
Ministru kabineta sēde 1925. g. 22. janvāri
Rīkojums par linu cenām.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.
1. Izmainot 1924. g. 17. oktobra rī-

kojumu JMe 2017, finansu ministrija, līdz
turpmākam rīkojumam, maksās ražo-
tājiem par:

a) B a 11 g a I v j i e m (Kroņa liniem)
1 latu 92 snt. par 1 kg R
1 . 70 . „ 1 „ ZK
1 . 48 ." . 1 „ SPK
1 . 32 „ „ 1 „ PK
1 ,16 „ , 1 , K
1 „ 02 „ „ 1 „ W

— „ 80 , „ 1 , D
— . 60 . . 1 „ S

b) Zaļgalvjiem (Hofs liniem)
1 latu 84 snt. par I kg XRX
1 '??' , 62-'? ., „ 1„ VHDX
1 , 40 . „ 1. ; SFPHD
1 . 26 „ . 1 , FPHD
1 . 10 , . 1 , PHD

— , 94 . , 1 „ HD
— . 78 , » „ LD
— » 56 „ „ 1 „ S

Par katru kilogramu nodoto izstrādāto
linu, finansu ministrija, be: jau minētām
cenām, maksās vēl 60 sant. cenu cel-
šanās piemaksas.
c) Pakulām un nekulstltiem

1 i n ie m:
par 1 kilogramu

— latu 30 sant. I šķ. nekulstltu linu
— „ 20 . II „
— „ 10 „ III „

1 „ 40 „ I „ pakulu
1 TI

- , 50 , III ,
— „ 10 „ buvpakulu.
Augstāk minētās 'cenas stājas spēkā ar

1925. g. 1. februāri.
2. Linu uzpirkšana un pieņemšana

par līdzšinējām cenām izbeidzama
ar 1925. g 28. janvāri. 29. janvārī
katrā valdības linu pieņemšanas punktā
jāsastāda akts par punktā atrodošamies
liniem, piedaloties tuvākās valsts vai paš-
valdības iestādes pārstāvim. Visi līdz
1925. g. 28. janvaiim uzpirktie lini, līdz
ar uzņemšanas aktu un neizlietotām ve-
cām linu pieņemšanas zīmju grāmatiņām,
iesūtāmi finansu ministrijas linu nodaļai
līdz 1925. g. 31. janvārim.

3. Aktos neuzrādītie, kā ari bez at-
ļaujām uzpirktie lini konfiscējami. Linu
uzrādītājiem finansu ministrija izmaksās
25°/o no konfiscēto linu vērtības pec jau-
nām cenām, sodot vainīgos administratīva
kārtā, par spekulāciju, ar naudas sodu
līdz Ls 1000.

4. Uzglabāšanā pieņemtie lini to pašu
dienu jāpieteicpolicijai, kura tos reģistrē.

5. Linus iepērkot, svara noapaļošana
pie linu izsvēršanas pielaižamalīdz7»Finansu ministrs J. Blumbergs.
Netiešo nodokļu un valsts monopolu

departamenta direktors K.Kalniņš
Linu nodaļas vadītājs Osk. Šķipsna.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Kultūras fonda domes sēde

1925. g. 21. janvārī.
(Izvilkums no protokola.)

I. Dome nolemj izsnieg t sekošus pa-
balstus : . ,

Budž. 2, b. Latos

Vidus un arodu skolu bibliotēkām 10000
Budž. 2, c

Izpostīto un citu apgabalu
skolām:

a) mācības līdzekļiem .... ^fvl
bj skolēnu pabalstiem . • ? o/UUU

Budž. 4, a.
Stipendijas zinātn. augstskolu au-

dzēkņiem 27000
Budž. 4, b.

Stipendijas Latgales studējošiem . 77C0
Budz. 4, c.

Stipendijas skaņu mākslas augst-
skolu audzēkņiem 2000

Budž. 4, d.
Stipendijas tēlojošo mākslu augst-

skolu audzēkņiem 2000
Budž. 5, a.

Teātriem provincēs:
Liepājas skatuves biedrības . Jau-

najam teātrim 4590
Jelgavas latvieša biedrības teātrim 3870
Daugavpils latviešu dramatiskam

teātrim 2520
Cēsu latviešu teātrim 1800
Kuldīgas latviešu teātrim. . . . 1620
Ventspils teātra sabiedrības teātrim

(ar sevišķu noteikumu) . . . 1980
Valmieras latviešu teātrim (ar se-

višķu noteikumu) 1620
Provinces teātru konferenču prezi-

dija rīcībā ........1000
Budž. 5. c.

Ceļojošam teātrim 2000
Budž. 6, b.

Sporta biedrībām :
L. U. akadēmiskai sporta biedrībai

vingrošanas piederumu iegādā-
šanai 400

Latv. jaunatnes savienībai vingro-
šana? piederumu iegādāšanai un
fiz. audz sekcijas vajadzībām . 900

Strādnieku sporta savienības gal-
vena! valdei sporta laukuma ierī-
košanai Rīgā . . . Ls 1000,—

nodaļu pabalstiem . . , 450,— 1450
Armijas sporta kluba Rēzeknes

nodaļai sporta laukuma ierīko-
šanai 650

Liepājas pilsētas skolu valdei vis-
pārēju skolēnu ro'aļu laukumu
ierīkošanai 400

Valsts Valmieras vidusskolai vin-
grošanas un sporta laukuma
ierīkošanai 200

Latv. sporta organizāciju apvie-
nībai fiz. audz un sporta propa-
gandas svētku sarīkošanai . . 1000

Budž 6, d.
Provinču biedrībām:

Krāslavas latv. biedrībai dekorāciju
un rekvizitu iegādāšanai . . . 350

Budž. 6, e.

Pretalkohola kustības veici-
nāšana :

Latvijas pretalkohola biedrības
Ventspils nodaļai lekciju sarī-
košanai 500

Budž. 10, c.
Stipendijas pedagogiem:

Skolotājam K. Speldziņam koman-
dējumam uz Austriju .... 700

Budž. 12.
Kanclejas un kontroles izdevumiem 1816

Budž. 13.
Rezerves fonds:

Daugavpils latgaliešu bērnu pa-
tversmei 1000

Aglonas realģimnazijai trūcīgu sko-
lēnu pabalstiem 600

Aktrisei Bertai Rūmniek _. . . . 400
Rakstniekam K. Strālam ārstēšanai 750

II. Kultūras fonda dome piespriež pa
vienam eksemplāram Latvju Daiņu (I—V)
sekošām ie;tādem un personām:

1) L. U. teoloģijas fakultātei.
2) Baltu valodu semināram pie Ķlles

universitātes.
3) Skolotājam K. Deķenam jubilejas

balva.
4) Skolotājam K. Redlicham jubilejas

balva.
5) Prof. J. Eadzelinam.

niecībā 1921. g.) polis, katoļticīgs,
strādnieks, agrāk piederīgs pie Kaunas
gub, agrāk dzīv. Katoļu ielā Ne 33. —
Rīgas po'icijas 5. iec. priekšn. 1924. g.
8. dec. raksts Ne 13232 (68-24-IV), sod.
no Rīgas pils. 7. iec. miertiesneša ar
Ls 2 vai 1 dien. aresta (izpildu raksts
no 1924. g. 10. okt. Ne 1042). — Pazi-
ņot dzīves vietu.

11914. Naftai, Hanne Smuļa m , 26 g.
veca, Latvijas pavalstniece, agrāk dzīv.
Rīgā, Ludzts ielā Ne 54, dz. 12. — Rī-
gas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
15. decembra raksts Ne 11U1 (69-24-IV,
sod no prefekta ar 15 latiem. — Paziņot
pref. 3. nodaļai.

11915. Osis, Alfons Jāņa d., dzim.
1902. g., ārzemju pase izdota 1924. g.
7. jūlijā Ne 4795 no ārlietu ministrijas,
gara auguma, bez bārzdas un ūsām,
tumši mati, zili-pelēkas acis, uz sejas
izsitumi. — Kriminālās pārvaldes Lie-
pājas nodaļas priekšnieka 1924. g. 15 de-
cemfra raksts Ne 778 II (91-24-V), apv.
zādzībā. — Paziņot dzīves vietu.

11916. Olesso, Jānis Zamueļa d.,
40 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1924. g. 15. decembra raksts Ne 7327

(92-24-VIII), sod. no prefekta ar 5 latiem
vai 1 dienu aresta. — Ziņot prefektūras
3. nodaļai.

11917. Ozoliņš, Alfrēds Mārtiņa d.,
dzim. 1901. g 8. aprilī, pied. pie Man-
gaļu pag,, Rīgas apr., agrāk dzīv. Vec.
Baznīci-s ciemā. Šķesiera mājā, Latvijas
ārzemes pase izdota 1924. g. 4. jūnijā
zem Ne 4588. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas priekšnieka 1924. gada
18. decembra raksts (93-24-V), apv.
spirta zādzībā. — Apcietināt.

11918. Orbidau, Feoronija Pētera m.,
no bij. Rēzeknes pils. prefekta izdota
Latvijas iekšz. pase zem Ne 2787. —
Rēzeknes apr. pr-ka 1924. g. 2. dec.
raksts Ne 1715 III (89 24-V), pase Ne 2787
izdota uz nepietiekošu dokumentu pa-
mata un jāpiestāda papildu dokumenti
par piederību un vecumu. — Paziņot
dzīves vietu.

11919. Orlovs, Vasijijs Vlasa dēls,
38 g. v., pied. pie Viļānu pag, Rē-
zeknes apr. — Jēkabpils apr. priekšn.
1924. g. 12. decembra raksts Ne 1259/1
(90-24-V), sod. administratīvā kārtā ar
Ls 60,— vai 3 ned. aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

11920. Pētersons, Arnolds Kaspara d.„
22 g. ve.s, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Cēsu ielā JSTs 32, dz. 1. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g„
9. decembra raksts Ne 11816 (382-24-Xl),
sod. no Rīgas prefekta ar 20 latiem vai
4 dienām aresta. — Paziņot pref.
3. nodaļai

11921. Pe'rovs, Niko'ajs Nikolaja d ,
30 g. vecs, Latvijas paval tnieks, agrāk
dzīv. uz bagermašinas .Ciklops'. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
1. decembra raks's Ne 9319 (383-24-Xi),
sod. no Rīgas prefekta ar 10 latiem vai
2 dienam aresla. — Paziņot dzīves vietu.

11922 Polakova, Haja Morducha m,
22 g. veca, bij Krie/ijas pavalstniece,
agrāk dzīv. Rīga, Stabu ielā Ne 61,
dz. 19. — Rīgas prefektūras 3. nodalās
1924. g. 16. decembra Ne3455 (391-24-XI),
sod. no Rīgas prefekta ar 10 latiem vai
2 dienām aresta. — Paziņot pref. 3. no-
daļai

11923. Počebu?as, Karlīne Pētera m,
38 g. v., bij. Krievijas pavalstu., agrāk
dzīv. Rīgā, Rēveles ielā JNTg 73, dz. 2. —
Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1924. g.
2. decembra raksts Ne 11716 (381-24-XI),
sodīts no prefekta ar Ls 15 vai 3 dienām
aresta. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

11924. Pūpols, Bernhards Andreja d.,
dzim. 1883 g. 16. jūnijā, pierakstīts pie
Katvaras pag., pate izdota no Pociema
pag., 1920. g. 14. jūnijā JVs 125. bez no-
teiktas dzīves vietas. — Dzelzsceļu po-

6) Prof. P. Šmitam.
7) Prof. J. Lautenbacham.
8) Prof. J Plāķim.
9) Prof. V. Maldonim.

10) Prof. P. Zālītēm.
11) Prof. J. Vītolam.
12) Doc. L. Bērziņam.
13) Doc. E. Blesem.
14) Doc. J. Velruem.
15) Lekt T. Zeifertam.
16) Raksta. A. ŠVācem.
17) Rakstn A. Bračam.
18) Dr. phil. J. Sēveram.
19) Direkt J. Bruniņam.
20) Prof. Meijē (Meillet) Parizē. _
21) Prof. Ozeram (Hauser) Parizē.
22) Prof. Volteram Kaunā.

Iii. Dome piešķir vēstures un senat-
nes pētītāju sabiedrībai Dr. A. Bul-
merincq, Vier Bucher der Landvogtei,
I. Band, 1 eks.

IV. Kultūras fonda dome noklausās
mazās domes ziņojumu:

a) ka Lielsesavas pag. valde nodevusi
viņai pišķirto kultūras fonda bi-
bliotēku „Lielsesavas tautas na-
mam". Dome pret minētās pa-
gasta valdes rīcību iebildumus
neceļ;

b) ka R. Miķe'sonam piespriestā pa-
balsta atlikums Ls 900,— izmak-
sājams nevis pa

^
200, bet pa

300 latu mēnesi. Šo priekšlikumu
dome apstiprina;

c) ka Kr. Barona biedrība dāvinājusi
kultūras fonda domei 200 eks.
grām. BKr Barona atmiņas". Dome
dāvinājumu ar pateicību pieņem.

V. Kultūras fonda dome nolemj
61 lūgumu noraidīt. (Lūdzējiem šo
lēmumu paziņos ar rakstu )

VI. Nākamā kultūras fonda domes
sēde 1925. g 18. martā.

Kultūras fonda darbvedis
J.Kauliņš.

Pasta ziņas.
Spāres pasta palīga nodaļā iekār-

totas visas pasta operācijas.
Pasta un telegrāfa virsvalde.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 193.

(1. turpinājums un beigas.)

11909. Makarovs, Krišs Sergeja d.,
dzim. 1882. g. 7. maijā, piederīgs pie
Jasmuižas pag., Daugavpils apriņķa. —
Bauskas apr. 2. iec. miert. 1924. gada
30. augusta raksts Ne 294 (189-24-XI),
apvainots par uguns kuršanu mežā aiz-
liegtā vietā. — Paziņot dzīves vietu.

11910. Māliņš, Aleksandrs Friča d.,
dzimis 1876. g. 11. jūnijā, Rīgā, Latvijas
pavalstnieks, piederīgs pie Jaunsvirlaukas
pag, Jelgavas apr, latvietis, neprecējies,
strādnieks, Latvijas pase izdota 1923. g.
11. decembrī no Rīgas prefekta. — Rīgas
7. iec. miertiesn. 1924. g. 9. decembra
raksts Ne 2912 (272-24-XI), apvainots uz
sod. lik. 276. p. pamata. — Paziņot
dzīves vieti.

11911. Maksim, Alma Antonija Mārča
m. pied. pie Līvu pag., Cēsu apr., (tu-
vāku ziņu nav). — Rīgas policijas
4. iec. priekšn. 1924. g. 15. dec. raksts
Ne 28569 (274-24-XI), dēļ nopratināšanas
saskaņā ar viņas nelaimes gadījumu. —
Ziņot meklētājam.

11912. Martinov, Darja Pāvela _ m.,
63 g. veca, pied. pie Rēzeknes pilsētas,
līdz 1924. g. 28. sept., dzīv. Rēzeknē,
Janopoles ielā Ne 7, Mironova mājā. —
Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
3. iec. miertiesneša 1924. g. 9. dec
raksts Ne 3362 (275-24-Xl), apv. uz sod.
lik. 581. p. p. — Apcietināt un paziņot
meklētājam.

11913. Nagevičs, Viktors Aleksandra
d. dzim. 1905. g. 19. martā, Latvijas
pavalstnieks, (uzņemts Latvijas pavalst-

Jisksa par .Valdības Vēstneši' sakot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

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

par 1 mēnesi ....... 1 lats 80 sant.
par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija — m , 5
Pie atkalpārdevējiem — , 7

Latvijas valdības £S^L oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot -J^sj^^^^O^^^ un svētkudienas

Redakcija: jK^Sgļ j«5ž&yr\ Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ne 3. Tel. Ne 9-89 ^S^^^^^^^® Rig*ļ> pilī Ne 1. Tel. Ne 9-57
Runas stundas no 11— 12 ^T^ssMMM'!! Atvcrts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



licijas Valmieras nod. priekšnieka 1924 g.

10. decembra raksts Ne 2057 (384-24-XI>,
iereibuša stāvokli traucēji' mēru un kar-
tību. — Paziņot dzives vidu.

11925. Pnras, Anton», dzim. 1895. g
3. jūlijā, pied pie Lietavas. Salasu pag
(tuvāku ziņu nav). — Bau?kas apriņķa
priekšnieka 1924. g. 15. decembra rekets
Ne 1456 (390-24-XI) iebauc s ' a vi a it
leģitimācijas b leti .un nav iz' raucis. —
Paziņot dzīve' v etu.

11926. Rumpans, Julius Pētera d.,
dzim. 1892. g, piederīgs pie Jaunlaicenes
pag,, Valkas apr.. agrāk dzīvojis Rīga,
Marijas ie'ā Ne 17. — Kriminālas pār-
valdes Rīgas nodaļas pr-ka 1924. gada
16. decembra raksts (217-24-X), apvai-
nots parakstu v.ltošanā. — Apcietināt.

11927. Riekstiņš, Jānis Mārtiņa d,
dzim. 1883. g, agrāk dzīvojis Limbažos
(tuvāku ziņu nav) — Valmieras apr.
priekšnieka 2. iec. palīga 1924. gada
3. decembra raksti JS6 2010 (218-24-K),
apvainots sod. lik. 184. p. 1. d. pam. —
Paziņot d^īves vietu.

11928. Rec, Kārlis Kārļa d., 39 pad.
vec, Latvijas pavalstnieks, agrāk dzī-
vojis Rīgā, Lienes ielā Ne 25, dz. 3. —
Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1924. gada
8. decembra raksts Jfe 7782 (17t-24-IX),
sodīts no Rīgas prefekta ar Ls 30,— vai
10 dienām aresta. — Paziņot prefektūras
3. nodaļai.

11929. Račko, Francis Antona dēls,
dzim. 1897. g., pied. pie Izvoltes pag.,
Nikucku sādžas. — Daugavpils apr.
1. iec. miertiesneša 1924. g. 10. de-

cembra raksts Ne 519/kr. (168-24-IX),
apv. uz sod. lik. 181. p. 2. d. 1. pkt. —
Paziņot dzīves vietu.

11930. Zvigul-Puriņ, Olga Justa m.,
Latvijas pava'stn., bez noteiktas dzīves
vietas i tuvāku ziņu nav) — Rgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1924 g 9. decembra
raksts Ne 12134 (141-24-VIII), sod no
Rīgas prefekta ar Ls 5, Paziņol
pref. 3 nodaļai.

11931. Spožums, Pēters Jāņa dēls,
55 g. v., pied. pie Rīgas pilsētas, agrāk
dzīvojis Kurzemē, Džūkstes-Pienavas pag.,
Baložos. Valmieras apr. priekšnieka
1924. g. 15. decembra raksts Ne 8033
(540-24-XII), sod ar meklētāja lēmumu
1924. g. 19. aug. Ne 9023,_ par parādī-
šanos atklātībā piedzēruša stāvoklī ar
Ls 40,— vai 2 ned. aresta. — Paziņot
dz ves vietu.

11932. S askevic, Antons Alfonsa d.,
27 g. v, pied pie Livānu pag., Daugav-
pils apr., agrāk dzīv. Vidzemes šosejā.
— Rīgas 10. iec. miertiesneša 1924 g.
10. decembra raksts Ne 1351 (541-24-XII _ ),
ar>v. sod. lik. 138. p. — Paziņot meklē-
tājam.

11933, Šiliņš,Pēteris-Adolfs Gustava d,
dzim. 1893. g 11. jūnijā, Latvijas pilso-
nis, agrāk dzīv. Vec-Baznīcas ciemā,
Škesteru mājā, pase izdota no Jelgavas
apr priekšnieka zem Ne 23474. — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekš-
nieks no 1924. g _ 18. dec. (544-24-XII),
apv spirta zādzība. — Apcietināt.

1 934. Zviedri?, Vilis Kārļa d, dzim.
1904. g. 5. rnarlā, pied pied. pie Cēsu
pilsētas. — Cēsu apriņķa priekšnieka
palīga I, iec. 1924. g. 26. marta raksts
.No 3872 (16I-24-IX), apv. valsts mantu
piesavināšanā. — Paziņot dzīves vietu.

11935. Strazlas, Jonas, dzimis 1893. g.
18. augustā, piederīgs p!e Lietavas, Ki-
buru pagasta (tuvāku ziņu nav). —
Bauskas apriņķa priekšnieka 19/4 g.
15- decembra raksts Ne 1456 (542-24 XII),
iebraucis Latvija ar leģitimācijas biļeti
un nav izbraucis. — Paziņot dzīves vietu.

11936. Zalkinds, Šolems Movša d.,
dzimis 1903. g. 26. janvārī, pierakstīts
Kretingā (Ihtavā), žīdi, montiers, vidēja
auguma, tumšiem matiem, zil'm acīm,
taisnu degunu, gaišu seju, agrāk dzīvojis
Liepāja", Nikolaja ielā Ne 16. — Liepājas
apgabaltiesas prokurora 1924 g. 6. de-
cembra raks s Ne 6187 (24-24-VIII), ap-
vainots soda lik. 51., 440. p. p. — Ap-
cietioāt un par to paziņot meklētājam.

11937- Silenski, Liba Leizera m.,
54 g. v, vidēja auguma, vā,u seju,
ies rmiem mauem, zilām acīm nervu
slima, ģērbusies slimnicas halātā. —
Rīgas prefektūras sekretariāta 1924 g
5. dec. telefonogtama zem Ne 57/668
(531-24-XII), izbēgusi no Sarkankslna
nervu slimnicas. — Ievietot atpakaļ
slimnīcā.

11938. Skujiņš, Donats Pētera d.,
27 g v., pied. pie Līvānu pag., Daugav-
pils apr., agrāk dzīv. turpat. — Latgales
apgabaltiesas Daugavpils apr. 4. iec.
miertiesneša 1924. g. 6. dec. raksts

No 472 (533-24 X1!), apv uz sod. lik.

591. p 1. d. p. — Paziņot dzives vietu.

11939 Sidorova, Helēna (Jelena)
Georgija ffl, 17 g. v, pied pie Rē-
zeknes pilsētas, līdz 1924. g. 9 sept.

dzīv. Rēzeknē, Krasta ielā Ne 6. -
Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
3. iec. mieitiesneša 1924. g. 9. dec.
raksts Ne 3363 (534-24X11), apv. uz sod.
lik. 581. p. p. — Apcietināt un paziņot
n^cklct" 11940. Salmanovič, Helēna Ferdi-
nanda m, 24 g. v., pied. pie Daugav-
pils apr., Rušonu pag. — Latgales ap-
gabali Daugavpils rpr. I iec. miertiesu.
t924. g. 10. decembra raksts Ne 798/Kr.

(535-24-XII) apv. uz soda lik. 581. p.
Īd p. _ Paziņot dzīves vietu.

11941. Strazde, Olga Jēkaba meita,
21 g. v, pied. pie Ceraukstes pag.,
Bauskas apr, latviete, luterticīga, neprec,,
1924 g. oktobrī dzīv. Rīga, Bruņinieku
ielā Ne 28, dz. 38. — Rīgas 7. iec.
miert. 1924. g. 10. decembra raksts
Ne 2922 (536-24-XII), apv. uz soda lik.
581. p. 2. d. un 51. p. p. — Nogādāt
meklētāja rīcībā.

11942. Sniedze-Sniedzīts, Jānis - Au-
gusts Jēkaba d., dz. 1895. g., pied. pie
Meņģeļu pag., Rīgas apr, agrāk dzīv.
Rīgā, Elizabetes ielā Ne 14a. — Krimin.
pārvaldes Rīgas nod. priekšn. no 1924. g.
9. dec. (530-24-XII), apv. krāpšana. —
Apcietināt.

11943. Stacevič, Michails Franča d.,
27 g. vecs, pied. pie Kaunas gub., Novo-
Aleksandrovas pilsētas, polis, katoļticīgs,
elektro ^montiers, agrākā dzīves vieta
Daugavpili, Odesas ielā Ne 23. — Dau-
gavpils prefekta raksts Ne 12245
(543 24X11) sod. ar lēmumu 1924. g.
30. aug. par dzīvošanu bez uzturēšanas
dokumentiem ar Ls 50 vai 7 dienām

aresta. — Paziņot dzīves vietu.
11944. Šulc, Lizette Zamuela m.,

41 g. veca, pied. pie Bukaišu pag., Do-
beles apr, agrāk dzīv. Bieriņu pag.,
Ve.ā Bieriņu muižā. — Rīgas 10. iec.
miertiesneša raksts Ne 1222 (142-24-VIII),
apv. uz sod. lik, 581. p. p. — Apcietināt
un paziņot meklētājam.

11945. Žaker. Kļava Jēkaba d., dzim.
1896. g. 23. janvāri (v, st), piede īgs pie
Liepājas apr., Kalētu pagasta — Jelga-
vas apgabaltiesas Bauskas apr. izmeklē-
šanas tiesneša 1924. g. 28. novembra
raksts Ne 2170 (143 24-V1II), apvainots
uz sodu hk. 448. p. p. — Paziņot dzī-
ves vietu.

11946. Šemiots, Ju-tins Kazimira d.,
21 g v, Lietavas pilsonis, agrāk dzīv.
Rīgā, lielā Palisadu ielā JN& 12, dz 7. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
10 decembra raksts ^«5684(145-24-VIII),
Ls 10 iebraukšanas vizas nodokļa pie-
dzīšanai. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

11947. Šuksta, Sofija Meikula m.,
dzim. 1905. g., pied. pie Rēzeknes apr.,
Andrupines pag., Beitanu ciemā, līdz
1924. g. 15. septembrim dzīvojusi tur-

pat. — Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
apr. 3. iec. miertiesneša 1924. g. 13. de-
cembra raksts Ne 3391 (147-24-VIII), ap-
vainota uz sodu lik. 269. p. — Paziņot
dzīves vietu

11948. Šīme, alias Pagrab Kerste
Katrīnas meita, dzimusi 1865. g. 28. ap-
rīlī, piede;īga pie Rucavas pagasta, vi-
dēja auguma, iegarenu seju, uz kuras
redzami tumši plankumi, ģērbusies paš-
austās vadmalas puškažokā un svārkos,
baltas zeķes, pastalas, galvā balts lakats!
Iekšzemes pase Mi» 10094, izdota 1922. g.
3. oktobrī no Liepājas apriņķa priekš-
nieka palīga 2. iecirkni 1924. g 13. de-
cembra raksts Ne 2819 (148 24-VIHi, kā
slimojoša ar lepru. — Paziņot dzīvesvietu.

11949. Tervits, Jānis Jāņa d., 23 g.
vecs, Latvijas pilsonis, pēdējā dzīves
vieta Liepāja, Lāču ielā Ne 18. — Lie
pajas prefekta deļ lēmuma 1924. gada
26. novembrī zem JVfe 3212/11 par atra-
šanos pubhskā vietā piedzērušā stā-
vokli — izpild.šanas (165-24-IX). — Pa-
ziņot dzīves vietu.

11950. Timšans, Staņislavs Osipa d.,
59 g. vecs,, pied. pie Ilūkstes aprļ
Sventas pag. — Valkas apr. priekšnieka
1924 g. 10. decembra raksts Ne 2742/1
(157-24-VIII), sod. administratīvā kārtā
ar Ls 35 vai 15 dienam aresta. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

11951. Tumaševičs, Pēters Jāņa d.,
48 g. vecs, pied. pie Daugavpils, čigāns
—.Daugavpils apr. 3. iec. miertiesneša
1924. g 9. decembra raksts Ne 2066
(9-23-VI), apv. sod. lik. 138. p. p. _
Paziņot dzīves vietu.

11952. Trimakas, Jozus, dzim. 1885 g.
15. jul. pied. pie Lietavas (tuvāku ziņu
nav) — Bauskas apr. priekšn 1924 g.
15. dec. raksts _ Ne 1456 (168-24-IX),
iebraucis Latvijā ar leģitimācijas biļeti
un nav izbraucis. — Paziņot dzīv vietu.

11953. Tukiš, Konstantīns Pāvila d.,
33 g. v., pied. pie Daugavpils apr.,
Osunas pag, latvietis, luterticīgs, agrākā
dzīves vieta Osunas pag, Muranu sādžā.
— Daugavpils prefekta raksts Ne 7485
(170-24-IX), sod. ar lēmumu no 1924. g.
4. jun. par atrašanos publiskā vietā pie-
dzērušā stāvoklī «ar Ls 40,— vai 7 dien.
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

11954. Turriaševičs, Jānis Rozālijas d ,
dzim. 1891. g, pied. pie Daugavpils
apr, Krāslavas pihēlas. — Daugavpils
apr. 5. iec. miertiesneša 1924. g.
25. nov. raksts Ne 770 (133-24-VIII),
apv. uz ?od. lik. 138. p. — Paziņot
dzīves vietu.

11955. Uzkalns, Jānis Bernata d.,
20 g. v., pied. pie Duntes pag., Val-
mieras apriņķa. — Rīgas pilsētas 1. iec.
miertiesneša 1924. g. 27. nov. raksts
Ne 1190 (48-24-VIII), apv. uz sod. lik
581. p. 1. d. pamata. — Pazinot dzīves
vietu.

11956. Ulass, Konstantīns Laura d.,
dzim 1904. g., piederīgie dzīvojot Ro-
zentovas pag.. Maltas miestā. — Iekšl
ministr, emigrantu un bēgļu nodaļas
1924. g. 18. dec. raksts Ka 129050
(49-24-111), 1924. g. 3. dec. patvarīgi
aizgājis no valsts emigrantu un , bēgļu
etapa punkta, Pilsoņa ielā Ne 13 (nele-
gāli pārnācis robežu). — Nodot iekšl
min. emigrantu un bēgļu nodaļas rīcībā.

11957. Volovič, Anna Kazimira un
Amālijas m., dzim. 1904. g. 6. martā,
Rīgā, pied. pie Kaunas, Lietavas pavalstu
— Rīgas 4 iec. miertiesneša 1924. g.
12 dec. raksts Ne 1394 (235-24-X), apv.
sod. lik._ 5L, 49., 581. p. 1. d._ _—
Apcietināt un "ogādāt uz meklētāja
kancleju.

11958. Vāciet, Pauline Jāzepa meita,
dz. 1904. g. 17. apriiī, pied. pie Jaun-
gulbenes pag, Valkas apr., pēdējā dzīv.
vieta Čiekurkalnā, 2. šķērslīnijā Ne 3,
dz. 2. — Rīgas 11. iec. mieit. 1924. g.
12. dec. raksts Ne 1330 (239-24-X), _ apv.
soda lik. 581. p. 1. d — Apcietināt un
nogādāt meklētāja rīcībā.

11959. Volovič, Anna Kazimira m.,
20 g. v., pied. pie Kaunas gub., Lie-
tavas pavalstu., pēdējā dzīves vieta
Aptiekāru ielā Ne 40, dz. 6. — Rīgas
11. iec. miert. 1924. g. 10. jūlija un
23. decembra raksts Ne 557 (235-24-X),
apv. uz sod. lik. 528. p. p. — Paziņot
dzives vietu.

11960. Vālodze, Kristaps Kārļa d.,
25 g. v, Laivijas pavalstnieks, pied. pie
Jelgavas apr., Zaļenieku pag., latvietis,
luterticīgs, 1924. g. novembra mēnesi
dzīvots Do eles pagastā — Dobeles
iec. miertiesneša 1924. g. 2. decembra
raksts Ne 3658 (234-24-X), apvainots uz
sodu lik. 272. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

11961. Volovič, Anna Kazimira m.,
dzim. 1904. g. 16. jūlijā, Kaunas guber-
ņas, Lietavas pavalstniece, neprecējusies,
prostituēta. — Rīgas policijas 5. iecirkņa
priekšnieka 1924. g. 8. decembra raksts
Ne 14810 (235-24-X), no Rīgas 11. iec.
miertiesneša sodīta ar arestu uz 7 dienam
(izpildu raksts Ne90 no 1924. g. 3. marta).
— Apcietināt un nogādāt meklētāja rī-
cībā.

11962. Virsnieks, Arvids-Rudolfs Pē-
tera d\, dzim. 1903 g. 23. sept., pied.
pie Cēsu apr. Kosas pag., Jātnieku pulkakareivis.' — Rīgas pilsētas komendanta
palīga 1924. g. 10. dec. raksts No 6141
(236-24-X), 1924. g. 18. nov. dezertējis.
— Apcietināt un nogādāt meklētāja
rīcībā.

11963. Vulfsons, Šmuels Izraēla d.;
dzim. 1903. g. 24. sept., pierakstīts
Bauskā, žīds, vidēja slaika auguma,
tumši brūniem matiem, tumši brūnām
acīm un tumšu seju. — Liepājas ap-
gabaltiesas prokurora 1924. g. 6. dec.
raksts Ne bl90 (55-23-IV), apv. sod. lik.
51., 440. p. j). — Apcietināt un paziņol
par to meklētājam.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Rīga
Domnieku velēšanu dienas Riga

Pamatojoties uz Rīgas _ pilsētas domes
1924. g._ 18. decembra lēmumu par dora
nieku velēšanu dienu noteikšanu , ļ^ģapstiprināts ar iekšlietu ministrijas pš-
valdības departamenta 1924. g. 3i_ de[
cembra rakstu Ne 110118, kā ari ņemot
vērā pagaidu noteikumus par pilsētu
domnieku vēlēšanām, 9. pantu (publi-
cēts 1924. g. 3. o tobrī „Vald. Vēstrj»
225. num.), — R'gas pilsētas valde ar
šo paziņo,_ ka pilsētas domnieku vēlē-
šanas Rīgā notiks 1925. g. 28. februārī
un 1 martā no pulksten 9 rītā līrJz
9 vakarā. Vēlēšanu telpu sarakstu pil.
sētas valde izziņos valāk ar atsevišķu
sludinājumu

Rīgas pilsētas galvas biedrs
Sadovskis.

Pilsētas sek retars A. P ļ a v i n s k i s.

Latvju rakstnieku un žurnālistu
arodbiedrības

pilna biedru sapulce š. g 25. janvāri
pulksten 1all dienā, preses kluba telpās!
Dzirnavu ielā Ne 45/47,

Dienas kārtība:
1. Jaunu biedru uzņemšana.
2. Tarifu jautājums.
3. Dažādas lietas.

Valde.

Māksla

Nacionālais teatrs Sestdien, 24. janv., si

pulkst. 77a vak, J. Raiņa lielā traģēdija
«Jāzeps un viņabrāļi", Svētdien, *
25. janv.,par tautasizrāžucenām J.Akuratera
komēdija Jautas darbinieki",
pulksten 7a vakarā Strindberga drāma ļ
„ Reibonis". Pirmdien, 26. janvāri, -
kā valsts svētku d enā, pulksten 7ķ va-
karā J. Petersona komēdija „ Prāta"
cilvēki". Otrdien, 27. i n trešdien, £
28. janv.,vēl divasLilijas Stengelviesu a
izrādes Dimā „Kamelijudāma".Biļetesjau dabūjamas (ieteicams iegādāt laikus).<
Šekspira lielo traģēdiju „i u 1i j s Ce-n
zars" Fr. Rodes režijā, A. Cimermaņa t
jaunā dekorativā inscenējumā pirmo ļļ
reizi izrādīs piektdien, 30. janvāri. ~.
Biļetetes jau dabūjamas. Uz Ludmilas
Špilberg jubilejas izrādi (2. februāria
«Spītnieces precības') ar biļešu iegādā- v
sanu jāpasteidzas.

Dailes t9at-8. Šodien,23.janvāri,pulksten V28 vakarā „T r I n e s grēki".
Sestdien, 24. janvārī, pulksten V8 va"
karā «Karalis". Svētdien, 25. janvaū,u
pulksten 2 dienā «Karalis" m\,
pulksten V28 vakarā «Trīnesgrēki".Pirmdien, 26. janvārī, pulksten V«8 va- Ji
karā «Karalis*. Olrdien, 27. janvāri, jj
pulksten 1 s5 pec pusdienas skolnieku ļ(
izrādē «Sprīdītis". Biļetes uz visām t\
šim izrādēm jau dabūjamas. £

KURSI

Rīgas bir?ā, 1925. gada 23. janvārī. JļJ

Devīzes: „ „„
I Amerikas dolārs .... 5,175 - 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,86 — 24,9» _
100 Francijas franku . . . 27,90 - 28,«|
100 Beļģijas franku .... 26,45 - VR. .100 Šveices franku .... 99.60 - 100.™ u:
100 Itālijas liru 21,25 - 21, 65 zi
100 Zviedrijas kronu . . . 138,95 - lf* £100 Norvēģijas kronu . . . 78,50 - 80, » *<
100 Dānijas kronu .... 91, 65 - 93,!. 0 »
i00 Čechoslovaķijas kronu . 15,40 - 15,7» P
100 Holandes guldeņu . . . 208,15 - 210<w v

100 Vācijas marku . . . . 125,00 - &£ „
100 Somijas marku .... 13.C0 -13.»"100 Igaunijas marku . . . 1,32 - M% d100 Polijas zlotu 98,00 -

^100 Lietuvas litu 50,50 - 52,W
1 SSSR červoņecs .... 26,40 - #&

Vērtspapīri:
^

'?
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100 -
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98 - 10° H

6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 92 — 93 U;
Rīgas biržas kotacijas komisijas ™

priekšsēdētājs J. S kuje vic* k.

Zvērināts biržas maklersM.Okffl'^
Redaktors: M. Xrons. ^ v

Valdības darbība
Ministru kabineta sēde

1925. g. 22. janvāri.
1. Pieņem un nolemj iesniegt Sa

eimai:

. ,111.M.III ?????—. ..I , ||,| _ '

1) papildinājuma projektu likurņā ralkoholu saluiošu vielu ražošan
aplikšanu ar nodokļiem un D"'
došanu un*^2) valsts kuģu pārvaldes statūtu rjTf
jektu v (

2. Āri etu ministrs 1 A Meierovk
ziņo par Baltijas valstu ārlietu ministr
konferences dafbību Helz ngforā.

"^"""^ ?«?mi ^*^^ .N

šim numuram 6 lappusei



Jelgavai apgabaltiesas reģistrācijas cosala
pamatodamās uz civiLties likuma 14b0"
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
jas 8

^
janvarī_ 1925. g. atklātā sēdē

nolēma pārgrozīt Jaunpils patērētāju
biedrības .Palīdzība" statūtu §§ li, 13,
32. un 53., par ko atzīmēt kooperatīvu
sabiedrību reģistra pirmajā daļā 32.
numura, otrā iedalījumā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunpilī, Tukuma apriņķī

Jelgavā, 13. janvārī 1925. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

19551 J. Skudre.
Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s.

Jelgavas apgabaltiesas reļiUas nodala
pamatodamās uz civil. _ t.ies. likuma 1460n
panta paziņo, ka minētā Jiesa civilnoda-
ļas 8. janvārī 1925 gadā atklātā sēdē
nolēma pārgrozīt Eķengrāves patērē-
tāju biedrību statūtus, par ko atzīmēt
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā 39. numurā, otrā iedalījumā.

Biedrības valdes _ sēdeklis atrodas
Eķengrāves miestā, Jēkabpils apriņķī.

Jelgavā, 13 janvārī 1925. g
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

19552 J. Skudre.
Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s.

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu 15. janvāra 1925. g.
lēmumu, pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likuma un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p. p., uzaicina obligācijas
turētāju, kura izdota par 11.000 rbļ uz
Vladislava Severina dēla Ourska vārdu
un 27. oktobri 1910. g ar žurn. Ni> 1203,
nostiprināta uz Kārlim Antona dēlam
Baltaraglsam (Baltarasam) piederošas
nekustamas mantas Liepājā ar krep.
J* 2685, — viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī", ierasties
tiesā, līdzgemot minēto ob'igaciju, dēļ
iemaksāto Ls 192.68, t. i. parāda ar
procentēm saņemšanas.

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

"Liepājā, 19. janvārī 1925.g N° 281-125

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
19829 Sekretāra v. (paraksts).

liegtas aMtmltlesa
saskaņā ar savu 15. janvāra 1925. g.
lēmumu, pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likuma un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p. p., uzaicina obligācijas
turētāju, kura izdota par VOm rbļ. uz
Marijas Ferdinanda meitas Borkovskas,
dzim. Daņilovič vārdu, un 5 aprilī
18y7. g. ar žum. J* 340 nostiprināta uz
Kazimira! Jozefai Ferdinanda m Gleb
Košatiski, dzim. Daņilovič, Zofojai Vac-
lava m. Gleb - Košanski, un Marijai -
Vladislava! Vsclava m. Kaļlnovska. dzim.
Gleb-Košan?kai, piederošas nekustamas
mantas Liepājā, ar krep _ M? 2794, —
vienu mēneša laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas „VaId.
Vēstnesī", ierasties tiesā līdzņemot
minēto oigaciju dēļ iemaksāto Ls '6.68,
t. i. parāda ar procentēm saņemšanas

Pie kam tiekaizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligacļjas
turētāja neierašanās gadījuma, paradu
atzīs par samaks., piešķjrut lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 19. janv. H25. g. 1* 278-1 25

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
19828 Sekretāra (para-s s).

Latgalei aigabaltiesas regisrracllas Bodala
dara zināmu, ka, saskaņa ar Latgales
apgabalt. 1924. g. 30. dec. lēmumu, uz
likumu par biedrībām 17. p. pamata re-
ģistrēti Krievciema lopkopības pār-
raudzības biedrības statūti un ievesti
bezpeļņas biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Krievciema, Aiviekstes pag.

Daugavpilī, 8. janvārī 1925. g.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

19270 Sekretāra v. A. Auzi ņ.

Latgales aog 'balt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1924. g. 30. decembra lēmumu,
uz likumu par biedrībām 17. p. pamata
reģistrēti Viļānu brivprat. ugunsdzēsēju

biedrības statūti un ievesti bezpeļņas
biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Viļānu miestā.

Daugavpilī, 1925. g. 8. janvārī.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

19271 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Saukas virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 23. februārī 1925. g. pīkst. 12 dienā Neretas
pagasta namā

augošu mežu sākošās vienībās.

I ***» no-
DfoS
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^ 3 Mežniecība, uovads, apgaita un kvartāls pgc ]\jurn . iirt Piezīmes
355 ' jums ? ' Kult.
sc plāt. koku , tīrīsa-
° ha skait.

U
nai nauda

I. iecirkņa Mēmeles mežniecība.
1 Jaunas muižas nov., apg. J* 29, jauns. Jvfe 9 F., atd. 1* 1 1924.g. 0,72 — 80 4 —
2 . . , . 1* 2 . 0,38 — 80 4 —
3 , „ . , 1* 4 „ 0,44 — 65 4 —
4 . , . „ 1* 5 , 0,40 — 85 5 —
5 . , , . 1* 7 , 0,23 — 60 3 — Otrreizēji
6 , . „ „ 1* 8 , 0,23 - 50 3 — } ..
7 . , „ „ J6 9 „ 0,24 — 30 2 — lorgl '
8 , » „ „ X° 10 „ 0,36 — 75 4 —
9 . „ , „ MII , 0,19 — 20 1 —

10 „ . . „ Jsfe 12 0,31 — 100 5 —
11 . . , „ 1* 13 „ 0,13 — 15 1 —
12 . ' , . „ 1*14 , 0,20 — 50 3 —
13 . . „ „ J* 15 , 0,26 — 30 2 —
14 . . . , 1*16 „ 0,30 — 95 5 —
15 , . , . 1*17 . 0,55 — 50 3 —
16 , . „ „ Jvfe 18 0,32 — 125 7 —
17 , , , . J* 19 „ 0,52 . — 50 3 —
18 , „ . „ Ni-20 , 0,4-J — 75 4 —
19 . , . „ J*21 „ 0,35 — 75 4 —
20 , . , „ Ms22 „ 0,58 — 55 3 —
21 . . . , 1*23 . 0,50 — 45 3 —
22| . , „ K°24 , 0,32 — 30 2 —
23 „ , , „ J*25 „ 0,22 — 85 5 —
24 . , . „ 1*26 „ 0,11 — 55 3 —
25 , . , , N°27 . 0,17 — 45 3 —
26 . . . „ J*28 „ 0,20 — 85 5 —
27 . . . , N»29 , 0,26 — 100 5 —
28 , . , , J*30 , 0,36-50 3 ' -
29 . . . „ 1*31 „ 0,45 — 45 3 —
30 ? . , , . 1*32 , 0,31 — 95 5 —
31 . , . , 1* 33 . 0,19 — 60 3 —
32 . . jauns. 1* 8 F., atd. M 4 . 0,23 - 35 2-1otrrpi7?il33 . . . . J* 5 . 0,30 25 2 - J°",if34 . . . . 1* 9 , 0,22 — 20 1 — J torgl-

H. iec. Susejas mežniecība. ,
35 Lielzalves nov., apg. 35, kv. 144, jauns. J* 17 F — 3 115 6— num. ozoli

J* 1-3
36 . .. 152, cirsma 1921. g., atd. 20 . . . 2,53 — 1430 72 72 1
37 . . 34, ' , 129, „ 1923. g., . 1 . . . 1,03 — 785 40 40
38 . . 34, . 130, , 1923. g., . 1 . . 2,14 — 715 36 38
39 . . 34, . 13', . 1923. g., , 2 . . . 2,03 — 705 ' 36 36
40 , . 3i , . 124, . 1921. g„ . 1 . . . 2,43 — 660 33 33
41 . . 84, . 126, , 1923. g., , 1 . . . 1,08 — 385 20 20
42 Lielsusejas nov., apg. 3 , kv. 41, jauns. J*23 F., atd. Jsfe 6 — 1924. g. 0,78 — 370 19 —
43 . . 33, . 41, „ J*2 F., , 1*7 —1 2«. g. 0,73 — 370 19 — otrreizēji
44 . . 33, . 41, . 1*23F., . M? 8-1924. g. 0,18 — 285 15 —
45 . . 32, , 2, . J* 28F., . Ns 2 — 1924. g. 1,32 — 355 18 — torgi
46 . . 32, , 4,5 . J*3'F., . N° 1 — 1924. g. 0,25 — 50 3 1 —
47 . . 33, .29,36, 1* 8 F., , K° 1 — 1924. g. 3,44 — 575 26 —
48 , . 33, , 2\ „ 1* 7F., , J*l —1924. g. 1,65 — 415 21 —
49 . . 33, , 41, . J*25F., , 1*4—1924. g. 1,10 — 260 13 —
50 , . 33, , 41, , M«25F, . J*3-1924.g. 2,80 — §50 18 -,
51 , . 33, . 41, . J*23F., , N'5-1924.g. 0,75 — 575 29 —

IV. iec. Saukas mežniecība.
52 Neretas nov., apg 1* 36, kv. 159, jauns. J* 44 F, atd. 9— 1924. g. 0,56 — 260 13 —
53 . . N°36, . 156, . M44F, . 10-'924.g. 054 — 190 10 —
54 . . 1*36, . 159, i, M»44F, . 11 — 192*. g. 0,47 — 25) 13 —
55 . . J6 36, . 159, \ 1* 44 F, . 12 — 1924. g. 1,25 — 390 20 —
56 . . JfeS-i , .159, . NŠ45F, . 8 - 1^24. g. 0,81 — 210 11 — ? otrreizēji
57 . . 1*36, , 159, . NŠ43F, . 13 — 1924. g. 0,61 — 300 15 —58 . . 1*36, . 159, . J* 43F, , 14 — 1924. g. 0,44 — 190 10 — j torei
59 . . J* *6. . 159, . J* 43F . . 15 — 1924. g. 0,34 — 170 9 —
60 . . 1*3<\ . 159, . 1*«-2F, , 2 — 1924. g. 0,73 — 50 3 —61 . . 1*36, .159, . N>P2F, . 3 — 1924. g. i',85 — 55 3 —
62 . , grants kalns, jauns., cirsma 1924. g 5,45 — 300 15 15
63 . . jauns. J* 107 F, cirsma 1921. g — 14 15 ļ 1 — num. koki

J* 1—14
Torgu dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošibas _ nauda no novērtējuma, kura pēc tam jāpapildina līdz 10°/o no nosolītāssumas. Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņasvirsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
16. janvāri 1925. g. 19656 Saukas virsmežniecība.

?īg8S apgabaltiesas 3.civilnod.

Skaņā ar civ. proc. likumu 1958. p., ar
? paziņo, ka 27. janvāri 1925. g,
Hnētās nodaļas atklāta tiesas sēde
?lasīs 192 ?. g. 5. septembri mirušā
?lavas pagasta, .Lapeniekos*, .Mārtiņ

? 36* mājas īpašnieka Jēkaba Kārļa d.
?t ti g e 11a (.Krigei a) testamentu.

Rīgā, 19. janvāri 1925. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

19827__ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
«skaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.

? šo paziņo, ka 27 janvāri 1925. g.
^?nētās nodaļas atklātā tiesas sēdē no-
asis 19<.'4. g 29. ok;obn mirušā Konu
>agasta .Kalna un Lejas Permuižas"
llajas īpašnieka atraitņa Ādama Miķeļa
? B e 1d a u notar. testamentu.
?Rīgā, 19. janv. 1925 g. L.Ns 1845

ļ Priekšsēd. v. A. V e 1 d n e r s.
19825 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja
bz civ. ties. lik. 201l.2014. un 2019.p. p.

pamata paziņoka pec 1911. g. 2. febr.
Vidrižu pagastā mirušā .Vēveru" mājas
idzipašnieka Eduarda Miķeļa dēla T i m

ir atklāts mantojums un uzaicina,
*am _ ir uz šo mantojumu, vai

«akarā ar to, tesības kā mantiniekiem,
iegatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. i, pieteikt šīs tiesības minētai
liesai s e_ šu mēnešu laikā, skaitot no

si sludinājuma iespiešanas dienas.
I Ja _ minētās personas savas tiesības
fcugša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
yiņas atzis ka šīs tiesības zaudējušas,
i Rigā, 14. janvāri 1925. g. L. Ns 1889.

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
19507 Sekretārs A. Kalve.

•ligas apgabalt. b. civilnodaļs,
skaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,

M šu paziņo, ka 27. janvārī 1925. g.,
?unetās nodaļas atklātā tiesas sēcē

lOlasīs 1924. g. 26. martā mirušā
Muksne Vasilija Terentija d. G u 1 j a -

'ieva testamentu.
kigā, 19. janvārī 1925. g. L. JS 1654

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
, 19826 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ttskaņā ai civilprocesa likumu 195S. p.,
ir šo paziņo, ka 3. februārī 1926. g.,

minētas nodaļas aiktātā tiesas sēdē
"attaisīs un nolasīs 1924. g. 13. janvārī
birušā Vestienas pag, Ind/anu muižas

ļauns aimnieka Oļģerta Andža d. Ozola
jestamentu.
|, Rigā, 19. jan ari 1925. g. L. l* 2022

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
19824 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja
vz civ. ties. lik. 2011., 2014 un 2019. p.p.
1.pamata paziņo, ka pec 1923. gada
'19^

jūlija Liepkalna-Ozolu pagastā mi-
rušā ,Lejas-Milnan" mājas īpašnieka
Jēkaba Mārtiņa dēla A n ž j ā n a
ii atklāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, Iegatarijiem,

fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteiet šīs tiesības minētai tiesai sešu
«nenesu laikā, skaitot no ši sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja_ minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
:viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 14. janvārī 1925. g.L.1*1881.

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
19509 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz Latvijas civillikumu kop 36. ppie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Izaks Zoracha d.
Fozenšteins un Etta Benjamiņa m. Ro-

ļ zenštein, dzim.Prussak, noslēguši savstar-
pīgo Iaul bas līgumu pie Rīgas notāra
V. Kanska 29. novembrī 1924. g. reģistra
J* 6369, ar kuru viņi, attiecība uz viņu

; noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
?civillikumu 79. un turpm p. p. pare-

dzēto laulāto mantas kopību.
7. janvāri 1925. g. L. 1* 1761.

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
18956 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja
t»z Latvijas civillikumu kop. 36 p_. pie-
zīmes pamata, ar žo paziņo vispārībai.
ka laulātie draugi Michaels Kārļa dēls
ļfiriiel un Henriette KtMjāna m. Bruel,
ļdzim. Randrup, noslēguši savstarpigo
?ji'ības līgumu pie Rīgas notāra
IV. Lieveņa 2. decembrī 1924. g. reģistra
?* 22430, ar kuru viņi, attiec'ba uz viņu

noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību

7. jmvarī 1925. g. L. N° 1760
Priekšsēdētāja v A. V e i d n e r s,

18957 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja
uz civ. ties lik. 2011.^2014. un 2019 p.p.
pamata paziņo, ka pec 1919. g. 21. nov.
kaujā krituša Kokneses pag. .Kalna-
Auliņu mājas līdzīpašnieka Jāņa-Bernharda
Jorģa (Georga) d. Pļaviņa ir atklāts man-
tojums urr"iizaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, Iegatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditoriem un t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 14. janvārī 1925. g. L. J>fe 1908
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

:I9508 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
18. decembrī 1924. gadā uz lija
Vorobjeva lūgumu un 18. marta
1920. g- likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu 4200 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Olgas Kārļa m. Zīvert. dzim.
Zakovski vārdu un 31. janvārī 1901. g.
ar žurn. Nš 132 nostiprinātas uz lljam
Adriana d. Vorobjevam piederošas ne-
kust, mantas Liepāja ar krep. te 3002,
— atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visām procentēm;

Latcjales apgabalt reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1924. g. 30. decembra lēmumu,
uz likumu par biedrībām 17. p. pamata
reģistrēti Livānu miesta brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības statūti un ievesti
bt-zpeļņas biedribu reģistra pirmā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Līvānu miestā.

Daugavpilī, 1925. g. 8. janvārī.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s..

19269 Sekretāra v. A. Auziņ.

iti UHsaitiMi 2 ik. tin» lz?ijtfitits
paziņo, ka nolikta 24. janvārī š g.,
.nāksiet! 10 dienā, Rigā. Stabu ielā N» 6,
kustama īpašuma pārdošana pie S Zina-
burga

ir atcelta.
Rīgā, 19 janvārī 1925. g.

9837 Tiesas izpild Kiebs

Aizputes apriņķa priekšnieks palīgs
II. iec. izsludina par nederīgu nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi J* 24, izd. no
Aizviķu pag. valdes 1920. g. 10. maijā
uz Maružas Sīmaņa m. Berķe v 18615

Latgales aogaoaftiasas.

Rēzeknes apr. k. iec. miert esn.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1924. g. 31. dec.
lēmumu uzaicina 1918. g. 4. maijā
miruša Augusta Brenča manti-
niekus , pieteikt savas mantošanas tie-
sibas miertiesneša kamerā Viļānos, uz
nelatstāto mantību Rēzeknes apriņķī,
Viļānu pag., Soloversu sādžā 6 mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstneši.*

Pec minētā termiņa notecēšanas, ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
18653 Miertiesnesis D u k a ļ s k i s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 3. lec. miertiesa.
Aglonā, pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p., uzaicina i 920- g. 19. martā
mirušā Augusta Andreja d. G a g a un
1924 g. 12. decembrī mir. Donata Au-
gusta d. Gāgas mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības uz nel.
atstāto kustamo un nekustamo ipašumu,
atrodošos Daugavpils apriņķi, Ja muižas
pagastā, Gaģas sādžā augšā minētam
miertiesnesim, sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī'.
19565 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apsali.,LodzasapT.5.tet .mīert
uzaicina 1919. g. 26. oktobrī mirušā
Reiņa Andreja d. M e 1 u d r i s mantinie-
kus pieteikt viņam savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantību sešu
mēnešu laikā no šī uzaicin. iesp. dienas
.Vaid. Vēstn.V

Viļakā, 925.. g. 9. janv.
119062 Miertiesnesis R. Pētersons.

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozīta līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 30. dec. 1924. g. 1*558/23
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

18361 Sekretāra pal. Rolavs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1924 g. 22. de-
cembra nolēmumu, uzaicina tās personas
kuru rokās atrodas obligācija par 5000 rbļ.,
izdota uz Jāņa Jēkaba d Papana vārdu,
no pedeja blan'. o cedēta, koroborēta
1914. g. 31. decembrī J* 2409 uz Jel-
gavas nekustama īpašuma hip J\fe 156, —
ierasties šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības

^
Vēstnesī* un saņemt, iesnie-

dzot minēto obligāciju, šās tiesas depo-
zītos kapitāla un °/o parāda dzēšanai
iemaksātos Ls 104,78.

Ja minētā termiņā obligac neiesniegs,
tiesa _ atzis parādu par samaksātu un
lūdzējam Andrejam Mellacam dos tiesību
prasīt parada dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 12. janvāri 1925. g.
L. M 22/25. g.

Priekšsēdētāja v. E Feldmans.
19141 Sekretārs K. Pussars.

Laizās aņnp 7. iec. miertiesnesis,
saskaņa ar savu 1924. g. 23 decembja
lēmumu, pamatodamies uz civ. proc lik
1401. p. un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p.
pamata, paziņo, ka pec 1923. g. 16. dec.
mir. Nikolaja Jēzupa d. Litvinoviča, ai.

Litvina ir palicis mantojums, kujš atrodas
Ludzas apriņķī, Gavru pagastā, Ka-
chnovas pūstošā, kādēļ uzaicina visus,
kam būtu kādas tiesības uz šo manto-
jumu, jeb sakarā ar viņu kādas tiesības
ka mantin., pieteikt savas tiesības pēc
piekritības 6 _ mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Kārsavas stac, 29. dec. 1924. g. Ne3450
18349 Pap. miertiesnesis J. G u t m a n s.



Paziņojums.
Finansu ministrs 1925. g. 8. janvārī

apstiprinājis statūtus: Sokoladu konfekšu
ražojumu tirdzniecības-rupniecības

akciju sabiedr. „Laima",
kuras mērķis ir ierīkot sokoladu kon-
fekšu un konditorejas preču fabrikas, ie-
gūt, uzturēt, izmantot un attīstīt līdzīgas
un cita veida pastāvošas fabrikas, ka
arī tirdzniecība ar saviem un citiem
sokoladu, konfekšu un konditorejas ražo-
jumiem un piederumiem Latvija un ār-
zemēs.

Sabiedribu dibina Latvijas pilsoņi:
1) Jaikovs Arens, dz. Blaumaņa ielā

1* 5, dz. 3.
2) Gersons Preils, dz. Brīvības iela

1* 33. dz. 12.
3) lija Fromčenko, dz. Karlines iela 22.
4) lija Kopelovs, dz. Karlines Iela 22.
5) Jāzeps Segals, dz. Ģertrūdes ielā

te 25, dz. 7.
6) Dāvids Moševics,dz.Karlines iela 22.

Pamatkapitāls Ls 100.roo.—, kas sa-
dalās 1000 akcijās par Ls 100 — katra.

Valdes sēdeklis atrodas — Rīgā.

Tirdzn. un b. nod pr. A. Kacens.
18601 Revidents A Zalpeters.

Pdzīnoiums.
Finansu ministrs 19?5. g. 3. janvārī

nostiprinājis: Starptautiskās preču
apmaiņas akciju sabiedrības ,lva",
Latvijā", sta'utu 9. § grozījumu, saskaņā
ar ko sabiedrībai atļauts izlaist 2800
jaunas, otrā izlaiduma akcijas par Ls 50
katru, kopsumi par Ls 140 000, sastādot
tādā veidā vi, u pamatkapitālu Ls 200.000,
sadalītu 4000 akcijas pa Ls 50 katru.
Jiunam akciju izlaidumam linansu mi-
nistrs apstiprinājis sekošus emisijas
noteikumus:

1) Sabiedrība izlaiž 2800 jaunas, otrā
izlaiduma akcijas pa Ls 50 katiu, kop-
sumā par Ls 140.000.

2) Jauno akciju emisijas kurss ir
Ls 50 50, pie kam Ls 0.50 liela prēmija
pieskaitāma rezerves kapitālam.

3) Otrā izlaiduma akcijas sadalāmas
vienīgi starp veciem akcionāriem, pro-
porrioneli tiem piederošo veco akciju
skaitam.

4) Jaunā izlaiduma akcijām gūt

d,
5)parakstīšanos uz jaunām akcijām

r ieņem valde, Rīgā. Va ņu .e
^
a 1 dz 7

6) Jaunās akcijas _ piedalās pie div.

dendes sākot ar 1925. g 1- Ilvari.

Tirdzn. un b. nod. pr.A
^
Kacens

18678 Revidents A. Zalpeters.

Intendantoras oalf en^ manta BOliitava
pārdos atklātā

uairfiksolisMfi
30 janvārī 1925. g.. pulksten 10 rīta.
noliktavas nodaļā, Marijas iela 1* 100,

seKoSus karaspēkam nevajadzī-
gus un nederīgus prMk*»metJs:

Vecu dzelzi — 50000 kg, vecu

skārdu — 67000 kg, kokvilnas, nātnas
un kažoku lupatas — 8500 kg, ozola
koka listes - 4264 gab, pakavus
dažādus — 17000 gab., jumtu papi

85 ruļļu , naftu, taukus liellopu, sērskābi,
sēra nātriju, karbidu, vizolinu, glicerīnu,
ragavas, ratu piederumus, seglu rāmjus
un kokus, nolietotas zirgu lietas, vLnas
dzijas, limādas, zandaļu un zābaku
materiālus un dažādus citus sīkus priekš-
metus. 1

Priekšmeti apskatāmi, izņemot svina-
mās dienas, katru dienu no pulksten
9—12, Marijas iela 1* 100.

Vairāksoles noteikumi uzzināmi nolik-
tavas kanclejā, Citadelē 1* 47, darb-
dienās no pulksten 9—15. 19702

Pīgaa polic. 3 iec. priekšnieks
pazirjo, ka 28. janvārī 1925. g.,pulksten
10 no rīta, Rīga, Blaumaņa iela 1* 5
veikalā.

Bīite iiāMiM
Aleksandra V 11 o 1 i ņ a kustamo mantu,
sastāvošu no sienas spoguļa ar slīpētu
stiklu, zābaku virsu šujmašīnas un cit.
priekšmetiem, novērtētu par Ls 209,10,
dēļ parāda piedzīšanas par labu Rīgas
centrālo slimo kasei

Izzināt sa'ākstu, novertejumu, _ ka ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pārdo 1
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20. janvārī 1925. g. J* 36703.
198 4 Priekšnieks (paraksts).

Iecavas pagasta m\u
(Bauskas apriņķī), vajadzīgs iestrādipagasta valdes un tiesas

darbvedi
Velēšanas notiks 7. februārī 19&

pulksten 1 dienā.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties mii

dienā pagasta namā pie pagasta pado,
rakstiski vai personīgi, iesniedzot ai
cigus dokumentus.

Priekšsēdētājs (paraksti)
;983 _I Darbjmiisjpar, |g
Popes virsmežniecība

torgu sludinājumā, iespiesta .Vali
Vēstneša" š g. 13. janvāra numurā. )
torgu vienības te 18, skaitās 19. vie$
bet ne 9; pec 40. v enības skaitāii
bet ne 4 un to.gu vienības 83—9J ļ
.kvartāli 97" bet ne .iebūvē 97".
19R3S Pnnes vircmo^niorik.

Utu di liii \M
notin Siti.
1924. gada 23. burtnīca

Iznākusi un dabūjama Valsts tiMļ'jļ
oilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jag»

ar pieprasījumiem.
Burtnīca ma ksā :

bez piesūtīšanas Ls 0,45
ar piesūtīšanu . . 0,50

Saturs:
193) Likums p r tirdzniecības rf

čības nodokļi. -

HHHRI 1 1M»

LattfUa* bfrtļ
izsludina par nederīgu n zu dušo l
termiņu noguldīju ;a gr matiņu «

te 2210, uz Jāņa Miķeļa t
Markevitca vārdu. ļS»

IBBBHHBHHMM0

Pēternieku pagastam
Jelgavas apr., caur st. DalDe, vajadj

vecmāte
Pieteikšanas, personīga vai rak ti

pie pag padomes š. g. 4. februsi
iesniedzot attiecīgus dokumentus.
1979t Pagasta valrit

Daugavpils prefektūra izsludina 1
nederlgu _ Latvijas pasi te 16577, i
31. martā '92i. g. no Daugavpilsj
prefekta uz Spiridcna Doiofejeva vii
kā pieteiktu par nozaudētu. 181;

Daugavpils prefektura izsludina ļ
nederīgu uzturas zīmi te X 202%i
no iekšlietu ministrijas pasu nod
Dinas Miera m. Krcl vārdu, kāpiet»
par nozaudētu. 1878

Valkas kara apriņķa priekšnieks is
dina par nederīgu atvaļinājuma apliec
te 6036, izd. 1924. g. 9. jul. no 2t
galēs artilērijas pulka kar. Jānim k
sandra d. Grazdanskim v. 187J

Aizputes apriņķa priekšn. palīgi!
2. iec. izsludina par nederīgu nozairf
Latvijas zirga p?si te 368, izdom
Aizviķu pag. valdes 1921. g. 8 ott
lv-21, g. uz Friča d. Mamis v. ljj

mmīkdi sawa» JJ
akclon.kaitēji pilni w
notiks _š. g. 15 februārī, pulkstļļ
diena, Ērgļos, patērētāju biedrības w

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas-

2) Pārskats par 1924. gadu.
3) Revīzijas komisijas ziņojums.
4) 1925 gada budžets un daibtoas r
5) Kreditēšanas.
7i Vēlēšanas. ,,.iiļt
19823 35

Nacionālais teatļ*
Sestdien. 24. janvāri, pu lksten 7/ .
Jāzeps un vh*°Vļ

Svētdien, 25. janvārī , pulksten 1
Tautas izrādē: _ ,

.Tautas darb***1?**
Pulksten 7'2 vakara ];
.Stuibonis '

Paziņojums.
Finansu ministrs 1925. g 12. janvāri

atļāvis Š. J. Zaksa rūpniecības iabriku
akc sab. .Dvina*, reģistrēt kā Latvijas
akciju sabiedrību zem nosaukuma:

„Š. J. Zaksa" rūpniecības fabriku
akeju sabiedrība.

Reģistrētās akciju sabiedrības statūti
no bij. Krie-ijes valdības apstprinati
1699. g. 18. jūnijā, nosakot pamatkapitālu
kr. rbj. 400.000 lielu, sadalītu 80J akcijas
pa kr. rbļ 500 k*tra.

Sabiedrības mērķis ir terikot, uzturēt
un attīstīt sērkociņu un sērkociņu skaliņu
izgatavošanas fabrikas, koku zāģēšanas
un koku izstrādāšanas fabrikas, ka ari
miltu mājamo un putraimu taisāmo
dzirnavu darbība un tas valdes sēdeklis
atrodas Daugavpilī.

Tirdzn. un banku nod. pr. A.K a c en s.
19821 Revidents A. Zalpeters.

Paziņojums.
1924. g. 13. oktobrī finansu ministrs

apstiprinājis

lilzUtiaiiR aifiju mm.jrra
statūtu § 37. un § 61. grozījumus, sa-
skaņā ar kuriem § 32. grozīts tad;;
veidā, ka vekseļus, čekus, pilnvaras,
līgumus, kontraktus, zemes grāmatas un
citas aktis kā ai pieprasījumus par sa-
biedrības sumu atpakaļdabūšanu no
kredītiestādēm līdzšinējo divu direktoru
vietā paraksta trīs direktori un §61.
ievests noteikums, ka vispārējās sapulces
ir pilntiesīgas, ja viņās piedalās akci-
onāri vai viņu pilnvarnieki, kuji kopā
reprezentē ne mazāk kā 70° 0 no akciju
kapitāla līd šinējo */a vietā, bet lai iz-
spriestu jautājumus par pamatkapitāli
palielināšanu vai pamazināšaiiu, pa-
statūtu pārgrozīšanu un sabiedrības dar-
bības likvidāciju, tad vajaga lai sapulcē
piedalītos akcionāri, ku[i reprezentē
vismaz 8/4 no akciju kapitāla.

Tirdzn. u. b. nod. pr. A. Kacens.
18484 Revidents R. Bērziņš.

PaslņajUTOS.
Finansu ministrs 1924. g. 30. decembri

apstiprinājis statūtu .Lauksaimniecības
paju sabiedrībai .Muižas Centrs",
kuras mīrķis ir veicināt lauksaimniecības
un viņu no aru attīstību, ražojot, iepērkol
un pārdodot la .ks< imniecības mašinas,
rīkus, inventaiu un citus lauksaimniekiem
nepieciešamus priekšmetus, parstrādrjol
lauksaimniecības ražojumus un tirgoties
ar tiem.

Sabiedrību dibina Latvijas pilsoņi:
1) Enests Cinis, dz. Rgā, Skolas ielī

te 13, dz. 9.
2) E nests Nagobads, dz, Rīgā, Jura

Alunana ielā te 3
3) Arnolds Priedits, dz. Rīgā, Marijas

ielā te 57.
4) Juris Henkels, dz. Zūras muiža,

pie Ventspils.
5) Ādolfs Kopmanis, dz. Kuldīgas

apr., Vārmas muižā.
Pie ie lāšanās sabiedrībā, katrs biedrs

iemaksā 10 latus iestās nās naudas un
ne mazāk par 1 paiju Ls 100.— lielumā.

Valdes sēdeklis atrodas Rigas
Tirdzn un bankas nod. pr. p. V. G a i 1ī t s.
18486 Revidents R. Bērziņš

Zilupes iecirkņa policijas
priekšnieks

paziņo, ka 6. februāri 1925. g., pulksten
15, Zilupē, policijas iechkņa kanclejā,

pārdos
Andreja O 0 b f ņ a kustamo mantu, sa-
stāvošu no apaviem un citām veikala
precēm, un nover ētu par Ls 340.—

Izzināt sarakstu un apskatīt mantas
varēs pārdošanas dienā uz <vietas.
198 2 Priekšnieks Grosbergs.

Rīgas virsmežniecība
Paziņo, ka š. g. .Valdības Vēstnesi'te 2, pārdošanai izsludināto to gu vie-nību novērtējumi, ka ari drošibas nauda
pazemināta par 30 °/o.
19832 Rīgas virsmežniecība.

0 t r u p e.
1925. g. 31. janvārī, pulkst. 12 dienā,

pie Vietalvas-Odzienas pagasta nama,
pārdos

publiskā vairāksolīšanā
Victalvas-Odz enaspag, Siltumēnu trāju
pilsonei Madaļai Siltumēn aprakstītas
sekošas mantas:

vienu 8 g. vecu ķēvi
un vienu 10 g. vecu zirgu,
novērtētas par Ls 400, dēļ nomas
parāda piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 19. janvārī 1925. g. J* 4939
Madonas policijas iecirkņa

19811 priekšnieks (paraksts*.

Ūtrupe.
1925. g. 9. februārī, pulksten 10rīta,

pārdos pie Sveiciema pagasta nama

= MlWMM =
pilsonim Jēkabam Glzem piederošu

vienu 8 g. vecu govi,
novērtētu uz Ls 40, dēļ nomas parāda
Ls 38,76 piedzīšanas

Pārdodamās mantas apskatāmas ūtrupes
diena uz vietas.

Limbažos, 19.janvari 1925.g. J*5607/24
Valmieras apriņķa priekšnieka

19693 palīgs II. iec. (paraksts).

Paziņojums.
Liepājas muitas valde

paziņo, ka 4. un 5. februārī 1925. g.,
pulksten 10 no rīta, muitas valdes
telpās, tiks noturēta

atKlfita izsole,
kūja tiks pārdotas dažādas konfiscētas,
kā ari no tirgoņiem > eizpirktas un

muitas rīcībā pārgājušas

preces.
Izsoli uzsāks no stirnas izejot no

preču tirgus vērtības.

Pārdodamo preču saraksts ieskatāms
ikdienas Liepājas muitas valdē.

Preces apskatāmas ūtrupes dienā.
19815 Liepājas muitas valde.

Rīgas pol. 3. ie? priekšnieks
paziņo, ka 28._ janvāri 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Rigā, Meinieku ielā
te 1,

pārdos vairāksolīšanā
O. Grinberg kustamo mantu sastā-
vošu no 1 galda, 3 gab maziem
galdiņiem, sienas pulksteņa un cit., no-
vērtētas par Ls 16, Melitai Susdorl par
labu dzīv. īre.

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

Rīgā, 20. janvārī 1925 g.
19813 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas polic. 10. iec. priekšnieks,
kura kanclejā atrodas Kuģu ielā te 15,
paziņo, ka 30. janvaiī 1925. g., pulkst.
10 rītā,

pirtos vairāksolīšana
otros torgo«akc. sab. .Nafta" pie-
derošo un veca Jelgavas ielā te 21/25,
zem muitas uzraudzības atrodošos ben-
cinu,_ nodokļu segšanai Ls 12242,57
apmērā.

Pamats: Rīgas muitas valdes im-
porta nodaļas raksts no 10. decembra
1924. g. J* 30305.

19701 2 Priekšnieks (paraksts).

Jelgavas pilsētas valde
iis mazuli!

ceturtdien, 5. februāri š. g., pulksten
ildiena, PilsētssbūvnodaļāRātslaukuma
iela Ms 5.
namdaru galdnieku,mūr-
nieku, podnieku, un krā-

sotāju darbus
jaunuzceltas kazarmes būvdarbu

nobeigšanai.
Tuvākas ziņas Būvnodaļā no pulksten

11 — 1 diena.
19817 Jelgavas pilsētas valde.

Nīgrandes pagastam
Aizputes apr., caur st. Vaiņodi, vajadzīgs
pagasta valdes un tiesas

darbvedis.
Kandidāti tiek lūgti pe'eiktks pie

pagasta padomes 10. februārī š g
pulksten 2 dienā, dēļ pieņemšanas, uz-radot attiecīgus dokumentus.
'9788 Valde.

Rīgas kāja apriņķa priekšnieks izslu-dina par nederīgu nozaudēto karaklau-
sības apliecību ar te 1533, izdotu23. iebrusri 1921. g, no Galv. arti! rolpriekšn. uz Arvīda Friča d. Mežsarga v

Latgales lauksaimniec.
vidusskola,

Ma'navā pie Kārsavas, 14. februāri š e
pulksten 11 diena,

pārdos otKlotos torsos
a) dažādu nolietotu inventtru, kā:

13 divjūgu arklus, 2 sakņu sējējus,
5 gatera zāģus, 1 ekselmašinu. 6 pd.
kalēja laktu anci^u sīku saimniec.
inventāru, novērtētu kopzumā nai
Ls 40,07. v

b) 1 zirgu . . novērtētu par Ls 30.—
1 kumeļu . ... 20 —
un 7 .Leghornas' sugas gaiļus, no-
vērtētus ā Ls 2— - Ls 14.—

Tuvākas ziņas skolas kantori, ikdienas,
izņemot svinamas , no pulksten 9—17.
te 105. Latgales lauksaimn. vidusskola

19816

Rīgas muitas valde
izsludina par nozaudētu muitas valdes

1924. g. 11. marta

prefa toitl, .er. l lir. 3783
uz Ls 54,63, izdotu firmai ,A. Stancke
un Co." par precēm, parb. pēc p . pāib

dok. te 3620/24.
Rīga, 21. janvārī 1925. g

19819 Valdes priekšnieks Krūmiņš

Paziiļolums.
Bormaņu pag. padome
6. februārī 1925. g., pulksten 10 rītā,
Bormaņu pagasta nama,

iznomās
tnoliiki dd niitiiii faiMH

bijuša Līzes kroga,
traktiera telpas līdz ar
zemi (apm. 10-12 pūrv.)
uz 1—3 gadi, skaitot no š. g. 23. aprija.

Piedaloties pie solīšana-, jāiemaksā
Ls 100 drošības naudas pagasta valdes
kase iepriekš solīšanas sākšanas. Rak-
stiskiem piedāvājumiem jābūt ap-
msksaUem ar attiecīgu z mognodokli.

Tuvākas ziņas par torgu un līguma
noteikumiem dabūjamas pagasta valdē
katru dienu, izņemot svētdienas. 1

Pag valdes priekšsēd. A. Licis.
19595 Darbvedis i paraksts).

Zilupes muita
uzaicina zemāk minētos bagāžas īpašniekus nekavējoties nokārtot attiecīn
muitas formalitātes, pretēja gadījumā muita bus spiesta, piemērojot rriil

likuma 496, 561, 562 pantus, pārdot bagāžu ūtrupe.

jg B a gaža pienākuse

1 Pa dzelzs
"

Bagāžas ļj™" Bagažas saturs Vietu skaits un Bagažai
?8 ceļu vaipa Kad

ku^kvites H° pl. te
Z,meS

^«ta
g zemes c.

1 Padzelzsc. 5. aug. 1924. g. Liepājas 34382 10046 Lietotas drēbes 1. vieta, 34382—1. Kozjatevg

2 21. aug. 1924. g. Rīgas Preču zīme — Liet. māju mantas, 10vietas, 135441-10 SSSR Sark.
135441 drēbes, šujmašina nais Krustiun amatnieku rīki

.

1 Zilupē, 15. janvāri 1925. g. te 133. 19371 Mujtas priekšnieks M. Sa u i i t.

Bruņošanas pārvalde
ar šo izsludina 6- februārī 1925. g.,

rakstisku sacensību
uz 200 gab!. artilērijas riteņu piegādāšanu

pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks: 5 mēneši, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzradot piegādāšanas laiku un cenu

Eranko pārvaldes noliktavā, _ Rīga, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne
ar 40 sant.) iesūtāmi slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz rakstisku _ sacens bu
6. februāri 1925. g." pārvaldes apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra iela 1* 10/12,
dž. 16, līdz minētā datuma pulksten 10 rīta. Turpat saņemami sacensību un

techniskie noteikumi. — Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kasē jāiemaksā drošības
nauda 10°/o no piedāvājuma surnas, kura var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu
zīmes, vai Latvijas bankas garantija. 2 18328

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta — neievēros.

Lauksaimniecības pārvalde
izsludina 9. februārī š. g.

rakstisku konkurenci
uz vienas cementa kārniņu (dakstiņu) preses un cementa kaļķu

ķieģe[u preses piegādāšanu.
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar attiecīgu zīmogrodoMi un uzrakstu:

.9 februāra konkurence" iesniedzami lauksaimniecības pārvaldei Kalpaka bulvāra
Ni 6. būvniecības nodaļā līdz pulksten 12, konkurences dienā. Piedāvājumos
jāuzdod cenas par presi un piederumiem ar piegādāšanu Pārvaldes noliktavā,
piedāvāto prešu apraksts vai zīmējumi, piegādāšanas laiks un kur preses ap-
skatāmas. Tuvākfs zigas pārvaldes būvniecības nodala, istaba te 14, katru denu
no pulksten 11—12. 2 19834



Vecmuižas virsmežniecība
pārdos mutis&os torsos

1925. g. 25. februārī, pīkst. 12 dienā Vecmuižas pag. valdes telpās,
caur Vecmuižu,

augošu un atmirušu mežu.

g Pārdos Droš. nauda
3 . , : Nover-

rS Novads, apgaita un
S kvart j^j^

Cirsmas gads un atd. tete pec
koku tējums izcirt. apme- Piezīmes ,

> plāt. tīri- žoša-
m skaita
S ha' Ls sanal nai

i— _^

Vecmuižas nov.,
I. Iec.

1 Sudmalu apg., kv. 75 cirsma 1924 g., atd. 2,
koku tete 253—289 — 37 11 1 1

2 . , Tāpat . 290-326 — 37 22 1 1
3 . 327—363 — 37 41 2 2
4 . 364-400 — 37 249 13 13
5 , . . 401—437 — 37 . 17 1 16 . 438—474 — 37 12 117 . 475-511 , — 37 8 0,50 0,50
8 , . . 512-548 — 37 50 2,50 2,50
9 . 549—585 — 37 153 8 810 , 586-595 — 10 95 5 5

11 ... . 596-605 — 10 144 7 712 . . . 606—615 . — 10 109 5 ' 513 . 616-622. — 7 '39 2 214 . 623—658 — 36 189 9 9
15 . 659-695 — 37 404 20 20
16 , 696-700 — 5 17 1 1
17 . 701—705 — 5 39 2 2
18 . . . 706-710 — 5 107 5 5
19 . . . . 711-715 — 5 56 3 3
20 . kv. 62/74 stigukoki tete 1-37 ... — 37 230 1150 —
21 75 pārstāv, koki tete 1—16 ... — 16 110 5,50 550
22 75 . . 17-27 . . -- 11 168 8 8
231 Kriezina apg., kv. 79 ceļmalu . 1—16 ... — 16 25 1 —
24 . . 79 . 223—234 . . — 12 34 2 —
25 . . «0 j. 17-30 ... — H 12 1 -
26 „ . 80 . 31—65 ... — 35 87 4 —
27 . .. . 66-145 . . — 80 86 4 —
28 . . 80 ? , . 146-179 . . — 34 61 3 —
29 . . 80 . 180-222 . ; — 43 69 3 —
30 Drākanas apg. 70 — 473 289 14 —
31 Veģa . 30 . cirsma 1924. g., atd. 1 . . 0,56 — 859 42 42
32 . . 56 . . 9 . . . 0,84 — 1254 63 63
^3 ..;.'" ,. 56 ;, . 10 . . . 0,72 — 845 42 42

Vecmuižas nov.,
' II. iec.

34 Aurmaņa apg.,kv.68 cirsma 1924. g., atd. 1 . . . 0,13 — 217 11 1135 . ,68 . . 2 . . . 0,11 _ 135 7 736 . .. „ 3 . . . 0,10 — 117 6 637 . .. . . 4 . . . 0,10 - 164 8 8
38 . .68 . . 5 . . . 0,10 — 163 8 8 ?
39 . .68 , . 6 . . . 0,10 — 98 5 540 , .68 , „ 7 . . . 0,10 — 114 6 6
41 . .6S . „ 8 . . . 0,10 —. 70 3,50 3 ,50
42, 1 .68 . , 9 . . . 0,11 — 78 4 443 , ,64 cirsma 1924. g., atd. 1, koku

J*J* 918, 1007, 1020, 1164,
1169, 1175, 1204, 1214, 1271,1275, 1313, 1318, 1324, 1328,
1339, 1349, 1355, 1357, 1359,
1349, 1355, 1357, 135*, 1367,
1371, 1388, 1389, 1393, 1402,
1415, 1422, 1438 , 1452, 1454,1468, 1474, 1487, 1524, 1527,
1534, 1563, 1567, 1568, 1587,1594, 1596, 1759, 1818, 1861,
1881, 1898, 1899, 1905, 1960,
1961 52 37 2 244 Deprejasapg.,kv. 89 cirsma 1924.g.,atd. 2,fonda gab. —koku tete 1—30 — 30 3 0,50 —

45 . .89 Tāpat , 31-50 — 20 55 3 —46 . . 89 , . 51-70 — 20 25 1 —
47 . .. 71—90 — 20 6 0,50 —
48 . » 89 . 91—110 — 20 81 4 —
49 . . 89 . ^ 111—130 — 20 50 2,50 —
50 . . 89 , 131—150 — 20 75 4 —
51 . . 89 . 151-170 — 20 44 ' 2 —
52 . . 89 . . 171—190 — 20 16 ' 1 —53 , . 89 , 191—210 — 20 63 3 —
54 , . 89 . . . 211—230 — 20 77 4 —
55 . . 89 . 231—270 — 40 28 150 —
56 . . 89 . . 271—290 — 20 38 2 —57 . . 89 . . 291—310 — 20 18 1 —
58 . . 89 . 311—330 — 20 94 5 —
59 . . 89 . 331—350 — 20 36 2 —
60 . . 89 . . 351—370 — 20 f6 3 —61 . . 89 , 371-390 — 20 31 1,50 —62 „ . 8' , 391—410 — 20 60 3 —63 , . 89 . . 411—438 — 28 85 4 —64 . .89 sausi, krituši, stigu koki

koku tete 37, 41—51 — 12 30 150 —
65 , . 89 Tāpat . 52-63 — )2 17 1 —
66 . . 89 , . 64-74 — 11 58 1,50 —67 . , 89 . 75-84 — 10 26 1 —h8 . . 89 , . 85-94 — 10 13 169 . . 89 . . 95—104 — 10 12 1 —
70 . . 89 . , 105-114 — 10 36 2 —

11 - 89 . , 115-125 — 11 11 0,50 '—

11 - . 89 . . 126-135 - 10 8 0,50 -73 . . >9l . 161-168 — 8 60 3 —74 Lindes — jaunsaimniecība 127 F . . .... 2,30 — 281 14 —75 Lindes nov., IV. iec. jaunsaimniecība 44 F 6,03 — 278 14 —76 . . . 29 F 4,39 — 481 24 —

11 - . . 45 F 7,05 — 207 10 —
H ' ? ? 6F 2,53 - 463 23 -
£9 . . . 31 F 3,20 - 204 10 —
£0 . . 40 F 8,12 - 641 32 -
fl . . . 52F . . . . 4,20 — 153 -82 . . , 41F . . . . 1,84 _ 30 1,50 -
83 . . . 26 F 3,22 — 509 , 25 —M . . 43 F 6,43 — 299 15 . —8*> . . . 122F . . . . . 0,59 — 632 31 —
86 Grmava apg., kv. 13 fonda gab., cirs. 1924. g., atd. 1 0,10 — 194 10 — ļ Nav cērtami sausi un
°i' ' ? '* " ' 2 °'— 178 9 — \ krituši tete koki un

°° • )3 . . . 3 0,10 — 209 10 — J egles jaunaudze«9 . 13 . . . 4 0.10 - 198 10 -
29 . 13 . . . 5 0,10 - 166 8 -
81 ' ' \% ' - 6 °.- 187 9 _ J* 37, 3892 . . 13 . , .7 0,10 - 281 9 —

Turpinājums 6. lappusē

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Rudolls Andža d. 2idaus
tin Elma Kārļa m. Anderson noslēguši
priekšlaulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Kruklanda 18. decembri 1924. g re-
ģistra te 8817, ar kuru viņi,. attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un turpm. p.p. pare>-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 7,.janvarī 1925. g. 1. te 1854
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

18952 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo _ vispārībai, ka
laulātie draugi Julius Kārļa d. Dzelzs-
kalejs un _Vanda Antona m. Ka zi-
rni rska noslēguši pri ekšlaulibas līgumu
pie Rīgas notāra A. Meike 25.novembrī
1924. g. reģistra te 34376, ar. kuru viņi,
attiecība uz viņu noslēdzamo laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm.
p p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīga, 7. janvāri 1925. g. L. te. 1858
Priekšsēd. v. A. Veiriners.

18953 - Sekretārs A. K a 1 ve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.^2014. un 2019. p. p.
pamata pazjņo, kā pēc 1914.g 19.oktobrī
Rīga miruša namīpašnieka Jārja Jura d.
Čadera ir atklāts mantojums, un uz-
aicina, kam ir uz šomantojumu,- vai sakarā
ar to, tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai' sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājums
iespiešanas dienas.

Ja _ miriētās _ personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzis ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 7. janvāri 1«25. g. L. te 1774
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

18944 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 20'ih, 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, ka pec 1^19. g. 15. maiji
kiga mir. namīpašnieces Annas Čader;
dzim Neiland, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem ,
legatariem, fideikomisarh m, kreditoriem
ttnt. t., pieteikt š.is tiesības minētai tiesa
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājumā iespiešanas dienas.

Ja _ minētās pe.šonas savas tiesības
aņjgša uzradīti ierniiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīg V 7 janvāri _lV2o.g. L N* 177!
Priekšsēdētaja v. A. Veidriers.

1*945 Sekretars A. K a 1v e.

Rīg.apgabalt 3. civilnod.,
uz civ. lies. nk. 2011.,2014 un 2ol9. p.p.
pamata paziņo, ka pēc i920. g 22. fe-
bruārī Jerpenu i ag. mirušā .Austras"
mājas īpašnieka Dāvā Jēkaba d.la
Kreucberga ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir m šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
Icgatarieai, fideikomisariem, kreditoriem
un i. i., pieteikt šis tiesības minētai liesai
sešu mēntšu laikā, skaKot no šī sludi-
nājumu iespiešanas dienas.

Ja minētās
^

personas savas tiesības
augšā ? uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.

Kigā, 14. janvārī 1925. g. l. te 1924
Priekšsēd. v. A V e i d n e r s.

19 84 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata, paziņo, ka pec 1924. g. 23. no-
vembrī Kokneses pagasta .Aizkalnes"
mirušā Mārtiņa Jāņa oēla * Sarullē ir
atklāts mantojums un uzaicup, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt šistiesības minētai tiesai sešumēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 14. janvārī 1925. g. L. te 1871
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.

19185 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
nz civ. ties. lik. l9o7., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Bait. privāttiesību kop.
5Ž451. p. pamata uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas: pret šai tiesā 7: janvārī
1925. g. publicēto 1924. g. 22 septembrī
Dūres pagastā mirušā .Apšu te5" mājas
īpašnieka Kārļa Jura d. Dambe testa-
mentu, kā ari visas personas, kuram ir
kaut kādas tiesības uz mir. Kārļa Dambe
mantojumu vai sakara ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, paraddevejiem u. t. t, pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un_ ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas ^ dienas.

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

Rigā, 9. ianvarī 1925. g. L. 1* 1604
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

19307 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,

nz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2«oī. p. pamata, uz Ērikas Rooerta m
Vi.helms lūgumu uzaicina visas personas,
kuiām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai

ierunas pret šai tiesa 2. decembrī 1924 g
publicēto I924.g. 22. jūlijā Rīgā mirušās
Vilhelmines- Andreasa-Vilhelma meitas
J a k o b s notarielo teestamentu kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas tie-
sības uz mir. Vilhelmines Jakobs manto-
jumu vai sakara ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, Iegatarijiem, fideikomisa-
rijiem, paraddevejiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 12. janvārī 1925. g. L. te 1660
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19168 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un. Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaicina visas personas,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesa 13. janvārī 1925.g.
publicēto 1924. g; 15. septembrī mirušas
Vilzenu pag. .Plīsuma" mājas atraitnes
Kristjnes Jaņajn. Penk, dzim. Freiman ,
testamentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mir. Kristīnes
Penk mantojumu vai sakarā ar šomanto-
jumu, kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, paraddevejiem u. 1.1., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai . s e šu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad* minētas personas atzis kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēka gājušu.

Rīgā, 14. janvārī 1925. g. L. te 1656
Priekšsēd. v. A. Veidners

19183 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 196/., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Oskara Jāņa dēla
Egbša lūgumu uzaicina visas personas,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 7. janvārī 1925.g.
publicēto 1924. g. 22. jūlijā mirušā Vec-
mu žas pag. .Galenieku" mājas saim-
nieka Jāņa Paula d. Egljša testamentu,
ka ari visas personas, kuram ir kaut kādas
tiesības uz mirušā Jāņa Egliša mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem, pa-
raddevejiem u.t.t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas.
. Ja tas_ minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rigā, y. janvāri 1924. g. L. .Ms 1716
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19306 , Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus
kam būtu uz 16. maija 1917. g. ,Dno"
stacijā mirušā Kārļa Ernesta d. Lie-
piņa atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikorrusa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 5. janv. 1925* g. L.J*415,24
Priekšsēd. v. FeVdmans.

19100 Sekretārs K. P u s s a rs.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
stridi vai ierunas pret 1921. g. 15. au-
gustā mirušā Leona Uljana d. G u k o v a,
1921. g 22. janvārī mājas kārtībā sastā-
dīta testamentu, pieteikt savus stridus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

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

Jelgavā, 12. janv. 1925. g. L.NŠ65 25
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

19136' Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kuram būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 1907. g._ 28. au-
gustā un 1917. g. 31. augustā mirušo
jarlotes un Gustava L u k i n u savstar-
pējo 26. februāri lc99. g. notariela kār-
tībā sastādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdibas Vēstnesi'.

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

Jelgavā, 5. janv. 1925 g. L. MslOl 25
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

19101 Sekretārs K. P u s s a r s

Kalkūnes pagasta valde izsludina par
nederīgu atvaļinājuma apliecību te 305,
izdotu no Jaunjelgavas-Ilukstes kara apr.
pr-ka uz Zamueļa Babachina vārJu, 18784
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*^ _ ... Nover- ??
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5 F& Cirsmas gads un atd. tete P<?c koku tejums

?Ķ kvart. tete plat tīri- žoša-
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93 Grinava apg., kv. 13 fonda gab. cirsma 1924. g., atd. 8 0,10 — 108 5 _ te 50
Q4 .9 0,ll> — z *ļļ ,7

5S : . : : : K S;!J = 1 »z*100 !- . . . 15 0,10 - 91 10 -

Z ... .16 ļUļj - g 8. _
^

\m ' ' ' 18 022 - 406 20 - J* 52, 53
04 ' ' 29 020 - 347 17 - » 144, 145

IS ?" 20 0,19 - 310 15 - W* 57,58
3^6 ' " 21 022 - 411 20 - te 141

107 ' " 22 020 - 461 23 - te 142
ļno ' ' ' 23 018 - 371 18 - te 64, 67, 68,131,132, 143
1U8 " * ' ,„,„ CA

<te 123—125, 129,134-140,
109 . . .,59 - 1276 64 - ( 146

Umpārtes nov.,
IV. iec.

110 Vilciņa apg., kv. 2 cirsma 1924. g, atd. 1 0,21 — 94 5 5
111 . . . . 2. . . . 0,11 - 100 5 5
112 , .

* 3 ... . 0,11 — 125 6 6 ,

113 . . .,11 - 140 7 7 te 16-19

114 . . . .,11 - 123 6 6
115 . . , . 6 . . . 0,11 — 115 6 6
116 . , . .,13 - 167 8 8
117 . . . . 8 . . . . 0,14 — 137 7 7
118 . . . .,17 — 159 8 8

Tomes nov.,
<rWiec.

119 Pilāta apg., kv. 74 koku tete 1—85 — I 85 183 9 9
120 . . . 86—175 .... — 90 246 12 12
121 ... 176-232 — 57 187 9 9
122 ... 233—290 ... . — 58 105 5 5
123 . . . . 291 345 — 55 72 4 4
124 - . „ , 346—421 — 76 130 6,50 6,50
125 ... 422-503 — 82 240 12 12
126 ... 504—539 — 36 258' 13 13
127 . ... 540—625 — 86 ' 181 9 9
128 . . . . 626-690 — 65 73 4 4
129 . ... 691—775 — 85 241 12 12
130 . ... 776-844 — 69 192 10 10
131 , . . 845-908 .... — 64 168 8 8
132 . ... 909—978 .. .. — 70 171 9 9

^
Pirms torgu sākšanās dalībniekiem jājemaksā torgu komisijai 10° o drošības naudas no novērtējuma sumas, kura pēc

nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/» no nosolītās sumas. Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no
torgiem pec saviem ieskatiem. }

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā Zvirgzdas m. un pie iec. mežziņiem.
16. janvāri 1925. g. te 1050.

19592 Vecmuižas virsmežniecība.

Lubfinns uirsntežflieclbii
pārdos mutiskas torgos 27. februārī 1925. ga^virsmežniecības kanclejā, Morozas muižā,

augošu mežu.
3 Pārdos DroŠh 555*
r2 o. ^— No- bas *>3 % npr pec ! "as "
~"2> 5 P celmu Vērtē- ūau(k "*> Š Novads, apgaita un kv. tete * plati- ska ļ{ļļ izcirt. |*
= 73" bas '

ums i «rīsa- «3
5 2 koku ___J__nai_||
H <

^
ha skaits Ls «?

Liedēs iecirknī.
1 Upītes apg. F. 101 — 0,35 — 25 2
2 . F. 102 — 0,34 . — 59 3 "*
3 . F. 103 — 0,90 — 55 3
4 . F. 104 — 1,35 — 137 7
5 . F. 105 .. .. - 1,34 — 304 16
6 Upļu sala F. 86 5-7 1.11 — 761 39
7 . F. 86 8 0,42-290 15 ~"

8 . F. 86 ... . .. 9 0.42 — 311 16
9 . F. 86 10-11 0,72 — 452 23

10 . F. 86 . 13 0,59 — 577 29
11 . F. 86 16 0,37 — 77 4

"~
12 , F. 86 17 0,35 — 194 10
13 . F. 86 18 0,31 — 124 7

~

14 . F. 86 19 0,28 — 198 10
15 . F. 86 . . . 20 0,24 — 138 7
16 Morozas apg. F. 70, cirs. 1923. g. 4 0,63 — 303 16
17 . F. 70, . 1923. . 5 0,61 — 361 19 _
18 . F. 70, . 1923. . 6 0,59 — 444 23 _
19 . F, 70, . 1923. . 7 0,57 — 390 20 -
20 , F. 70, . 1924. . 1 0,70 — 602 31
21 . F. 70, . 1924. . 2 0,50 - 37119.22 . F.70, . 1924., 3 0,48 — 245 13 1
23 . F. 70, . 1924. . 4 6,41 — 292 15
24 . F.70, . 1924. . 5 0,39 — 248 13 -
25 . F. 70, . 1924. . 6—7 0.65 — 425 22 -
26 . F.70, . 1924. . 8—11 1,16 — 883 45 19
27 . F. 70, . 1924. . 12 0,44 — 238 12 43
28 . F.70, . 1924. , 13 0,35 — 257 13 18
29 . F.70, . 1924. . 14-17 1,21 — 757 38 15
30 . F. 70, . 1924. . 18 0,60 — 403 21 71
31 F. 70, . 1924. , 19 0,58 — 206 11 99
32 Jaun-Lubanas iecirkņa F. 63,

cirsma 2 1924. g. , 2 0,57 — 291 15 -
33 Tāpat F. 63. cirs. 3 1—3 0,76 — 420 21 29
34 . F. 63, . 3 4-6 0,78 — 357 18 3?
35 . F. 63, . 3 7-9 0,80 — 506 26 48
36 . F. 63, . 3 10—12 0,81 — 547 28 49
37 . F. R3, . 3 ..... 13-15 0,83 — 440 22 55
38 . F. 63, . 3 . . . . 16—18 0,93 — 497 25 8}
39 . F. 62, . 3 . . . . 1—3 0,81 — 339 17 I
40 . F. 62, .. 3 . . . . 4—6 0,85 — 287 15 10
41 . F. 62, . 3 7-9 0,85 — 229 12 2
42 . F. 62, , 3 10-12 0,85 — 285 15 -
43 , F. 62, , 3 . . . . . 13—15 0,85 — 283 15
44 . F. 62, . 3 . . . . 16-18 0,83 - 162 9 -
45 . F. 61, . 1 1—6 2,07 — 922 47 25
46 . F. 61, . 1 . . . . 7—12 1,72 — 535 27 2')
47 . F. 61, „ 1 13 18 1,70 -- 464 24 46
48 , . F. fil, . 1 19-23 1,17 — 219 11
49 . F. 61, . 1...... ..,. 24-29 1,44 — 233 12 -
55 . F. 61, . 1 30-37 1,87 - 325 17 -
51 . F. 61, . 1 38-45 2,09 — 228 12 -
52 . F. 61, . 1 , . . . . 46-53 2,14 — 221 12 -
53 . F. 61, . 1 54—61 2,49 — 623 i>2 3
54 Mācītajā m. m., 10. apg. ... 3 I — 68 128 7 -
55 . 10 .... 4 — 86 183 10 -
56 » . 10. ... . 5 — 50 77 4 -
57 „ 10 6 — 35 64 4 -
58 . 10. .... 7 — 94 222 12 -
59 „ 10 8—111 260 13
60 . 10, .... 9 — 121 310 16 -
61 . 10 10 — 137 368 19 -
62 . 10. .... 11 — 171 344 18 -

Meiranes novada
63 kv. 53a, cirsma 1923. g. . . . 2 0,46 — 73 4
64 Tāpat 3 0,52 — 54 3
65 4 0,73 — 36 2 -
66 8 0,91 — 88 5 -
67 Tāpat kv. 53b . . 1 0,85 — 40 2 -
68 Tāpat kv. 7a, F. 186, cirs. 1924. g. 11 0,51 23 2 -
69 Inkarsalā kv. 7a, F. 186 .. . 1-6 1,44 — 775 39
70 Tāpat .... 7 12 1,22 — 903 46
71 13—14 1,35 — 454 23
72 15 2,24 — 240 12 -
73 , 16-17 1,77 — 222 12
74 18-19 1,54 — 328 17
75 . . 20-22 1,48 — 447 23
76 Inkarsalā kv. 6b, F. 187. . . . 1—4 0,92 — 480 24
77 Tāpat 5—8 0,88 — 299 15 -
78 9-12 0,90 — 236 12
79 13-16 1,03 — 289 15
80 17-20 0,88 ' — 389 20
81 . 21-23 0,63 — 282 15 '
82 24-27 0,88 - 443 23
83 28—30 0,66 — 242 13
84 . 31 1,06 — 101 6
85 . 32-38 1,54 — 5'2 26 -
86 39-44 2,17 — 678 34
87 45 0,92 — li5 8 -
«8 J . . ? 46 0,42 - 186 10 \

Solišana_ sāksies pīkst. 11 dienā. Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošib»
nauda ne mazāk ka 10° 0 no nosolāmo vienību apvērtējuma un nekavējoties P'
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt no torgiem vienības pēe savie»
ieskatiem.

Personām, kuru pirkums nepārsniedz Ls 200— un kuras iorgu dienā #
pirkto vienību pilnīgi grib samaksāt, tad drošības naudu ieskaitīs pirkšanas suti"

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanciejā un pie attiecīgiem ie<w
mežziņiem.

19591 Lubānas virsmežniecība. ^^

Saukas virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 1925. g. 24. februārī pīkst. 12 dienā
Mēmeles pagasta namā augošu mežil UI1 SSkvestrētUS

materiālus sekošās vienībās:
^, Pārdos Droš. nauda Ls
S? Mežniecība, novads, apgaita un , ~Z
3materiālu apzi- 5 -e -> E « £
Ē?= kvartāls _. 2 '£ S2 -g § 3-§
or2 - . mejums ~ 06 ~!2 ssaj-g

;
™ za SS S.S

I. Augošs mežs.
I lec. Mēmeles mežniecībā:

1 Gricgales nov., apg. 26, kv. 19, atd. 1 — 1924 augošs mežs —ha 0,12 30 2 22 . . ? . 2 — ...., . O'.ll 25 2 2
?ļ ' » « 5

— 0,10 20 1 14 ? ? " 4— 010 25 2 2
I " "' "« » 0,10 30 2 26 » »..b— 010 30 2 27 . . . . 7...... . 012 40 2 2
° » " "n

—
°.14 30 2 2

,2 ' ' ":"?*' to " ' °' 14 35 2 2
1" ? • • ļ" — 0,13 40 2 2
]l " " " ,0 " °.13 30 2 2
" . » . . 1^ — . 015 35 2 213 [ Neretas nov., apg. 25, kv. 152 num. oši te 1— 9 9 25 2 2
\i ? • .te 10-29 20 20 1 1
ļf » . . te 30-50 21 15 1
i° - ? ? , . te 51—74 24 40 2 217

" ? te 75—95 21 35 2 2

II. Sekvestrētais materiāls.
18 Vec-Mēmeles muižā atrodošies sekvestrētie ........ oša bluķi gab 7 10

Torgu dalībniekiem jāiemaksā 10> drošības nauda no novērtējuma, kura pēc tam jāpapildina līdz 10«/o no noso-lītas sumas. Virsmežniecība patur sev tiesības izslud.natas vienības noņemt no torgiem pēc saviem Ieskatiem Tuvāka*ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņa. juvanab

1925. g. 16. janvāri. 19657 Saukas virsmežniecība.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būta uz 22. aprīlī 1924. g., Jelgavas apr.,
Lielvircavas pag. mir. Jēkaba Kristapa d.
Valtera atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniek., tegatar., tideikom., kredit.
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 31. dec. 1924. g. L. te 1696/24
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

19301 Sekretārs K. P u s s a r s.

Pareiza atstato mantojumu kādas
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. 1.1., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
ntšu laika, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
pat speķu zaudējušām.

Jelgavā, 15. janv. 1925. g. L. Mi>841/25
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

19612 Sekretars
^

K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967„ 2011., 2014. un'i.079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
butuuz 16. jūlija 1911. g., Bauskas pa-
gasta miruša Jāņa Ģederta d. S i ur-
bj u k a atstato mantojumu kādas tiesības
ka mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mēnešu

laika, skaitot no sludinājuma nodrukā-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīspar spēku zaudējušām.
Jelgavā, 15. janv. 1925. g. L.te 1054/25

_, Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.
19613 Sekretārs Ķ. Pussars.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
30. decembra lēmumu reģistrētā: Aiz-
putes lopkopības pārraudzības biedrība
.Zeme' ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra I. dajā.

Valdes sēdeklis atrodas Aizputes-Pils
pagastā.

Liepājā, 5. janv. 1925. g. J* 211/24
Priekšsēdēt. b. v. i. A. Kiršfelds.

'9605 Sekretārs A. J a n s o n s.

Iespiests Valsts tipogralijā

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1914. g. 23. maija, Bauskas
apr., Bārbeles pagastā mirušā Kārļa

Jelgavas apgabaltiesa,
ii civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 29. novembri 1923. g., Dvietas
pag. mir. Staņislavā Leiņa atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomis., kreditor. u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgava, 31. dec. 1924. g. L.te829/24
Priekšsēd. v. Feldmans.

19299 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesai
uz civ. proc. lik. !967., 2011. 2014 «ļ
2079. p.p. pamata uzaicina visus "
būtu uz 21. janvārī 1919. g. ®:
Jēkaba Jēkaba dēli B1 u s_e ?
stāto mantojam kādas tiesības ka ni
tiniekiem, legat., iideikom<sariem»l
toriem u. t t., pieteikt savas tiesības »
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot np *
dinājuma iespiešanas dienas. , . ļj

Termiņā nepieteiktas tiesības 'eSlul
par speķu zaudējušām. „..ft

Jelgavā, 5. janv. 1925. g l- &m
Priekšsēdētāja v. Feldma"*

19300 Sekretārs K. Puss«r«-
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