
Ministru kabineta sēde š. g. 17. septembri,
papildinājums rīkojumam par tirgošanos

ar nāvīgām vielām.

Valdības rīkojumi un pavēles
Apstiprinu.

1925. g. 14. septembri.
Tautas labklājības ministrs

V. Salna is

Rīkojums.
Sakarā ar 14. pantu likumā par tirgo-

jjanos ar ārstniecības līdzekļiem ārpus
aptiekām, veselības departaments pa-
pildina 1923. g. «Valdības Vēstneša"
176. numurā izsludināto nāvīgo vielu
sarakstu ar sekošām vielām:
Kalium causticum purum et crudum,
Natrium causticum purum et crudum.
]. piezīme: Tirgoties ar nāvīgām

vielām un iegūt viņas var saskaņā
ar 1923. g. «Valdības Vēstneša"
107. numurā izsludināto likumu par
tirgošanos ar ārstniecības līdzekļiem
ārpus aptiekām.

f. piezīme: Veikaliem un personām,
kurām nav veselības departamenta
farmācijas valdes attiecīgas atļaujas
tirgoties ar nāvīgām vielām, jā-
likvidē augšminētās vielas divu mē-
nešu laikā.

Rīgā, 1925. g. 14. septembrī.

Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. Pētersons.

Farmācijas valdes priekšnieks
M.Pusbarnieks.

Miks* P« .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

fW 1 mēnesi .1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
9a 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
Pai atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija — t 6 .
pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā ., pili Ns 3. jel.Ns 9-89
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētKtidienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
Atvērts 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 ,

Valdības iestāžu paziņojumi.

Ratifikācijas grāmatu apmaiņa.

1925. g. 17. septembrī, pulksten 12 dienā,
Srlittu ministrijā apmainītas ratifikācijas

grāmatas 1924. gada 2. jūlijā parakstī-
tam tirdzniecības līgumam starp Latviju
un Holandi.

Līgums stājas spēkā 1925. g. 2. ok-
tobrī pulksten 12 dienā.

Rīga, 1925. gada 17. septembrī.
H. Celmiņš,

ministru prezidents,
ārlietu ministrs.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 15. sept. lēmumu ir re-
ģistrēti politiskās partijas «Demo-
krātiskais Centrs" papildinātie
statūti un programa.
Rīgā, 1925. g. 17. septembrī. Ns 219436

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

12649 Darbvedis P. Sestuls.

Apstiprinu.
1925. g. 11- septembri.

Finansu ministrs
J. Blumbergs.

Paziņojums

Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-
partaments dara atklātībai zināmu, ka
fiko juma par zīmognodokli 74. panta
ērtībā dota atļauja nomaksāt zīmogno-
dokli naudā Latvijas banka sekosām
Piensaimnieku sabiedrībām : Talsu ap-
?9ķi: Vandzenes .Straume" Jļfe 210;
Jēkabpils apriņķī: I Sērenes Ns 211;
Valmieras apriņķī: Rencēnu pagasta Liz-
°enu muižas N° 212; Valkas apriņķī
Palsmanes-Kempu Ns 213 un Vi-
ļas Ns 214 ' par aprēķinu grāmatiņām
Dn citiem izdodamiem, kā ari saņemtiem

dokumentiem, par kuriem zīmognodoklis
no izdevēja nebūtu nomaksāts, par katriem
notecējušiem 3 mēnešiem ne vēlāk kā
ceturtā mēneša beidzamā dienā.

Direktors A. V i n t e r s.
12640 Nodaļas vadītājs A. K a u 1 i ņ š

Meklējamo personu saraksts
Nr. 227.

2. tnrplnājnms.)

15170. Kronpus, Alfrēds Paula dēls,
dzim. 1898 g. 24. martā, pied. pie
Upesmuižas pag., agrāk dzīvojis lielā
Lubanes ielā Ns 54. Latvijas pase
Ns 1644, izdota no Aizputes apriņķa
priekšnieka. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas priekšnieka raksts no
1925. g31. aug. (3 IX 25), apv. piesa-
vināšanā. — Apcietināt.

15471. Kalniņš, Hermans Pētera d.,
24 g. v., pied. pie Katvares pag. — Val-
mieras apriņķa priekšnieka palīga 2. iec.
1925. g. 29. augusta raksts Ns 4518
(3-IK-25), sod. no Valmieras apriņķa
3. iec. miertiesneša pēc sod. lik. 512 p.
2. d. ar ieslodzīšanu cietumā uz vienu
(1) mēnesi. — Paziņot dzīves vietu.

15472. Kazbuka, Jānis Jēkaba d.,
23 g. v., pied. pie Liepājas. — Rīgas
6. iec. miertiesneša 1925. g. 12. augusta
raksts >* 852 (3-lX-25), apv. sod. lik.
139. p. 1. d. 262. p. 1. d., 284. un
530. p. — Paziņot dzīves vietu.

15473. Karpovics, Osips Kazimira d,
60 g. v., čigāns, 1925. g. februāra roēn.
džīv. Ludzā, Puškina ielā Ns 5. — Lat-
gales apgabaltiesas Jaunlatgales apriņķa
2. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 25. aug.
raksts Ns 2127 (3-IX-25), sod. ar Ls 5—
vai maksāt nespešanas gadījumā ar
arestu uz 1 dienu. — Paziņot dzīves
vietu.

15474. Klevcovs, Grigorijs Dementija
dēls, dzim. 1903. g., pied. pie Ludzas
apr., Istraspag., dzīves vieta Rīgā, Vi-
tebskas ielā Ns 2, dz. 20. — Rīgas kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 29. jul.
raksts Ns 49486 (31-VIH-25), par atrau-
šanos no karaklausības izpildīšanas. —
Apcietināt.

15475. Kirkilovics, Sruls, dzim.
1904. g., dzīv. vieta Polijā. — Tas pats.

15476 Kalks, Izraels Markusa d.,
dzim. 1904. g., dzīv. vieta Itālijā, Milānā.
— Tas pats.

15477. Karnats, Alfons Jāņa d., dzim.
1904. g., piederīgs pie Cēsu apr., dzīves
vieta Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 62/ 64, dz. 15.
— Rīgas kara apriņķa priekšnieka
1925. g. 29. jūlija raksts Ns 49488
(31 V1II-25), par atraušanos no kara klau-
sības izpildīšanas. — Apcietināt.

15478 Kuries, Ābrams Arona_ d.,
dzimis 1899. g., dzī\es vieta Vācijā,
Berlinē, — Tas pats.

15479. Koks, Eduards Jēkaba d.,
dzimis 1899. g., dzīves vieta Vācija,
Magdeburgā. — Tas pats.

15480. Kuritcs, Nikolajs Andora d.,
dzimis 1899 g., dzīves vieta Vācija. —
Tas pats.

15481. Kinders, EJuards Jana d.,
dzimis 1900. g., dzīves vieta Vācijā,
Mitveidā. — Tas pats.

15582. Kameudrovski, Valdenars Teo-
dora d., dzimis 1901. g., dzīves vieta
Vācijā — Tas pats. ,

15483. Kolmetcs, Fridnchs Artura d.,
dzim. 1902. g., dzīv. vieta Vācijā. —
Tas pats. ' „

15484. Kroekers, Meudels Hirsa d„
dzim. 1902 g, dzīves vieta Vācijā, Bad
Sulcā". — Tas pats.

15485 Kroks, Mendels Saša dēls,
dzim. 1902 g., dzīves vieta Vācijā, TQ-

ringenā. — Tas pats.
15486 Krečmers, Aleksandrs, dzim.

1902. g., dzīves vieta Vācijā, Ebersvalde.

— Tas pats
15487. Kadiševs, Viktors Pētera d.,

dzim. 1901. g., dzīves vieta Čochoslo-
vaķijā, Prāgā. — Tas pats.

15488. Kandibovičs, Nikolajs, dzira.
1902. g., dzīves vieta Rīgā, Elizabetes
ielā Ns 29, dz. 3. — Tas pats.

15489. Kuģa, Pauis Viļā dēls, dzim.
1902 g, pied. pie Bauskas apr., Ce-
raukstes pag, dzīves vieta Rīgā, Vidus
ielā Ns 5, dz 4. — Tas pats.

15490 Koncins, Jāzeps Jēkaba d.,
dzim. 1902. g, pied. pie Bauskas pils,
dzīv. vieta Rīgā, Kurmanova ielā Ns 27,
dz. 2. — Tas pats.

15491. Kāns, Hermans Zamuela d.,
dzim. 1901. dzīv. vieta Rīgā, Brīvības
ielā Ns 106, dz. 1. — Tas pats.

15492. Kučners, Reofils Hesela d.,
dzim. 1901. g, pied. pie Telšu m., —
Lietavas sūtniecības Verbalnotes no
25. jūlija 24. Ns 1609 un 18. jūlija 25.
Ns 1515/41 (28 VII1-25), Lietavas armijas
dezertiers. — Apcietināt.

15493. Krasovski, Anna Andreja m.,
dzim. 1853. g., pied. pie Slokas Latvijas
pase Ns 53141, izd. 1919. g. 18. dec.
no Rīgas pol. 7. iec. priekšnieka —
Rīgas apr. 1. iec. miertiesu. 1925. g.
25, aug. raksts Ns 1079, (2-IX-25) (apv.
uz sod. lik. 574. p. 1. d. p. — Nogādāt
meklētājam.

15494. Kvints, Michails Lēva d., 22 g.
v., pied. pie Rēzeknes apr, Ozolmuižas
pag, Ozolmuižas muižā, kur ari līdz
1925., g. maija mēnesim dzīvojis. — Rē-
zeknes apriņķa 3. iecirkņa miertiesneša
1925 g. 20. augusta raksts Ns 1294
(MX-25), sodīts uz sodu lik. 230 p.
pam. ar Ls 10 vai maksāt nespešanas
gadījumā ar 3 dienām aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

15495 Kozlovskijs, Ludvigs Miķeļa d.,
21 g. v., čigāns, agrāk &zl\. Rīgas apr.,
Doles pag, Kļaviņu mājas. — Bauskas
apriņķa 2. iec. miertiesneša 1925. g.
19. augusta raksts Ns 155 (l-IX-25),apv.
par trokšņošanu. — Paziņot dzīves vietu.

15496. Karpovics, Osips Kazimira d.,
60 g. v., pied. pie Ludzas piisētat. —
Ludzas apr. 1. iec. miertiesneša 1925. g.
21. augusta raksts Ns 2476 (l-IX-25),
apv. sodu lik. 138 p — Paziņot dzīves
vietu.

15497. Kitoks, Jānis Kazimira d.,
34 gadus vecs, piederīgs pie Rēzeknes
apr., Bukmuižas pag., dzīvojis Suntažu
pag., Rīgas apr. — Madlienas policijas
iecirkņa priekšnieka 1925. g. 7. rugusta
raksts Ns 4184 (2-IX-25), apvainots sod.
lik. 568. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

15498. Kalmanovič, Doba-Riva Šep-
šeļa m., dzim. 1902. g., pied. pie La-
tvijas. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšn'eka raksts 1925. gada
25. augusta (2-JX-25), apvain. zādzībā,
— Apcietināt.

15499. Kuitis, Karoline Kazimira m.,
22 gadus veca, Lietavas pavalstniece. —
Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkņa izmeklē
šanas tiesneša 1925. g. 22. augusta
raksts Ns 1851 (1-1X25), apvainota sod.
lik. 154. p. 3. d. — Apcietināt un
ieskaitīt meklētāja rīcībā.

15500. Korolkovs, Feodors Toma d.,
dzim. 1887. g. 18. aprili, pied. pieRīgas
pilsētas, dzīvojis Rīgā, 1. Maskavas ielā
Ns 134. Latvijas pase Ns 168806, iz-
dota 1924. g. no Rīgas prefektūras. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
priekšnieka raksts 1925. g. 24. aug.
(31-VI1I-25), apv. līdzdalībā zādzībā. —
Apcietināt.

15501. Kegge, Pēters Jēkaba dēls,
dzim. 1884 g., p ed. pie Valkas apr.,
Lejas pag. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšnieka raksts 1925 g.
24. aug. (31-VIII 25), apvainots krāpšanā.
— Apcietināt.

15502. Lange, Ansis Fridricha de!s,
dzim. 1880. g. 7. februārī, pied. pie
Pūres pag., Talsu apr., agrāk dzīves
vieta Piena ielā Ns 4, dz. 4. — Rīgas

policijas 5. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
6. augusta raksts Ns 10950 (17-VIII-25),
nosodīts uz 5 men. cietuma. — Apcie-
tināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

15503. Lapiņš, Jānis Jāņa d , 58 g.
vecs, piederīgs pie Neretas pagasta,
Jaunjelgavas apriņķa. — Rīgas 5. iec,
miertiesneša 1925. g. 21. augusta raksts
Ns 737 (I-IX-25), apvainots sodu lik.
276. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

15504. Lapsa, Jānis Jāņa d., 51 g.
vecs, Latvijas pilsonis, piederīgs pie
Zaļmuižas pagasta, nodarbojas kā
smagais ormanis pie Ludviga Ratfeldera
Vitebskas ielā Ns 45, dz. 1, dzīvojis
Rīgā, Turgeņeva ielā Ns 11. — Rīgas
policijas 6. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
24. augusta raksts Ns 24065 (MX-25),
deļ Rīgas 5. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
22. jūlija tiesas pavēles Ns 736 izpil-
dīšanas. — Paziņot dzīves vietu.

15595. Lūriņš, Elmārs Andreja dēls,
35 g. vecs, piederīgs pie Ka Inciema pa-
gasta, Jelgavas apriņķī, agrāk kalpojis
uz Dāņu tvaikoņa „8retagne". — Rīgas
5. iec. miertiesneša 1925. g. 19. augusta
raksts Ns 602 (29-VIII-25), apvainots
sodu lik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu.

15506. Lagunovski, Olga Andreja m,,
dzim. 1904. g., Latvijas pilsone, agrāk
dzīv. Rīgā, Marijas ielā N> 117, nepre-
cējusies, dejotāja, maza auguma,
melniem apgrieztiem matiem, brūnām
acīm, strupu degunu, apaļu seju, stipri
līkām kājām.. — Rīgas policijas -8^-tec;
priekšnieka 1925. g. 19. augusta raksts
Ns 30507 (29-VIII 25), sod. no Rīgas
pils. 5. iec. miertiesaeša (izpildu raksts
Ns 479 — 17VI-25), par pārkāpumu,
kurš paredzēts sod. lik. 262. p. ar
Ls 25,— vai maksāt nespēs-nas gadī-
jumā ar arestu uz vienunedēļu.—Ziņot meklētājam.

15507. Lapiņ, Līze-Emilija Jāņa m.,
19 g. v., Latvijas pavalstniece. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 27. aug.
raksts Ns 6523/25 (3IX-25), sod, no
Rīgas prefekta ar Ls 15,—. — Paziņot
meklētājam.

15508. Loevis, Reinholds Kārļa d.,
dzim. 1902. g., dzīv. vieta Vācijā. —
Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
29. jūlija raksts Ns 49486 (31-ViII-25>,
par atraušanos no karaklausības izpildī-
šanas. — Apcietināt.

15509. Levins, Jozefs Makša, d.,
dzim. 1902. g, dzīv. vieta Vācijā. —
Tas pats.

15510. Levi, Aleksandrs Izidora d.,
dzim. 1902. g., dzīv. vieta Vācijā, Ber-
linē. — Tas pats.

15511. Lifšitcs, Boriss Tevela d.,
dzim. 1904. g., dzīv. vieta Vācijā. —
Tas pats.

15512. I.ubgins, Jēzups, dzim. 1902.g.,
dzīv. vieta Čechoslov„ķijā, Prāgā. —
Tas pats.

15513. Lifšitcs, Jochels Morducha d.,
dzim. 1903. g., dzīv. vieta Vācijā,
Strabic-Alt. — Tas pats.

15514. Luchs, Harijs Kāua d., dzim.
1903. g., dzīv. vieta Rīgā, ' Ganu ielā

Ns 2, dz. 16. — Tas pats.
15515. Lebjotkina, Jevgeņija Nikolaja

m., dzim. 1899. g, Latvijas pavalstniece.
Rīgas pils. 1. iec. m ertiesn. 1925. g.
24 aug. raksts Ns 829 (3-IX-25), apv.
uz sod. lik. 280. p. 2. d. p. — Paziņot
dzīves vietu.

15516. Lazdiņš, Harijs Augusta dēls,
24 g. v., Latvjas pav., agrāk dzīvojis
Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 123, dz. 25. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
27 augusta raksts Ns 6336/25 (3-IX-25),
sod. no Rīgas prefekta ar Ls 15. —
Paziņot meklētājam.

15517. Lukins, Eduards-Alfreds Jāņa
dēls, dzim. 1899. g., dzīves vieta Dānijā,
Kopenhāgenā. — Rīgas kara apriņķa
priekšnieka 1925. g. 29. jūlija raksts
?N° 49486 (31-V1II-25), par atraušanos no
karaklausības izpildīšanas. — Apcietināt.



15518. Lagzdiņš, Ādolfs Jāņa dēls,
dzim. 1899. g., dzīves vieta Vācijā. —
Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
29. jūlija raksts Ns 49486 (31-VIII-25),
par atraušanos no karaklausības izpildī-
šanas. — Apcietināt.

15519. Levitanus, Hiršs Hiima d.,
dzim. 1914. g., bij. Krievijas pavalst-
nieks, agrāk dzīv. Rīgā, Jēkabpils ielā
Ns 6. — Kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļas priekšnieka rak&ts 1925. g. 24. au-
gustā (28-VIII-25), apv. zādzībā. — Ap-
cietināt.

15520. Leve, Elza Johana m., dzim.
1895. g., Pēterpilī, bij. Krievijas pavalst-
niece, vācu tautības, lut. tic, neprecē-
jusies. Personas apliecība Ns 68, izdota
1923. g. 10 februārī no Liepājas pre-
lekta. — Rīgas policijas 2. iec. priekš-
nieka 1925, g. 18. augusta raksts JA 19C00
(2-IX-25), deļ Rīgas 5. itc. miertiesneša
tiesas pavēles noraksta izsniegšanas —
Paziņot dzīves vietu.

15521. Maka», Pēteris Pētera _d., 56 g.
v., pied. pie Ve elauskas pag., Cēsu apr.,
latvietis, neprecējies, Latvijas pase
JA 40636, izdota no Rīgas prefekta 1925. g.
18. aprilī, dzīv. Nītaures pag., Kalna-
malu mājās un jūnija mēnesī 1925. g.
dzīvojis Rīgā, Hospitāļu ielā Ns 18. —
Rīgas 7. iec. miertiesneša 1925. g. 19. au-
gusta raksts N: 1599 (2-1X25), apv.todu
lik. 276 p. — Nogādāt meklētāja rīcībā.

15522. . Mucenieks, Kārlis Jāņa d.,
dzim. 1932. g. 25. febr., pied. pie Rem-
bates pag. Rīgas apr., latvietis, lut. tic,
zemkopis, neprecējies, dzīv. Rembates
pag., Kegum krogā. — Rīgas 7. iec
miertiesneša 1925. g. 19. aug. raksts
Ns 1600 (29-V1II-25), apv. sod. lik.
574. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

15523. Mičuls, Pēters Kārļa d., 13 g.
v., maza auguma, ģērbies pelēkās svār-
kos, uz ģīmja baku rētas, kreisā acs
mazliet greiza, agrāk dzīv. Preiļu pag.,
Viktorovas viensēta. — Preiļu iec Dau-
gavpils apr. priekšu 1925 g. 17. aug.
raksts Ns 5176 (28-V1II-25), izgājis no
mājām un nav atgriezies. — Nogādāt
meklētāja rīcībā.

15524. Mukans, Kazimirs Andreja d.,
dzimis 1906. g. 19. septembri, piederīgs
pie Liksnas pagasta, Daugavpils apriņķa,
katoļticīgs, pase Ns 13549. — Kriminālās'
pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka raksts
1925. g. 22. augustā (31-VIII-25), ap
vainols piesavināšanā. — Apcietināt.

15525. Novicki, Ede Andreja meita,
31 g. veca, Latvijas pavaLtniece, agrāk
dzīvojusi "Rīgā, Rēveles ielā Ns 83,
dz 44. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 29. augusta raksts Ns 3926/25
(3IX-25), sodīta no Rīgas prefekta ar
Ls 15,—. — Paziņot meklētājam.

15526 Narubins Aleksejs Miķeļa d.,
dzimis 1901. g. 28. janvāri, piederīgs
pie Rīgas pilsētas, krievs, pareizticīgs,
strādnieks, neprecējies. — Rīgas 7. iec.
miertiesneša 1925. g. 19. augusta raksts
Ns 1602 (28VII1-25), apvainots sodu lik.
274. p. 1. d. — Nogādāt meklētāja
rīcībā.

15527. Nadezņikova, Irina Maksima
meita, 20 g v., pied. pie Ružinas pag.,
Rēzeknes apr, krieviete, vecticībniece,
neprecējusies, kalpone, agrāk dzīv.
Rēzeknē, Muižnieku ielā Ns 51. — Rīgas
7. iec. miertiesneša 1925. g. 19. augusta
raksts JA 1601 (28-VHI-25), apv. sod.
lik. 581. p. 2. d. — Nogādāt meklētāja
rīcība.

15528. Osipovs, Fadejs Semena d.,
40 g. v., pied. pie Daugavpils apr.,
Maļinovas apr., zemkopis, agrāk dzīv.
Daugavpilī, Vilnas ielā JA 141. — Lat-
gales apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
1925. g. 25. augusta raksts J* 17367
(3-IX-25), apv. sod. lik. 469. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

15529. Ozoliņš, Dāvids Pētera _ d.,
46 g. v., pied. pie Rīgas pilsētas,
latvietis,_ nodarbojās kā kapteinis uz
motor-burnieka «Baltija", agrāk dzīv.
Rīgā, Ķīpsalā, Ogļu ielā JA 28, dz. 6. —
rļinansu min. netiešo nodokļu departa-
menta 1925. g. 18. augusta raksts
JA 18032 (3-IX-25), dēļ departamenta
lēmuma pasludināšanas par viņa sodīs,
par Latvijas akcizes sod. lik. 33. p.
pārkāpumu. — Paziņot dzīves vietu.

15530. Ozoliņš, Alfrēds IV'ārtiņa d,,
agrāk dzīvojis Maugaļu pag. Škesteros
(tuvāku ziņu nav). — Tas pats.

15531. Osman, Ludviga Antona m.,
33 g. v., pied. pie Daugavpils. — Rīgas
6. iec. miertiesneša 1925. g. 26. augusta
raksts JA 898 (3-IX-25), apv. sod. lik.
138. p. — Paziņot dzīves vietu.

15532. Poruks, Rūdolfs Jāņa dēls,
pied. pie Kr?: 'n pag., Cēsu apr., agrāk

dzīvojis Rīgā, Karlines ielā *A 15, dz. 14,
atvaļināts pulkv.-leitnants. — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1925. g. 5. augusta
raksts JA 6250/25 (13-VIII-25), piedze-
nami Ls 235,56. — Paziņot meklētājam.

(Turpmāk vēlo

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
T īfentā 1 s.

Darbveža vietā P. Ķ i ep e.

Iecelšanas.
R ezolucija Mš 17/Rob.

Administrativā departamentā robežapsardzības
nodaļas rajona pārzini Pēteri Bušu ieskaitu
X kateg. 11. algas pakāpē no š. g. 16. septembra,
izmaksājot algu pēc šīs pakāpes no š. g. l.oktobja.

Rīgā, 1925. g. 11. septembrī.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.

Administrativā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rezolūcija M> 18/Rob.
Administrativā departamenta robežapsardzības

nodaļas vecāko kanclejas ie-ēdni ElviruP u t n i ņ
ieskaitu XV kateg. II algas pakāpe no š. g.
16. augusta, izmaksājot algu pēc šīs pakāpes no
š. g. 1. septembfa.

Rīgā, 1925. g. 11. septembrī.
Administrativā departamenta direktors

Šlosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

J.Ķe ma n s.
*

Rezolūcija.
Bauskas apriņķa II. rajona robežpolicijas kontro-

lieri Ščurovsku atvaļinu no dienesta uz paša
lūgumu, skaitot no š. g. 16. se.tembra.

Rīgā, 1925. g. 14. septembrī.
Administrativā departamenta direktors

Šlosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

J.Ķēmans.

Rezolūcija.
Atvaļināto rezerves leitnantu Arturu 3 1 o s -

b e r g u ieceļu par Bauskas apriņķa II. rajona
robežpolicijas kontrolieri, skaitot no š. g. 16 sep-
tembfa.

Rīgā, 1925. g. 14. septembri.
Administrativā departamenta direktora

vietā J. Q a r o z i ņ š.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

J.Kēm.a n s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. gada 17. septembrī.
1. Pieņem ministriju iekārtu vispā-

rējos noteikumus un nolemj tos iesniegt
Saeimai.

2. Apspriež tekošās darbības jau-
tājumus.

Latvija un citas valstis

Poļu pavalstnieku reģistrēšana.
Poļu konsulāts Rīgā ziņo, ka visiem

Polijas vīriešu dzimuma pavalstniekiem,
kuri dzimuši 1907. gadā un pastāvīgi
vai pagadām uzturas Latvijā, uz kara
klausības likuma pamata obligatoriski
jāreģistrējas personīgi vai rakstiski no
15. septembra līdz 15. oktobrim attie-
cīgos konsulātos, Rīga, Daugavpilī un
Liepājā. Par šī pienākuma neizpildīšanu
draud sdds. Pie reģistrēšanās jāuzrāda
personās apliecība un jāiesniedz dzīves
apraksts.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Ārlietu ministra atkāpšanās.
Tallinā, 17, septembrī. Igaunijas

ārlietu ministrs Pūsta šodien
iesniedzis valstsvecākam
savu .atlūgumos. Par demisijas
pieņemšanu lems ministru kabinets rīt-
dienas sēdē. Jautājums par to, kas būs
Puitss pēcnācējs amatā, varēs noskai-
droties tikai pēc parlamenta sanākšanas

Lidotāju katastrofa ar laimīgām
beigām.

Tallinā, 17. septembrī. Šorīt p. 10
kāds aeroplans, kuram vajadzēja doties
no Terbatas uz manevriem, neilgi pēc
starta ap 1000 metru augstumā sāka
degt. Lidotājam tomēr izdevās vēl lai-
mīgi nolaist.es. Aeroplans pilnīgj sa-
dedzis, bet lidotājs, leitn. Teppers, un
novērotājs, apakšvirsnieks Michelsons,
palikuši neievainoti. LTA.

Ārzemes.
Krievija un Polija.

Maskavā, 17. septembri. Vakar
Maskavā atklāta poļu-krievu dzelzsceļ-
koiference, kuras uzdevums ir vienoties
par tiešas dzelzsceļsatiksmes atjaunošanu
starp abām valstīm. LTA.

Krievija un Itālija.
Maskavā, 17. septembrī. No Se-

vastopoles izbraukuši uz Itāliju divi
krievu iznīcinātāji, lai atbildētu uz itāļu
karakuģu neseno viziti Ļeņingradā.

' LTA.

Rīga.
Paziņojums

par kandidātu sarakstu
daļu s-kaitļu atlikumu
savienošanas paziņojumu
pļeņerašanu II Saeimas
vēlēšanās Rīgas apgabalā.

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma
22. p. Rīgas apgabala vēlēšanu komisija
pieņems paziņojumus par kandidātu sa-
rakstu daļu skaitļu atlikumu savienošanu
apgabala apmēros no š. g. 24. septembra
no pulksten 12—13 un 25. septembri no
pulksten 13—15, lielā Ķēniņu ielā Ne 5.
Uz paziņojumiem par daļu skaitļu ap-
vienošanu jābūt katra savienotā kandi-
dātu saraksta pūmo trīs parakstītāju
(iesniedzēju) parakstiem.

Rīgā, 1925. g. 16. septembrī.
Rīgas apgabala II Saeimas vēl. ^komisijas priekšsēdētājs J. Breikšs.

Sekretārs G U11 m a n n.

Māksla.
Nacionālā teātrī šo trešdien izrādīja

pirmoreiz A. Saulieša trīs cēliJ»
garo komēdiju .Inteliģenti", -ļļ
graiza nopietnā un humoristiskā kārta
dažus šo laiku mušu „ inteliģences" ne.
tikumus un parašas, iedzīvošanos un lz

~.
dzīvošanos' uz citu rēķina, vientiesīga
lauku ļaužu apšmaukšanu, lētu politizē,
sanu, vecās ticībasatstāšanu un nievāšanu
u. t. t. Te rādītas peļamas dzīves
ainas no mušu pseido-inteliģences
aprindām. Drāmai nav parasta vienga-
balaina pavediena un īstas darbības, bet
ir tik daži īri ķērieni no dzīves, ar ku.
riem graiza spīdīgo tukšību un izvirtību
Bet Saulieša valoda un dialogi ir īsti urj
interesanti, dzīve noskatīta un patiesa.
Domājams, sevišķi lauku skatuvēm ši
negarā komēdija, sniegta vienkāršākā
veidā, nekā še viņu sniedza Amtmaņa-
Briedīša stllizējumā (pastiprā šaržēts
veidā, kas gan pilnīgi dibināts un ari
pieņemams), bus visai izdevīgs skatuves
gabals. Bet ari pie daļas mūsu pilsētas
publikas pirmizrādē luga atrada pat skaļa
piekrišanu, kur nopelni piešķirami ārpus
autora idejiskās puses ari galveno per-
sonu visai labai izrādei. Anta Klintbija
tik veikla un dzīva savā Adelines loms,
ka valdzināja no sakuma līdz beigām
skatītāju. Tāpat Berta Rūmniek
bija nepārspējama mājas māte,
sevišķi ari skaidrā teksta izrunā un uz-
svērumā, kas šoreiz nebija tik slavējama
pie Valdšmita Un Jūlijas Skaidrītes
(lugas ideju un tendenci izsakoši vārdi
bija dažkārt skaidrāki izceļami). Ari
Ella Jakobson viņas viešņas lomā parā-
dīja itin atzīstamas spējas. Laba bija
Alise Brechman kalpones Natālijas lomā.
Blēdīgais Šķaunacis Teodoram Podnie-
kam labi izdevās sevišķi vekseļa izvil-
šanas skatā. Neminot citas lomas, jāsaka,
ka luga bija ar lielu rūpību sagatavota
skatuvei. A

Nacionālais teatts. Piektdien, 18. sep't,
pulksten 7/» vakarā A. Saulieša komē-
dija „Inteliģenti". Ieejas cenas zemākas.
Sestdien, 19. septembrī, pulksten 7/»
vakarā Hebbeļa traģēdija «Judīte".
Svētdien, 20, septembri, pulksten 2 pēc
pusdienas tautas izrādē R. Blaumaņa
komēdija „Skroderdienas Silmačos".
Pulksten 7/» vakarā Šekspira komēdija
«Spītnieces precības". — Saga-
tavošanā — Skriba drāma „ i\ d r i e n_ n a
Lekuvrer", kuru pirmo reizi izrādīs
23. septembrī Lilijas Štengel pir-
majā viesu izrādē.

Telegramas.
Latvijas telegrāfa aģenturas arstrcļti lekgit-asi.)

Varšavā, 17. septembri. Ceturt-
dien Varšavas pareizticīgo katedrālē svi-
nīgi nolasīts Konstantinopoles ekumeniskā
patriarcha raksts, kurā tiek deklarēta
Polijas pareizticīgās baznīcas autokefalija.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošo noteikumu
par Jēkabpils pilsētas lopkautu-
ves lietošanu, kaujamo lopu un
gaļas apskatīšanu un tirgošanos
ar ga|u, gaļas produktiem un

ga|as tirgotavu iekārtu,
pieņemto Jēkabpils pilsētas domes 1923. g.
6. augusta, protokols Ns 177 un apstiprinātu
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta rakstu Ks 103313 no 1924. g. 29. aprija

papildinājums
pieņemts Jēkabpils pilsētas domes sēdēs
1925. g. 15. maijā un 29. jūnijā, protokoli
Ns 216 un 219 un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta rakstiem
?NšNs 104542 un 105024 no 1925. g. 12. jūnija

un 4. jūlija.
§ 4-a. Visi atkritumi, kā galvas, kājas,

ādas un zarnas, jāizved no lopkautuves
tanī pašā dienā, kad lopi nokauti, bet
no ierīkotās pie lopkautuves zarnu tīrī-
tavas atkritumi aizvedami priekš tās
slēgšanas.

§ 6 a. Aizliegts piekārt kaušanas tel-
pās māgas, zarnas, vaislas orgānus un
apģērba gabalus. Lopu kāvējiem vai
viņu strādniekiem jāievēro tīrība, pie
kam darbā jānēsā tīri audekla vai ādas
priekšauti, kuri apklāj krūtis un kājas
pāri ceļiem.

§ 12-a. Kauto lopu vaislas orgāni,
nedzimuši teļi, kā ari asinis no lopiem,
kuri kauti pēc ebreju rituāla, nav izdo-
dami īpašniekiem lietošanai, bet kā ne-
derīgi iznīcināmi.

§ 13-a. Lopkautuve atvērta lietošanai
no oktobra līdz aprilim no pdksten 11
līdz 4 dienā, un no aprija ildz oktobrim
no pulksten 12 līdz 5 dieoā. Lopu kau-
šana jānobeidz vienu stundu pirms kau-
tuves slēgšauas, t. i. līdz pulksten 3
ziemas laikā un līdz pulksten 4 vasaras
laikā. Svētdienās un svētku dienās kau-
tuve slēgta.

Piezīme. Nelaimes gadījumos, kad
lopi? ""selfbas stāvokļa dēļ tie ne-

kavējoties nokaujami (kāju laušana,
grūta dzemdēšana u. c.) lopu kau-
tuves veterinārārstam ir tiesība, at-
ļaut lopu kaušanu ārpus noteikta
laika, citos ārkārtējos gadījumos,
lopu kaušanu pilsētas lopkautuve
veterinārārsts var atļaut vienīgi ar
pilsētas valdes rakstisku piekrišanu

§ 30-a. Iznēsāt gaļu atļauts vienīgi
tīros cinnētos vai emaljētos traukos, kuri
pārklāti ar tīru audeklu. Pārvadāt gaļu
atļauts vienīgi tīrās cinnētās kastēs,
ratos vai vāģos, kuri pārklāti ar tīru
audeklu, kamēr nokautus un nedīrātus
sīklopus atļauts pārvadāt ari nacinnētos
ratos vai vāģos, kuri pārklājami ar tīru
audeklu.

Noteikumi stājas spēkā pēc 14 dienām
pēc viņu izsludināšanas «Valdības Vēst-
nesī". 2 Valde.
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KURSI.
Rīga» bliži, 1925. gada 18. septembrī

DevizeS:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,14 — 25 ,25
100 Francijas (tanka . . . 24,25 — 24,75
100 Bcjģijas irankn .... 22,55 - 23,00

^100 Šveices IraHko .... 99,65 — 10065
100 Itālijas lini . . . . . 21,15 - 21,60
100 Zviedrijas krona . . . 138,55 - 13995
100 Norvēģijas krona . . . 107,25 — 10940
100 Dānijas kronu .... . . 125,05 — 127,60
100 Čechoslovaķiļas krona . 15,20 — 15,5''
100 Holandes guldeņa. . . 207,50 — 209,60.
100 Vācijas marka .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,3*
100 Igaunijas marka ... 1,35 — h'-0
100 Polijas zlota..... 80,00 — 90 C0

100 Lietavas litu. ....... 50,50 — 5200
1 SSSR čcrvoņecs . , . . 26,40 — 26,»5

Dārgmetāli:
Zelts I kg . . . .... 3420 — 3450
Sodraba 1 kg ...... 105 — U*

Vērtspapīri:
5°/a neatkarības aizņemams . 98 — 100
4"/o Valsts prem. aizn. . . 98 — 100
8°/o Zemes bankas ķīia zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēka bankas ķīlu

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijss k««isi1as

priekšsēdētājs J. S k u j e v i c i.

Zvērināts biržas māklera M. O k m i a n s.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram iet kā pielikums līdzi

Mežu departamenta sludinājutn*

par jauktu izsoli 1925. g T. septembri



Rīgas apgabaltiesas 4. civiluodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309-, 311. p. p. pamata, uz Edvina-
Heinricha Johana-Ernsta d Eimrat, alias
Iramerat lūgumu viņa prasības lietā
pret Bertu-Heleni-Konstanci Eimrat, alias
Immerat, dzim. Zetjev, ai. Zakev, par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zināma, iera-
sties tiesa 4 mēnešu laikā no Šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
Rīgas prefektūras apliecība par atbildē-
tājas bezvēsts prombūtni un pilnvara
līdz ar norakstiem.

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

Rīgā, 1925. g. 16.sept. J« 436676/1343.
Priekšsēd v. i. L. Bruemmers.

12610 Sekretāra v Stūre.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 1925. g. 3. sept.
pamata uzaicina 1914. g. 23. okt.
Krievijā mirušā Fridiicha Johana dēla
K i r š t e i n a mantiniekus, kreditorus,
Icgatarus, fideikomisarusun visas citas per-
sonas, "kam varētu būt kādas tiesības
jeb prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laika, tiks at-
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 5. sept. 1925. g. J* 940 m/25
Priekšsēdētaja b. v.

A. K i r š f e 1 d s.
12062 Sekretārs A. Ķasperovičs.

pnesii slsidmājifniT"

Rjaas apgabali 3. civilnod.,
„. dv. «es. Uk. 1967., 2011.-2014. un
107& P- P- un Balt- P"vattiesību kop.

-9451 P- P- uz atraitnes Klāras Barres,
Mm Butler pilnv. zv. adv . E. Frieden-

iala lūgumu uzaicina visas personas, ku-
\im jr kaut kādas ' pretenzijas, strīdi
Li Ierunas pret šai tiesa 1925. g.
c septembrī publicēto 1924. g. 11. nov.
o'igā mirušā Roberta Vilhelma dēla
«aresa (Barresa) notarielo testa-
mentu, kā ari visas personas, kurām
jf kaut kādas tiesības uz mirušās
Roberta Baresa (Barresa) man-
tojamu vai sakara ar šo man-
to umu, kā mantiniekiem, legata-
ri jiem, ildeikomisarijiem, parāddevējiem
ii, t. t., pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteiku-
ms no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēka gājušu.
Rīgā, 15. sept. 1925. g. L. Nš 3948.

Priekšēdētāja v. V. V e i d n e r s.
1M79 Sekretārs A. K n i v ?>

Rīgas apgabali 3. civilnod.,
u civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2Ū79. p. p- un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Juliļas Paegle pilnv.
jilaksimiliana Paegle lūgumu uzaicina
visas personas, kuram ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šai
tiesā 1925. g. 15. sept. publicēto
3924. g. 23. janvāri Somijā Terijokos
mirušās Annas-Sarlotas Jāņa meitas
Paeglis (Paegle) testamentu,
Jtā ari visas personas, kuram

ir kaut kādas tiesības uz mir. Annas
Šarlotas Paeglis (Paegle, manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu,
ii: mantiniekiem, legatarijiem, Iidei-
komisarijiem, parāddevējiem u. 1.1., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un
lemnas minētai tiesai sešu mēnešu
talkā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteiku-
šās no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, sept. 1926. g. L. J* 3729
Priekšsēdētāja v. V. Veiduers.

12480 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p, ievērojot Nikolaja Auslica
(Auslitca) pilnvaru, sver. adv. J. Rein-
felda lūgumu un savu 15. septembra
1925. g. lēmumu, paziņo, ka obligācijas:

a) par 8000 rubļiem atlikuma no obli-
gācijas pirmatnējā lielumā 23.300 rbļ.,
kura bija apstiprināta 27. maijā 1843. g
$ 198 uz tagad Latvijas valstij piede-

rošo nekustamo īpašumu Valmieras apr.
Dūķeņu muižu zem zemes grāmatu reģ.
M 37, izdotu no Matildes Šulc, dzim.

baronese Laudon par labu Fridricham
Sulcam un kūja bija pārgājusi uz Niko-

laju fon Klotu, kā blankocesionaru, kas
viņu ir atkal cedējis blanko, b) par

10 W)0 rbļ., kura bija apstiprināta 2. maijā
1908. g. ar Jsfs 17 uz to pašu nekustamo

īpašumu, izdotu no Nikolaja Georga d
Auslica par labu Pēterim Morovskim,
kas viņu bija cedējis blanko, c) par

€000 rbļ., kura bija apstiprināta 22. maijā
1909. g. Ns 48 uz to pašu nekustamo

īpašumu, izdotu no tā paša Nikolaja
Georga d. Auslica par labu tam pašam
Pēterim Pētera d. Morovkim, kas viņu

bija cedējis blanko, d) par 4000 rbļ,
tara bija apstiprināta 27. febr. 1913. g

& 16 uz to pašu nekustamo īpašumu,
izdotu no tā paša Nikolaja Auslica par
labu Ericham Nikolaja d. Auslicam, kas

viņu bija cedējis blanko, e) par 6000 rbļ.,
kubija apstiprināta 28. februārī

1913. g. Nš 18 uz to pašu nekustamo
ī pašumu, izdotu no Nikolaja Georga d
Auslica par labu tam pašam Ericham
Nikolaja d Auslicam, kas viņu bija ce-

dējis blanko, f) par 6000 rbļ., kura bija
^stiprināta 22. jūnijā 1915. g. Ns 19
^ to pašu nekustamo īpašumu, izdotu

«o Nikolaja-Leopolda Georga d. Auslica
par labu Valmieras saviesīgas biedrības
"Sj-aizdevu sabiedrībai, ka visas augšā
minētas obligācijas 1924. g. 17. jūlija ir
dzēstas uz agrārās reformas likuma pa-
mata pie muižas pārrakstīšanas uz valsts
v?tdu un ka viņas kara apstākļu deļ ir
lajušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
^aicina visas personas, kuram būtu
esības uz augšā aprādītām obligācijām,
Pateikties tiesā tēšu mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
^spiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,

*. ja Šis personas noteiktā laikā nepie-
kasies

^
obligācijas atzīs par iznīcinātam

JJi lūdzējam izdos obligāciju norakstus,
Kllizpildīs oriģinālu vietu.
ftgā, 16. septembrī 1925. g. Nš 4009.

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
12605 Sekretārs A. Kalve.

^9as apgabaltiesas 3. civilnod.,
"? Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
flme s pamata ar šo paz iņo vispārībai,
*! laulātie draugi Ēriks Voldemāra

,.els Jtirgensons un Irmgard Oskara meita

7genson, dzim. Pussel, noslēguši sav-

var P'go laulības līgumu oie Rīgas notāra

£
Lieveņa 19 >5. g. 29. augusta reģ.

* i4'26, st.uu viņi, attiecība uz viņu

likumu7q
UlibU ' T atcēluŠi vietēi° civil-iKumu 79. un turpm. p. p. paredzētolaulāto mantas kopību

P«eozeto

8d'- l* -^
1925- 8-

%
Nš

4006
i^o«

ekŠsedetaJav - A- Veidners.lJ™> Sekretārs A. Ka_lveRīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.ppamata paziņo, ka pēc 1921. g. 28 oktMadlienas pag. mir. Ķeipenes pag.jaun-sa.mnieka Jāņa Pētera d. Cīruļair atklāts mantojums un uzaicina, kam iruz so mantojumu, vai sakarā ar to tie-sības kā mantiniekiem, legatarijiem
ildeikomisarijiem, kreditoriem u t t'pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
menesu laika, skaitot no šī sludinā-juma iespiešanas dienas.

Jaminetas personas savas tiesības
augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925. g._15. sept. L. Ns 1748
,„ Pflekšsēdrtaja v - A - V e i d n e r s.
124Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un2019. pp
pamata paziņo, ka pec 1922. g. 25. jūlijā
Stāmerienas pag. „Strados" mir Andreja
Jāņa dēla Moha ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, lideikomisa-
rijiem, kreditoriem u t t., pieteikt šs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minējās personas savas tiesības
augšā uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 15. sept 1925. g. L. .te 3681
Priekšsēdētaja v. V. V e i d n e r s.

12435 Sekretārs A. K alve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1918. gada
rudenī (diena iz lietas nav redzama)
Vācija, Bochum pilsētā mirušā Au-
gusta - Alfrēda Mārtiņa dēla G o -
d i g a ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kredito-
riem un r. t., pieteikt līs 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 šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. _ 15. sept. L. Ns 3341.
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s.

12486 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1922. g. 30. nov.
Skujenes pagasta „Šķeperos" mirušā
Jāņa Jāņa dēla Pamauta ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem,
Iideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rī?ā, 1925. g. 15. sept L. Ns 3891.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

12487 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 17. okt.
Rīgā mirušā namīpašnieka Ferdinanda
Fridricha d. Vendta ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatarijiem, iideikomisari-
jiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1925. g. J5 sept. L. Ns 3999
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

12488 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3 civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p _. pie-
līmēs pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Richards Vilhelma

dēls Sokolovskis an Marija Hermaņa
meita Sokolovskaja, dzim. Hanas no-

slēguši savstarpīgo laulības līgumu pie

Rīgas notāra V. Kanska 1925. g. 19. aug
reģ N° 5075, ar kuru viņi, attiecība uz
viņu noslēgto laulība ir atcēluši vie-

tējo civillikumu 79. un turpm. p. p.

paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgā, 15 sept. 1925. g L. Nš 4007

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
i iaū7 Sekretārs A. Kalve.

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

309, 311. p- p- pamata, uz Konstances

Reiņa m. Butko-Melbard lūgumu viņas

prasības lietā pret Lavrentiju Andreja d

Butko par laulības atzīšanu par šķirtu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta pra-

sītājai nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu ilaikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība

līdz ar norakstiem.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies

personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai

^gT?^g.
10.

sept. Nš 436472/1137.
Priekšsēd. v. i. L. ?Bruemmers.

22314 Sekretāra v. S ļ

Jelgavas ajgabaitiisu nibimiias nitiia,
pamatodamās uz civil. ties. likuma 1460"
panta paziņo, ka minēta tiesa civilnoda-
ļas 1925. g. 27. augusta atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Naudītes II pien-
saimnieku sabiedrību, ievedot viņu
koopentivu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Naudītes pagastā.

Jelgavā, 14 sept. 1925. g. 12579
Reģistrācijas nodaļas pārziņa v.

J. Zvirbulis.
Sekretāra v Fr. K a p r a 1i s.

iSiai anaMtli.» rSatiiai mala.
pamatodamas uz 1923. g. 18. jūlija li-
kuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 1925. 20. augustā atklātā sēde
nolēma reģistrēt Jaunjelgavas namīpaš-
nieku biedrībuievedot viņu to biedrību
reģistra I daļa, kuram nav peļņas ie-
gūšanas mērķa

Valdes sēdeklis atrodas Jaunjelgava
Jelgavā, 1925. g 14 sept

Reģistrācijas nodalās pārzinis
12578 I- Zvirbulis.

Sekretāra v. Fr. Kapre!'

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz _ 1917. g. jūnija mēnesī Vi-
tebskā miruša Janķeļa Perlmaņa atstato
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatāriem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. t. t, pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas. Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1925. g. 12. septembri.
L Nš 1588/1925. g.

Priekšsēdētāja v. J. Zvirbulis
12398a Sekretārs Ķ. Pussais.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod-
pamatodamas uz 18. jūlija 1923. g. lik.
par biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām 17. panta paziņo,
ka minētā tiesacivilnodaļas 13

^
augusta

1925. gada atklātā sēdē nolēma re-
ģistrēt „Eķengrāves namīpašnieku bie-
drību", ievedot viņu to biedrību reģistra
pirmajā daļā, kurām nav pelņas iegūša-
nas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Eķengrāvē

Jelgavā, 1925. gada 14. septembrī.
Reģ istr. nod pārz. V. Zvirbulis.

12580 Par sekretāru F r. Kaprālis.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 1925. g 9. sep-
tembrī Emilijas Miķeļa meitas Jankovskij,
dzim. Trušinski, prasības lietā pret Pāvilu
Jura dēlu Jankovskij par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nospneda : šķirt lau-
lību, kas noslēgta Šenbergas katoļu
draudzē 1904. g. 11. janvārī starp Pāvilu
Jankovski un Emiliju Jankovski, dzim.
Trušinski,

^
atbildētāja vainas dēļ, piešķi-

rot prasītajai prāvnieku meitu Otiliju,
dzim. 19 6. g. 29 septembrī audzinā-
šanai līdz viņas pilngadībai, _ uzliekot
atbildētājam par labu prasītājai četr-
padsmit (14) lat. 47 sant. tiesas un trīs-
padsmit (13) lat. 34 sant. lietas vešanas
izdevumus.

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

Rīgā, 1925. g. 16. septembrī.
M 43c677/570.

Priekšsēd. v. i. L. Bruemmers.
12611 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Annas-
Marijas Indriķa _ m. Ū s i s (Ddis),
dzim. Toman lūgumu viņas prasjbas
lietā pret Aleksandri Pētera d. Usis
par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laika no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības, un 2
dzimšanas apliecības un Rīgas prefek-
tūras apliecības par atbildētāja bezvēsts
prombūtni līdz ar norakstiem.

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

Rīgā, 16.sept. 1925. g. 1*4366731332
Priekšsēdētaja b v. i. L. Bruemmers.
12607 Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 3. sept. 1925. g.
pamata_ uzaicina 1918. g. 17. maija
Kuldīgā mirušas Anetes M a t v ē,
dzimusi Bent mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības jeb prasības uz at-
stāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, parkurām ne-
būs paziņots tiesai minēta laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 5. sept 1925. g. Nš 932m/25.
Priekšsēdētāja b. v.

A. K i rš f e 1 d s.
12063 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 24. sept
1925. g., pulksten 10 rītā pasludinās
10. maijā 1925. g. mirušā Krista Krista
dēla Stemme testamentu.

Liepājā, 16. sept 1925. g. Ns 897-m/25
Priekšsēd. b. v. A. K i r šI e 1d s.

12583 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Priekules - Vaiņodes iec.
miertiesnesis

paziņo, ka Gregora Jūles dēla Kleina
meklēšana, par ko publicēts .Vaid
Vēstu." š. g. 162. num., izbeidzama
vainīgā atrašanās pēc.

Priekulē, 1925. g. 14. sept. t& 145.

Miertiesneša v. i. J. G e r t m a n s.
12595 Sekretāra v. i. J. P i z i k s.

Demenes pag. tiesa,
Ilūkstes apr., ar šo dara vispārībai zi-
nāmu, ka Aleksandrs Ādama d. Druss
ar sievu Sofijudzīv. šī pagasta Pokro-
pišku mājā, vēlas adoptēt sev par dēlu
savas meitas Stefānijas Bogdun, dzim.
Druss, ārlaulībā dzimušu dēlu Stepann,
dzim. II. novembrī 1921. g., piešķirot
viņam visas mantojuma tiesības un uz-
vārdu Druss.

Personām, kufām būtu kādas ierunas
šai adoptēšanas lietā, tādas pieteikt pa^.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma nodrukāšanas dienas .Val-
dības Vēstnesi" trešo reizi.

Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa
nekādas ierunas nepieņems un adoptē-
šanu apstiprinās.

Taržekā, 7. septembri 1925. g. >fe 28
2 Priekšsēdētājs K- Bumbers.

12137 Rakstvedis J Glessers.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 4. sept. apstiprināta
pirkšanas-pārdoš. liguma pamata Antons
Alekseja dēls (viņš ari Aleksandra d.)
Jūlijs (viņš ari Uljans), Aleksandra d
un Aleksejs A'ekseja d. B r e i d a k i
ieguvuši no Aleksandra Pētera d. Ta-
deuševa par Ls 300,— nekustamu īpa-
šumu 5 des. 151 kv. asia platībā, pastā-
vošu no zemniekiem pie-šķirtās šņoru
zemes Ludzas apriņķa Pildas pag. Mal-
zubu sādžas zemes robežās.

Daugavpilī, 19.25. g..15. sept. Nš 17947
Vecākā notāra vieta viņa palīgs

12593 E. Kriķis.
Sekretāra pal. p. v. i. A Neikene.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 9. septembrī ap-
stiprināta dāvināšanas Ilguma pamata
JiHis Indriķa d. R u d z a t s ieguvis no
saviem brāļiem Jāņa un Andreja Indriķa
dēla Rudzatiem par Ls 2400,— viņiem
piederošās tiesības uz 2/3 d. nekustama
īpašuma pastāvoša no zemniekiem pie-
šķirtās zemes viensētas Nš 2, platībā
6,49 des , tiesībām uz 5 des.kopīpašumā
atrodošos zemes gabalu Ns 6, kufa pla-
tība 20,1 des, tiesībām uz pusi zem.
gabalos Ns 7 — 3,30 des., Ns 10 —
1,44 des., Nš 12 — 3 des, Nš 14 —
2,28 des.,15 — 2,46 des. un Nš 16
— i 78 des zem pļavām, kuru koppla-

tībā 14,26 des. Daugavpils apriņķa.
Mežmuižas pagastā, Rudzatu sādžas
zemes robežās

Daugavpilī, 1925. g. 15. sept. J* 17949
Vecāka notāra vieta viņa palīgs

12592 E. Kriķis.
Sekretāra pal.pag, v. i. A.Neikene.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz zemkopības ministrijas lūgumu, par
zemes grāmatu reģistra ieraksta atjau-
nošanu uz Gajevas folvarku, platībā ap-
mēram 143,559 ha, atrodošos Ludzas
apriņķa, Pildas pagastā, kūja 100 ha
pārsniedzošā daļa ieskaitīta vaUts zemes
fondā uz agrārās reformas'likuma 1. daļas
2. panta un 3 panta ,e" punkta pamata,
kā Valerijas Magnusevič bijušais īpa-
šums, — uzaicina visas personas, kūjām
ir kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesī", pretējā gadi
jumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un augšminētais Gajevas
folvarks var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri ar visām attiecīgām
tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g 10. sept. Nš 17748
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

12267 Sekretārs A. Bēres.2

Rīgas apgabaltiesas
4. iec. tiesas izpildītājs;
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo .^

1) ka dēļ tekošu maksājumu piedzī-
šanas no miruša Jāņa Gaiļa manto-
juma masas par labu Rigas hipotēku
biedrībai par Ls 88 aizdevumu no
1911. g. 13. maija ar/o un izdevumiem,

saskaņa' ai Rīgas apgabaltiesas 3. civil-
nodaļas 1924. g. 25. marta pavēli
Ns 351300, 28. novembri 1925. g„
pulksten 10 rīta, Rīgas apgabaltiesas
civ Inodaļas sēžu zālē,

uz Dillēm torsiem Bārdas
Jāņa Gaiļa un Annas Amālijas Z vērt,
dzim Gail,

nekustamu īpašumu,
kurš atrodss Rīgā, Jelgavas priekš-
pilsēta. Grigora ielā Ns 9 un lapēšu
ieia, IV. hip. iec. ar zemes grāmatu
reģistra Ne 1099 (grupā 64, grunts
Ns lOSji un sastāv no Zasulauku muižas
dzimtsrentes gruntsgabala ar uz viņa
atrodošum bojaiām ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvertēts par Ls_ l40;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgfutinats ar hipotēku parādiem
par 6500 cara rbļ ;

4) ka personām, kiifas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zakgs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētam personām iegūt nekustāmo
īpašumu, un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
ties vestas Rigas-Valmieras zemesgrāmatu
nodaļā

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

Visi papīri un dokumenti, atliecoši uz
pārdodomo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas III. citilnodaļas kancleja.

.Rīgā, 16. septembrī 1925. g.
11598 . Tiesu izpild. Požariskis.

?ig&8 a^ab&itttssas . iecirkņa
tioau izpiMltājs

mslņo, ka 25. septembri 1925. %., pnlkr.
10 dienā, Rīga, El zabetei ielā Nš 55,
E. Nāgela prasības lietā, pārdos firm.
„Taitc un StoJer*_ kustamo_ mantu
sastāv-: Su no mēbelēm, klavierēm, dāmu
mēteļu drēbes un t. t. un novērtētu.
pai u» 1540.

Izzina; sarakstu, novērtējuma, kā < i
ļpskatit pārdodamo mautu, varēs pfc-
ioianas dienā uz vittas.

Rīgā, 12. septembr i 1925. g.
12597 riesa izpild. K r e b s.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

.Bti-jo, ka 24. septembrī 1925. g., pat!s'.
11 dienā, Rīga, Skolas ielā Nš 20,
H. Lautentca un sab. „A. Aronson un
Ko. prasības lietās, pārdos Arlura
Pleiifera kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, elektriska motora, lampu
sirmiem un t. t. un no/ērtētu par
Ls 685.

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

Rīgā, 5. septembrī 1925. g.
12596 Tiesu izpild. K. K r e b s.

Oto iestāžu smcCnājuml.
īiilo nodokļu i\w\m%t\

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
24. septembrī 1925. g., pulkst. 12. dienā,
Rīga, Mabu ielā Na 19, cz. 12,

pirtos GnsolKona
Šalmana Šoīoma kustamo manta, novēr-
tētu par Ls 599.95 un sastāvošu no
bufetes viņa 1923 g. ienāk, nodokļa
segšanai.

Rigā, 17. s-ptembrī 1925. g.

12644 Piedzinējs H e i b o v i č s.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g _ 10. septembri
apstiprināta pirkšanas-pardošonas līguma
pamata Nikolajs Jāņa d. P e t r o v s
ieguvis no Ivana Jēkaba d. un Annas
Grigorija m Petrovieoi par Ls 400,—
dzimtslietošan. iS tiesības uz pilsētas
gruntsgabalu 198 kv. saž. platībā ar
ēkām Daugavpilī, III iec _ 131, kvart.
Ns 7, 1it. B I, Baznīcas ielā zem polic.
Ns 91.

Daugavpjlī, 1925. g. 17. sept. Nš 17951
Vecāka notāra vieta viņa palīgs

12591 E Kriķis.
Sekretāra pal p. v i. A. Neikene.



Biržu pagastam, labis apr..
vajadzīgi

3 SKOLOTĀJI:
Bērzgaia 6-kl.pamatskol.

III. skolotus
ar pilnas pama skolas skolotāja tiesībām
muiikals, spējīgs vadīt dziedātāju kori
un pasniegt vingrošanu un

IV. skolotBjo
ar pilnas pamatskolas skolotājas tiesībām,
spējīga pasniegt zīmēšanu un rokdarbus,

Vidsala 4-kl.pamatskolai

skolotājs -pārzinis,
ar pilnas pamatskolas skolotāja tiesībām,
spējīgs vadīt dziedātāju kori un kurš
būtu sabiedrisks darbinieks.

Ka didati tiek lūgti pi-teikties (vēlams
būtu personīgi) pie Biržu pagasta pa-
domes, pagasta valdes kancleja, Biržu
pagasta Jaunnietu-Prauliņu mājus, 8 kilo-
metri no Šiliņu — šaursliežu dzelzsceļa
stacijas vēlēšanas dienā 30. septembrī
19'5. g., pulksten 12 dienā, iesniedzot
dokumentus par izglītību un līdzšinējo
darbību. Alga pēc valdīb-s noteiku-
miem ar brīvu dzīvokli, apgaismošanu
un apkurināšanu.

Biržu pag. valdē, 16. septembri 1925.g.
3 Priekšsēdētājs J. B r u t a n s.

12615 Darbvedis A. Janke vi es.

Madonas apr. priekšnieka
palīgs 1. iec.

izsludina par nederīgiem , kā nn7dētus sekošus dokumentus : u"
1) Latvijas pasi, izd. no PrauljP„,

pag. valdes 23. martā 1920 «
Nš 628 uz Annas Jāņa m.Liepint'.2) zirga pasi, izdotu Jānim Kārla *Liepiņām no Praulienas pag vmh.'
29. janvārī 1920. g. ar J* 40- s

3) Latvijas pasi, izd. Vilmai Jān,
m. Kļaviņ no Cesvaines pag vairi»!
22. jūlijā 1921. g. ar Nš 1210- es

4) Latvijas pasi , izd. no Saikavapag. valdes 10. martā 1920 g f
Nš 723 uz Edas Andža m. Aizsitaieks v5) Latvijas pasi, izd. Zinaidai Jāna
m. Liepiņ no Kalsnavas pag. vairi»*
28. aprilī 1920. g. ar Nš 379-

6) kāja _ klausības apliecību , izdotuPēterim Pētera d. Priedītim no CēsaMadonas kara apriņķa pr-ka 23. janvārī
1920. g. ar Nš 250; J "

7) Latvijas pasi, izdotu Līzei Jāzep»
m. Dundav no. Sarkaņu pag, vald«
23. martā 1920. g. ar Nš 593;

8) Latvijas pasi, izdotu Helēnai Do-nata m. Tichanovai, dzim. Rokoļ no
Rēzeknes apr. 3. iec. pol. priekšnieka
1. martā 1921 g. ar Ns 10081.

Atsaucu savus ziņojumus par sekošu
dokumentu nozaudēšanu:

1) par izsludināto .Vaid. Vēstn*
1925. g. 162. numurā Ilzes Ādama m.
Cīrul pases, izd. no Sarkaņu pag. valdes
15. februārī 1921. g. ar Ns 14S0 no-
zaudēšanu ;

2) par izsludināto „Vald. Vēsta*
1925. g. 135. numurā Jāņa Miķeļa d.
Liepiņa pases, jzd. no Madonas iec. pol
pr-ka 13. marta 1921. g. ar Nš 2737
nozaudēšanu. 12130

īiiSo nodokļu fejutuun
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 24. septembri 1925. g., pulksten
14 1ienā. Rīgā, Marijas ielā J* 72,

pārdos valraksoIISani
Drapče un Briedis kustamo mantu, no-
vt r ētu par Ls 800— un sastāvošu ao
mmora un techn. piederumi deļ viņa
1923. ģ. proc. peļņ. nod un 1923. g.
nek. īpaš. nodokļu segšanas.

Rīgā, 17. septembrī; 1925. g.
12642 Piedzinējs H e i b o v i č s

TIelo nodili departamenti
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ko
24. septembri 1925. g., pulksten 1 dienā,
Rīgi, Kr. Barona ielā Nš 8, dz. 4,

pfiiios «nMtBdDBmdi
Rubeņa Šadovska kustamo mantu, ne-
veiktu par Ls 375.— un sastāvošu no
2 skapjiem dēļ viļā 1921.—1923. g.
ienāk, nodokļu segšanai.

Rīgā, 17. septembrī 1925. g.
12645 Piedzinējs H e i b o v i č s.

Rīgas policijas I! iecirkņa
priekšnieks

p»ziņo, ka 29. s e p t e m b r ī, 1925. g.
pulksten 10 rītā, Parka ielā Ns la, dz. 1,

pantos MRfoiiianfi
Arona Kana kustamo manii, sastāvošu
no dažādām mēbelēm kopvērtībā par
Ls 209,31. 12o33

Rīgas policijas II ie;irkņ»
priekam aks

pazņokā29. septembri 1925. g, pīkst
10 ritā, Vaļņu ielā I*22, veikala

pfirdos uoirfiKsolišonfi
Ludviga Karnevāla kustamo mantu sa-
stāvošu no 2 mucājn kroiju dzeltenas
krāsas pjlveta, kopvērtībā par Ls 196,64.

12634
?' ? —1^^^—' I | 'I ???' ' ? ?!?«»?? II I III

Mm apr. priekšnieka pal. 1.te.
dara zināmu vispārībai, ka, pamatojoties
uz Ludzas apriņķa 2 iec. miertiesneša
izpildu rakstu no š. g 27. augusta ar
Nš 3335/229 1. oktobn 1915 g, pīkst.
J2 diena, Pildas pagjsta, Laizānu ciem?,

iiUi mMM
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pilsoņa
Ādama Udenkova kustarn.1 maniībi, sa-
stāvoša no

vienas aitas.
Izzināt sarakstu, novērtēju-nu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu mīs pār-
došanas dienā uz vietas.
12626 Pr-ka pal. (paraksts).

Silajāņu pagasta valde ,
Rēzeknes apr., izsludina par nederīgiem,
sekošus nozaudētus dokumentus : i) iekš-
zemes pasi N°_ 105^9 , izdotu 192) . g.
20. martā no Rēzeknes apr. 3. iec. poli-
cijas pr-ka uz Nikona Fedora d. Bai-
kova vārdu; 2) atvaļinājuma apliecību
Nš 1041, izdotu LS21. g. 23. martā no
12. Bauskas kājnieku palka komandiera
uz Stepana Lukjana d. Ribakova vārdu;
3) iekšzemes pasi Ns 8438, izdotu
1921. g. 9. martā no Rēzeknes apriņķa
3. iec. policijas pr-ka uz Konstantīna
Mitrofana d. Vorobjeva vārdu; 4) kara
kla; sības apliecību Ns 2895, izdotu
1923. g. 19. aprilī no Rēzeknes kara
apriņķa pr-ka uz limofeja Jāņa d.
Osipova vārdu ; 5) zirga_ pasi Nš 2 J2,
izdotu 1920, g- 25. jūnija uz Miroņa
Matvejeva vārdu; 6) iekšzemes pasi
Nš 1382, izdotu 1922. g. 30. septembrī
no Silajāņu pagasta valdes un kara
klausības apliecību Ns 3482, izdotu
1924. g. 2. maijā no 8. Daugavpils

kšjneku pulka komandiera uz Dimitrija
Savelija d. Semjonova vārdu; 7) zirga

" pasi Nš 42, izdotu 1920. g. 25. jūnijā
no Silajāņu pagasta valdes uz Staņi-
slava Leumana vārdu, bet pie pirkšanas
pārrakstītu uz Salimona Piruškas vārdu.

12421

Vidzemes ortller. pulKs,
Rīga, Artilērijas (bij. Huzaru) kazarmēs,
Huzaru iela š. g. 21. sept., pulksten 10,

15 armijas dienest. ne-
derīgus zirgus. i2qq'>

Silajāņu pagasta valde, Rēzeknes apr.,
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktus
par nozaudētiem, sekošus dokumentus :
1) iekšzemes pasi Ns 6238, izdotu 3. de-
cembri 1920.g. no Cēsu pilsētas policijas
un karaklausības apliecību Ns S903, iz-
dotu 14. nov. 1924. g. uz Jefima Da-
nila d. Markova vārdu; 2) iekšzemes
pasi Ns 3981, izdotu 1920. g. no Kēzeknes
apr. 3. iec. policijas priekšnieka uz Have-
Rocnla Mendela m. Škļar vārdu; 3) at-
vaļinājuma apliecību Ns 866 izdotu no
Latvijas strēlnieku pulka komandiera
4. aprilī 1921. g. uz Andreja Vasilija d.
Lukaševa vārdu; 4) karaklausības ap-
liecību Ns 2026, izdotu no Rēzeknes
kara apr. prka 18. maijā 1923. g. uz
Bojeslava Donata -d. Gajevska vārdu;
5) karaklausības apliecību Nš 2878, iz-
dotu ņo Rēzeknes kara apr. pr-ka 19. aprilī
1923. g. uz Fadeja Ķirmi d. Stepankova
vārdu; 6) iekšzemes pasi Ns4286 izdotu
22. oktobrī 1924. g; no Silajāņu pagasta
valdes uz Minaja Artemija d. Iļjina
vardu; 7) karaklausības apliec. Ns4921,
izdotu no Rēzeknes ka[a apr. pr-ka
24 aprilī 1923. g. uz Lariona uazara d.
Boļšakova vārdu; 8) iekšzemes pasi
Ns 76 i , izdotu 25 jūlijā 1921. g. no
Silajāņu pag. valdes uz Teklas Andriva
m. Skuteļ vārdu; 9) iekšzemes pasi
Ns 1575, izdotu 5. janv. 1922. g.no Sila-
jāņu pag. valdes uz Jezupa Staņis'ava
d Laizana vārdu. 124 0

Rīgas prefektūra izsludina par nederīgu
nozaudēto ieroču turēšanas atļauju
Ns 2674/19265, izdotu Jānim Jāņa d.
Dzilna, dz. Rīga, Valguma ielā Nš 29,
dz. 1. ; !2390 _

Nītaures pag. valde, Rīgas apr., iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu, savu
š. g. 4. jūnija izdoto pagaidu apliecību
Ns 115 uz atv. līdz turpm. rīk. 8. Dau-
gavpilskājn. pulka kar. Kārļa Jāņa d.
Lilje vardu. 12388

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs II iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliec, izdotu no Cēsu apr
apsardzības priekšnieka 21. okt. 1920. g.
Ns 10/J4564, uz Alfrēda Kaspara d. Vil-
ciņa vardu. 12382

Nigras pagasta valde Valkas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto zirgi
pasi, izdotu no Bi'skas pagasta valdes
ar Nš 169 uz dzeltenu ķēvi, kufs pirk-
šanas ceļā pārgājusi Jēkaba Pēlēja
dēla Graudiņa, kā pēdējā ieguvēja,
īpašumā. 1263)

Nozaudē a Polijas narinnalā pase,
izdo'.a no Polijas konsula Rīgā. f9. a<ip.
1924. g. ar Ns 1976 _P. V. 24 uz Franča
Jāzepa d. G i r s vardu. Atradējs tiek
lūgts nodot pasi Rīgas policijas 6 iec.
pārvalde, bet no viņas lietošanas
brīdināts.

Pamats: Rīgas pilsētas policijas
6 iec protokols Nš 3884, 14 septēmbī
1925. g. 12549

Martas pag. valde
ar šo izsludina par nozaudētiem un
tamdēļ nederīgiem zem?k minētos
dokumentus:

Latvijas iekšzemes pases:
1) ar Ns 1220, izd. no Rēzeknes apr..

Maltas iec. pol. pr-ka 8. oktobrī 1920.g.
uz Grigorjeva Panteleja Grigorija d. v.,
dz. 1869. g.;

2) ar Ns 9?89, izd. no turienes pat
15. janvāri 1920. g. uz Stepanova Jāņa
Vasilija d. v., dz. 1885. g ; _

3) ar Nš 6102, izd no Rēzeknes apr.
pr-ka 1. iec pol. 16. oktokrī 1920. g.
uz Bizunovas Praskovijas Lavrentija m,
dz. 1886. g.;

4) ksja klausības apliecību, izdotu no
Latviešu strēln pulka 1322. g. uz atv.
1. t. rīk. Roman.i Broņislava Antena d.
v., dz. 1893. g.

Zirgu pases:
5) ar Ns 329, izd. no šīs pag, valdes

uz Grigorjevam Pantelejam Grigorija d.
pied. zirgu;

6) uz Grigorjevam Pantelejam pied.
zirgu ar pazīmēm: ķēve 5 g. v. 142 cn»
augsta, melnas spalvas, no kur.enes
izd. pase un ar kāda Ns nav zināms un

7) uz Grincevičam Aleksandrim Kazi-
mira d. pied. zirga ar pazīmēm: ķēve
5 g. v. 151 cm augsts dūkas krasas,
pase ud no Va;kavas pag valdes
'27. oktobrī 1923. g. ar Ns 1698 uz
Mārtiņa Čerņaka v. 11921

Rēzeknes apr. priekšnieka II iec. palīgs
atsauc savu sludinājumu, iespiesta
.Valdībai Vēstnesī^ 3 septembrī iy25. g.
ar Ns 195, attiecība uz i sludinātiem par
nederīgiem dokumentiem uz Aloiza Sta-
ņislavad. Slukļi vārdu (pēc kārtas Ns 22),
jo pēdējie ir atrasti 1255i»

Rīgi*s pieie.tun izsludina pat nede-
rīgu nozaudēto dienesta apliecību a'
>6 2451, Udotu 11. aprilī 1923. g_. uz
Rīgas pils. polic. 7 iec. jaunāka kattīb-
niekīi Jāņa Maslobojeva vardu. 12462

Daugavpils muna izsludina par ntyc-

rīgu pieteiitu par nozuduša šis muita»
š. g. 18. augustā uz Miķeļa _FiļM>va>
vaidu izdoto mutiska precu pārbaudī-
šanas pieteikuma kvīti ar Nš 50/24 par
vienas ķēves rriuitošann. 1245!_

finansu ministrijas neiiešo nodokļu
departaments j aziņo, ka Pauiinei
Danden 4. decembri 1920.g.

"Ns 18139, izdotā atļauja augļu un ogu
vīnu dartivas turēšanai Cēsīs, Raunas
ielā Ns 10, pieteikta par zudušu, kadel
tāda, ja kur atrastos, uzskatama P«£
nederīgu. Nozaudētās atļaujas vieta
minētai Danden šodien izsniegts no-

raksts Ns .9717.
12621 Direktora v. L. Dīriķi*_

Dažādi slttdiaājt»ni«J

[ilīāiliiiiii*
kuri § 7, 19 jūlijā 1923. g. reģistrētos,
statūtos paredzēto solījumu par biedru-

atbildību par kases varbūtējiem ļr^
jumiem, vēl nebūtu kasei ie«niegusi, "ļ*
ar šo uzaicināti iesniegt tādu rakstisku
deklarāciju. . ,

Līdz ar to tiek biedru veriba g"«»
uz to, ka kases vispārēja biedru sapulce
nolēma biedru», ku i šo stāt tos P ieP r°"
fīto solījumu līdz 31. decembrim s.g.
mbūtu devuš, uzskatīt kā izstājušosi un
viņu biedru dalības naudu pa^fj*
tekošo rēķinu. 12616 Valdê

PMta un telegrāfa olrrodde 3o. *&&*& gadā
rallstfis&ii fronikuvenci

uz pasta, telegrāfa un telefona darbības grāmatu
un veidlapu izgatavošanu.

Tuvākas z^ņas 'zsniedz P.T. virsvaldes mater. iegād. nod. no 13—15. 12648

lisUras dzimts un maizes ceptuve,
Oskara ieli Nš 9.

Trešdien, 30. septembrī 1925. g„ pulksten 10 tītā,

pfirdos BtRlfito izsolē vairaKsolstoilem:
Apm. Apm.

1) rudzu pusgraudus ....4076 kg 6) miežu milti no putraimiem 5270 kg
2) . izsijās ........1900 , 7) . , .grūbām . . 2156 »
3) miežu sēnalas 2825 . 8) kviešu klijas, smalkas . . . 14850 ,
4) lopu milti I. lab...... 13350 , 9) kviešu klijas, rupjās . . . 7822 .
5) . . II. ......9030 .

Apskatīšasa izsoles dienā no pīkst. 9 rītā. 12647

Daugavpils muita
paziņo, ka saskaņā ar muitas lik. 494, 486, 497, 561, 565 p.p. un 562. p. pārgro-
zījumiem, šis muitas noliktavās, Muitas ielā Nš 3, š. g. 7. oktobri, pīkst. 10 no rīta,

pārdos atklātā izsolē
no īpašniekiem neizpirktas sekošas preces, kuras apskatamis izseles diena.

g.» Preču pārbaudīšanas Suma no kuras
<a , *= dokumentu Ns}^ un Preču nosaukums Skaits Svars
5* preču īpašnieks. sāksies solisana

1 17. Andreas Pole . Kakao pulvers 4 mucas 235,— Ls 282,—
2 36. Avins .... Liķiers ... 1 pud. 1,808 No nosolītās su-

mas izsolē
3 886. Lallanš . . . Liķiers ... 4 pud. 4,463
4 1. iec. akcizes valdes

akts Ns 3. Stuk-
maņu liķieru fabrika Konjaks . . 15 ka t. 277,5 Ls 1056,36

5 189. A. Miške . . Spirts ... 3« . 1463 Ls 14147,49
6 762/1010. S. Ivanovs Pasta paka . 1 paka 9,400 Ls 16,—
7 187. Ter-Jogatrmec-

janc Pasta paka . 1 . 7,900 Ls 25,50
Daugavpilī, 16 sept. 1925 g. Muitas priekšnieks V. L i e 1 m e ž s.

12619 Darbvedis V. Žmoge.

Grīvas virsmežniecība
izdos 2. oktobrī 1925. g., pīkst. 12 diena, virsmežniecības kancleja, Klotišku pusmuiža

jauktā izsolē,
ar pecizsoli 5. oktobrī 1925. g., pulkst. 12 diena , sekošus būvdarbus, (saskaņā
ar pagaidu noteikumu 2. p. par darbu izdošanu un materiālu piegādāšanu valsts

iestādēs; .Vaid. Vēstn.* 1924. g. Nš 9>>:
1) V. iec.mežziņa dzivojamās ēkas jaunbūvesdarb s; iemāks, diošbas nauda'Ls 290
2) I.iec. mežziņa dzīvojamās ēkas jaunbūves darbus; iemāks drošības nauda , 300
3) I. iec. mežziņa saimniecības ēkas jaunbūves darbus; iemāks. dro. nauda . . 150
4") I. apgaitas mežsaga dzīvojamās ēkas jaunbūves darbus; iem. d oš. n. . 160
5) II. apgaitas mežsarga dzīvojamās ēkas jaunbūves darbus; iem. droš. n . 160
6) XIV. apgait. mežsarga dzīvojamās ēkas jaunbūves darbu ; iem. dr. n. , ItO
7) XVI. apgait. mežsarga dzīvojamās ēkas jaunbūves dsrbus; iem. dr. n. , 160
8) VIII. apgait. mežsarga saimniecības ēkas jaunbūves dubus; iem. dr. n. . 100
Piezīme: Kā drošības naudu pieņems ari vērtspapīrus saskaņā ar finansu mini-

strijas paziņojumu, publicētu .Vaid. Vēstn." 1925. g. Nš 42
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar zīm gnodokli 40 nt. un uzrakstu

,Uz 2. oktobra 1925. g. būvju darbu izsoli Grīvas virsmežniecībā" un lūgumi ai
40 snt. zīmognpdokli dēļ r ielaišanas mutiskā ;solišanā iesniedzami kopā ar dro-
šības naidu līdz 2. oktobrim .1925. g., pīkst. 12 dienā, viismežniecības kancleja.

Ar izsoles noteikumiem maksas aprēķiniem un būvpliniem vr iepazīties
Grīvas vi smežnieciba Laucesas pagasta Klotišku pusmuiža un mežu departamentā
Rīgā, Kalpaka b.lv. Ns 6, dz. 10, išt. 8.
12540 Grīvas virsmežniecība.

Slokas wir$iwiežiti®ciba
pārdos mutiskā izsolē

21. oktobri 1925. g., Slokas pilsētas valdes telpās,

augošu mežu pēc platības:
II Iecirkņa mežniecībā, Slokas novadā, 20 vienības, vērtībā no Ls 85

lilz Ls 390 un Klive* novada 2 vienības, ve.tibī no Ls 184 līdz Ls 233.
III iecirkņa mežniecībā, Klīves novada, 21 vien bas, vērtībā noLs 147

līdz Ls 841.
Izsole sāksies pulksten 12 diena.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības

pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Dubultos un pārdodamais mežs

apskatāms uz vietas pie attiecīgiem mežziņiem.
12475 floftas girsmežiiiccffeo.

Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļai
vajadzīgas 2500 gab. dzelzs skārda plātnes

elektrisko skaitītāju piestiprināšanai. Piedāvājumi aplikti ar attiecīgu zīmogno-
dokli slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Skārda plātnes* iesniedzami līdz 22. septem-
brim 1925. g., pulksten 12 dienā, Basteja bulv. J* 10 sekretāram,

Paraugs apskatāms turpat istabā Nš 3. 12572

Itiptefti Vilsts UpogralIlB. ~

Saukas virsmežniec ba
pārdos mutiskā izsolē

26. oktobri 1925. gadā, Neretas pagasta valdes telpās,
augošu mežu pēc platības un celmu skaita.

I. iecirkņa mežniecības Jaunās muižas, Pilkalnes un Liel-Mētneles n.vados,
pavisam 43 vienības, vērtībā no Ls 15 lds Ls 1167.

* IV. iecirkņa mežniecības Neretas novadā, pavisam 33 vienības, vērtībā ne
Ls 42 līdz Ls 481.

Izsole sāksies pulkstei 12 diena.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-

šības naudas no novērtētīs sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz lu°/c
no pilnis nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kāndejā un pie iecirkņu mežziņiem.
12463 Saufttu* nirsmežsitecffeo.

Kooperatīvu un sabiedrisku iestāžu darbinieku
slimo kases

pllnoornleku vēlēšanas notika i i 8. septemDrr.
Galīgie rezultāti konstatēti š g. 11. septembrī un 14. septembri izziņo

pa darba vietām. Darba vietu vides, kas nebūtu saņēmušas min. paziņos
tādu var saņemt slimo kāss birojā. ,12617 Valde.

M isdokli Separlaisaia
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
24. septembrī 1925. g., pulksten 16 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā Nš 70b, dz. 1

tāltidl Rb'UBUi
Tuva Mozus d. Lifšca kustamo _ mantu,
novērtētu par Ls 558 — un sastāvošu no
dažādām mēbelēm, viņa

^
1921. gada

prec. peļņas nodokļu segšanai.
Rīgā, 17. septembri 1925. g.

12641 Piedzinējs Heibovičš.

M īsiiili iiiiiiiiiiii
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
k& 22. septembri 1925. g., pulkst. 14 dienā,
Rīgā, Marijas iela Nš 22, di. 9,

pārdos tfksolīiana
Lejas Pizovs kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 685— un sastāvošu no
mēbelēm dēļ viņa 1921. g. ienākuma
nod. un 1921./22. g. proc. peļņas nod.
segšanas.

Rīgā, 17. septembri 1925. g.
12643 Piedzinējs Heibovičš.
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