. ar izd. no 1925. g. 1. maija;

86) Lejas v-bas darbv.-gram. Jēkabu Franci
XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g. 1. oktobra;

87) Lipnas v-bas II šķiras iec. mežzini Ādolfu
Voltneru XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
15. septembfa;

88) Ludzas v-bas II šķiras virsmežzini Kārli
Ozolu IX kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
1. no.vemb[a;

89) Ludzas v-bas II šķiras iecirkņa mežzini Pēteri
<3 r ī n t ā I u XII kat. 2. pak ar izd. no 1924. g.
15. septembfa;

90) Ludzas v-bas II šķiras iec. mežzini Robertu
K a n a v i n u XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
31. janvāra;

9t) Nītaures v-bas III šķiras iecirkņa mežzini
Jūliju Paegli XIII kat. 2. pak ar izdienu no
1925. g. 11. septembfa;

92) Nītaures v-bas darbv.-grām. Albertu M i -
ķ e 1 s o n u XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g,
15. oktobfa;

93) Piebalgas v-bas I šķiras virsmežzini Andreju
Jaunzemu VIII kat. 2. pak. ar izdienu no
1923. g. 15. decembfa;

94) Piebalgas v-bas I šķiras iecirkņa mežzini Rein-
holdu Dīriķi XI kat. 3. pak ar izdienu ne
1925. g. 30. jūlija;

95) Piebalgas v-bas rakstvedi Miidu B e r g
XVII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g._ 1. maija;

96) Piltenes v-bas darbv.-grām. Rūdolfu V e i -
?d e m a n i XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
1. oktobfa;

97) Popes v-bas darbv.-grāmatv. Pēteri Sau-
līti XII kat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g
14 novembra;

98) Bērzsīpeles v-bas rakstvedi Emmu Princ
XVII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g. 18. marta;

99) Priekules v-bas I šķiras iec. mežzini Kārli
Medni XI kat. 2 pak. ar izdienu no 1925. g.

1. aprija;
100) Priekules v-bas II šķiras mežzini Krišjāni

S a 1 e n i e k u XII kat. 2. pak. ar izdienu no
1924. g. 15. septembfa;

101) Priekules v-bas darbv.-grāmatv. Kārli
J u r j ā n u XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
15. oktobfa;

102) Raņķu v-bas II šķiras iecirkņa mežzini
Hugo G r o t u XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924 g.
15. septembfa;

103) Raņķu v-bas darbv.-grām. Jāni D a s a r t u
XII kat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g. 1. decembfa;

104) Rembates v-bas I šķiras iecirkņa mežzini
Jūliju Rundeli XI kat. 2. pak. ar izdienu
no 1925 g. 1. februāra;

105) Rembates v-bas I šķiras iec. mežzini Jāni
Kaktiņu XI kat. 3. pak. ar izd. no 1925. g.
28. jūlija;

106) Rembates v-bas II šķiras iec. mežzini Jēkabu
Landovski XII kat. 2. pak. ar izd. no
1925. g. 1. aprija;

(Turpmāk vēl).
JVIežu departamenta direktors K. Melderis.

Valdibas darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. gada 26. novembrī.

1. Ieceļ:

1) Borisu Grunduli par papildu
miertiesnesi pie Jelgavas apgabal-
tiesas un

2) Aleksandru M a 1k i n u par Dau-
gavpils apriņķa 1. iecirkņa mier-
tiesnesi.

2. Atsvabina P. Sniķeri no štata
profesora pienākumiem Latvijas univer-
sitātē, apstiprinot viņu par ārštata
profesoru.

3. Atļauj Krievijas pavalstniekam Dr.
Eiženam Budkevičam darboties kā
subasistentam pie Latvijas universitātes
medicīnas fakultātes līdz 1926. g.
15. jūnijam.

4. Pieņem likumprojektu par darbiem
un piegādēm valsts un pašvaldības vaja-
dzībām un nolemj to iesniegt Saeimai.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Pārgrozījums
saistošos noteikumos Talsu pil-
sētas iedzīvotajiem ugunsgrēka

gadījumos.
Apstiprināts ar iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta š. g. 17. no-

vembfa rakstu Ns 108706.

§ 17. izteikt sekosi: «Vietās, kurās
notiek Jaužu sapulcēšanās un izpriecas
vakaros, kā: teātros, ballēs, kinema-
togrāfā, paviljonos u. t. t. pa visu iz-
rīkojuma laiku jāievēro uguns drošība
un jāgādā, lai dežurētu ugunsdzēsēji ar
dzēšamiem rīkiem. Dežurējošo uguns-
dzēsēju skaitu nosaka biedrības komandas
virsnieks. Atlīdzību dežurantiem, kuru
sedz izrīkotāji, nosaka ugunsdzēsēju
biedrības valde kopīgi ar pilsētas valdi
pēc pilsētas domes apstiprinātas takses."

Pilsētas galvas biedrs Bernsteins.
Sekretārs L a g z d i ņ š.

Saistošie noteikumi
par ugunsdzēsību Aizputes

pilsētā.
Pieņemti_ 1925. g. 25. septembfa do-
mes sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
š. g. 23. oktobfa rakstu Ms 1079c6.

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 tždu, bez uzrau-
dzības atstātu uguni, kurai ir iespēja
izplatīties un pār.et uz klātesošām būvēm
vai mantu, 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
uguns izplatīšanos pēc iespējas ierobežot.

3. Tiklīdz ir sadzirdēts ugunsnelaimes
zignals, 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-
vesanai.

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 riku 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 novisiem, 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 kārtībā 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 ūdensspaiņi.

īrniekam nav brīv liegties dot savus
spaiņus ugunsdzēšanas vajadzībām.
_ Šie priekšmeti iedzīvotājiem jādod ari
tādai ugunsdzēšanai, kura izcēlusies uz
cita gruntsgabala.

8. Stingri aizliegts dzīvojamo ēku
bēniņos turēt sienu, salmus, linus u. 1.1
viegli 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 ikārtasīpaš-
niekus, pie kufu īpašumu glābšacas 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
Vēstnesī".

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

3 Sekretārs P. Šķ i 1 i ņ š.

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

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

23. oktobfa rakstu Ns 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 netļek uzskatīti.
2. Visiem 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 platības. Par bez
iepriekšējas samaksas izliktiem reklamē-
jumiem piedzenams nodoklis divkārtējā
apmērā.

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 llw kv. metra.

8. Nav atļauts aplipināt un apsegt
citus uz tāfelēm iepriekš izliktos sludi-
nājumus un reklāmas, kurām nav note-
cējis „;ik?anas termiņš.

9. Izkarot 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 ir
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, kut izliktas uo-katras
reklāmas platība.

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

12. Šie noteikumi stājas spēkā pec
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. Vanags.

3 Sekretārs P. Šķ i 1 i ņ š.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Lietava.

Kaunā, 26. novembrī. Par Lietavas
delegācijas priekšsēdētāju saimnieciskām
sarunām ar Latviju iecelts «Lietuva"
galvenais redaktors Dr. Purickas. Tā kā
vēl veicami daži sarunu priekšdarbi, tad
termiņš Lietavas delegācijas izbraukšanai
uz Rīgu vēl nav noteikts.

Māksla

Poļu ;,Redutas' teātra viesošanās
Nacionālā teātrī.

Pirmdien, 30. novembrī, pulksten lķ
vakarā Latvijas Nacionālā teātrī viesojas
Varšavas poļu teātris «Reduta". _Tā būs
pirmā reize, kad mūs apciemo mūsu kai-
miņu valsts teātra mākslas iestāde. „Re-
duta" vispār ir interesants teātris nevien
ar saviem māksliskiem sasniegumiem,
bet ari ar savu uzbūvi. Šis teātris ir
mākslas darba organizācija, kurā aktieri,
piem., nesaņem algu, bet par to dabū
pilnu uzturu un vajadzīgo, tā ka tēlotājs
var pilnīgi nodoties mākslai. Savstar-
pēja konkurence izslēgta. Programās
atsevišķu tēlotāju vārdus neatzīmē, no-
stādot pirmā vietā kopības sasniegumu.
Šis interesantais teātris atved mums ļoti
vērtīgu ciema kukuli — Staņislava V i s-
p j a n sk a slaveno darbu «Kaza s*.
Vispjanskis ir vislielākais poļu dramatis-
kais rakstnieks. Biļetes uz interesanto
izrādi jau dabūjamas Nacionālā teātrī.

Nacionālais t@ai is. Piektdien, 27. no-
vembrī, pīkst. 7/» vakarā grafa A. Tol-
stoja un Ščogoļeva « Carienes sa-
zvērestība". Sestdien, 28. novembrī,
pulksten 7Jz vakarā Aspazijas drāma
« Boass un Rute". Svētdien,
29. novembrī, p, 2 p. p. A. Tolstoja
drāma « Carienes sazvērestība".
Pulksten 7/» vakarā Šekspīra « Maldu
komēdija".

KURSI.

Rīgas biržā, 1925. gada 27. novembrī.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,12 — 25,24
100 Francijas franku . . . 19,55—19,95
100 Beļģijas franku.... 23,25 — 23,75
100 Šveices franku .... 99,50 — 100,50
100 Itālijas liru 20,80 — 21,20
100 Zviedrijas kronu . . . 138,15 139,50
100 Norvēģijas kronu . . . 104,75 — 106,85
100 Dānijas kronu 127,85 — 130,40
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,60 — 209,70
100 Vācijas marku .... 122,50 — 124,20
100 Somijas marku .... 13.C0 — 13,23
100 Igaunijas marku . > . 1,37 —1,40
100 Polijas zlotu ..... 70,00 — 80,00
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

Vērtspapiri:
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 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacens.
Zvērināts biržas maklers Th. Summer*.

Irdaktors: **. Arons.
—^——nti nami— ??— ii mm—laimi?

Šim numuram 8 lapas puses,



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. prpc. lik. 1958. p>
(jāziņo, ka šīs tiesas sēdē 7. decembrī
1925. gadā, nolasīs !925.g. 21. septembri
miruša Friča Indriķa dēla Dzen*
testamentu.
Jelgavā, 24. nov. 1925.g. L.Nš2098/25.g.

Priekšsēdei, v. R. M ū 11 e r s.
17691 Sekretārs Ķ. Pussars._

( Tiesu sfadhiāJBBiL ļ
Rīgas apg»taties. I civi nodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Edu-
ard» Kākara lūgumu viņa prasības
lietā pret Pēteri Kakaru par īpašuma
tiesībām uz nekustamu īpašumu, uzai-
cina Pēteri Kākaru, kura dzīves vieta
prasītājam nav zināma, ierasties tiesa
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara, Brantu
pag. tiesas piotokola noraksts, sprie-
duma no-kksts, izvilkums un noraksti
atbildētājam.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 1925. g. 21. novembrī.
Priekšsēdētāja b. J. i a k s t i ņ š

17498 Sekretārs J. Smeils.

Kigas apgabaltiesas «f. uvunoa.
pamatojoties uz civ. proc lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot Jāņa Jāņa
d. Brandta lūgumu un savu 3. novembra
1925. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
parādu pēc obligācijas par 2000 rbļ.no
6. aprija 1899. g. ar Ns 299, apstiprinātas
uz nekustamu īpašumu Rīgas apriņķī,
Inciema muižas zemnieku zemes Juglas
mājām ar zemes grāmatu reģ. Na 2814,
izd. no Jana Brandta par labu Ervinam
Teodora d. Moricam, kurš viņu cedejis
blanko ir samaksājis, bet šī augša mi-
nētā obljgacija nevartikt izsniegta at-
pakaļ parādniekam deļ dzēšanas zeme£
grāmatās, tamdēj ka ir gājusi zuduma.

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

Rīgā, 1925. g. 6. novembrī. Ns 4359
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

16414 Sekretārs A. Kalve.

Risas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 20. oktobrī
izklausījusi Lillijas Šeffel, Georga Danci-
gera, Annas Lissner, Matildes Markuševič
un Alines Goerke lūgums dēļ obligāciju
atzīšanas par zudušam, nolēma: atzīt
par iznīcinātām tekošas obligācijas^
1) obligāciju, apstiprinātu 29 jūlijā
1898. g. ar Nš 15i2 uz tagad Moricam
Kiiigeram piederošo nekustamu īpašumu,
11 hip. . iec. ar zemes grāmatu reģ.
Nš 1427 atlikumā pār 7000 kr. rbļ.,
kāda atlikuma šī obligācija bija pārgājusi
uz Kurtu ion Morru ka blankocesionaru,
kas viņu atkal ccdējis blanko, kāda obli-
gācija uz Rīgas apgabaltiesas 30. oktobfa
1922. g. lēmuma pamata ir dzēsta;
2) obligāciju, apstiprinātu 13. novembrī
1909. g. ar Ns 2253 uz tegad atraitnei
Mārai Feitelberg un citiem piederošo
nekustamo īpašumu Rīgā, I hip. iec. ar
zemts grām. reģ. Ns 402 par 24,000kr. rbļ,
par labu Maiijai Fleizer, no kuras obli-
gācijas 31. maijā 19)3. g. bija_ dzēsti
4000 kr. rbļ. un obligācija pārgājusi uz
Robertu Štauve kā blankocesionaru, kas
viņu atkal cedējis blanko un ka ši obli-
gācija atlikumā par 2J00 kr. rbļ. uz Rīgas
apgabaltiesas 27. septembra 1922. g.
lēmuma pamata ir dzēsta; 3) obligāciju,
apstiprinātu 23. februārī 1910.g' ar Ns 431,
»z tagad Rīgas namī^a'neku krāj-
aizdevu sabiedrībai piederošo nekustamo
īpašumu Rīgā, I hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ns 913 par 77C0 kr. rbļ.
par labu Eduardam Nikolaja d. fon Tran-
zehe-Rozenek; 4) obl gaciju, apstfpiinātu
12. jūlijā 1911. g. ar Ns 2178 uz tagad
Augusta Jāņa d. Celmiņa mantojuma
masai un citiem piederošo nekustamo
īpašumu Rīgā, It hip. iec, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 1639 par 30,000 kr. rbļ.
par labu Robertam Antona d. Baltgailim,
kas minēto obligāciju cedējis blanko un
kura pārgājusi uz Fridrichu Pēlefa d.
Grossvaldu, kā blankocesionaru, kas viņu
cedējis atkal blanko; 5) divas obligācijas
uz tagad Krievijas Social. Federatīvai
Padomju republikai piederošo nekustamo
īpašumu Rīgā, II hip. iec. ar zemes grām.
reģ. Nš 1604: a) apstiprināta 12 sept.
1903. g. ar Ns 1278 par 22,900 kr. rbļ.
par laba Marijai-Beatei Brandt, dzim.
Tīme, Fridricham -. Arendam - Alfrēdam
Tīmem un Frederikai-Herminei Antonijai
Time un b) apstiprināta 11. oktob.ī
1<<08. g. ar Nš 1469 par . 50 000 kr. rbļ
par labu Vidzemes savst. kredītbiedrībai,
no kādas obligācijas. ir izdalītas trīs
obligācijas dajas ar atstvišķiem doku-
mentiem, bet obligācijas atlikumu par
26,000 rbļ. Riiberts Ivana d. Gotfrīds kā
obligācijas blankocesionars ir cedejis
atkal blanko; 6) d vas obligācijas uz
tagad. Jānim Jāņa d. Asarām piederošo
nekustamo īpašumu Rīgā, III hip. iec ar
zemes grāmatu reģ Nš 91: a) apstiprināta
13. aprilī 1894. g. ar Ns 318 par
24,000 kr. rbļ. atlikuma par labu Klārai
Karja m. Happe, kāda obligācija pār-
gājusi uz Johanu Matiasa d. Zommeru,
kā blankocesionaru, kas viņu cedējis
atkal blanko; b) 26. aprilī 1894. g. ar
Ns_ 331 par 29,000 rbļ. atlkumā Klātai
Kārļa m. Happe par labu, kāda obligācija
23. jūnijā 19C4. g.-ir dzēsta no imobiļa III
Nš 91 un pārvesta uz imobiļa IV Ns 2430,
un pārgājusi uz Johanu Matiasa d. Zom-
meru kā blankocesionaru, kas viņu
cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g. _3. nov. Nš 1652
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

16327 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
oz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
r> p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
23. septembrī Vecpiebalgas pagastā
.Griškās" mir. Edgara Reinholda Pētera
dēla E g 1 ī ša ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt^ šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēneša laika,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 13. novembrī. L )* 4409
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

16898 Sekretāra A. Kaive.

Kigas apgabaltiesas 3. civllnod.
tu clv. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1925. g
30. jūnija Rīga miruša Jēkaba An-
dreja dēla Salmiņa ir atklāts man-
tojams an uzaicina, kam ir uz šo
mantojama, vai sakara 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-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzradīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs, ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 17. novembrī. L J*4469
Priekšsēd. v. A. Ve i d n e r s.

17258 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1916. g.
13. martā Rīgā miruša Anša (Hansa)
Kleinberga ir atklāts mantojams an u;-
aicina, kam uz šomantojuma, vai sakarā ai
to, tiesības ka mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
ii. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
ii sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."

Ja minētas personas savas tiesības
augša uzradīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925. g. 17. novembrī. L J*3.09
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

17260 Sekretārs A. Kalve.

Rsga* apfaiMft«sas e. caMkua».
w civ. ties. lik. 2011., 2014. un 201S.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1914. g
11. februārī Rīgas Jūrmalā, Asaros,
mirušā Jufa Kaspara d. Riekstiņa
n atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ai
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t„ pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
sagšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 17. novembrī. L Nš 4510
Priekšsēdētāja v. A. Veidneis.

17261 Sekretārs A. Kalve.

ktlgas apgabaltiesas 3. civllnod.
.m civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1917. g.
16. lebr. Peterpilī mir. Jāņa Dāvida d.
Liepjana ii atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ii uz šo mantojumu, vai
sakarā ai to, tiesības kā mantinieki?m,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
Sienas .Valdības Vēstnesi."

Ja minētas personas savas tiesības
sagša uziādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925. g. 17. novembri. LNŠ44'0
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

17259 Sekretārs A. Kalve.

*tl*§ apgattaitletas 3. civilnoti.
it civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1919 g
23. februāri Saukas pag. .Kugreniekos"
mir. BertasJuliannas Staltman, dzim.
Šnor, ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ai to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
tideikomisarijiem, kreditoiiem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 17. novembrī. LJ* 4159
Priekšsēd. v. A. V e i d ne r s.

17263 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
o p. pamata paziņo, ka pec 1905. g.
15. decembri Jaunpiebalgas pagastā
.Lejas-Bukaņos" mirušā Jāņa Prisa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
žomantojumu, 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-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

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

Rīgā, 1925. g. 17. novembri. LNš 4518
Priekšsēd. v. A. V e i dn e r s.

17262 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabali,3.civiln.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1. decembrī 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1925. g 15. oktobrī Rīgā mirušas
Elzas (Elzes) Rich»rda m. Feidštrem
(Feldstrom), dzim Junker, notarielo
testamentu.

Rīgā, 27. novembri 1925. g. L. J* 4605
Priekšsēd. v. A. V e i d n e i s.

17716 Sekretārs A. K a 1ve.

Rīgas apgabalties. 4. civllnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. g. 14. oktobrī
Eleonoras Teodora m. Rozinko, atr.
Mandrik, dzim. Dan'lovič, prasības lietā
pret Ādamu Kazimira dēlu Rožinko par
laulības šķršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas noslēgta Rīgas_ rom.-
katoļu baznīcā 1908. gada 1. jūnija starp
Ādamu Rozinko un Ekonoru Rozinko,
dzim. Danilovič.

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

Rīgā, 1925. g. 29. okt. N« 437537/976.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

15988 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 1925. gada 2 sep-
tembri Zelmas Ernestīnes Jāņa meitas
Grinfeldt, dzini. Lesk, prasības lietā
pret Aleksandri Reinholdu Jāņa dēlu
Grinfe dt par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību, kas no-
slēgta Rūjienas Ziemeļd audzē 1911. g.
5. jūnijā starp Aleksandru Reinholdu
Grūnfeldtu un Zelmu Ernestini Griin-
feldt, dzim. Lesk, piežķijot prāvnieka
nepilngadīgos bērnus — Aleksandru Jū-
liju, dzim. 1912. gada 24. februārī, un
Austru E iku, dzim. 1917. g. 6. jūnijā
prasītājai audzināšanai līdz viņu piln-
gadībai, uzl ekof atbildētājam par labu
prasītajai trīspadsmit (1.3) latus 67 sant.
tiesas un trīspadsmit (13) latus 64 sant.
lietas vešanas Izdevumus.

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

Rīgā, 1825. g. 5. nov. Ns437649/716.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

16421 Sekretāra v. i. Stūre.

Rīgas apgabalt. 4. civilnodaķ,
az lik. par laul. 77. p. pamata, dara
rinamu, ka tiesa 1925. gada 21. okto-
brī Marijas-Amalijšs Didrichson
prasības lietā pret Jēkabu Didiichs nu
par laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
1889. gada 26. oktobrī Daugavgrīvas
draudzē starp atbildētā u Jakobu Di-
drichsonu un prasītāju Mariju-Amaliju
Didiichson, dz. Jēk&bson.

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

Rīgā, 1925. g. 9. nov. Nš 437670/852.
Priekšsē dētāja b. Eglīts.

16642 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata, pa-
ziņo, ka ar viņas 1925._ gada 11. no-
vembra lēmumu reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma „Stukcnaņu
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku lauk-
saimniecības mašinu koplietošanas bie-
drība .Pamats", ar valdes sēdekli Pļa-
viņu pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
17300 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Itkuma par biedrībām, savienibām un
politiskam organizācijām It. p. pamata,
paziņo, ka ar viņas šā gada 11. novem-
bra lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: .Rīgas maiznieku amata mei-
staru palīdzības un beru kase", ai val-
des sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
17301 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. registrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas šīgada 11. novem-
bra lēmumu pārreģistrēta .Drabužu pa-
tērētāju biedrība .Grauds" zem jauna
nosaukuma .kriku patērētāju biedrība"
.Grauds", ka ari reģistrēti biedrības
biedru pilnā sapulcē 1925. g. 29. martā
pieņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1 f t s.
17304 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. novem-
bra lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: .Ķeipenes lauksaimniecības vei-
cināšanas biedrība", ar valdes sēdekli
Ķeipenes pagastā.

Nodajas pārzinis Eglīts.
17303 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienibām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka_ ar viņas 1925.gada 11. no
vembja lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība: .Latvijas universitātes stu-
denta biedrība .Korporācija Fratern.tas
Academica", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
17307 Se reta s Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa

paziņo, ka ar viņas šī gada 28. oktobfa
lēmumu reģistrēti .Siguldas patērētāju
biedrības" biedru pilnā sapulcē 1923. g
7. jūnijā pieņemtie s atutu §§ 12., li.
un 53. grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
17302 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņasšī gada 11. novern-
bja lēmumu reģistrēti .Limbažu patērē-
tāju biedrības' biedru pilnā sapulcē
1925. g. 13. septembrī pieņemtie sta-
tūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
17305 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 11. novem-
bra lēmuma reģistrēti .Katrinas izglītī-
bas biedrības .Gaisma" biedru pilna sa-
pulcē 1925. gada 25. oktobri pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
173 6 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc. lik. 293., 301. un 309'. p.
pamata uzaicina Frici A'fredu Kārļa d.
G u r s k u, kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no iesūdzības raksta
un pielikumiem Paulines Viļā meitas
G u r s k a s laulības šķ ršanas lieta ar
Frici Alfrēdu Gurski un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja jeradisies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, _ aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 2. nov. 1925. g. L.Ns414/25
Priekšsēdei, v. R. Miillers.

16070 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. pioc lik. 293., 301. un 309'. p.
pamata uzaicina Mārtiņu Jāņa dēlu
S t ūris, kūjas dzīvesvieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no iesūdzības raksta
un pielikumiem Annas Mārtiņa meitas
Stūris laulības šķiršanas lietā ar Mār-
tiņu Stūris un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. _

Ja minētā laika aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 2. nov. 1925. g. L. Ns411/25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

16-71 Sekretāra pal. F. K ā o s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 22. oktobra
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokās atrodas obligācija par SCO kr. rbļ.,
izdota uz Jeigi Neu vārdu, koroberēta
1859. g. 17. janv. ar Ns IX uz nekust,
īpašumu Bauska ar hip. Ns 38a , bet
tagad ar zemes grāmatu Nš 168, —
ierasties šai tiesa sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi." un iesniegt
minēto aktu.

Ja minētā termiņā _ obligāciju ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu pēc tās par
samaksātu - un lūdzējam Jānim Priede
dos tiesību prasīt bipot. dzēšanu zemes
grāmatas.

Jelgavā, 1925. g. 12. nov. L. M942/25
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

16829 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 22. okt.
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 3,000 rbļ.,
izdota uz Tukuma viesīgās biedrības
krāj aizdevu kases vārdu un koroborēta
1910. g. 25. jūnijā ar Ns 1187 uz Tu-
kuma apriņķa Slampes zemes gabalu
Ns XIII ar zemes grāmatu Nš 3731, —
ierasties šai tiesā sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Vadības Vēstnesī" un iesniegt
minēto aktu.

Ja noteiktā termiņā obligāciju ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu pēc tās par
samaksātu, parāda aktu par iznīcinātu
un lūdzējai MalvīneiNepērt dos tie-
sību prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatas.

Jelgavā, 12. nov. 1925. g. L. Nš 923/25
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

16828 Sekretārs K. Pussars .

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par lau-
lību 44., 76., 81. un civ. proc. lik. 339.,
366., 411., 698., 700., 818. p. 1. punkta
un 868. panta pamata dara zināmu
Annai Ozol, dzim. Virbickai, ka tiesa
š. g. 21. marta aizmuguras nosprieda
viņas laulību ar Vili Ozolu, šķirt.

Jelgavā, 13. nov. 1925. g. L. Nš 173/25
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

17008 Sekretāra p. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka ar tiesas
1925. g. 20. aug. nolēmumu ir nodibi-
nāta aizgādnība promesošā Krista Au-
gusta T o m b e r g a atstātai mantībai.

Jelgavā, 12. nov. 1925. g. L. Ns 1339/25
Priekšsēdei v. Feldmans.

17010 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumi»
un pamatodamas uz savu 1925. ga(j*
15. okt. nolēmumu un civ. proc tuf
2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. ļ'
17. marta lik. 3. p., uzaicina to personu
kuras rokas atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, koroborēts 1882. g. 11. junjļ i
ar Ni 2543 uz Jelgavas apr., Tetelmindes
pag. Anes muiž. meža gab. ar hip. Ns 800
nodrošinot pirkšanas sumas atlik. 235 kr. t
at ķīlu tiesībām uz min zemes gabalu
kā ari personas, kurām būtu kādas
tiesības uz minēto aktu, iesniegt aktu
un pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī."

Ja minētā termiņā parāda aktu ne-
iesniegs vai tiesības nepieteiks, tiesa
atzīs aktu par par iznīcinātu un Zemes
bankai dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 1925. g. 30. okt. LNš 10/5-S/25,
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n's.

16173 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1925. g. 22. okt
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokās atrodas obligācija par 1200 kr. r.,
izdota uz Ottona Niedres vardu, korc>
boreta 1912. g. 29. decembrī ar J* 1795.
uz Tukuma apr., Kaives .Radziņu* rai.
jām ar zemes grāmatu 1* 1835, —
Ierasties šai tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludļnājuma iespiešanas
dienas .Valdīb. Vestnesī"_ un iesniegt
minēto aktu, saņemt parada nolīdzinā-
šanai šās tiesas depozītos iemaksātos
22 latus 40 sant.

Ja obligāciju noteiktā termiņā ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu pēc tās. par
samaksātiu un lūdzējam Ansim Bal-Bāram'
dos tiesību prasīt hip. dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 12. nov. 1925. g. LNš 819/»
Priekšsēd. v. E. Feldmans,

16830 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 5. oktobpl.
nolēmumu, uzaicina tās personas, kuru
rokās atrodas šādas obligācijas: 1) par
61/,00 kr. rbļ., izdota no Jāzepa Kudre-
viča uz Johana Aleksandera Celmiņa
vārdu un korob. 19.2. g. 21. decembri
ar Ns 1774 uz Silles muižu ar hip. Ns71
un 2) par 4> C0 kr. rbļ., izdota no Jā-
zepa Kudreviča uz Marijas Kudrevic
vārdu un korob. 1913. g. 12. nov. ar
Ns 1547 uz-Silles muižas .Vecfriču-Silu-
Neuenkrug" mājam ar hip. Nš 804,
— iesniegt _ tās šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājums
iespiešanas dien s .Valdības Vēstnesī"

Ja noteiktā termiņā obligācijas neie-
snieg*, tiesa tās atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam Nachmanam Mendeļa d.
Hercbergam, kas sevi uzdod par
šo aktu liicumīgo īpašnieku, izsniegs
aktu norakstus, kufi stāsies nozuduša
oriģinālu vietā.

Jelgavā, 30. okt. 1925.g. L.Nsl058/2&
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

16172 Sekretārs K. Pussars..

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada. 5. okt
nolēmuma uzaicina Kārli Neike, Reginu
Neike, Doru Volg^muth, Aļu Volge-
muth un Bauskas vācu sieviešu bie-
drību, kūju dzīves vietas nezināmas,
ierasties šai tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešan. dienas
.Valdības Vēstnesī" un saņemt Anorēja
JErnsta d. Neikes viņiem par labu šās
tiesas depozītos leg.itu atmaksai iemak-
sātos Ls 25,06 pec 19i2. g. 25. februāri
miruša Ernsta Kārļa d. Neikes testa-
menta, koroborēta 1924. g. 10. aprilī ar
Ns 27 uz Bauskas nekustamo īpašumu
ar hip. Ns 218, ar kuru noteiktas šādu
legatu izmaksas: 1) Kārlim Neike m
300 krievu rubļus, Regīnai Neike —
500 kr. rbļ., Dorei un Alai Volgemutn.
katrai ik pa 100 kr. rbļ. un Bauska»-
vācu sieviešu biedrībai 3 kr. rbļ.

Ja noteiktā laikā aicināmie neiera-
dīsies, tiesa atzīs parādus par samak-
sātiem un lūdzējam Andrejam Neike-
atveles _ prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatas.

Jelgavā, 1925. g. 30. okt. L. Ns 1061/25-
Priekšsad. v. E. Feldmans.

16174 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc lik. 1958. p^
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. gad«
10. decembrī nolasīs 1916. g. 27. aprīli
mirušā grafa Leo Lambsdorfa-
testamenta.

Jelgavā, 23. nov. 1925. g.L.Nš 1130/25.
Priekšsēd. v. feldmans.

17692 Sekretārs K. PussajJ^^

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. pioc. lik. 1958. p-
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. eM*
3. decembrī, attaisīs un nolasīs 1925. g-
28. oktobrī mirušās Olgas Karoline»
Nikolaja m. P h i 1i p p testamentu.

Jelgavā, 23. nov. 1925. g. L.Nš 2063/25.
Priekšsēdei, v. Feldmans.

17693 Sekretārs K. PusSais-



Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz likuma par biedrīhām, savienībām un
po itiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, kaar viņas š. g. 17. nov.
lēmumu reģistrētā Ventspils un apkārtnes
mājturības vei.ināšanas biedr. .Atkoda"
ievesta bezpeļņas biedrību un viņu sa-
vienību reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Ventspilī.
Liepāj j , 21. nov. 1925 g. Nš 119/25

Pārzinis A. K i r š f e 1 d s.
17580 Sekretārs A Jansons.

Latgales apgabalt. i.Hrlminalaoil.,
saskaņa ar savu 1925. g. 3. novembra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 636. p.
2. d. pamata apsūdzēto Pēteri Ādama
d. Livmani, 41 gadus vecu, piederīgu
pie Jasmuižas pagasta, Peipiņu sādžas,
kufa pastāvīgā dzīves vieta pēdējā laikā
bija Peipiņu sādžā/

Visām iestādēm un personām, ku-
fām zināma minētā Pētefa Ādama d.
Livmaņa un viņa mantas atrašanās vieta,
jāpaziņo Daugavpils apriņķa 5. iec.
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 12. novembrī 1925. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

17180 Sekretāra v. (paraksts).

Latgalesapgabalties. Uflmioain.,
saskaņa ar savu 1925. g. 3. novembfa
lēmumu atsauc ,Valdības Vēstnesī"
180. niim. no 20. aug. i923.g. iespiesto
sludinājumu par Jāzepa Jāņa d. Poļa,
aps. uz soda lik. 578. p. 3. d.. pamata,
meklēšanu, jo minētais Jāzeps Jāņa
d. Polis ir atrasts.

Daugavpilī, 12. novembrī 1925. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

17179 Sekretāra p. (paraksts).

Latgales apgabaltiesai 1. Modāla,
atklāta tiesas sēde 1925. gada 25. sept.
izklausījusi Latgales apgabaltiesas pro-
kurora lūgumu atzīt Ludvigu Augusta
dēla L a z d a n u par atrodošo;
bezvēsts prombūtnē, nolēma: publicēt
.Valdības Vēstnesī" par bezvēsts prom-
esošo Ludvigu Augusta d. Lazdanu un
uzdot Kalupes pagasta padomei iecelt
aizbildniecību par bezvēsts promesošā
Ludviga Augusta d. Lazdana mantu,
atrodošos Kalupes pag., jaunsaimniec.
Ns 375.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kāitibā. t

Daugavp., ISjiov. 1925. g. LJ*sl339a/25
Priekšsēdētaja b. J. Krūmiņš.

17038 Sekretārs J. K a n g urs.

Liepājai 2. ieurkaa miertiuneiīs,
uz Jēkaba Kronberga lūgumu un
sava lēmuma no 5. nov. 1925. g..
pamata uzaicina naktī no 21. uz 22. okt.
1921. g. Liepājā, mir. Jura Niklāva d.Kurša
mantin., kreditorus, legatarus, fideiko-
misarus un _yisas citas personas, kam
varētu but kādas tiesības vai prasības
uz viņu atstāto mantojumu, pieteikt' tiesai
savas tiesības un prasības sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Minēta laika nepieteiktas tiesības un
prasības, tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā, 5. nov. 1925. g. NŠ454
16344 Miertiesnesis (paraksts).

Prlekales-Valņodes Iec. miertiesa.,
snskaņa ar savu š. g. 4. novembra
lēmumu un pamatodamies uz krim. pr.
lik. 846.-848. p.p. meklē: Harriju
Juliusa d. Steinfeldu , dzim. 1909. g.
15. augustā, Latvijas pavalstnieks, vā-
cietis, neprecējies, piederīgs pie Rīgas
pūsētas, agrāki iedzīvojis Aizputes pil-
sēta, aps. pec sod. lik. 138. p. (Krim.
akts Nš 423 — 25. g.)

Katram, kam zināma meklējamās per-
sonas dzīves vieta, bez kavēšanās jā-
ziņo par to Priekules-Vaiņodes iecirkņa
miertiesnesim vai tuvākai pol. iestādei.

Priekulē, 1925. g. 4. nov. Nš 423
16239 Miert. v. i. J. G e r t m a n s.

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesa.
ar šo paziņo, ka rterberta Jāņa _d.
Eglita meklēšana, par ko publicēts
.Vaid. Vēstn." Ns 236 no 21. oktobra,
izbeidzama meklējamās personas
atrašanās dēļ.

Priekulē, 1925. g. 3. nov. Nš 465
16238 Miert. v. i. J. G e r t m a n s.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g Ik.
par biedrībām, savienībām un politiskā..;
organizācijām 17. panta paziņo, ka mi-
nētā tiesa civilnodaļas 29. okt. 1925. g.
atklātā sēde nolēma reģistrēt Rundāles
dārzkopības un biškopības biedrību,
ievedot viņu to biedrību reģistra pir-
majā daļa, kufam nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rundāles pagastā.

Jelgavā, 9. nov. 1925. g.
Rēģistr. nod. pārz. J. S k u d i e.

16833 Pat sekretāru F. Kaprālis.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 30. oktobfa lēmuma pam.,
meklē uz muit. sodu lik. 1070^ p. 1 pkt.
pamāta apv. Miķeli Kristapa d. Tumatu,
ari' Tumaatu. kufa pazīšanas zīmes ir
sekbšas: "dzimis 20;' septembrī 1896. g,
piederīgs pie; Klaipēdas apgabala, vidēja
auguma, plecīga stāva, zili pelēkām
acīm, apcirptām ūsām, vidēji gaišiem
matiem, sarkaniem vaigiem, rokas .tetb.-
vēt*sy runā tikai vāciski, pēc nodarbo-
šanās zvejnieks-jūfnieks

Katram, kam zināma Tumata uzturē-
šanas vieta, vai ari kur atrodas viņam
piederoša manta, par to bez kavēšanās
jāpaziņo Liepājas apgabaltiesai vai ari
tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 4. nov. 1925. g. Ns3004/25

Tiesas loceklis M e 1v ii s.
16343 Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 5. novembfa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 1*.' februārī 1922. g.,
Kuldīgas pagastā mirušā Ernesta Jufa
dēla Saules mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības az atstato mantojumu pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skatot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

. Liepājā, 7. nov. 1925. g. Nš MM8-m/25
Priekšsēdētāja b. V. B ien e n št aims.
16616 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 5. novembfa 1925. g. lēmums
pamata uzaicina 19^ janvārī 1917. g.,
Alšvangas pag. mir. Kristapa (^Krista)
Jāņa d. Brukle mantiniekus, kredit,
legat, fideikomisarus uņ visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstato mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas

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

Liepājā, 9.nov.. 1925. g. 1* 1049 m/25
Priekšsēd. b. V. iB i e n e nš t a m s.

16631 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 5. novembfa 1925. g. lēmumu
pamata uzaicina 3. novembrī 1916 g,
Vācijā mir. Jāņa Andreja d. Mūrnieka
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 9. nov. 1925. g. Nš 1040-m/25
Piiekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

16633 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 5. novembfa 1925. g. lēmunu
pamata uzaicina 19. jūnija 1918. g.,
Bātes pag. mir. Friča Ernesta d. Gutmaņa
mantiniekus, kredit.,, legat., fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības U2
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, P. nov. 1925. g. J*1041-m/25
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.

16634 Sekretārs A. J a n s o n s.

Llepfljas apgabaltiesa,
uz sava 29. okt. 1925. j. lēmuma pa-
mata uzaicina 2 .novemorī J924. g.,
Dzērves pagastā rRirušā Andreja Kārļa
dēla Vecbaštika :ma reti niekus, kredi-
torus, legatarus lideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt kāda-
tiesības vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņa? tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā, 9. nev. 1925. g. Nš 1034,m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

16632 Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabali reg. nodaļt
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. gada
likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
ziņo, ka minētā ti sa civilnodaļas 5. no-
vembfa 1925. g. atklātā sēdē nolēma
rēģHret Ukru lopkopbas pārraudzības
bieurību, ievedot viņu to bied ību re-
ģistra pirmajā daļa, kufām nav peļrjas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Ukru psgista.

Jelgavā, 17. nov. 1925. g.
Reģ. nod. pārz. v". P. E f f e r s.

17350 Par sekretāru Fr. Kaprālis.

Liepājas Hpgabaitiesa
uz sava 5. no'tmb fa 1925. g. lēmuma
oamata uzaicina 17. decembrī 1919. g.,
Maskavā mirušās Lilijas Makša meitas
S t r a uc h mantiniekus, kreditorus, lega-
taruf, fideikomisarus un visas citas ner-
sonas, kam varētu būt k'das tiesības
vai prasības uz a *stāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaittt no sludinājuma iespit šanas dienas.

Tiesības un r rasības, par kuram nebūs
paziņots Jiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 9. nov. 1925. g. Ns 1022-m<25

"'tekšsēdēt. b. V. Bienenštams.
16635 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 5. novembfa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 8. jūnijā 1914. g., Rīgā
miruša Levina (Leiba) Joseļa d- Fridlen-
dera mantio. 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 kufām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 9. nov. 1925. g Ns 1043 m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

16636 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 5. novembfa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 25.: februārī 1919. g.,
Ventspili mir. Friča Friča d. Būceņa
mantiniekus, kredit., legat., fideikomis. un
visas citas personas, 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; 9. nov. 1925. g. *fe 1046-m/25

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
16637 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar 5 novembfa 1925. ģ. lēmumu,
uz Trlnes F r ei b e r g lūgumu un pa-
matojoties uz civ. pr. lik. _ 293., 30L
un 309. p uzaicina atbildētāju Andreju
Freibergu, kufa dzīves vieta nezi'
nama, četru mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstu no viņa sievas
Trīnes Fieib'īg iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsētā.

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

Liepājā. 5. nov. 1925. g. L. Nš280/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

16411 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā, ar. 5. _ novembfa 1925. g. lē-
mumu, uz Pētera Runne lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 293.,
301. un 309. p. uzaicina atbildētāju
Alisi Runne, kufas dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laika ieiasties šai
tiesā .saņemt norakstu no viņas vīra
Pētera Runne iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lieta un uzdot savu dzī-
ves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neie-
rastos, lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedis bez viņas klātbūtnes, jaieradīsies,
bet savu dzīves vietu Liepāja neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos oapirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 7. nov. 1925 g. L. Ns413/25
Priekšsēdei b. V. Bienenštams

16617 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
1. oktobrī 1925. g. nolēmusi iecelt aiz-
gādniecību promesošā Toma Jufa dēla
Varkaļa mantībai, kufa atrodas Lie-
pājas pilsētā. Toma Varkaļa agrākā
dzīves vieta bija Liepājas pilsētā.

Liepājā, 3. nov. 1925. g. Ns708/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

16342 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
10. septembrī 1925. g. nolēma iecelt
aizgādniecību promesoša Antona Petefa
d. F r e i m a ņ a mantībai.

Promesošā Antona Freimaņa pēdējā
dzīves vieta bija Ventspilī.

Liepājā, 29.okt. 1925. g. Nš672-m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

15990 Sekretārs A. Kasperovičs,

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz civil proc. lik. 1460". panta pamata
paziņo, ka ar _ viņas š. g. 17. nov.
lēmumu reģistrēta Rāvas piensaimnieku
sabiedrība ir ievesta kooperatīvu sabie-

drību un viņu savienību reģistra I. daļa.

Valdes sēdeklis atrodas Rāvas pa-
gastā.

Liepājā, 21. nov. 1925. g. Nš 121/25

Pārzinis A. K i r šf e 1d s.
17579 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabali, reģ str. nod.
uz likuma par bedrībāi! , savienībām un
politiskam organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas š. g. 17. nov.
lēmumu reģistrētā Targales mednieku
bied ība ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra l. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Sarkanmuižas
pagastā.

Liepājā, 21. nov. 1925. g. Nš 118/25
Pārzinis A. K i r š f e 1d s.

17581 Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalties. I. kriminal-
notiaļo,

saskaņā ar savu 1925. g. 3. novembfa
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.
wn 1922. g.o. janvafa noteikumu 20. p.
pamata apsūdzēto Ļevu (Leibu) Josifa
d. Eliasbergu, 63 gadus vecu, vidēja
auguma, tuklu, skūtu «eju, sirmiem ma-
tiem, pieder gu pie Daugavpils pilsētas,
kufa pastāvīgā dzīves vieta pēdejājaikā
bij: Daugavpilī, Iebraucamo ielā Ns 35-

Visām iestādēm un personām, kuļam
ir zināma minētā Ļevas (Leibas) Josifa
Eliasberga un viņa mantas atrašanās
vieta, jāpaziņo Daugavpils apriņķa
1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 12. novembrī 1925. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

17178 Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas l.civiin.,
az lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1925. ,.g. 26. oktobrī, Jekatennas Filipa

m. Rubules, dzim. Abramovas prasības
lietā pret Vladimiru Donata .dēlu Rubuli
par laulības šķiršanu , aizmugu-
riski nosprieda: laulību noslēgtu
1918 g. 29. aprilī, PefrogradasSerojatas
pareizticīgo bazn , starp prasītāju Jeka-
terinu Filica m. Rubuli, dzim. Abramova
un atbild. Vladimiru Donata d. Rubuli,
atzīt par šķirtu, viņu m. Jekaterinu, dz.
1919. g. 6.dec. atstāt pie mātes.

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

Daugavp., 17.nov. 1925. g. LNs476p/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

17284 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabalt. l. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata uz Var-
varas Georga m. Daļ-Toļskas, dz. Ri-
bakovas lūgumu, viņas prasības lietā
pret Anatoliju Aleksandra d.Daļ-Toļsku,
par laul. šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī."

Pie lūguma pielikts tā noraksts un
laulības apliecība ar norakstu.

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

Daugavp., 1925. g. 13. nov. CLNš991p/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

17037 Sekretārs J. Kangurs.

Latgalis ajgauinua... amoitaii
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1923. g. 7. janvārī Rēzeknes apr.,
Sakstigalas pagasta piederīgā Kondratija
Karpa d. Labanova privattestaments, ar
kufu testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Aņisijai Kondraiija m.
Labānovai ar apgabaltiesas 1924. gada
14. marta lēmumu apstiprināts un iz-
dots mantiniecei Aņisijai Labānovai.

Daugavp., 11. nov. 1925. g. LNšl73a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

16836 Sekietais J. Kangurs.

Rīgas XII. iecirkņa miertiesnesis
saskaņā ar savu š. g. 27. oktobfa lē-
mumu un civ. proc. lik. 2011.—2014. p.
2061. un 2079. p. pamata paziņo, ka
pec 1925. g. _ 21. februārī Rīgā,
miruša jndriķa Jēkaba dēla P u d e ļ a
ir atklājies mantojums un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to kādas tiesības, kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un t. t., pieteikt visas šīs tiesības
sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja min. personas augšminētā laikā,
savas tiesības nepieteiks, tad viņas tiks
atzītas ka savas tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 21. oktobrī. Ns U94
0ai0<i Pap. miertiesu, (paraksts).

Rīgas apr. 3. lec. miertiesnesis,
saskaņa ar civ. proc. lik. 2011.—2014.,
2059. un 2061. p.p. paziņo, ka pēc
mirušās 14.augustā i92-*. g. Lības
Mārtiņa m.' Purgailis, alias Puregailis
atklāts mantojums un uzaicina visus,
kam uz šo_ mantojumu vai sakarā ar to
tiesības ka mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības miertiesnesim sešumēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēitnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā minētā laikā ne-
pieteiks, viņas atzīs par šīs tiesības
zaudējušām.
17299 Miertiesnesis B ī 1 m a n s.

Rīgas 6. iec. miertiesnesis,
pamat, uz civ. proc. lik. 2011.—2014.
un 2079. p.p. un savu lēmumu no
29. oktobfa 1925. g. dara zināmu, ka
Rīgā, 18. maija 1D25. gadā miris
Zilvestrs Daniela d. Kapulevičs, atstāt,
mantojumu unuzaicina likum. mantiniekus,
kreditorus, legatarijus, fideikomisarijus
un visas citas personas, kam ir kādas
tiesības un prasības uz min. mantojumu,
jeb sakarā ar to, pieteikt savas tiesības
un prasības miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .ValdībasVēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības un pra-
sības tiks atzītas par zaudētām.

Rīgā, 1925. g. 30. okt. Cv.J* 1555
16002 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgaitai % as 1. ifilriL
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1925. g. 1. aprilī Ludzas apr., Gauru
pagasta piederīgā Vasilija Dimitrija d.
Pešudova natarielais testaments, ai kuru
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Michailam, Georgijam. Helēnai,
Irīnai Pešudoviem un Natālijai īrofi-
movai, ar apgabaltiesas _ 1925. gada
4. sept. lēmumu apstiprināts un izdots
testamenta iz ildīt. Borisam Pešudovam.

Daugavp.. 30.okt, 1925. g. LNšl079a-25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

16076 ' Sekretārs LKangurs.

Latgales apiaaāitiiias 1. ufihni..
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1925. g. 23. febr. Daugavpils apriņķa,
Ungurmuižas pag. piederīga Jēkaba
Pētefa d. Baloža, notariālais testaments,
ar kūju testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Jānim Jāņa d. Arumam
ar apgabaltiesas š.g. 12. jūnija lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekam Jānim
Jāņa d. Arumam.

Daugavp., I0.nov.l925.g. ĻNš95Ia/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

16834 Sekretārs J. Kangurs.

Latgalis apgabaltiesas 1.Mali
at šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1925. g. 16., februārī, Ludzas apriņķa,
Mērdzenes pag. piederīgā Nikodima Mār-
tiņa d- Sviklana, privattestaments, ar
kūju testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Jānim, Annai un Bro?
nislavam Sviklaniem, ar apgabaltiesas
š. g. 14. augusta lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekiem Jānim, Annai un
Broņislavam Sviklaniem

Daugavp., 30. okt. 1925.g. LNš680a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

16078 Sekretārs J. Kangurs.

Latgalis apgabaitiiiai I. cliiliiiala
si šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1925. g. 9. martā Daugavpils apriņķa,
Liksnas pagasta piederīgā Jāņa Vikentija
(Vinca) d. Rudana notarielais testaments,
ar kufu testatora kustama uņ nekustama
manta novēlēta Kunigundai Rudanei un
un Benediktam Rasnačam, ar apgabal-
tiesas š. g. 1. maija lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekiem Kunigundai Ru-
danei un Benediktam Rasnačam.

Daugavp., lLnov. 1925. g. LNš775a/25
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

16835 Sekretārs J. Kangurs.

Cesu apr. 1. iec. miertiesn.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pec 1925._ g.
1. maijā Cēsīs mirušā namdara Jāņa
Pētefa d. Braukša ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u. t. t. pieteikt šīs tiesības
minētam miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,Vald. Vēstn "

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

Cēsīs, 5. novembrī 1925. g.
!6349 Miertiesn. Puchaļskijs.

Cēsu apr. 1. iec. miertiesn.,
uz civ. proc. lik. I460. un 1460. p.p.
pam.. paziņo, ka 1925 g 14. oktobrī
mir. Pētefa un Dāvā Pētefa d. Klince
mantas aizgādnis Jēkabs Ruņģis un mir.
Pētefa Pētefa d Klince atraitne Kri-
stine Klince iemaksājuši minētā mier-
tiesneša depozita piecus (5) latus 90
sant., kufi pienākas no Pētefa un Dava
Pētefa d. Klince mantisas masas mir.
Jāņa Pētefa d. Klince mantības masai
par labu, kā mantojuma daļa pēc Pētefa
Klince, vecākā, testamenta no 30. sept.
1884. g. un uzaicina mir. Jāņa Pētefa
dēli Klince mantiniekus vai tiesību
ņēmējus ierasties pie miertiesneša un
saņemt iemaksāto naudu.

Cēsīs, 7. novembrī 19?5. g.
16533 Miertiesn. P uehaļskijs.

Valkas apr 1. iec. miert.,
pamatodamies uz sava 30. oktobfa š.g.
lēmumu, uzaicina 1915. g. 3. jūlijā
(v. st.) miīušā Jāņa Indriķa d. Buntes
mantiniekus, parāda devējus un ņēmējus,
kā ari citas personas, kam būtu kādas
tiesības vai prasības uz atstāto man-
tību, pieteikt šīs savas tiesības sešu
mēnešu laikā šai miertiesai, skaitot no
sludinājuma , iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī.*

Termiņā nepieteiktās tiesības uzskatīs ,
par spēku, zaudējušām.

Valkā, 10. novembrī 1925. g.
16805 Miert esnesis A. L ī C i s.

L'epajas 3. iec. miertiesn,
izbeidz sekošu personu meklēšanu:

1) Edas Jāņa meitas Ergles;
2) Ābrama Rafaela d. Neimana;
3) Aleksandra Teodora d. Kuļeša;
4) Ernesta jaņa d. Grundska un
5) Alekseja Grigora d. Oldenburga ,

kufu meklēšana izsludināta 1924. g.
.Vaid. Vēstn.' J\6Ns 42. un 48.

Liepājā, 1925. g. 11. novembrī. J* 261
16800 Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 3. iec. miertiesn.
izbeidz sekošo personu meklēšanu:

1) Falka Nocriuma d. Gafanbviča izsL
.V. V* Ns 138/25. g.;

2) Adalberta Teodora d. Stofregena,
izsl. „V. V." Ns 258/24. g;

3) Elizabetes Jāņa m. Dobeles, izsl.
,V. V.' Ns 116/24. g.;

4) Elizabetes Z-.tes Pētefa m. Jez-
dovskas, izsl. .V. V." Nš 13/i5. g.;

5) Katrīnas Viļā m. Auzs-Auziņas,
izsl. .V. V.' Ns 229; 25. g.;

6) Leiba Gutmaņa d. Zilbermaņa,
izsl. .V. V.' Ns 229/25. g.;

7) Annas Friča m. Getnevices, izsl.
.V. V." Ns 229,25. g.

Liepājā, 9. novembrī 1925. g. Nš 304
16648 Mieitiesnesis (paraksts).



Priekules-Vaiņodes iec. miertiesa,
paziņo, ka Jāņa Kristjīņa Pētefa _d.
Smidta meklēšana, par ko publicēts
.Vaid. Vēstn.' Ņ6 177/25. g. iz-
beidzama, apsūdzēta atrašanas pec

Piiekulē. 1925. g. 10. nov. Ns 97
16801 Miert. v. i. J. G e r t m a n s

Latgali zio» irst atlaiLlniiļa
uz Jefrema Jevdokima d. Spakova
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no „Sučkinas" folvarka, platība
apmēram 119 desetiņas, atrodošos Rē-
zeknes apriņķa Rēznas (t>ij. Rozenmuiža')
pagastā ievešanu zemes grāmatu reģistri,

uzaicina visas personas, kufām ir
kādas tiesības uz minēto uekustamo
mantu, iesniegt komisijai p r to ziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dien?s
„Valdības Vēstnesi", pretējā gadījumā,
nepiete ktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītas nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām 16607

Daugavpilī, 1925. g. 7. novembri.
Ns 25166.

Komis. priekšsēd E. Hellvichs.
Darbvedis J. S trads.

IiHub ina nu. r tlm. ht*
uz Jāņa Jēkaba dēla Vītoli ņa (Vītola)
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no izdalīta iz Krustpils muižas
zemes gabala, parādītā kopējā Krustpils
muižas plānā ar 1it. ,P 4*, plāt bā
2 desetiņas 1220 kvadrat saš., vairāk
vai mazāk, atrodošos Daugavpils apr.,

Krustpils pagasta ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas personas,
kufām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laika no izslu-
dināšanas dienas .Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktas tiesības
skaitīsies par iznīcinātam un lūdzējs var
tikt ievests Latgales zemes _ grāmatu
reģistri par norādītās nekustamas mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamām pārdošanas un hipo-
tekariski apgfūtinājumu tierībam.

Daugavpilī, 1925. g. 7. novembrī.
Ns 2515 <.

Komisiias priekšs E. Hellvichs.
16608 Darbvedis J. Struds.

Latgalei apgabalt osas vecākai! netin
paziņoL ka uz 1925. g30. oktobri ap-
stiprināta pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Ontons Jufa d Priževoits
ieguvis no Minnas Gustava m. Dunke
par Ls 6000 tiesības uz pusi zemes ga-
bala ar nosaukumu Krampenieku fol-
varka daļa 93 des. 950 kv. ' saž. platībā
Jaunlatgales apriņķa Domo oles pagastā

Duugavpilī, 1925. g. 7. novembri
Ns 25140. 16588

Vecākā notāra vietā v. p. E. Kriķis.
Sekretāra pal. v. i. A. Neike ne.

Rīgas apgabaltiesas 4 iec. liesu
izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela J\& 1, paziņo, ka 8. de-
cemnrī 1925. g., pulksten lO dienā, Rīgā
Juliusa ielā Nš 2, fabrikā, pārdos
akc.sab. Jēkabs Beks" kustamo mantu ,
sastāvošu no 5100 degvīna pudelēm',
l jm sp. lielam un novērtētu pai Ls 56o!

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
17759 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Latgales apgabaltiesas
reģistrācijas nodaļa,"

pamatodamās uz likuma par - koopera-
tīvām sabiedrībām 39. un _ 46. p. p
paziņo, ka Krustpils un apkārtnes aiz-
sargu krāj aizdevu sabiedrība nolemuse
likvidēties.

Daugavpilī, 29. oktobrī 1925. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

15994 Sekretāra v. A. Auziņ.

Latgales apgabaltiesas
reģistrācijas nodaļa,

pamatodamās uz likuma par koopera-
tīvām sabiedrībām 39. un 46. p. p.
paziņo, ka Kokorevas patērētāju bie-
drība nolemuse likvidēties.

Daugavpilī, 29. oktobrī 1925. g.
Priekšsēdētāja v (pataksts).

15993 Sekretāra v. A Auziņ.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 7- lec. miertiesn.,
uz Zuzannas Donata m. Dergač lūgumu
un civ. proc. lik 74., 75.. 294., 295.,
297., 298., 301., 302 un 309.—311. p.p.
pamata uzaicina Vikentiju, Pēteri un
Franci Pētefa d. d. Ruseckus, kufu
dzīves vieta prasītājai nav zināma,
četru (4) mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas, paziņot
miertiesnesim viņa kamerā Dagdas
miestā, Aleļas iela Ns 27, par savu iz-
vēlētu u turēšanas vietu Dagdas miesta
vai uzrādīt tur iedzīvojušu personu,
kuru Rusecku pilnvaro saņemt _ viņiem
no miertiesneša piesūtāmas pavestas un
papīrus, pretējā gadjuma pec minētā
laika notecēšanas tiks nolikta uz tiesas
sēdi lieta par Zuzannas Donata m.
Dergač prasību pret Annu, Vikentiju,
Pēteri un Franci Ruseckieih par zemi
un visas Vikentijam, Pēterim un Francim
Ruseckiem tani lietā piesūtāmas pa-
vēstes un papiri tiks atstāti mierties-
neša kanclejā un Ruseckiem nebūs
tiesības aizbildināties ar nezināšanu par
šiem papinem un pavēstēm.

Dagdā, 1925. g. 3. novembri. Ns3839
Cl. Ns 344— 1925. g.

16534 Mieitie>nesis (paraksts)

Sēlpils pagasta tiesa
Jēkabpils apriņķī, pamatojoties uz 11. no-
vembfa š. g lēmumu un pagasta tiesu
likumu 108. un 109. p. p., paziņo, ka
Sēlpils pagasta pilsoņi_ Fricis un Lība
Krūmiņi ir pieņēmuši (adoptējuši)
pat savu mei:u Annu Jakstiņ, dzi
mušu 15. julHjā 1918. g, pārvedot viņu
uzvārdā Krūmiņ.

Personas, kurām pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi, liek uzaicinātas
savus iebildumus pieteikt pagasta tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas trešoreizi .ValdībasVestnesī* .

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti un adop-
cija tik' apstiprināta.

Sēlpilī, 11. novembrī
^

1925. g. Ns 85.
1 Priekšsēdētājs (paraksts).

16989 Rakstvedis J. Brēķis

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

Personas, kufām ir kādai ierunas pret
šo adopciju, tiek uzaicinātas pieteikties
pie šīs j ag tiesas sešu mēneša laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn." trešo reizi. Pēc
tam nekādas ierunas netiks pievemtas
un adopcija tiks apstiprināta. 2

Priekšsēdētāis F. Kazaks.
17307 Darbvedis (paraksts)

Iecavas pagasta tiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 12. no-
vembfa lēmuma, dara zināmu vispārībai ,
ka šā pagasta Lsmžu mājas īpašnieks
Pēteris Jufa d Pūrinš-Pūrs un viņa
laulātā sieva Trīne Andreja m. Pūriņ-
Pūrs, dzimusi Smiltniek. pie Iecavas
pagasta sabiedrības piederīgi, vēlas
bērna vu tā pieņemt, adoptēt pie Jelgavas
pilsētas piederīgu pilsoni Zani Jēkaba d.
Augškalnu-Aberbergu, dzimušu 2. martā
1888. gadā.

Ierunas pret šo adoptaciju iesniedzamas
Š4i pagasta tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no pēdējās izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī*. 2

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

17406 Sekretārs J. K r i s t e n s.

Svētes pagasta tiesa,
pamatojoties uz sava 1925 gada 19. jū-
nija lēmuma, dara zināmu, ka Jēkabs
Indriķa dēls Lapiņš, alias Lappe, kufam
pašu bērnu nav, pieņem bērna vieta
Alvini, Louizi Napoleona meitu Kalvei,
dzim. 9. novembrī 1916. gada un tam-
dēļ uzaicina visus, kam būtu kādi iebil-
dumi pret šo adopciju, pieteikt tādus
tiesai sešu mēnešu laikā pēc publikācijas
„Valdības Vēstnesī ". jo vēlāku nekādi
iebildumi netiks ievēroti.

Svētē, 16. novembrī 1925. g.
Priekšsēdētājs D. F r i šm a n i s.

17623 Darbvedis J. Šu b e r t s.

Svētes^ pagasta tiesa,
pamatojoties uz sava 1925. g. 20. marta
lēmuma, dara zināmu, ka Jānis Jāņa
dēls ForStmanis un viņa laulāta sieva
Katrine Forstman, dzim Meiliņ, kufiem
pašiem bērnu nav, pieņem bērna v eta
Lizi Vilhelmini Valdemāra Artura meitu
Priedit, dzim 22. februārī 1902. gadā
un tamdēļ uzaicino visus, kam būtu
kādi iebildumi pret šo adopciju pieteikt
tšdus tiesai sešu mēnešu laikā pēc
publikācijas „Valdības Vēstnesi" jo
vēlāku nakādi iebildumi netiks ievēroti.

Svētē, 16. novembri 1925. g.
Priekšsēdētājs D. F r i šm a n i s.

176?4 Darbvedis J. Šu bērts.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Andreja Ivana dēla P a v 1 o v a lū-
gumu par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no zemes gabala platībā 36 desetiņas
atrodošos Rēzeknes apriņķa, Labvārža
(senāk Biržgala) pagastā, kufš zemes
gabals sastāda daļu no Teplišu folvarka
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kufām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
„Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku
apgfūtinājumu tiesibām.

Daugavpilī, 1925. g. 30. oktobrī.
Ns 24719.

Komisijas priekšs. E. Hellvichs.
16080 ' Sekretāra p. v. A. F e 1d e r s.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Jēzupa (Josifa) Andreja dēla V a i-
voda lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Vārkavas muižas izdalītā
zemes gabala zem nosaukuma „Prizusani"
III, platībā 15 desetiņas, atrodošos Dau-
gavpils apriņķa Vārkavas pagastā ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesi", pretējā gadījumā nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas īpašnieku bez - kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgfūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 30. oktobrī.
Ns 24803.

Komisijas priekšs. E. Hellvichs
16162 Sekretāra p. v. A. Fe lders

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Leiba (ari Leiva-Leivika) Zalmaņa d.
H e i n a lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no gruntsgabala ar ēkām,
platībā 330,1/49 kv. sāž. vairāk vai
mazāk, atrodošos Daugavpilī, 1. pilsētas
iecirknī, 40. kvartālā ar Ns 2, Domes
(bij. Šildera) ielā Ns 62, kufu īpašumu
viņš mantojis no Lejas-Cipas Movša
meitas Hein ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas,
kufām ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komisijai par
to. paziņojumu 4 mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dienas ',Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un minētie:
lūdzēja mantojuma devēja Leja-Cipa
Movša m. ' Hein un pēc tam ari viņš
pats lūdzējs var tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašniekiem bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas, un hipotekarisku apgfūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 30. oktobrī.
Ne 24797.

Komisijas priekšs. E. Hellvichs.
16163 Sekretāra p. v A. Felders.

muin iworam ana^nsija
uz Teodora Jana d. Bilzona lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
zemes g ±>ala, platībā 1,39 desetiņas,
atrodošos Jaunlatgales (bij. Ludzas se-
nāk Ostrovas) apriņķī, Gauru pagastā,
Senčenku seļca 1. daļā ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz mi-
nēto nekustamo mantu, iesniegt komi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā
no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", t>retē|ā gadījumā nepieteiktās
ti-'sības skaitīsies par iznīcinātām un lū-
dzējs var tikt ievests Litga es zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekusta
mās mantas īpašnieku bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamās pārdo-
šanas un hipotekarisku apgfūtinājumu
tiesībām. 16609

Daugavpilī, 1925. g. 7. novembrī.
Ns 25174. '

Komisijas priekšs. E. Hellvichs.
Da bvedis J. S t r ads.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka aiz valdīšanas noilguma uz
1925. gada 1. oktobrī pieDaugavpils
notāra P. Zibina noslēgtā noilguma
ak-a Ns 34 pamata, Jankels Zalmaņa d.
Vu 1 f s o n s ieguvis Daugavpilī 3. pil-
sētas iecirknī 71. kvartālā ar Ns 1 līt. v,
gruntsgabalu uz dzimtslietošanas
tiesībām, 180 kv. saž. platībā, Va mieras
ielā Ns 4 -6 un Viļņas ielā _Ns 88. Mi-
nētais noilguma akts atzīmēts Daugav-
pils pilsētas zemes grāmatu reģistri
Ns 2947 (XIV sēj.).

Daugavpilī, 1925. g. 3. novembrī.
16164 Ns 24828.

Vecāka notāra palīgs E. Kriķis.
Sekretāra p. p. v. i. A. Vitkovskijs.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 29. oktobrī ap-
stiprināta pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Valsts—Kafa ministrijas personā
— iegūvuse no Zinovijas Jāņa m. un
Gabrieļa Pēteia d. Makaroviem
par Ls 14(00 dzimtsīpašuma tiesību
pilsētas gruntsgabalu 2215 kv. mtr.
platībā ar ēkām Daugavpilī, cietokšņa
3. _ kvartalā ar nosaukumu „Makarova
mājas" Kolpaka un Kreivju ielu stūrī.

Daugavpilī, 1925. g. 7. novembri.
16564 Ns 25122.

Vecākā notāra palīgs E. Kriķis.
Sekretāra p. v. i. A. Neikene.

Latgales apgabaltietas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 22. oktobrī ap-
stiprināta pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Stepans Vasilija d. Paņins iegu-
vis no Marijas Vasilija m. Čerpeskajas,
Annas Vasilija m. Esmoņt un Ekateri-
nas Vasilija m. Belavencevas dzimts-
lietošanas tiesības uz pilsētas grunts-
gabalu _ 0,0580 ha platībā bez ēkām
Rēzeknē, meņitovas ielā Ns 3.

Daugavpilī, 1925. g. 7. novembrī.
16585 Ns 25138.

Vecāka notāra palīgs E. Kriķis.
Sekretāra pal. p. v. i. A. Neikene.

Latgales aīgabaltitiai iiijkai notīri
paziņoka uz 1925. g. 30. _ oktobrī ap-
stiprināta dāvināšanas līgama pamata
Jēkabs Andreja d. Kļaviņš ieguvis no
Andreja Jāņa d. Kļaviņa nekustamu
īpašumu Ls 140>» »ērtībā, pastāvošu no
Bolvu-Aleksandropoles muižas izdalītā
zemes gabala ar nosaukumu Riekstusalas
vien eta Ns 4. 26,19 des platībā, Jaun-
latgales apriņķa Rugāju pagastā.

Daugavpilī, 1925. g. 7. novembrī .
Ns 25142.

Vecākā notāra vietā. v. p. E. Kriķis.
16587 Sekretāra p. v. i. A. Neikene,

Latgalei apgabaltiesas vecākais notārs
paziņo .ka uz 1925 g

^
16. oktobrī ap-

stiprināta pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Andrievs un Ksaverijs Domenika
d. d. Mežal i, vienlīdzīgās daļās iegu-
vuši no Jāņa Andreja d. Lidurta par
Ls 12800, — nekustamu īpašumu
37,431 ha platībā, pastāvošu no Malno-

vas mujžas izdalītā zemes gabala ar no-
saukumu .Varšavka" Ludzas apriņķa
Kārsavas pagastā. 16588

Daugavpilī, 1925 g. 7. novembrī.
Ns 25110.

Vecākā notāra vietā v. p. E. K r i ķ i s.
Sekretāra pal. p. v. i. A. Neikene.

? ? .tf*& apgsMš^ttesas 1. toOittkļM
tiesu ispisditājs

- ņ i, ka 4. decembri 1925. g., pulksten
11 dienā, kī$>a. 1. Grēcinieku ielā J* 13,
pārdos Nechemija L e v i n a toutof»»
aanta, sasiā/ain qa kantofa iekārtas

un novērtētu par Ls 333.
Īsināt sarakstu, novērtējamu, ki ai I

ipikattt pārdodamo mantu, varēs pā
ioiaae» dienā uz vietas.

Rigā, 25.novembrī 1925. g.
17793 fļ'«u <8!>ild. Vildans.

as apgabaltiesas 2. ieotrk^s
tiesu izpildītājs

pulņo, ka 3. decembrī 1925. gputot.
12 diena, Rīgā, Vidzemes šoseja Nš 85,
akc. sab. .Latvijas Tranzīts" un Strom-
berga lietā pārdos Indriķa Dzērves
iusiarno manta, sastāvošu no diviem
zirgiem, raspuskām un 12 maisiem rudzu
miltiem un novērtētu oar _ i.s 1256

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

Rīgā, 20. novembri 1925. g.
17781 TtesM izpild. K r e b s.

ligas apgabalt 1. iec. tiesu
izpildītājs

iiSreio, ka 5. decembrī 1925. (?., pulksten
10 lienā, Sīgā, Kungu ielā Ns 22,
uz II. torgiem p A c 6 o s firmas .Goldberg
un Goetc* <wa$a3BO mantu, sastāvošu
no sīkpr cēm un novērtētu par Ls 1610.

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

Rīgā, 23 novembrī 1925. g.
17755 T;g izpild. Vildaus.

Hgs» apgabaltiesas 2, iesirga
tiesu izpildītājs

miņo, ka 3. decembrī 1925. g., oulkst.
12 dienā, Rīeā, Antonijas ielā Ns 14a,
dz. 15, J. Sniķera lietā pārdos Izaka
Šmēmaņa kustamo mantu, sastāvošu
no 3 uzvalkiem un mēteļa un novērtētu
par Ls 290.

īsināt sarakstu, novērtējumu, kā aii
^statīt pārdodamo mantu, varēs pār-
Irtģbrias dienā uz vļetas.

Rīgiā, 16. novembrī 1925. g.
!77ž0 -'i-su igpild K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesa» 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

>a*»ņo, ka 3. decembrī 1925. g., pulist.
I dienā, Rīga, Skolas iela Nš 10, dz 11,
Sorina lieta, pārdos Šeines un Hirša
Stollera kustamo mantu, sastāvošu no
ozola koka bufet-s un novērtētu par
Ls 400.

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

Rīgā, 17. novembri 1925. g.
17775 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rigas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu i?piiditā;s

paziņo, ka 4. decembri 1925. g.,
pulksten 11 diena, Rīga, Bazn.cas iel i
Ns 5, Rīgas ' amatn. un sikrūpn. krāj-
aizdevu sab. pārdos Nohuma Nevel
sona kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 340.—

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

Rīgā, 16, novembri 1925. g.
17778 Tiesu izpild. Ķ r e b s.

$ gas apgabaltiesas 4. ieeirku;
tiesu izpildītājs

kufa kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 2. de-
cembrī 1925. g., puhsten 10 dienā,
Rīga, L. Zolitudes iela Ns 7, pārdos
Eduarda Ādama d. Sidraba kustamo
mantu, sastāvošu no klavierēm, mēbelēm,
šujamas mašīnas, govīm un zirga un
novērtētu par Ls 65J.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pāido-
fanas dienā uz vietas.
17761 Tiesu Izpild. Požariskis.

ilgas UBabamisas 4. itc. ntsas izpii«ft.>
kufa kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 7. de-
cembrī 1925. g.. pulksten 10 rītā, Rīgā,
Morica ielā J>ft 15, pārdos Jāņa
un Annas Vītoiiņ kustamo mantu, sa-
stāvošu no fliģeļa, trimo spoguļa un
ķēves un novērtētu par Ls 1140.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.
17758 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabalt. 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, pflZiņo, ka
8. decembrī 1925. g., pulksten 10 dienā,
Rifļa, Juliusa ielā 1* 2, otrreizējā izsolē
pārdos a'ic. sab. .Jēkabs Beks' ku-
stamo maatu, sastāvošu no vāģiem un
aovertētu par Ls 600.—

Izzināt sarakstu , novērtējumu, kā ari
apskstīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.
17760 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirk ņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 15. decembrī 1925, g.,
pulksten 9 dienā, Rīgā, Brīvības ielā
Nš 71/73, pārdos otros tosgos Mo-
teļa E p s t e i n a kustamo mantu, sa-
stāvošu no 7 marmora galdiem cukura
izgatavošanai un novērtētu par Ls 800.

i-iuial sarakstu, novērtējumu, m «n
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas tltenā uz vietas.

Rīgā, 24. novembrī «925. g.
17631 Tiesu izpildītājs E. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 5 stcirkņa
ī u izpildītājs

paziņo, ka 17. decembrī 1925. g., pulkst.
9 rītā, Rīgā, Miera iela Ns 31, pār-
dos II torgos Jāņa H i p ša kustamo
mantu, sastāvošu no negatavām mēbelēm
un novērtētu par Ls 2/8.

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

Rijļi, 24. novembrī 1925 g.
17627 Tiesu izpild. E. Smeils.

Rīgas apgaodttesas rtigas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. decembrī 1925. g.,
pulksten 2 diena, Rīgā, Alises ielā Ns 1,
sētā, pārdos Kārlim D e i d e r a m
piederošo kustamo osainu, sastāvošu no
viena metāla drējbeņķa ar piederumiem
un vienas m.taiabormašisas ar piede-
rumiem un novērtētu par Ls 800.

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

Rīgā, 26. novembrī i925. g.
17763 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Liepāja , tpgiuatļasa tiesu
iz iidīāj? par Liepājas apriņķi
paziņo, ka uz 22. decembri _ 1925. g. iz-
sludinātā publiskā izsolē, Jānim Kdsta
d. Teterim piederoša īpašuma, Zlēkas
pag., Ventspili apr., Šatte māju pārdo-
šana, ir a t c e 11 a un n e n o t i k s, sa-
skaņā ar prasītāja Zano Meiera ziņojumu,
ka viņš saņēmis lietā pilnu atlīdzību.

Liepājā, [24. novembrī 1925. g. Ns2846.
17773 Tiesu izpildītājs Ž. Kinent.

Lietajās apgabaltiesas tiesu
izpildi ajs par Liepājas apriņķi,
(pieņemšana apgabaltiesā, istaba Ns 9),
pamatodamies uz civ proc. lik. 1141.,
1146.—1149. p. p., paziņo:

1) ka izpildot minētās tiesas uzde-
vumu 3. februārī 1925. g., ar Ns 19 —
16. februāri 192). g. pulkst. 10 rītā,
Liepājas apgabal.ksas sēžu zālē,

gāriM piiioi iiilisti izsolē
Jānim Bieranta d. M a t u t a m piederošu

nekustamu īpašumu,
atrodošos Liep.jas apriņķi, Rucavas pag.,
sastāvošu no Meiri ku-Lankutu Nš /
mājām, ar zemesgrāmatu Ns 2441, ar
zemes kopplatību 78,10 desetiņas, par
Djnas zemes bankas aizdevumu prasību

s 135,48 apmērā ar u/o°/o un izpildī-
šanas izdevumiem;

2) ka bez augšējās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu i nos.iprināts parāds
1500 krievu cara rubļu;
i) īpašums priekš pārdošanas ir no-

vērtēts par 2700 latu un solīšana sāksies
saskaņā ar civ. pioc. lik. 1871. p. no
minētas sumas;

4) ka katram, kas vēlas piedalīties
solīšanā, ir jāiemaksā drošīūai 10°/o no
novērtēšanas sumas un ari jāiesniedz
apliecība, Jta no tieslietu ministrijas
puses nav šķēršļu šā ipašuma iegūšanai;

5) zemesgrāmatas par šo īpašumu tiek
vestas Aizputes-Grobiņas zemesgrāmatu
nodaļa — Liepājā;

6) personām, kūjām uz minēto īpa-
šumu būtu tādas_ likumīgas tiesības, kas
nepļelaiž viņa pārdošanu, tādas tiesības
ir jāpieteic līdz pardo5anas dienai;

7) visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
apgabaltiesas civilnodaļā, vai pie tiesu
izpildītāja.

Liepājā, 24. nov. 1925. g. Ns 2840.
17787 Tiesu izpildītājs Ž. K i n e n s.

TTfu Iestāžu stefflņjjgiBl

Mi i<-ii;, departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
4. decembrī 1925. g., pulksten 12 dienā,
Rīga, Oskara iela Ns 1,

pārdos uaMSsolBanB
Jāņa Bērziņa kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 840.— un sastāvošu no
gatera zāģiem un dažādām dzensiksnām,
deļ viņa dažsdu nodokļa segšanas.

Rīgā, 25. novembrī 1925. g.
17785 Piedzinējs H e i b o v i č s.



Rims prefeKtura
izsludina par nederīgām sekosas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušārh:

Latvijas pases, izd.: 1) Nš 61748 no
8. pel iec. uz Fridricha Jāņa d. Spil-
berga v; 2) Ns 25555 no 3. pol. iec
uz Egona Jēkaba d. Tauriņa vārd;;
3) Nš 187554 no Rīgas pref. uz Rūdolfa
Kārļa d. Lange v; 4) Ns 33059 no
9. pol. iec uz Pētera Alekseja d. Pop-
kova.v.; 5) Ns 125911 no Rīgas pref.
uz Stefānijas Franča m. Siņicas vardu;
6) Nš 1 11887 no Rīgas pref. uz Annas
Friča m. Gamenovski v.; 7) Ns 41023
no II. pol. iec. uz Riļimeja Jāņa d.
Zavolaka v.; 8) _ Ns 1023 no Ventspils
pol. pr-ka uz Kārļa Teodora d. Bērziņa
vārdu; 9) Ns 204481 no Rīgas prēf. uz
Jāzepa Leonarda d Tamuļeviča vārdu;
10) Ns S696 n.i Vidzmuižas pag. vaid.
uz Afinijas Foka m. Baranovas vārdu;
11)-Ns 1430 no Ciblas pag valdes uz

Onufrija Konstantīna, d. Beļavska v.;
12) Ns 201389 no Rīgas pref uz He-

lenes Jura m. Volrat v.; 13) Nš 66 no
Kerrbu pag. v. uz Almas Jāņa m
Engelbert v.; 14) Ns 69222 no 10. _ pol
iec. uz Jāņa Jāņa d. Freimaņa vardu;
lo) Ns 63242 no 2. pol. iec.\ uz Soņas
Jāņa m. Kraemer v.; 16) Ns 2119S2 no
Rīgas pref. uz fiildas Davidļ m. Lukjan
vārdu; 17) Ns 1893 no Rēzeknes pol.
pr-ka uz Ābrama Zalma-ia d. Loiša v.;
18) NŠ 25C68 no 4. pol. iec. uz Her-

mīnps Petira m. Segliņ v ; i9) Ns 191365
no Rīgas pref. uz Afonasija Jāņa d.
Ņi'itina v.; 20) Ns 177145 no Rīgas
pref. uz Ensilijas Miķeļa m. Šķersten
vārdu; 21)_ Ns 24752 t no Rīgaspref,
uz Franča Ādama d. Vanaga vardu;
22) Ns 223246 no Rīgas pref. uz Ju-
liannas Kārļa m. Gevorkjanc vardu;
23) Ns 173678 no Rīgas pief. uz Ta-
māras Bēra m. Heimanson vārdu.

? a m a t s: Rīgas prefektūras raksts
12., 13. un 14. novembrī 1925. g. ai
Nš 12336.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
174 3 Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Rēzeknes; npr. pr-ka Z. iec. palias
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) Iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
apr. pr-ka II iec. palīga 21. janvārī
1921. g. ar Ns 2832 uz Kondratova
Tichona d. Bogdanova v.

2) Iekšzemes pasi, izdotu no D ieanu
pag. valdes 24. martā 1924. g. ar Ns 2561
uz Antona Mārtiņa d. Mosana v.

3) Iekšzemes pasi, izdotu no Saksti-
gales pag. va des (kad un ar kādu Ns,
nav zināms) uz Loļes Jāņa m. Bondar V.

4) Iekšzemes pasi, izdotu no Saksti-
gales pag. valdes (kfd un ar krdu Ns,
nav zināms) uz Bronisl. va Jāņa d.
Jaudzema v.

5) Iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
apr. pr-ka 2. iec palīga 1921. g. ar
Nš 2750 uz Klementija Šemje.a d. Po-
jasnikovav.

6) Iekšzemes pasi, izdotu no Vidz-
mužas pag. valdes 11. jūlijā 1923. g. ar
Nš 3838 uz Iri as Fadeja m. Pojasni-
kovas vārdu.

7) Iekšzemes pasi, izdotu no Vidz-
mužas pag valdes i. augusti 1922. g
ar Ns 1995 uz Semena Paramona d.
Gruznova v.

8) Iekšzemes pasi, izdotu ro Rēzeknes
apr. pr-ka 2. iec. pr-ka palīga 30. sept.
1920. g ar Ns 125 uz Lūka Nazara d.

Nazarova v 16036

Rīgas policijas I jec priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
kafa klausības apliecību uz Kusiela Zē-
lika d. Zslkinda vārdu, izdotu no Rīgas
kara apr. pr-ka 2. decembrī 1921. g.
arNs 2390/50651. 1676t

Rīgas policijas VI iec. priekšniek* iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kafa
klausības apliecību Ns 6729, izdotu no
Jelgavas — Bauskas kafa apr. priekšn.
1. aprilī 1924. g, uz Franča Friča d.
Dakša vārdu. 16762

Rīgas policijas XI iec. pr ks izsludina
par nederīgu kara klausības atvaļinājuma
apliecīau Ns 2174, izdotu no Latvijas
strēlnieka pulka komandiefa 11. martā
1922. g., uz Kazimira Andreja d. Aukš-
pula vārdu, dzīv. Bēnes ielā Ns 10, dz. 4,
kā pazaudēt». 1*758

Rīgas policijas XI iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu kafa kļaus- atv.
apl grām. Ns ^1047. izdotu no Rīgas
kafa apr. pr ka 12. maijā 1925. g. uz
Jāņa Jēkaba d. Stīpnieka vārdu, dzīv.
Emmas ielā Ns 7, dz. 8, kā pazaudētu.

Rīgas policijas XI iec. priekšnieks iz-
s'udina par nederīgu kara kļaus, atvaļi-
nājuma apliecību Ns 32506, izdotu no
Rīgas kafa apr. priekšn. 9 jūlijā
1924. g, uz Ludviga Donata d. Rinke-
viča vārdu, dziv. Purva ielē Ns 45.
dz 5. kā nozaudētu. 16759

Bauskas apr. pr-ka pal. 1 iec. ar so
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu par
nozaudētu Latvijas pasi, izdotu no Rīgas
prefekturis 19. augustā 1920. g. ar
Nš 131526 uz Emīlijas Miķeļa m. Spunde
vārdu. | 16746

Priekules policijas priekšni ks izslu-
dina par nederīgu nozuudeto Latvijas
iekšzemes pasi ar Ns 2880, izdotu no
Priekules policijas priekšnieka 1920. g.
1: decembrī uz Ievas Meistar v. 16770

Priekules policijas priekšnieks izslu-
dina par nederīgu, nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 1646, izdotu no
Asītes pagasta valdes 1924. g. 15. no-
vembri uz Ķriša-Žaņa Kalēja vardu.

Priekules policijas priekšnieks izslu-

dina par nederīgu, sadegušo Latvijas
iekšzemes pasi ar N» 3070, izdotu ne
Priekules policijas priekšnieka 1921. g.
24 janvārī uz Jūles Gariņ vardu. 16771

Tukuma apr. priekšnieka pal. I iec.
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi,
izdotu no Brocēnu pag. valdes arNs 43 uz
Amālijas Malad vardu. 16578

Tukuma apr. priekšnieka pal. I iec.
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi,
izdotu no Slokas policijas ar J* 1272 uz
Katrines Legzdiņ vardu. 16579

Tutuma apr. priekšnieka palīgs I iec.
izsludina par [nederīgu iekšzemes pasi,
izdotu no Zentemes pagasta valdes
arNs 1410 uz Augusta Ozola v. 16580

? Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī, izsludina par nederīgiem kā

pazaudētus, sekošus dokumentus:
1) 4.atvijas iekšzemes pases, izdotas

no Liksnas pag. valdes: 1920. gada
23. novembri Ns 10162 uz Veronikas
Donata m lgnatan vārdu, 1922. gada
27. septembri Ns 14826 uz Viktora An-
tona _ d. Velika vārdi, 1921. g. 30. au-
gusta Ns 12593 uz Edmunda Jura d.
Giptera vārdvļ, zirga pase, 1920. gada
31. augustā Ns 12,34 uz Justina Vicenta
d. Onzuļa vārdu.

2) Latvijas iekšzemes pases, izdotas
no Maļinovas pag. valdes: 1922 gada
15. jūlijā Ns 26)_ uz Nadeždas Pētera m.
Jermolajevas vardu, 1923. g. 5. jūlijā
Nš 3372 uz Katrinas Stepana m. Archi-
povas vardu, 1922 g. 15. jūlijā Ns_ 227
uz Ignatija Bernarda d. Vilmaņa vardu,
zjrga pasi, izd. 1920. t>. 29. novembrī
Nš 1177/513 uz .Semjona Romanova
vārdu.

3) Latvijas iekšzemes pases, izdotas
no Višķu pagasta valdes: 1921. gada
21. februārī Ns 1355 uz Andreja An-
dreja d. Teivina vārdu, 1921. g. 14. fe-
bruārī Ns 1214 uz Pētefa Vasilija d.
Saveļjeva vārdu, 1922. g. 22. novembrī
Ns 5003 uz Savelija Minaja d. Petrova
vārdu, 1921. g. 28. martā Ns 1562 uz
Tatjanas Vasilija m. Petrovas vardu,
1922. g. 24. oktobrī _Ns 4838 uz Jāņa
Pētefa d. Valeinis vardu, 1921. gada
7. martā Ns 1503 uz Marijas Antona m.
Kokin vārdu un zirga pase, 1920. g.
Nš 576 uz Vinca. Michaila d. Kokin
vardu.

4) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Rozentovas pag. valdes: 1924. gada
17. janvārī Ns 1050 uz Antona Donata
d. Livmaņa vārdu un Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Stelles pag. valdes
1921. gada 24. zeptembrī ar Ns 268 uz
Miķeļa Jāzepa d. Vaškeviča vārdu. 16766

Zilupes lec polic. priekšnieks
izsludina par nederīgiem, ka nozaudētus
sekošus dokumentus :

1. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Nirzas pag. valdes Ludzas apr. ar
Ns 1509 no 20. septembra 1921. g. uz
Stepana Ādama d. Klovana v.

2. Latvijas iekš emes pasi, izdotu no
Nirzas pagasta valdes Ludzas apr. ar
Nš 2223 no 20. septembra 1922. g. uz
Edutrda Ādama d. Z^ļenso v. .

3. Zirga pasi, izdotu no Nirzas pag.
valdes Ludzas apr. _ar Ns 259 novembri
1^20. g. uz Osipa Ādama d. Zaļenko v.

4. Kafaklausibas epliecibu izdotu no
Ludzas kara apr. pr-ka ar Ns 8671 no
24. ma ta 1925. g. uz Eduarda Ādama d.
Zeļenko v.

5. Kajaklausības apliecību izdotu no
Vidzemes artilērijas pulka komand. ar
Ns (- .14 no 31. marta 1921. g. uz Feodora
Fadeja d. Agliša v.

6. Zirga p*si, izdotu no Nirzas pag.
valdes, Ludzas apr. ar Ns 177 no 1920. g.
uz Annas Jāņa m. Agliš v.

7. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Nirzas pagasta valdes, Ludzas apr. ar
Ns 2638 no 15. marta 1924. g. uz Vla-
dislava Benedikta d. Uzulena v.

8. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Nirzas pagasta valdes, Ludzas apr. ar
Ns 180 no 1921. g. uz Aloiza Aleksandra
dēla Uzulena v.

9. Karaklausības apliecību, izdotu no
Ludzas kafa apr. pr-ka ar Ns 6300 uz
Fr ča Fričd d.. Zaķa v.

10. Gada uzturas apliecību, izdotu no
Iekšlietu ministrijas ar Ns 34321 no
21. marta 1924. g. uz Timofeja Teodora d.
Frolova v.

11. Dienesta apliecību, izdotu ro
Ludzas apr. pr-ki ar Ns 1617 no 2. jūlija
1925. g. uz Ernesta Andiēja d Kļava v.

(2. Zirga pasi, izdotu no Pasienes
pag. valdes ar Nš 234 n i 29. septemb fa
li(24. g. uz Vladimira Nikitina v.

13. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Pasienes pag. valdes ar Nš 1772 no
25. augusta 1922. g. uz Aleksandras
Michaila m. Matušonok v.

14 Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Pasienas pag. valdes ar J* <*45 no
5. augusta 1924. g. uz Feigas Goldfein v.

15. Zirga pasi. izdotu no Pasienas
pagasta valdes ar Ns 404 no 12. oktobfa
1^20. g uz Izidora Silvestra d. Kapu-
stina vārdu.

16. Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Pasienas pag. valdes 3. oktobri 1922. g.
ar Nš 722 uz Dementija Mārtiņa d.
Jaroš v.

17. Latvijas iekšzemes pasi, izd no
Pasienes pag. valdes 192?. g. ar Ns 168
uz Antona lvana d. Miļčonoka v.

18. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
Pasienes pag. valdes 11. martā 1921. g.
ar Ns 459 uz Vikentija Uljana d. Vasi-
ļenoka v.

19. Karaklausības apliecību, izd no
6. Rīgas kājnieku pulka 28. jūnijā ar
Ns 5974 uz Vikentija Uljana d. Vasiļe-
noka v.

20. Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Daugavpils prefekta ar Ns 3ī85 uz Na-
tālijas Feodora m. Čapļa v.

21. Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Nirzas pag. valdes 10. nov. 1921. g. ai
Ns 1312 uz Lubas Berķa m. Fonarevas v.

22. Dienesta apliecību izdotu no
Ludzas apriņķa pr-ka 16. maijā 1924. g.
ar Ns 4'357 uz Aleksandra Armana v.

23. Gada uzturas apliecību, izdotu no
Iekšlietu ministr.- 4. oktobrī 1924. g. ai
Ns 021121 uz Alekseja Jāzepa d. Ko-
zara v.

24. Latvijas iekšzemes pasi, izd no
Pasienes pagasta valdes 14. novembrī
1920. g. ar Ns 2645 uz Ādolfa Daniela d.
Grišuļenok vardu.

25. Zirga pasi, izdotu no Nirzas pag.
valdes 1921. g. ar Ns 5i5' uz Mārtiņa
Ādama d. Kairiša v.

26. Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Zilupes iecirkņa policijas pr-ka 9. martā
1921. g. ar Ns 1094 uz Donata Sjaksta
vā du.

27. Personas apliecību, izdotu no
Nirzas pag. valdes 14. aprilī 1 24. g.
ar Ns 1112 uz Deonisa Pctefa d. Stu-
kanova v.

28. Zirga pasi, izdotu no Pasienes
pag. valdes

^
28. septembrī 1920. g. ar

Ns 58 uz Pētefa Jāzepa d. Čerņenokav.
29. Latvijas iekšzemes pasi, izd. no

Nirzas pag. valdes 10. seotembrī 1921. g.
ar Ns lo61 uz Vkentija Jāņa d. Gruduļa
vārdu. 16053

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu Latvijas pasi Ns 26062, izdotu
4. febr. 1925. g. no Daugavpils prefekta
uz Hajas Etkas Šoloma m. Struņin vārdu,
kā pieteiktu par nozaudētu. 16567

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu _ Latvijas pasi Ns 9659, izdotu
16. martā 1921. g. no Daugavpils pre-
fekta uz Marijas Jāņa m. Abrukovskas
vārdu, kā pieteiktu par nozaudētu. 16568

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs II iec iz-
sludina par nederīgu nozaudēto iekš-
zemes pasi, izdotu no viņa 30. janvārī
1923. g ar Ns 4487 uz Jāņa Jufa d.
Kamarovskij v. 16571

Rīgas apr. kafā cietušo pensiju komi-
sija izsludina par nederīgu uozaudēto
pensijas apliecību Ns 597 uz ciet. kar.
Jāņa Miķeļa d. Gaiļa v, izdotu no
Rīgas apriņķa kaf ā cietušo pensiju ko-
misijas 25. oktobri 1924. g. 16577

Ventspils apr. priekšnieka pal. II iec.
izsludina par nederīgu ka pieteiktu par
nozaudētu zirga pasi, izdotu no Nur-
muižas pagasa valdes _ 1S25. g. 15. jan-
vārī ar Ns 835 uz Bertuļa Riekstiņa v.

Dzelzsceļu virsvaldes mater. apgāde
izsludina uz i. g. 10. decembri, pulksten
12 dienā — rakstiskus torgus
uz priežu koka platsliežu gulšņu un pār-
miju brusui piegādāšanu dzelzsceļu
vajadzībām, saskaņā ar dzelzsceļu virs-
valdes techniskiem noteikumiem:

a) Rīgā — apm. 200.000 gab. gulšņu
un apm. 50 komplektu pārmiju brusu.

b) Daugavpilī — apm. 100.000 _ gab.
gulšņu un apm. 50 komplekti pārmiju
brusu

Gulšņu un pārmija brusas piegādātāji
var piedāvāt ari ārpus Rīgas un Daugav-
pils pie dzelzsceļu līnijas, uzrādot pie-
dāvājumos noteiktas stacijas, vai ari
gadījumos, kad piegādātāji vēlas nodot
materiālus posmā — uzrādot attiecīgo
kilometri. Piegādes atvieglošanai pie-
gādātāji var saņemt pret likumā pa-
redzēta nodrošināšanu — avansu 50°/o
apmērā no piegādes sumas, par ko pie-
gādātājiem jāuzrāda viņu torgu piedāvā-
jumos. Torgu dalībniekiem jāiemaksā
materiālu apgādes kasē drošibas nauda
i °/o apmērā no piedāvājuma sumas vai
ari jāiesniedz kāds cits attiecīgs un
likumīgs nodrošinājums.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virs-
valdes 118. istabā. 3 17668

Ventspils pilsētas polic. priekšnieks
ar šo izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi. izdotu no Vents-
pils apr. pr-ka 26. maijā 1924. g.
Ns 11743 uz Martas-Marijas Jēkaba m.
Lambert vārdu. 165/81

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu kvīti Ns 14641, izdotu 15. sep-
tembrī 1923. g. no Daugavpils pref.
par lūguma iesniegšanu dēļ apliecības
nac. puses vietā, uz Konstancijas Poņa-
tovskas v, kā pieteiktu par nozaudētu.

Piedrujas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus dokumentus, kufi
pieteikti par pazudušiem:

1) Latv. pasi Ns 151909, izdotu no
Rīgas prefektūras uz Magon, Martas
Miķeļa m. vārdu;

2) Latv. pasi Nš 244, izd. no Piedru-
jas pag. valdes uz Pelņik, Mikolaja
Matveja d. vārdu;

3) tatv. pasi .Nš 843, izd. no Piedru-
jas pag. valdes uz Jurkeviča, Jāņa
Franča d. vārdd;

4) Latv. pasi Ns 842, izd. no Piedru-
jas pag. valdes uz Jurkevič, Veronikas
Nikolaja m. vārdu;

5) Latv. pasi Ns 1284, izd. no Piedru-
jas pag. valdes uz Pivovarenoka, Ale-
ksandra Jāņa d. vārdu;

6) zirga' pasi Ns 1004, izd. no Pie-
drujas pagasta valdes uz Pivovarenoka,
Jāņa Niklfora d. vārdu;

7) zirga pasi Ns 1691, izd. no Pie-
drujas pag. valdes uz Broņislavas Vi-
kentija m. Ostrovskas vārdu;

8) atvaļinājuma apliecību Ns 1042,
izd. 7. febr. 1922. g. no Vidzemes arti-
lērijas pulka k-fa uz Daugerta, Antona
Staņislava d. vārdu;

9) atvaļin. apl. Nš 229/3017/22282/ž,
izdotu no Daugavpils kafa apr. pr-ka
10_. martā 1923. g. uz Kevreļ, Staņislava
Pētefa d. vardu;

10) kafa klausības apliecību Ns 26083,
izd. no Daugavpils kafa apriņķa pr-ka
31. dec. 1924. g. uz Peļnika Nikodima
Nikolaja d. vārdu;

11) atvaļināj. apl. Ns 65/2854/22031 /ž,
izd. no Daugavpils kafa apriņķa pr-ka
10. martā 1923. g. uz Jurkeviča, Jāņa
Franča d, vārdu un

12) atvaļinājuma apl. Ns 10255/12063/ž,
izd. no Daugavpils kafa apr. pr-ka
20. novembrī 1922. g. uz Bartuļa , An-
tona Staņislava d. vārdu. 16047
——— 1 ?—« i^ ;

Plāteres pag. valde, Rīgas apr., iz-
sludina par nederīga pieteikto no Miķeļa
Pētefa d. Celmiņa par nozaudētu Latv.
iekšzemes pasi, izd. viņam no šīs pag.
valdes 7. februāri 1920. g. Ns 71.

? 16046

„Plāņu pag. valde, Valkas apr. izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izd. no Mēru pag. valdes
Ns 520 uz Alvines Pētefa m. Mīlberg. v.

16110

Rudbāržu pag valde izsludina par
nederīgām: nozaud. Latv. iekšz. pasi
Ns 501, izdotu no šās valdes 7. aug.
1920. g. uz Dāvida Viļā d. Ozola v.
un nozaud. zirga pa?i Ns 487, izdotu no
šās valdes 1923. g. 22. sept. uz tā
oaša vārdu. 16112

Nīcas pag. valde izsludina par nede-
rīgu, kā nozaudētu, atvaļinājuma apl.
>fe 5890, izd. no Liep. kafa apriņķa
pārvaldes 7. jul. 1921. g. uz jaunmobili-
zēta Andreja Jēkaba d. Puķe v. 16045

Lauksaimniecības pārvalde ziņo, ka
nozaudēta un skaitāma par nederīgu
lauksaimniecības departamenta izdota I
dienesta apliecība Ns 11366 no 19. jul.
1920. g.uz Andreja Krestovska v. 16154

Taisu apr- pr-ka palīgs II iec-
izsludina par nederīgiem kā nozaudē-
tus sekošus dokumentus:

1) Latv. pasi J* 1212, izd. 30. martā
1920. g. no Talsu apr. pr-ķa palīga
II iec. uz Friča Roberta d. Rozentala v.;

2) Latv. pasi Ns 4971, izd. 26. martā
1923. g. no Talsu apr. pr-ka palīga
II iec. uz Klāras Marijas Emiļa m.
Pecholdes vā-du;

3) Latv. pasi Ns 534, izd. 21. aug.
1920. g. no Pastendes pag. valdes už
Ermaņa Kārļa d. Kannberga v.;

4) Latv. pasi Nš 1877, izd. 27 .maijā
1920. g. no Talsu pilsētas policijas pr-ka
uz Fridas Ludviga m. Rozentales v,;

5) Latv. pasi JJš 1118, izd. 20. apr,
1920. g. no _ Talsu pilsētas policijas pr-ka
uz Lizes Jāņa m. Ozoliņas v.;

6) Latv. pasi Nš 27472, izd. 8. sept.
1920. g. no Liepājas prefektūras uz
Elzas Reiņa m. Kalpinās v. 16399

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsL dina par nozaudētu Paula Rum-
kovska ārzemes pasi J* 9354, izdotu
Rīgā 1924. g. 13. novembrī. 17669

Z mk^pīias depirUnn^nts
pārdos 4. decembrī š. g., pulksten 11 dienā,

Kazdangas zivkopības un lauksaimn.skolas fermas
TI % f 1t? _ karPas — 38"0 kg

aWi W ?*#? līņus — , 280 .
Vairāksolīšana notiks Kalpaka bulvārī Nš 6, dz. 3, istaba 5. Turpat iz-

sniedz katru dienu no pulksten 9—'< tuvākas ziņas. 177ufi

Apriņķa ceļu inženiers Rīga,
pārdos galīgā mutiskā izsolē

10. decembrī 1925. g., pulksten 10 dienā, Ikšķiles pagasta namā,
sekošus jaunus^in vecus koka materiālu?, pārpalikušos
no tiltu parbu.em par m. Juglu pie Tīnūžu muižas
1) Jaunus baļķus dažāda gafuma, gab. 17. Drošibas nauda Ls 10.
2) Jaunas plankas 6,^ cm biez. kub. mt'. 11,20. Drošības nauda Ls 50.
3) ļaunus dēļus 2,5 cm biez. standartu 8,33. Drošioas nauda Ls 180.
4) Nomales kub. mtr. 51. Drošibas nauda Ls 40.
5) Vecas brusas 25x25 cm kopgarumā, tek. mtr. 217,5 Drršības nauda Ls 10.
6) Dažādus vecus kokus kub. mtr. 1CM. Drošības nauda Ls 10.

Tuvākss ziņas ijsoles dienā uz vietas un apriņķa ceļa inženiera kanclejā,
Rīgā, Lačpl'ša iela Ns 24, dz. 8. 2 77797

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera arodā
un frizieru darbnīcu ierīkošanu

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

Pofesčinss iecirkņa policijas
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka š.g 10. dec,
pulksten 12 dienā, Istras pagastā Vec-
slabadas ciemā pārdos

aitā īiiolii
saskaņā ar Istras pag. valdes rakstu no
1925. g. 7. nov. ar Ns 3855, pils. Kon-
stantīna Litčenko aprakstītas: 1 aitu un
3 spilvenus, novērtētus par Ls 20.—,
dēļ soda naudas piedzīšanas.
17654 Pol. priekšn. K. Mednis.

Ri:as apr pnekSn oalī^s 1 iec.
paziņo, ka 2 decembrī 1925. g., pulkst.
12_dienā. Olaines pag., Rolbušu mājās

iš.«Yuiiiiī
2 vezumus rudzu salmu, deļ neapstrīdama
nodokļa Ls 12.— piedzīšanas po Abe
Bernera saskaņā ar tiešo nod. dep-ta
rakstu Ns 59120 no š. g. 20. aug.

Rīgā, 24. nov. 1925. g. Ns 8706.
17Č61 Priekšn. pal. (paraksts).

Aizputes apr. pr-ka pa!.
dara zināmu, kā pie Aizputes-Pils muižā,
Aizputes apr., dzīvojošās Līzes Hazen-
fuses pieklīdusi viena

bezīpašnieka ķēve,
apm. 20 g. veca, losis spalvas un gaiši
baltām krēpēm, vērtībā Ls 10.—.

Nozudušās ķēves īpašnieks viena mē-
neša laikā tiek uzaicināts piet. manā
kanclejā, Aizputē, Lielā ļelā 12a, pre-
tējā gadījumā tā tiks pārdota vairāk-
solīšanā. 17655

RToas apr. I r^ j.valsts ztmiD oarzlBis
paziņo, jca 10. dec. š. g., pīkst. 10
rītā, Rīga, Lāčplēša ielā 24, dz. 6,

Pārdos uūirčksolišūiifi
Nurmižu pag. uz Nurmižu muižas jaun-
saimniecībām Nš 20F un Ns21F atro-
došās ēkas Ns 1 daļas.

Tuvākas ziņas izsniedz Lā*plēša ielā
Ns 24, dz. 6, i rajona valsts zemju pār-
z ņa kanclejā. 17666

Taurkalnu virsmežniecība

pfirdos mutisko izsolē
30. decembrī 1925. gada, Jaunjelgavas pilsētas valdes telpas,

gatavu bērza un melnalkšņa dedzināmo malku,
sagatavotu no augošiem kokiem un augošus un

kaltušus kokus pēc celmu skaita:
I iec. mežniecībā, Taurkalna novadā, pavisam 10 vienības, vērtībā no

Ls 18.- līdz Ls 1600.—.
II iecirkņa mežniecība, Taurkalna novadā, pavisam 6 vienības, vērtība no

Ls 75.— līdz Ls 950—.
III iecirkņa mežniecība, Jumpravas novada, pavisam 2 vienības , vertiba no

Ls 72.— līdz Ls 550 —.
IV iecirkņa mežniecībā, Jaunjelgavas novada, pavisam 13 vienības, vērtība

no Ls 68. līdz Ls 1580.-.
V iecirkņa mežniecība, Jaunjelgavas novada, pavisam 4 vienības, vertiba

no Ls 175.— līdz Ls 900—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidis personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10°,'o

drošības naudas no novērtētās sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz
10°yo no pilnas nosolītās sumas.

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

Gatavo malku (vien. Ns 1) pārdos jauktā izsolē.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, un pie iecirkņu mežziņiem.

17650 2 9tm*ivtkaln*M virsmešniecī6a.



Latu. valsts darb. arodn. b-bas
(Rīga, Valdemāra ielā Nš 35, tāļr. 34-22)
1925. g. 15. novembfa mantu izlozes

vinnestu saraksts.
Galvenie vinnesti krita uz sekošiem

biļešu NsNs: 16482 — harmoniums,
12052 — divritenis, 27162 — šujmašina,
13732 — kungu uzvalka drāna, 9147—
dāmu uzvalka drāna, 28002 — kafijas
servize, 760, 6267, 10507, 12438, 12709,
13831, 13904, 16282, 19118, 23774,
26512 un 28284 — vērtīgi rokdarbi.

Pārējie vinnesti — uz sekošiem
biļešu NsNs:

9 1091 1792 2587 3298 4371
17 092 808 600 308 397
50 105 811 604 313 398

109 119 845 632 318 412
139 122 847 648 324 424
154 133 872 649 362 448
169 170 881 655 383 466
193 175 884 657. 390 469
204 182 924 659 398 475
206 194 937 731 418 490
210 195 972 732 424 497
226 ' 203 -2002 733 437 506
241 206 007 751 444 527
308 210 042 761 448 529
317 228 049 786 465 555
341 235 050 811 466 564
355 238 054 819 518 586
362 274 056 840 545 595
378 292 066 858 548 598
389 309 070 863 558 608
409 319 072 903 560 616
422 323 078 905 573 624
462 325 090 907 575 633
478 332 093 909 599 647
489 361 096 915 633 656
508 366 097 921 646 672
516 379 112 926 692 675
546 382 117 930 693 679
615 403 145 942 707 682
638 405 161 950 709 687
666 421 189 959 711 689
680 440 194 973 714 702
692 457 213 976 747 712
722 471 226 994 785 750
742 487 234 3010 804 774
760 494 239 025 820 778
766 511 264 052 863 783
802 528 276 058 877 796
814 548 285 069 931 802
821 553 301 087 946 825833 555 303 113 968 851
840 571 305 124 986 870
847 589 306 125 994 877
851 618 328 143 4070 891
858 621 334 158 071 927
864 635 359 174 107 981
874 644 361 179 110 5019
878 667 447 182 146 047
894 669 459 199 155 055
899 671 462 207 173 058
907 678 485 213 183 074
915 715 529 248 215 088
955 725 539 257 254 099
990 736 540 261 275 104
997 759 542 271 284 , 119

1028 765 554 272 287 120
036 784 555 '287 308 124
068 788 558 292 367 142

.
5160 6097 7285 8324 9461 10513

172 133 299 327 477 518
174 154 312 332 482 540
183 182 343 385 506 ' 547190 220 345 434 508 576
195 „ 237 357 456 514 579
196 254 374 460 531 614
210 267 413 465 536 656
236 269 414 481 545 663
255 322 415 490 572 667
259 328 423 506 582 701261 354 425 517 584 711
262 356 438 534 630 714
267 367 456 537 651 750
279 374 482 550 666 756
296 390 559 559 673 784
305 400 560 560 687 785
310 403 598 571 705 803
315 404 626 600 724 809
329 406 651 633 738 814
341 423 658 634 756 817
342 448 666 656 764 825
352 464 673 670 771 829

.. 357 487 684 698 789 843
384 490 689 699 791 847
386 517 704 711 794 854
400 527 722 712 817 866
407 529 724 715 821 873
412 544 744 728 848 877
414 551 751 790 857 881
420 567 752 804 870 882
482 593 761 805 895 891
505 597 765 809 973 901
513 598 766 810 975 919
517 605 795 819 989 932
524 615 852 846 10022 968
549 620 890 860 053 11005
551 665 912 873 , 054 006
554 702 92*0 881 064 007
576 720 929 919 071 023
589 742 947 958 091 028
591 765 992 959 109 ' 035
671 788 8022 981 110 042
677 798 033 982 114 047
701 800 038 9016 122 054
710 821 045 020 132 060
729 844 053 060 133 067
738 876 061 070 147 076
753 905 069 071 163 085
776 906 075 100 185 (399
781 947 084 113 203 109
790 988 085 118 221 118
802 7017 091 123 224 126
819 033 092 147 226 138
823 037 110 165 256 148
827 045 114 168 263 158
831 074 120 170 267 165
854 089 125 181 277 169
879 098 142 198 279 179
886 110 156 214 306 225
902 116 157 225 324 226
917 130 175 254 348 240
953 138 179 266 356 252
961 143 193 280 366 255
977 153 218 284 368 274988 179 221 310 402 293
996 184 231 311 405 315
997 191 245 342 420 319

6007 210 252 359 427 347
013 231 270 372 440 399
016 242 272 378 444 407
046 251 293 388 459 419
051 265 300 391 468 427
068 275 302 411 474 497
079 276 303 430 507 498

11521 12630 13865 14925 16237 17460
528 632 904 . 932 254 467
551 643 908 935 256 473
646 . 649 917' 951 262 492
661 655 952 954 282 538
666 700. 957 962 325 574
676 , 709 969 969 336 591
682 712 979 "973 343 , 602
707 714 980 980 349 673
712 730 982 986 356 , 676
726 731 14006'15008 366 690764 735 009 010 418 715
780 748 031 ; 080 424 -716
784 761 032 081 433 738
79 t 784 065 101 439 742797 819 077 . 107 442 748
809 829 090 116 470 769
812 853 103 126 482 785
819 907 128 189 506 796
845 912 129 219 516 801
847 943 132 233 551 815
848 976 ' 137 ' 259 552 820
880 982 143 270 557 829
889 13031 206 284 569 849
896 034 215 286 573 876
921 044 234 287 574 888
934 062 236 292 580 892
939 076 244 299 583 894
950 088 250 323 596 899
967 100 255 359 625 920
968 109 267 360 631 937
982 115 277 385 640 94012005 124 286 391 650 946
047 125. 300 394 672 962
052 139 317 424 681 982
079 165 333 428 695 18002082 174 352 432 755 018
137 178 372 492 784 019
156 183 415 510 792 032
190 189 432 622 822 053200 199 442 627 832 072
207 224 445 661 864 082
209 229 455 668 877 167
211 284 460 669 894 199
213 292 466 679 959 203
216 312 490 690 982 212
223 327 534 692 995 215
267 342 535 697 999 218
268 352 585 724 17003 227
270 363 586 729 012 339
278 384 593 754 014 343
281 399 605 757 015 353
283 410 630 758 043 382
299 428 641 772 080 387
301 478 653 807 092 389
314 545 663 811 102 417
329 586 675 818 142 536
336 596 681 823 154 537
358 598 682 830 160 575
374 602 686 856 163 643
408 604 691 906 191 649
436 610 693 920 210 653
438 620 694 946 223 680
452 638 711 949 224 681
466 645 730 975 233 682
480 661 778 979 272 692
483 662 780 985 274 699
489 668 806 995, 312 706
492 732 816 16015 345 712
499 746 836 046 370 728
500 767 874 103 384 773
511 819 878 105 385 784
564 831 899 113 404 797
599 836 917 199 430 798
614 864 920 216 436 808

18825 19820 21081 22103 23346 24622
834 834 087 108 389 631
844 ' 847 097 110 403 640
855 854 099 148 417 654
870 855 120 158 439 658
888 859 123 168 444 669
913 868 135 175 471 676
931 928 141 191 509 698
937 947 143 250 5W . 702
951 962 146 272 . 512 739
972 966 156 306 517 769
997 985 202 348 531 7 3
998 992 203 365 537 796

19029 20028 206 378 542 797
048 032 221 401 574 820068 051 228 412 580 825
105 063 263 ' 421 595 832
113 074 280 435 598 850
118 099 287 441 607 866
120 117 310 463 612 886
129 161 338 497 615 887
130 163 340 534 623 909
136 199 341 551 672 920
142 205 350 552 673 939

, 150 209 355 554 688 940
208 215 360 555 701 P61
214 249 379 559 727 998
231 258 418 574 738 25014
245 293 434 594 754 053
291 318 450 599 757 074
295 321 459 624 774 077
308 326 464 666 782 091
316 331 471 669 799 093325 332 504 676 846 101
344 337 522 699 878 105
349 344 529 717 890 108
362 347 530 722 903 125
378 352 548 730 933 129
384 391 570 734 934 131
386 395 584 740 943 132
404 401 588 749 966 157'417 405 590 755 974 182
418 430 611 793 986 190
429 435 639 794 992 249
454 468 641 822 24010 253
455 492 645 823 074 281
481 523 663 832 121 286
486 543 673 872 145 314
491 577 675 877 156 336
497 584 679 924 171 343
519 619 691 964 197 379
545 647 694 967 209 385
556 700 696 981 268 395
562 756 706 994 285 424
579 808 708 23011 291 432
586 814 715 013 301 438595 819 719 014 305 447606 820 773 019 326 457
645 826 810 025 328 475658 852 825 096 335 477663 853 837 115 341 484
666 860 840 124 344 488669 £66 908 126 346 514678 875 943 202 351 541684 889 955 219 357 581709 908 961 237 382 621720 932 964 255 398 634
735 963 22C00 256 427 686748 , 964 005 262 441 688
760 21000 068 268 449 697
763 011 071 281 456 750
764 013 083 310 477 769
785 064 087 335 545 774
800 068 097 339 553 781I 809 075 101 344 606 786

25790 26585 27382 28334 29158
811 602 385 340 160
814 613 394 357 177
819 634 396 387 202
824 640 419 403 260
853 646 431 409 262
857 . 672 441 449 2851
859 676 447 451 308
861 688 456 456 311
865 723 462 468 313
880 i 742 471 488 326
895 744 522 501 329
933 748 533 503 389

. 948 751 . 572 510 417
954 756 575 513 455
982 790 604 520 457
992 815 621 527 462

26021 817 647 542 463
074 839 656 557 469112 845 675 589 471
130 850 678 595 476
153 883 679 630 478
157 884 696 633 488
159 911 713 653 499
163 917 ' 721 656 521
165 931 739 661 523
171 941 744 662 571
194 955 762 696 573
196 963 763 703 576
220 964 770 718 582
235 976 790 743 598
241 994 791 756 610
260 27019 792 757 620
268 035 813 758 623
275 038 815 763 624
277 057 917 772 684
280 062 920 786 719
281 069 952 804 731
310 119 953 848 749
318 127 966 862 753
337 162 979 873 788
352 172 987 892 795
358 182 991' 898 807
370 191 28002 922 810
373 195 009 925 825
377 199 024 926 840
391 201 044 931 861
397 206 ' 046 958 870
402 242 055 962 873
415 246 060 991 875
420 282 062 29016 884
427 298 071 021 907
442 309 089 040 922
446 326 203 067 930
459 339 236 079 940
512 340 273 080 944
520 343 284 092 947
542 359 285 125 967
554 361 310 143
565 366 315 154
574 378 323 157
Vinnestu izsniegšanas termiņš izbei-

dzas 1926. g. 13. janvārī, pēc kam visi
neizņemtie vinnesti paliek par labu.
biedrības nama fondam.

Loterejas komisija.

Rīgas pol. VIII iec. priekn. izsludina
par nederību pazaudēto Rīgas kafa apr.
priekšnieka kafa klausibas apliecību
Ns 12939, izd. 13. martā 1925. g. uz
Rūdolfa Kalēja vardu, dzim. 1883 g->
piederīgu pie Ilzenes p. 16667

iespiests valsts tipogrāfija.

Lāčplēša kafa ordeņa dome izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, 3. šķiras
Lāčplēša ordeni Ns 162. Tā vietā izdots
dublikāts. Atrašanas gadījumā no iodams
ordeņa domei. j] 17795

Ventspils apr. priekšn. pal. II iec.
izsludina par nederīgu kā pieteiktu par
nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi, .iz-
dotu no Aizputes pag. valdes 1920. g.
9. jūlijā, ar Nš 867 uz Annas Anša m.
Šenberg dzim. Pešak v. 16583

Salgales puksta tiesa,
ar šo paziņo, ka viņa

pārdos atklāti iiMbolisli
š. g. 30. novembrī, pulksten 12 diena.
Salgales pag., Rūnu mājās, par labu
Latv. lauksaimnieku ekonom. sabiedrībai
apķīlāto Teodoram Purmalim piederošo

vienu zāles pļaujmašīnu,
novērtčtu par Ls 120.—.

1 Priekšsēdētājs J. L i e k na.
17513 Darbvedis J. Brākšķis.
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Risas Ielu dzeīzscelu akc. s-ba.
Pamatojoties uz vērtspapīru modifikā-

cijas pagaidu noteikumiem 1920. g.
.23. apriļa .Vaid. Vēstn." Ns 97 un
1921. g. 17. janvāra .Vaid. Vēstn." Ņs18,
Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sabiedrī-
bas direkcija uzaicina zemākminēto sa-
biedrības akciju (par kufām paziņots,
ka viņas pazudušas) nezināmos turētā-
jus, uzrādīt tās 6 mēnešu 1 a j k ā,
skaitot no sludināšanas dienas.

Akcijas ā 100 rbļ.
20878/208S2, 26411/26430, 26447/26461,

26496/26500, 33876/33878, 60064 .. 600F0.
Gadījumā, ja šīs akcijas 6 mēnešu

laikā netiks uzrādītas, viņas skaitīsies
par nederīgām un personām, kufas pa-
ziņojušas par viņu pazušanu, tiks izdo-
tas jaunas akcijas.

Rīgā 23. novembrī 1925. g. 17553

ias solītis 1.1,jikšois
paziņo, ka 8. decembrī 1925. g., pulkst
10 rītā, Rīgā, m. Kalēju ielā Ns 19,

pārdos vairiHšane
Burcharda Ulbrfchta elektriskās ap-
gaismošanas piederumus, notaksētus
kopvērtībā par Ls 7c0—, par labu Sv.
Jāņa Ģildei.

Rīgā, 26. novembrī 1925. g.
17782 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 1. lec. priekšn.
paziņo, ka 7. decembri 1925. g., pulkst.
10 diena, kino .Moulin-Rouge" telpas,
Teātra ielā Ns 10, '

pārdos mMM
Eiženam Glazenapam piederošo elektr.
strāvas pārveidotāju, notaksētu par Ls
162.15, par labu 13. Rīgas kopējai dar-
binieku slimo kasei.

Rīgā, 26. novembri 1925.. g.

17784 Priekšnieks (paraksts).

Risas polic. 1. ieī. priekšnieks
paziņo, ka 7. decembrī 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Ūdensvada ielā Jfe 6,

dz. Ņs I,

liii laiiiiioleaia
Felgas MlronoviČ dzīvokļa iesārtu, no-
taksētu par Ls 342.91, par labu Iecavas
virsmežniecībai.

Rīgā,, 26. novembri 1925. g.
17783 Priekšnieks (paraksts).

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina rakstisku konkurenci
1925. g. 10. decembrī uz Kabeļ-

kastem, čuguna — 25 gab.
Konkurences sakums pulksten 10 no

rīta. _ Konkurences dalībniekiem jāie-
maksā 10°

^
drošības naudas no piedā-

vājumu vērtības. Tuvākas ziņas iz-
sniedz Dzelzsceļu virsvaldē, Gogoļa ielā
Nš 3, istabā 101. 2 17794

Rīgas polic. 3. iac priekšnieks
paziņo, ka 7. decembrī 1925. gadā
pulksten 11 dienā,Rīgā, Dzirnavu ielā 69

.pils. Hotlel Kān piederošo mētelļ, no-
vērtētu par Ls 6.— un kleiti, novērtētu
par Ls '2.90, piedzenot minētās sumas
per labu Rigps Jūfmalas pilsētas va!dsi,
kā dzīvokļa nodokli par 1924. g.

Apskatīt pārdodamo :mantu varēs pār-
došanss dienā- uz vietas

Rīga, 25. novembrī 1925. g. Ns 32091
17764 Priekšnieka v. (paraksts).

Rigas coi cijās 5. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 7. decembrī 1925. g.
pulksten 10 no rīta, Katrindambī t& 23

otu flfrupē pārdos
Arnoldam Godkalnam piederošo

dubultzeimeru,
novērtētu par Ls 1000.— Latvijas ap-
drošin. sabiedr. pret strādnieku nelaimes
gadījumiem, parādu segšanai

Pārdcdama mašina apskatāma pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 25. novembrī 1925. g.
17765 Priekšnieks (paraksts).

Biedrības „Vereln der Deutschen iu
Kurļanl"

likvidācijas komisija ar šo paziņo, ka ar
iekšlietu ministrijai' atļauju 1925. g.
19. dec, pīkst. 12, Rīgā, Skolas ielā 11,

notiks

delei&tn supalre
ar sekošu dienas kartību:

1) Paziņojums par līdzšinējo .Verein
der Deutschen in Kurland" likvidā-
cijas komisijas darbību.

2) Triju jaunu _ likvidācijas komisijas
locekļu ievēlēšana.

3) Instrukcijas izdošana paātrinātai
likvidācijas izbeigšanai. 17787

Likvidācijas komisijas vārdā:
E. von der Briiggen. H. Roscius.

BFiiiii-flalfiias^soīfalirlāsaidjo
sab 9dM valde,

Liepājā, Aleksandra ielā Ns 95
ar šo dara zināmu, ka pret akciju morti-
fecēšanu, kas izsludinātas par nozudu-
šām ,Vald Vēstn." Ns 110 19. maijā
1925. g. līdz šim nekādi iebildumi nav
celti un tamdēļ pamatojoties uz 23. apr.
1920. g. pagaidu noteikuriem par vērts-
papīru mortifikaciju §§ 3un 11. minētā
sabiedrība atzīst sekosās akcijas par
nederīgām:

, akcilss par 1X0 rbļ. katra

NsNs 23975/80, 23952/54, 17626,
30560/2, 19452/6, 21691/3, 2180"/80>,
23396/9, 23400, 23580/2, 80001/82230,
90001/920 0, 82551/82635, 960017100-00,
82656/82948, 100001/104000, 82231/550,
92001/96000, 28611/25, 9282, 4137/8,
4370/2, 5443/5, 828", 12553/54, 11532/3S,
330,334, 865/72, 4163/4, 4631, 4785 88,
5885, 5914, 5945, 8011/20, 9953/92,
15933/39,2493/2502, 26363/77, 56098/160,
9091/5, 45621/5.

17455 . Valde.

Osrai tirdzaīEcībasi lipiota akc In sabiedrības
Ailance uz 30, jūniju 1925. g.
A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls

Kustams īpašums .. .. . 5,543.74 Akciiu kapitāls 100,000.—
Skaidrā naudā . . . . 3,350.88 Kreditori 40,900.29
Preces 62,218.72 Peļņa 3,972.24
Vekseļi 3 ,587 39 .
Debitori , 57,171.80

15.3 872.53 153,872.£3.

Peļņas un zaudējumu nonts.
Debets. Kredīts.

Vispārējie izdevumi . 6.',338 98 Brutto peļņa no pārdotām
Inventāra norakstījumi . 615.97 spuldzēm . .. 70,593.53
Apšaubāmi debitori . 466.34
Nodokļi 2,200.—
Peļņa ..... . . . . 3,972.24 . " ? .

70 593.53 7.0,593.53

17341 Valde..

nederīgām un izsniegs nozudušo akciju
vieta jaunas -akcijas.

Akcijas ā 100 rbļ.
31128 31137, 56264, 56965/56981

58448/58464.
Rīgā, 21. novembrī 1925. g.

17456 Direkcija.

iiiiiizstojiialiLs-lia.
18. mortlfikacLios saraksts.
Pamatojoties uz modifikācijas likuma

3. un 11. punktiem, Rīgas ielu dzelzs-
ceļu akciju sabiedr.bas direkcija ar šo
izsludina vispārības zināšanai,' ka pret
mortificējamām akcijām, izsludinātām
1925. g. 15. apriļa _ .Valdībai Vēstn/
Nš 82 par zudušam, līdz šim vel
nav iebildumi celti un tamdēļ, pamatojo-
ties uz minēto mortifikacijas likumu,
Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sabiedrības
direkcija atzīs izsludinātās akcijas par

Maksāt nespējīgas parādnieces

Sīgas aunama no oaiiiabias
akciju sabiedr. konkursa valde, Rīgā,
Aspazijas bulvāra 3, _dz. 7, tāļrun. 4-29,
ar šo uzaicina maksāt nespējīgās parād-
nieces „Rīgas armatūru un mašinfabr."

akciju sabiedrības kreditorus uz

pili Miii miti,
kufa not_ks š. g. 11. decembrī, pīkst. 7

vakara, Rīgas apgabaltiesas telpās.
Dienas kārtība:

1) pretenziju pārbaudīšana,
2) darba algas izmaksāšana,
3) jautājums par maksāt nespējīgās

akciju sabiediībās valdes apcieti-
nāšanu,

4) dažādi saimnieciski jautājumi un
5) daž di jautājumi.
Konkursa valdes priekšsēdētājs :

17788 zvēr. adv. (paraksts)..
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