
likums paf Aizputes pilsētas admini-
stratīvām robežām.

Pacildinājums likumā par cietušo kara-
vīm un viņu ģimenes locekļu pen-
zijām.

Likums par algotiem darbiniekiem un
viņu ģimenes locekļiem agrāk pie-
šķirtām penzijām un atlīdzību sa-
kropļojumu un profesionālu slimību
gadījumos.

Likums par opija un citu narkotisku
vielu ievešanu, izvešanu un tirgo-
šanos ar tām.

Takse par valdības velkoņu nodarbinā-
šanu Rīgas, Liepājas un Ventspils
ostās, skaitot no 1925. g. 1. apriļa.

Rīkojums par koku dārzu ierīkošanu
Rīgas ostas rajonā.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

Aizputes pilsētas administratīvām
robežām.

1. Ieslēdzot Aizputes pilsētas admi-
nistratīvās robežās valsts fonda zemes
gabalus no Aizputes-Pilsmuižas, Klosteres
muižas un Lažas muižas zemēm, noteikt
Aizputes pilsētas administratīvo robežu
ārējo līniju pēc sekošā apraksta:

Sākot robežu, pie Tebras upes no
punkta, kur saiet Lejas-Dzirkaļu mājas
un pilsētas meža robežas, tā iet pa šīs
upes vidu uz leju līdz Kalngalu (Kal-
niņu) mājas un Aizputes-Pilsmuižas zemju
robežai, bet tad pa šo robežu uz dien-
vidiem līdz punktam, kur saiet Kalngalu
mājas, Aizputes-Pilsmuižas un Dreiju
mājas zemju robežas, atstājot Kalngalu
un Dreiju pa kreisi. Tālāk robeža iet
starp Dreiju mājas un Aizputes Pilsmuižas
zemēm pāri šīs muižas laukiem pa robežu
gar sadalītām jaunsaimniecībām, atstājot
^ pa kreisi, līdz Liepājas-Aizputes
dzelzsceļam un tad pāri šim dzelzsceļam
pa sadalītu jaunsaimniecību robežām,
pāri Apriķu ceļam, atstājot jaunsaimnie-
ks pa kreisi, līdz Tebras upes vidum,
kura še iet pa Aizputes-Pilsmuižas un
Klosteres robežu. Tad robeža iet pa
Tebras upes vidu līdz Aizputes-Saldus
dzelzsceļa teritorijai pie tilta pār šo upi
un tālāk pa dzelzsceļu teritorijas ziemeļu
robežu līdz Kuldīgas-Aizputes lielceļg
austrumu pusei un tad pa šī ceļa austrumu
Pusi līdz Aizputes mācītāja muižas urļ««sūtņa pusmuižas zemju dienvidus ro?
p«zai No šejienes robeža iet pa sadalīto
Jaunsaimniecību robežām, kādas iedalītasno iepriekš minētām un Lažas muižas
zemēm, atstājot jaunsaimniecības pa kreisiļi
pPa Raku māju robežu un pārj
«'zputes Boju ceļam pa Kalna-Dzirkaļu
J* Lejas-Dzirkaļu māju robežām*, atstājot
"minētāsmājaspakreisi, līdzap-,

Teb
robežas ize l'as punktam pie

*. Saskaņā ar šo aprakstu (1. p.)
ip n i Pilsētas apministrativās robežādc«'pstosās zemes, kuras vēl pieder pie
kārtējiem pagastiem, atdalīt no vie-
rii * anpašvaldības vienības, attie-

rija -,2 visu aprakstīto pilsētas terito-
.1 pilsētu nolikumu un citus attiecīgus
T^M noteikumus.
laiks 7zPutes pilsētas valdei 3 gadu
šan«- ltot no ŠI Iikuma sP ēkā nāk"
un tr 5ānosPrauž pilsētas robežas dabā
aDstin-gatavo attiecīgs plāns Šī plāna
mini str-313 k0pi^uzglabāJama IekšlletM

,:i ' Iekšlietu tnini.fr» nrtlrārtn aitip.

saļjgL starP ieinteresētām pašvaldībām
Plaširr-

ar AizPutes pilsētas robežu pa-

Riš > 1915. g. 9. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

^
Saeima ir pieņēmusi un

Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Papildinājums likumā
par

cietušo karavīru un viņu ģimenes
locekļu penzijām.

Likumu par cietušo karavīru un viņu
ģimenes locekļu penzijām papildināt ar
sekošu jaunu 46. pantu:

46. 31., 35. un 44. pantā minētām
personām, kuras sevišķu apstākļu dēļ
nav pieprasījušas penziju šinīs pantos
paredzētos termiņos,darbaministrsvar piešķirt tiesību pieprasīt penziju
ari pec šo termiņu notecēšanas, ja tas
atzīst nokavēšanās iemeslus par vērā
ņemamiem. Tāpat darba ministrs var
piešķirt tiesību pieprasīt penziju šī
likuma 32. panta 1. piezīmē minētām
personām, kuras tapušas par Latvijas
pavalstniekiem pēc 1922. gada 1. janvāra.

Piezīme. 1924/25. budžeta gadā
šinī likuma papildinājumā pare-
dzētām vajadzībām nepieciešamie
līdzekļi ņemami no tekoša gada
budžeta kārtējo izdevumu XIL daļas
I. vietas 4. § 1. p. ietaupījumiem.

Rīgā, 1925. g. 9. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

— LI KU M S
I par

algotiem darbiniekiem un viņu
ģimenes locekļiem agrāk pie-
šķirtām penzijām un atlīdzību
sakropļojumu un profesionālu

slimību gadījumos.
1. Šis likums zīmējas uz penzijām,

kas piešķirtas pamatojoties uz Rūpn.
darba likumu (1913. g. izd) 4. sadaļas
4. un 7. — 13. nodaļu (372. —491. un
541.—771. panti) noteikumiem un 1912. g.
28. jūnija likumu par atlīdzību nelaimes
gadījumos cietušiem dzelzsceļniekiem
(Satiksmes ceļu nolikumu 1916. g. izd.
612.—718. p p.), kā ari uz atlīdzību
darba spējas zaudēšanas vai nāves gadī-
jumos, kas piešķirta izlīguma ceļa vai
uz vispārējo likumu pamata ar tiesas
spriedumu, ja nelaimes gadījums vai citi
apstākļi, uz kuru pamata piešķirta penzija
vai atlīdzība, notikusi Latvijas teritorijā
līdz 1921. g. 1. maijam.

Likums neattiecas uz tiem penzionariem,
kuri likuma spēkā nākšanas diena ne-
dzīvo Latvijas teritorijā un kuri nav
Latvijas pavalstnieki.

Likums neattiecas uz penzionariem,

kuri gada laikā pēc šī likuma spēkā
nākšanas nav savas tiesības uz paaugsti-
nātu penziju pieteikuši.

Likums neattiecas uz penzionariem,
kuru darba spējas zaudējums ir zemāks
par 30° o.

2. Penzijas vai atlīdzība, uz kurām
zīmējas šis likums un kuras piešķirtas
Krievijas, ost- vai Latvijas nauda, turpmāk
izmaksājamas, izejot no Daiba ministrijas
publicētās caurmēra dienas algas vien-
kāršiem strādniekiem, reizinot to ar 290.

Piezīme. Ja penzija vai atlīdzība
ir lielāka, nekā penzionaram pie-
nākas pēc šī panta aprēķināšanas
nosacījumiem, tad ari turpmāk iz-
maksājama šī lielākā zuma.

3. Penziju vai atlīdzību uz šī likuma
pamata izmaksā tās iestādes vai per-
sonas, kurām pēc 1. pantā minētiem
likumiem vai izlīguma izmaksa piekrīt.

Piezīme. Pusi no starpības starp

agrāko un uz šī likuma pamata
maksājamo penziju vai atlīdzīBu

maksātājam atlīdzina valsts no
saviem līdzekļiem caur Darba mini-
striju.

4. Ja penzijas vai atlīdzības maksā-
tājs miris vai nav atrodams, vai ar tiesas
spriedumu atzīts par maksāt nespējīgu,
vai ari, ja nav atrodami mirušā maksā-
tāja tiesību un pienākumu pēcnācēji,
kuri pārņēmuši uzņēmumu, penziju vai
atlīdzību izmaksā valsts no saviem
līdzekļiem caur Darba ministriju.

5. 1924./25. budžeta gadā šinī likumā
paredzētām vajadzībām . nepieciešamie
līdzekļi ņemami no tekošā gada budžeta
kārtējo izdevumu XII. daļas 1. vietas
4. § ietaupījumiem.

Rīgā, 1925. g. 9. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

—-—- Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

opija un citu narkotisku vielu
ievešanu, izvešanu un tirgošanos

ar tām.
A.

1. Izstrādāta opija ievešana un izve-
šana Latvijā aizliegta.

2 Neizstrādātu opiju, morfiju, heroīnu
un citus opija alkaloidus un preparātus,

airāk kā 0,2% morfija, vai
0,1° o heroina, kokaina sāļtīS un derivā-
tus, kuri satur vairāk par 0,l°/o kokaina,
kā ari citas narkotiskas vielas, kuras pēc
savas iedarbības uz organismu pielīdzi-
nāmas minētām, drīkst ievest un izvest
tikai ar Veselības departamenta katr-
feizēju atļauju. Minētos preparātus drīkst
izvest tikai tādām firmām un personām,
kurām ievedvalstis ir izdevušas attiecīgas
atļaujas minēto narkotisko vielu iegādā-
šanai. Veselības departamenta izsnieg-
tās atļaujas izlietojamas 3 mfnešu laikā,
pretējā gadījumā tās zaudē spēku.

3. Atļauja ievest un izvest 2. p. mi-
nētās narkotiskas vielas tirdzniecības vai
pārstrādāšanas nolūkiem izdodama vienīgi
tādām firmām vai personām, kuras no-
darbojas ar ķimisku vielu un ārstniecības
līdzekļu izgatavošanu vai šo līdzekļu
pārdošanu vairumā. Atļauju izsniedzot
iepriekš jānoskaidro lūdzēja darbība un
personīgā uzticamība, kā arī vispār tādas
atļaujas vajadzība. Personām, kuras grib
izlietot 2. p. minētās narkotiskas vielas
zinātniskiem nolūkiem, var izsniegt at-
tiecīgu atļauju viņu iegādāšanai, ja šo
personu speciālā izglītība un personīgā
uzticamība dod pietiekošas garantijas
pret narkotisko vielu ļaunprātīgu izlie-
tošanu.

Atļaujas tirgoties ar 2. pantā minētām
narkotiskām vielām un tās pārstrādāt
izsniedz Veselības departaments tikai uz
vienu gadu.

4. Lūgumā dēļ atļaujas jāuzrāda,
kādam nolūkam narkotiskas vielas ieve-
damas vai izvedamas, kā ari sīki jāap-
zīmē telpas, kuras paredzētas neizstrādāta
opija un citu narkotisku vielu uzglabā-
šanai, pārdošanai, vai pārstrādāšanai.

5 Aptiekām ir tiesība bez atsevišķas
atļaujas iegādāties iekšzemē 2. p. minētās
vielas aptieku vajadzībām, bet izsniegt
šīs vielas aptiekas drīkst vienīgi medi-
cīniskiem nolūkiem uz ārsta parakstu,
ievērojot pastāvošos noteikumus.

6. 2. p. minēto narkotisko vielu ieve-
šana un izvešana Latvijā ir atļauta vie
nīgi caur Liepāju un Rīgu. Par katru
notikušo ievešanu un izvešanu Muitas
departaments piesūta ziņojumu Veselības
departamentam, atzīmējot ievedējas vai
izvedējas firmas vai personas nosaukumu.

7. 'Visām aptiekām, firmām un per-
sonām, kurām izdota atļauja tirgoties ar

opiju un citām narkotiskām vielām,
jāved attiecīgas Veselības departamenta
apstiprinātas grāmatas par 2. p. minēto
vielu saņemšanu un izsniegšanu, saskaņā
ar likumu par tirgošanos ar ārstniecības
līdzekļiem ārpus aptiekām. Ari per-
sonām, kuras saņem opiju vai citas nar-
kotiskas vielas zinātniskiem nolūkiem,
jāved norēķins par šo vielu izlietošanu.

8. Tiesību ievest un izvest 2. pantā
minētās narkotiskas vielas neviens ne-
drīkst cedēt otrai personai.

9. Opijs un citas 2. p. minētās vielas
jāuzglabā slēgtos skapjos vai telpās,
atsevišķi no citiem priekšmetiem.

10. Opijs un citas 2. p. minētās nar-
kotiskas vielas, kuras uzietas citās telpās
nekā atļaujas lūgumā uzrādītās, kon-
fiscējamas.

B.
1903. g. Sodu likumus papildināt ai

sekošo 204. pantu:

204. Kas glabājis pārdošanai vai
pārdevis bez pienācīgas atļaujas, vai
kaut ari ar atļauju, bet pārkāpjot li-
kuma vai saistoša noteikuma nosacī-
jumus, opiju, morfiju, heroinu vai citus
opija alkaloidus un preparātus, kuri
satur vairāk par 0,2/o morfija vai 0,1%
hrroina, kokaina sāļus un derivātus,
kuri satur vairāk par 0,1% kokaina,
kā ari citas viņiem pielīdzināmas nar-
kotiskas vielas, sodāms:

ar ieslodzīšanu cietumā, vai ar
naudas sod^, ne augstāku par
pieci'tu tiem; vai ar & tiem
šiem sodiem kopā.

Rīgā, 1925. g. 9. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums Nr. 2.
Rīgas ostas valde ar šo uzaicina per-

sonas, kuras vēlas ierīkot šī gada plo-
stošanas sezonā ostas rajonā koku dārzus,
kā vispārīgai, tā ari privatlietošanai,
iesniegt Rīgas ostas valdei 15 dienu
laisā un ne vēlāk kā līdz 20. martam
š. g. paziņojumu līdz ar pierādījumu par
ūdens resp cemes īpašuma vai rentē-
šanas tiesībām un koku dārzu plānu, dēļ
attiecīgas atļaujas saņemšanas, piemērīgi
ostas obligatoriskiem noteikumiem 109.,
110. un turpm. §§ nosacījumiem.

Ostas priekšnieks J. Raudzeps.
Darbvedis P u k še.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Izglītības ministrs

pieņem publiku trešdienās un piekt-
dienās no pulksten 11 līdz 1.

Pārvaldes priekšnieka vietas izpildītājs
Ļaudams.

Sekretārs D o k t e r s.
Pa~iipjums.

Liel u p esaugšrsjonā, Mēmeles un
tas pieteku upes, Š g. v. ļējai pludinā-
šanai sagatavoto koku materiālu īpašnieku
apspriede notiks otrden, š g. 17. martā,
pulksten 1,0 norīta, Jelgavā, Upes ielā 17.

Koku rūpniekiem, kuri vēl nebūtu
iesnieguši paziņojun us par pludināšanai
sagatavoto materiālu daudzumu un vietu,
saskaņā ar_ pkdināšanas noteikumiem
„Valdīb2s_ Vēstneša" 1921.g. 73. numurā,
tādi_ jāiesūta manā kanclejā Jelgavā ne-
kavējoties.

Apspriedi par pludnāšanu pāiējās
Lielupes pieteku upēs sasauks atkarībā
no ienākušiemkoku rūpnieku ziņojumiem.

Jelgavā, 1925. g. 6. martā.
Lielupes ūdensceļu rajona pārzinis,

kapteinis J. L a z d i ņ š
Darbvedis G. R i c h t e r s.

- Valdības Vēstneši* sākot no I. janvāra:

*"' Saņemot ekspedīcijā:

9a , a&iesl l ,ats *> «««•

piesūtot mājā nn pa pastu:
, «goesi l ,ata 80

2 Mefllk" m"nnn,: "'' Rn ekspedīcija - . 8- .

pļ, atkalp ārdevējiem • « — . '

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pili J* 3. Tel. jft 9-89
Runas stundas uo 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedicija:
Rīgā, pilī m 1. Tel. Ns 9-57
Atvērts no paiksten 9-^3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlgam 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 ,



Valdības rīkojumi un pavēles. 6..«ļļSS;.g.
Finansu ministrs

., , ? —- . . _. Blumbergs.

Takse par valdibas velkoņu nodarbināšanu Liepājas ostā, skaitot no 1925. g. 1. apriļa.
_^^^^^^__^^^^^_^̂ ^^^^^
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Bruto reģistru tounu
Par kādu darbu un kādu velkoni ~7TTZ. i i \ ——bčz 100 101—SCO 301—500 501—1000 1001-2000 2001—3500 3501-5000 vairāk

. . ļ . ; . Par 5000

I. Par kuģu vilkšanu.

No jūras kara ostā jeb tirdzniecības ostā, vai otrādi un no ostas un
jaunās ostas kara ostā, jeb otrādi:

«Varonis" . . . ? 30 £0 60 80 110 150 200 250
Austra*, .Liva" • 20 40 45 60 75 110 140 180
„Lasmanis", .Inženiers", .Līdaka" - 15 35 40 50 60 80 100 140
.Bartava", .Venta" >• 10 25 30 35 — — — —
.Palīgs" • • 6 15 — _ — __

TāpatPāvilosta.
II. Par kuģu pārvietošanu.

Pilsētas ostā un par kuģu apgriešanu:
.Varonis" . . . 20 30 40 55 75 105 135 180
.Austra", .Liva" 15 25 30 45 50 70 95 140
.Lasmanis", .Inženiers", .Līdaka" 12 20 25 35 40 60 85 120
.Bartava", .Venta" 8 15 20 25 35 55 ,75 100
.Palīgs" . _ 6 10 15 — — — — -

Tāpat Pāvilostā.

III. Par kuģu pārvietošanu
No tirdzniecības ostas jaunā ostā un otrādi:

.Varonis* 25 , 40 45 60 90 120 160 200

.Austra", .Liva" 20 30 35 45 60 85 110 150

.Lasmanis", .Inženiers", .Līdaka" 15 25 30 35 45 60 80 110
„Bartava", .Venta" 10 20 25 30 — — — —
.Palīgs" 6 12 15 — — — » — —

Ja velkoņi tiek nodarbināti uz stundām, tad par viņiem ņemama sekoša stundas maksa:
.Varonis" Ls 40,— stundā
.Liva" 24— „
.Austra" „ 24— .
.Lasmanis", .Līdaka" „ 20,— „
.Inženiers" „ 20,— * „
.Venta" 11- „
.Bartava" „ 10,— „
.Palīgs" „ 6- .

1. Velkoņa nodarbināšanas laiks skaitās no velkoņa atiešanas no savas piestātnes līdz pienākšanai pie tās pašas piestātnes atpakaļ.
2. Minimālā stundas maksa par velkoņa nodarbināšanu ņemama, izejot no tā, ka velkonis bijis nodarbināts ne mazāk par vienu stundu.
3. No tvaikoņiem, kuriem pie pārvilkšanas nestrādā galvenās mašiaas, ņemama pie normālās takses 20% piemaksa.
4. Ja vilkšana notiek ledu, tad ņemama piemaksa 30°/o apmērā no normālās takses.
5. Par citu kuģu sūknēšanu stundas maksa ņemama 60% apmēra no normālās takses.
6. Par velkoņu uzkavešanu bez darba, maksa ņemama 50% no normālās stundas maksa, pie kam par laiku līdz pirmai pilnai pusstundai maksa netiek nemaz ņemta.

Kad uzkavejums_ turpretī ir lielāks par pusstundu, tad maksa ņemama par visu nokavējuma laiku, aprēķinot šo laiku ar noteiktību līdz pusstundai.
7. Par katru uzkavešana, uzradot laiku, velkoņa kapteinis atzīmē kuģa žurnālā.

1925. g. 6. martā. Jūrniecības departamenta direktors A. Lonfelds.
Nodaļas vadītājs C i 1 p e.

Apstiprinu.
» 1925. g. 6. maitā.

Finansu ministrs
J. Blumbergs.

Takse par valdības velkoņu nodarbināšana Ventspils ostā, skaitot no 1925. g. 1.. aprija.

Bruto reģistru tonnu
Par kādu darbu un kādu velkoni r-=r

līdz 100 101-300 301—500 501-1030 1001—2000 2001-3500 3501—5000 ^"^^

I. Par kuģu vilkšanu.
No jūras vai priekšostas — ostā līdz plosta tiltam, vai otrādi ar velkoni:

.Rota". . . , . . 15ļ_ 3o,_ 50— 70,— 100— 130— 160,- 190,—

.Staburags" 7 _ 20— 35— 50,— 70,- 85— 105— 130-
II. Par kuģu pārvietošanu.

T) Ostā lejpus plosta tiltam ar velkoni: n
.Rota" 10_ 15,— 30,— 50,- 70— 100— 130,— 150,-
.Staburags" 6 10 20,— 35— 45— 70,— 85— 100,-

2) No pilsētas elevatora un muitas piekrastes vai citām lādēšanas vietām
lejpus plosta tiltam:
a) līdz dzelzstiltam vai otrādi ar velkoni:

.Rota" 15— 30,- 45,- 60— 80,- 110— 140,- 160,-

.Staburags" 7 20.- 30— 40— 55,— 75,- 95,- 110,-
b) līdz Sveikuļ kapiem vai otrādi ar velkoni:

BRota" 20,— 40,— 55- 70,— 90,— 120,— 150,- -
..Staburags" . . . . . . 12)_ 25— 35,— 45,— 60— 80— 100,— —

c) līdz Dampjiem, vai otrādi ar velkoni:
.Rota" 30j_ 50,— 65,— 80,— 100,— ' 130— 160— —
.Staburags" •• . 20- 35,- 45- 55— 65,— 85,— 110— -

d) līdz Celmam, vai otrādi ar velkoni:
.Rota" 40— 60— 75,- 90— 110,- 140,— — -
.Staburags" 25,— 40— 50,— 60,— 75— 95— — —

IIL Par kuģu apgriešanu vai novilkšanu no malas ostā līdz pontonu telpām
ar velkoni:

.Rota" 8 _ lo— 15,— 30,— 40,— 50,— 60,— 70.-
„Staburags" . . : 5_ 7_ i0,— 20,— 25,— 35,— 40— 45,-

IV. Par privātu mīnu loču uzcelšanu, vai noņemšanu ārējā reidā vai priekšostā, kā arī par ordera iznešanu Ls 20,-

V. Ja velkoņi tiek nodarbināti uz stundām, tad par viņiem ņemama sekoša stundas maksa:
-ota" Ls 30 —
.Staburags" 13._

1. Velkoņa nodarbināšanas laiks skaitās no velkoņa atiešanas no savas piestātnes līdz pienākšanai pie tās pašas piestātnes atpakaļ.
2. Minimāla stundas maksa par velkoņa nodarbināšanu ņemama izejot no tā, ka velkonis bijis nodarbināts ne mazāk par vienu stundu.
3. No tvaikoņiem, kuriem pie pārvilkšanas nestrādā galvenās mašinas, ņemama pie normālās takses 20% piemaksa.
4. Ja vilkšana notiek ledu, tad ņemama piemaksa 30% apmērā no normālās takses.
5. Par citu kuģu sūknēšanu stundas maksa ņemama 60°/0 apmērā no normālās takses.
6. Par velkoņu uzkavešanu, bez darba, maksa ņemama 50% no normālās stundas maksas, pie kam par laiku līdz_ pirmai pilnai pusstundai maksa netiek nemaz

ņemta. Kad uzkavejums turpretim ir lielāks par pusstundu, tad maksa ņemama par visu nokavējuma laiku, aprēķinot šo laiku ar noteiktību līdz pusstundai.
7. Par katru uzkavešanu, uzrādot laiku, velkoņa kapt eins atzīmē kuģa žurnālā.

1925 e. 6. martā. Jūrniecības departamenta direktors A. Lonfelds.

Nodaļas vadītājs Cilpe.



Apstiprinu.
1925. g. 6. martā.

Finansu ministrs
i. Blumbergs.

Takse par valdibas velkoņu nodarbināšanu Rīgas ostā, skaitot no 1925. g. 1. aprija.

Bruto reģistru tonnu
Par kādu darbu un kādu velkoni.

līdz 100 101—300 301-500 501—1000 1001—2000 2001—3500 3501-5000 kairāk "

No jūras — Bolderājas reidā. No Bolderājas reida līdz pilsētai,
r mentfabrikai, Eksportostai, ka ari Vec- un Jaunmīlgrāvim ar velkoni:
Ce

.Lāčplēsis" 180 160 175 205 265 370 520 685

.Zibens" 80 85 90 110 140 195 275 365

.Inženiers" 60 65 70 80 105 150 210 275
- .Pīkols" . 40 55 60 70 90 120 P5 230

„Trimpus" 35 50 50 60 80 110 155 205
.Staburags" 30 45 45 55 70 100 140 180
. Induls" 25 35 40 45 — — — —

2Nojūras,bezapstājasBolderāja,līdzpilsētai,EksportostaivaiCement-
iabrikai , kā ari Vec- un Jaunmīlgrāvim, kā ari pārvietošana no pilsētas un
Fksoortostas un Vec- un Jaunmīlgrāvi vai otrādi ar velkoni:c F

.Lāčplēsis" 180 190 210 245 315 440 620 820

.Zibens" 95 100 110 130 170 235 330 435

. Inženiers * 70 75 80 95 120 170 240 320

.Pīkols" 45 60 65 75 95 135 190 250

.Trimpus" 40 55 60 70 85 120 170 230

.Staburags" , 35 50 50 60 80 110 150 225

.Induls" 30 35 40 45 — — — —
3-

Pielikt pie malas vai apgriezt rajonā pilsēta—Ekspoit—Cement — cauri
koka tiltam ar velkoni:

.Lāčplēsis" 90 95 105 120 160 210 300 400

.Zibens" 50 50 >55 65 85 120 165 220

.Inženiers" . 45 50 55 60 80 110 155 205

.Pīkols" . . 30 35 40 45 60 80 115 155

.Trimpus". 25 30 35 40 55 70 100 130

.Staburags" 20 25 30 35 45 60 85 110

.Induls" . . . 15 20 20 25 — — — —
4.

Pārvietošana no muitas rajona līdz pilsētas krastam vai AB dambim
vai ari no Muitas—Andrējsalai, kā ari cauri tiltiem ar velkoni:

.Lāčplēsis" 120 130 140 165 210 295 415 545

.Zibens" 65 70 75 85 115 160 220 290

.Inženiers" , 50 55 60 70 85 120 170 230

.Pīkols" 35 45 45 55 70 100 140 180

.Trimpus" 30 40 40 50 60 85 120 160

.Staburags" 25 30 35 40 50 75 100 135

.Induls" . 20 25 30 35 — — — —
5.

Ja velkoņi tiek nodarbināti uz stundām, tad par viņiem ņemama sekoša stundas maksa:
«Lāčplēsis" i . Ls 60,—
.Zibens" 30,—
.Inženiers* „ 20,—
.Pīkols" „ 16,—
.Trimpus* , 14,—
.Staburags* , 12,—
.Līgo", .Ķencis", .Indulis" . , - 9,—
.Žvingulis", .Brencis", .Ods", .Ārija" „ 6,—

1. Velkoņa nodarbināšanas laiks skaitās no velkoņa attiešanas no savas piestātnes līdz pienākšanai pie tās pašas piestātnes atpakaļ.
2. Minimālā stund as maksa par velkoņa nodarbināšanu ņemama, izejot no tā, ka velkonis bijis nodarbināts ne mazāk par vienu stundu.
3. No tvaikoņiem, kuriem pie pārvilkšanas nestrādā galvenās mašinas, ņemama pie normālās takses 20% piemaksa.
i Ja vilkšana notiek ledū, tad ņemama piemaksa 30 /o apmērā no normalāsjakses.
5. Par citu kuģu sūknēšanu stundas maksa ņemama 60% apmērā no normālās takses.
<> Par velkoņu uzkavešanu bez darba maksa ņemama 50% no normālās stundas maksas, pie kam par laiku līdz pirmai pilnai pusstundai maksa netiek nemaz

ņemta. Kad uzkavējums turpretim ir lielāks par pusstundu, tad maksa ņemama par visu nokavējuma laiku, aprēķinot šo laiku ar noteiktību līdz pusstundai.
Par katru uzkavešanu, uzrādot laiku, velkoņa kapteins atzīmē kuģa žurnālā.

Jūrniecības departamenta direktors A. Lonfelds.
1925. gada 6. martā. Nodaļas vadUa]S cn

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

S. g. 18. martā pulksten 11 dzelzsceļu
virsvaldes istabā 327 notiks apspriede
Pat ledus vagonu maršrutiem ātri bojā-
fos Pregu pārvadāšanai nākošā vasarā,
™ra lūdzu lauksaimnieku, piensaimnieku?n tirgotāju pārstāvjus ņemt dalību.

1925. g. 7. martā. NEC/315.
Uzelzsceļu eksploatacijas direktors

R Dumpis.
^ibas nodaļas vadītājs Stankevičs.

Pārlabojums.
ieVi!tl?^Vēstneša" š. g. 30. numurā
Cb ļ,nstrukci]'par Valsts zemes
sanu V

Zim^aizdevumu izsnieg-
ta ,,i P^tā b. punktā ieviesusies
Šādi- Teikumam pareizi jāskan

%ie![tēršot ilgtermiņa aizdevumos uz

'"termi note'kum:em izsniegtos
Jaun'a!m aizdevu nms. kuri izsniegti
sācjž u: i

1C-m' viensētās pārceļamām
ari hp? lzP°stItāin saimniecībām, kā
ftiDM i^ūiek,em un sīkzemniekiemc,Iles iegūšanai*.

Vese'th Pazin°iums-
atklātība,-? dePartaments dara zināmu
nēšos Vīns ?•i" g" aP"Ja un maiJ"
Izstāj i/ J s sa"kota plaša higiēnas

"" 'l3, starp citu, ietilps ari māj-

turība, būvtechnika, sports u. t. t. testā

des,. firmas un personas, kuras velētos
piedalīties šaī izstādē, ar tās prograrou
var iepazīties veselības departamentā
(Brīvības ielā Ne 37/39, ist. 100) darb-
dienās no pulksten 9 līdz 3. .

Rīgā, 1925. g. 5. martā.
Veselības departamenta direktora

vietas izpildītājs Dr. M. Džonsons.
Administratīvās nodaļas vadītajā

vietas izpildītājs (paraksts).

Prese

Šveices prese par tirdzniecības
līgumu ar Latviju

atsaucas ar prieku un atzinību. Tā
„Schweizer Freie P r e s s e" š. g.
Ne 18, uzs ērdama Baltijas valstu nozīmi
cīņā pretlieliniecismu, izsakās šādi: ,No
visām šim valstīm ir veselīgzemnieciska
Latvijas republika tā, kas drīkst sacelt
mūsu visdzīvāko interesi. Jaunās, bet
sirdī pārbaudītās vecas republikas stipra
tautiskā izjūta, viņas godīgā copulēšanas,
atsvabināties no garās krievu apspiedības
un izcīnīt patstāvību, viņas nozīme ka
ieejas vārtiem uz Krieviju, viņas iedzī-
votāju augstā kultūra, kuri lauksaimnie-
cībā, rūpniecībā un tirdzniecībā var ko
parādīt, liek mums sajust sevišķu prieku
par to, ka mēs, šveicieši, ar šo draudzīgo
zemi esam noslēguši godīgu tirdzniecības
līgumu."

Tā ari katoliskā Šveices dienas lapa
.Der Morgen" izsaka tādu pašu
prieku, ka noslēgts tirdzniecisks līgums
ar Latviju, — „šo jauno, spēcīgo valsti
Eiropas austrumos". Abi laikraksti at-
zīmē ar atzinību mūsu turienes konsula
J. V. Kļaviņa nopelnus vispārīgi pie
lsbās saprašanās un saticības nodibinā-
šanas starp abām valstim.

Latvija un citas valstis
Paziņojums.

Visiem Latvijā dzīvojošiem vīriešiem —
Igaunijas pilsoņiem, kuri dzi-
muši 1904. gadā līdz 21. augustam, jā-
pieteicas attiecīgās karadienesta pieņem-
šanas komisijās no š. g. 15. līdz 25.
martam. Tuvākas ziņas saņemamas
Igaunijas sūtniecībā Rīgā un pie Igaunijas
konsulāriem aģentiem Liepājā un Latvi-
jas Valkā. Igaunijas konsuls Rīgā.

Tirdzniecība un rūpniecība
Amerikas Savienoto valstu

saimnieciskais stāvoklis
1925. gada februāra mēnesī.

Amerikas Savienoto valstu tirdzniecības
attachē Rīgā mums ziņo, ka februāra
mēnesī naudas tirgus Savienotās valstīs
uzrādīja zināmu procentu kāpšanu. Par
īstermiņa veikala kreditiem tika ņemtas
4.25%—4.50%

^
No dažādajām rūp-

niecības nozarēm, tērauda, automobiļu,

būvniecības, tekstila un petrolejas rūp-
niecība uzrādīja ražošanas pavairošanos
Preču pārdošana ir bijusi ļoti dzīva, pie
vispārīgi stingrām_ cenām. Nākotnes iz-
redzes ir ļoti labvēlīgas.

KURS!.
ligas biržā. 1925. gada 9. martā.

D e vi ie?:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa 24,67 — 24,79
100 Francijas franka . . . 76,70 — 27,20
100 Beļģijas franku.... 26,00 — 26,55
100 Šveices franku . . ... 99,25 — 100,25
100 Itālijas lira 21,05 — 21,45
100 Zviedrijas krona . . , 138,95 — 140,35
100 Norvēģijas kronu . . . 78,25 — 79,80
100 Dānijas krona .... 91,85 — 93,70
100 Cechoslovaķijas krona . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņu . . . 205,90 — 207 95
100 Vācijas marka .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marka 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu..... 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00
1 SSS» červoņees . .. 26,40 — 26,88

Dargmet ali:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105—112

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98—100
4°/o Valsts prem. alzņ. . . 98—100
6°/o Zemes bankas ķiiu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes ......... 96 — 97
Sīgas biržas kotacijas Komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e ns.
Zvērināts biržas* makltrs P. R u p n e r *

Redaktors: M. Āroas.

Šim numuram 8 lappuses



t "Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabalties. 1. civilnod.
uz civ. proc. lik. 293.. 295., 298, 301.,
309., 311. p.p. pamata, uz zemkopības
ministrijas lūgumu viņas prasības Jieta
pret kooperatoru sabiedrību .Darza-
Auglis* par Ls 3582,10 pēc līguma, uz-
aicina kooperatoru sabiedrību ,Dārza-
Auglis" kufa dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no [pra-
sības sūdzības, pilnvaras un nomas lī-
gumiem.

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

Rīgā, 17. februārī 1925. g.
Priekšsēdei, b. J. J a k s t i ņ š.

22433 Sekretāra v. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 25. novembrī
Izklausīja Eduarda Toma d. Kleešmidta
iugumu deļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas un nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 7000 r., apstiprinātu 3. apriti
1912. g. ar Ns 215, uz Eduardam Toma
d. Jfleešmidtam piederošo nekustamo
īpašumu Balodmuižas zemnieku zemes
Jauncāļu mājām, Valmieras apriņķi ar
zemes grāmatu reģ. Ns 1608 izdotu par
labu Augustam Petefa d. Spilbergam,
kas minēto obligāciju ir cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g. 24. tebruarī. Ns 793
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

23139 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 17. februārī
izklausīja Katrines Pētera m. Filrozes,
dzim. Graudum lūgumu dēļ aizgādniecības
iecelšanas par prombūtnē esošā Maksi-
miliana Teodora d. Filroze mantu un
nolēma: par bezvēsts prombūtnē
esoša Maksimiliana Teodora d. Filrozes
atstato manta iecelt aizgādniecību, par
ko paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 26. februārī. Ns 2004
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

23219 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 27. janvāri
izklausīja mirušā Jēkaba Jāņa d. Alpa
mantošanas lietu un starp citu nolēma:
par bezvēsts prombūtne "esošā Miķeļa
Augusta Jēkaba d. Alpa atstāto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai. Še
lēmumu publicēt civ. proc. lik. 1944. p.
kartība.

Rīgā, 1925.g. 23. februārī. Ns 1364
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

23145 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 27. janvārī
izklausīja mirušā Jēkaba Jāņa d. Alpa
mantošanas lietu, un starp citu nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esoša Jāņa-
Viļuma Jēkaba d. Alpa atstāto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Rigas pilsētas bāriņu tiesai. Sc
lēmumu publicēt civ. proc. lik. 1944. p.
kartībā.

Rīgā, 1925. g. 23. februārī. Ns 1364
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23144 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011..2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1921. g. 9. maija
Vācijā, Visbadeni mirušā Voldemara-
Alfonsa-Fridricha-Aleksandra fon V u 1 f a ir
atklāts mantojums, un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās_ personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 26. februārī 1925. g. L. Ns 1561
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

23232 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1809.g. 13. februārī
Rīgā mirušā namīpašnieka Fridricha-
Augusta Augusta d. Hartmaņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kredtoriiem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 26. februārī 1925. g. LN> 2315
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

23231 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1924. g. 3. decembri
Rīgā mirušās atraitnes Līzes Evarda m.
Kreisler, dzim.Blau, ir atklāts manto-
jums un uzaicina, _ kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakara ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, lideikomisa-
riem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 26. februāri 1925. g. L. Ns 2273
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

23230 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
ar šo paziņo, ka 17. martā 1925. g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēde
nolasīs 1916. g. 11. oktobrī_ miruša
Mēru pag., . Jaun-Pulkšu" mājas īpaš-
nieka Jēkaba Tanas d. Rudzīša manto-
juma līgumu, kufš noslēgts 12. maija
1893. g. Mēru pagasta tiesa, starp mir.
Jēkabu Tanas d. Rudziti un Jēkabu
Jāna d. Gailīti.

Rīgā, 5. martā 1925. g. L. I*2275
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

23774 Sekretārs A. Kalve.

Rigas a gabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p., ar
3o paziņo, ka 17. martā 1925. g,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1917. g. 31. jūlijā
miruša Stienes pagastā, .Stārastu* mājas
īpašnieka Jāņa Jēkaba dēla Rudzīša
testamentu.

Rīgā, 5. martā 1925. g. L. Ns 2493
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23746 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties 4. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Šarlotes-
Johannas-Līnas Pētefa m. Krūze, dzim.
Ozoliņ, lūgumu viņas prasības lieta prei
Andrēju-Robertu Jāņa d. Krūze par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kufa dzī-
vesvi^ ta prasītajai nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no ši sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecības,
Krievijas kons. paziņojums, Rīgas pre-
fektūras apliecība un noraksti.

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

Rīgā, 24. febr. 1925. g. Ns 431543/631
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

23165 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Indriķa
(Heinricha) Gustava Friča d. Knēta
lūgumu viņa prasības lietā pret Johannu-
Lizetti-Sofiju Kristapa m. Knēt, dzim.
Feldman, par laulības šķiršanu, uzaicina
pedejo, kufas dzīves vieta prasītājam
nav_ zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laika no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pieliktas laulības, divas
dzimšanas, atbildetajas?prombīītnes aplie-
cības un noraksti.

Ja atbildētāja nolikta laikā neieradīsies
personīgi vaicaur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rigā, 24. febr. 1925. g. Ns 431545 898
Priekšsēd. b. E g 1i t s.

23167 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civhnod,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
3i>9., 311. p.p. pamata uz Vilmas Leon-
tīnes Jāņa m. Burka, dzim. Žigur,
lūgumu viņas prasības lietā pret Pauli
Andreja &._ Burka par laulības šķiršanu,
uzaicina pedejo, kup dzīves vieta pra-
sitajai nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laika no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
dzimšanas apliecība un 1 vestu.e — ar
norakstiem.

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

Rīgā, 23. febr. 1925. g. Ns431544/6:8
Priekš-edetaja b. E g 1ī t s.

23166 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Mmnjs
Marijas Jāņa m. Rakovski, šķirtas Sport,
dzim. Auziņ, lūgumu viņas prasības lietā
pret Franci Franča d. Rakovski par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītajai

^
nav zināma, ierasties tiesā

4_ mēnešu laika no šī sludinājuma publi-
cešanasdienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un 2 bērnu dzimšanas apliecības — ar
norakstiem.

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

Rīgā, 21. febr. 1925. g. J*431468/939
Priekšsēd. b. v.i. L. Bruemmers

23 62 Sekretāra v. Stūre.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g
29. augusta Nītaures pag. .Cirīts" mājās
miruša Pētera Pētera d. Gustava
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzradīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzis ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925. g. 26. februārī. L Ns 873
Priekšsedtaja v. A. Veidners.

23224 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait.reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-znjo, ka ar viņas 1925. g. 4. februāra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: kraj-aizdevu sabiedrība
.Pamats", ar valdes sēdekli Brantu pa-gasta. r

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s
22507 Sekretārs Fridrichsons!

Rigas apgabait. reģistrac. nodaja
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 28 janvāra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Kauguru savstarpējā
ugunsapdrošinašanas biedrība", ar valdes
sēdekli Kauguru pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts
22516 Sekretārs Fridrichsons!
Rīgas apgabait.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Latviešu literariskā biedrība", ar valdes
sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E glīts
22508 Sekretārs Fri dr ichsons.

Rīgas apgabait.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Sejas kultūras veicināšanas biedriba",
ar valdes sēdekli Sējas pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
22510 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabait. reģistrac.nodaļa
uz liknma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka viņas 1925. g. 4. februafa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Matijas diakonisu biedrība", ar valdes
sēdekli Rīga.

Nodaļas oārzinis Eglīts.
22509 Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabait.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februafa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Latvijas dzelzsceļu techniskās direkcijas
linijas darbinieku biedrība", ar valdes Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
22511 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabait.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām*un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 7. februāra
lēmumu reģistrēta ^bezpeļņas biedrība:
"Peterupes un apkārtnes biškopības bie
driba", ar valdes sēdekli Pēterupē.

Nodaļas pārz nis Eglīts.
22505 Sekietars Fridrichsons.

Rīgas apgabait.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Rūjienas mednieku biedrība", ar valdes
sēdekli Rūjienā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
22506 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabait.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politisk m organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g 4. februafa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
mākslinieku biedrība .Zaļā vārna"', ar
valdes sēdekli Rīgī.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
22512 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabait. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februafa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Rīgas žļdu namīpašnieku biedrība", ar
valdes sēdekli Rigā.

v. Nodaļas pārzinis Eglīts.
22513 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabait.reģistrac. nodaļa
paziņo, kaar viņas 1925. g. 21. janvafa
lēmumu pārreģistrēti Rīgas latviešu sko-
lotāju savienība zem jauna nosaukuma:
.Rīgas latviešu skolotāju biedrība", kā
ari reģistrēti biedrība- biedru pilnā sa-
pulce 28. februāri 1924. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
22514 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabait.reģistrac.nodaja
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 21. janv.
lēmumu pārreģistrēti Kārķu biškopības
biedrības biedru pilnā sapulcē 29. jūlijā
1924. g. pieņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis v. i. L. Bruemmers.
23135 Sekretārs Fridrichsons.

Je gavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 29 janv,
nolēmumu dara vispārība^ zināmu, ka
parāds 1900 kr. rbļ. apmērā, pēc pir-
kuma-pārdevuma līguma, korob. 189/. g
27. oktobrī zem Ns 1027, uz Bauskas
apr.,Lieliecavasmuižas,Garjaņu'majam ai
zem.jgrām. Ns2809, atzīts par samaksātu
un lūdzējai Valsfs zemes bankai dota
tiesība prasīt šā parāda dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L. Ns 118/2J
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

22969 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 29. janv.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds J300 kr. rbļ. apmērā, pēc pir-
kuma-pardevuma līguma, korob 1894. g.
28. novembri, zem Ns 1264, uz Bauskas
apr., Lieliecavas muižas, .Ciršu" mājām, ar
zem. gram. Ns 2504, atzīts par samak-
sātu un lūdzējai Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt ša parāda dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L.Ns146/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

22970 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apuaDaities
pamatodamās uz savu šā gada 29. janv.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2500 kr. rbļ. apmērā, pēc pir-
kuma-pārdevuma liguma, korob. 1897. g.
27. oktobrī, zem Ns 1031, uz Bauskas
apr., Lieliecavai .Mišen-Kaleju" mājām,
ar zem. grām. Ns 2813, atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai Valstszemes bankai
dota tiesība prasīt šā parāda dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 23. febr 1925. g. L. Ns 124/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

22963 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu - šā gada 29. janv
nolēmumu, dara vispārībai zinām t, ka
parāds 4100 kr rbļ. apmērā, pēc pir-
kuma-pārdevuma līguma, korob. 1897 g
27. oktobrī, zem Ns 1026, uz Bauskas
apr,Lieliecavas muižas .Gaiļu"
mājām, ar zem. grām. __ Ns 2808, a'zīts
par samaksātu un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt ša parāda
dzēšanu zemesgrāmatās

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L. Ns 126/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

22954 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šg. 2 '. janv. nolē-
mumu, dara vispārībai zināmu, ka parāds
2900 »r. rbļ., apmērā, pēc pirkuma-pārde-
vuma līguma, korob. 1897. g. 27. okt zem
Ns 1032 uz Bauskas apr., Lieliecavas
muižas .Mīšen-Rulle" mājām ar zem
grām Ns 2814 atzīts par s maksātu un
lūdzējai Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās,

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L. Ns 109/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans

22965 Sekietars K Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu_ šā gada 29. janv.
nolēmumu, dara vispānbaļ zināmu, ka
parāds 3500 kr. rbļ. apmērā, pēc pir-
kuma-pārdevuma līguma, ko.ob. 1897. g.
27. oktobrī, zem Ns 1025, uz Bauskas
apr., Lieliecavas muižas .Garše-Maz*
mājām ar zem. grānv Ns 2807, atzīt
par samaksātu un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt šā parāda
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L. Ns 116/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

229(,6 Sekretais Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 29. janv.
nolēmumu, dara vispā,ibai

^
zināmu, ka

parāds 260J kr. rbļ. apmērā, pēc pir-
kuma-pārdevuma līguma, koroborēta
1895. g. 27. septembri, zem Ns 998, uz
Bauskas apr., Lieliecavas muižas .Gružu"
mājām ar zem_grām. Ns2607, atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai Valsts zemes bankai
dota tiesiba prasīt šā parāda dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L. Ns 143,25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

22967 Sekreters K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 29. janv.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2200 kr. rbļ apmērā, pēc pirkuma-
pārdevuma liguma, korob. 1884. ' g.
28. nov., zem Ns 1283, uz Bauskas apr.,
Lieliecavas muižas .Vajeiku" mājām ar
zem. grām. Ns 2523, atzīts par samaksātu
un līdzējai Valsts zemes bankai dota
tiesība prasīt ša parada dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L. Ns 137/25
Priekšsēdētāji v. Feldmans.

2 968 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g 1. febr. likumu par laulību 50.
un civ. proc. lik. 366., 718. un 868.
pantu pamata dara zināmu Annai S t r u-
žis, dzim. Purvinaitis, ka tiesa š. g
24. janvāri aizmuguras nosprieda viņas
laulību ar Vili S t r u ž i s šķirt.

Jelgavā, 1925. g. 10. febr. L. Ns 56,25
Priekšsēdētāja v. R. Mii Īle rs.

21899 Sekretāra pal. F. Kāps.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. februafa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 11. decembri 1922. g.,
Gaiķu-Satiķu pag. mir. Jāņa Jēkaba d.
Zandmaņa mantiniekus, kredit., lega-
tarus, fideikomisarus i n visas citas per-
sonas, 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 kufām n bīs
paziņots tie-ai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 23. febr. 1925. g. Ns578m/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

23062 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. februafa 1925. g is»
pamata uzaicina 6. decembrī iot?'Liepāja mir. Johannas Lāzera m iui ,*•mantiniekus, kredit., legat., fideikonT''
visas citas personas , kam varēt V ""kādas tiesības vai prasības tu .?,-'mantojumu, pieteikt viņas tiesai -mēnešu laikā, skaitot no sludinSi?"
iespiešanas dienas. ,Uffl a

Tiesības un prasības, par kurām .......
paziņots tiesai minētā laikā, $?$
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 23. februāri 1925. g. 1*593,./*
Priekšsēd. b. V. Bienenštai,

23045 Sekretārs A. Kaspergl"-
Liepājas apgabaltiesa

uz sava 12. februafa 1925. g ļēm '
pamata uzaicina 9. aprilī 192u g i-
paja mir Johana Ansona mantiniekus'kredit., legat., Sideikomis. un visas cit»personas, kam varētu būt kādas tiesihfvai prasības uz atstato mantojumu Dilteikt viņas tiesai sešu mēnešu '

laikāskaitot no sludinājuma iespiešanas diena'
Tiesības un prasības, par kurām netepaziņots jiesai minēta laikā, tiks atzit«par .zandetam uz visiem laikiem.
Liepājā, 23. febr. 1925. g. Ns567m/25

Priekšsēd. b. V. Bienenstams
23061 Sekretārs A. Kasperovičg '

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. februafa 1925. g. lēmumu
pamata_ uzaicina 16. janvārī l<-22 e
Kuldīga mir. Ernesta Kārļi d. Fogeiamantiniekus, kredit.,-legat., fideikomisarus
un visas citas personas, kam i varētu būtkādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas. -

Tiesibas un prasības, par kūjām nebūs
paziņots tiesai minēta laika, tiks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 23. februārī 1925. g. N°592m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23046 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. februafa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 28. augustā 1895. g.
Liepājā miruša Joh. na Brušnevica
mantiniekus, kreditorus, legat., 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 laika, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 23. febr. 1925. g Ns568-m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23047 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. februafa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 29. decembri 1924. g.,
Ventspilī mir. Jūlijas Annas Kronbeig
mantiniekus, kredit., legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstā o mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 23. februārī 1925. g. Ns577m/25

Priekšsēdei b. V. Bienenstams.
23048 Sekretārs A. Kaspeļovics_

Liepājas apgaba tiesa
uz sava 19.' februafa 1925. g. lēmu"13

pamata uzaicina 13. novembrī 1924. g-,
Ventspilī mirušās Emilijas R o.n e manti-
niekus, kreditorus, legatanr, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības u

a'stāto man'ojumu, pieteikt viņas tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-

juma iespišanas dienasJUllJU IVCU1J11I1UU *i
, -cw».«ww hlītt

Ties bas un prasibas, par kuram nepi»

paziņots tiesai minēta laika, tiks atzna»

par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 23. febr. 1925. g. M58ta*

Priekšsēd. b. V. Bienenstams-
23 49 Sekretārs A. Kasperovi<>

Liepājas apgabaltiesas
civilnodalas atklātā tiesas sēdē 26. niart»

1925. g., pulksten 10 no rīta, paslīd'" '
6. februārī 1924. g. mirušas Annas *
dreja m. Valts testamentu.

^
Liepājā, 28. febr. 1925. g. Ns608ni,W

Priekšsēd. b. V. Bienenstani.
23645 Sekretārs A. Ka^pej^

Liepājas apgabaltiesa^
civilnodalas atklātā tiesas sēdē 2. aP'
1925. g., pulksten 10 no rīta, pasto^
1. februārī 1924. g. mirušas Juies »

meitas J u r e v i č testamentu. .

Liepājā, 2. maitā 1925. g. »®™*

Priekšsēd. b. V. Bienenstams-

23646 Sekretārs A. Kasne^oļ^

Liepājas apgabaltit-sa, ^saskaņā ar likumu par laulību
22. janvārī 1925.g.aizmugu'sprieda: 1922. g. 20. aprilī starP.. „fiu
riju Ordinu un Lukeriju l^s',. m#
dzim. Go-eva, Liepājas P ils::tf. "%b»
sarakstu nodaļā noslēgto laļ°"jJ
pāršķirtu, šķirtai sievai piesķm
agrāko uzvārdu Lusjanin.

^Liepāja, 13. febr. 1925. g. J*^> ,

Priekšsēd. b. V. B i e n e n si

221T5 Sekretārs A. Kasperovi



Liepāja apgabaltiesa
ova to februāra 1925 g lēmuma

02 S?t, uzaicina 15. februārī 1924. g.,
^"l SaS Pag- mit - ,āna Mi^l-
S'fkle mantin Ikus, kredit., legat,. tidei-

,i,3rUSunvisasctaspersonas,kam
k sn, būt kādas tiesības vai prasības

atstāto manlojumu , pieteikt viņas
f ai sešu mēnešu laikā, skaitot no-alu-

Siuma iespiešanas dienas. _
6Tiesības nn prasības , par kuram ne-

hi; paziņots tiesai minēta taika tiks

?lītas par zaudētām uz visiem laikiem,

Liepājā, 23 febr. 1925. g J*935m 24

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23050 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabait. krim nalnod,
«Mkaoā ar savu 1925 g. 19. februira

ļZ, meklē uz sod l,k ,55. p.
« nkt pamata apsūdzēto Rezeknf-s apr.,
Andrup iaea pag P'^ erīgo 1,91. g

dzimušo Stepanu Jaoa d. Mundau,

vidēja auguma. _ apaļu seju, tumšiem

matiem un pelēkam acīm. _ _
Vi-ām iestādēm _tn personām, kupm

ir znama min ta Stepana Mundau

dzīvas un viņa mantas atrašanas vieta,

japazu.o Rēzeknes apr. 1. iec. izmeklē-
šana* 'tiesnesim.

Daugavpilī, 24. feb/uarī 1925. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

ow9S Sekretāra p. (paraksti).

Latgales apgabait. kriminalnod.,
saskaņā ar savu 1925. g. 19. februafa
lēmumu, meklē uzsod. lik. 45ā. p
b pkt. panirta epsīdieto Rēzeknes apr.
Rozento*Ms pag. piederīgo 3» g. veco
Aleksandru Donaia d. Jureviču, 2 ars
7 vērš. gafu, tumšiem matiem.

Visām iestādēm un psrsonam, kufam
it zināma minēta Jureviča dzīvas un
viņa mantas at ašanās vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apr. I. iec. izmeklēšanas
ties iesim.

Daugavpilī, 24. februārī 1925. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts i.

23024 ' Sekretāra p. (paraksts).

Latgales tpgabalt. I. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. gada 21. septemori Ludzas pil-
sētas piederīgā Jervoz t Maraaua Mār-
tiņa ū S v i k 1 a n a privat testaments,
ar kuru testatora kustama un nekustsma
manta novēlēta N.koiajam Ignatija d
Mozole vs k * m , ar apgabaltiesas
1925. g. 16. janvafa lēmumu apstiprinais
un izdots mantinieKam Nikolaja ii
Mozolevsksm L. Ns 2fm/24.

Daugavpili, 20. februārī 1925. g.
23028 Priekšsēdētāja b. (paraksts)

Latgales apgabsit. I. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušr
1924 gada 27. septembri, Ludzas apr,
Kārsavas pagasta piederīgi Ignda Uo-
menika d Loganovsta no arielais tēst j-
ments ar kufu testatora kutama un
nekasāma m nta novēlēta Zabellai,
Antonam un Grigoiijam Loga-
novskiem ar apgabaltiesas 1924. g.
22. de^embia lēmumu apstiprināts un
izdots rrantidieki m Zabtllai, Antonam
ui G igorijam Loginov.skiem

L Ns ,529a'24
Daugavpil, 21. febru n 1*25. g.

23026 Priekšsēdētāja b. (paraksts).

Latgales apgabait. I. civilnod
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1924 g. 5. oktobrī , Daugavpils apriņķa,
Jasmuižas pagasta piederīgā Broņislava
Donata d. Pastara privat testaments,
akuru testatora kustama un nekustama
manta'novēlēta Annai Ludviga meitai
rastor ar apgabaltiesas š. g. 9. janv.
lēmuma apstiprināts un izdots mantiniecei
Annai Ludviga m. Pastor.

L. Ns 194a/25
Daugavpili , 25. februārī 1925. g

JjjgO___JPriekšsēdētāja b. (paraksts).
Ugalas apgabait. I. civilnod.
ml° mlr}0 visPā»bai, ka mirušā
Va Li-' 5 )uniiā, Kezeknes aoriņķa,
a;akļanu paga:ta, Ark ineuu sādžas pie-«nga Adarna Antona d. Stroda

P'vat testaments , ar kufa testatora
Ai!l

ama
.un mkus'ama manta i.ovēlsia«eksandram , Benediktam un Annai

grodiem- ar apgabaltiesas 1925. g
mant"-afa llimma apstiprināts un izdots
"«""niekiem Aleksandram, BenediklamUI1 Annai St odiem.
nL. Ns 193a, 25

23'jffi gaVpiU'- februa» 1925. g.
--~^l___gnekšsēdētāja b. (paraksts).
at galēs apgabait I. ci.ilnod.
lļj24o

p^z?0 vispārībai, ka mirušā
Maiin^'

ieb 'nart, Daugavpils apr.,
ST!' P8g- Koloburina sādžas pie-
Privff ? nJena Makeia d. D a v i d o v a
kustam» aments> ar kuIu testatora
Patiki»i,onekustaina ma '->ta novēlēta
apgādu Semena d. Davidovam ara SSf s p- g- 22- decemt fa lēmuma

patrC c Un ,zdots mantinieka nejam Semena d. Davidovam.
Dau»*,m-i- o L- J* 415a/24

23187P ' 2L februan" 192^- 8-
, - ~^^J^eķjsedētāja b. (paraksts).

ar ļļ .Fgabalt. I. ci.ilnod.
1923 B

Piaz'ņo v'spārībai, ka mirušā
GavruDa, fPtembr'. Ludzas apriņķa,
dēla Srnir Pieder'gaAlekseja Dmitnja
hļn testat Va no(ari'eiais testaments, ar
manta „ ,-a - kustama un nekustama
Jevdokiiaii <; Annai> Pēterim un

' im'rnoviem ar apgabaltiesas

p. g. 12. septernb fa lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekiem Annai, Pēterim
un Jevdokijai Smirnoviem

L Ns l-29a /24
Daugivpili. 25 febr ari 1925. g

23189 Priekšsēdē!i a b. ("arakstsV

Latgales apgabait. I civilnodaļa
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1924. gada 1. decembrī Leokadijas Jāņa
m. Zichard,_ dzim. Bortkevič, prasības
lieta pret Jāni Franča d Žichardu par
laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: laulību noslēgtu starp Leoka-
diju Jāņa m. Bortkevič un Jāni Franča
d Žichardu 1895. g. 9. maijā Pēterpilī,
sv. Staņislava katoļu baznīcā atzit par
šķirtu

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

Daugavpilī. 1925. g. 20. februārī.

L. JSTs 418p/1924. g.
Priekšsēdētāja biedrs .1. Krūmiņš.

23029 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabait. reg. «odaja
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalties is 1925. g. 17. februāra lē-
mumu, uz -civ. pruc. Iik. 1460-' p.
pamata reģstr-b Latg-des izglītības
kooxratwa .Gaisma" statūti un ievesti
kooperatīvu biedrīju reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdi klis atrodas
Rēzekne

Daugavpili, 24. februaiī 1925. g.
Reģis racējas nod pārz M. Abuls.

23191 Sekretāra v. A. Auzin.

Latgales apgabait. reģ. nodala
dara zināmu ka, saskaņā ar La'giles
apgabaltiesas 1925. g. 17. februafa lē-
mumu, uz lik. par biedrībām 17. p. pa-
mata, reģistrēti Rozentov-s lopkopības
parraudzīaas biedrības statūti un ievesti
bezpeļņas biedrību reģistra pirmā dsļi

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rozen.ovas pag., Rēzeknes apr.

Daugavpilī, 24. februārī 1925. g.
Reģistrācijas nod. pārz M. Abuls.

23192 Sekretāra v. A. Aažiņ.

Latgales apgabait reģ. nodaļa
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 925. g 17. feb-nafa lē-
muma, uz lik pfr biedrībām 17. p. pa-
mata, reģi treii Stoļerovas kulturveic nī-
šanas biedrības „Ziniba" statūti un
ievesti bezpeļņas biedrnu reģistra
pirmā daļā.

B edrības valdes sēdeklis atrodas
St-ler,)vā, Rozenmuižas pag, Rēzjknes
apriņķī

Daugavpilī, 21. februārī 1925. g.
Reģistrācijas nod. pirz. M. Abuls.

231t3 Sekretāra v. A. Auziņ.

Latgales apgabaltiesas reģ. nod
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 1925. g. 17. februafa lē-
mumu, uz civ. pioc. lik. H60-p. pa-
mata reģistrēti Nidrumuižas krāj-aizdevu
sabiedribas stāt uti un ievesti kooperatīvu
biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Nidru muižā, Jasmuižas pag., Daugavpils
apriņķi.

DaugavpiP, 24. februārī J925. g.
Reģ stacijas n^d pārz. M. Abuls.

23195 Sekre.ara v. A. Auziu

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija.

uz Aleksandra Arvida dēla Boni ņ_a

lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no zemes gabala, platībā pēc
valdīšanas dokumenta 275 kv. saž. ar
ēkām, atrodošos Krāslava un kuru īpa-
šumu viņš ieguvis no Antona (ari Bo-
ļeslava) Jozefa dēla Slapina, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, —uzaicina visas

personas, kuram ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt_ ko-
misijai par to paziņojumu 4 menesu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījuma nepieteiktas,
tiesības skaitīsies par iznīcinātam tin
minētie: līīdzēja tiesību devējs Antons

(ari Boļeslavs) Jozefa dēls Šļapins un
pēc tam ari viņš pats, līīdzējš, var tikt
ievesti Latgales zemes .grāmatu reģistri
pur norādītās nekustamas mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežojumiem ai
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesibām

Daugavpilī, 1925. g. 21. febr. j\°2147
Komisijas priekšsēdētājs, apgabait.

vecākais notārs F. H e 11 v i c h s.
23041 Sekretārs A. B e r s s.

Latgales zemes grāmatu atlau
nosonos komisija,

uz Kārļa un Artura Reiņa dēla Priedu
lūgumu par nekustamas mantas maotas,
sastāvošas no zemes gabala, ar vietējo
nosaukumu „Kostovo-Slobodka", platībā
21 desetiņa 335 kv. saž., atrodošos Lu-
dzas (senāk Ostrovas) apriņķa Kačano-
vas pagastā, kufti īpašumu viņi manto-
juši no sava tēva Reiņa Jāņa o. Priedes,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina 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 minētie: lūdzēju mantojuma
devējs Reinis Jāņa d. Priede un pēc
tam ari viņi paši, lūdzēji, var tikt ieve-
sti Latgales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamas mantas īpašnie-
kiem bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājnmn tiesībām.

Daugavpilī, 1925 g.21. febr. JNTs 2 71.
Komisijas priekšsēdētājs apgabait.

vecākais no'.ars E. Hellvichs.
23038 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau
aršanas komisija,

uz Andreja Nikitina dēla Niķi tinu
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no zemes gabala, platībā 26 de-
setīnas 1645 kv. saž, atrodošos Ludzas
(senāk Ostrovas) apriņķa Višgorodas
pagasa, Šestņikovo pūstošā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kufām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Val-
dības Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par iznīci-
nātām un lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantiS īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku ap-
gfūtinājumu tiesībām.
. Daugavpilī, 1925. g. 21. febr. .Ns 2163.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabait.
vecākais- notārs F. Hedvi.chs.

23039 Sekretārs A. Bergs

Latgales zemes grama u fttjau
notas komisija,

uz Jāzepa Jāzepa dēla Truskovska.
Antona Ignatija dēla Miļevska manti-
nieku: Antona un Mečislava Antona d d
Miļevsku lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Pustinas muižas
atdalīiās ,.Butkunu * pusmuižas, platībā
112,80 desetiņas, atrodošos Daugavpils
(senāk Drisasj apriņķa Pustiras pagā-
ztā, ievešanu zemes grāmatu reģisirī —
uzaicina visas personas, kūjām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu 4
mēnešu laikā no izsludināšanas dien-s
.Valdības Nēstnesī' , pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un minētie: Jāzeps Truskovskis,
Antona un Mečislava Mijevt-ku manto-
jama devējs Antons lgnatiia d. A'liļevskis,
un pēc tam ari viņi paši, mantinieki,
var tikt ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par noiādītās nekustamas man-
tas īpašniekiem b>-z Kādi m aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un
hipotekāri.sxu apgfūtnājumu tiesībām.

Daugavpili, 1925. g. li. febr. JMŠ2155.
Komisijas priekšsēdMājs, apgabait.

vecākais notārs E. Hellvichs.
13040 Sekretārs A. Bergs

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Jēkaba Joseļa dēla Bērziņa lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
pilsētas dzimtslietošanu tiesību zemes
gabala, platībā 118,ā9 kv. saž., atrodošos
Rēzeknē, Atbrīvošanas Alejā (bij. Lielā
Nikolaja ielā) N° 11, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kufām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dienas .Valdībss Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs var
tikt ievests Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas tin hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 14. februārī
Ns 1740.

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

22205 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes gramtau atjau-
nošanas komisija,

uz Kārļa Reiņa dēla Neilandta lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
Aleksandropoles muižas atdalītā zemes
gabala zem nosaukuma .ferma Vidusala
Ns 3', platībā 42 des. 1296 sāž. vairāk
vai mazāk, atrodošos Ludzas apriņķa

Rugāju (senāk BoWu pagasta) ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina vi-
sas personas, kufām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo' mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izpludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un lū-
dzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekustā-
mās man as īpašnieku bez kādiem ap-
iobežojumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 14 februārī.
Ns 1747.

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

2'220o Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Ivana Afanasjeva un Marijas Timofe-
jevas, tagad pēc uzvārda Gluchovu,
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no tiesībām: lvanam Gluchovam
uz 3 des. 6ld sāž. un Marijai Gluchovai,
— uz 4 /< d. no 5 des. 1800 saž. lieja
zemes gabala, atrodošos Ludzas (senāk
Ostrovas) apr. Kačanovas pagasta Jar-
covas pūstošā ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina Visas personas, ku-
fām ir kīdas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kotnisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas .Valdības Vēstnesi',
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzēji var
tikt ievesti Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par norādītās nekustāmās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

? Daugavpilī, 1925. _g. 14. februārī.
Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-

tiesas vecākais notārs E. Hellvichs.
22207 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas" komisija,

uz Natālijas Valeriana meitasJVikšem-
skas, dzim. Gržimalovskas, lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no Kos-
koveu pusmuižas ar piederumiem, platībā
pēc dalīšanas akta apmēram 55 dese-
tiņas, bet pēc uzmērīšanas akta 80 de-
setiņas 720 kv. sāženi, atrodošos Dau-
gavpils (senāk Drisas) apriņķa Piedrujas
pagastā ievešanu zemes grāmatu reģi-
stri, — uzaicina visas personas, kufām
ir kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un lūdzēja var tikt ie-
vesta Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieci bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstiīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g 14. tebruarī.
Ns 1730.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs

22208 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grām atjaunkomisja
uz Marijas Jakovlevas, tagad pec uzvārda
I v a n o v a s lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Kudinovas pūstoša
pirmās un otrās daļas izdalītā zemes
gabala ztm vietējā nosaukuma .Rivušev",
platībā 5 desetīnas, atrodošos Ludzas
^senāk Ostrovas) apriņķa Višgorodas pa-
gastā, ievešanu zemes granulu reģi. t I,—
uzaicina visas personas, kufām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
ie.negt komisij i par to paziņojumu
-i mē iešu aikā no izsludināšanas dienas
.ValdibiS Vēstnesi", jretjā gadijumā
nepieteiktās tiesibas skaitīsies par izni-
cinātām un lūdzēja var tikt ievesta Lat-
gales zemes grāmatu īe^istri p?.r norā-
dītās nekttita nās mantas īpašnieci bez
k?diem aprobežojumiem ar neapspīdamas
pārdošanas un hipotekarisku apgfūiinā-
ju u tiesībām.

Daugavpilī, 21. febr. 1925. g. >fs 2125
Komisijas priekšsēdētājs

apgabaltiesas vec. notar* E. Hellvichs.
23036 Sekretārs A. Bergs.

Liieal^s zemei grām. atnun.komii ja
uz Donata Petefa d. C a k u ļ a lūgumu
par nekustamas mantas sastāvošas no
diviem zemniekiem piešķirtās zemes ga-
baliem, platībā: 1) JSTs4 — 14 desetiņas
1787 kv. saž. un JSTs 11 — L desetiņa
166 kv. saž., bet kopplatība 15 desetin.
1953 kv. saženu, atrodošos Rēzeknes
apriņķa Varakļānu pagastā, Smilteru
ciemā, ievešanu zemes grāmatu reģistri,.—
uzaicina visas personas, kufām ir kādas
tiesibas uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par izni-
cinātām un lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku apgfūtinā-
jnmu tiesībām.

Daugavpilī, 2Mebr. 1925.g. MŠ2180
Komisijas priekšsēdētājs

apgabaltiesas vec. notārs E. Hellvichs.
?3"37 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Josifa (Jāzepa) Ksavera dēla, Marijas
Aleksandra meitas, Staņislava Pāvela
dēla Ri ch lieku, Gilarija un Viktora

Pāvela dēlu Rosieku, Annas Ivana
meitas un Helēnas, Marijas, Zinaidas
(luzefatas), Klementinas Feliciana meitu
un Jāņa Eduarda dēla Richļicku lū-
gumu par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no Vasku, ari Vaškovo-Brodino, Sa-
ņevas Aleksandrovas sādžām un Jach-
novas ari Kajistova pūstoša atdalītā ze-
mes gabala, platībā 1 0 desetiņas
1284 sāžeņi vairāk vai mazāk, atrodošos
Ludzas (senāk Ostrovas) apriņķa Gauru
pagastā, kufu īpašumu viņi, pa daļām,
mantojuši no Michaila (Miķeļa) un Pavla
Ksavera d. d. Richļickiem, — ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina vi-
sas personas, kufām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai pat topaziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesi*, pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznicinātām un
minētie: lūdzēju mantojuma devēji Mi-
chails (Miķels) un Pāvils Ksavera d. d.
Richļicki un pēc tam ari viņi paši, lū-
dzēji, var tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri p.ir norādītās nekustā-
mās mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdam is pār-
došanas un hipotekarisku apgfūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 13. februāri.
Ns 1711.

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

22209 . Sekretais A. Bergs.

Latgales apgabaltiesas Dauiavpiisapr. 1. lec. mleit «nesis,
saskaņā ar savu s. g 25. lebruafa
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj1. d., 123-». p. pamata
paziņo, ka pec J 925 g. 1. februārī
Daugavpili, mirušās Ama ijas Sīmaņa
m. Ožinskas ir atstāts mantojums,
kādēļ uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojuma, vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības, 1-a mantiniekiem, pie-
teikt tās pēc p'ektitibi-s, s;šu mēnešu
laiKā skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas die.čs .Vaid. Vēdnesi".

Daugavpili, 26. febr. 1925. g. Nš 125.
23254 Mietti.es tēsis (paraksts)

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Nikolaja Venedikta dēla Rīža lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas:
1) no .Vidri" muižas puses, platībā
33 desetiņas 1179 kv. sāženu un 2) no
Lielā Ludzas ezera daļas — 29 desetiņas
814 kv. sāž. platībā, atrodošos Ludzas
apriņķa Evermuižas pagastā pie Lielā
Ludzas ezera ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas, kufām
ir kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas ,Valdības

^
Vēstnesi , pretējā ga-

dījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznicinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pā:došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesibām.

Daugavpili, 1925. g 19. februāri.
Nr. 2016.

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

22530 Sekretārs A. Bergs

Lataales zemes arāmatu
atjaunošanas komisija.

uz Ādama Eduarda d. Melmaņa lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
diviem, zemniekiem piešķirtiem zemes
gabaliem, platībā: 1) Ns 12—6 des.
105 kv. saž. un 2) Ns 31 — 1242 kv.
saž. kopplatība 6 des. 1347 kv. saž.,
atrodošos Ludzas apriņķa Rugāju (senāk
Bolvu) pagasta Pliksnas ciemā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina vi-
sas personas, kuram ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienss .Valdī-
bas Vēstnesī", pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un lūdzējs var tikt ievests Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par norādītās ne-
kustamās mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapst īdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām. 2196rļ
Daudavpilī, 1925. g. 12. febr. Ns 1652

Komisijas priekšsēdētājs, apsaltiesas
vecākais notārs E. Hellvigs.

Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisi a,

uz Sloma Berka dēla Ovči riska lū-
gumu par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no pilsētas dzimtslietošanu tiesību
zemes gabala 77 kv. saž. platībā ar
ēkām, atrodošos Daugavpilī, I pilsētas
iecirknī, 208 kvartālā zem Ns 4 (bij.
JVe 6, 1it. „A") ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas, ku-
rām ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no iz-
sludināšanas dienas .Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs var
tikt ievests Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipbte-
karisku apgfūtinājumu tiesībām. 22203
Daugavpilī, 1925. g. 14. febr. Ns 1726

Komisijas priekšsēdētājs, apgaltiesas
vecākais notārs E. Hellvichs.

Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Pēteia Dmiiri a d. Pešudova lū-
gumu pas nekustamas mantas, sastāvošu
no daļas no Govorovo, ari Skangeļu
sādžas atgriezuma zem nosaukuma
Zaicevo, ari Borodņikovo pūstošs, pla-
tībai 91 desetiņas, atrodošos Ludzas (sen.
Ostrovas) apriņķa, G urupag., kufu īpa-
šumu viņš mantojis no s.iva tēva Dmi-
trija Feodora d. Pešudova ievešanu ze-
mēs grāmatu reģistri — uzaicina visas
personas, kufām ir kādas tiesības uz mi-
nēto nekustamo mantu, iesniegt komi-
sijai par to paziņojumu 4 menesu laika
no izsludināšanas _ dienas _ .Valdības
Vēstneēi", pretējā gadījuma nepietiek-
tās tiesīdas skaitīsies par iznīcinātam
un minētie: lūdzēja mantojuma devējs
Dmitrijs Feodora d. Pešudovs un pec
tam ari viņš pats lūdzejs _ var tikt ie-
vesti Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamas mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas

^
pārdošanas_ un hipoteka-

risku apgfūtinājumu tiesībām.
Daugavpilī, 1925. g. 16. febr. Wsl892

Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas
vecākais notārs E. Hellvichs.

22585 Sekretais A. Bergs.



Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Marijas Dmitrija meitas Pešudovas
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no 39,>/2 desetiņu liela zemes ga-
bala, atrodošos Ludzas apriņķī Gauru
pagastā (senāk Ostrovas apr. Višgoro-
das pagastā), Mikuļino (Leikumino)
pūstošā, kufu īpašumu viņa mantojuse
no sava tēva Dmitrija Feodora d. Pešu-
dova, ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kuram ir
kādas t esības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to _ paz-
ņojumu 4 mēneš 1 laikā no sludināšanas
dienas \ āldības Vēstnesī, pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tiesibas skaitīsies par
iznīcinātām un minē ie: lūdzējas man-
tojuma devējs Dmitrijs Feodora d. Pe-
šudovs un pēc tam ari viņa pate, lū-
dzēja, var tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām. 22204
Daugavpilī, 1625. g. 14. febr. J6 1735

Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas
vecākais notārs E. Hellvichs.

Sektietars A. Bergs

Latgales zemes grāmatu atjau
nošanas komisija

uz Ādolfa, Ignatija, Michaila, Konstan-
tīna un Staņislava Antona dēlu P e-
t r 0 v s k u lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Dombovcu mui-
žas ar Divranišku folvarku, platbā 232
desetiņas 1700 kv. saž., vairāk vai ma-
zāk, atrodošos Daugavpils apriņķa Izabe-
ļinas pagastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri. — uzaicina visas personas, ku-
rām ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai par to
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
lūdzēji var tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekusta-
mas mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar- neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgfūtinājumu
tiesībām.

Daugavpili, 1925. g. 25 febr. Nr. 2386.
Komisijas nriekšs., apgabaltiesas

vecākais nitars p .. Hellvjchn .
23260 Sekretārs \. Bēros

Latgales zemes grāmatu atjauaoianas komisija
uz Archipa Timolejeva lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas ne
zemes gabala platībā 22 desetiņas, atro-
došos Ludzas apr, Gauru pagastā, tsenāk
Ostrovas apr, Višgorodas pag.), Kondra-
tovas pūstošā ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas, ku-
fām ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas .Valdības Vēstnesi",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs vai
tikt ievels Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par norādītās nekustamas mantas

īpašnieku bez kādiem ? aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 21. febr. Ns 2139.
Komisijas priekšsēd., apgabaltiesas

vecākais notārs E. Hellvichs.
23042 Sekretārs A Bergs.

Grīvas Iecirkņa miertiesnesis,
uz civ. proc lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina 1923. gada
7. augustā Ilūkstes apriņķī, Demenes
pagastā mirušās Magdalēnas Jāņa m.
Jakuc, alias Ja kūtis, dzim. Bara-
novskas mantiniekus, legatarus, fidei-
komisarus, kreditorus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesibas
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešan. dienas
.Valdības Vēstnesī."

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Grīvā, 1925. g. 17. februārī.

22137 Miertiesneša v (paraksts).

Saldus iecirkņa miertiesnesis,
pamatojoties uz civ. pr. lik. 1460. un

1060H p.p., savu š. g. 7. februafa lē-

mumu un Annas Preis, dzim. Gnnberg,

Lates Zvaigznes un Miķeļa Grinberga lū-
gumu, izsludina par nederīgu un iznī-

cinātu no viņiem: Annas Preis, dzim.

Grinberg, Lates Zvaigznes un Miķeļa
Grinberga, izdoto Fricim Friča d. Grin-

berģim i922. gada 18. janvārī un tam

pašā dienā no Saldus iec. miertiesaeša

Bruno Talberga, kā notāra p ienākumu
izpildītāja apstiprināto zem reģ. Ns 15
vispārējo tiesas pilnvaru ar neaprobe-
žotam tiesībām vest visas viņu lietas

visās tiesu un administratīvās iestādes.

21952 Miertiesnesis (paraksts).

Vainas apr. 1 iec. miertiesn.,

saskaņā ar savu _ lēmumu no 1925. g.

10. februafa meklē uz sodu lik 2_62.p.
un 532. p. 3 pkta oamata apsūdzēto
Andreju Dāvā dēlu R i b a k 11, 43 g.
vecu, piederīgu pie Kāģeru (tagad
Valkas) pagana ar nenoteiktu dzīves
vietu.

Visas iestādes un personas, kufam
būtu zināma minētā Ribaka atrašanas
vieta, lūdz par to ziņot tuvākai policijas
iestādei, kufai to aizturt t un nosūtīt
Valkas apr. 1. iec. miertiesneša rīcība,
Valkā ?

Valkā, 20. februāri 1925. g.
23085 Miertiesnesis A. Līcis.

Liepājas lauku iec miertiesn,
uz Ievas Jāņa m. Šupstik, dzim.
Mei e un Annas Jāņa m.P i e č e, dzim.
Šupstik, lūgumu un sava lē nunu 24. febr.
š. g. pamata, uzaicina 11. oktobrī 1922

^
g.

Dunikas pag., Pieča mājā, miruša Jāņa

Kļava d. Šupstika mantiniekus kredi-
torus, legatorus, fid likomisarus un visas
cita personas kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz vigu atstato
mantojumu, pieteikt tiesnesim savas
tiesības un prasības sešu mēnešu la ka,
skaiot no sludinājuma iespiešaias dienas
.Vaid. Vēst iesi".

Minētā laikā nepieteiktas tiesibas 1 n
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem lainiem.

Liepājā, 24. februārī 1925 g. Ns 129

23253 Miertiesnesis E. Bērziņš.

Rēzeknes apr. I. iec. miertiesn.
uzaicina Igaunijas pavalstnieku Hartvinu
H i b e četru mēnešu laikā , no ši sludi-
nājuma iespiešan ;s dienas .Valdības
Vēstnesi* , uzdot minētam miertiesnesim
Rēzeknē Atbrīvošanas alejā Ns 34, savu
dzīves vietu, tiesas aicinājumi izsnieg-
šanas nolūkam viņam, Hibem kā at-
b Īdētajam Friča Preisa prasibā par
5300 rbļ. Pretējā gadījumā uz prasītāja
lūgumu lieta tiks izspriesta vija prom-
būtne.

Rēzeknē, 25. februārī 1925. g.
23279 Miertiesnesis īnarakstsl.

lips apiMttt j. i»:. i^iiMiii
paziņo, ka 16. martā 1925 g., pulksten
9 rīta, Rīgā, Matīsa iela >fa21, pārdos
Artura F e 1d n e r a kustamo mantu
sastāvošu no tiklu aužamās nušinas , un
novērtētu par Ls 4000.—

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

Rigā, 16. februārī 1925. g.
23846 Tiesu izpild. E. Smeils

m mmmm 5. i«. \\m izjiiiii
paziņo, ka _ 14. marta 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīga, Milgravja ielā Ns 18, pār-
dos otros torgos Jāņa V i t i ņ a kustamo
mantu, sastāvošu no klavierēm, un no-
vērtēto par Ls 600 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu , kā iri
tpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. februāri 1925 g.

23847 Tiesu izpild. E. Smeils.

Rigas apgabaltiesas _5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. martā 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Mrgrāvja ielā N» 18,
pārdos otros torgos Jūlija Vikeļa
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 400.—

* Izzināt sarakstu, novertējumu, _kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 18. februārī 1925. g.
2S848 Tiesu izpild. E S m e i I s_

?tigae apgaba!t. 6. iec. tissu
izpildītājs

paziņo, ka 13. mattā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīga, Brīvības iela 1* 32,
dz. 1, ļ ārdos Marijas Graf «us'*fflo
narjTu, sastāvošu no 2 kluba krēsliem
un mvērtētu nir Ls 350.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā an

apškatit pājdodamo mantu, varēs pārdo-

šanas dienā uz vietas.
Rigā, 25 februāri 1925. g.

23578 nesu izpild. J 7. i r ķ e
1»__

"«igas apjjjsoartiesas 6 iecirwja
tiesu izpildītājs

P»z,?o. ka 16. martā 1925. g., V&&
10 rītā, Rīgā, Tērbatas ielā Ns *
>Mdos Rūpn. sabiedr. „V. Vītols un

b- _dri" kustamo mantu, sastāvošu no

kājminamas šujmašīnas, un novērtēta

par Ls _240.— ,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka f

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pa-
došanas diena uz vietas.

Rigā, 8 februāri 1925. g.
23853 Tiesu izpild. J. Zirģeļj^.

[ m Iestāžu slufflnjjģjj
Rīgas Jūfmalas pol. P;^jfp*Špar nederīgu nozaudētu Latv. 'v" ptei-

izd. 15. janvārī 1920. g. no Wg» * „,.
ar Ns 24306 uz Paulīnes m^1^
Sīlkaln v

Vecguibenes pag. tiesa
pamatodamies uz intrukc. 32. un 33. p.p.
ar šo izsludina, ka pēc šis oagasta tiesas
lēmuma 14. februārī š g , Velta Antonija
D o n a s — Jāņa un Emmas Donas
meita, dzim. 1919. g. 27. septembr i v. st.
ir adoptēta pilsonim Gustavam Grin-
berg.

Vecgulbenē, 28. februāri 1925. g. Ns 21.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

23598 Darbvedis' J. Nagobads.

Rīgas 5. iecirkņa miertiesnesis
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.—2014.,
2061. un 2079. p. p. paziņo, ka pēc
2. februārī 1917. g Rīgā- mirušā Matisa
Didža d. Lēmana ir palicis mantojums
un uzaicina visus, kam būtu uz šo man-
tojumu vai sakarā ar to kādas tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t, pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu laikā, mier-
tiesnesim, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības Vēstnesi".

Ja minētās personas augšminētā ter-
miņā savas tiesibas nepieteiks, tad viņas
tiks atzīs kā savas tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 24. februārī. Ns 286.

23086 Miertiesnesis (paraksts).

\\w mm\\%m 6. loc tiiui tff
paziņo, ka 16. martā 1925. g., P"%"

10 dienā, Rīgā, Tērbatas ielā. 1* «

pārdos Rupniec. sabiedr. ,y. y'
un b-dri« kustamo mantu, sastāvošu"
4 piena slīdamiem aparātiem, u"
vērtētu par Ls 240.— .- „j

Izzināt sarakstu, novērtējumu , Ka
apskatīt pārdodamo mantu,varēsp<"šanas diena uz vietas.

Rigā, 18. februārī 1925. g.
23852 Tiesu izpild. J._Zļrļejj>

igwe apgabaltiesas 6. i»oirkO«

tiesas izpildītājs
paziņo, ka 18. martā 1925.g-LV^11 dienā, Rīgā, Tērbatas_ ielaļļ,
veikalā, pārdos Valdemāra Vļi
kust«mo mantu, sastāvošu »° '™
un cit. un novērtētu par Ls 220.

^Isanāt sarakstu, novērtējumu, *« -
apskatīt pārdodamo mantu, varei v

ļoganas dienā uz vietas.

Rigā, 5. martā 1925. g.
23850 Tiesu izpild. J. Z i i ģ^L

Daugavpils apr. 5. Iec. miertiesn.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. lik. X. sēj
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p„ uzaic-
1919. gada 29 septembrī mirušā Jāņa
Sīmaņa d. Dzeņa mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz nel. atstāto
Vārkavas pagasta, Kaziņu, viensētā
nekust. īpašumu augšminētam miertiesn.
sešumēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vestn.'
22534 Miertiesnesis S k r o m a n s.

Daugavpils apr. 5- iec miertie n.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu
X. sej. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1908. g. 10. maijā mir. Vārkavas
pag. Antona Sīmaņa d. Dzeņa manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nel. atstāto Sitnjagu sādžā kust.
un nekustamu īpašumu augšminētam mier-
tiesnesim 6 mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.
22532 Miertiesnesis Skiomans.

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

pamat, uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. krāj. X. sej. Iž39. p., uzaicina
1924. gada miruša Nochuma, D r tt j a n a
mantiniekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa mantību mier-
tiesneša kamerā, Ludzā, Daugavpils
iela Ns 6, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

21. februārī 1925. g.
21948 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr- 3. lec. miertiesa..
kufa kamera atrodas Rēzekne, saskaņā
ar savu 1925. g. 11. februafa lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. p. ar šo uzaicina
1915. g. 8. oktobrī mir. Petefa Jāņa
dēla Stroda likumīgos mantiniekus
pieteikt pie minētā miertiesneša sa-
vas tiesības uz palikušo pēc nelaiķa
Rēzeknes apr., Silajāņu pag , Stružvaldu
fohr nekustamo īpašumu sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
Iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."
22277 Miertiesnsis J. K r a u 1 i s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr. 4. iec. mierfesn.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 1. febr.
lēmumu .uzaicina 1922. g. 16. novembrī
miruša Trifona Lariona d. S t o 1 i p i n a
mantiniekus, pieteikt savas mantoša-
nas tiesibas miertiesneša kamerā Viļā-
nos, uz nel. atstato mantību Rēzeknes apr.,
Vidzmuižas pag., Stabulnieku c, sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludin. iespie-
šanas dienas, Valdibas Vēstneši.*

Pec minēta termiņa notecēšanas, ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
23;93 Miertiesnesis D u k a 1 s k i s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 6. Iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p., un
saskaņa ar savu 1925. g. 11. febr lē-
mumu uzaicina mirušā Jāņa Pāvila d.
Jaunmuktana mantiniekus, pie-
teikt savas mantojuma tiesības mierties-
neša kamera Krāslavā, Polockas ielā
Ns 52, uz nelaiķa atstāto mantojumu,
sešu mēnešu laika skaitot no šī sludin.
iespieš. dienas .Vaid. Vēstn.'

Pec minēta termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 15. februārī 1925. g. Ns 754
22135 Miertiesnesis Āboliņš.

Daugavpils apr. 5. lec. miertiesa,
Preiļos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10 sēj. 123y. p.,
uzaicina 1923. g. 10. septembri mirušā
Jezupa Petefa dēla S p u ļ a manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tie-
sibas uz nel. atstāto kustamu un ne-
kustamu īpašumu Vārkavas pag , Spuļa
sādžā augšminētam miertiesnesim s e š,u
mēnešu laikā, skaitot no Šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.*.
22535 Miertiesnesis Skromans.
'Daugavpili apr. Vili. lec. nriitiiiit.il, ~
saskaņa ar savu š. g. 24. februafa lē-
mumu un uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. I. d. 1239. p. pamata ar
šo pariņo, ka pē: mir. 30. jūlija 1915. g
Savelija Estifija d. Molčanova ir pa-
licis mantojums Daugavpils apr., Krus -
pils pagastā, Vērškakla mājas Ns 30 un
uzaicina visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, pieteint šis tiesības
min. m ertiesnesim viņa kancleji Krust-
pilī, sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas die.ias .Vaid.
Vēstnesī"

Kru5tpilī, 26. febr. 1925. g. Ns 564.
23256 Mieniesnesis (paraksts).

liias ipaatiiltliias i. Ise. tlisis Izpildīt.
paziņo, ka 17. marta 1925. g., pulksten
11 dienā, Rigā, 1. Zirgu ielā Ns 3,
otrā izsolē pārdos sab. ,J. Veideman
un biedri" kustamo mantu, sastāvošu
no visādām krāsām un novērtētu par
Ls 2656

izžintt sarakstu, novērtējumu, kā an
oskaut pārdodamo mantu, varēs pār

io'inum dienā uz Vietas.

Rigā, 26. februārī 1925. g.
23709 Tiesas izpild. V i 1 d a u s.

mi ipsa&iiu 1.1«. nesi 'zpiiditaļi
paziņo, ka 17. martā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīga, A. Pumpura ielā Ns 1,
dz. 2, II. izsolē pārdos sab. ,M.
Veinreich un Ko." kustamo mantu, sastā-
vošu no audumiem, rakstam maliņām,
galdiem un t. t. un novērtētu pai
Ls 2220.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
pskatlt pārdodamo mantu, Varēs pār-

loSonas dienā uz vietas.
Rīgā, 26. februāri 1925. g.

23710 Tiesu izpild. V i 1d a u s.

f?ig«8 apgaoaltiesas 1. iecirkņa
tiesas izpildītājs

piziņo, ka 17. martā 1925. g., pulksten
12 dienā, Rīga, 1. G ecinieku iela Nā 15
pārdos firmas .Brāļi Gold" kustamo
mantu, sastāvošu no sikprecēm un no-
vērtētu par Ls 16.603.

izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rigā, 26. februāri 1925 g.
23711 Tiesas izpild. Vildaus.

sijas mm\m i ik, nu» nm\m
paziņo, ka 19. martā 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Teātra ielā Ns 9,
pārdos Viļā Kreslera kustamo mantu,
sastāvošu no 1 automobiļa un novērtētu
par Ls6000.

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

Rīgā, 6. martā 1925. g.
23832 Tiesas izpildīt. Vildaus.

Mas apgaialtliiai 11», tiuo izpili
paziņo, ka 16. martā 1925. g., pulksten
1 dienā, Rīgā, Mednieku ielā Ns 6 a,
dz. 4, I. Rigas amatu un slkr. pr. 1.
pārdos Elja Cemahova - kustamo
mantu, _ sastāvošu no mēbelēm, un
novērtētu par Ls 440.

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

Rīga, 2. martā 1925. g.
23833 Tiesu izpild. K r e b s.

Rīgas apgabait. 3. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 26. martā 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Marijas iela N° 13,
p Sr d o s Izaka Lemklna kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vertētupar Ls 2293.

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

Riga, 7. martā 1925. g.
23722 Tiesu izpild. J. Grinfelds.

Rīgas apgabalties. 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kufa kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka dēļ tekošu maksājumu nesa-
maksāšanas Rīgas hipotēku biedrībai
par 13.000 cara rbļ. = Ls 173.34 aiz-
devumiem no 19:8. g. 30. decemb fa un
1911. g. 10. oktobfa ar °/o un izdev.,
uz Rīgas apgabaltiesas 3. civ. nod,1924.g.
9. decembfa pavēli Ns 322492 pamata,
9. maija 1925. g., pulksten 10 riiā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodalas sēžu
zāle, uz

pilieni topu gados
Matīsa Ern ta dēla Oša

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rīg ī, Jelgavas pr ekšpilsē'ā,
Filipi iela. I/, hipot. iecirkni ar zemes-
gram tu reģirstri Ns 1054, (grupā Ns 60
grunts- Ns 26 un Ns 29), un sastāv no
Zasulauku muižas dzimtsrentes grunts-
gabala 344 kvadr. asis platība ;

2) ka īpašums nekš publiskiem
lor iem apvertets rar Ls 400.— ?

3) ka bez augšminētās prasības h.sums apgfutinats ar hipotēku oarsnipar 20.00U cara rbļ. = Ls 266 67- '*41 ka peronam, kufas vēla,
iorgiem dalību ņemt,jāiemaksāyJ- deamiti daļa n3 apvērtēšanas slgs
un jāstāda priekša apliecība , par to tno tieslietu ministrijas puses nav škēUi
minētam personām iegūt nekust»?īpašumu; un wn ")

5) ka zemesgrāmatas uz šo īnaš„
tiek vestas Riga. - Valm ēras &grāmatu nodaļa. cs"

Personām, kifām ir kādas tiesībauz pārdodamo īpašumu, ka < pārdošannepielaiž, tādas t esības jāuzrāda- Ka
pārdošanas dienai uz

. Vīsi papi i un dokumenti, attieco i
p rdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rū,
apg-ibaltiesas 111 civilnodaļa, kancleiī

Rīg i, 7 maitā 1925. g.
J '

23341 Tiesu izpild. V. Požarislm

Rīgas apgt. 5 sea. tiesu izpildīt,
paziņo, ka 12. marta š. o., ņulkuten
9 rītā, Rīgā, Matīsa ielā M> 13, pārdos
Ernesta Barona kustamo mantu, sa-stāvošu no mēbelēm, un novērtētu tJ
Ls 31)0.— Pat

tazinat sarakstu, novērtējumu, kā ariīpakatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
lūšanas diena uz vietas.

Rigā, 5. martā 1925. g
23843 Hesu izpild E. S m e i U

Rīgas apgabait. 4. iec.
tiesu izpildītājs

kufa kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka dēļ tekošu maksājumu nesa-
maksāšanas Rīgas hipotēku biedrībai
par 11.0 0 cara rbļ. = Ls 146.68 ai!-
devumiem no 1908. g. 20. decembfa un
lvii. g. 7. oitobfa, uz Rigas apgabal-
tiesas 3. civ. nod. 1924. g. 9. decembfa
pavēles Ns 322491 pamata, 9. maijā
1925. g., pulk ten 10 ritā, Rīgas apgabal-

tiesas civilnodalas sēžu zālē, uz

giīiskn loigii gaidai
Matīsa Ernsta dēla Oša

nekustamu īpašumu,
kufš atrodas Rīgī, Filipa ua Kuldīgas
ielu stūri, IV. hip. iecirkni ar _ zemes
grāmatu reģistra .** 2061, (grupā Ns 6'J,
grunts Ns 26), un sastāv no Zasulauku
muižas dzimtsrentes gruntsgab. 333 kvad.
ar is platloa;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-

siem apvērtēts par Ls 360 — ;
3) ka bez augšminētās prasības īpa-

šums apgfūtināts ar hipotēku parādiem
par 15.0UO cara rbļ. = Ls 200—;

4) ka personām, kufas vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo īpa-
5umu; u i

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

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

Visi papiri un dokumenti, atliecoši uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rigas
apgabaltiesas 111. civilnodalas kancleja.

Rigā, 7. martā 1925 g.
23840 Tiesu izpild V. Požariskis

Rīgas apgabalties.4. iec.
tiesu izpildītājs,

ituja kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka dēļ tekošu maksājumu nesa-
maksāšanas Rīgas hipotēku biedrībai
par 6.000 rbļ. cara ņaud. = Ls 80.-
aizdevumu no 1913 g. 2. novembfa, at
°/o un izdev., saskaņā ar Rigas apgabal-
tiesas III civ. nod. 1923. g. 7 novembfa
pavēli Ns 317209 — 9. maijā 1925. g.,
pulksten 10 rita,_ Rīgas apgabait. civil-
nodalas sēžu zālē, uz

oiMikii toiem pārdos
Marjaņa-Boļeslava Kārļa d. Kolodzeiska

nekustamo īpašumu,
kufš atrodas Rīgā, Volguntes ielā Ns 31-a,
VI. hipot. iecirkni, ar zemesgrāmatu
reģistra Ns 1682, (grupā 76, grunts
Ns 351), un sastāv no Šampētera muižas
dzimtsrentes'gruntsgabala 251 kvad. ass
platība;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 184.—;

3) ka b»z augšminētās prasības īpa-
šums apgfūtināts ar hipotēku parādiem
par 20.OuO cara rbļ. = Ls 266.67;

4) ka personām, kufas vēlas pie
torgiem dalibu ņemt jāiemaksā drošības
nauda — desmitā daļa no apvērtēšanas
sumas un jāstāda priekšā apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rigas - Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

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

Visi raksti un dokumenti, attiecoši
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rigas apgabaltiesas III. civilnodalas
kancleja.

Rigā, 7. martā 1925. g.
23842 Tiesu izpild. V. Požariskis.



mm IK. Pfll ti" P*M*
oar nederīgiem sekosus par

i*llld !?stiem pieteiktus dokumentus:
nozauae' io<: iekšzemes pasi, izdotu no

1) L
:Tp« priekšnieka ^ 880,

Žanetes Nikolaja m. Rungis v ;

*« atviju iekšzemes pasi, izdotu ņo2) iec policijas priekšnieka

"^"uz An'oniias Reiņa m. Lauva v.;

*, t«iias iekšzemes pasi, izdotu no
3) La v.jas>tK

vaWes^ 4W^
^nas Jēkaba

m. Radovič v.;
*"? nrtviias iekšzemes pasi. izdotu no

4) L
IV nag valdes Ns 205, uz Vol-

f^ReS
d. Auzkalna v,

*S Kalsnavas pag. aizsargu nodaļas
2 dalībnieka aizsargu apliecību, īz-

a k(iva dalibrne je£šnieka Hi im>
fvoldeSa Reina d Auzkalna, v;

-J latvijas iekšzemes pasi. izdotu no

ufdoni pag- valdes Ns 1822, uz Jāņa

I irēia d. Viksne v.;
7i kara klausības atvaļinājuma ap-
L, i/dotu no 4. Valmieras kājnieku

*ļ*i 2)11 uz Jāņa Andreja d.

Vutvijas iekšzemes pasi, izdotu no

Sarkanu pag valdes Ns 1699 uz Jāņa
osipra d. Miezīts v.;

«kara klausības atvaļinājuma ap-

JL izdotu no bij. 2. robežsargu
Sa komandiera Ns 6897 uz Jāņa

Lera d. Miezīts v.;

0 kara klausības atvaļinājuma ap-

li,ribu izdotu no 2. robežsargu pulka
komandiera >fe 5430 uz Eduarda Dome-

aika d Malinovska v.:
.

iii Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no

Sarkanu pag. valdes Ns 60 t uz Mades
Jāna m. Zonne v.;

12) Latvijas iekšzemes pasi. izdotu no
Patkules pag. va'des ar Ns 317 uz Annas
Sdama m. Līcīt y;

13) L atvijas iekšzemes pasi izdotuno
Cesvaines pag. valdes Ns 563 uz Jāņa
Jēkaba cl. Goba yj .

14) Latvijas iekšzemes pazi, izdotuno
Cesvaines pag. valdes Ns 515 uz Jāņa
Aleksandra Vītols v.;

15) Latvijas iekšzemes pasi izdotu no
Saikavas pag. valdes Ns 1239 uz Roberta

Reiņa d. Kevers v ;
16) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no

Salas pag. valdes Ns 393 uz Ievas
Mārtiņa m. Kalniņ v.;

17) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Kārzdabas pag. valdes Ns 46 uz Petefa

Dāvida 4. Gaužena v ;
18) Latvijas iekšzemes prsi, izdotuno

Meitēnu pag. valdes .Ns 575 uz Jāņa
Petefa d. Balods v.;
19) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no

Meiiinu pag. valdes Ns 694 uz Annas
Jāņa m. Lāže v.;

20) Zirga pasi izdotu no Kalsnavas
pag. valdes Ns 151 uz Jūlija lāže v;
21) Latvijas iekšzemes pasi,- izdotu no

Sarktnu pag valdes Ns 928 uz Ievas
Jāņa m Gailit v.;

11) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Ļaudonas pag. valdes Ns 418 uz Emmas

Jāņa m. Lāc v;
23) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no

Ļaudonas pag. valdes Ns 2090 uz Stīnes
Indriķa m. Gailīt v.;

2t) Latvijas iekšzemes pas\ izdotu no
Vietalvas pag. valdes Ns 102 uz Jāņa
Brenča d. Dzenits v.;

25) apliecināta ģeneralpilnvaia no
Cēsu apr. 4. iec. miertiesneša ar reģ.
M 192, izdota no Edes Zariņ Jānim
Zariņam.

26) Zirga pasi, izdotu no Saikavas
pag. valdes Ns 295 uz Mača Pētera d.

Pusplatais v.:

2?) Zi'ga pasi, izdotu no Ļaudonas
P»g. valdes Ns 105 uz Andreja Smilga v.;

28) Madonas iec. policijas priekšnieka
ap ieeibu (nozaudētās, aklivā aizsarga

«pec. vieiā) Ns 1589 uz Pētera Jēkabatialejs v.;
29) atrūcu savu sludinājumu ,V. V.'

* 284. attiecība uz Elzas Jāņa m. Strods
pazaudēto Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
, Kozentavas pag. valdes Ns 2298, kā

aig"- 22755

Daugavpils pils. pref. izsludina par
"«īgu Latv . pasi ar Ns 77, izd.
ld«'i^-

§? no
Kurtuma P§'«We« m Jadvigas lnata m. Savič v,

ļgļgjeiktu par nozaudētu. 23122
Daugavpils apr. pr-ka pal. 1. iec.

S«nedeligu, kā pazaudētu
ra ŽnLiļ

auju 'zd' no Daugavpils virs-

^
abas 1922. g. 31. augustā arw uz Vilhelma Sokolovska v.

— __ 23401

^Sr^Z'- P°\' P r "izslu"
iekšz n erigu - kā nozaudētu Latv.
Pr-ka " PS % ,- "° Ventspils apr.
JA 301\L v ec' 12 maā 192°- * aruz Veras Eduarda m. Ozolzīles v.
-— 23399

«M?! fPr'ka Pal- 2. iec. izslu-
Pasī a7jiine,rIgu nozaudētuLatv. iekšz.
dzim i;";™' lzd- uz Ošeniek Dzēs,
1920' c 0/ v' J10 Asites pag. valdes
^s-J4 r̂narta_______ 23114

<li ianaraLai,r- pr"ka Pal- 1- «ec izslu-
Pasi, jJ "€CIerigu nozaudētu Latv. iekšz.^Suza^20- martā 1920. g.ar~ ļ^-i^jAņsad. Neimaņnv. 22910

*na S'.Pr: Pr-ka pal. 1. iec. izslu-

», - Pasi S'pļeteiktu P ar nozagtu
t' īulijg iq>n no JaunP'ls pag. valdes

^jča rn d„h 8- ar Ns 60 uz Annas

^J7^!il_ 22913Je'gavas *
,tP* nede/' l-ka pal ''' izslu "
1°Annpn ? ? ?,nozaud- Latv- P.
1 l g ar To" pag' valdes 14. jūnijā
Ha ļj.

ar
* 245 uz Jirgena Kriša d.

22911

Bornes pag. valde izsludina par ne-
derīgiem sekošus nozaudētus dokumen-
tus: 1) kara klausības atvaļinājuma ap-
liecību Ns 9035, izdotu no Jaunjelgavas-
lukstes kara apriņķa priekšnieka uz

Jāzepa Jāzepa d. Nežberta vārdu, un 2)
kara klausības atv. apliecību Ns 287, iz-
dotu 110 Jaunjelg Ilūkstes kara apriņķa
priekšnieka 192z. g. 28. janvārī uz Pē-
tera Pētera d. Bergman vārdu. 22317

Džūkstes-Piehavas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas -iekšzemes pasi Ns 1091, izdotu
no šīs pagasta valdes 1920. g. 14. de-
cembrī uz Jūlijas Petefa m Dombrov-
skij. āzim. Plinč, vārdu. 23-158

Ventsjiils pils. policijas 1. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas atbrīvošanas kāja piemiņas zī-
mes apliecību uz Andreja Pētera dēla
Strujeviča vārdu. 23601

Lenču pag. valde izsludina par nede-
rīgu, ka nozaudētu, atvaļinājuma aplie-
cību Ns 2575, izdotu no Cēsu apr. ap-
sardzības pr-ka 1921. g. 28. februāri uz
Martina Petefa d Ozollapiņa v. 21363

Briņķu pag. valde, Cēsu apr., izslu-
dina par nederīgu, kā pazaudētu, līdz
turpmikam rīkojumam atvaļinātā armi-
jas saimniesības p rvaldeš Bāzes no-
liktavas seržanta Jāņa Jāņa d. Zariņa
kara klausības apliecību. 23.356

Kuldīgas apr priekšnieka palīgs par
1. iecirkni izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, Latvijas iekšz. pasi Ns 782,
izdotu ro Kuldīgas pilsētas policijas
priekšnieka 1920. g. 10. aprilī uz Ro-
berta Jēkaba d Hercberga vārdu. 2334C

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs par 1. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,

1 atvijas iekšzemes p-isi Ns876, izdotu
no Kuldīgas pag. valdes, Kuldīgas apr.,
1920. g. 29. decembrī nz Jūles Jēkab-
son vārdu. 23341

Rēzeknes apr. priekšnieka I iec. pa-
līgs ar šo atsauc iespiesto pag. g. „V. V."
153. numurā sludinājumu attiecībā uz
pils. Jāzepa Bekera iekšzemes pases pa-
zaudēšanu, jo min. pase atrasta. 23<42

Jēkabpils apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ns 691, izdotu
1920. g. 22. martā no Jēkabpils apr.
pr-ka palīga 1. iec. uz Miķeļa Miķeļa
dēla Vīksnes vārdu. 2333S

Mežotnes pag. valde, Bauskas apr.,
izsludina kā nederīgu nozaudēto kar,a-
klausības apliecību uz Žaņa Reiņa d
Treiģis vārdu, izd. no 3. Jelgavas kāj-
nieku pulka komandiefa Ns 1^85 —
25. februa-ī 1921. g. 22711

Lestenes pagasta valde izsludina par
nederīgu zudušo iekšzemes pasi, izdotu
no Lestenes pag. valdes 17. augui-tā
1920. g. ar Ns 520 uz Teodora Labrenča
vārdu

^
22064

Sieksātes pag. valde izsludina par
nozaudētu un nederigu no viņss 1920. g.
4. maijā ar Ns 31 Trīnei Jēkaba m.
Ventaskrast izd Latvijas iekšzem pasi.

22132

Salas pag. valde, Jēkabpils apr., iz-
sludina par nederigu nozaudēto Latvijas
pasi ar Ns 36, izdotu 24. maijā 1924. g
no Dignājas pag. valdes uz Jāņa Artura
Jāņa d, Brakana vārdu. 22130

Vaidavas pag. valde, Valmieras apr.
izsludina par nederigu pazaudēto Latv
pusi, izdotu no šīs pag. valdes 14. aug
1924. g. ar Ns 916 uz Arvida Jāņa d
Snkkura vārdu. 20276

Vaidavas pag. valde, Valmieras apr.
izsludina par nederīgu pazaudēto kafa
klausības apl, izdotu no 9.Rēzeknes
kājn. pulka komand. 24. marta 1921. g
ar Ns 5325 uz Jana Jana d. Bundža v,

20277

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa Ns 8019, uz Bertas OzoUņ
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izsludināta
par nederigu. 23482

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa Ns 5461, uz Anša Kurmis _ vardu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta pat
nederīgu. 23830

Rīgas muitas valde,
Valdemāra ielā Ns 1, š. g. 27. martā,
pasažiefu māja, pulksten 10 no rīta

pārdos atklāts vairāksolīšanā
zemākminetas preces : denaturetu spirtu,
dažādas krāsas, koka izstrad„ nelakotus;
vilnas vīriešu apģ., kombinētus medi-

kamentus, bīdelētus kviešu miltus, zīda
un vilnas adītus izstrād. kokvilnas veļu,
kosmētiskas ziepes, smalko cukuru, ne-
apstrād. tabaku, spēļu lietas, kartonažas
izstrād., korķa izstrad., glaubersali, papīra
izstrād., kokvilnas audumus, vara iz^ ad.,
kondenzētu pienu, rīsus, dzīvnieku tau-
kus, konzervus, vienkāršu veļu, gumijas
izstrād, elektriskas kabatas lampiņas,
kokvilnas audumus, krāsotas, stearina
sveces, cigārus, mācības gnmatas, viksi.
sastāvus metāla tīrīšanai, _porcelana jz-
strād., nedeles, alkohola dzērienus, drāts
naglas, grāmatsējēju izstrād., saru izstrad.,
čuguns emalētus traukus, elektriskus pie-
derumus, mālus, siksnu smēri, perfeme-

rijas ar spirtu, glicerīnu, asu smēri, rotaļ-
lietas, metāla pogas, kokvilnas šķeterē-
tus diegus, konditorejas preces, dzelzs-
stieņus, maltu talku, kokvilnas auduma
dzensiksnas u.c. preces. Prece apska-
tāma ūtrupes diena,

i3669 Rigas muitas valde.

Valsts tipogrāfijai
vajadzīgi sekosi materiāli:

Avižu papirs (zatinēts) . 30.000 klg.
Koncept papirs . '. . . 20.000 ,
Grāmatu papirs . . . 3.500 ,
Rakstam papirs .... 3.800 „
Kartons 350 „
Aktu vāku papirs ... 90 ,
Album papirs .... 160 „
Brūnais papirs .... 1.750 „
Brūna pape 25.000 ,
Šujama drāts .... 50 ,
Klīsters 350 „
Līme 50 ,
Zodā 50 „
Potaša 25 ,
Zaļās ziepes 200 ,
Valču masa 50 „
Petoleja .100 ,
Terpentīns 20 .
Mašineļļa 50 .
Gumiarabikums ... 15 „
Drukas krāsa .... 700 „
Šņores 300 kamoli
Nātru drēbe 40 mtr.
Lentes 5.000 ,
Kaliko . . 700 „

Fabrikanti un tirgotāji, kufi _ vēlētos
minētos materiālus piegādāt, var
iesniegt Valsts tipogrāfijai Rīga, pilī
Ns 1, līdz 26. martam š. g. savus pie
dāvājumus slēgtās ar zīmogmarku
apmaksātās aploksnēs, klātpieliekot
attiecīgus paraugus (papirim, papei
un aktu vākiem) ar noteiktām cenām.

Tuvākas ziņas par materiālu labumu,
piegādāšanas un maksāšanas kārtību un
citiem noteikumiem sniedz tipogrāfija .

Rītupes muita
uz muitas lik. 1140. p.p. dara zināmu,
kā caurskatot 1925. g. 18. iebruarī SSSR
pil-oņu Feodora Loginova, Ivana Anisi-
mova, Michaila Jefimova, Pēteja Logi-
nova un Alekseja Dmitrijeva kontra-
bandas lietu Ns 40, no 1924./1925. b. g.
un pamatojoties uz muit. lik. 1115. p.

nolēma:
1) SSSR pilsoņus Feodoru Loginovu,

Ivanu Anisimovu, Michailu Jefimovu,
Pēteri Loginovu un Alekseju Dmitrijevu
sodīt administratīvā kārtā par nelegālu
robežas pāriešanu katru ar Ls 15;

2) tos pašus SSSR pilsoņus par nele-
gālu preču ienešanu sodīt kopēji ar

Ls 6,62, t. i. 5°/o no ienesto preču vēr-
fības;

3) aizturētas preces, linus un sudraba
naudu, kā brīvus- no ievedmuitas no-
dokļa, pēc soda naudas samaksāšanas,
izsniegt līdz ar lietoto ādas maciņu
ipašnieku biīvā rīcībā, pretējā gadījumā
rīkoties saskaņā ar muitas lik. 1112 p.
1. pantu, pārdodot preces atklātā izsolē,
dzēšot ro ieņemtās naudas uzlikto sodu
un izdevumus;

4) šo lēmumu var pārsūdzēt 3 nedēļu
laikā no izsludināšanas dienas .Vaid.
Vēstn.", iesniedzot pārsūdzību, apmak-
sātu ar Ls 0,80 zīmognodokļa, finansu
ministrijas muitas departamentam caur
Rītupes muitu. Na 393

Rītupes muit. priekšn. A. Zvaigzne.
23693 Darbvedis O. Kalniņš.

biiiHfl ietas imtti
lita.

Valmieras pilsētas valde,
saskaņā ar pag noteikumu psr pilsētu
domnieku vēlēšanām (1924. g. lik. krāj.
152) 9. p. un pilsētas domes š. g.
2 marta lēmumu, izziņo vispārībai,

1) ka pilsētas domnieku vēlēšanas
Valmierā noliktas š. g. 11. un 12 aprilī;

2) ka kandidat't sarakstu nodošana
izdarāma abās minētās dienās no pīkst.
9. rītā līdz pīkst. 9 vakarā vēlēšanu
telpās — pilsētas valdes namā, Pēterpils
teli Ns 3. 23683

Valmierā, 5. martā 1925. g. Ns 427
Pilsētas galvas v. J. Bērziņš.

Pilsētas sekretārs Ed. Radziņš.

Torgu sludinājums.

llikuu rajona valsis zemju pārzinis
paziņo, ka š. g. 27. marta, sakot no
pulksten 12 dienā, Beļavas pag'., Be-
ļavas muižā,

Dārdos atilāiā lalrāftsolišana
Beļavas muižas sabrukušas kūts atliekas,
sastāvošas n~> ķieģeļu, dakstiņu un koka
mater. 1iem. 23692

Alūksnē, 5. martā 1925. g. Ns 277.
Alui<sn s raj. v. z. pārz. v. J. Viņķis.

Dzelzscelu virsvalde
9

izsludina sekosus

rakstiskus torgus
25. martā 1925. g. uz

1) Auklu, plombēšanai, resn. . 2 m m
pēc apstiprināta parauga 800 kgr.

_2) Auklu, vienkārša resn. 1,5 m/m —
pec apstiprināta parauga - 2C0 kgr.

3) Aakla, divkārša, resn. 1,5 m,m
pec apstiprināta parauga — 300 kgr.

25. martā 1925. g. uz
Burtiem drukājamiem 359 kgr, pēc sa-
raksta, techniskiem noteikumiem un ap
stiprinātiem paraugiem.

Torgu sākums pīkst. 10 norīta. Torgu
dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības
naudas no piedāvājuma vērtības. Tu-
vākas ziņas dzelzsceļu virsvaldē ist.
Ns 122a no pīkst. 12-14. 3 23719

Limbažu rajona valsts
zemju pārzinis

savā kanclej?, L>mbažos, Pilsmui?ā
2'. ma.tā š g, pulksten 10 no rifa

pūte iii «iilsoliā
kanclejas iekārtu un izbraucamos
ratu*.

Pārdodamās mantas apskatāmas vai-
rāksoles dienā uz vietas.

Tuvākas ziņas ikdienas rajona ksne-
leja. 23690

DauMivas artilērija
izdos

mutiskos un T^\Q^^\C
rakstiskos I vKVjVJ

apm. 7000 klg svaigas liellopu gaļas piegāšanu
artilērijas vajadzībām no š. g. 1. apriļa līdz 1. jūlijam 1925, g.

Torgi notiks Daugavgrīvas artilērijas saimniecības daļā š. g. 16. martā,
pulksten 11,

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz svaigas liellopu
gaļas torgiem 16. martā 1925. g.° un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos,
nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, — iesniedzami līdz torgu atklāšanai Dau-
gavgrīvas artilērijas saimniecības priekšniekam, vai torgu dienā torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā artilērijas» kasē dro-
šības nauda 10 sant. no katra piegādājamā kilograma gaļas.

Ar kondicijām un sīkākiem torgu noteikumiem var iepazīties artilērijas
saimniecības daļā, darbdienās no pulksten 9—15. 23814

Darba ministrija
izdod mazāk prasītājam

50kub. asis sausas bērza un alkšņa malkas plesidāianu
Latvijas neredzīgo institūtam Strazdmuiža pie Rīgas. Piedāvājumi apmaksāti ar
80 sant. zīmognodokli, slēgtas aploksnes, ar _uzrakstu ,Uz malkas konkursu*, ie-
sniedzami darba ministrijai, Rīgā, Skolas iela Ns 28, dz. 4., līdz š. g. 20. martam
pīkst. 12. Tuvāki noteikumi darba ministrijā. Pie piedāvājuma iesniegšanas
iemaksājama drošības nauda Ls 200 apmērā. 23716

Baldones virsmežniecība
27. martā 1925. g. pīkst. 12 dienā, virsmežniecības kancleja, Baldones meža

muižā pret tūlītēju samaksu:

pārdos
1) dažādu nederīgu un nevajadzīgu inventāru novērtētu par Ls 41,44.
2) Ezerkroga veco dzīvojamo ēku noplēšanai, novērtētu par Ls 140,00.
3) 2 bij. darba cepļa kublus, Baldones novadā kvart. Ns 53, novērtētus

par Ls 20,00.
Virsmežniecība patur sev siesibas noņemt no vairāksolīšanas inventāru pēc

saviem ieskatiem.
Tuvākās ziņas izsniedz un pārdodamo inventāru var apskatīt . Baldones

virsmežniecības kancleja. 1 23580
Baldones virsmežniecība.

Bruņošanas oarvaide
izsludina 19. martā 1925. g„ rakstisku sacensību uz:

1. Velosipēdiem 50 gab. 2. Vadu uzkaramām dakšām 1200 gab. 3. Lauku
pārnēsājamiem starumetējiem ,M 16" 32g.4. Lauku pārn starumetējiem„G' 11 g.

pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks: 3 mēneši, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu

franko pārvaldesnoliktavā, Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne
ar 40 sant), iesūtāmi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz rakstisku sacensību
19 martā 1925. g.\ pārvaldes apgādības d ļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz.
16, līdz minēta datuma, pīkst. 10 rītā. Turpat saņemami sacensibu un techn. noteikumi.

Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kase jāiemaksā drošības nauda 10°/o no
piedāvājuma sumas, kūja var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai
Latvijas bankas garantija. 23829

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

Rīgas Baltijas savstarpēji kredītbiedrība
uzaicina biedrus uz

gadskārtējo pilu© sapuld
sestdien, 21. marta 1925. g., pulksten 7 vakara, Melngalvju zāle ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana. 2) Guda p rskats par 1924, g., padomes un
revizijas k misijas ziņojumi. 3) 1924. g peļņas izdalīšana. 4) Budžets par 1925.g.
5) Velēs nas: a) 2 valdes locekļu, b) 3 padomes locekļu, c) 3 revizijas komisijas,
d) 3 revizijas komisijas locekļu kandidātu. 6) Pieprasījumi un ziņojumi.

Piezīme. Tā kā uz 5 martu š.g. noliktā pilnā sapulce nebija sprieduma
spējiga, šīs sapulces lēmumi bus pilntiesīgi pie jeb kura skaita uz
statūtu 35 § pamat-. 33870 Valde.

Slokas virsmežniecība
1925. g. 25. martā, Slokas pilsētas telpās,

Pirtos mutisbfi izsolē
kritušus, lauztus un sausus kokus pec celmu skaita:

III iecirkņa mežniecības Klīves novadā, pavisam astoņas vienības,
2890 koki, vērtibā no Ls 62,39 līdz Ls 1061,38.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidis personas, kuras ie-
maksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kūja pēc no-
solīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītas sumas.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja Dubultos, pie III iecirkņa mežziņa
un pie attiecīgiem mežsargiem.

23809 Slokas virsmežniecība.

Apriņķa ceļu inženiers Rīga,
š. g. 18. martā pīkst. 12

izdos salīgos mutiskos un rakstiskos torsos
bez pectorgiem tilta jaunbūvi par Lobes upi uz Ledmanes-Jumpravas ceļa pie
Lejaskalu mājam. Drošības nauda Ls 600. Tuvākas ziņas kancleja, Lāčplēša
iela Ns 24 dz. 7 no pīkst. 9—15. 2 23717

Tielo utfitli dipartainfa
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
16 martā 1925. g.. pulksten 15 dienā,
Rigā, Marijas ielā J* 72,

nfirdos valroksoliianfi
Drapče un Briedis kustamo mantu
lovertētu par Ls 962 un sastāvošu no

diviem motoriem un bantzāģa, dēļ viņa
1923.g. pils. nek. Ipaš. un proc. peļņas
rrodokļa segšanas.

Rīgā, 5. martā 1925. g.
23831 Piedzinējs A. Zaiko.



Olaines pag. tiesa,
21. martā š. g., pulksten 10 rītā , Bieriņu
pag. Zubikciemā, Ābelīšu mājā Ns 2i8,

pardoi atklāti siāssofāa
mirušiem Jānim un Šarlotei Struber-
g[em piederošu kustamo mantu sa-
stāvo šu ro ratiem, ragivām, kamanām,
i.tabas unķpķn lietām, vīriešu un sie-
viešu drebem un veļas, un novērtētu
par Ls 123,05.

Olainē, 24. februāri 1925. g
Priekš ēdētājs p Krimbergs

23597 Darbvedis 1. V a 1d m a n i s

Latvijas universitātes
saimniecības padome

izdos

mazāk prasītājiem
slēgtos torgos

20. martā 1925. g., pulksten 10 rītā,
Baznīcas ielā Ns 5,
darbus dzelzs-betona

kūts griestu būvei.
L. U. Lauksaimniecības Lk. pēt šanas

saimnecībā Rāmavā
Torgi būs galīgi,
Rakstiski piedāvfj imi, nomaksāti ar

attiecīgu zīmognodokli, iesnieazami līdz
torgu dienai saimniecības padomē.

Drošības nauda ' s 800 iemaksājama
saimniec.bas pad mes kasē līdz torgu
dienai

Noteikumi un tuvākas ziņas saņema-
mas saimniecība-; padomē, Baznīcas
ielā Ns 5, dz. 7. 2J817

Dažādi sludinājumL j
l/l. Pinis PM-Loiids

izūtrupēs 24. marts š. g., pulksten
1 diena,Lombarda telpās, Vaļņu ielā Ns4/6,
ieķīlātas, bet neizpirktas vai nepagari-
nātās ķīlas līdz Ns 25114.

ŪTRUPI
noturēs pilētas u 'rupn eks K. Urbāns.
Nozīmēto ķīlu paga intšana jāizdara ne
velak par 23 marm š g. Ze ta un
sudraba lietu p.igarināšana vai izpirk-
šana _ izdarāmi 4 dienas pirms ūtrupes,
pretēji jāmiksā proves valdes izdevumi.
Pārdošanā nāks: briljanti, zelts, sudrab?,
pulkst'ņi uzvalni, z&baki, kažoki, velo-
sipēdi, šujmašīnas u t t.
23826 Valde.

Tirdzniecības akciju sabiedrība]
internacionāla Harvester Kom-

pānija Latvijā"
valde pagod. ielūgt savus akcionārus uz

lisiiiijņiliki,
kūja notiks

otrdien, 31. martā š. g. pīkst. 6
pēc pusd.. akc. sab. valdes telpās, Rīgā,

Vaļņu ielā 22.

Dienas kārtība:

1) 1924. g.. pārskata apstiprināšana,
revizijas komisijas paziņojums un

. valdes atsvabināšana no atbildības
par notecējušo gadu.

2) darbības plāns un budžets 1925. g.
3) vēlēšanas,
4) priekšlikumi un pieprasījumi.

, 52. § s t a t u t o s:
Vārda akciju īpašnieki balstiesību vis-

pārējās sapulcēs bauda tikai tad, ja
viņi vismaz septiņas dienas pirms vis-
pārējās sapulces sanākšanas pieteikuši
savas akcijas valdei, pie kam, lai pie-
dalītos vispārīgās sapulcēs, vārda akkijas
nav vairs jāuzrāda. Bezvārda accijas
dod balstiesību tanī gadījumā, ja tās
iesniegtas sabiedrfbas valdei vismaz
septiņas dienas pirms vispārējās sapul-
ces sanākšanas un nav ņemtas atpakaļ
pirms sapulces beigām. Akciju vietā
var uzrādīt apliecības (kvitēs), ka ak-
cijas nodotas glabāšanā vai ieķīlātas
valsts vai ari iekšzemes privātās kredīt-
iestādēs, vai ārzemju bankās, kuras šim
nolūkam izraudzījusies akcionāru vispā-
rīgā sapulce un ja finansu ministrija šo
izvēli apstiprinājusi Apliecībās (kvitēs)
uzdodami akciju numuri un tās atzī-
stamas tikai tad, ja izdotas pēdējā gadā
pirms vispārīgās sapulces.
23819 Valde.

(Akciju sabiedribu

»s hbrlko „J. C. Kori", l%
ar šo paziņo akcionāru k. k.,k'3 .martā
š. g.. pulksten 3 dienī, Rīgā, Šķūņu lefl
Ns 9, i tr., sasauc

kārti viii ai
Dienas kārtība.

1) Bilances un darbības pārskata ap-
stiprināšana par 1924. g.

2) Revīzijas Komisijas ziņojums un valdes
atslābināšana no atbildība-;

3) Valdes un revīzijas komisijas loce<ļ«
vēlēšam s.

ii Darbības plāns par 1925 g.
5) Tekoši darb'.

Ja min. d*enā un stundā neleraP
statūtos paredze ais akcionāru m"11-
taJ pēc § 58. — 14. aprilī š. g, notiKS

olrikā'tēiiupJrēliHPUM
tr to pašu dienas kārtība un būs pīto-

tiesīga. 23824 __Vj}^

Haffiu plensalmuteKU
srHedrlbss ralde .;

izsludina par nederīgam, Pazu, ūUS^;kS l
biedrībai piederošas Latvijas tautas Daw

pagaidu apliecības uz Latvijas tam

bankas 22 akcijām.
I. pagaidu apliecība Ns 148 «< "J

tautas bankas akcijām Ns 1011-1

II. pagaidu apliecība Ns 517 «*
Latvijas tautas bankas akcijām ?8M fi«70— 6887. _JV

Sēļu pagasta valde
idara zināmu interesentiem, ka 18. martā

1925. g., Sēļu pagasta namā. , pagasta
padome pieņems priekš ša p?gasta
sabiedrības vajadzībām mācītu, tesp.

Mīli ,81111
Pieteikšanas rakstiski, vai personīgi,

vislabāki personīgi. Apliecības par pa-
gājušā laika darbību

^
jāuziāda pieņem-

šanas dienā. Alga pēc vienošanās.
Sēļu pag. valdē, 27. iebr. 1925. g.

Priekšsēdētāja v J. M a j o r s.
23856 Darbvede (paraksts).

Sēlpils pagasta j
II. pak. pamatskolai tūliņ v a j a d z '8

skolotājs pārzinis ^i teikta
Kandidāti -es tiek uzaicināti VļSK

0
rakstiski līdz 14. martam s. g-. jj
dokumentus vai ierasties pe u
14. martā š.g., pulksten 12 dļ?»;^
pagasta padomes Sēlpilī, uz veie»

No stac. Pļaviņām 5 klm.
23870 Pagasta_vajfl>

Nacionālais t©8"*^
Otrdien, 10. martā, pulksten 71/8 *

valsts un pilsētas ierēdņu izrt

?Kornēliju «faron*"
^Trešdien, 11. marta, pulksten / / _

skaistas sievietes ?

Skrundas pag. valdei
(Kuldīgas apr.). vajadzīgs labi ie-
strādājies pagasta valdes kancleja

vecākais

kilejas ieredaīi (-m),
ku[š ari labi prot rakstīt uz rakstām-
mašīnas. Pieņemšana notiks 13. martā
š. g. _ Kandidāti tiek lūgti pieteikties
minētā dienā pie pag valdes rakstiski
vai personīgi, iesniedzot attiecīgus do-
kumentus. Alga Ls 70.— mēnesi, pie
brīvas apkurināšanas un apgaismošanas.
23869 Pagasta valde.

Rīgas pref. izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu Latv. universit stud. padomes
ziedoj. vāks. listi, reģist. Rīgas pref.
29. septembrī 1924. g. ar Ns 326. 23012

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Apriņķa ceļu inženiers
Ventspilī,

Plosta ielā Ns 23, izdos 17. martā
1925. g., pulksten 12 dienā,

rakstiskā un mutiskā
sacensībā

mazākprasitBjnin
18,1 mtr. gara koka tilta jaunbūvi
pār Dursas upi, pie Ješku mājām, Zen-
tenes pagastā. 2

Drošības nauda Ls 210.—. 23670

Sniķeres pag. padome
25. martā š. g. pieņems

leiaiti—Uki potētāju
priekš Sniķeres un Ukru pagastiem, Jel-
gavas apr. Kandidātes, kuras vēlas šo
vietu pieņemt, tiek uzaicinātas ierasties
minētā dienā pie pag. p: domes Sniķeres
pag. namā, pīkst. 5 p. pusoienas, lidz-
ņemot attiecīgus dokumentus. Tuvākā
dzelzsceļa stacija Bēne 10 klm. Alga
pec vienošanās, brīvs dzīvoklis un ap-
sildīšana. 23810

Sniķerē, 5. martā 1925. g. Ns 52.
Pag, valdes priekšsēd. A. Kļava.

Centrālās preču noliktavas sab Rīgā.
Sabiedrības pilnā sapulce 1925. g.

3. martā nolemts izmaksāt sabiedrības
akcionāriem par 1924.g. dividendi 20°/o
apmeiā no akciju nominālvērtības pec
viņu pārvērtēšanas, t. i. Ls 16 par akciju.

Dividendi no š. g. 16. marta izmaksā
Rīgas biržas komitejas kase pret kupona
Ns 47 par 1924. g. uzrādīšanu.
23818 Valde.

8. Dana pils liijnkii pu b
izdos mutiskos

TORGOS
svaigas ilgts pļai

piegādāšanu pulka vajadzī-
bām Cēsis un Va mierā pur
laiku no i. apriļa līdz 30. jūnijam

1925. g., aom. 16300 kg.
Piegādāšanu var uzņemties kopā par

abām pilsētām, vai katru atsevišķi.
Torgi notiks Cēsis, pulka štāba saim-

niecības daļā, Cēsu pilī, 19 martā
š. g., pulksten 10 rītā.

Turpat izsniedz gaļas kondīcijas un
sīkākus uzņēmuma noteikumus ikdienas,
izņemot svētdienas un svētku dienas
no pulkst.'9—15. 2 23813

Grāmatu apgādnieC!ba.
akciju sabiedr. ..r ^

kārtēja pilna sapulce
notiks otrdien, 31. martā šg,.Rigna- telpās, R gā,mazāKēnLVNs 9, puUsten 8 vakarā. gu ķ S

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums par biedrība; ria, vu2) Revizijas komisijas slēdziens W
3) Budžets uz li-25. g.
4) Ve.ēšanas
5) Dažādi jautāji mi un priekš ikumi

23822
___ Valde

Garozas p g tiesa
izsludina interes. zināšanai, ka 16 «,,..
š g, pīkst. 10 no rīta , Garozas PSZagotu mājās notiks l **

ūtrupe
kura,_ pret tulītsamaksu , pārdos mirušiKrisjaņa Obeles kustamo mantu , sasti
vošu no apm. 15 vezumu sausu 'žagām
un apm. 20 augošu priedes koku no.vērtētus uz Ls 40,50, dēļ Ls 40.50 piedzīšanas priekš pag. besas deiegfciiaš
ceļi izdevumiem, lietpratēju atalgojuma
un sludinājuma naudas.

Garozā, 3. martā 1925. g. Ns 25
Gaozas pag. ties; s

p iekš<ēd. J. Skurstens,
23787 Darbvedis (paraksts).

v -

Latvijas sīktirgotāju
krāj-aizdevu sabiedrība
sasauc svētdien, 22. marta š. g., pulkst.
9 rītā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns63, dz 1,

lirtiii pili tMri npilci.
Dienas kartība.

1) Sapulces amatu personu vēlēšana.
2) Pārvalues orgānu ziņojunv
3) 1924. g. pārsKata pieņemšana.
4) 1924. g. peļņas sadalīšana.
5) 1925. ģ. budžets.
6) Velēšana .
') Ie'o^inajumi ui jautijumi.
23825 Valde.

Z. m. zemkopības d-ta, zemju pārvaldes merme-

» čības daļa,
izdos 1925. g. 20. martā, pulkst. 11, Rigā, Noliktavas ielā Ns 1, dz. 3, rakstiskā

mazāksolīšinā dažādu mērniecības instrumentu piederumu un materiālu piegā-

dāšanu, kopsuma par Ls 22,760, starp tiem:
1) Mērāmās lentes, tērauda, 20 mtr. garas 20 mmpl

ļ™2) Lentu remontstangas pr. 2'/". mm 0 caurumiem on *
3) Planimetrus, koradi sistēmas ,, ? ,
4) Koordinātu tikla šablonus innaJh5) Mērāmo slokšņu rezerves sloksnītes iw gao.

6) Eklimetrus, Braudiša sistemas _ ta "
7) Stigu mietus, apkaltus un krāsotus, 3 mtr. garus ... . . bU- .
8) Zīmēšanas papiru uzlīmētu uz audekla, loksnes 102x73 cm . , UVJ lOKsn.
9) Caurkopējamo papiru, 145-150 cm platu 3000 mtr.

10) Caurkopējamo audekla (kaļķu) 140 cm.pl • ' • ?»
11) Zimēš. papiru loksnēs, 60x60 cm ar alumīniju ielimejumu . . 10U ioksn.
12) Tušas, melnas un krāsainas 300 dučus
13) Coh-i-noor zīmuļus 10 gr°sus
14) .Castell* ķimiskos zīmuļusinfi°15) Dzēšamas gumijas lOktlogr.

Piegādājamo priekšmetu techniskais apraksts, paraugi, piegādāšanas no-
teikumi un visas citas tuvākas ziņas dabūjami _ zemju pārvaldes instrumentu no-

liktavā, Rīgā, Noliktavas ielā Ns 1, pagraba stāva, darbdienas laika no pulksten
11—13. Ar 80 santimu zīmognodokli apmaksāti rakstiski piedāvājumi slēgtas
aploksnēs un ar uzrakstu ,uz 120. marta 1925. g. sacensību* iesniedzami līdz
1925. g. 20. mart., pulksten 10 rīta, zemju pārvaldes mērniecības daļai, Rīga,
Noliktavas ielā Ns 1, dz. 3. Mazāksolīšana bus galiga, vērība tiks piegriezta
galvenā kārtā priekšmetu labumam, dodot priekšroKU piegādājumiem no krājuma,
jeb neilgā laikā. Punktos 3, 5, 6, 8, 9, 10, . 11 un 15 minēto priekšmetu pieda-
vājumiem nepieciešams pielikt paraugus. 23821

Darba ministrija
izdod mazakprasītājiem

15 kub. osis Bērza un priežu malkas piegādāšanu
Valsts zīdaiņu patversmei, Rīga, Kapseļu _ iela Ns 31. Piedāvājumi apmaksāti
ar F0 sant zīmognodokli, slēgtas aploksnes, ar uzrakstu uz aplosnēm „Uz malkas
konkursu" 16. marta", iesniedzami darba ministrijai, Rīgā, Skolas ielā Ns 28, dz. 4
ne vēlāk, kā līdz 16 martam pīkst 12. Tuvāki noteikumi darba ministrijā ' . Pie
piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā Ls 80 drošības naudas. 23715

Bruņošanas pārvalde
ar šo izsludina 6. aprili š. g., rakstisku sacensibu uz:

1. Autobencins 20.000 klg.
2. Lupatas 3.000 ,
3. Pucvilna 500 ,
4. Petroleja 10.000 ,
5. Šauteņu eļļa 3.000 ,
6. Motor eļļa 3.000 ,

v 7. Mašin eļļa ..'. '... 2.000 ,
8. Ložmetēju eļļa .... 1.000 ,
9. Kompresoru eļļa . . . 500 ,

10. Riciņ eļļa 2.000 ,
11. Lielgabalu tauki . . . 1.000 „
12. Tavots 1.000 ,
13. Pernica 1.500 ,
14. Glicerīns (technisk.) . . 500 „
15. Terpentīns 500 ,
16. Metāla Tīrāma smēre 200 ,
pec pārvaldes techniskiem noteikumiem.

Piegādāšanas laiks: — 6 nedēļas no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi uzrakstīti valsts valodā,_uzrādot piegādāšanas laiku un cenu

Iranko per valdes noliktava Rīga, apmaksatiar attiecīgu zīmognodokli (katra
loksne ar 40 sant.), iesūtāmi slēgtas aploksnes ar uzrakstu: .Uz rakstisku sa-
censību 6. aprilī 1925. g.*, pārvaldes apgādības daļa, Rīgā, Valdemāra ielā
Nš 10/12, dz. 16, līdz minēta datuma pulksten 10 rītā.

Turpat saņemami sacensību un techniskie noteikumi.
Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kasē jāiemaksā drošības nauda 10°/o no

piedāvājuma sumas, kufa var but ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai
Latvijas bankas garantija. 2 23868

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēro*

Galvena artilērijas noliktava
izsludina

rakstisku sacensību
20. martā 1925. gadā uz:

1) Priežu dēļiem II. lab. 1,75x15,24. . . . 334 tek. mtr.
3,8x20,5 ... 668

2,54x12,58 ... 668
2,54x15,24 . . . 1333
1,27x12,58 ... 334
2,54x20,5 ... 668

Latas _ 5,8x5,8 ... 1166
franko Daugavgriva, Daugavgrīvas nodaļa.

2) Priežu dēļiem II. lab. 3,81x15,24 . . . 635 tek. mtr.
. , 3,81x17,78 ... 792

. , . , 2,54x15,24 . . . 1280
5,08x20,32 ... 500
7,62x25,40 ... 200
1,91x17,78 ... 360

Blankas .... 7,68x20,32 ... 100
Latas 7,62x7,62 ... 58 ' „

1 Krustkoki .... 12,70X12,70 . . - . 75
15,24x15,24 . . . 70

iranko galvena artilērijas noliktava, Kokneses prospekta Ns4, pēc noliktavas tech-
niskiem noteikumiem.

Piegādāšanas laiks viena nedēļa, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi uzrakstīti valsts valoda, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra
loksne ar _40 sant.) iesūtāmi slēgtās aploksnes ar uzrakstu .Uz rakstisko sacen-
sību marta š. g." galvenās artilērijas noliktavas saimniecības daļā, Hamburgas
iela Ns _ 7, Meža parka , līdz augša uzradīta datuma pīkst. 10 no rīta. Iesniedzot
piedāvājumu, noliktavas kase jāiemaksā,drošības nauda 10% no piedāvājuma
sumas skaidra nauda. Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uz-
raksta neievēros. 23488

Galvenās artiler. noliktavas priekšu, palīga v. p. i.
Saimniecības nozare, kapitans Zandbergs.

Darbvedis, kara ierēdnis (paraksts).

Bruņošanas pāfvaidte TaLi"^sacensību J?.
1. Kabeļu uzspēlējamiem aparat, ar saivām 500 g.
pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem. Vajadzīgi uzspolētāji vācu armijas
parauga, bet var iesniegt piedāvājumus ari uz amerikāņu vai citu valstu armijas
paraugiem.

Piegādāšanas laiks: 16 nedēļas, skaitot nopasutijuma došanas dienas.
Pļedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu franko
pārvaldes noliktavā, Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne ar
40 sant.) iesūtāmi slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: „Uz rakstisku sacensību
27. martā 1925. g.", pārvaldes apgādibas daļā, Rīgā, Valdemāra ielā 10/12, dz. 16,
līdz minētā datuma pulksten 10 rītā. Turpat saņemami sacensību un techniskie
noteikumi.

Iesniedzot piedāvājumu pārvaldes kase, jāiemaksā drošības nauda 10°/o no
piedāvājamās sumas, kuj-a var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai
Latvijas bankas garantija. 1 23309

Piedāvājumus bez drošibas naudas, zīmognodokļa u'n uzraksta neievēros.

KRIEVU-FRANČU
Sumllis, jutafticas un telepfa rūpniecības fabrika

sabiedrības valde zem firmas

„PROWODNIK"
II. mort fik&ciia$ saraksts.

Pamatojoties uz modifikācijas likuma § 3 un 11, sab. ,Prowodnik" ar šo
dara zināmu, ka pret mortifikacijām, akcijām un pag.idu apliecībām izsludinātām
par nozudušām .Valdības Vēstneša" Ns 223 no 4. oktobra 1922. g., Ns 39 no
17. februāra 1923. g., Ns 175 no 14. augusta 1923. g. līdz šim nekādi iebildumi

nav celti, tamdēļ pamatojoties uz augšminēto mortifikacijas likumu, sab. .Pro-
wodnik" atzīs sekošas izsludinātas akcijas un pagaidu apliecības par nederīgām:

316 akcijas
Ns Ns 4005, 27844—27878, 27941—27942, 31021—31030, 31625, 31844-31845,
32461, 32637—32640, 32901—32910, 33229, 35361, 39318—39332, 61655-61659,
69546-69547, 85428-85430, 85431-85439, 91362—91365, 93600-93621,
106026—10603' , 106998-107010, 107950-107966, 108054-1O8O78.1O8468-108475,
1 0101—110125, 114011—114012, 123051, 153129—153151, 153402-153447,
155920—155925, 156045, 1Ē6222—156225, 164582, 164891, 170978-170996.
171476—171478, 171482—171484, 171486—171495.

65 pagaidu apliecības
NsNs 86016—86065, 360201—360205, 422051-422060. 23827
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