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Rīkojums Nr. 32
par Latvijas dzelzsceļu Ale-
ksandra vārtu stacijas ieslēg-
šanu tiešā Latvijas-Lietavas

preču satiksmē.
Latvijas-Lietavas tiešā preču satiksmē

ieslēgto Latvijas dzelzsceļu staciju sa-
raksts 1922. g. 28. marta rīkojumā Ns 100
.Par Latvijas-Lietavas tiešo satiksmi pa-
pildināms ar Latvijas dzelzsceļu staciju
«Aleksandra Vārti", skaitot no 1925. g.
10. februāra.

Pagaidām Aleksandra vārtu stacija
ieslēgta Latvijas-Lietavas tiešā preču sa-
tiksmē vienīgi pilnkravu vagonu operā-
cijām, visi pārējie tiešās satiksmes sūtī-
jumi pārkraujami Šķirotavas stacijā, ieka-
sējot no preču īpašnieka pārkraušanas
izdevumus, saskaņā ar pastāvošiem tari-
fiem. Sīku un gabalu sūtījumu adresē-
šana no un uz Aleksandra vārtiem ar
pasažieru ātrumu nav pielaista.
Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.
Finansu direktora vietas izpildītājs

J.Leitis.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Saskaņā ar protokola 5. pnt., kurš

pielikts pie Latvijas-Krievijas dzelzsceļu
konvencijas 4. nodalījuma IV. panta,
visas muitas, akcizes un administratīvās
procedūras un formalitātes uz precēm,
kas eksportējamas no Latvijas uz S S.SJR,
nokārtojamas galīgā veidā Rīgā, pie kam
uz robežu Latvijas muitas preču pārbau-
dīšanu vairs neizdara. Ievērojot šo,
Rigas muitas valde paziņo, ka turpmāk
visas uz S.S.S.R. eksportējamās preces
muita pārbaudīs un plombēs pie nosū-
tīšanas Rīgā.

Pamats. Muitas departamenta raksti
no ll./XII. 1924. g. Ns 22558 un
no 28./L 1925. g. Ne 1533.

Rīgas muitas valdes
priekšnieks Krūmiņš

Kanclejas pārzinis Šu b e r g s.
Eksportnodaļas vadītājs (paraksts).

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa , pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26 pantu, paziņo, ka saskaņa ar iekš-
lietu ministra š. g. 4. februāra lēmumu
ir reģistrēti politiskās partijas .Progresīvo
darba ļaužu partija" statūti un programa.

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

Darbvede A. Lukševitc.
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Valsts Prezidenta rīkojums
1925. g. 5. februāri

Nr. 373.
Atļauju bij. ārkārtējam sūtnim un piln-

varotam ministrim Parizē Dr. Oļģertam
Grosvaldam nēsāt viņam piešķirto
Francijas Goda Leģiona virsnieka ordeni.

Pamats: Not. p. ārv. ord. uti c. goda
zīm. 1. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Ārlietu ministrs Meierovics.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma 2. da-

ļas 137. panta par preču zīmēm, paziņo,
ka izdotas apliecības par sekošo preču
zīmju vienīgo lietošanas tiesību:

jsfs 2070. Firmai E Merck, ķimiski-
farrcaceitiskai fabrikai Daimstadte, Vā-
cijā _ vārds aTannoform* — ķimiskiem
produktiem mediciniskiem un higiēniskiem
nolūkiem, farmaceitiskiem un drogu pre-
parātiem.

Ns 2071. Firmai Naamlooze Venno-
otjchap Maatschapij Ago tot het Ver-
werken, Veredelen en Drogen van Hout,
Ter-Apel, Holandē — vārds .Cornuloid"
— kosa šķirnēm, kuras mechaniskā jeb
ķimiskā ceļā komprimetas, finierim.

Ns 2072. A. Thalam, Rīgā — vārds

.Libella" — ziepēm, lilijas pienam, krē-
miem, pūderim, šmiņķiem, briljantinara,
matu pomadei un zobu krēmam.

Ne 2073. Tam pašam — vārds „Tri-
chols" — matu pomadei, briljantinara,
matu ūdenim un citiem matu kopšanas
līdzekļiem.

Ns 2074. Otto Baltiņam, Rīgā — vārds
.Parazitnid" — kukaiņu iznīdēšanas lī-
dzeklim.

Ns 2075. J. Kantor, Rīga — zīmējums

ar vārdu .Mici" — nažu pulverim.
Ne 2076. A. G. Rutenberga _ tabakas

fabrikai, Rīgā — zīmējums (kārava de-
viņi) ar uzrakstu .Kāite" — papirosiem.

jsfo 2077. Tam pašam — zīmējums
(kārava desmit) ar uzrakstu .Karte" —
papirosiem.

Ns 2078. Tam pašam — zīmējums
(kārava dūzis) ar uzrakstu ,Karte" —
papirosiem.

N» 2079. Tam pašam — zīmējums
(krusta deviņi) ar uzrakstu „Kāite" —
papirosiem.

Ns 2080. Tam pašam — zīmējums
(krusta desmit) ar uzrakstu .Karte" —
papirosiem.

Ne 2081. Tam pašam — zīmējums
(krusta dūzis) ar uzrakstu .Karte" —
papirosiem.

Ne 2082. Tam pašam — zīmējums
(hercena dūzis) ar uzrakstu .Karte" —
papirosiem.
r Ne 2083. Tam pašam — zīmējums
(hercena desmit) ar uzrakstu ,Karte" —
papirosiem.

Ne 2084. Tam pašam — zīmējums
(hercena deviņi) ar uzrakstu .Karte" —
papirosiem.

Ne 2085. Tam pašam — zīmējums
(piķa dūzis) ar uzrakstu .Karte" — pa-
pirosiem.

Ne 2086. Tam pašam — zīmējums
(piķa desmit) ar uzrakstu ,Karte" —
papirosiem.

Ne 2087. Tam pašam — zīmējums
(pīķa deviņi) ar uzrakstu .Kārie" —
papirosiem.

Ns 208fc Wasa Angbageri Aktiebolag.
Somijā — zīmējums ar vārdu .Alfa" —
maizei.

No 2089. Ķimiski-teckniskai laborato-
rijai .Zvaigzne" A. Viškers & B-dris,
Rīgā — zīmējums ar uzrakstu .Lesii-
Feniks" — veļas sārma pulverim.

_Ns 2090. Firmai .Sokol", Rīgā —
vārds ,Eros"— apavu sprodrināšanas
līdzeklim.

Ns 2091. Firmai .Metallurg" Rīgā —
zīmējums (divas cauruli stiepjošas figū-
ras) svina caurulēm, svina skārdam, svina
plombām, svina stiepuļiem, babitam,
Iedējamai alvai un svina skrotīm.

No 2092. Techno-ķimiskai laboratorijai
Hempels & Stals, * Liepājā — vārds
.Gloria" — apavu krēmiem, līmei, gumijas
un citiem ķimiski-tečhniskiem ražojumiem.

Ns 2093. Tam pašam — zīmējums
(saule) ar_ monogramu .HS" — tām pa-
šām precēm.

Ne 2094. J. Purmaliro, techno-ķimi.-ka
laboratorija .Atoms", Rīgā — zīmējums
(mefistofels) ar uzrakstu .Atoms" — lopu
pulverim, tintes izstrādājumiem, zimog-
krāsām, lakām, gumiarabikam, cigoriņiem,
graudu un iesalu kafejai, zābaku krēmiem,
lakai, un citiem ādas smēriem.

Ns 2095. Guest Keen & Neltlefolds
Ltd , Londona, Anglijā — vārds .Nettle-
folds* — skrūvēm, uzgriežņiem, riepu
piestiprinātajiem, bultām, kniedēm, nag-
lām, paplāksnēm, ēzēm, skrūvgredzeniem,
korķa skrūvēm, naglām, neapstrādātiem
dzelzs gredzeniem.

Ne 2096. The Asiatic Petroleum Co.
Ltd., Londonā, Anglijā — zīmējums ar
vārdu .Shell Brauci" — svecēm, ap-
gaismošanas, sakarsēšanas un smēreļļām
un taukiem, motoreļļām un mo'orf piniem.

Ne 2097. Vibe Hastrups kemiske
Fabrikker ved Betty Vibe Hovvitzvej 52,
Kopenhāgenā, Dānijā — vārds .Diaaaat"
— metāla spodrināšanas pomadei.

Ns 2098. Gebruder Junghans, A. G.
Schramberg, Vācijā — zīmējums (astoņ-
stūraina zvaigzne) ar uzrakstu .Jung-
hans" — pulksteņu mecharjj'smiem, pulk-
steņu kastēm un ciparu plātnēm.

No 2099. PopoifG. m. b. H, Beilinē,
Vācija — zīmējums (Kremļa skats) —
tējai.

Ne 2100. Tam pašam — zīmējums
(Kremļa skats) — tējai.

Ne 2101. Tam pašam — vārds,Kremļ"
— tēj^i.

Ns_ 2102. Tabakas fabrikai .Rīga",
Liepāja — zīmējums (trīs zvaigznes) —
smēķējamai tabakai.

Ne 2103. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu .Stella" — pīpju tabakai.

Ne 2104. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu .Konzums" — pīpju tabakai.

No 2105. Velosipēdu fabrikai G. Eren-
preis & Bdrs, Rīgā — vārds .Omega" —
lauksaimniecības mašīnām, velosipēdu
daļām un piederumiem, gataviem velo-
sipēdiem un motocikletiem.

Ne 2106. Tam pašam — zīmējums
(velns uz velosipēda riteņa) ar vārdu
.Omega" — tām pašām precēm.

No 2107. Tam pašam — zīmējums
(burti E. B. R.) — lām pašām precēm.

No 2108. Firmai .Suchard S. A.
Neuchatel - Serrieres, Šveicē — vārds
.Velma" — šokolādēm, kakao un sal-
dumiem.

Ne_ 2109. Tam pašam — vārds .Milka"
— tam pašām precēm.

Ns 2110. Tam pašam — vārds „Ca-
fol"a" —" tām pašām precēm.

N» 2111. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu „P. H. Suchard" — tām
pašžm precēm.

Ns 2112. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu .Suchard's Milka* — šoko-
lādēm, kakao, cepumiem, barības un
baudu līdzekļiem, ziepēm, parfimerijām,
tualetes piederumiem, tabakai un visāda
veida tabakas izstrādājumiem.

Ns 2113. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu .Cafola"—šokolādei, kakao,
saldumiem un konditorejas precēm, ba-
rības un baudu līdzekļiem, kafejai.

Ns 2114. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu .Suchard's Velma" —
šokolādei, kakao, saldumiem, konditorejas
precēm, barības un baudas līdzekļiem un

M tiesa pai .Valdības Vēstneši* sākot no l. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija _. ......— . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — . 7 ,

Latvijas valdības *&& oficiāls laikraksts
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlgām 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 ,

^B

Valsts zemes fonda ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 58. *)
(72. turpinājums.)

Visi šinī sarakstā nosauktie nekustamie īpašumi atrodas Valmieras pilsētā un viņu
agrākais īpašnieks ir Valmieras ev.-lut. draudze.
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5283. 201 Diakonats .Veidenhof". No *ās atdalītie obroka zemes
5284. 204 Sarga gabals Ne 204. gabali:

No diakonata.Veidenhof « atdalītie 5316- 175 Zemes gabals Ns 9 Un 7b
obroka zemes gabali: 5317. 169 „ . Ns 41 un 42

5285. 209 Zemes gabals Ne la. 5318. 170 , , » NssnoNs40
5286. 241 . „ Ns 7. 5319. 171 „ . Ns V» gr- 40
5287. 242 . . Ns 30. 5320. 168 „ * Ne 37,38,39
5288. 243 , „ Ne 3c. 5321. 172 , „ NsVsnoNeSO
5289. 246 , . Ns 4. 5322. 173 „ . Ne 36, 35a.
5290. 248 , „ Ns 2c. 5323. 174 „ „ Ns 25.
5291. 249 , . Ns 3a. 5324. 176 . . Ns 16 un 17
5292. 255 , „ Ne 3b. 5325. 177 . . Ns 13 un 19
5293. 263 , „ Ns 1. 5326. 179 „ „ Ns 15 un 18
5294. 268 „ . Ne 28. 5327. 208 . Ne 20.
5295. 311 „ , Ns 14. 5328. 212 , „ Ns 19.
5296. 312 „ . Ns 8a. 5329. 237 . „ Ns 31 un 32,
5297. 313 , „ Ns 8b. 5330. 256 „ „ Ne 23.
5298. 315 „ „ Ne 10. 5331. 257 „ „ Ns 24.
5299. 324 „ „ Ns 16 un 17. 5332. 258 , . Ns 26.
5300. 59 . „ Ns — 5333. 259 „ , Ne 17.
5301. 180 „ . Ne 11 un 12. 5334. 216 . „ Ne 41a.
5302. 183 „ . Ns 11. 5335. 254 , „ Ns 10 un 12,
5303. 206 . , Ns 12. 5336. 267 . . Ns 13a.
5304. 211 . . Ns 6 5337. 268 . „ Ns 28.
5305. 212 „ . Ns 19. 5438. 276 „ „ Ne 1.
5306. 215 . „ Ne 13a. 5339. 252 „ . Ne 22.
5307. 214 . , Ne 2. 5340. 253 „ „ Ne 29.
5308. 217 . „ Ns 2a. 5341. 261 „ . Ns 32 b, 33,
5309. 218 . „ Ne 2a. 34b,35bc,
5310-. 219 „ . Ns 1.3. 5342. 340 „ „ Ne. 7a, 8.
5311. 247 „ . Ns 4a. 5343. 239 . „ Ne 2 b, 3, 4,
5312. 264 . . Ne 7a. 5, 6,
5313. 265 „ „ Ns 4b. , 5344. 244 „ . Ns 27.
5314. 266 . Ns 3. 5345. 202 Putriņu mājas.
5315. 203 Draudzes skolas zeme.

(Turpmāk vēl.)
1925. g. janvārī. Zemkopības ministrs H. Celmiņš.

Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.
Mērniecības daļas vadītāja vietā E. D a u g u 1 s.
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39,140, 146., 170, 171, 172, 173, 181,182, 186, 187, 197,198,228, 229, 255, 267, 273, 280,
281, 287, 1925. g. 12, 13. un 14. nnmuios



dzērieniem, ziepēm, parfimerijām, tua-
letes piederumiem, tabakai, un tabakas
izstrādājumiem.

Ns 2115. Farbenfabriken vorm. Friedr.
Bayer & Co., Vācijā — zīmējums (spār-
nots lauva) krāsošanas līdzekļiem, far-
maceitiskiem un ķimiski - techniskiem
produktiem.

Ne 2116. The Quaker Oats Companv
Roterdamā, Holandē, — vārds .Cedar"
kviešu miltiem, auzu miltiem un auzu
miltu produktiem un makaroniem.

Ns 2117. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu .Cedar" — tām pašām precēm.

Ne 2118. Farbenfabriken vorm. Friedr.
Bayer & Co, Vācijā — vārds „Bayer" —
ārstniecības līdzekļiem cilvēkiem un lo-
piem, ķimiskiem un ķimiski — farma-
ceitiskiem produktiem un preparātiem,
visāda veida krāsošanas līdzekļiem, de-
zinfekcijas līdzekļiem, konzervēšanas lī-
dzekļiem, parfimerijām.

Ns 2119. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu .Agricult Bayer" — tām pašām
precēm.

Ne 2120. J. D. Riedel, Akc. Sab.,
Berlinē, Vācijā — .Pereat" — ārstniecī-
bas līdzekļiem cilvēkiem un lopiem, ķi-
mi:kiem produktiem, drogu precēm, far-
maceitiskiem produktiem un kukaiņu
pulverim.

Ne 2121. E. Merck, ķimiski - farma-
ceitiskai fabrikai, Darmstadtē, Vācijā —
vārds „Perhydrit" — ķimiski - farma-
ceitiskiem preparātiem.

Ne 2122. Farbwerke vorm. Meister
Lucius & Bruening, Akt. Ges. Hoechst
p. Mainas, Vācijā — zīmējums (pūķa
galva) — dzīvnieku un augu iznīcinā-
šanas līdzekļiem, dezinfekcijas līdzekļiem,
ķimiskiem produktiem medicīniskiem,
higiēniskiem un zinātniskiem mērķiem,
ārstniecības līdzekļiem, farmaceitiskām
drogu precēm un preparātiem.

Ns 2123. Pearson & Co, Akt-Ges.
Hamburgā, Vācijā — vārds .Lactagol"
— ķimiski-farmaceitiskiem preparātiem

un ražojumiem, ārstniecības līdzekļiem,
gaļas ekstraktiem, žāvētiem augļiem,
šokolādei, kakao, zago, risa, barības
miltiem, medicīniskām eļļām.

Ne 2124._ Philips Gloeilampenfabriken,
Eindhovenā, Holandē — vārds . Philips"
— stikla un balta māla precēm, elektro-
tehniskiem aparātiem, mašinām, kā ari
šo aparātu un mašinu daļām.

Ne 2125.JosephCrosfield & Sons,
Ltd., Anglija — zīmējums (piramide) ar
uzrakstu .Pyramid", visāda veida ziepēm,
tīrīšanas, veļas mazgāšanas līdzekļiem,
parfimerijām, tualetes piederumiem,
pieparatiem zobu un matu kopšanai.

Ns 2126. Friedr. Krupp, Akt.-Ges.
Essena, Vācijā — zīmējums (trīs
gredzeni) ar uzrakstu .Krupp" dažādām
precēm.

Ns 2127. Velocipedaktiebolaget Lind-
blad, Zviedrijā, vārds „Drott" — brau-
camiem riteņiem, to daļām un visāda
veioa gumijas precēm.

Ns 2128. Tam pašām — vārds .Cres-
cent" tam pašām precēm.

Ne 2129. Farbwerke/Meister Lucius
& Bruening, A. G. Hoechst a./M„ Vācijā
— vārds .Dolantin" — kimiski-farmacei-
tiskiem preparātiem.

Ne 2130. Societa Generale Delle
Conserve Alimentari Cirio ' Gia P. C.
Cirio - Bandini - Narizzano & Signorini,
Feduccio pie Neapoles, Itālijā — vārds
«Cirio" — augļu un augu konserviem.

Ne 2131. J. Vaičulenam, Rīgā zī-
mējums ar skaitli 500 — visāda veida
ādas precēm, botiem,_ galošām, zābaku
krēmiem, ādas konservējamiem līdzekļiem.

Ne 2132. Dr. phil Ottomar Heinsius
v. Mavenburg, Dresdenē, Vācijā —
vārds „Tuberan" zābaku krēmiem, ādas
krēmiem, ādas konzervējamiem līdzek-
ļiem, boniervaskam, pernicai un krāso-
tāju krāsām.

Ns 2133. V. Rapoportam, konservu
fabrikai .Diana", Rīgā — zīmējums ar
uzrakstu .Diana" — zivju konserviem.

Pamatodamās uz tā paša likuma
2. daļas 5. nodaļas 140. panta 3. p. no-
teikumiem, rūpniecības departaments pa-
ziņo, ka skaitāmas par nederīgām se-
košas apliecības par preču zīmju vienīgo
lietošanas tiesību.

Apliecība Ne 120 izdota 1922. gada
3. maijā Akc. Sab. .Atoms", Rīgā — uz
preču zīmi .Atoms Rīga".

Apliecība Ne 388 izdota 1922. g. 6 sep-
tembri firmai Ferd. Marx & Co, Hanno-
verē, Vācijā uz preču zīmi,.Aka".

Apliecības Ns 391, 392 izdotas 1922. g.
25 augustā Akc. sab. .Edolco", Kopen-
hāgenā, Dānijā uz preču zīmēm .Edolco"
un .Edolco".

Apliecība Ns 467 izdota 1922. gada
6. septembrī Korpelim Judinam, Rigā —?>
uz preču zīmi .Union".

Apliecības- Ne 1066,1089, 1132 izdotas
1923. g. 4. jūlijā tab. fabr. .Lafenne*
Rīgā — uz preču zīmi „Ali", .Special"
un .Tarzans".

Apliecība Ne 1082 izdota 1923. g.
12. jūlijā J. Kaplanam & A, Alperovi-
čam, Rīgā — uz preču zīmi .Alfa".

Apliecība Ns 1107 izdota 1923. g.
7. augustā J. Friedmann, firma .Luna",
Liepājā uz preču zīmi .Luna*.

Apliecības Ns 1116, 1117, U18 un
1119 izdotas 1923. g. 7. augusta sabie-
drībai .Olm", Liepājā uz preču zīmēm:
.Valzivs", .Jūras lauvas", .Narvala* un
„Cystophora".

Apliecība Ne 1121 izdota 1923. g,
12. jūlijāķim. fabr. .Līgo" A. Gudrais un
H. Kazimirs, Rīgā uz preču zīmi .Kaija".

Apliecība Ne 1099 izdota 1923. g.
12. jūlijā Baltijas vilnas manufaktūra*
sabiedrībai^ „E. Dzirne, Rozentals un
Bdri", Rīgā uz preču zīmi .Aitas".

Apliecība Ne 1174 izdota 1923. g.
7. decembrī Komand. sab. .Latvijas
Raugs", L. Eiche un bdri, Rigā — uz
preču zīmi .Latvijas Raugs".

Apleciba Ns 1178 izdota 1923. g.
19. septembrī M. Mateson, E Fe'dhuhn

B. Resnikovitz, Rīgā — uz preču zīmi
.Latvar".

Apliecība Ns 1488 izdota 1924. g.
15. . martā Fin. izstr. fabr. sab. . Ben-
blau", Rīgā — uz prečj zīmi . Samson".

Departamenta direktors J. VāgeU
Patentu valdes priekšnieks J. Purics. t

-

Personu saraksts, F

kuru meklēšana izbeigta Nr. 105, «
(2. turpinājums un beigas.) 3

3547. Miller, Jānis-Teodors Mārtiņa ļ
dēls. — Kriminālās pāivaldes Rig« <i

nodaļas rīcībā (132-24-X). — 11545 24.g. ir
3548. Naglis, Antons Matīsa d. - ļļ

Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšniek!
^1925. g. 3. janv. telefonograma M ' ji

(53-24-IV). — 10861/24. g. H
3549. Naglis, Antons «Matīsad.-Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšniek ai

1925. g. 3. janv. telefonograma Ns3 .-vi
(53- 24-1V). — 10853/24. g.

3550. Neilands, Augusts Krišjāņa i
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļai 2.
rīcībā (62-24-IV). — 11546/24. g. R

3551. Ozols, Jānis Jēkabad.-Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925/ i p:
7. janv. raksti Ns 2032, 3600-, 5435/23.
(75-24IV). - 1113b724. g._ ™

3552. Parpus, Vaclavs Ādama d. " K
Jelgavas apr. priekšnieka 1924.
29. dec. raksts Ns 2004/1. (178-24-X).' *>.
10214/24. g. , £

3553. Putniņ, Milda Mārtiņa m. -tie
Kriminālās pārvaldes Pigas noda|» lai
rīcībā (20-24-lX). — 9184/24. g. sa

3554. Rudzīt, Eduards Jura dēls. '
^Rīgas pilsētas 9. iecirkņa mietttesfl! vil

1924. g. 29. decembra raksts Ks»
(199-24-X). - 11478/24. g.

3o55. Rumbin, Anna Vikenlija »• 20,
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 192*.

^ R
1. dec. raksts Ne 4568 (202-24-A).
H559/24. g. ' .ļt

3556. Strauss, Leo Kārla dēls. -
gavas apr. priekšnieka 1925. g.

2 "

Saraksts Nr. 6 aizsargu mežiem, dabas pieminekļiem un parkiem.

NeKs , A^rintu Platība ha Aizsargu kategorija īss motivējums Tagadējais īpašnieks
pēc Objekta nosaukums Aprūci»

kārtas
^ ; '. ________^^—w—

IHaaVas 2.14 Parks Dabas krāšņums Valsts
1. Langervaldes parks JC g

6.20 „ « Petermuižas pag. sabiedrība
2. Petermuižas paiks ? 3j2 Parks un aleja . „ Lauksaimniecības biedrība
3. Tetelmindes muižas parks ? 2^31 Parks „ „ Jelgavas vidusskola
4. Valdekas pils parks " 7^2 . . . Jelgavas pilsētas valde
5. Ozolmuižas parks * Z2.7§ Aizsargu mežs Lielupes plūstošās smilts no- Valsts
6. Ložmetēju smilšu kalni » stiprināšana

Rai1c.i,no 0 920 Aleja Dabas krāšņums Brāļu Tepieru jaunsaimniecības
7. Liel Iecavas muižas ozolu aleja tsausKas NgN>g

^, , Tēsu 2.60 Parks „ Valsts
8. Raunas Tanīs kalns ^«u

500 Dabas krāšņums
9. Palsmanes parks SSSfvpita apm .7.- „ . 7 Jaunsaimnieki NeNe31, 37, 29

10. Dagdas m parks VeSls 8.92 ' Mežaparks „ . Valsts
11. ,Ēdoles Stumberkalns Ventspils o.»^

parksPlaters Zibergs
12. Kolupes muižas parks a?,S; 450 ' V I Tāšu-Padures pag. sabiedrība
13. Tāšu-Padures muižas parks

fEs 1204 Dabas piemineklis Dabas rezervāts Valsts
14. Pildas ezera 4 salas , mazdh »*? r
15. 2virgzdienas ezera 5 salas .

;50 p
^ aļeja " Dabas krāšņums Par 'ka īp. Zakss, laukuma draudze

16. Ķempu muižas parks un baznīcas lau- Kigas, «•«« ,t » ' *
kūms ar aleļām . 50 p k alejas . „ Jaunsaimnieki

17. Paltmales muižas parks ar alejām , 4.ou muks un aiej* . , .
^^18. Jaunpils muižas parks - £

" »
Jaunsaimniecība Ns 13 F

19. Ozolu birze pie Dzērves ezera Valkas 2.20 ? " Valsts fonds ?

2?' ĒlkflS9
Pa

žuburiem Usmas pagastā Ventspils Dabas piemineklis Dabas retums . Usmas pagasta sabiedrība

2
'

Dvietes rauižas parks U^sies 3.25 Parks Dabas krāšņums Dvietes pagasta skola
2i. uvietes muižas parīts Encha Volfa mantinieki
23. Inčukalna muižas parks Klgas 4 o.uu „ » „

24. Aleksandra parks pie Inčukalna stacijas „ ^1U » „
25. Mangaļu muižas parks „

<Tnn " " "
26. Carnikavas muižas parks . apm. 5.UU . » „

Daudzevas baznīcas draudze
27. Daudzevas mu žas Baznīcas kalns Jaunjelgavas 3.17 „ , . ļ}!i .?.

Mznicas draudze

28. Lazdu kalns Cesvaines pagastā Cē<u 3.00 Meža parks „ Valgs

29 Dignājas mežmuišas priedes Jaunjelgavas 2 83 Aizsargu mežs Plūstošās smilts nostiprināšana Valsts

™ Vadakstes muižasDārks Tukuma 3.45 Parks Dabas krāšņums Vadakstes pag. sabiedrība

31". RaratframžaJļa^ks Cēsu 4.00 . , ! Ramkas lauksaimniecības biedrība

32. Tiņģeres muižas pilsparks , Talsu 5.25 „ „ . vaists

33 Medzes muižas parks Liepājas 3.90 „ . _
34. Spāres novada aizsargu mežs Talsu 3.10 Aizsargu mežs Usmas ezera krasta nostipri-

nāšana
35. Zentenes muižas parks Talsu 19.80 Parks Dabas krāšņums „ _
36 Igātes muižas parks Rīgas 12.00 „ „ Jaunsaimnieki: Kneituns, Vītols, Ja-& K ' * niten, Alksnis
37. Gūdas grava uz Gaujas krasta . Valmieras 12.00 Aizsargu mežs Gaujas krasta aizsardzība Valsts un M. Erdmans

38 Kūka krāces 7.00 . » » » » ™- Lūsis
39! Nāves ieleja Šlokenbekas pag. Tukumā 12.00 Meža parks Dabas krāšņums Valsts
40. Landskoronas m. parks Ludzas 5.00 Parks „ ? „ V. Urtans un V. Stepulans

41. Vītiņu muižas parks Tukuma 0,93 , . Jaunsaimniecības Ns 57, 59 un 68
42. Raiskuma līcis uz Gaujas Cēsu 187 Aizsargu mežs Gaujas krastu aizsardzība, Raiskuma izglītības biedrība

dabas krāšņums
43. Amatas krasti pie Kārju dzirnavām „ 39,63 „ , Amatas krastu aizsardzība, Valsts un privātīpašnieki

dabas krāšņums

Mežu departamenta direktora vietā J. R o b e ž n i e k s.
Mežierīcības daļas vadītājs J. Ozols.

2. sekcijas vadītājs B i t n e r s.



vara raksts Ne 3446<I (351-24-X). _

3557. Siivestrovs, .Miķels Timoteja d.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas

r bā (476-24XI). - 11495/24. g.
3558. Švenč, Alberts Ignata d. —

1at„ales apgabala tiesas prokurora
iQ94 2 11. decembra raksts Ne 24984

J479-24-Xi). - 11498/24. g.
3559. Sondars, Francis Kristapa d. —

Latgales apgabala tiesas Daugavpils apr.
i <ec miertiesneša 1925. g. 7. janvāra
raksts Ne 418 (296-24-X). - 10226/24. g.

3560. Žubur*,_ Heinrichs Heinricha d.
__ Ventsp ils pilsētas policijas iec. priekš-
nieka 1925. g. 3. janvāra raksts Ns 6849
(125-24-VIII) - 11170/24. g.

3561. Tumaševič, Grigorijs Gabriela
,dēls. — Latgales apgabali esas kriminal-
nodaļas 1924. g 14. novembra raksts
X9 24223 (147-24-V1I1). — 11501.24. g.

3562. Tučas, Alma. — Rīgas policijas
11. iecirkņa priekšnieka 1924. g. 29. de-

cembra raksts telefonograma Ns 344
(142-24-VII1). - 11436/24. g.

3563. Terentjevs, Jēkabs Fenigditova
dēls. — Valmieras apriņķa priekšnieka

1924, g. 29. decembra raksti Ns 8033
,/130-23-Vf. - 8331 23. g.

3564. Tumanska, Anna Aleksandra
meita, -r- Rīgas prefektūras 3 nodaļas

1925. g- 5- janvāra raksts Ns 9928/22. g.
(125 24-VIII) . — 10793/24. g.

3565. Voroneckis, Leons Ludvika d.—
Kriminālās pāivaldes Daugavpils nodaļas
priekšnieka 1924 g. 7. decembra raksts
Ns 647/1 (223-24-X). — 1150224. g.

3566. Vilciņš, Kārlis Ilzes dēls —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
.31). decembra raksts Ne9917 (2l6-24-X). —
11361/24. g.

3567. Vasiljevs, Vasiļijs Paula d. —
Latgales apgabali Daugavpils apr. I iec.
rniert. 1924. g. 30 dec. raksts Ne 465
.(214-24-X>. 11260/24. g.

3568. Vjaksa, Pēteris Ādama d. —
Cēsu apr. priekšr. 1925. 9. janv raksts
No. 2068/24. (120-24-IX). — 10997/24. g.

3569. Vichrovs, Isidors Antropa d. —
Rēzeknes apr. priekša. 1925. g. 8. jan-
vāra raksts Ns 545 II (151-2MX). —
10145/24. g

Izlabojums:
.Vaid. Vēstn." 1924. g. 284. num.

izbeigt, mekl. pērs. sarakstā Ns 100,Nepēc
kaltas 3320 — Rozenfelda, Augusta An-
dreja d. meklēšanu izbeidz Rīgas 9. iec.
miert. ar rakstu no 1924. g. 17. nov.
zem Ne 68. — .Vaid. Vēstn." 1924. g.

238. num. p. 10970. -, (156-24-IX).
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. Tffentāls
Darbvedis A Zaķis

Latvijas bankas nedejos pārskats
uz 4. februāri 1925. g.

Aktīvā. Uti S. P a s i v i. Uti S
Zelts lējumos un monētas kasē un Bankas naudai zīmes apgrozībā . . 28,075,750 —

pie ārzemju emisijas bankām . . 23,359,118 24 Pamata kapitāls ... 10,259,656 97
Ārzemju valūta . 41,234,194 33 Rezerves kapitāla 961,879 22
Sudraba nauda . 813,857— Noguldījumi ..........5,189,19691
Valsts kases zīmes u.sīka metai,nauda 9,792,298 35 Tekoši rēķini 38,822,689 09
īsa termiņa vekseļi . . ... 47,010,635 16 Valsta rēķini 21,172,775 66
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 52,238,137 42 . depozitl 63,806,652 02
Citi aktivi _____ 9,126,66267 Citi pasivi . 15,286,303 30

183,574,903 17 183,574,903 17

Piezīme uz 4. februāri 1925. g. Latvijas bankas naudas zīn es apgrozībā par La 28,075,750 —
kuras nodrošinātas

1) ar lītu zeltu 2200 klg idivi tūkstoši divi simti klg., kas pēc paritātes 1 klg. =
Ls 3444,444 nodrošina . . 7,577,777 —

2 ar S 2.000.000,- (divi miljoni dolāriem), kas pēc $ paritātes 1/ =
1.5046 gt tu* zelta = Ls 5,18262, nodroStas. . 10,365,240 —

3) ai £407.958,—/— četri simti septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit
ajtoņam angļu mārciņām), kts pēc £ kursa £ 1.— = $' 4,7925;
I U = 1,5046 gr. tīra zeita vai Ls 5,18262, kas nodrošina __. 10, 132,733 —

Pēc 2. februāra 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem. Ls 28,075,750 —

Rīgā, 4. februārī 1925. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
20947 '

^
Galvenais direktors S v e d e.

Literatūra.
Apsīšu Jēkaba Kaksti. i. A.

Gulbja apgādib*, Rīgā.
J. Rainis Dzi,ve un darbi.

Biogrāfija un kopoti raksti. I. A. Gulbja
apgādībā, Rīgā, 1925.

. Šie abi ir lieli, ievērojami koprakstu krājumi, ko
sācis izdot A Gulbis sava apgādība. Abi apvieno
mūsu lielu rakstnieku darbus No tiem viens ir
mūsu patriaichaliskā laikmeta dzīves un gaia_ at-
tēlotājs, otrs dziļākas un plašākas un modernākas
dzīv s zīmētājs un tēlotājs.

Apsīšu Jēkabs palika ar vienu rāvienu
slavens ar saviem .Austiuma" klaja nākušiem !
vienkāišiem un tomēr dziļi valdzinošiem tēloju- ,
miem iz tautas dzīves, ka .Kaimiņi" , .Iegātnis",

„Pie pagasta "iesas", .Bagāti radi" u. t. t Vēlāk
tie iznāca Derīgu Grāmatu Nodaļas izdevumos,
bettagad sen vairs nebija dabūjami, jo visi bija
izpardoti. Tādēļ tagad ar prieku apsveicams mūsu
populāra un mīļa rakstnieka pirmais _kopoto rakstu iz-
devums, kas iznāk turklāt ļoti labā, viegli salasāmā
iespiedumā. Pirmo krājumu ievadaautora sniegtā auto-
biogrāfija ,No manas dzīves*, kas krājuma vērtību
ļoti pace _ Tajā rakstnieks parādās visā pilnīgumā
skaistuma un vienkāršam ā ar savu tīro dvēseli,
skaidro, nemāksloto valodu un sai.-tigo stilu.
Tagad Apsīšu Jēkaba raksti varēs atkal jo plaši
izplatīties skolās un mājās, kurās mūsu tautas
rakstniecību cienī.

Sevišķi grezns — tik grezns, kāds vēl nav
parādijies neviens mūsu rakstnieku rakstu kopiz-
devums — iznācis J. Rainis, viņa . dzīve un
darbi I". Tajā ievietota vispirms jo plaša, pama-
tīga un interesanti sarakstīta Antona Birkerta mūsu
liela rakstnieka biogrāfija, pušķota daudzām
ilustrācijām, no ktifām 15 atsevišķi pielikumi ir
tīrie mākslas iespieduma darinājumi. Tādus
līdz šim esam sastapuši tikai ārzemju krāšņos
izdevumos. Šis Rsiņa kopotu rakstu krājums
iznāk kā rakstnieka jubile'as izdevums, ko
viņam veltī uz šo gadu A. Gulbis, viņa rakstu
pastāvīgais apgādātājs. No paša rakstnieka dar-
biem 1. sējumā ievietoti sekosi dzejoļu krājumi:
Tālās noskaņas, ar ku[ii dzejnieks tūliņ ieguva
liela dzejnieka slavu, Vētras sēja un Jaunais spēks:
A. Niedra nosauca Raiņa dzeju, pēc pirmā krā-

J juma, par .kalnu, kas paceļas aiz pļavas, aiz
strauta un aiz nemierīgās liesmas — skaidri robe-
žodamies pret zilgano tāli ar saviem ozoliem,
iesarkušām kļavām, robaino egļu skumjām, vēja
plūkāto priežu spītību. . ." Viņš konstatē ari, ka
Raiņa jūtās ir tik lieliska dažādība, kādu ne-
atrodam ne pie viena no mūsu liriķiem.

Abus augšējos mūsu ievērojamo rakstnieku
jaunos kopizdevumus var silti ieteikt visiem mūsu
rakstniecības mīļotājiem un cienītājiem. Tie iegā-
dāti, greznos katra grāmatnieka grāmatu plauktu
un lasīti sniegs baudu prātam un sirdij.

t M. Arons.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Tallinā, 5. februāri. Igaunijas
parlaments ar visām balsīm
pret vienu šodien galīgi pie-

ņēmis likumu par mazākum-
tautību ku It u relo autonomiju.
Likuma saturs saskan ar Tautu savienī-
bas nospraustiem principiem.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas birzi, 1925. gada 6. februārī.

Devirei:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,77 — 24,89
100 Francijas franku . . . 27,75 — 28.30
100 Beļģijas franku .... 26,45 — 27,00
100 Šveices franku .... 99,J0 — 100,50
100 Itālijas liru 21,30 — 21,70
100 Zviedrijas kronu . . . 139. C0 — 140,35
100 Norvēģijas kronu . . . 78,50 — 80,10
100 Dānijas kronu .... 91,60 — 93,45
100 Čechoslovaķijas kronu . 15.1i» — 15,45
100 Holandes guldeņu . . . 207,70 — 209,80
100 Vācijas marku .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marku .... 12,93 — 13,20
100 Igaunijas marku . . . 1,32 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Vērtspapīri:
&°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98 — 100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķilu zī-

mes 96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s.

Zvērināts biržas maklers Th. Š u m m e r s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. g. 5. februāri.
1. Pieņem pārgrozījumus tarifos Smil-

tenes, Alūksnes, Valkas, Tukuma 1 daļas),

Jēkabpils, Aizputes pilsētu, Vecgulbenes,
Madonas, Strenču miestu un Siguldas
apbūves rajona valsts zemes fonda pie-
šķirto un piešķiramo apbūves gabalu
novērtēšana un izpirkšanas maksas no-
teikšanai un nolemj tos izsludināt pār-

: valdes kārtībā.
2. Saskaņā ar Saeimas š. g. 3 fe-

bruāra lēmumu uzdod:
1) finansu ministrijai saziņā ar valsts

kontroli, izstrādāt likumprojektu par
valsts budžetu izpildīšanas pār-
skatu apstiprināšanas kārtību un

2) finansu ministrijai pārveidot likuma
par kultūras fondu 2. panta b punktu
tā ka tas būtu dzīvē izvedams un
saskanētu ar principiem, uz kuriem
uzbuvčts līdzšinējais likums par
kultūras iondu.

Māksla.
Naciona'ais teatrs. Piektdien, 6. febr.,

pulksten ZVa vakarā Šekspira komēdija
«Spītnieces precības", kurā
daudz komisku figūru un jautras darbī-
bas. Sestdien, 7. februāri, Raiņa lielā
traģēdija „J āz ep s u n vi ņ a b r ā j[i",
kura ar agrāko spēku jājūsmina skatītā-
jus. Svētdien, 8 februārī, pulksten 2
dienā Holberga an_izi,ntais „Žūpu
Bērtulis". Pulksten 7'/a vakarā Šek-
spīra lielā traģēdija «Jūlijs C e z a r s".
Pirmdien, 9. februārī, aktieru rīkotais
lielais mākslinieciskais va-
kars ar ļoti plašu programu: joku
lugu, dziesmām, baletu, dekla-
mācijā m. Piedalās nacionālā teātra
pirmie spēki, operas solisti un balets.
Biru'a Skujeniek (ar recitacijām). Atli-
kums par latu nopietni slimajai darbi-
niecei — Elzai Dreier.

Dailes teatrs. Šodien, 6. februāri,
pulksten 7a8 vakarā, «Trīnes grēki".
Sestdien, 7. februārī, pulksten xļs8 vakarā,
«Karalis". Svētdien, 8. februārī,
pulksten 2 dienā, par strādnieku izrādes
cenām, .Pļāpīgas sievas" un
pulksten V»8 vakarā, «Trīnes grēki".
Otrdien, 10. februārī, pulksten 5 pēc
pusdienas skolnieku izrādē .Trīnes
grēki".

______

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties. Tik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1911. gada
3. janvārī Domopoles pagastā mirušā

panikas pagasta „Saces-Strēbel" mā-
jas ipašnieka Pāvila (Paula) Andreja

dēla Sulutaura (Sulataura)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-

riem un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no

si sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja_ minētā^ personas savas tiesības

^«gša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
^viņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 27. janvārī 1925. g. L. Ns 2036.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

?348 Sekretārs A. Kalve

izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas III. civilnodaļas

19. decembrī 1924. g. sludinājumā, .Vaid.
Vēstnesī" N° 289, valsts zemes bankas
lietā par nozaudēto obligāciju uz Liel-
straupes zemnieku .Muižniek Nš 43"
mājām — ieviesusies kļūda: ir iespiests
.obligācija par Ls 8(!(), ap,tiprināta
1923. g. 7. decembri", kas nepareizi,
vajaga būt un jālasa .Ls 8000", apstip-
rinātu 1923. g-, 7. dec. un t. t.

Priekšsēdētāja v. A. Vei dners.
2101i Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties lik. 2011., 2014. un 2019 p. p.

pamata paziņo, ka pēc 1913. gada
,februārī Rīgā mirušā Jaun-Lizuma

muižas zemnieku zemes mājas Lielpeter
? niškoļnaja) _fe 4211 mājas īpašnieka
A.rļa Pētera dēla Baltais ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo man-

tojumu, vai sakarā ar to, tiesības ka
mantiniekiem legatarijiem, fideikomisa-

'. kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
;,as minētai tiesai sešu mēnešu

skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja_ minētās personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepietejks, tad
VlIjas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

R'gā. 27. janvārī 1925. g. L.NŠ1879
Priekšsēdētāja v. A. Ve i d n e r s.

:' Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
P* civ. ties. lik. 2011., 2014 un 2019. p.p.

,; a paziņo, ka pēc 1919. g.,29 maija
in pagastā mirušā .Kalna-Briederek"

mājas īpašnieka PētejaJāņa dēla Viksņa
Ir atklāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai sakara ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai s e šu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgāt 27. janvārī 1925. g. L.NŠ1991.

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
20350 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz civ. pioc lik. 293., 295., 298, 301.,

309 311. P- P- pamata, _ uz tlzas

Muc 'eniek, dzim. Treifeld. lūgumu viņas

prasības lietā pret Frici Ferdinanda dēlu

Mucenieku par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītajai nav
zināma, ierasties tiesā 4 menesu laika
no šī sludinājuma iespiešanas dienas

Pie lūguma pielikti bērna dzimšanas

un prefektūras apliecības līdz ar no-

rakstiem

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa

uz civ proc. lik. 293, 295., 298, 301.,
309., 311 p. p. pamata, uz Hugo-
Gerharda Augusta d. Adlera lūgumu viņa
prasības lietā pret Vandu Elviru Otto m.
Adler, dzim. Dumperniek, par laulibas
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras dzives
vieta prasītajam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un noraksti. _

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

Rīgā, 22. janv. 1925. g. Nš 43566/664
Priekšsēdētāja b. E glīts.

20384 Sekretāra v Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
saziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. g.
21. februārī attaisīs un nolasīs 30. no-
vembrī 1924. gadā mirušās Amālijas
Jēkaba m. Šlosberg testamentu.

Jelgavā, 29.janvārī 1925.g.L.Nš 1150/25
Priekšsēdētāja v. F e 1d m a n s.

20816 Sekretārs K. Pussars.

Izlabojums.
Rigas apgabaltiesas reģistrācijas no-

daļas sludinājumā .Valdības Vēstnesi"
924. g , Nš 245. par centrālas savienības

.Konzums" darbinieku izglītības biedrības
reģistrēšanu ieviesusies kļūda: biedrības
m saukumā aiz misējuma izlasts vārds
. izglītības", ksmdēļ minētaissludinājums
ar šo tiek i labots lādā Kārta, ka ar ap-
gabaltiesas reģistrācijas nodaļas pag
gads 15. okt. lēmumu ir reģ. nevis .Cent-
rālās savienīDas ,Konzums"_ darbinieku
biedrība", bet gan .Centrālās savienības
.Konzums* darbinieku izglītības
biedrība".

Nod. p?rz. v i. L. B r u e m m e r s.
21f'10 Sek-etars Fridrichsons.

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

Rīgā, 27. janv. 1925. g. Nš 43657/835.
Priekšsēdētāja b. E g 1 i t s.

20514 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
īamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
īaziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. gada

21. februārī attaisīs un nolasīs 18 martā
1916 g. mirušā M'ķeļa Freiberga
testamentu.

Jelgavā, 29. janvārī 1925. g. L. Nš124,25
Priekšsēdētāja v. F e I d m a n s.

2082i Sekretārs K. Pussars.

?igas apg^oaltiesas . iecirkņa
t^esu izpildītājs

piztno, ka 21. februarT 1925. g.,pulksten
I0< dienā, Rīga, Varakļānu ielā Nš 1,
tvaika koku apstr Uašanas darbnīcās,
pārdos otrā ūtrupē Roberta B 1 a u
Kustamo mantu, sastāvošu no gateriem,
sist. .Titanik" un „Star"_ un lokomobiles,
fabr. Flo"ter_ kuri _no vērtēti parLs 18.800
un pirmā ūtrupē — no zāģētavas ie-
kārtas, zāģiem, ttuļu sliedēm un cit., un
novērtētu par Ls 1300.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
'pskatīt pārdodamo mantu, varēs pāt-
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. februārī 1925. g
20996 Tiesu izpild. J. Grinields.

as apgabaltiesas 3 iecirkņa
tfosu izpildītājs

saziņo, ka 18. februāri 1925. g., pulkst
10' 2 dienā, Rīgā, Stabu ielā Nš 55,
saldos Voldemāra Obrama kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un vilnas
krāsot āvas iekārtas, un novērtētu par
Ls 430.—

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

Rīgā, 5. februārī 1925. g.
20997 Tiesu izpild. J. Gr i n f e i d s.

?ig«* «poabaltiesaa 6 ieoirkga
tiesas izpildītājs

jāziņo, ka 12. februarT 1925. g., pulksten
10 diena, Rīgā, Brīvības ielā J* 6,
dārdos Eižena Golubova kustamo
siantu, sastāvošu no rieksta koka
rakstāmgalda un bufetes, un novērtētu
par Ls 250.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā art
ipskatit pārdodamo mantu, varēs pu-
tošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 27 janvārī 1925. g.
21000 Tiesas izpild. J. Z i r ģ e 1s.

?igas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs

aartņo, ka 12. februārī 1925. g., pulksten
10'/2 diena, Rīga, Lāčplēša iela Nš 70-a,
dz 13, pārdos P. Berlīna kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 670.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
jpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
dišanas dienā uz vieta?.

Rīgā, 31. janvārī 1925. g.
20999 Tiesu izpild. J. Grinfelds.

Rigas apgabaltiesas 3. ies
tiesas izpildītājs

paziņo, 'ka 20. februārī 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Blaumaņa
iela Nš 36, dz. 7, Kļaustiņa prasības
lietā, pardos

^
Kārļa Osiņa kustamo

mantu, sastāvošu no klavierēm, un no-
vērtētu par Ls 660.—

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

Rigā, 2. februārī 1925. g.
20998 Tiesu izpild. J. G r i n f e 1 d s.

Redaktors: M. Ārons.
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Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo:

1) ka pēc Rīgas apgabaltiesas 111. civil-
nodaļas pavēles no 9. decemb[a 1924. g.
ar Nš 322486, Rīgas hipotēku biedrības
Finansu ministrijas kredīta departamenta
un citu prasību lietas, kopsumā par
Ls 1952— ar °/o un izd. 14 martā
1925. g, pulksten 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē, uz

publisk. torgiem pārdos
Kaspara-Jēkaba Nikolaja d. Roce ne-
kustamo īpašumu., kurš atrodas_ Rīgā,
Mazjumpravas muiža, Bauskas ceļā Nš 36,
VI. hipot. iecirknī ar zemesgrāmatu re-
ģistra Nš 1353 (grupā 79, grunts Nš47)
un sastāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala platībā 2,76 desetinas ar
uz viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 160,^;

3) ka bez augšminētas prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 3800.—;

4) ka personām, kuras veļas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtešanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo īpa-
šumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemesgrā-
matu nodaļā.

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

_Visi papiri un dokumenti, atliecoši uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3. civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 4. februārī 1925. g.
21001 Tiesu izpildītājs J. Zirģels.

Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļa
paziņo, ka iirmas, kūjas turpmāk vēlētos piedalīties

fflPatltīhft uz elektrības iestādes transformatoru pasūtījumu
jUlcIllIUU šīs iestādes izmēģināšanai uz vienu gadu pa vienam tran ' fn *
Par transformatoru samaksās pēc izmēģināšanas laika notecēšanas, ja .'ļi
izrādījies par piemērotu. Ar šāda tipa transformatoriem turpmāk iirrr/ 1

piedalīties sacensība pie transi rmatoru pasūtījuma izdošanas.

Ofertes apliktas ar attiecīgu zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar
.Izmēģināšanas transformators" iesniedzamas līdz 18.februārimlolv*pulksten 12 dienā, Uzņēmumu nodaļas kancleja, Basteja bulv. io cS
teikumi turpat istabā Nš 20.

Rīgas apr. priekēn. pal. I. iec
paziņo, ka 20. februāri 1925. g., pulkst.
12 diena, Carnikavā, pārdos

publisko onlrāksoiišana
izskalotas no juras trīs vecas liellaivas
daļas un vienu četržuburu enkuru, apm.
75 klg smags.

Manta novērtēta Ls 6.—
Rīgā, 5. februārī 1925. g. Nš 398.

20961 Priekšn. pal. (paraksts).

Mita» apr. pilBKolfiīTniu
izpildot Rīgas apgabaltiesas 2 k*fl8. janvāra š. g. Ns 2340 rakstu
izpārdos vairāksoiīša
17. februarT 1925. g., pīkst. 10 5
pie savas kanclejas Valmierā S!ielā N°2, Augustam Vilci ņam armt'
vienu zirgu, novērtētu par Ls 2iv190 latu soda naudas piedzīšanai

Pārdodamais zirgs apska'ams &diena uz vietas.
Valmierā, 3. februārī 1925 g ļJ

20965 Priekšnieks (r ___'.|.''
lzluboluiīīl

Sludinājumi, iespestā Vak
Vēstnesī" š. g. 16. numuri zem tin "'
Nš 18792, _ Oeorgija Fedotova pases-
nozaucēta pase izd ta nevis uzGeo-
Jēkaba d. Fedo ova, kā nepaiet
spiests, bet Oeorgija Jēkaba "
Fedotova va'du.

Imantas pagasta valde ar šo iaļ»
par nederīgam sekošas noart
Latvijas iekšzemes pases:

1) Nš 621, hdotu noImantasmvaldes 23. _februarī 1922. g. uz Ķ
Jāņa d. Petersona vaida. 2) Jfc,
izdo' u i.o Dikļu pagasta valdes 15 >
192J. g. uz Emmas Pētera m. Kri
štein vārdj. 15;:

Rīgas pol. 7_ iec. pr-ks izsludina
neder. pils. Kārļa Kostantina Dano-.
dziv. Gertrūdes iela 58—2 rro
karakl. apl., izd. 21. nov. 1921 s
Nš 25857. ļļ

Rīgas pol. 5. iec. pr-ks izsludina
neder., ka nozaud. sekošas kajakl.
1) uz Jegora Andrejeva v., izd. no
zeknes kāja apr. pr-ka P. febr. 192,
ar Ns 1357 un 2) Kārļa Rinska v..
no Valmieras kara apr. pi-ka 25.i
I Q1 0 rr It? ? ? ?

nu uiaMiiisi! 7. ik.nu» izruna]
paziņo, ka 25. februārī 1925. g.,
puiKsien 10rītā, Rīgā, Tirgoņu ielā Nš 10,
p tļ d 0 s iirmas .Blumfeld un Kauf-
man" kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras, un novērtētu par Ls 2048

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

Rīgā, 21. jtnvarī 1925 g,
21003 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Jelgavas apgabaltiesas/Jēkab-
pils apriņķa tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. februārī 1925. g., pulksten
12 _ dienā, Daudzeva _ pag., .Kleimi ^-Sturīšu* mājas, Jēkabpils' apriņķī,
pārdos vairāksolīšanā

Jāņa Pavāra kustamo mantu, sastāvošu
no 2 govīm, 1 teles un 5 aitām, no-
vērtētus par Ls 280.—

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

Jēkabpilī, 3. februārī 1925. g.
210C5 Tiesu izpild. Ernstsons.

Rīgas pol 6. iec. priekšnieks
paziņo, ka 13. februārī š. g., pulksten
10 tītā, Rīga, Dzirnavu ielā Nš 126,
dzīv. 17,

ptt laiiHaoi
Joseļam Ābrama d. Gatiitikeļam pie-
derošas mēbeles: 1 buieti, 1 trauku
skapi ar spoguli un 1 trimo spoguli,
novērtētas kcpsuma par Ls 40, dēļ Rīgas
kopējai slimo kasei pienācīgās sumas
piedzīšanas, saskaņā ar 1 rajona darba
inspektora 15. decembra 1924. g. rak.tu
Nš 72295.
20891 Priekšnieks Šķ ē r s t i ņ š.

Rīgas polic. 7 iec. priekšnieks
16. februārī 1925. g.. pulksten 10 rītā,
Rīgā, Gertrūdes ielā Nš 62, dz 71,
izpārdos vairāksolīšanā
R. B e d e ļ a istabas mēbeles, novērtētas
par Ls 82,38, Rīgas kopēj, slimo kases
prasības lietā.

Rīgā, 2. februārī 1925. g. Nš 20893
20893 Priejcš jiieks(paraksts).

Jūrniecības depart. izslud. par zudušu
Latv. pils. Indiiķim Meļķa d. Kļava no
Jūrniecības depart. 1921. g. 22. nov. ar
Nš 21, izd. tālbraucēju stūrmaņa dipi.

19375

ligas apgabiltieiai 7. iet. liin izpildītais
paziņo, ka 10. februāri 1925. g.,pulksten
12 dienā, Rīgā, Tirgoņu ielā Ns 15,
veikalā, pārdos Kārļa V en c e ļ a
kustamo mantu,_ sastāvošu no kantor-
spalvām, un novērtētu par Ls 230.

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

Rīgā, 21. janvārī 1925. g.
21002 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Iii» apgabaltiesas 7. iet. tiem Izpildītai
paziņo, ka 16. februārī 1925. g.,pulksten
10 diena,_ Rīgā, 1. Smilšu ielā Nš 16,
dz. 3, pārdos Mendeja Sparbera
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
novērtētu par Ls 1060.—

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

Rīgā, 2i. janvārī 1925. g.
21004 Tiesu izpild. J. Kazubiern s.

Ktp transporti bataljona,
Rīgā, Pērnavas iela Nš 19, (Cēsu kazar-
mēs), 16. februāri 1925. g., pulksten 10,

pantos niHilaia
armijai neder, apmēram
1 11 ZIRGUS.

Latvijas apriņķa pašvaldības
pārstāvniecība

23. februārī 1925. g., pulksten 12 dienā,
Hīgas apr. valdes telpās, Lāčplēša ielā
Nš 24, dz. 4, izdos

sacensībā zirgu pasu
grāmatiņu izgatavošanu.

Piedāvājumi līdz ar darbu galīgiem
paraugiem un cenām iesniedzami slēgtās
aploksnes. Tuvākas ziņas sniedz katru
darbdienu no pulksten 1—2 dienā.

2P949 Pārstāvniecības prezidijs.

Milim mmluiM
pārdos 18. februārī 1925. g„ pulksten
12 diena, Krāslavas pag namā,

sekvestrētus baļķus
93 gabalus, Borovinas apgaitā, novērtētus
par Ls 312.— Izsoles sānumā jāiemaksā
10°/o diošibas naudas. Nauda par no-
solīto vienību jānomaksā uz vietas torgu
komisijā, pie kam 10°/o drošibas naudas
ieskai īs nomaksājamā sumļ par pirkto
vienību.
20974 Krāslavas virsmežniecība.

Gulbenes cīnmežnieciba
paziņo, ka sludinājuma par š.g. 18.februara
izsoli (nodrukāts ,V V " š. g. Nš 13)
pielaista kļūda, neatzīmējot atstājamos
numurētos kokus sekošās vienībās:

vienība Ns 35 atstājami 2 koki
. -Nš 36 , 18 „
. Nk 37 , 25 ,

Ns 38 . 3
20973 Gulbenes virsmežniecība.

RīDdS rtiiffloša«8 liti
54. kārtējāpilna.sapu'otrdien, 17. februārī 1®.
pul<s en 6 /2 va<., Vīlandes ielad,«'

Dienas kartība:
l)Pīrskatspar 1921 g. 2) Re*

ziņojums. 3) Budžets par «J
4) Valdes locekļu velēšana. W"
revidentu un iromi"ijas locekļu vei
6) Biedru uzņemšana. 7) EvenU-
vai bie ru priekšlikumi. 8)
jautāju ni.

Piezīme Ja nesa aktu »*
paredzētais (§ 26.) biedru skan>-

tiks sasaukti otra pilna sapui»
pašu dienas kātību, kura katra ga<"

gP«ntiesīga. ^j aļ»

Pabažu un apkārtnes ļauķjf
kooperatīvs .SKUDRA

dara zināma vispārībai, ka sa .
31. decembra 1924. g. P'lnaS
sapulces lētumu

Min 1110;
20923 _____-3

Nacionālais teatrs
Piektdien, 6. februārī, pulk ten ' .

»:fi>i*nieces preci^
Sestdien, 7. februārī, pulksten

^?Jāzeps un nš»*D

-"'s- <

Sludinājums.
Pamatojoties uz Rīgas apgabalfe

reģistrācijas nodfļas 19. decen:;
1923. g. Umumu,

tiek Muldēta
.Ķeču pagasti savstarpējas paliM
biedinās ugunsgrēku gadījienos", i:
dibināta 1886. gfidā.

Ja kādambūtu kādas pruības ni
biedrības, tās pieteikt biedrības lik
cijas valdei 1 mēneša laiki
izsl din'šanas dienas .Vcldības i
nesi". Vēlāk iesniegtas prasības U
pieņemtas.
20953 Priekšnieks (paraksti

Rīgas apr. priekSn. nel. I. iec.
paziņo, ka -20. februārī 1925. g., pulkst.
12 _ dienā, Rembates pagastā

^
Ķesteru

mājās, pārdos .

publisku vairāksolīšanu
Jānim Bērziņam piederošu

zirgu,
13 g. vecu, baltas spalvas, dēļ Ls 163,80
parada mākslīgiem mesliem piedzīšanas
saskaņā ar lauksaimniecības pārvaldes
rakstu ar N° 27045, 27. nov. 1924. g.

Rīgā, 5. februārī 1925. g. Ns 8841.
20960 Priekšn. pal. (paraksts).

Dzelzsceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina 16. februārī š. g., pulksten
12 dienā, rakstiskus t o r g u s uz .50 ton.

Vestfales vai angļu koks i piegādāšanu

saskaņā ar dzelzsceļu virsv ldes techn.
noteikumiem.

Cenas jāuzdod atsevišķi uz Vestfales
un angļu koksu franko Kiga, pie kam
dzelzsceļu virsvalde patur liesibu atka-
rībā no cenu starpības izvēlēties Vest-
iales vai angļu koksu.

Piegādes termiņš 7 dienas pec pasū-
tījuma saņemšanas. 2t013
v Piedāvājumi,, apmaksāti ar zīmog-
nodokli, iemiedzami slēgtās aploksnēs,
torgu dienā, 104. istabā_ Drošības nauda
iemaksājama 10°/o apmērā no piedāvātas
sumas Dzelzsceļu virsvaldes galvena kasē.

Tuvākas ziņas izsniedz llh). istabā. .

Varakļlnu virsmežniecība
paziņo, ka „V. V.* N» 23 no 30 janvāra
1925 g. pie iespiešanas ieviesusies kļūda,
kūja izlabojama sekosi: „torgi notiks ne
6. bet 16. februāri 1925. g, plk. 10 dienā,
Borkovas iec. mežniecības kancleja Va-
siļevā, bez tam torgu vienībā Ns 33 ir
nolikta pārdošanai ne atdala Ns 4, bet Ns 1.
20977 Varakļānu virsmežniecība

necietos virsmežniecību
paziņo, ka vietējos torgos 12. februārī
1925. g., izsludinātos .Vaid. Vēstn." š.g.
Nš Ns 11 un 20, solišāna sāksies ar

30°/o pazemhā urnu
pret izsludināto noveitējumu.
20978 Vecsalaces vlismežniecTba.

Rīgas niEdite Mēdi
pttiējyiDiiM
20. februāri 1925_ g., pulksten 6w«
Rīga, Lāčplēša iela Ns 1, dz. 5, ais«

dienas kartību:
1) Sapulces amata pe sonu vēlē aut
2) Darbības pārskas par 1924. ga*

revīzijas komisijas «iņojums.
3) Biedru naudas noteikšana.
4) Budžet» 1925. g.
5) Vehšanas _
6) Meži nomas.na.
7) Jaunu bied u uzņemšana.
8) Priekšlikumi un ziņojum'.

Rīgā, 5 iebrua i 1925. g. ...
20979
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Darba ministrija
IZDOD MAZĀKPRASĪTĀJIEM

sekošu daudzuma audumu piegādāšanu:
990 £*b seeas siltas (baika) bērniem un pieaugušiem; 110 gb. galdautus

m.»HikV 4000 mtr pusaudeklu (bērnu palag. un krekliem); 10000 mtr. nebali-

nā^Seku (paliem, autiņiem un c); 230 mtr. dvieļus (rotte; 500 mtr. dvieļus
nāru auuciiiu ».p s haika- 40 mtr. ripsu nebalinātu; 100 mtr. madepalamu;

Sttoomt Sēli(dažāda' 100 mtr. linu audeklu (priekšautiem); 700 mVlinu
Skm (logu 00'); 20 mtr. grinsbon (pieaugušu taljām); 180 mtr logu priekšk.
fnlānusV 250 mtr gumijas drēbi; 520 pārus zeķes (vilnas un kokvilnas) pieaugu-

šfem un bērniem 100 tntr. audeklu bērnu kleitiņām (strīpotu; 250 mtr. audeklu

pieaugušokleitām (siltas un strīpotas) ; 150 mtr ilaneli strīpotu pieaug, un bērnu

kleitām; 90 gb. spilvenus (spalvu) pieaugušiem un 80 pāri kurpes adas
(slimniekiem)

^ dāv_
, _mj apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli slēgtās aploksnēs

līd7 ar naraueiem ar uzrakstu uz aploksn. ,uz audumu konkursu' iesniedzami

dmba mTnSā R'gā, Skolas ielā Nš 28. dz. 4 ne vēlāk kā līdz 16. februārim
1925 e pulksten 13 Pie piedāvājumu iesniegšanas jāiemaksā drošības nauda

Ls 300, " vai par mazākiem piedāvājumiem 5> no piedāvāto priekšmetu

kopvērtības.
Tuvāki noteikumi darba ministrijā katru dienu no pulkst. 9—10 rītā. 20679

Bruņošanai pārttalde
ar šo izsludina 0. martā 1925. g., rakstisku sacensTbu uz:

1. Šauteņu tīrāmām lupatām . 3.000 kg.
2. Šauteņu eļļu 3000 ,
3. Vazelinu ....... 3000 „
4. Mašīnu eļļu . 1.000 „
5_ Ratu smēii .... ... 5i0 .
pec pārvaldes techniskiem noteikumiem.

Piegādāšanas laiks: 6 nedēļas, skaitot no pasūtījuma doīanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valoda, uzradot piegādāšanas laiku un cenu

franko pārvaldes noliktavā, Rīga, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne
ar 40 sant), iesūtāmi slēgtās aploksnes ar uzrakstu; ,Uz rakstisku sacensību
10. martā 1925. g.*, pārvaldes apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz.
16, līdz minētā datuma,pīkst. 10 rīta. Turpat saņemami sacensību un techn. noteikumi

_ Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kas5 jHemaksā drošīb?s nauda 10u/o no
piedāvājuma sumas, kura var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai
Latvijas bankas garantija. 2 2G954

Piedāvājumus bez drošības naudas, zimognodokļa un uzraksta neievēros.

Saukas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

13. martā 1925. g., Saukas pagasta namā,
augošu mežu pēc platības un celmu skaita:

1) III. iec. mežniecības, Saukas novadā, pavisam 8 vien bas, vērtībā no Ls 9līdz 130.
Z) , „JL?- mežniecības, Saukas novada , pavisam 4 vienības, vērtība noLs 20 līdz Ls 105.
3) y^ iec. mežniecības, Saukas novadā, pavisam 3 vienības, vērtībā no Ls 80līdz 205.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles piebaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-šības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o nopilnas nosolītas sumas. '
Virsmež niecība patur sev tiesības noņemt ro izsoles izsludinātās vienībaspec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežziņiem.

2121^ ^___ Saukas virsmežniecība.

Saukas virsmežniecība
paziņo, ka .Vaid. Vēstneša' M 20 - 1925. g. izsludinātie 27. februārī 1925 g

torti iieK P-plIuMti ar sskošām oienibām,
kurās tiks pārdoti sausie un vējlauzti koki:

1) II. iec. mežniecībā, Mazzalves novadā, vienība N? 50, novērtēta par Ls 75
2>

līdz380
meŽniedbā

'
Saukai novadā

' vienība NsN» 51-53, vērtībā no Ls 95
3)

^dz'TeO'^""'', Saukas novadā - vienība NsNŠ 54-61, vērtībā no Ls 20

^^ . Saukas virsmežniecība.
šoseju un zemescefu vatdīT

1925. g. 17. febr., pīkst. 11, izdos rakstiskā, mutiskā un galīgā sacensībā, mazākpras

o zizo kub. mtr. akmeņu ķīļa pir eianu W97s&ztt&sp&Jrtifc^jžaež

Saistošo noteikumu papildināšana par tirgošanos ar
pienu un piena produktiem Rigā,

Pieņemts pilsētas domes sēdē 1924. g. 13. novembrī un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925. gada 30. janvāra rakstu N» 100826.

Rīgas pilsētas domes sēdē 1923. gada 20. decembri pieņemtie
obligatoriskie noteikumi par tirgošanos ar piena un piena produktiem
Rigā tiek papildināti 20. § piezīmē ar vārdiem: „Juglas rajonā,
sākot no Brīvības ielas viadukta". Šis papildinājums stājas spēkā
divu nedēļu laikā pēc izsludināšanas «Valdības Vēstnesī".

Ņemot vērā augšminētopapildinājumu, 2J. § 3. piezīmes pilns
teksts skan sekosi:

,20. § 3. p i e zl m e : MHgrāvja, Bolderajas, Zolitudes, Šam-
petra, Bieriņu, Bišumuižas rajonos un Juglas rajonā,
sākot no Brīvības ielas viadukta, pagaidām atjauts
pārdot pienu un krējumu no vaļējiem traukiem ari
pārtikas preču veikalos, bet priekš tā jādabon pilsētas
valdes veselības nodaļas sevišķa atļauja."

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
20721 1̂ Pilsētas sekretar* A. P ļ a v i n s k i s.

DARBA MINISTRIJA
Izdod mazfikprositoilem sekošu mašīnu piejedisanu:

Veļas mazgājamo mašinu,
Veļas centrifūgu (Susināmo mašinu),
Veļas gludināmo mašinu,
Dezinfekcijas veļas vāramo katlu.
Dezinfekcijas aparātu,
Autoklanu, tvaika.

Rakstiski piedāvājumi apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli līdz ar skiceju-
miem, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu uz aploksnes: »Uz mašinu konkursu*,
iesniedzami darba ministrijā, Rīga, Skolas ielā Nš 28, dz. 4, ne vēlāk kā lidz
16. februārim 1925. g., pulksten 13.

Tuvāki noteikumi un paskaidrojumi darba rninistrija _ katru dienu no
pulksten 9—10 rītā. Pie piedāvājumu iesniegšanas jāiemaksā Ls 500 drošības
nauda. ._}, 20678



fpgu apgabaltiesai 3. civilnod.
oamatojoties uz 1923. g. 17. maita likuma

n«f vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
_£c lik. 2060. un 2062 _ p. p., ievērojot

valsts zemes bankas lūgumu un savu
1925 g- 13' janvāra lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Pēteris Remberta d. Berģis
oarādu pēc obligācijas par 900 rbļ. ap-
stiprinātas 1915. g. 21. maija ar Ns 157,
uz nekustamo īpašumu Cēsu apriņķī,
Liezeres muižas kvotes zemes .Eilat
j£ XV-a" mājām ar zemes grām. reģ.
jfe 2205. izdotas no Remberta Jēkaba d.
gerģa par labu baronam Aleksandram
Alfrēda d. Šulcam-Ašeradenam ir sa-
maksājis 1924. g. 18. augusta, bet šī
obligācija nevar_ tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam deļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
azaicina visas personas kūjām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
p ieteikties tiesa v i e n a ' mēneša .laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī', un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par isnīcinātu
līdzējai dos tiesību prasit parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g- 16. janvārī. Nš 1907
Priekšs. v. A. Ve i d n e r s.

10487 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt., 3. civilnodaļa,
"2 Civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1902. gada
2. janvārī Rīgā miruša namīpašnieka
Andreja Mārtiņa dēla V e i d i s -
v e i d e ir atklāts mantojums un
«izaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai

sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, tideikomisarijiem, kredito-
riem un 1.1., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētas_ personas savas tiesības
augša uzradītā ? termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

1925. g. 27. janvāri. L. Nr. 2019. *
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20345 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.. 301,
309. un 311. p. p- pamata uz Albāņa
Rudolia Franča-Luija d. Sedlich (Schad-
lich) lūgumu viņa prasības lieta pret
Klāvu Mariju Ceciliju Heinricha meitu

Šēdlich (Schadlicli), pec pirmā vira Kren-

cin (Krentzien), dzim. Ullrich, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties

tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un apliecība par atbildētājas prombūtni
ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personigi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 22. janv. 1925. g. Nš43567 840
Priekšsēd. b. E g 1 i t s.

20383 Sekretāra v. Stūre.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz lijas Jefimova lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no .Kazimirovas*
ari .Aleksandrovskoje-Selo" muižas ar
iolvarkiem .Malije Pizani", jeb ,Niki-
tino" , .Boļšije Pizani" jeb .Makejevka",
„Novaja Djerevņa' jeb .Kiriļino', ,Voi-
novo" un .Zacharovka* izdalītiem trīs
zemes gabaliem ar Ns 16, 17 un 19,
platībā pavisam 58,16 desetiņas ar vi-
siem piederumiem, atrodošos Rēzeknes
apriņķa Silajāņu pagastā, kurš īpa-
šums viņam pieder kopā ar Alekseju
Jefimovu ievešanu zemesgrāmatu reģistri,
uzaicina visa» personas, Kurām ir kāda; tie-
sības uz minē'o nekustamo mantu ie-
sniegt komisijai par to paz nojum t
4 mēnešu laikā no izsludināšanas die-
nas .Valdība» Vēs'ne i", pretējā sālī-
jumā nepieteiktās tievhas skaiti ies par
iznīcinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgal-s zemes grāmatu reģistri, par
noradītās nekustamās mantas tiesību
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipj-
lekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 20. janvārī.
Komisija» priekšsēdētājs Apgabaltiesas

vecākais notārs E. H e 11v i c h s.
20048 Sekretārs A. B e r « a.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Danila Avseja dēla Grjaznova
lūgumu par nekustamas mantas, sa-
stāvošas no Kazimirovo muižas izdalī-
tiem 2 zemes gabaliem pēc plāna zem
Ns 4 un 3, platība 42,64 desetiņas
vairāk vai mazāk, atrodošos Rēzeknes
apriņķa, Silajāņu pagasta „Červja-
kovkas' uročišče, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kuram ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dienas . Valdības Vēstnesi*,

.pretēja gadījuma nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātam un lūdzējs
var tikt ievests _ Latgales zemes grāmatu
reģistri par noradītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 22. janvāri.
Ns 694.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs.

20043 Sekretārs A. Bergs.

Liepājas apr. pr-ka 1. lec pal.
izsludina par neder., ka nozaud. sekošus
dokumentus:

1) Latv. pasi ar Ns 599, izd. no
Ziemupespag. valdes uz Jāņa Annas d.
Raižģis vardu;

2) Latv. pasi ar Nš 346, izd. no Lie-
pājas apr, pr-ka 1. iec. pal. uz Friča
Vija d. Audara vardu;

3) zirga pasi ar Nš 90, izd. no Me-
dzes pag. valdes uz Jāņa Gusta vārdu ;

4) atsauc siudinaj. .Vaid. Vēstn." ar
Nš 229 1924. g. attiecībā uz lizes
Jukuma m. Adamson pasi. 19472

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanos komisija

uz Jegora Jēkaba dēla J a n o v i č a lū-
gumu par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no tiesibam uz 12 desetiņām liela
zemesgabala .Kloševas" pūstoša otrā
daļa, atrodošos Ludzas (agrāk Ostrovas)
apriņķa Višgorodas pagastā, kuru viņš
ieguvis no Katrīnas Vasilija meitas lg-
natjevas ievešanu zemes grāmatu reģistri,
uzaicina visas personas, kūjām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu 4
mēnešu laika_ no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinātam un minētie: lūdzēja tiesību de-
vēja Katrina Vasilija meita Ignatjeva
un pēc tam ari viņš pats, lūdzējs var
tikt ievests Latgajes zemes grāmatu
reģistri pat noradītās nekustamās mantas
ipašniekiem bez kādjem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 20. janv. Nr. 589.
Komisijas priekšs. apgabaltiesas

vekakais notārs E. Hellvich»,.
20051 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Afanasija Fļegontova un Nikolaja
Jevstafeja, tagad pēc uzvārda Antonova
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no zemes gabala platibā 30 de-
setīnas vairāk vai mazāk, atrodošos Lu-
dzas (senāk Ostrovas) apr., Višgorodas
pagastā pie Sorokinu ciema ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kufām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu četru mē-
nešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinātam un lūdzēji var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītas nekustamas mantas īpašnieci bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g.20. janv. Nš 583.
Komisjjas priekšsēd , apgabaltiesas

vecākais notārs E. Hellvichs..
20049 Sekretārs A. Beigs.

Jelgavas apr. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1967.,
2011.-2014., 2079. un vietējo privatli-
kumu 2451. panta pamata, uzaicina visas
personas, kurām būtu kādas ierunas pret
mirušās 1924. g. 11. janvārī Džūkstes-
Pienavas pagastā Šarlotes Frrča meitas
A n d e r s o n 1923. gada 9. jūlijā mājas
kārtībā sastādīto testamentu, vai kūjas
vēlētos pieteikt savas tiesības uz Šar-
lotes Anderson atstāto mantojumu, ka:
mantinieki, legatari, fideikomisari, kre-
ditori un citi pieteikt savas ierunas un
tiesības miertiesnesim sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma Iespiešanas die-
nas .Valdibas Vēstnesī". Pēc minēta
termiņa notecēšanas miertiesnesis nekā-
das ierunas nepieņems nn nepieteiktas
tiesības atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1925. 9. janvāri.
205P1 Miertiesnesis Cnarakstsl.

Valmieras apr. i iet. miertiesnesi.,
saskaņa ar savu 1925. g 24. janvaja
lēmumu un pamatojoties uz krim. proc.
lik. 71. un 147. p.p., meklē Viktoru Pē-
teja d. Reiss, 33 g. vecu, piederīgu
pie Rīgas pilsētas, kurš sodīts uz sodu
lik. 581. p. 4. d. ar ieslodzījumu cie-
tumā uz 2 nedēļām un kura dzīves
vieta nav zināma. Viktors Reiss ir luterti-
cīgs un precējies, pēc amata grāmat-
vedis, dzīvojis 1924. g. sākumā Nauk-
šēnu muižā, Valmieras apr. un pēc tam
Rīgā, Robežu ielā Ns_ 2-a, dz. 8 (X polic.
iec), no kūjas pēdējās vietas izrakstīts
1924. g. 13. maijā.

Visas iestādes un personas, kujam
būtu zināma meklējamā Viktora Reissa
dzīves vieta, tiek lūgtas par to ziņot
Valmieras apriņķa 4. iec. miertiesnesim,
Rūjienā, vai viņa atrašanas gadijumā
policijas iestādēm Reissu apcienāt uti
nosūtīt miertiesneša rīcībā.

Rūjienā, 1925. g. 28. janv. Ns 118-24.
2'593 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apriņķa 5. iecirkņa
miertiesnesis,

Preiļos, pamatodamies uz X sej. 1239. p.
un c. p. 1. 1401. p., uzaicina 1916. g.
2. jūnijā mirušā Vikentija Ignata d.
R i m v i d - M i c k e v i č manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nel. atstāto īpašumu Preiļu
m., Kapu ielā Ns 5, *augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šā sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".
20401 Miertiesnesis Skromans.

Daugavpils apriņķa 5. iecirana
miertiesnesis,

Preiļos, pamatodamies uz X sēj. 1239. p.
un c. p. 1. 1401, p., uzaicina 1912. g.
19. oktobrī mirušā Bernarda Rubana
mantiniekus pieteikt savas manto-
juma tiesības uz nel. atstāto neku-
stamo ipašumu Preiļu pag., Krijanu s,
augšminētam miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".
20403 Miertiesnesis Skromans.

Latgales apgabaltiesas vecākai ?>
notārs

paziņo, ka pēc 1924. g. 11. novembrī,
pie Daugavpils notāra R. Skujas noslēgtā
dāvināšanas līguma, apstiprināta 1925. g.
27. janvārī, Pāvils Pēteja d. G a va r s
ieguvis no sava tēva Pēteja Jezupa d.
Gavara nekustamu īpašumu Ls 950 vēr-
tībā, kurš atrodas Daugavpils apriņķa,
Preiļu pagastā, Mazo-Gavaru sādžas
zemes robežās un pastāv no zemniekiem
piešķirtās zemes viensētas Nš 5, platībā
30,28 ha.

Daugavpilī, 1925. g. 28. janvārī.
Nr. 894.

Vecākā notāra vietā viņa
palīgs A. M i k a 1k s.

20526 Sekretāra palīgs J. Strads.

latgaļa aiiabalttaa *ētikai! notin
paziņo, ka pec 1924. g. 8. oktobrī pie
Daugavpils notāra P. Zibina noslēgtā
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprinātā
1925. g. 15. janvārī, Ernsts Jura dēls
B1 u z m a n s ieguvis no Olgas Pāvila
meitas Jakovļevas, par 2400 latiem,
dzimtsīpašuma gruntsgabalu 115,625 kv.
saž. platībā ar ēkām Daugavpilī, 1. ie-
cirknī, 225 krartalā zem Nš 3 1it. B.,
Vidus iela polic. Nš 22.

Daugavpilī, 1925 g. .17 janvārī.
Vec. notāra pal. E. K r i ķ i s.

19906 Sekretāra paiigs J. Strads.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 15. janvāra 1925. g.
pamata uzaicina 5. augustā 1924. g.
Sakā, Salenes dzirnavās miruSā Ernesta
Paula d. Zemela mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, iideikomis. 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, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 20. janv. 1925. g. Nš500m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20004 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 15. janvāra 1925. g. lēmumu,
uz Emilijas Vilks lūgumu un pama-
tojoties uz civ. proc. lik.. 293., 301. un
309. p.p., uzaicina atbildētāju Antonu
V i 1 k u,_ kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstu no viņa sievas Emilijas
Vilks iesūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu dzīves
vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, ai-
cinājumu uz tiesas sēdi un visus pā-
rējos papīrus atstās tiesas kancleja.

Liepājā, 17. janv. 1925. g. Nš 119-1. 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20031 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 15. janvaja 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 28. septembrī 1924. g.
mirušā Anša Anša dēlu Kaula manti-
niekus, kreditorus, legatarus, iideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 20. janvārī 1925. g. Nš91 lm/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20003 Sekretāra v. (paraksts).

R'9 apgabali 3. civilnod ,
uz civ. ties. lik. 2Q1L, 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1914. g. 5. maija
Rīga mirušas Annas Ādama m. Caune,
dzim. Ozol, ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un 1.1., pieteikt šī_ tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 27. janvāri 1925. g. L.Nš 1989
Priekšsēd. v. A Veidners.

20339 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1917.g. 6. augusta
Rigā mirušas namlīdzīpašnieces Paulines
Rozālijas fon Š i e m a n, dzim. Šoepf/,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem un 1.1., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 27. janvārī 1925. g. L. Nš 1285
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20340 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1918. g. 7. maijā
Kostromā (Krievijā) mirušā Nikolaja Josifa
dēla S u p r u n ir atklāts mantojums,
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 27. janvāri 1925. g. L.NŠ2016
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20341 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p_
pamata paziņo, kāpēc 1924.g. 14.augusta
mirušā Jāņa Miķeļa dēla Koldoria,
ai. Goldberga, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 27. janvārī i925.g. L.NŠ1996
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20342 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.,_2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1915. g- 2. maija
Lubānas draudzē mirušā Meiranu pag.
.Degumniek-Jur-Pomelniek Ns23" mājas
īpašnieka Matīsa Pētera d. Kupsina
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 27. janvārī 1925. g. L. Nš 1325
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20343 Sekretārs A. Kalve.

Rīgai apgabaltiesas 3. civilnod.
caurlūkojusi 1925. g. 7. janvārī atklātā
tiesas sēdē mir. Sprīča Jāņa d. Šulte
aitas Šultc mantošanas lietu starp citu
nolēma: par bezvēsts prombūtne esoša
Alfrēda Spriča d. Šultca (Šulta) atstāto
mantu iecelt aizgādniecību, par ko paziņot
Ternejas pagasta tiesai; šo lēmumu
Publicēt civ. proc. lik. '1944. p. kartībā.

Rīgā, 1925. g. 14. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

«342 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 7. janvārī 1925. g.
izklausīja mir. Andreja Jēkaba d. Kārkliņa
mantošanas lietu starp citu nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošā Otto-
Osvalda Andreja d. Kārkliņa mantu
iecelt aizgādniecibu, par ko ar pavēli
paziņot attiecīgai bāriņu tiesai un šo
lēmumu publicēt civ. pr. lik. 1944. p.
kaitībā.

Rīgā, 1925. g. 15. janvāri.
Briekšsēd. v. A. B l u m e n t a 1 s.

19336 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 7 janvārī
izklausīja _ Matildes Jura m. Feiilovas
lugumu dēļ aizgādniecības iecelšanas par
bezvēsts prombūtnē esoši Jāņa Feiilova
mantu, nolēma: par prombūtne esoša
Jāņa Fefilova atstāto mantu iecelt aiz-
gādniecību, par ko ar pavēli paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 14. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

*9338 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925.' g 7. Janvārī
izklausīja, mir. Mālēs Jāņa m. Āboltiņ,
dzim. Lapiņ mantošanas lietu un no-
lēma: par prombūtnē esošās Amālijas
Miķeļa m. lltāl, dzim. Aboltiņ mantu
iecelt aizgādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai, šo
lēmumu publicē_ civ. ties. lik. 1944. p.
paredzētā kārtība.

Rīgā, 1925. g. 9. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

19311 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 7. janvāri
izklausīja Augusta Jēkaba d. Brunau

' lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas
un nolēma: 1) atzīt par samaksātām:
1) obligāciju par 400 i rbļ., apstiprinātu
27. manā 1913 g. ar Nš 768, uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsētā III. hīp.
iec. ar zemes grāmatu reģ. Ns 133o,
izdotu no Šlomam lcig\ d. Locovam par
labu, kas viņu ir cedējis blanko; 2) obli-
gācija par 11,000 rbļ., apstiprināta
28. martā 1913. g. ar Ns 783, uz to
pašu nekustamo īpašumu, izdota no Jāņa
Rozenbilda par labu Šlomam Iciga d.
Locovam, kas viņu ir cedējis blanko un
3) obligācija par 15,000 rbļ. apstiprināta
29. martā 1913. g. ar Nš 794, uz to
pašu nekustamo īpašumu, izdotujio Jāņa
Rozenbilda par labu Jermanim Arona d.
Himmdlinam (Tunenglunz), kas viņu ir
cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g. 10. janvārī. Nš 1295
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19333 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 7.janvārī
izklausīja mir. Mālēs Jāņa m. Āboltiņ,
dzim. Lapiņ mantošanas lietu un no-
lēma: par prombūtne esošās Elviras-
Kristines Vilhelmines Pētera m. Jerva
atstāto mantu iecelt aizgādniecību, par
ko ar pavēli paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai, šo lēmumu publicēt civ.
ties. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 1925. g. 9. janvārī. .
Priekšsēdētāja v. A- Veidners.

19310 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo

^
ka pēc 1916. gada

5. oktobri Rīga miruša Miķeļa Jēkaba
dēla Koldoria ai. Goldberga
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesibas ka mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šisludinājuma
iespiešanas dienas.

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

1925. g. 27. janvāri. L. Nr. 1995.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20334 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460".
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 12. janvārī 1925. gadā atklātā sēdē
nolēma pārgrozīt Gārsenes lopkopības
pārraudzības biedrību statūtus, kā ari
pārgrozīt biedrības nosaukumu un biedrība
uz priekšu sauksies: Susejas-Gārsenes
lopkopības pārraudzības biedrība, par
ko atzīmēt to biedrību reģistra pirmajā
daļā, kufām nav peļņas iegūšanas mērķa,
108. numurā II. iedalijumā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Susejas pagastā.

Jelgavā, 20. janv. 1925. gadā.
Reģ. nod. pārz. J. S k u dr e.

20072 Sekretāra pal. D. L e ši n s k i j s.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460'.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 12. janvārī 1925. g. atklātā sēdē
nolēma pārgrozīt Raiņa kluba statūtus,
par ko atzīmēt to biedrību reģistra pir-
majā daļā, kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa, 2. numura. II. iedalījumā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 17. janvārī 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

19914 Sekretāra pal. D. Lešinskljs

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar 15. janvāra 1925. g. lēmumu,
uz Agafijas K i r c h o f lūgumu un pama-
tojoties uz civ. pr. lik. 293., 301. un
309. p.p., uzaicina atbildētāju Juri
K i r c h olu, kūja dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstu no viņa sievas
Agalijas Kīrchof iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas _ lietā un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsēta.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aici-
nājumu uz Jiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kancleja.

Liepājā, 17. janv. 1925. g. Nš 189-1./25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20032 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 15. janvafa 1925. g.
lēmumu uzaicina 3. decembrī 1924. g.,
Durbes pagastā mirušās Annas Jāņa m.
K a p i ņ a s mantiniekus, kreditorus, le-
gatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz nel. atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 20. janv. 1925. g. Nš485m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20015 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 15. janvāra 1925. g.
lēmuma uzaicina 19. oktobrī 1920. g.,
mirušā Indriķa Pēteja d. Dravnieka
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 20. janv. 1925. g. Nš495m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20016 Sekretāra v. (paraksts).



uz Ernas Fridricha m. Brederman v.;
25) Ns 87489 no 11. pol. iec. uz Martas
Pētera m, Rasse v.; 26) Ns 141355 no
Rīgas pref. uz Annas Indriķa m. Lācis
vārdu; 27) Nš 35005 no 7. pol. iec. uz
Martas Jāņa m. Sprogis vārda;
28) Nš 103407 no 7. pol. iec. uz Adolia
Napoleona d. Zarna v; 29) Nš 224747
no Rīgas pref. uz Helenes Teodora i.
Podberecki v.; 30) Nš 141247 no Rīgas
pref. uz Šarlottes Jurena m. Štal v.;
31) Nš 12156 no Rūjienas pol. pr-ka 112
Ernas Kārļa m. Trētjens v.; 32) Ns 122120
no 4. pol. iec. uz Olgas Kristapa ra.
Anderson v.; 33) Nš 598 no 2. pol. iec.
uz Margrietas Pētera m. Jurkovski v.;
34) Nš 1496 no Ilūkstes apr. _pt-ka m
Jadvigas Jezupa m. Čiževska vardu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
14., 15. un 16. janvārī 1925. gadā ai
Nš 601.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
19653 Pasu nod. darbv. Grinbergj.

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec. ar šo
izslud. par neder , nozaud Latv. leksi
pasi, izd. no Bauskas pils. pol. pt-ta
25. martā 1920. g. ar Ns 295 uz Mozus
Arona d. Borochoviča v. 18755

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgam sekosas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 52913 no
11. pol. iec. uz Jāņa Jāņa d. Rozentala
vārdu; 2) Nš 143556 no Rīgas pref. uz
Jāņa Jāņa d. Minke v; 3) Ns 102814
no 9. pol. iec. uz Annas Indriķa m.
Pinka v.; 4) Ns 174510 no Rīgas pref.
uz Annas Vasilija m. Vīgant vardu;
5) _Nš 1762U no Rigas pref. uz Otilijas
Kārļa m. Krieviņ v.; 6) Nš 837 no Jēru
pag. v. uz Veras Kārļa m. Pēterson v.;
7) Nš 223473 no Rīgas pref. uz Hanas
Gotlība m. Michaļiškin v.; 8) Ns 170774
no Rīgas prei. uz Zolijas Miķeļa meitas
Kuzik v; 9) Nš 218290 no Rīgas pref.
uz Helenes Stepana m. Morozovas v.;
10) Nš 18981 no 2. pol. iec. uz Klāras
Eduarda m. Janson v;_ ll) Ns 76033 no
11. pol. iec. uz Pētera Krustiņa d.

no 11. pol iec. uz Teodora Andreja d.
Freimaņa v.; 26) Nš 220034 no Rīgas
pref. uz Alfoasa Jāņa d. Roze vārdu;'
27) Nš 51258 no 9. pol. iec. uz Ka-
trīnes Jāņa m. Strauss v.; 28) Nš 198938
no Rīgas pref. uz Renātes Fridricha m
Heinrichsen v.; 29) Ns 121570 no Rīgas
pref. uz Dobes Leizera m. Salman v.;
30) Nš 150076 no Rīgas pref. uz Pētera
Pētera d. ,Gude v.; 31) Nš 132097 no
Rīgas pref. uz Minnas Ludviga meitas
Strelniek vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
10., 12. un J3. janvārī 1925. gadā ar
Nš 599.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
19652 Pasu nod. darbv. G r i n be r g s.

Seska v.; 12) Nš 172014 no Rīgas pref.
uz Jāņa Gustava d. Gailīša vārdu'
13) Nš 161134 no Rīgas pref. uz Kazi-
mira Franča d. Miļevsua v.; 14) Ns 97011
no 11. pol. iec. uz Elzas . Vilhelma m
Feldman v.; 15) Ns 41580 no 11. pol.
iec. uz Lūcijas Vikentija m. Čerņevski
vardu; 16) Nš 1765 no Smiltenes pol.
valdes uz Voldemāra Juliusa d. Zariņa
vārdu; 17) Nš 228942 no Rigas pref. uz
Jaņinas Kārļa m. Rozental vārdu;
18) Nš 210468 no Rīgas pref. uz Roberta

Kriša d. Cakstiņa v.; 19) Ns 243654 no
Rīgas pref. uz Ed gara Viļā d. Purvīta
vardu; 20) Nš 339 no Stūru pag. vaid
uz Kristīnes Matīsa m. Veinberg v ?
21) Nš 81705 no 10. pol. iec. uz Annas '
Ādolfa m. Šiliņ v.; 22) Ns 247609 no
Rīgas pref. uz Zeldas Ābrama m. Elkon
vardu; 23) Nš 185629 no Rīgas prei.
uz Vladimira Mārtiņa d. Urbanoviča v
24) Nš 111029 no 8. pol. iec. uz Alfrēda
Bernharda d. Holsta v.; 25) Ns 68054

Risas prefehliira
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušam:

Latvijas pases, izd.: 1) Nš 8091 no
9. pol. iec. uz Pētera Indriķa d. Pavula
vardu; 2) Ns 18641 no 2. pol. iec. uz
Matildes Ferdinanda m. Buttovič v.;
3) Ns 4918 no 5. pol. iec. uz Jāņa
Anša d. Upmala v.; 4) Nš 21117 no
8. pol. iec. uš Kārļa Vilhelma d. Laks-
berga v.; 5) Nš 20 no Kosas pag. v.
uz Zelmas Jāņa m. Breikš vārdu;

6) Nš 88426 no 2 pol. iec. uz Alek-
sandera Jura d. Šiliņa v.; 7) Nš 1496
no Ventspils apr. pr-ka pal. uz Ženijas
Anša m. Galviņ v.; 8) Nš 168923 no
Rīgas prei. uz Zofijas Kazimira meitas
Skriduļi v.; 9) Nš 98334 no 3. pol. iec.
uz Līnas Pētera m. Krūmiņ vārdu;
10) Nš 171887 no Rīgas pref. uz Poļi-
karpa Jāņa d. Ivanova v.; 11) Ns 179243
no Rīgas pref. uz Voldemāra Jāņa d
Avotiņa v.; 12) Nš 20744 no Daugav-
pils pref. uz Rebekas Icika m. Levīn v
13) Nš 221723 no Rīgas prei. uz Marijas,
Jāņa m. Maisuradze v.; 14) Nš 71648
no 7. poh iec uz Ellas Georga m. Lutc
vārdu; 15) Nš 528 no Ulbrokas pag. v.
uz Ženijas Mārtiņa m. Šmidt vārdu -
16) Nš 190883 no Rīgas pref. uz Dinas
Izraēla m. Barkan v.; 17) Nš 76124 no
11. pol. iec. uz Augusta Krišjāņa d.
Melnalkšņa r.; 18) Nš nez. no Ainažu
miesta v, uz Elviras Jāņa m. Liepas v ?
19) Nš 1718 no 13. pol. iec. uz Melā-
nijas Dāvida m. Puķukalns vārdu;
20) Nš 1628 no Alūksnes pol. v. uz
Voldemāra Branka v.; 21) Nš 16480 no
3. pol. iec. uz Andreja Jura d. Krūmiņa
vārdu; 22) Nš 59920 no Rīgas pref. uz
Edgara Johana d. Hana v.; 2i) Nš 70672
no 7. pol. iec. uz Emilijas Roberta m
Dettlof v.; 24) Nš 1420 no Rīgas pref '

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec. ar so
izsludina par neder nozaud. Latv. ieksz.
pasi, izd. no Bauskas pils. pol. p'-^
29. aprilī 1920. g. ar Ns S68 uz Jana

Jāņa d. d. Grigora v. 1875Ī

Bauskas apr. pr-ka pal. 1 iec. ar so
izsludina par neder, nozaud. aizsargu
nod. dalībnieka apl., izd. no Bauskas
apr. pr-ka 17. aug. 1921. g. ar Nš 800
uz Jāņa Krista d. Silakaktiņa v. 18756

Daugavpils pils. pref. izsludina p«
neder. Latv.. pasi ar Nš 8 "39, !»•
3. maitā 1921. g. no Daugavpils pK'
uz Praskovjas Nikolaja m. Vingra v,
ka piet. pat nozaudētu. 1"°1

Daugavpils . apr. pr-ka pal. 1. '?
izsludina par neder, kā pazaud. ieroča
atļauju uz revolveri, izd. no Daugavpils
apr. pr-ka 13. dec. 1923. g. ar Ns 6M
uz Pētera Jegora d Nitiša v. i94_ »

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par neder., kā nozaud. kajakl. apl-.
izd. no 5. Cēsu kājn. pulka kom»»*-
1922 g. 1. martā ar Nš 15842 uz K«ļ
Alberta Anša d. Priedīt v. IgļS

Ventspils pils. pol. 2. iec. pr-ks izslu-

dina par neder., kā nozaud. karakl. apu

izd. no Ventspils kara apr. pr-ka 4. )*«•
1923. g. ar Nš 4295 uz Makša Zf-
maņa d. Kulva v. \23

Smiltenes iec. pol. pr-ks izsludina P«'
neder., kā piet. par pazaud. vecmātes
diplomu, izd.no 1. Rīgas pils.slimtu»6. aug 1924. g. ar Ns 1914 uz Manj»
Adama_ m. Dzelvīt v. lļi!

Piltenes iec. pol. pr-ks izsludina P*
neder., kā nozaud. Latv. iekšz. P*;
izd. no Piltenes pag. valdes 7. ap«"
1920. g. ar Nš 626 uz Annas Krista*
Sūmacher v. l£*ii

Piltenes iec. pol. pr-ks izsludina P*ļ
neder., kā nozaud. iekšz. pasi, izd. JJ
viņa 19. aug. 1920. g. ar Nš 1C07 »
Annas Ermaņa m. Bergman v. W

leioiest» V»Ms tipogrāfijā.

Jēkninniestn virsmežniecība
pārdos 1925. g. 3. marta, pikst. 12 dienā, Jēkabpili,

Salas pagasta valdes telpās
mutiskos torgos augošu mežu

' sekošas vienībās:
?o .i

* * 35„r- rt V1
a No kādas mežniecības, novada, apgaitas w ii » E p-1
rS ja . s; J= 3 '5
g % un kvartāla ~ § § ;g £ Š
>£ S 2.2. q.Ņe

III iecirkņa mežniecība,
Dignājas novads:

1 Apgaita Ns 25, v. kv. NsNš 157, 158, — 25 apg. mež-
sarga dienesta zeme 7 819 41

IV iecirkņa mežniecība,
Dignājas novads:

2 Apgaita Ns 35, kvart. Ns 181, cirsm. 1922.g., atd. Nš4 2,12 640 32
3 , Ns 36, Meņķu muižas Nš 11 F 3,512 I 32 2
4 . , , , Nš 12 F 3,542 25 2
5 . . . . Ns 13 F 3,5 52 3
6 , , . „ Nš 14 F . . . . . 4,019 32 2
7 , , . „ Ns 15 F 3,528 179 9
8 , , , , Nš 16 F 9,747 385 20
9 . . . . Nš 17 F 9,546 524 27

10 , Nš 37, kvart. Nš 185, 1it. A, Nš 52 F . . . 3,143 826 42
11 . . Ns 187, „ Nš . ... 4,3 434 22
12 . Nš 185, . Nš 51 F . . . 3,90 870 44
13 , . Nš 187, , Nš , ... 0,33 19 1
14 Apgaita Ns 37, kvart. Nš 185, 37. apg., mežsarga die-

nesta zeme 7 1219 g2
Nav cērtami numurēti koki kvart. Ns 185, lit. A, Ns 52 F apses

JVšNš967—983, kv. Nš 187, lit A, — apses NsNs 5'4, 575, 566.
Pirms torgu sākšanās jāiemaksā 10°/rf drošības naudas no nosolāmo vienību

vērtības, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt uz torgiem izsludinātās vienības

pec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas Jēkabmiesta virsmežniecības kancleja, Dignājas mežmuižā,

Salas pag. un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.
20880 Jēkabmiesta virsmežniecība.
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Liepāj muitas valde
uzaicina zemākmln.Pffļ^^^ g *"*"*

u Pārbaud. I Krav .s dokumentu Prece ienākuse Vietu
«• J doku- f dokumentu

^^ ^
preces nosaukunls , preces ipa^i6kg

% 3 mentu Manifestu Konosam. Ar kādll kuAj Kādā datumā No kurienes skaits zīmes
NŠNs ŅoŅš NšNs Ar kādu Kuģi * s _J 1 - , _____^

1 I7Ī7" Bag.kv. 21125 Pa dzelzsc. 17. oktobrī 1923. g. | Lietuvas Bērnu paijas 1 vieta Elias Epšteins

2 5739/40 Pēc kontrab. liet. _ Vādjas Pasažieru bagāža 1 koi. — ' Rahel. Gordon

1 1478S Bagāža"- Irvi 19. jūnijā 1924. g. Tallinas Galantērijas prece 1 pac. - Julius Taumans
3 14785 Bagaza irvi

4 anvarī 1922. g. Pillavas Čaulīšu papīrs 68 rbļ. ' - —' Senker nn Co.

t 4fi44 212 13 Bire t 30. maijā 1922. g. Hamburgas Vazelīns 1 muca 1 G. 4245 Fr. Meyera dēls

£ *™ IļA ļi p"524. sept. 1922 g. Stetines Organ. - sint. krāsoj.€ 7517 434 45 Kenata «• v s vielas 1 kāst. G. H. 268/1 Senker un Co.

7 941 252 43 Moeve i- maijā 1923 B» . Spēļu lietas 1 , W. R. 408 Fr. Meyera dēls

8 1256 Preču zīme N-» 1115 - 1. jūlijā 1923. ģ. Kretingas Amol 1 paka —
o 7«s īfil fi 10 Baltriger 22. martā 1923. g. Londonas Kokvilnas bikses 5 gab. ^ Brah Kross

10 %n 704 27 Ebro 29. deT 1923. g Kopenhāgenas Vīns 3 pudeles 1 kaste - Markus Anderson

11 4293 407 11 Moeve 22. jūlijā 1923. g. Stetines Piederumi slimnieku Daete un Pernau
11 4AW 40/ u moeve , , s

kopšan. 2 kastes LxE 2537 E/2 4 br. Meyera dēls
7 9 4445 Tr navadl 59^8 naida 4. - 1923. , Rīgas Tabakas atkritumi 1 ķīpa H 4 Daetz un Pernau

3 6103 «414 Rudo» 14. augustā 1923. g. Stetines Drogu preces 1 £aka Pigo 779- Fr. Meyera dēls
14 f^m fi73 19 Tatti 10. dec . 1923. g. Hamburgas Mineralsāļi 2 kastes E. S. 5519
lo 7086 592 14 Lisbeth 23. oktobri 1923. g. , Tabakas lapas 2 ķīpas : H. T. 5522 Lietuvas valdība

36 495 616 6 Baltanic 28. dec. 1922. g. Londonas Tinamas gamašas 6 gab. . — .
17 905 159 32 Gerhard 28. aprīli 1924. g. Hamburgas Porcelāna trauki 1 būris S. W. Co. Libau 3596 Fr. Meyera dēls
18 917 45 35 Claus 28. janvārī 1924. g. Stetines Vaska drebēs 2 kastes ! M. D. 611/2
19 1204 197 6 Thor 20. maijā 1924. g. Dancigas Kakao pulveris 6 . B. W 14/17 20 22 ,

20 1277 203 72 Claus 23. . 1924. , Stetines Kokvilnas audumi 1 ķīpa N. T. A. Q. 611

21 1332 203 27 . 23. , 1924. . . . . 1 , G. M. 22992
22 1636 203 58 , 23. , 1924. . . . . 1 . W. V. 784 „

23 1709 224 1 Douro 6. jūnijā 1924. , Kopenhāgenas Tabakas lapas 1 , E. M. S. 306a »
24 1712 202 15 Baltara 22. maijā 1924 „ Klaipēdas Galantērijas prece 3 vietas W. P- 3044/5 un 96 Daetz un Pernau
25 1724 229 59 Claus 9. jūnijā 1924. , Stetines Kokvilnas audumi 1 ķīpa j A. L. 451 Fr. Meyera dēls
26 1987 236 11 Baltriger 12. „ 1924. „ Dancigas Drēbes 1 kasfe H- H L. B. L. Baltij. Transp. S-ba
27 2107 229 59 Claus 9. . 1924. . Stetines Kokvilnas audumi 1 ķīpa O. D. 1094 Fr. Meyerā dēls
28 2Ī08 251 45 Henny 23- . 1924. » . . 2 ķīpas O. D. 1288/9 ,
29 2132 229 67 Claus 9. , 1924. , , Papiru izstrādājumi _ 1 kaste G. N. 100 Senker m Co.
30 2222 253 15 Gertrud 24. „ 1924. , Hamburgas Vara ligaturas izstrad. 1 , C A. 1 Libau Fr. Meyera dēls
31 2467 305 17 Aleksandra 21. jūlijā 1924. » Stetines Borskabe 1 . S. 17236
32 2557 290 17 Annemarie 15. , 1924. . Hamburgas Sastāvs metāla tīrī-

šanai 1 , C F. F. 5672
33 2779 203 74 Claus 23. maijā 1924. „ Stetines Rakstāmlietas 1 . A. N. 6090 Gerhard un Hey
34 3451 229 8 , 9. jūnijā 1924. . . Smirģeļa teciles ripas 1 , - R. F. 5075
35 4234 65 23 Sigfrid 12. februāri 1924. g. , Kokvilnas izstrad. 4 gab. — Fr. Meyera dēls
36 4238 65 25 » 12. , 1924. » , . , 11 gab. —
37 5425 15 Thoger 12. janvāri 1922. , Anglijas Melderu paklāji 70 , — Nezināms
38 5427 529 28 Rudoif 20. sept. 1921. g. Stetines Kokvilnas audumi 1 ķīpa S. L. 49 Daetz un Pernau
39 I 5428 161 23 St. Croix 4. maijā 1920. g. Francijas Šujmašinu adatas 1 kaste — Uzrādītājs

20308 ļ Liepājas muitas valde.

Kuldīgas virsmežniecība
pSrdos mutiskos torgos 24 februāri i925. g.
Griķu pagasta nama, Kuldīga, zemāk minētās, š. g.

27. janvāra torgos nepārdotās vienības.
3 ~ i «ļJT
£ e « 'SS
c ^ -G ca 5 efl
Ji* m «) r° c^
*Ž Apgaitas nosaukums Cirsma ii j= t: ^S
aa 2 .S . > >g-S
o *£ Q* *- "o
I- |Q'.H

IV. iecirkga (Vārmas)
mežniecība.

. Vārmas novads.
1 Stūrīša apgaita N"s 4 . . Piegriezums Darv-

dedžu mājai — 2,58 80 4

Šķēdes novads.
2 Bētas apgaita ...... Piegriezums Krāgu

mājai 1—4 7,34 519 26
3 , , Ari, Žūpnieku mājas 1 2,25 358 18
4 . . . . . 2 2,92 102 5
5 , » Jaunsaimniec. Jfe 52 1 1,75 122 6
6 , Ns 52 2 1,— 83 4
7 i . . Ns 52 3 1,— 51 3
8 . , „ Ns 52 4 1,75 134 7
9 „ , Nš 52 5 1,75 158 8

10 . Ns 52 6 1,— 161 8
11 i ? ? ? . Ns 52 7 1,— 134 7
12 . ? „ . Ns 50 2 3,26 214 11
13 Ns 66 1 2,48 113 6

Kopā — 30,08 2229 —

Slēgtas aploksnes nepieņems. Priekš pārdošanas sākuma jāiemaksā drošības
nauda ne mazāk par 10°/o no novērtētās sumas, bet pec nosolīšanas jāpapildina
līdz 10o/° no visas pirkuma sumas.

Tuvākas ziņas dabūjamas pie iecirkņa mežziņa un virsmežniecības kancleja.'
20881 Kuldīgas vi smežmeciba.
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