
Rgzeknes apriņķa sadalīšana divos pamat
skolu inspektoru iecirkņos.

Valdības rīkojami un pavēles
Lēmums Nr. P2796

1925. g. 18. septembri.

Sidalu Rēzeknes apriņķi divos pamat-
skolu inspektora iecirkņos.

I iecirknis:
Rēzeknes_ pilsēta un Barkavas, Gaiga-

lavas, Dricenu, Makašenu, Sakstigalas,
Ozolmuižas, Varakļānu un Viļēnu pagasts,

II iecirknis:
Atašienes, Bērzgala, Bukmuižas, Kau-

natas, Andrupenes, Rēznas, Maltas, Ru-
žinas, Stirnienes, Silajāņu un Vidsmui-
žas pagasti.
Šis lēmums stājas sākot ar viņa iz-

ziņošanu 1924 g, 19. jūnijā Ns A 1520
lēmuma vietā.

Izglītības ministrs A r v. Kalniņš.
Virsvaldes direktors Reinis Liepiņš
Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

Valdības iestāžu paziņojumi
Dzelzsceļu virsvaldes paziņojums

Aivieksfas upes tilta pārbūves dēļ otr-
dien, ī!2. septembri, pasažieru vilciens
J& 37, kurš no Krusiplls atiet pulksten
9,10 un pienāk Rīgā pulksten 13.05,mī-
lētā dienā starp Krustpili un Pļaviņām
atcelts, bet tas 22/9 aties no Pļaviņām
iz Rīgu pēc pastāvoša saraksta, t. i.
pulksten 9.37.
Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

T, utas labklājības ministrijas
uzaicinājums

?isām valsts, pašvaldības un
privātām iestādēm.

Tautas labklājības ministrija uzaicina
visas valsts, pašvaldības un privātas iestā-
des, kā ari uzņēmumus griezties vaja-
dzības gadījumā ar pieprasījumiem pec
darba spēka pie Rīgas pilsētas
valdes darba apgādes, Torņa
ielā Ns 4, tālruņi: 563 un 564.
Uz š. g. 16. septembri darba apgādē bija

«ekošs skaits bezdarbnieku:
Sievietes:

Pārtikas un narkot. vielu
strādnieces .... —

Tekstilstrādnieces . . .
Kaitonaža strādnieces . 4
Higiēnas strādnieces. . 4
Apģērbu strādnieces . . 13
Mājkalpotājas .... 46
Laukstrādnieces . . .
Kantora darbinieces . . 40
Tirdzniecības kalpotājas —
Ķīmiskās rūpn. strādniec. —
Nekvalificētasstrādnieces 127
Citos arodos .... 16
Pusaudži.... . 6

Kopā . 263
Vīrieši:

Metalstrādnieki. ... 49
Tekstilstrādnieki . ? ~
Kokstrādnieki .... 4
Pārtikas un narkot. vielu

strādnieki JBūvstrādnieki .... ... 28
Transportstrādnieki .
Tirdzniecības kalpotāji . —
Kantora darbinieki.*Laukstrādnieki ... . ~~
Mājkalpotāji. . ' . • >
Nekvalificēti strādnieki . 10»
Citos arodos . . .**
Pusaudži . . . j__l___J?

Kopā . 232

Kas attiecas uz grāmatrūpnieclbas
strādniekiem, Rīgas grāmatrūpniecības
darba apgādē reģistrēti uz 16. septembri un
vajadzības gadījumā no minētās apgādes
(Lāčplēša ielā 43/45) pieprasāmi sekošie
arodstradnieki:

vīriell sievietes
Burtliči 21 2
Tipogrāfijas iespiedēji 1 —
Litogrāfijas , 4 —
Grāmatsējēji. ... 13 —
Cinkografi .... 2 —
Linētaji 1 —
Korektori..... 1 1
Stereotiperi .... 1 —
Kantoristi .... — 1
Litografi ..... — — .
Burtu lējēji ....— —
Ielaidējas — 11
Sietuves strādnieces . — 21
Palīgstrādnieki . . . 8 47

Kopā . 52 83
Pavisam 135 bezdarbnieki.

Uzaicinājums.
Valsts Vidsmuižas laukkoplbas izmē-

ģinājumu stacijai (Latgalē) vajadzīgs
darbvedis' grāseatvedis.

Kandidāti tiek uzaicināti 1 nedēļas
laikā, skaitot no šā uzaicinājuma iespie
šanas „Valdibas Vēstnesi", iesniegt lū-
gumrakstus lauksaimniecības pārvaldei,
nomaksātus ar 80 sant zīmegnodpkli.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 227.

(3. turpinājums un beigas.)*)

15533. Prenclau, Ansis Oskara dēls,
dzimis 1903. g., dzīve» vieta Vācijā. —

Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925.g.
29. jūlija raksts zem Ns 49486 (2-IX 25),
par atraušanos no karaklausības izpil-
dīšanas. — Apcietināt.

15534. Pavar, Lilija Andreja meita,
dzimusi 1897. g. 5. janvāri, piederīga
pie Rīgas apriņķa, Kastranes pagasta,
agrāk dzivoj. Ūnijas ielā Ns 47, dz. 2. —
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925. g.
21. augusta raksts Ns 489 (29-VIII-25),
no 1925. g. 1. aprija izvairās no ārsta
kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

15535. Puren (Furin), Olga Jāņa m.,

agrāk dzlv. Rīgā, Slmaņa iela Ns 14/16
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925. g. 12 augusta raksts
Ns 12152/24. (20-VIII-25), saskaņā ar
dzelzsceļu policijas Rīgas nod. rakstu
Ns 6371 no 1924 g. 4. novembra pie-
dzen. Ls 1 soda nauda par braukšanu
bez biļetes vilcienā. — Paziņot meklē-
tājam.

15536. Prigožanski, Hanna Ābrama
m,, 25 g. v, Latvijas pavalstniece, agrāk
dzīv. Rīgā, Marijas ielā Ns 5, dz. 21. —
Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1925. g.
29 augusta raksts Ns 6493(3-IX-25), sod.
no prefekta ar Ls 5. — Paziņot meklē-
tājam.

15537. Pastnieks, Eduards, apmēram
45 gadus vecs, kurpnieks, strādājis pie
Tomsona Vidzemes šosejā Ns 21, dz. 9

(tuvāku ziņu nav). — Kriminālās pār-
valdes Rīgas nodaļas priekšnieka 1925. g.

21. augusta raksts (28-VIII-25), apvainots
zādzībā. — Apcietināt.

15538 Pauder, Antonija Andreja m.,

dzimusi 1902. g. 10. janvārī, piederīga

pie Annas pag., Valkas apr. - Rīgas

7. iec. miertiesu. 1925. g. 19. augusta
raksts Ns 1607 (29-VIII-25), apvainota uz

sod. lik. 51. un 531. p. 2. d. - Raztņot
dzīves vietu.

15539. . Romaao, Luidg i Bjadzo dcs,

28 g. veis, Itālijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā. Grand Hotel, Gogoļa

ielā N° 5. — Rīgas pilsētas 9. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 18. augusta raksts

Ns 939 (29 VIII 25), apvainots sodu lik.
~^~ikat .Valdības Vēstneša' š. g. 208. numurā.

335. un 591. p. — Apcietināt un ievietot

to centrālcietumā, par ko paziņot me-
klētājam.

15540. Reichnels, Bērs Hermaņa d.,
dzimis 1904. g,, dzīves vieta Vācijā,
Lambrechtā (Pfalc). — Rīgas kara apr.
priekšnieka 1925. g. 29. jūlija raksts
Ns 49486 (29-VIII 25), par atraušanos
no karaklausības izpildīšanas. — Ap-
cietināt.

15541. Reinbergs, Morics Nikolaja d.,
dzim. 1904. g,, dzlv. vieta Polijā, Lodzā.
— Tas pats.

15542. Rozlts, Eduards Friča d., dzim.
1904. g., dziv. vieta uz S/S « Skauts". —
Tas pats.

15543. Remens, Jakobs Izraēla d.,
dzim. 1902. g., dzlv. vieta Rīgā, Gogoļa
ielā Ns 6, dz. 18. — Tas pats.

15544. Rivošs, Aleksandrs, dzim.

1899. g., dzlv. vieta Vācijā. — Tas pats.
15545. Reķis, Antons Anša d., dzim.

1900. g., dzlv. vieta Vācijā. — Tas pats.
15546. Redlichs,Volfgangs Aleksandra

d., dzim. 1901. g., dzlv. vieta Vācijā. —
Tas pats.

15547. Ramms, Aleksandrs Eduarda
d., dzim. 1902. g., dzlv. vieta Vācijā. —
Tas pats.

15548. Repša, Konstantīns Alfonsa d.,
37 g v., pied. pie Pildas pag., Ludzas
apriņķa. — Ludzas apr. 2. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 23. augusta raksts
Ns 3277 (3-IX-25). uz sod. lik. 138. p.
sod. ar Ls 5 jeb 2 dienām aresta. —
Izpildīt spriedumu un ziņot par izpildīšanu.

15549. Rittoffs, Izaks Meiera d., dzim.
1903. g,, dzīv. vietaVācijā, Stralitc-Alt. —
Rīgas kara apr. priekšnieka 1925. g.
29. jūlija raksts zem Ns 49486 (31-V1I1-25),
par atraušanos no karaklausības izpildī-
šanas. — Apcietināt.

15550. Rube, Jānis Jāņa d, 18 g. v,
kurlmēms, maza auguma, kalsnējs, tumsu
seju, brūnām acīm, tumšiem matiem,
dzīv. Popova ielā Ns 3a, dz. 118. —
Rīgas 7. policijas iec. priekšn. 1925. g.
18. augusta telefonograma Ns 256/379
(31-VIII-25), 1925. g. 17. augustā izgājis
no mājām un līdz šim nav atgriezies. —
Ziņot meklētājam.

15551. Steins, Mendels Mansteina d.,
dzimis 1902. g. dzīves vieta Vācijā,
Berlinē. — Rīgas kara apriņķa priekš-
nieka 1925. g. 29. jūlija raksts .Ns 49486
(MX-25), par atraušanos nokaraklausības
izpildīšanas. — Apcietināt.

15552. Strauss, Nikolajs - Fridrichs Vil-
helma d., dzimis 1904. g„ dzīves vieta
Vācijā. — Rīgas kāja aptiņķa priekšnieka
1925. g. 29. jūlija raksts Ns 49486
(IJX-25), par atraušanos no kara klau-
sības izpildīšanas. — Apcietināt.

15553. Zflgozda, Kārlis Pētera dēls,
dzimis 1904. g., dzīves vieta Vācijā. —
Tas pats.

15554. Strods, Arvīds Gabrieļa dēls,
dzim. 1899. g., dzīves vieta Rīgā, Ģer-
trūdes ielā Ns 56, dz. 7. — Tas pats.

15555. Slaks, Meiers Judasa dēls,

dzim. 1901. g., dzīves vieta Rīgā, Stabu
ielā Ns 73, dz. 13. — Tas pats

15556. Sīka, Valters Paula dēls, dzim.
1901. g., dzīv. vieta Rīgā, Bruņinieku
ielā Ns 151, dz. 6. — Tas pats

15557. Svinka, Vilis Otto d„ dzim.
1902. g„ dzīves vieta Rīgā, Lāčplēša
ielā Ns 53, dz. 31. — Tas pats.

15558. Solovjevs, Platons Fimona d.,
55 g. v., pied. pie Rēzeknes apr., Ma-
kašānu pag, 1. Garanču ciemā, kur ari
līdz 1925. g. janvāra mēn. dzīvojis. —
Rēzeknes apriņķa 3. iec. miertiesneša
1925. g. 20. augasta raksis Ns 1295
(MX-25). sod. vz sod. lik. 262 p. pam.
ar Ls 10 vai maksāt nespešanas gadī-
jumā ar arestu uz trīs dienām. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

15559. Šiliņš, Pēteris-Adolfs Gustava
d., (tuvāku ziņu nav). — Fin min. ne-
tiešo nodokļu depari. 1925. g. 18. aug.

raksts Ns 18032 (3-IX-25), dēļ depart.
lēmuma pasludināšanas par viņa sodīs,
par Latvijas akcizes sod. lik. 33. p.
pārkāpumu. — Paziņot dzīves vietu.

15560. Zacharovs, Broņislavs Ludviga
d., pied. pie Vaivodes pag., Rēzeknes
apr., agr. dzīv. m. Vējazaķu salā Ns 5,
dz. 4. — Rīgas pol. 5, iec. priekšn.
1925. g. 25. augusta raksts Ns 9750
(3-IX-25), nav izpildījis karaklausības
lik. 98. p. — Paziņot dzīves vietu.

15561. Seka, Kārlis Kārļa d., 49 g.
vecs, agrāk dzīv. Rīgā, Marijas ielā Ns 5,
dz. 18. — Rīgas pils. 9. iec. miertiesu.
1925. g. 24. aug. raksts Ns 175 (3-IX-25),
apv. uz sod. lik. 177. p. 1. pkt. p. —
Paziņot dzīves vietu.

15562. Susla, dzim. Krievin, Lucija-
Zelma Andreja m., 30 g. v., pied. pie
Bornsmindes pag., agrāk dzīvojusi Me-
žotnes pag., Bauskas apriņķi. — Bauskas
apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
20. augusta raksts Ns 358 (3-lX-25), apv.
uz sod. lik 272. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

15563. Skudra, Teodors Franča dēls,
26 g. vecs, pied. pie Limbažiem, agrāk
dzīvojis Rīgā, Čiekurkalnā, I Gara līnijā
Ns 26a, dzīv. 17. — Rīgas 13, mierties-
neša 1925. g. 25. augusta raksts N» 462
(3-IX-2% apv. uz sod. lik. 138. p. p. —
Paziņot *l|īves vietu.

15564. Zalomonovs, Markus Hirša d,
dzim. 1899 g., dzīv. vieta Vicijā, Stera-
bergā. — Rīgas ki<pi aoTrņķa-: priekš-
nieka 1925. g. 29. jūlija raksts Ns 49485
(MX-25), par atraušanos no karaklausī-
ba' - izpildīšanas. — Apcietināt.

15565. Zandbergs, Osips Motseja d ,
dzim. 1900. g., dziv. vieta Vācijā. —
Tas pats.

15566. Zalcmans, Haralds Jāņa d.,
dzim. 1902. g, dzīv. vieta Vācijā. —
Tas pats.

15567. Zaks, Meirams Josela' d.,
dzim, 3902. g., dzīv. vieta Francijā, Pa-
rize. — Tas pats.

15568 Stankevič, Anastasija Daniela
m., 56 g. veca, bij. Krievijas pav., bez
noteiktas dzīves vietas. — Rīgas pref.
3. nodaļas 1925. g. 25. augusta raksts
Ns 6268/25 (2-IX-25), piedzenami' Ls 41
vizu nodokļa. — Paziņot meklētājam.

15569. Zandete, Jānis Jāņa d., 27 g.
vecs, pied. pie Cēsu apr., Sermuižas pag.,
agrāk dzīv. Rīgā, Popova ielā Ns 3 ~a,
dz. 36. — Rīgas pils. 3. iec. miertiesn.
1925. g. 25. aug. raksts Ns 529 (2-IX-25),
apv. uz sod. lik. 204. 1. p. p. — Paziņot
dzīves viet;

15570. Šiliņš - Melders, Aleksandrs
Līzes d., dzim. 1870. g. 15. maijā, pase
izdota no Ilūkstes apriņķa priekšnieka
palīga 2. Iecirkņa 1920 ģ. 2. jul. Ns 35.
— Ilūkstes apriņķa priekšnieka 1925. g.
27. aug raksts Ns 1988/11, 1991/11,
1983 II (2-IX-25), pase Ns ; J5 izdota uz
nepietiekošu dokumentu pamata, pie-
prasīt apliecības par piederību un,
vecumu. — Paziņot dzīves vietu.

15571. Zandels, Jānis Jāņa d., dzim.
1893. g. 21. maijā, pied. pie Sermuižu
pag., Cēsu apr, pēdējā dzīves vieta
RīgāPopova ielā Ns 3a, latvietis, ne-
precējies. — Rīgas policijas 7. iecirkņa
priekšnieka 1925. g. 22 augusta raksts
Ns 30295 (I-IK-25), sod no Rīgas 3. iec.
miertiesneša ar Ls 80,— vai mēnesi
aresta. — Ziņot minētam miertiesnesim.

15o72. Sjmanis, Augusts (jauns)„
mazā auguma, ģērbies pelēkās drēbēs,
č.gans, tuvāku ziņu nav. — Rūjienas
iecirkņa policijas priekšnieka 1925. g.
6. augusta raksts Ns 5219 (14-VI1I-25),
apvainots zādzībā. — Apcietināt.

15573. Stepčeako, Gavrils Jegora d.,
dzimis 1S9D, g. 2. jūlijā, piederīgs pie
Janovoles pagasta, Ludzas apriņķī,
pareizticīgs, pase Ns 2358 no Janovoles
pagasta valdes. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas priekšnieka raksts nu

Dīksi par .Valdības Vēstnesi* sākot no I. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

ļg, i mēnesi 1 uts 60 sant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

pjf l mēnesi 1 iats 80 sant.
ļļi atsevišķu numuru: saņemot

ekspedicija
^
......_ , g .

pie atkalpārdevējiem — . 7 m

Mn 910

Latvijas valdības *>&» oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

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

^?_ t?

svētdienas un svētkudtenas

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

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



1925. g. 24. augusta (31-VIII-25), ap-
vainots piesavināšanā. — Apcietināt.

15574. Širmans, Ansis Jūles dēls,
21 g. vecs, piederīgs pie Talsu pilētas,
pēdējā dzīves vieta Jaunpagasta p;>gastā,
čigāns. — Kandavas iecirkņa miertiesneša
1925. g. 4. augusta raksts Ns 188
(13-VIII-25), apvainots uz sodu lik.
138. p. — Paziņot dzīves vietu.

15575. ŠSnfelds, Bernhards, dzimis
1900. g„ dzīves vieta Vācijā, Berlinē. —
Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
29. jūlija raksts Ns 49486' (I-IX-25), par
atraušanos no karaklausības izpildīšanas.
— Apcietināt.

15576. Šnidtke, Benno Jēkaba d.,
dzim. 1900. g., dzīv. vieta Vācijā. —
Tas pats.

15577. Šulmans, Vladimirs, dzim.
1902. g.^zīv. vieta Vācijā, Berlinē. —
Tas pats.

15578. Šultcs, Arnolds Augusta d.,
dzim. 1902. g., dzīv. j vieta Vācijā. —
Tas pats.

15579. Šeinkers, Izaks Mendela d.,
dzim. 1902. g., dzīv. vieta Vācijā, Jenā.
— Tas pats.

15580. Šultc?, Fēlikss Eduarda d.,
dzim. 1903. g, dzlv. vieta Vācijā, Frank-
furt a/M. — Tas pats.

15581. Švarcs, Arturs Maksa d,, 34 g.
vecs, bij. Krievijas pav., vācietis, maiz-
nieks-konditors, agrāk dziv. Rūjienā, pēc
tam pārgājis uz Valmieru un Cēsim. —
Valmieras apr. 4. iec. miertiesu. 1925.g.
19. aug. raksts Ns 137 (l-IX-25), apv.
sod. lik. 581. p. 1. d. un 51. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

15582. Šcerbinskaja, Konstancija Ivana
meita, dzim 1903. g. 26. novembri,
Kaunas gub., bez noteiktas dzīves vie-
tas, pēc nodarbošanās prostituētā. —
Rīgas 13. iec. miertiesneša 1925. g.
25. augusta raksts No.462 (3-lX-25), apv.
uz sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves
vietu.

15583. Šukels, Ignats Kaetana dēls,
dzim. 1882. g., pied. pie Daugavpils apr,
Pustinas pag., 1925. g. maija mēn. dzī-
vojis Rīgā, Dzirnavas ielā Ns 12, dz. 1.
— Daugavpils apr. 7. iecirkņa mierties-
nieša 1925. g. 15. augusta raksts Ns2745
(29-VIII-25), apv. sod. lik. 138 p. —
Paziņot dzīves vietu.

15584. Šrnaukstels, Ignats Antona d.,
39 g. v,, Latvijas pavalstu., dzīves vieta
Rīgā, Hapsales ielā Ns 7, dzlv. 10. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
25. augusta raksts Ns 3047 (2-IX-25),
sod. no prefekta ar Ls 20 vai 5 dienām
aresta. ?— Paziņot meklētājam.

15585. Škille, Oskars Juliusa d., dzim.
1899. g. 19. maijā, pied. pie Tukuma
pilsētas, latvietis, luterticīgs, sulainis,
pēdējā dzīves vieta Rīgā, Marijas ielā
Ns 17. — Rīgas policijas 7. iec. priekš-
nieka 1925. g, 22. augusta raketsNs 30441
(31-VIII-25), sod. no Rīgas 1. iecirkņa
miertiesneša ar ls 15 vai 4 dienām
aresta. — Z'ņot minētam miertiesnesim.

15586. Tiltiņš, Eduards Kārļa d.,
ddm. 1902, g, dzīves vieta Vācijā. —
Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
29. jūlija raksts Ns 49486 (l-IX-25), par
atraušanos no kara klausības izpildīša-
nas. — Apcietināt.

15587. Taubkins, Velis Berka d.,
dzim. 1902. g, dzīves vieta Vācijā. —
Tas pats.

15588. Tovtkevičs, Jānis Jāņa d^,
dzimis 1893. g., dzīvei vieta Polija,
Viļņā. — Tas pats.

15589. Tumarinsons, Movša Josela d.,
dzim. 1903. g., dzīves vieta Vācijā,
Neustrabitz. — Tas pats.

15590. Tālbergs, Kārlis Kātļa d.,
dzimis 1901. g., dzīves vieta Rīgā, Brī-
vības ielā Ns 126, dz. 5. — Tas pats.

15591. Tomarčenko, Mozus Peizaka
d., dzim. 1901. g., dzīves vieta Rīgā,
Strēlnieku ielā Ns 9, dz. 5. — Tes pats.

15592. Tarvan, Rozālija, apmēram
17 gadus veca, piederīga pie Lipnas
pag.. Jaunlatgales apr. (tuvāku ziņu nav).
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
priekšnieka raksts 1925. g. 27. augusta
(29-V1II-25), apvainota piesavināšanā. —
Apcietināt.

15593. Ūdens, Solomons, dz. 1902. g.,
dzīves vieta Vācijā. — Rīgas kara ap-
riņķa priekšnieka 1925. g. 29. jūlija raksts
Ns 49486 (2-lX 25), par atraušanos no
karaklausības izpildīšanas. — Apcietināt.

15594. Udris, Arturs Jāņa dēls. —
dzimis 1901., g., dzīves vieta Rīgā,
Vidzemes šosejā Ne 74. — Tas pats.

15595 Ufers, Etr.ils Kārļa dēls, dzimis
1S04. g., piederīgs pie Rīgas pilsētas,
agrāk dzīvojis Rumpmuižas ielā Ns 18,
dz. 13. — Rīgas 13. iecirkņa mierties-

neša 1925. g. 25. augusta raksts Ns 317

(3-DC-25), apvainots sodu lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

15596. Užans, Jānis Miķeļa d., 62 g.
vecs, piedeiīgs pie Iiūkstes apr., Sventes
pagasta. — Daugavpils apriņķa 1. iec.
miertiesneša 1925. g. 18. augusta raksts
Ns 237/Kr (I-IX-25), apvainots sodu lik.
581. p. 1. d. — Ievietot Daugavpils
cietumā, ieskaitot meklētāja rīcībā.

15597. Voišvillo, Ignats Aleksandra d.,
dzim. 1877. g. 12. maijā, katoļticīgs,
neprecējies, pied. pie Žeimas pag.,
Šauļu apr., Lietavas pav., Lietavas ār-
zemes pase Ns 309, izdota 1925. g.
3. martā no Lietavas priekšstāvniecības
Latvijā. Uzturas atļauja Ns 1821, izdota
1925. g. 10. jun. no Rīgas prefekta. —
Rīgas policijas 3. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 26. augusta raksts Ns 23302
(3-IX-25), sask. ar 11. iec. miertiesneša
1925. g. 27. febr. izpildu rakstu Ns 576,
pēc sod. lik. 262. p. 1. d. un 284. p.
ar Ls 10,— vai 3 dienām aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

15598. Verners, Krišjānis Jāņa d.,
66 g. v., pied. pie Auces pag., agrāk
dzlv. Kuldīgā, Striķu ielā Ns 1. — Talsu
iec miertiesneša 1925. g. 8. aug. raksts
Ns 597 (3-IX-25), apv. uz sod. fc lik.
284 p. p. — Paziņot dzīves vietu.

15599. Volont, dzim. Urč, Anete Jā-
zepa m., 19 g. v., Latvijas pilsone. —
Rīgas 11. iec. miertiesneša 1925. g.
21. augusta raksts Ne 939 (28-VIII-25),
apv. sod. lik. 528. p. — Paziņot dzīves
vietu.

15600. Vasiljevs, Matvejs Feodora d.,
apm. 20 g._v„ pied. pie Majinovas pag.,
Rubinski sādžas. — Kriminālās pārval-
des Rīgas nodaļas priekšnieka raksts
1925. ģ. 24. augustā (31-VIII-25), apvai
nots zādzībā. — Apcietināt.

Pārlabojums. «Valdības Vēst-
neša" 20. numurā 1922. g. mekl.
pērs. saraksta Ns 32 kārtas Ns 3291
meklējamā pareizais uzvārds ir
Gertmans.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
Tīfentāts.

Darbveža vietā P. Ķ i e p e.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Noteikumi
par uzņemšanu Kuldīgas pilsētas

slimnīca.
, Pieņemti pilsētas domes 1925. g.

18. augusta sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta 1925. g. 5. septembra

rakstu Hs 106681.

1. Kuldīgas pilsētas slimnīca ir Kul-
dīgas pilsētas iedzīvotāju un, ja ir brīvas
vietas, ari apriņķa iedzīvotāju ārstēšanai.

2. Slimnieki jāuzņem katrā laikā.
3. Slimnieki jāizlaiž no slimnīcas

tikai tad, ja ārsts tos atzīst par vese-
liem, izņemot gadījumus, kad izlaišanu
prasa pats slimnieks, kas neslimo ar lip'gu
slimību. Pēdējā gadījumā slimniekam
jāparakstās, ka viņš izlaists pret ārsta
ieteikšanu.

4. Iestājoties slimnīcā, slimniekam vai
viņa ievietotajam jāiesniedz slimnīcas
administrācijai pietiekoši pierādījumi par
slimnieka personību, pavalstniecību un
pastāvīgo dzīves vietu un jānokārto ārstē-
šanas maksas jautājums. No šiem pie-
nākumiem var atsvabināt slimniekus, kas
saslimšanas dēl atrodas dzīvības brie-

smās un apdraud citus pilsoņus.
Šādcs gadījumos slimnieku uzņem ne-
kavēti, bet par šo jautājumu ātru no>
kārtošanu gādā elimnicas administrācija.

5. Par ārstēšanu un uzturēšanu jā-
maksā pēc Kuldīgas pilsētas domes vai
valdes apstiprinātas takses.

6. Ārstēšanas maksa jāiemaksā ne
vairāk kā par divi nedēļām uz priekšu
pie ilgstošāni slimībām un ne vairāk kā
par pusi no paredzamā slimošanas laika
pie parastajām slimībām un jāparaksta
solījums par visu turpmāko izdevumu
segšanu. Maksāt nespējīgiem, kuri ne-
dzīvo Kuldīgas pilsētā, solījuma rakstam
jābūt izdotam no attiecīgas pašvaldības,
bet ārzemniekiem no attiecīgas valsts
priekšniecības.

7. Par laikā nenomaksātu ārstēšanas
maksu ņemama soda nauds 1% ap
mērā, pie kam nepilns mēnesis skaitāms
par pilnu.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 1925. g.
1. oktobri.

Kuldīgā, 1925. g. 12. septembri.
i Kuldīgas pilsētas valde.

Jaunas valstis
Lletava.

Sarunu lietā ar Poliju izcēlusies
kabineta krize.

Kaunā, 19. septembrī. Šodien
pulksten 9 notika ārkārtēja Lieta-
vas ministru kabineta sēde.
Apsprieda stāvokli, kāds radies pēc tam,
kad svarīgas ministru kabi-
neta instrukcijas Lietavas
delegācijai Kopenhāgenā sava
laikā nesasniedza delegāciju,
kādēļ tā, parakstīdama sa-
runu protokolus, aizgājusi
tālāk nekā to atļauj mi-
nistru kabineta viedoklis.
Sakarā ar to apsprieda ārlietu ministra
Čarņecka demisijas rakstu. Ministru
kabinets nolēma atlūgties
pilnā sastāvā. Tūliņ pēc kabineta
sēdes ministru prezidents un finansu
ministrs Petrulis iesniedza valsts prezi-
dentam visa kabineta demisijas rakstu.

Valdības koalīcijas partiju — kristīgo
demokrātu, zemnieku savienības un darba
federācijas — centrālkomitejas steidzoši
sasauc sēdes. LTA.

Ārzemes

Vācu novērtēšanas likuma tuvākie
termiņi.

(Vācu sūtniecības oficiels paskaidrojums.)

Pēc vācu š. g. 16. jūlija novērtēšanas
likuma (Reichsgesetzblalt 1 Seite 17)
hipotēkas, grunts- un renšu parādus,
reilnodevas, kuģu un ceļu ķīlu tiesības
novērtē uz 25% no viņu zelta vērtības.
Par jau nomaksātām hipotēkām pie-
teikšana izdarāma vispārini pie pienā-
cīgās iecirkņa tiesas (Amtsgericht) līdz
1926. g. 1. janvārim. Ievērojot sevišķās
grūtības šai laukā, ieteicams griezties
pēc padoma pie kāda vācu advokāta.

Rūpniecību obligācijas novērtē principā
uz 15% no viņu zelta vērtības. Te
bauda sevišķas tiesības tā sauktie vec-
īpašnieki, kuriem obligācijas vajaga būt
ieguvušiem jau priekš i920. g. 1. jūlija,
vai ari pēc likuma veclpašniekiem lī-
dzīgās tiesībās nostādīti gadījumi (pie-
mēram mantošanas gadījumi). Vectiesibu
pieteikšanas termiņi notek Eiropā dzīvo-
jošiem kreditoriem pēc mēneša, kad
parādnieks izlaidis uzsaukumu; kredi-
toriem, kas dzīvo ārpus Eiropas, nolikts
4 mēnešu garš termiņš. Vācu parād-
niekiem pēc likuma veclpašnieki jāuz-
aicina vēlākais līdz 1925. g. 30 sep-
tembrim. Priekš kreditoriem būtu liet-
derīgāki nenogaidīt uzsaukumu, bet
tūliņ pieteikt savu prasību parādniekam.
Pieteicot jāpieliek klāt depo zīmes,
kā ari pierādījumi par vecpiederumu.
Zināmos gadījumos var novērtēt
ari tādas obligācijas, kas jau izlozētas
vai uzteiktas. Ja Šādus papīrus īpaš-
nieks nodevis jau kādā baukā, kura uz-
ņēmusies priekš emisijas firmas izlozēšanu
vai uzteikšanu, tad šai bankā jāiesniedz
savi pieprasījumi līdz š. g. 30. sept
vai ārpus Eiropas dzīvojošiem līdz
1925. g. 31. decembrim, un, ja attiecīgā
persona ir veclpašnieks, tai reizē šai
bankaijāuzdod tūliņ papīrus viņa uz-
devumā piesūtīt emisijas firmai, lai
varētu izdarīt viņa vecipašuma pie-
teikšanu. Bet bez tam veclpašums tieši
jāpieteic rūpniecības firmai.

Pie komunalsaimniecību ierīkojumu
ķīlu zīmēm, krājnoguldījumiem, apdroši-
nājumiem un parādu nodokļiem termiņi
šimbrīžam vēl nav noteikti.

Pie valsts- un komunalaizņēmumiem
termiņi līdz šim noteikti tikai vec-
ipašuma pieteikšanai par Vācijā atro-
došo valsts aizņēmumu, un proti no
1925. g. 5. oktobra līdz 1926.g. 29. febr.
Ārzemēm šie termiņi vel nav noteikti.
Ārzemju apvidos, kur novietoti lielāki
aizņēmumi, valsts aizņēmumu nokārto-
šanas labad valdība izsūtīs sevišķus
komisārus.

____
Ri ga*

Raiņa jubilejas komitejas

sēde notiek pirmdien, pulksten 12 dienā,
Nacionālā teātri. Uz sēdi uzaicina Dailes
teātra un Rakstnieku un Aktieru arod-
biedrību priekšstāvjus.

Māksla.

Lilijas Štengel vietu izrādes
Nacionālā teātrī.

Trešdien, 23. septembrī, publikas iecie-
nītā māksliniece Lilija Štengel viesosies
pirmo reizi šinī sezonā Nacionālā teātri
Izrādīs pie tam interesantu novitāti —
Skriba un Leguvē drāmu „Adrienna
Lekuvrēr". Skribs, kā zināms, ir franču
modernās drāmas nodibinātājs. Viņa
teatrālais nervs, smalkais dialogs un
dzīvā darbība noderējusi par paraugu
vēlākiem dramatiķiem. Ari populāri
,Kameliju dāma* sarakstīta pēc viņa
parauga. Luga neskaitāmas reizes pa-
rādījusies uz cittautu skstuvēm. Starp
citu, ar šo lugu Maskavas Tairola kamēr-
teātris tagad viesojas ārzemēs. Adrienna
Lekuvrēr ir slavena franču aktrise, un lugā
attēlota viņas traģiskā mīlestības dzīve.
Viņas mīlas objekts pie tam ir kāda
persona, kas saistīta ar mūsu vēsturi.
Tas ir Sakšu Morics, kuyš reiz pretendēja
uz Kurzemes hercoga troni. Viss lugas
intriģējošais saturs ari sarežģījas ap šo
troņa jautājumu. Adriennas Lekuvrēr
loma mūsu populārai māksliniecei dod,
tāpat kā .Kameliju dāmā", daudz vielas
tēlojumam, kuru tā veido ļoti spilgti.
Ari pārējās lomās pirmie spēki, kuri
sniedz ļoti dzīvus tēlojumus. Lugai dots
pilnīgi jauns inscenējums, kuru izvedis
Arturs Cimermanis. Oriģineli — sakari
ar tēlojamo laikmetu — ir lugas kostimi.
Biļetes uz interesanto izrādi jau da-
būjamas.

Naciona'ais teatrs. Otrdien, 19. sept.,
Saulieša jaunā komēdija «Inteliģenti*.
Trešdien, 23. sept., pirmo reizi Skriba
un Leguve «Adrienna Lekuvrēr"
Fr. Rodes režijā, pilnīgi jaunā dekora-
tīvā inscenējumā.Piedalās: Lilija Štengel,
V. Švarcs, Lilija Ērika, E Feldmans,
Anta Klint, Ņina Treier, «Tonija Šmidt,
A. Amtmanis-Briedītis, Alma Mač, Anna
Jekabson, A. Kronbergs, R. Parņickis,
K. Martinsons, V. Lejnieks u. c. Biļetes
dabūjamas. Derīga abonementa 3. biļete.

Telegramas
Latvijas telegrāfa aģentūras ārztmja telegrama*.)

Berlinē, 20. septembrī. Kādā ko>
respondeucē par Baltijas valstu poli-
tiku un viņn centieniem radīt sav-
starpēju savienību BBerliner Tageblatt*
aizstāv domas, ka neviena no Bal-
tija» valstu koalīcijām nedodot pie-
tiekošu garantiju pret atspirgušas
Krievijas uzbrukumu. Tādēļ atliekot
tikai viens drošības faktors — starp-
tautiska organizācija, kāda ir Tautu
Savienība. Šai ziņā Baltijas val-
stīm esot pilnīgi tādas pat inte-
reses kā Vācijai. Ari Baltijas valstīm
jābaidoties, ka kara gadījumā tās
varētu kļūt par manevrēšanas lauku
svešām armijām. Tamdēļ iebildumi,
kurus Vācija ceļ pret Tautu savie-
nības statūtu 16. pantu, zīmējoties ari
uz Baltijas valstīm. Bet kamēr Tautu
savienība vēl vāja un Krievija viņai nav
pievienojusies, jāizvairoties no jebkādām
bīstamām koalīcijām.

KURSI

Riga» birža", 1925. gada 21. septembrī. __

Devices:
i Amerikas dotars .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,14 — 25,25
100 Francijas irank« . . . 24,35 — 24,80
100 Beļģijas banku. . . . 22,70 — 2315
100 Šveices franka .... 99,65 — 100.65
100 Itālijas lira ..... 21,10 — 21,55
100 Zviedrijas krosa . . . 138,55 - 13995
100 Norvēģijas krona . . . 108,35 — 110.55
100 Danijss kronis .... 125,30 — 127,85
100 Cechoslovsķijas krona . 15,20 — 15,5<\
100 Holandes gaideņa. . . 207,50 — 20960
100 Vācijas marku .... 122,00 — 12* '*
100 Somijas marku .... 13,00 — 12.25
VX Igaunijas saarku „ . . 1,35 — 1,^0
100 Polijas sdotn..... 80,00 — 90 00
10:j Lietavas Utu..... 50,50 — 52 00
1 SSSR červoņets .... 26,40 — 26.8S

Dārgcse ta!i:
Zelts 1 kg ...... . 3420-3450
Sidrabs i kg . . . . . . 105 — 112

Vērtspapif i:
5°/« neatkarības aisnēmums . 98 — Jpjļ
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98 — 100
8°/o Zemes bankas ķilo zīmes 92 — 98
tjo/o Hipotēka bankas ķīla

simes 96 — 97

Rīgas biržas kotacijaā komisijas
priekšsēdētājs A. Kaceni.

Zvērināts biržas māklera Th. Šummers

Redaktors: M Xrons.



Jelgavas opgoialtiesas reg. nod-
pamatodamas uz civil proc. iik. 1460.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
Jas 27. augusta 1925. £ada atklātā sēdē
nolēma reģistrēt kooperatīvu biedrību
reģistri iedalījumā ar N? 271 par Leste-
nes lauksaimniecības biedrību, šīs biedrī-
bas 28. jūnija 1925 g. pilnas sapulces
pieņemtos statūtu pārgrozījumus, saskaņa
ar iesniegto lietā pārgrozīto statūtu pa-
raugu.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lestenes pagasta namā.

Jelgavā, 1925. gada 12. septembrī.
Reģistr. nod pārz. V. Zvirbulis.

12577 Par sekretāru Fr. Kaprālis.

Pēi Latgales apgabaltiesas
nodaļu kopsapulcrs 1925. g. 12. sep-
tembra lēmuma, uz tissu iek. lik. 338. p.
pamatn Jānim Pēlēja d. Kazainim ir
piešķirtas privatadvokata tiesības svešu
lietu vešanai Latgales apgabaltiesai pa-
dotās miertiesu iestādēs.

Daugavpilī, 15. septembrī 1925. g.
Ka 23571.

Priekšsēdetā' a v. B. C ī r u 1 s.
12715 Setretars D a u g e.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņoi ka uz 1925. g _ 2. septembrī ap-
stiprināta pirkš'nas-pārdošanas līguma
pamata Zalks Šoloma d. Tiupins
ieguvis no Joeļa Vasilija d. Prokofjeva
par Ls "2000,— dzimlietošanas tiesība* uz
pilsētas gruntsgabalu 606,7 kv. metriem
platībā ar ēkām Ludzā, II iec, Ns 58-a,
Ventspils ielā Nš 58.

Daugavpili, 1925. g. 15. sept. Ns 17957
Vecāka notāra vietā viņa palīgs

12594 E. Krlķis.
Sekretāra pal. p. v. i. A. N e i k e n e.

Rigas apgabaltiesas 1. iecirkg-ft
tiesu izpildītāji

*S3?oo, ka28. septembrī 1925 g, pulksten
11 dienā, Rīgā, liela Ķēniņu ielā J* 1,
pārdos Krievu Kamerteatra knstasjo
manta, sastāvoša no dekorācijām un
novērtētu par Ls 7C0.—.

Izzināt saraksta, novērtējuma, kā st.
saskatīt pārdodamo manta, varēs pž>
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. septembrī 1925. g.

12743 Tiesu Izpild. V i Id a u s.

m sisiiiiiSBii i ik. tini Izpilini
paziņo, ka 1. oktobrī 1925. g., pulksten
10_ dienā , RīĶā, Avotu ielā Ns 28, dz. 1,
pārdos Hirša Kāna, zem firmas
.,Sylraar" kustamo mantu, sastāvošu no
kantora iekārtas un novērtētu par
Ls 560.—.

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

Rīgā, 17. septembrī 1925. g.
12742 Tiesu izpildīt. Vildaus.

Rfigas apgabaltiesas 4. iecirkņa

tiesu izpildītājs,
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā J6 1, paziņo, ka 30. sept.
1925. g., pulksten 10 rīta, Rīgā,
As azijas bu;v. Mš 7, dz. 4, pārdos
Meijera S e g a I a kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, pulksteņa, pat-
vāra un c. un novērtētu par Ls 730.

Izzināt saraksta, novērtējama, ki ari
rpskatit pārdodamo manta, varēs pār-
došanas dienā uz vietas,
12748 Tiesu izpild. V. Požariskis

liii} iiiinainnu 4. iic. Unai izpilu.
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 3-J. sep-
tembri 1925. g., pulitsten 10 ritā. Rīgā,
Audēju iela J* 20, pārdos firmas
.brāļi Laki* kustamo mantu, sastāvošu
no manufaktūras un novērtētu par
LS 4164

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
lošanas dienā uz vietas. Daļa no

mantas tiks pārdota otrreizējā izsolē.
12746 Tiesu izpild. V. P o l a r 1» k 1s.

Tiesu slndioājisftsi

Rīgas apgabaltiesa,
skaņ ā ar savu 1925. g. 15. septembra

fstantnu. mekle uz sod lik - 51-_P- 3 Pkt -
Sl P **' d Pamata apsūdzēto 19 g.

veco. Rīg"P'lsetas piederīgo Serge,u
^avr ila d Paņinu, kura pazīmes tiesai

„av zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
jjnaffl', kur atrodas minētais Paņins vai

I ļļt manta, jāpaziņo_ par to Rīgas ap-
oabalt iesai, kā ari jāpieprasa no viņa,
Serge ja Paņina, drošības naudas 500

]aļU lieluma, bet līdz tas iesniegšanai
vijāievieto apcietinājuma, ieskaitot

gs tiesas rīcībā, jo kā drošības līdzekļa
vepret viņa izvairīšanos no tiesas,

saskaņā ar minēto lēmumu, noteikta
drošības nauda 500 latu lielumā, bel
līdz tās iesniegšanai — apcietinājums.

priekšsēdētāja biedrs Bergtals.
12551 Sekretāra pal. Krist manis.

Rīgas apgabali,3.civiln.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,

ar šo paziņo, ka 29. septembrī 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
attaisīs unnolasis 1918. g. 6. novembrī
mirušā Alūksnes pagasta, .Maltuvniek
jģ 3* mājas īpašnieka Pētera Lāča
iestamentu.

Rīgā, 17. septembri 1925. g. L. Mš 4044
Priekšsēd. v. A. V e i d n e rs.

12669 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnod.,
uz c iv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
uzaicina visas personas, kuļam ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai Ierunas pret
lai tiesa 1925. g. 15. septembrī publicēto
1923. g. 12. janvārī mirušā Jēru pag.
.Cāzaru" mājas īpašnieka Jāņa Jāņa
<!ēla M e d e n a notarielo testa-
mentu, ka ari visas personas, kurām
Ir kaut kādas tiesības uz mirušā
Jāņa Medena mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, ka mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, parāddevējiem
i t. t., pieteikt savas _ tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas_ minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteiku-
šās no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, bet testamentu pasludinās par
likumīga spēkā gājušu.

Rīgā, 16. sept. 1925. g. L. J>6 3787.
Priekšēdētāja v. V. V e i d n e r s.

12601 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabali. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 1925. g. 15. sept. publicēto
1925. ? 13. aprīlī mirušā Ērģemes pag.
,Jaun-Skuķu" mājas īpašnieka Dava
Jāņa dēla Celma testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Dāvā Celma manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu,
tl: mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem u. 1.1., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
teikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteiku-
šās no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, bet testamentu pasludinās par
likamīga spēkā gājušu.

Rīgā, 16. sept. 1925. g. L. Nš 3273
Priekšsēdētāja v. V. V e i d n e r s.

M00 Sekretārs A. Kelve.

%as apgabaltiesas 4. civilnodsļa
S*- proc lik. 293., 295., 298., 301.,

j ' 31] - P- P- Pamata, uz Antonijas
lustes Jura m. Batrak, dzim. Mednis,
'«g«mu viņas prasības lietā pret Juhju
**Ķ d Batraku, par laulības šķiršanu,
^aicina pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
gam nav zināma, ierasties tiesā 4 me-
u« laikā no ši sludinājuma publicesa-

as dienas.

Pie lūguma pieliktas laulības, dzimša-
nas, prasītajās mazturības, atbildētāja
prombūtnes apliecības un noraksti.

Ja atbildētājs nolikta laikā neieradīsiespersonīgi vai caur pilnvarnieku, tiksnolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.

Sīgā, 1925. g. 18 sept. Ns 436726/1273
Priekšsēd. v. i. L. Bruemmers.

12739a Sekretāra v Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p _. pie-
zīmes pamata ar šo paziņo vispārībai,
to laulātie draugi Voldemārs Jēkaba
dēls 0;ols-Ozoliņš un Liene Jāņa mdta
O*ol-Ozoliņ, dzim. Rīter, noslēguši sav-
stamīgo laulības līgumu pieRīgas notāra
M. Culkova 1925. g. 1. sept. reģ.
* 11978, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslē gto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79 un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 15. sept. 1925. g. L. Nš 4014
Priekšsēdētājav. ' Veldners.

IflĢO Sekr^.rs A. Kalve.

^igas apga ait. 3 civilnod.,

°? Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
ies pamata, ar šo paziņo vispārībai ,
to laulātie draugi Vladimirs Aleksandra
ws Kalniņš un Lībe Sroļa meita K«l-

ļ11 ?, dzim. Sprukt noslēguši savstarpīgo
«Klibas iigumu pie Rīgas notāra J. Krūk-
"nda 1925 g. 29. augustā reģ.
ļ? 15<457, ar kuru viņi, attiecībā uz
v '!?u noslēgto laulību ir atcēluši vie-
«jo civillikumu 79. un turpm. p. p-
Pozēto ladšto mantas kopību

R'gā, 15. se t. 1925. g. L Ns 3993

..Priekšsēdētāja v. A. Veldners.
iS?i Sekretārs A. K a 1v e.

Rigas apgabalt.registrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925 g. !*. rep».
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība :
.Bijušā Pēterpils zemst. s skolotāju
semināra audzēkņu biedrība*, ai vai-
dēs sēdekli Rīgā.
Nodaļas pārziņa v i. L. Bruemmers.
12504 Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz civ proc. lik. 1460" p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. gada 9. sept.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrībazem nosaukuma: .Lielā pagasta un
piensaimnieku sabiedrība', ar valdes
sēdekli Lielā pagastā.
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
12Ž07 Sekretārs Pridrichsons.
Rīgas apgabalt.registrac. nodaļa
ns civ. prec. lik. 1460». p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. gada 9. sept
lēmumu reģistrēta kooperativa sabie-
drība zem nosaukuma: .Jaunsaimnieku
centrālā savstarpējā apdrošināšanas bie-
drība*, ar valdes sēdekli Ri^ā.
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
125'5 Sekretārs F ridrichsons.

Rīgas apgaoalt.reglstrac. nodaļa
nz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. parasts
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 9. sept.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Valmieras pilsētas komercskolas b'julo
audzēkņu biedrība", ar valdes seaekii
Valmiera.
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
12506 Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
ns likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. oantata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 9. sept.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedribe:
.Ķemeru namīpašnieku biedrība' , ai
valdes sēdekli Ķemeros.
Nodaļ s pārziņa v. i L. Bruemmers.
12508 Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 29. aprija
iemumu pārreģistrēta .Rīgas veselības
kopēju arodnieciskā savienība" , zem
jauna nosaukuma: .Latvijas veselības
kopēju arodbiedrībi*, kā ari reģistrēti
biedrības biedru pilnā sapulcē 1925. g.
oL martā pieņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
12503 Sekretārs Pridrichsons.

jēls»» mabalflnas nllĀādlas nedala,
pamatodamās uz civil. ties. likuma 1460"
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
ļas 1925. g. 13. augusta atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Džukstes-Pienavas
lauksaimnieku biedrības š. g. 24. maija
ārkārtējā pilna biedru sapulces sēde
pieņemtos šīs biedrības statūtu §§ 13.

un 49. pārgrozījumus saskaņā ar ie-
sniegto lietā šo paragrāfu redakciju.

Biedrības vaidēs sēdeklis atrodas
Džukstes-Pienavas bkdrības nama.

Jelgavā, 17. sept. 1925. g. 12576

Re ģistrācijas nodaļas pārziņa v.
J. Zvirbulis.

Sekretāra v. Fr. Kaprālis.

Mina. wtaĒB& redlstracllas neiaia.
pamatodamās uz 1923. g. 18. jūlija li-

kuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-

mata paziņo, ka minētā tiesa civilno-

dalas 1925. 13. augusta atklātā sēde

nolēma reģistrēt Jēkabpils namīpašnieku
biedrību, ievfdot viņu to biedrību

reģistra I daļā, kufām nav peļņas ie-

gūšanas mērķa
Valdes sēdeklis atrodas Jēkabpili.

Jcigavā, 1925. g 17. sept.

Reģistrācijas nodalās pārzinis

12575 J- Zvirbulis.
Sekretāra v. Fr. Kaprālis.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 3. sept. 1925. g.

pamata uzaicina 1924.g. 17 oktob.i

Popes pagastā miruša Kārļa Anša

dēla Lagzdiņa mantiniekus, kre-

ditoru? , 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, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 5. sept 1925. g. J* 929ra/25.
Priekšsēdētāja b. v.

A. K i r š f e 1d s.
12065 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 1925. g. 3. sept.
pamata uzaicina 1899. g. 28. febr.
raiīuša Johana R o d o v i c a
mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
jeb prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sēžu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības nn prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks at-
zītas par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 5. sept. 1925. g Ns 923 m/25.
Priekšsēdētāja b. v.

A. Ķirši eTds.
12064 Sekretārs A. Kasperovičs.

Kuitfjas pajusta tiesa
dara zināmu vispārībai, ka Ādams un
Betija Jansoni adoptē Betu-Ievu (Betiju)
Lapsu, dzimušu 27. jūlijā 1912. g, un
uzaicina visus, kam būtu kādas ierunas
pret šo adopciju, pieteikt tās šai pagasta
tiesai līdz 19. decembrim 1925. g.

Vēlāk pieteiktas ierunas netiks ie-
vērotas un adopciju apstiprinās.

Kuldīgā, 17. septembrī 1925. g.

3 Piiekšsēdētājs P. Zingbergs.
12581 Darbvedis (paraksts).

Jaunpils pagasta tiesa,
pamatojoties uz sava 5. sept. 1925. g.
sēdes lēmuma un , saskaņā ar pagasta
tiesu lik. 108 _ un 109. pantiem uzaicina
personas, kuram būtu ceļami kādi iebil-
dumi vai prasības pret Guntara Kārļa
dēla Anguļa adopciju caur viņa audžu-
tēvu Mārci Miķeļa d. Traucnieku un
viņa laulāto draudzeni, Guntara Kārļa
dēla Anguļa miesīgu māti, Mildu Jirgena
meitu Traucniek, dzimušu Tonē, precē-
jušos Angul, tādus iesni'gt triju mēnešu
laikā, skaitotno šī ziņojuma iespiešanas
,Valdības_ Vēstnesī", Jaunpils pagasta
t-esai. Pec šī termiņa notecēšanas iebil-
dumi netiks ievēroti.

Priekšsēdētājs K. Ši n t s.
12665 Darbvedis Fr. S k r ab i ņ š.

Asares pagasta tiesa,
Ilūkstes apr., pamatodamās uz sava š.g.
25 augusta lēmuma un uz pag. tiesu
lik. 108. un 109. p. p. dara zināmu, ka
Jāzeps un viņa sieva Anna Pūdani, dzī-
vojoši Asares pag. .Strupini" mājās,
kuriem savu bērnu nav. pieņem (adoptē)
ar miesīga bērna tiesībām un uzvārdu
Pūdane, Karolinu Annas m. Čipas dzim.
1908. g. 1. dec, kuras māte nezināmā
prombūtnē no 1909. g

Personas, kurām būtu kādas ierunas
pret šo adopciju, tiek uzaicinātas, pie-
teikt tas šai tiesai 3 mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas celtās
ierunas atstās bez ievērības un adopcija
stāsies likumīga spēkā.

Asarē, 1925. g. 1. septembri. Nš 20.
Priekšsēdētājs J. K u k ņ a.

11940 Dabvedis Pūriņš.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr- 3. lec. miertiesu.
kura kamera atrodas Rēzekne, saskaņa
ar savu 1925. g. 22. maija lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
I. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. p. ar šo uzaicina
1925. g. 13. maijā mirušās Jevdokijas
Fedulovas mantiniekus pieteikt
pie minētā miertiesneša savas tiesības
uz palikušo pēc viņas mantu, atrodošo
Rēzeknē, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
5399 Miertiesnesis J. K r a u 1 i s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Jāņa Jura dēla S t r a d a lūgumu, par
nekustamās mantas, sastāvošas no vitna
zemes gabala, platībā 23 desetiņas, atro-
došos Jaunlatgales (bij Ludzas, senāk
Ostrovas apriņķa, Kačanovas pagastā,
Voronovo,- Larionovo ari, bet pēc vie-
tājā nosaukuma Govsi, sādžā, ievešanu
z^mes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesi*, pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznicinātām un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās neku-
stamās mantas īpašnieku bez kādiem

aprobežojumiem ar neapstrīdama^ pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 10. aug. J* 17756.
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

12268 Sekretārs A. Bergs.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņoka uz 1925. g. 4. septembri ap-
stiprināta dāvināšanas līguma pamata
Fēlikss Nikolajad. Joniškans ieguvis
no sava tēva Nikolaja Ignata d. Joniš-
kana nekustamu ipašumu Ls 2000,—
vērtībā, platībā 6 des. 2187 kv. asis,
pastāvošas no zemniekiem piešķirtas
zemes viensētas J& 10 Ludzas apriņķi,
Nerzas pagastā Marļino sādžas zemes
robežās.

Daugavpilī, 1925. g. 15. sept. J* 17973
Vecāka notāra vietā viņa palīgs

12590 E. K r i ķ i s.
Sekretāra pal. pag. v. i. A.Neikene.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g._ 11. septembrī
apstiprināta pirkšanas-pārdošonas līguma
pamataAnna Ivana m. D o d a ieguvuse
no Ignatija Josifa d. J a s i n s k a par
160 krievu rubļiem dzimtslietošanas tie-
sības uz Vd\ pilsētas gruntsgabalā
188 kv. saž platībā ar ēkām, Dau-
gavpilī, 111 iec 138 kvart.Ns 10, 1it.
,b°, Miera ielā Ms 131.

Daugavpilī, 1925. g. 15. sept. MŠ17955
Vecākā notāra vieta viņa palīgs

12589 E Kriķis.
Sekretāra pal. p. v i. A. Neikene.

Rīgas apgabaltiesas
Liec. tiesu izpildītājs

pizlņo, ka 30. septembrī ?925. ļt„pttlrgf
10 dienā, Rīgā. lielā Ķēniņa ielā Ws 21,
eksprešu kantorī, |>a _raos Icika Jefune
kustamo mantu, sastāvošu no sīkprecēm
un novērtētu par Ls 382.—

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

Rīgā, 14. septembri 1925. g.
12740 Tiesu izpild Vildaus.

iiiu Maltus» un hhii izmin.
paziņo, ka 5 oktobrī 1925. g^, pulksten
11 dienā, Rīgā, Skārņu iela Xs 13,
pārdos Kārļa Burbe kustamo mantu,
sastāvošu no dreijbeņķa ar riteņiem, un
piederumiem un noritētu par Ls 1000.—

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

Rīgā; 17. septembri 1B25. g.
12741 Tiesu izpild. Vildaus.

Riq&6 apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā JSfš 1, paziņo, ka 29. sept.
1925. g., pul sten 10 dienā, Rīgā,
Daugavgrīvas ielā J*& 29, otrreizējā
izsolē pārdos Emila V e i s a kustamo
mantu, sastāvošu no d.irn3vu valču
krēsla ar ciesa čuguna valcēm un graudu
nodalītāju un novērtētu par Ls 800.

izziņai sarakstu, novērtējuma, ki ari
pt-fcatft pārdodamo manta varēs pir-

doIfi-?aī dienā nz vietas.
12747 Tiesu izpild. P o ža r i s k i s.

Rigas apgabaltiesas 4. iec. liesu
izpildītājs,

kura kancleja _ atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela JSfe 1, paziņo, ka
30. septembrī 1925. g., pulksten 10
diena, Rīga, Merķeļa iela A6 1, pārdos
Movša K a c a kustamo mantu, sastāvošu
no manufaktūras un novērtētu par Ls 240.

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

12745 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabalt. 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja _ atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela JMš 1, paziņo, un
30. septembrī 1925. g., pulkst. 10 dienā,
Rīga, Elizabetes iela J& 6, dz. 8,
pārdos Borisa Jankelsona kustas?'
mantu, sastāvošu no 1 pianino un
novērtētu par Ls 700.

. Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ap>katīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.
12749 Tiesu izoild. V. Požariskis.

Rigas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

patino, ka 29. septembrī 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona
iela Ns 3, pārdos Ābrama Šetra
kustamo mantu, sastāvošu no manufak-
tūras, L Rīgas savstarpējas kredītbiedrī-
bas lieta un novērtētu par Ls 45'J.

tezināt ssraksio, aov&tSļeme, kā ai
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā nz vietas.

Rfgā, 28. augustā l&ig g.
12680 Tiesu iaoild. J. z i r & e 1s.

&igae spg*b&,;i 6. ieo. tt©su
I2piicitij«

piziņ,., Ja 29. septembri 1225. g„ pnlksf.
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 3,
pārdos Ābrama Š e e r a isBFU-.rno
tiantu, sastāvošu _ ao manufaktūras,
I. Rīgas savstarpējas kredītbiedrības
lietā un novērtētu par Ls 450.

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

Rīgā, 28. augustā 1925. g.
12681 Tiesu izplid. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas, apgabaltiesas 6 iecirkņa
dftājv

paziņo, ka 29. septembri 1925. g., pnlkst.
10 dienā, tfiga, Kr. Barona ielā Jte 3,
I. Rigas savstarp. kredītbiedrības lktā,
pa i d os Ābrama Še e r a kustama
mantu, sastāvošu no manufaktūrās un
novērtētu j*ar L» 500.—.

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

Hļ&, 28. augustā J92S. g.
12682 Tiesu tapild J. Z i r ge 1 s

ffigas apgabali. 7. iec. tī« su
izpildītājs

paziņo, ka 1. oktobrī 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, liela Smilšu
iela Nš ļ, veikala, pārdos Dāvida
Oliksmaņa kustamo mantu, sastāvošu
no grāmatām un novērtētu par Ls 1030.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu var.s pārdo-
šanas dieaā uz vietas.

Rīgā, 17. septembr i 1925. g.
12685 Tiesu tepfld. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkrja
tiesu izplldī'aj ,

paziņo, ka 1. oktobrī 1925. «.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, 1. Smilšu
iela Nš 22, dz 11, pārdos Hugo
Dettmeriga kustamo mantu, sastāvošu
no kantora iekārtas un novērtētu par
Ls 870.

mit saraksta, novērtējama, ki ari
.) pārdodamo mantu, varea ņār-

»£ vistas.

Rīgā, 17. septembrī 1925. g.
i26»4 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

aii i ka 6.oktobrī 1925. g„ pclkrt.
11diena, Rīga, Marijas ieta Nš 62,
p ā r d o -. Orela Leiba kustamo ;>
(«stāvoša no 1 atsperu ratiem, 4 raga-,
vam un 1 bruņas govs un nover ietu
par Ls 280 —.

Iizlnāt saraksta, nevērtējama, ki e i
apskatīt pārdodamo manta, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 17. septembrī 1925. g.
12697 Tiesu izoild. J. O r i n i o s.



Rigas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. oktobrī ? 1925. g.,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Matīsa ielā
Nš 137, pārdos otros torgos Pētera
Kreišmaņa kustamo mantu, sastāvošu
no 7 gab. gumijas ormaņu riepēm un
novērtētu par Ls 540.—.

Iszināt sarakstu, novērtējamo, ki ari
apskatīt pārdodamo manta, varēt pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 17. septembri 1925. g.
12691 Tiesu izpild. J. O r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16. oktobrī1925.gpulksten 10 rīta, Rīgā, Valmieras iela
Nš 2, pārdos Calela Volfberga
kustamo mantu, sastāvošu nolSOOOgab.
tnonopolpudelēm un novērtētu par
Ls 1800.—.

fosinīit sarakstu, novērtējuma, kā ar)
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
dr*<«-iaa diena uz vietas

Rīgā, 17. septembrī 1925. g.
12693 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Oto iestāžu floiļMļūBL j
Paxfņo|ums.

Pamatojoties uz lik. kop. XI sēj. II daļas
X sad. 2. un 37. pantiem, finansu ministrs
š g. 4. septembri apstiprinājis statūtus
,,Rigas latviešu tirgotāju savstarpējai
kredītbiedrībai", kuras mērķis ir no-
darboties ar savstarpējo kredītbiedrību
nrmalstatutos-paredzētām banku ope-
rac jum

Kredītbiedrības dibinātāji ir sekosi
Latvjas pilsoņi ar dzīves vietu R'gā:
Richard; Dunce^— 1. Jaunielā 28, Pēters
Priede — 1. Ūdens ieli 1b, Indriks
Druka — Brīvīeas ielā 1,_ Pē ers Kār-
kliņš — Elizabetesiela 9a, Jānis Vanags —
Brīvībai ielā 52.

Biediība atklāj savu darbību, kad iestā-
jušies ne m>zāk kā 50 biedri, pie kam
biedru 10/o iemaksas _nevar būt mazāk>s
par Ls 100. Ja se?u mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma ievietošanas par statūtu
apstiprināšanu valdības orgānā, biedrība
nav sīku i datbotie?, tad tā uzskatama
par nenodibinātu.
Tirdzn. un banku nod. priekšn. A. K ac e n s
12221 Revidents V. Gailīts.

laipleata Vturts tlpogtafflfi.

Rigas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. _ oktobri 1925. g.,
pulksten 10 diena, Rīgā, Marijas iela
Nš91, p a i d o s Jāņa Žibeiko kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēa pār-
došanas diena uz vietas.

Rigfi, 17. septembrī 1925. g.
12698 Tiesu izpild. Grinios.

Latgales apgabaltiesas
7. iec. tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Lndzā, Vakzaes
ielā Ns 24, paziņo, ka 10. oktobri
1925. g., pulksten 10 rītā, Ludzas
apr., Ciblas (Eversmuižas) pag., Frano-
poles muižā, pārdos akciju sab.edr.
.Lini' kustamo mantu, sastāvošu no
1285 kilogr. petrolejas ar mucām, 2 de-
cimalsvariem, 4 labības kuļamām mā-
siņām, 1 transmisiju sistēmas, 1 trak'ora
12,2 l zirgu spēka Nš 46769 ar arklu un
novērtētu par Ls 1897.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šana:? dienā uz vietas.
12736a Tiesu izpild. Mark va rdts
j"—— ? i» .—..m .«i—.» --..i . -??-—i ? i%.

M iislļi lepaiiflgifa
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
26 septembrī 1925. g., pulksten 1 dienā
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 39, dz. 29,

pāiUsnaiiioii
Ourviča Icika kustamo mantu,
novērtētu par Ls3i2 un sastāvošu no
dažādam mēbelēm, viņa 1924. gada
prec. peļņas un 1923. g. nodokļu
segšanai.

Rīgā, 19. septembrī 1925. g.
12754 Piedzinējs Heibovičš.

Ilrts Eiioiji fgpartaiiifi
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 26. septembri 1925. g., puikst, 12 dienā,
Rīga, Oskara iela Nš 1,

pārdos islrāksolifonā
Bērziņa Jana kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 120 ) un sastāvoša no
viena gatera un lokomobiles .Rozen-
kranc" 12 HP. Nš 60, viņa dažādu
nodokļu segšanai.

Rīgā, 19. septembri 1925. g.
12755 Piedzinējs Heibovičš.

H!-gas polic. 8. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 6. oktobri 1925. g.
pulksten 10 dienā, Valmieras ielā Nš 2,

lins niiHiiii
C. Volibergam " piederošas 15000 alus
pudeles, novērtētas par Ls 980, slimo
kasu nodokļi dzēšanai, saskaņā ar
I rajona darba inspektora 2. februāra
š. g. rakstu Ns 55604.

Pārdodamās pudeles varēs apskatīt
minētā dienā norādītā vieta. 127£3

Latvijas univemtates leģitim kartiņa
Ns 7577, uz _ Ādolfa S t a n g a i ņ a
vardu pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu. 125s6

Latvijas universitātes legitimac. kartiņa
Ns 6721, uz Zentas S m i t e s vārdu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 12705

Dzelzsceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina 1. oktobrī 1925. g., pulksten
12 dienā, rakstiskus torgus uz apm.
60000—100000 gab. gulšņu iekrau-
šanu vagonos, Rīgas mezgla.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā mate-
riālu apgādes kasē drošības nauda 10°/o
apmērā no piedāvājumi sumas.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu
virsv Idē 118. istabā- 12770

Rīgas prefektūra i?sludina par nederīgu
nozaudēto dienesta apliecību Ns 2974,
izdotu 10. martā 1924. g. uz Rī»as pils.
polic. I iec jaunākā kārtībnieka Jāņa
Sķēriša vārdu. 12727

Rīgas pol. VIII iec. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto, izdoto no
Rīgas kara apr. priekšn. apliecību Ns 24478
5. ncv. 1921. g. uz Aleksandra Viktora
d. Asmus v., dzim. 1900. g. pied pie
Iršu kol. Cēsu apr., dzīv. Marijas ielā 74,
dz. 13. 12769

Pustinas pag. .valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu zirga pasi, izd. rso
Osunas pag. valdes 2 t augustā 1.'20. g.
ar Ns _ 296 uz Pavļa Kārļa d. Pavlovska
v., pārrakstīta pils. Francim Michaila d.
Alechnam. 11790

Jaunlatgahs apr. 5. robežapsardzības
rajona kontroliers izsludina '"ar nede-
rīgu, kā nozaudētu dienesta apl., izd. no
Ludzas apr. pr-ka 4. augustā 1924. g. ar
Ns 42362 uz robežs. Vladislava Staņis-
lava d. Sparanova v. 11776

Pildas pag. valde izsludina par nede-
rīgam sekošas nozaudētas kareivju atva-
ļinājuma apliecības: 1) Rimša, Alberta
Kazimira d. ar Nš 1690, izdotu no Rīgas
kajn. pulka 6 iebr. 1922. g. un 2) Koda-
lēna. Michaila Michaila d. ar J^ 5764,
izd. no Ludzas kāja apr. priekšn. 26. maiji
1921. g. 4109

Priekulespol. priekšnieks, Liepājas apr.,
izsludina par nederīgu Latvijas iekšz.
pasi Ns 575, izd. no Asīte pag. valdes
1920. g. 25. martā uz Līzes Vītol v.,

ka nozaudētu. | 10012-
Lejasciema miesta vaid - izgludina par

nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
Nš S6M0. izd. 8. dec. 19 9. g. no_ Rīgas
pol. III iec. priekšn. uz Zelmas Kārļa m.
Graudiņ v. 109Č9-

Lejasciema miesta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšz. pasi Nš 110,
izd. no šīs valdes 1. jūlijā 1910. g. uz
Jūles Jāna m. Līder v 95 3

Lejasciema miesta va de izsludina par
nedeīgu notaudēto kajaldausības aplie-
cība Ns 71,02, izd. no Cēsu kari apr.
priekSri. 2. jūnijā 1921. g. uz Pētera
Andreja d. Vitoiiņa v. 8949

Lejasciema miesta valde izsludina par
nedtrīgām, sadegušās 6. novembri
192 i. g. Latvijas iekšzemes pases, izd.
no Lizua-a pagasta valdes 1922. g.
10. febr. Ns 5056 uz Ernesta Reča dēla
Vanaga vārdu un Lejas pagasta valdes
1920. g. 27._ aug. Ns 491 uz Marijas Reča
m. Ouno vardu. 9544

? Iecavas pagasta valde izsludina par
nederīgu, pazaudēto kara klausības ap-
liecību, izdotu no 3 Jelgavas kājnieku
pulka komandiera 20. decembrī 1920. g..
Ns 10770 uz Jāņa Jēkaba d. Jurevica
vārdu. 8703

Pustinas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu zirga pasi, izd. no
Piedrujas pag. valdes 192i). g. ar Ns 12*7
uz Broņislava Kārļa d Ļonko v., pār-
rakstītu pil?. Kaetanam Ludviga d.
Dzaebovičam. \m$

Kosas pag. valde izsludina par nede-
rīgu nozaudētu zirga pasi ar Ns 84, izd»
no Kosas pag. valdes 11. jūnijā 1920. g.
uz Jāņa Skrodera v. 11931

Pampāļu pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudētu karaklausības apl., iz»
no Aupute»-Kuldīgas kāja apr. p ārvald.
6. ostoorī 1921. g. ar .Ns 12516 u?
Osvalda Viļā d. Lavendera v. Uftjf -
.„ —ir-rn fr-"' ' " "*"*V

Laizās apr. nttiitta pal. 1. iec.
dara zināmu vispārībai, ka, pamatojoties
uz Ludzas apriņķa 2. iecirkņa mierties-
neša izpildu rakstu no š. g. 7. sentembra
ar Ns 3509/241, 1. oktobrī 1925. g.,
pulksten 12_ diena, P.ldas pagasta,
Sobolu ciemā,

alti vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pilsones
Marfas Strogonovas kustama mantība,
sastāvoša no

vienas cūkas.
Izzināt sarakstu, novērtējama, ki ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
12718 Priekšnieka palīgs (paraksts).

Ludzas apr. priekšnieka pal. 1.iec.
dara zināmu vispārībai, ka, pamatojoties
uz tiešo nodokļu departamenta rakstu
no š. g. 10. augusta ar J* 5194,
2. oktobrī 1925. g., pulksten 12 diena,
Pildas pagasta, Raibokozu ciema,

aiklāta mwm
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pilsoņa
Aleksandra Pēra kustama mantība,
sastāvoša no

vienām ecēšām.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
12717 Pr-ka pal. (paraksts).

Biržu papu, lails apr,
vajadzīgi

3 SKOLOTĀJI:
Bērzgala 6-kl.pamatskoi.

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

iv. skoiotaia
ar pilnas pamatskolas skolotajās tiesībām,
spējīga pasniegt zīmēšanu un rokdarbus,
Vidsaia 4-kl.pamatskolai

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

Ka ididati tiek lūgti pi teikties (vēlams
būtu personīgi) pie Biržu pagasta pa-
domes, pagasta valdes kancleja, Biržu
pagasta Jaunnietu-Prauliņu mājās 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 dzīvok'i, apgaismošanu
un apkurināšanu.

Biržu pag. valdē,_ 16. septembrī 1925 g
1 Priekšsēdētājs J. Brutans.

12615 Darbvedis A. Jankevics.

Lauksaimniecības pārraida
2. oktobri š. g., pulksten 10 rītā, Rīga, Kalpaka bulv. Nš 6, dz. 4,

pārdos jauktā izsolē
sekošus zvejnieku tiklus:

J* 140/3, 9 kārtas uz pēdu, 16 acis plats, 220 metri garš — 7 gab.
Nš 140/6, 15 kārtas uz pēdu, 60 acis plats, 140 metri garš — 25 gab.
Nš 140/6, 10 kārtas uz pēdu, 18 acis plats, 220 metri garš — 16 gab.
Komisija patur tiesību pārdot tīklus ari pi daļām.
Tuvākas ziņas zvejniecības un zivkopības nodaļā, Kalpaka bulv. Nš 6, dz. 4

12767 Lauksaimniecības pārvalde.

Posto on telesrofo uirsvolde
š. g. 30. septembrī, pulksten 10, virsvaldes telpās, izdos

jauktā galīgā izsolē
šķūņa jaunbūves darbus Šampēterī pie Rīgas
II. radiostacijas un Raunas, Siguldas, Zilupes
pasta un telegr. kantoru ēku remontu darbus un
akas ierīkošanas darbus pie Līvānu p. t. kantora.

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi par pielaišanu mutiskā izsolē at-
sevišķi uz katru darbu, jāiesniedz virsvaldes būvju nodaļai līdz š.g.30. septembrim
pulksten 10, apmaksājot ar 40 sant. zīmognodokli un klātpieliekot kvīti par dro-
šības naudas iemaksu pasta tekošā rēķinā Ns 700: darbam Šampēterī —
Ls 100, Raunā— Ls 120, Siguldā — Ls 900, Zilupē —Ls 200 un Līvānos — Ls60.

Tuvākas ziņas sniedz pasta - telegrāfa virsvaldes būvju nodaļā, darbdienās
no pulksten 9 līdz 15. 2. 12773

Pasta un telegrāfa virsvaldes galvenā darbnīca
izsludina raistiskas izsoles

6 oktobrī š.g, uz 1) koka, metāla, mašinu un atslēgu skrūvēm, kopā 2061 gros.
2) nagl;m 11 kāst.
3) uzgriežņiem 3000 gab.

9. oktobri š. g., uz dažādiem tēraudiem 9225 kgr.
Techniskie un izsoles noteikumi saņemami darbnīcas kancleja, Slokas ielā

Nš 2, darbdienās no pulksten 0-13 dienā. 2 12771

Apriņķa ce]u inženiers Rīgā
izdos 3 oktobrī š.g., pulksten 10 ritā, savā kancleja, Lāčplēša ielī Ns 21, dz. 7,

jauktā galīgā izsolē
1) 15 gab koka tiltu remonta darbus uz Maza Lubanes ceļa no 21.—26. klm.

un no 30.—34. klm. Drošības nauda Ls 300.—
2) 15 gab. k:.ka tiltu un ciu teku jaunbūves un remonta darbus uz Mazā Lubānes

ceļa no 12.—21. kln. Drošības naida Ls 650.—
3) 10,8 mir gafas dzelzsbetona brnuktuves būve un viena krasla balsta izlab:-

šanas darbus tiltam pār Mergu4 (Pamparu tilts) uz Mālpils-Jaunpils ceļa.
Drošības nauda Ls 10(10.—

Tuvākas ziņas kancleja. 2 12772

Rigas *irfmeZntadba

pirītos mutīšu volrSKsoiH
6. oktobrī š. g., pulksten l_ diena,_ Mangaļu muiža, Iii. iec mežniecības pieņe-

mamās telpas, pret tūlītēju samaksu

apm. 53 ciešmetrus koku materiālu,
kufi radušies pie vecu ēku noplēšanas.

Tuvākas S'ņas sniedz Rīgas virsmežniecība Rīgā, Miera ielā Ns 47, dz, 11,
no pulksten 9—15.
12726 ? Rīgas virsmežniecība.

Prlekules slrsmažnieefca
pārdos mutiskā izsolē

22. oktobri 1925. g., Pjiekules pag. valdes telpas,

augošu mežu pēc celmu skaita:
II. iecirkņa mežniecībā, Dinsdurbes, Asi'es, Auderes, Mežnleku un Nodegas

novados, pavisatn 46 vienības, vērtībā nj Li 25.— li iz Ls 1905.—
VI iecirkņa mežniecībā, Kalētu novadā, 1 vienība, Ls 6 JO.—
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras

iemaksās izsoles komisijai 10°'o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolišanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās rutnas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
!2723 ffgiefciile» TPirsmeŽMiecifco.

Gulbenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

23. oktobrī 1925. g., Vecgulbenes pagasta valdes telpās,

augošu mežu pēc platības
I. iecirkņa mežniecības, Vecgulbenes un Krapas novados, pavisam 10 vie-

nības, vērtība no Ls 488.— līdz Ls 1854.—
VI. iecirkņa mežniec.bas, Blomes novadā, pavisam II vienības, vērtībā no

Ls 292.— līdz 11,218.—
Izsole sāksies pulks en 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras

iemaksas izsoles komisijai 10° o drošības naudas no novērtētas sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
12757 9uI6enes nirsimežsniceī&ffi.

Sasmokas pilsētas
II. pakāpes pamatskolai

vajadzīgs

skolotii
muzikāls, kurš varētu pasniegt dzioH,sanu un vadīt kori. Vēlams sabiedrisif:darbinieks. tlSKS

Pieteikšanās rakstiski vai personīgi
hdz velēšanas dienai 29. septembri
1925. g., iesūtot dokumentus par izoīitību un lidzšinejo darbību. s

12759 Pilsētas valde

Gaujienas pagasta
„Augšgaujas" II pakāpes

pamatskolai,
Valkas apr., c. Gaujiena , vajadzīgs

stoloi-pirzi.
Kandidāti ar pilnām pamatskolas sko-lotāju tiesībām tiek uzaicināti ierast espersonīgi 29. sept. _š. g., pie pagasta

padomes uz vēlēšanām, vai ari iesūtīt
savus dokumentus uz šā pag. padomes
vārdu līdz š. g. 29. sept.

Pie skolas 10 ha semes.
Priekšroka muzikāliem un sabiedriskiem

darbiniekiem.
12758 Pagasta padome

Gaiķu pagasta,
Kuldīgas apr. (pasta st. caur Saldu)

6-kl. pamatskola! vajadzīgs

skolotais (ia).
Kandidāti (-tes) ar pilnas pamatskolas

skolotāju tiesībām tie'< lūgti pieteikties
(vē'ams bū;u personīgi) 1. oktobrī š. g,,
plk. 1 dienā, pie pagasta padomes Oaiķu
pag. namā uz velēšanām, iesniedzot
dokumentus par izglīt bu un līdzšinējo
darbību Alga pēc valdības noteikumiem,
brīvs dzīvoklis, apkurināšana, apgaismo-
šana un 1 ha zemes.
12706 Pagasta valde. 2

Viesītes pagasta
(Jēkabpils apriņķī) 6-kl. pamatskolai

vajadzīgs

4.skolotais (-Ia).
Velēšanas notiks 1. oktobri š. g.,

pīkst. 2 dienā, Viesītes pagasta namā.
Pagasta nams un skola atrodas Eķen-
grāvas miestā ap xji klm. no Eķengrāvas
dzelzsc. stac Priekšroka muzikali-sabie-
driskiem darbiniekiem. Pasta adrese:
c. Eķengrāvi. 1
12662 Pagasta valde.

[ Dažādi slmž!Iaājoiai«J
Paju sabiedr. ,.Gromota"
uz savu statūtu § 58 un ārkārtējas pilna»
sapulces lēmuma pamata ar Jo paziņo ,

ka minētā s-ba, sātot no 1. maija s. g-
ir stājusies

iik viduciiā.
Likvidācijas komisija sastāv no «ejo-

šiem locekļiem: Staņislavs Kambaia.

Jānis Rubuls un Jānis Grišans.

Likvidācijas komisijas kantoris atrodas
Rīgā, Kaļķu ielā Ns 35, dz. 3.

12763 Likvidācijas komļsljaļ..

Paju sabiedrības
..Gremota"

Hkuldaclfas Komisija
uzaicini minētai sabiedrības ^red'^rģ.
pieteikt savos prasības ar d ^um-"W
riskiem pierādījumiem, 1 (viena) mene»

laiki no šī sludinājuma ^splfaLj
.Valdības Vēstnesī", Rīgā, Kaļ$« ,el

Prasības, kuras minēti laika nei»
Pieteiktas un pierādītas, tiks atzītas P»

zaudētām uz visiem laimiem.

127o4 Likvidācijas komUiJ^
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