
Valdības iestāžu paziņojumi.
Paskaidrojums par atvaļinājumiem

bez atalgojuma.

Ministru kabineta sēde š.g. 13. oktobrī.

Sakarā ar dažu slimo kasu un darba
devēju vairākkārtējiem pieprasījumiem,
tautas labklājības ministrija pārpratumu
novēršanas labā paskaidro, ka „Rīkojuma
par iemaksām slimo kasē un naudas pa-
balstiem sakarā ar atvaļinājumiem atpūtai
un atlaišanu no darba bez uzteikšanas"
(«ValdībasVēstneša" 1923. g. 127.numurā)
5. pants nepielaiž izdarīt iemaksas slimo
kasē par algotiem darbiniekiem, kuriem
darba devējs piešķīris atvaļinājumu bez
darba algas izmaksas.

Pamats. Noteikumu par strādnieku
un citu algotu darbinieku nodroši-
nāšanu slimības gadījumos 2., 63.
un 12. pants.

1923. g. 12. oktobrī. Ks 1196i.
Darba aizsardzības

departamenta direktors Fr. R o z e.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs Jūl. Treimanis.

i Paziņojums
visām valsts iestādēm, valsts
civiliestāžu darbiniekiem un valsts

darbinieku ārstiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgād bai de lariaments paziņo, ka ārstu
komisija valsts darbinieka veselības stā-
vokļa pārbaudīšanai, saskaņā ar pag. g
«Valdības Vēstneša" 255. numurā iespiesto
,Instrukciju darba ministrijas āntu ko-
misijām valsts darbinieku veselības stā-
vokļa pārbaudīšanai", sākot ar š. g.
1. oktobri darbosies Ventspili. Ārs.u
komisijas sastāvs: komi ijas priekšsēdē-
tājs Dr. Staaks, komisijas locekļi Dr.
Grečmans un Dr. med. Feiteloerg*.

Komisijas sēdes netiks Ventspilī, Kairi-
nās ielā Ks 5, katrā pirmā trešdienā pēc
1. un pirmā ceturtdienā pēi 15 mēneša
datuma pulksten 15.

Departamenta direktors O. S H i s.
Veselības nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Paziņojums.
No 10. oktobra atklāta telefona sa-

tiksme no Rīgas ar Igaunijas pilsētām
Valku, Pernavu (Fārnu), Vilandi (Viljandi)
un Vezenbergu (Rakvere). Maksa par
katru 3 minūtes garu sarunu ir Ls 2,10.

Galvenā direktora vietā V. K r ū m i ņ š
Nodaļas vadītājs An sevi es.

Paziņojums.
Valsts kancleja paziņo, ka telpu

remonta dēj viņa pagaidām atrodas Val-
demāra iela Ks 3, dz. 11 (ieeja no Vin-
grotāju ielas). Ministru prezidenta pie-
ņemšanas telpas paliek līdzšinējās (Val-
demāra ielā Ks 3, dz. 4, ieeja no Valde-
māra ielas). Valsts kancleja.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 231

(2. turpinājums un beigas.)

16018. Malugins, Vasilijs Jāņa dēls,
64 g. vecs, vidēja auguma, kalsnēju
iegarenu seju, ūsas un bārda iesarkana,
greizas zilas acis, agrāk dzlv. Rēzeknes
apr., Bukumuižss pag., Bikovas ciemā.
Aizbraucis uz Kurzemi darbā. Tuvāku
ziņu nav. — Rēzeknes apr. priekšnieka
1925. g. 15. septembra raksts Ks 286/11

(26-IX 25), apvainots uz sodu lik. 581. p.
— Paziņot dzīves vietu.

16019. Malads, Jānis-Voldis Jāņa d,
30 g. v, pied. pie Tukuma pilsētas,
čigāns, agrāk dzīv. Tukumā, Kalna ielā

Ks 2 un Liepājā, Lazarevu ielā Ks 95. —
Auces iec. miertiesneša 1925 g. 15. sep-
tembra raksts Ks 331/A/24 (24-1X25),
apv. uz sod. lik. 287. p. — Paziņot
meklētājam.

16020. Mikebons (Michelsons) Jānis
Mārtiņa d., agrāk dzīv. Rl?as apriņķi,
Lielā pag , Zādzenes pamatskolā, pēc tam
Rīgā, Lāčplēša ielā Ks 28, dz. 7 un
Eiženijas ielā Ks 6. — Rīgas apgabala
tiesas 2. krimiaalnodaļas 1925. g. 17. sep-
tembra raksts Ka 203069 (S8-IX-25), sod.
no tās pašas tiesas 1925. g. 3. jūlijā uz
sod. lik. 139. p. ar Ls 20 vai 6 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vietu meklētājam.

16021. Melniks, Vilis Pētera d, dzim.
1885. g, pied. pie Valmieras apr,
Bauņu pag., agrāk dzlv. Rīgā, Vitebskas
ielā Ks 35, dz. 5. — Rīgai apgabal-
tiesas 2. kriminalnodaļas 1925. g.
19. jept. raksts Ks 203?88 <l-X-25),
1925. g. 31. jul., sod. ar Ls 50,— uz
sod. lik 2i4. p. — Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

16022. MengeL, Teo Jāņa d., dzim.
1897. g., atvaļināts 13. Tukuma kājn.
pulka medicīnas ieldšers, agrāk dzlv.
Rīgā, Rūdolfa ielā Ks 1, dz. 70. —
Jaunlatgales apriņķa 1. ie~. miertiesneša
1925. g. 15. sept. raksts Ks 2376
(30-lX-25), dēļ aizmuguriska sprieduma
noraksta izsniegšanas, ar kuru sodīts uz
sod. lik. 184. p. ar 1 dienu aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

16023. Matuļevčs, Jānis Franča d.,
64 g. v., bij. Krievija? pav., čigāns, agrāk
dzīvojis Cēsu apr., Baižkalna pag., Vī-
tolos. — Valkas apriņķa priekšnieka
1925. g. 15 septembra raksts Ns 632/1
(25 lX-25), sod. par uzturēšanoa Latvijā
bez attiecīgiem dokumentiem ar Ls i0
vai 14 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

16024. Ņikitins, Tiraofejs Vasiļija d.,
42 g. v., Latvijas pilsonis, piederības
vieta nav zināma. — Daugavpils apriņķa
9. iec. miertiesneša 1925. g. 16. sep-
tembra raksts Ns 672 (29-IX-25>, apv. uz
soi. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16025. Pecharovičs, Nikolajs Jāņa d._
agrāk dzīv. Daugavpilī, Virsnieku iela
Ns 20 (tuvāku ziņu nav). — Daugavpils
prefekta raksts Ns 10064 (24-IX 25), sod.
ar to paša lēmumu no 1925. g 9. jūlija
par dzīvošanu ar notecēīušiem uzturē-
šanās dokumentiem ar Ls 100,— jeb
1 mēnesi cietuma — Paziņot dzīves
vietu meklētājam.

16026. Panins. Sergejs Gavriļa dēls,
dzim. 1905. g. 25. novembri, pied. pie
Rīgas, agrāk dzlv. R;ga, Eksporta ielā
Ns 3, dz. 60. — Rīgas policijas 3. iec.
priekšnieka 1925. g. 23. sep'embra tele-
ionograma Ns 442 (30-1X25) patvarīgi
atstājis savu dzīves vietu, kā sastāvošs
zem policijas uzraudzības saskaņā ar
Rīgas I iec. izmeklēšanas tiesceša rakstu
no 1925. g. 20. februāra Ns 453. — Ņemt
zem policijas uzraudzības un paziņot
meklētajam.

16027. Priede, Kārlis Kārļa d., 12 g.
v,, pied. pie Vecmuižas pag. ģērbies
tumši brūnās zilem ielāpiem bikses un
pašaustā kreklā, galvā phtmale.— Bauskas
apriņķa priekšnieka palīga 2 iec. 1925. g.
18. augusta raksts Ns 183/11 (26-VIII 25),
apv. zādzība. — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

16028. Pertnik-Cromovs, Savehjs Je-

kima d., 18 g. v., pied. pie Rēzeknes
apr., Makašānu pag , 1924. g. dzlv. Rīga,
Katoļu ielā Ks 58, dz. 56. — Rēzeknes
apr. 2. iec. miertiesneša 1925. g. 20. au-
gusta raksts Ns 1408 (28-IX-25), apv. uz
sod. Hk. 581. p. —Apcietināt un ieskaitīt
meklētāja rīcībā.

16029. Plotņikovs, Vavils Maksima d.,
33 g. vecs, Krievijas pavalstnieks. —
Daugavpils apriņķa 9. iec miertiesneša
1925. g. 16. septembra raksts Ns 644
(29-lX-25), apvainots uz sodu lik. 284 p.
— Paziņot dzīves vietu.

16030. Petrovs, Nikolajs Pēlēja d.,
27 g. vecs, pied. pie Jaunlatgales apr.,
Gauru pagasta. — Jaunlatgales apriņķa
1. iec. miertiesneša 1925. g. 15. septembra
raksts 2375 (29-IX-25), apvainots uz sodu
Ik. 262. p. 1. d. — Piedzīt Ls 10,-,
kujus iemaksāt Latvijas bankā T. M.
ieņēmumu rēķina E. Ks 12, bet pierādīta
maksātnespējas gadījumā noturēt arestā
3 dienas, par ko paziņot meklētājam.

16031. Petersons, Ernsts Voldemāra
dēls, dzim. 1904. g. 15. aprīlī, pied. pie
Valmieras apr., Maz-Stropes pag. ?—
Rīgas pilsētas 3. iec. izmeklēšanas ties-
neša 1925. g. 18. septembra raksts
Ks 1805 (29-IX-:5), apvainots uz sodu
lik. 578 p. 3. d. un izbēdzis no apcie-
tinājuma. — Apcietināt un ievietot klgas
centrālcietumā, ieskaitot meklētāja rīcībā.

16032. Putniņ, Anete Alma Andreja m.,
dzim. 1991. g. 28. janvāri, piederīga p'e
Valmieras apr., agrāk dzlv. Rīgā, Ak-
meņu ielā Ks 22/24, dz. 1. — Rīgas
prefektūras sanitārā galda 1925. g.
18. septembra raksts Ks 721 (26-IX-25),
izvairās no ārsta kontroles. — Paziņot
meklētājam.

16033. Ragge, Aleksandrs Kristapa

dēls, 33 g. v., pied. pie Dobeles pag.,
Jelgavas apr., krievs, pareizticīgs, agrāk
dzīvojis Kr. Barona ielā Ks 129, dz. 81.
— Rfgas 9. iec mieitiesneša 1925. g.
14. septembra raksts Ks 691 (25-IX-25),
apv. uz sod. lik. 262. p. 1. d. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

16034. Rāvin, Guste Indriķa meita,
dzim. 1898. g., pied. pie Preiļu miesta,
Latvijas pase Ks 1421, izdota no Livānu
miesta valdes 1923. g. 12. sept. agrāk
dzīvojis Puškiaa ielā Ks 3, dz. 1. —
Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 17. septembra raksts Ka 25815
(26-IX-25), ar Rīgas 9. iec. miertiesneša
izpildu rakstu no 1925. g. 31. augusta,
Ns 778, sod. h* sod. lik. 280. p. 1. d.
ar Ls 10 vai 3 dienām aresta. — Pazi-
ņot dzīves vietu.

16035. Stepanovs, Trifilijs Makara d.,

20 g. v„ pied. pie Daugavpils, krievs,
vecticībnieks, miesnieks, ag^āk dzīvojis
Daugavpili, Arodu ielā Ks 26 — Dau-
gavpils prefekta rakstsKe 9748 (24-IX-25),
sod. ar tā paša lēmumu no 1925. g.
23. martā par atrašanos publiskā vietā
piedzērušā stāvokli ar Ls 40 vai 7 die-
nām aresta. — Paziņot dzīves vietu
meklētājam

16036. Zabarovskis, Dementijs, agrāk
dzlv. Daugavpils apr., Osunas pag, Vir-

glitu ciemā (tuvāku ziņu nav). — Rē-
zeknes apr. priekšnieka 1925. g. 12. marta
raksts Ks 8/11 (15 IX-25), apv. par kaa-
džas biūvešanu,— Paziņot dzīves vietu.

16037. Sīman, Antonija D.'dža m.,
40 g. v., pied. p*t: Rjgas, agrāk dzīv. Elij^s
ielā Ks 26, dz. 3. — Rīgas 10. iec.miert.
1925. g 14. sotembra raksts Ns 1080
(2i-IX-i.5), apv. uz sodu lik 276. p. —
Paziņot dzīves vietu.

16038. Stanevičs-Stankevičs, Nikolajs
Kārļa d, dzira. 1908 g. 23. decembrī
Liepājā, nel ela auguma, ģīmis apaļš,
acis zilas, maM un uzacis iedzelteni-
pelēki, brālis Žanis Stanevičs dzīvo Lie-
pSjā, Vaļņu Ks 6. — Nepilngadīgu ze.n-
Kopības un amatniecības kolonijas Irlavā
1925. g. 14. septembra raksts Ks 600

(28-IX-25), naktī uz 1925 g 8 septembri
izbēdzis no kolonijas. — Ievietot a'pa-
kaļ kolonijā.

16039. Zantenfelds, Jānis-Foberts
Dāvida d., dzim. 1884. g. 28. febr.,
Rigā, pied. pie Rīgas, latvietis, luterticīgs,
neprecējies, Latvijas pase Ks 126288,
izd. no Rīgas pref. 1920. g. I. jūlija,
agrāk dzlv. Rīgā, Aku ielā Ks 2, dz. 15.
— Rīgas pol. 3. iec. priekšu. 1925. g.
21. sept. raksts Ns 26959 (I-X-25), fod.
no Rīgas 3. iec. miertiesn. uz sod. lik.
184. p. ar 1 dienu aresta. — Paziņot
meklētājam

16040. Slaviks, Jēzups Aleksandra d ,
18 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apr.,
Dricānu pag., agrāk dzīv. Lubānas pag.,
„Cein;eros". — Madonas apr. 1 iec.
miertiesn. 1925. g 19. *ept raksts
Ks 204 (I-X-25), apv. uz sod. lik 51. un
591. p. 1. d. 1. pkt. — Pieprasīt Ls 200
drošības naudas, kuras ne:emaksāšanas
gadījumā apcietināt, par ko paziņot
meklētājam.

16041. Zeltiņš, Jānis M ķeļa dēls,
dzim. 1889. g. 21. septembrī, pi d pie
Rīgas apr., Jaunpils pag., latvietis, pa-
reizticīgs, neprecējies, strādnieks, rgrāk
dziv. Rīgā, Ludzas ielā Ks 36, dz. 5. —
Rigas apgabaltiesas prokurora 1925. g.
19. septembra raksts Ks 21732 (30-IX 25),
izvairās no kīgas apgabaltiesas 1925. g.
17. marta viņam piespriesto 4 mēri. cie-
tuma soda izciešanas. — Ievietot cietumā
un ieskaitīt meklētāja rīcībā.

16042. Zālīts, Mārtiņš Pētera d., dzira.
1895. g., pied. pie Rīgas apr, Katlakalna
pag., agrāk dzīv. Krasta ielā Ks 2),
dz. 1. — Rīgas 3. iec. miertiesneša 1925. g.
15. sept. raksts Ks 872 (25 IX 25), apv.

Pārskats

par bēgļu, optantu, pārbēdzēju, emigrantu un citu braucēju kustību
1925. g. augusta mēnesī.

Braucēju kategorija Iebraukuši Caurbiaukuši Izbraukuši kooskait *

Iebraukuši:
No Padomju Krievijas:

Bēgļi 16
Optanti 29
Pārnācēji 70

115
Caurbiaukuši:

No Padomju Krievijas uz citām
valstīm:
Lietavas bēgļi un optanti . . 60
Emigranti 645
Menouiti 429 jgg^

Kopā . . . 115 1334 — 1449

Kopā ar agrāko gadu braucēju skaitu 234539 222157 16214 4729C0

Pašvaldības departamenta vicedirektors V. Radziņš.
Transporta nodaļas vadītājs Jakobsons.

Maksa par .ValdībasVēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par i mēnesi ' lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par i mēnesi ..... .1 lata 80 sant.
Pat atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā . — . 6
Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vien-

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

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

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

Latvlļas valdības _ _$A», oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot Jfcfe ffl^kjģl svētdiena*

un
svētkudtenaa

Redakcija: Jrf^ejfJt E jg^pV Kantoris un ekspedīcija:
Rigā, pilī Ks 3. Tel. Ks 9-89 «J^Pgffij8iPg* Rīgā, pilī Ks 1. Tel. Ks 9-57
Runas stundas no 11— 12 jT^«W»««^ir Atvērts no pulksten 9—3



uz sod. lik. 262. un 5!0. p. — Paziņot
dzīves vietu.

16043. Ziediņš, Roberts Mārtiņa d,
24 g vecs, pied. pie Jelgavas apr.,
Bērzmuižas pag., līdz 1925. g. 15. aug.
czīv. Jelgavas apr., Šķibes pag. Jegeru
mājās. — Dobeles iec. miertiesneša
1925. g. 15. septembra raksts Ks 361

(£5-IX-25), apv. uz sod. lik. 262. 1. p. —
Paziņot dzīves vietu.

16044. Sunīts, Ernests Jāņa d, 41 g.
vecs, piederīgs pie Valmieras apr., Pui-
ķeles pag., Puiķeles pag. maiznieks,
agrāk dzīv. Jelgavā, Katoļu ielā Ks 26.
— Dobeles iecirkņa miertiesneša 1925.g.
17. septembra raksts Ks 405 (24-1X25),
apv. sod. lik. 284. p. un 262. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

16045. Staškevičs, Antons Leona d,
dzimis 1895. g., pied. pie Ludzas pilsē-
tas, Latvijas pase Ks 2736, izdota Ludzā
1921. g. 8. novembrī, agrāk dzīv. Puš-
kina ielā Ks 3 dz. 1. — Rīgas policijas
6. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 16. jul.
raksts Ks 23707 (26 IX-25>, ar Ludzas
apriņķa I. iecirkņa miertiesneša izpildu
rakstu no 1925. g. 16. jūlija Ks 1988/340
sod. ar Ls 10,— vai 3 dienām aresta uz
sod. lik. 297. p. — Paziņot dzīves vietu.

16046. Semenovs, Jakims Safrona d,,

dzim. 1894. g., pied. pie Dagdas pag. —
Daugavpils apr. 7. iec. miertiesneša
1925. g. 10. sept. raksts Ks 3052
(26-IX-25), apv. uz sod. lik. 475. p. —
Paziņot meklētājam.

16047. Zalmanovič, Rīve Zaula m.,
Bauskas apr. pr-ka palīga 1. iecirknī
1925. g. 15. septembra raksts Ks 6231/11
(26-IX-25), pieprasīt no viņas piederības
vietu, vecuma apliecību un izdibināt
viņas tēva vārdu un vīra pavalstniecību
un piesūtīt meklētājam pievienošanai pie
pasu dokumentiem.

16048. Šokin?, Dominiks Izidora d.,
27 gadus vecs, piederīgs pie Ludzas apr.,
Baltinovas pag, latvietis, katoļticīgs,
zemkopis, agrāk dzīvojis Daugavpilī,
Krasta ielā Ks 31. — Daugavpils pre-
fekta raksts Ks 9748 <24-IX-25), sodīts
ar tā paša 1925. g. 10. jūlija lēmumu
par dzīvošanu bez pieteikšanas policijā
ar Ls 40,—. — Paziņot dzīves vietu
meklētājam

16049. Šimkevičs, Teolils Teofila d„
19 g dus vecs, Latvijas pilsonis. —
Ventspils pilsētas policijas priekšnieka
1925. g. 17. septembra raksts Ks 8606
(29-IK-25), naktī uz 1925. g. 15. sep-
tembri nozadzis Augustam Bruveram,
dzīv. Ventspilī, Talsu ielā Ka 3t, velosi-
pēdu Ls 140,— vēitibā. — Apcietināt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

16050. Škinders, Heinrichs Jāzepa d.,
32 g. vecs, bij. Krievijas pav., bez no-
teiktas dzīves vietas. — Rīgas 10. iec.
miertiesn. 1925. g. 15. sept. raksts
Ks 805 (26-IX-25), apv. uz sod. lik.
256. un 268. p. — Paziņot meklētājam.

16051. Šrama, Aiveds Filipa d., dzim.
1904. g. 6. okt, pied. pie Aizputes pils.,
Latgales divīzijas sakaru rotas kareivis,
pirms iesaukšanas dzīv. Rīgā, Aspazijas
bulv. Ks 14, dz. 19. ev.-lut., vācietis,
3-kl. baznīcas skolas izglītība, neprecējies,
laukstrādnieks. — 4. iec. kara izmekl.
tiesneša 1925. g. 15. sept. raksti Ks 2405
un 2408 (28-lX 25), apv. uz kara sod.

lik. 128. p. 1. d., 129. 133. p. un sod.
lik. 1903. g. izd. 574. p. 1. d. un
581. p. 1. d. — Apcietināt un ieskaitīt
meklētāja rīcībā, par ko paziņot pēdējam.

16052. Ščerbinskij, Konstance Jāņa
m., 19 g. vecs, pied. pie Vilkomiras
apr., Pogirskas pag. — Rīgas 2. iec.
miertiesn. 1925. g. 16. sept. raksts
Ks 1167 (28IX-25), apv. uz sod. lik.
285. p. — Paziņot dzīves vietu.

16053. Žurint, Voldemārs Jēkaba d.,
18 g v, Latvijas pav., bez neteiktas
dzīves vietas. — R'gas prefektūras 3. no
daļas 1925. g. 21. septembra raksts
Ks 6038 25 (30-lX-25\ sodīts uo Rīgas
prefekta ar ' s 15. — Paziņot meklētajam.

16054. Šmulanovs, Eduards Fabijana
d., 40 g. v., pied. pie Ludzas apr., Mēr-
dzenes pagasta. — Ludzas apr 1. iec.
miertiesneša 1925. g. 2!. septembra
raksis Ks 2831 (30-IX-25), apv. uz sodu
lik. 284. p. — Paziņot meklētājam.

16055. Ša'ovs, Aleksejs Spiridonova
d., dzim. Ife87. g., Pad. Krievijas pav.,
pied. pie Kostromas gub., Vitluzenkas
apr, Spavko-Podgorodmijas pagana. —
R ^as 9. iec. miertiesneša 1925. g. 5. sep-
tmbra raksts Ka 791 (ll-lX-25), dēļ aiz-
muguras sprieduma noraksta izsniegša-
nas. — Paziņot dzīves vietu.

16056. Tomarevič, Emilija Tomasa m.,
32 g veca, pied. pie Ilūkstes apriņķa,
Borovkas pagasta. — Grīvas iec. mier-

tiesneša 1925. g. 18. septembra raksts
K» 3016 (29 lX-25), _ sodīta uz sodu lik.
581. p. 1 d., ar 6 mēn. cietuma. — Pie-
prasīt galvojuma ls 400,— . Pretējā ga-
dījumā apcietināt un ieskaitīt meklētāja
rīcībā, par ko paziņot pēdējam.

1605/. Tauters, Jānis Jāņa d., dzim.
1830. g., pied. pie Kaunas gub., agrāk
dzīv. Puškina ielā Ks 8, d/. 5. Personas
apliecība Ns 10255 izd. 1924. g. 7. maijā
no Rīgas prefekta. — Risas policijas
6. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 21. sep-
tembra raksts Ns 24199 (30 IX 25), dēļ
Rīgas apgabalbesas prokurora raksta no
1925. g. 16. jumja ar Ke _ 14968 izpildī-
šanas saskaņā ar kurujāpiedzen tiesas
izdevumi Ls 26,56. — Paziņot dzīves vMu.

16058. Tumaševičs, Konsta&tins Ale-
ksandra d., 21 g. vecs, piederīgs pie
Rēzeknes. — Latgales apgabaltiesas Lu-
dzas apr. 1-. iec. miertiesneša 1325. g.
21. septembra raksts Ks 2830(30-1X25),
apvainots uz sodu lik. 139. p. — Paziņot
meklētājam.

16059. Tumašev.čs, Jēzups Silvas d,
29 g. v,, čigāns, bez noteiktas dzīves
vietas, agrāk klainājis pa Rēzeknes apr
Bukumdžas pag. un Daugavpils apr.
Dagdas pag. — Rēzeknes apr. 6. iec.
miertiesneša i 925. g. 18. septembra raksts
Ks 1018 (I-X-25), apv, uz sod. lik 469. p.
1. d. — Ņemt zem policijas uzraudzības
un paziņot uzturēšanās vietu meklētājam.

16060. Tumaševičs, Jānis Rozālijas
d., čigāns, bez pastāvīgas dzīves vietas,
agrāk klainājis pa Rēzeknes apr. Buku-
muižas pag. un Daugavpils apr. Dagdas
pag. —- Tuvāku ziņu trūkst. — Tas pats.

16051, Usmanis, Berka, agrāk dzlv.
Valdemāra ielā Ks 39, dz. 9 tuvāku ziņu
nav. — Rīgas 6. iec. miertiesneša 1925.g.
18. septembra raksts Ka 1036 (29-IX 25j,
apv. uz sod. lik. 607. p. — Apcietināt
un nogādāt meklētājam.

16062. Ungaitis, Katrine Franča m.,

dzim. 1879. g. 15. decembrī, Rīgā, Latvi-
jas pilsone, agrāk dzīv. Kundziņsalā
1 linijā Ns 20. — Rīgas policijas 5. iec.
priekšnieka 1925, g. 24 sept. telefono-
grama Ks 145 (29-lX-25), 1925. g.
16. sept. patvarīgi atstajuse savu dzīves
vietu, kā sastāvoša zem policijas uzrau-
dzības saskaņā ar Rīgas 5. iec. izmeklē-
šanas tiesneša rakstu no 1925. g. 13. jul.
zem Ks 2718. — Ņemt zem policijus
uzraudzības un ziņot meklētājam.

16063. Vasiljevs, Savelijs Markiona
dēls, dzim. 1904. g., agrāk piederīgs pie
Lietavas, krievs, strādnieks, 1924. g.,
dzīv. Ilūkstes apr., Kalkūnes pag., Nider-
kunu sādžā. — Jaunjelgavas iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša 1925. g. 14. sept.
raksts Ks 987 (25-IX-25), apv. uz sod
lik. 468. p. II. d. — Apcietināt, ieskaitot
meklētāja rīcībā.

16064. Vinovskis, Jānis Kārļa d.,
dzim 1904. g., liela auguma, tumšiem
matiem un ltku deguau, agrāk dāvojis
Kr Barona ielā Ka 15, dz. 7, bij. Rīgas
policijas 1. iec. jannākais kārtībnieks. —
Rīgas policijas 1. iec priekšnieka 1925. g.
22. septembra telefonograma Ks 214
(29-IX-25), patvarīgi atstāj s dienestu un
nav nodevis pie viņa atrodošās valsts
mantas. — Nogādāt meklētāja rīcībā

16C65. Vagotins, Jānis Indriķa d.,
19 g. v., pied. pie Cēsj apr., Ļaudonas
pag., agrāk dzīv. Duntes ielā Ks rf, dz. 20.
— Rīgas 11. iec miertiesneša 1925. g.
17. septembra raksts Ks S65 (30 IX-25),
apv. uz sodu lik. 574. p. — Paz ņot dzī-
ves vistu,

16066. Vuskan.Ann'ļ Antona m., 28 g.
v., pied. pieNovoaleksandravas apr.,
agrāk dzlv. Rēzeknes apr., Sakstigales
pagasta — Rezekr.es apriņķa priekš-
nieka 1925. g, 15.maija raksts (15-1X25),
apv. par dzīvošanu bez dokumentiem.—
Pazinot dzīves vietu.

16067. Veiner, Zara Mozusa m„
24 g. veca, Latvijas pav., agrāk dzlv.
Parka ielā Ks la, dzīv. 10. — Rīgas
pref. sanit. galda 1925 g." 16, sept.
raksts Ns 574 (28-IX-25), izvairās no
ārsta kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

16068. Vagoliņš-Vagolis, Jānis Indriķa
d, dzim. 1906. g. 9. janv. (v. st), pied.
pie Ļaudones pag, Madones apr —
Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec. 1925 g.
18. aug. raksts Ks 11061 (29VIII25j,
apv. zādzībā. — Paziņot dzīves vietu.

160S9. Veršels, Jāzeps Jāzepa d,
dzim, 1903. g., bij. Krievijas pav.; bez
noteiktas dzīves vietas. — Rīgas pref.
3. nod. 1925. g. 21. septembra raksts
Ks 6490/25 (30 IX-25), jāpiedzen vizu
nodoklis Ls 20. — Paziņot meklētājam,

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, Ne 140.

5059. Aizikova, Hanna Haima m. —
Krimin.-dās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(16-IV-25). — 13310/25. g.

5060. Aizikova, Hanna Haima m. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(168 24-DO. - 11752/25. g.

5061. Biau, Alfrēds Jēkaba dēls. —
Cēsu apriņķa priekšnieka 1925. gada
11. septembra raksts Ks 286 (6 V-25)i —
13568'25. g

5062. Doveiko, Rudo'fs V centa d, —
Daugavpili pilsētas prefekta 1925. gada
10. sept. raksts Ks 4412/21 (3 21-1). —
192^/21. g.

5063. Ducens, Edgars Kārļa d. —
Rigss 13. iec. miertiesneša 1925. gada
14. septembra raksts Ka 355 (6-V-25j. —
13578/25. g.

5064. Dakstiņ, Anna Kristapa m. —
Rīgas 13. iec. miertiesneša 1925. gada
11. septembra raksts Ks234 (26 111-25), —
12007/25 g.

5065. Ezeriņš, Jānis Antona dēls. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā H8-V 25). — 13800/25. g.

5066. Farbers, Hackets Zelika d. —
Bauskas apriņķa priekšnieka palīga
1. iec. 1925. g. 8. septembra raksts
Ks 5636-11/22 g. (2 IV-25). — 13097/25 g.

5067. Gavrilovs, Timotejs. — Valkas
kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
10. septembra raksts Ks 13401 (51-21-1).
— 147/21. g,

5068. Kovlenc, Zisla Hirša meita. —
Rīgas 6. iec. miertiesneša 1925. g.
14. septembra raksts KsK, 740(428-24 XI).
— 10945/24 g.

5069. Kpe, Osvalds Viļā d, — Jel-
gavas apriņķa miertiesneša 1925. g.
14. septembra raksts Ka 156 (26 III 2b).

— 13025 25. g
5070. Kazmdo, Osips Ludviga d. —

Daugavpils apriņķa priekšnieka 1925. g.
14 sept. raksts KŠ3035/IH (365-23 IX).—
8260/23. g._

5071. Lus, Jānis Ādama d. — Cen-
trālās kriminalpolic, politiskās pārvaldes
Valmieras rajona 1925 g. II. septembra
raksts Ks 20560 t 192-21 I). — 611/21. g.

5072. Lintiņ, Krishne — Alojas pa-
gasta aizsargu nodaļas priekšnieka
j925. g. 13. septembra raksts Ka 109
(81-21-1). — 437/21. g.)

5073. Martinkevičs, Pauls Paula d. —
Emigrantu un bēgļu transporta nodaļas
1925. g. 12. septembra raksts Ks 125912
(52-21-1). — 2496/21. g.)

5074. Mazevski, Kārlis Augusta d —
Bauskas apr. priekšu. 1925. g. 12. sept.
raksts K«1684I/23(5t-24-IX).—9178/24.g.

5075. Meikšans, Jūlijs Grigorija d.
— Cēsu apr. priekšn 1925. g. 12. sept.
raksts Ns3565/23.g.(48-24-IX).—9289/24 g.

5076. Malinovski, Pfters Pētera d —
Rīgas 7. iec. miertiesu. 1925. g 15. sept.
raksts Ks 17C6 (40-21-1). — 1005,21. g.

5077. Pauder, Antonija Andreja ra.
Rīgas 7. iec. miert. 1925, g. 12. sept.
raksts Ka 1692 (,7-V-25). — 13637/25. g.

5078. Felsiņš, hraels Leiba d. — Rī-
gas prefektūras 3. nodaļaj 1925. g.
i2. septembra raksts Ka 168/24(19 II-25).

12360/25. g. s
5079. Pjatakovs, Hosja Abubokera d.

— Rīgas prefektūras 3. rodaļas 1925. g.
12. septembra raksts Ks2191 (5-V-25).—
13336/25 g.

5080. Paak6tlt«, Jānis Jāņa d. — Rī-
gas prefektūras 1925. g. 15. septembra
Ks 7251 (35 2t I). — 483/21. g.

5081. Romanovskis,ZigizmundsĀdama
d. — Latgales apgabaltiesas Jaunla'ga-
les apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša
1925 g «. septembra raksts Ks 2316
(19-1155). — 12567/25. g

5082. Rubiks, Jāzeps Andreja d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
14. septembra raksts zem Ks 8481/24
(113-24-VIII). - 10874/24. g,

5083. Zvlgul Puriņ, Olga Justa m. —
Rīgas pilsētas 3. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 15. septembra raksts Ks 876
(3-11-25). — 12417/25. g.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā 1 s.
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Valdības darbība.

Ministru ^foinei» sg§de
1925. gada 13. oktobri.

1. Atļauj Latvijas mākslas akadēmijas
prof. Borisam V i p e r a m strādāt kā
mākslas vēstures skolotājam valsts Rīgas
krievu vidusskolā.

2 A'ļauj Krievijas emigrantam Niko-
lajam R *oždestven skira pagaidām
ieņemt priestera amatu Grišino-Gorās
pareizticīgo draudzē, Ludzas apriņķī.

3. Apsiiprina saimnieciskā delegācijā
uz Sociālistisko Padomju Republiku Sa-
vienību vēl:

Saeimas deputātu Jezupu R u b u 1 i
un kā saimniecisko organizāciju pār-
stāvjus: no Rīgas biržas komitejas J.
Vēcinu un nu Latvijas rūpnieku im
amatnieku savienības E. Kura u'u.

4. P:eņem papildinājumus agrārās re-
formas likuma IV daļā un nolemj t s
izslsdināt Lstvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.

Valdības vietējo iestāZn
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
par sanitāro uzraudzību Madonas

apriņķa pagastos.
Pieņemti Madonas apriņķa pašvaldības likvidā-
cijas valde» 1925. g. 29. augusta sēde prot.
.Ns 17, pants 27 un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925. g. '

1. oktobra rakstu N» 107356.
1. Katram māju Īpašniekam, pār-

valdniekam jeb rentniekam jārūpējas par
pilnīga kārtību un tīrību kā pašās mājās,
tā ari pagalmos.

2. Katrā mājā jābūt slēgtai atejai ar
slēgtu izkārnījumu bedri. Lipīgu slimību
gadījumos atejas vietas desisficējamasar
karbolu, kaļķiem jeb ar citu attiecīgu
desinfekcijas vielu.

1. piezīme. Skolu, pagasta namu un
citu atklātu publisku vietu atejas pastā-
v?gi (t. i. periodiski) dezinficējamas
ar karbolu, kaļķiem jeb ar citu lī-
dzīgu desinfekcijas vielu.

2. piezīme. Desinfekcijas līdzekļus
iegādā: priekš skolām, pagasta na-
miem un citām pagasta sabiedrības
iestādēm — pagasta valde; priekš
tirgiem — turētais; priekš lauku
mājām un dzīvokļiem — īpašnieki.

3. Jaunas akas nav atļauts ierīkot
tuvāk par 12 mtr. no netīrumu vietām,
kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1. Aku
grodiem jeb cementa kubliem jāpaceļas
vismaz ā

/* metra virs zemes. Vismaz
Vķ mtr. apkārt akai zeme noņemama
1/a metra dziļumā un viņas vietā jāliek
māli, virs māliem kāds ciets materiāls,
kā: akmeņi, ķieģeļi, cements, kokss u. 1.1
Ap aku katrā ziņā jātūt notekai, lai ne-
rastos peļķes.

4, Mājas īpašniekam vai tās iedzīvo-
tājiem par katru aizdomīgu saslimšanas
gadījumu jāpaziņo pagasta valdei jeb vie»
tējām ārstēm un policijai.

5. Saslfmšanas gadījumos ar mēri,
koleru, izsitumu tifu, atgulās tifu, šarlaku,
difteritu, masalām un asinssērgu — at-
sevišķi stāvošās mājās, redzamā vietā u.z^
ceļa pie ieejas pagalmā, jābūt skaidram
un redzamam uzrakstam „ (slimības no-
saukums) ieeja aizliegta".

6 Apriņķa un pagastu valdēm, ap-
riņķa ārstam, vietējam sanitarārstam, kS
ari vietējiem ārstiem un sanitarkomisijai
locekļiem un policijai katrā laikā ir
tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu
izpildīšanu.

Piezīme: Vietējiem ārstiem ir tie-
sības izdarīt kontroli tikai kopīgi k
pagasta jeb apriņķa valdi un policiju.

7. Vainīgos par šo noteikumu nfr
izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

8. Šie noteikumi stājas spēkā 2 nedēļt
laikāpēc to publicēšanas ,Vald. Vēstnesi",

Madonas apriņķa pašvaldības
l likvidācijas valde.

iiinii iiraiiiii i ?

Dzelzsceļu ziņas

Juglas pieturas punktā no š. g. 15. ok-
tobra ievedīs ari bagāžas un preču ope
rācijas, t i, pilnas komereoperacijas, uz
ko dzelzsceļu virsvalde griež publikas
vērību

Dzelzsceļu ekspluatācijas duekfors
T. Dampis.

Rīcības nodaļas vadītājs
td."Stankevičs.

»MH ii - — —.—...——~y

Vidzemes *

patronāta biedribas oārskais
par 1924./25. b-džeta gadu.

(Beigas.)

Biedrības palīdzība atsvabb
nātiem noieslodzījuma.

Pie biedriuas rakstiski griezušies «f
dažādiem lūgumiem 171 ieslodzītais u"
atsvabinātais. .

91 persona (83 vīrieši, 8 sievietes) vai
53°/o lūgusi izsniegt apģērbu priekš-
metus.



26 personas (8 vīrieši, 18 sievietes)
vai 15% lūgušas stādīt priekšā pirms-
termiņa atsvabināšanas komisijai.

15 personas (14 vīrieši un 1 sieviete)
vai 0,9°/o lūgušas palīdzēt nobraukt uz
izvēlētu dzīves vietu.

15 personas (13 vīrieši, 2 sievietes)
vai 0,9° o lūgušas pabalstu.

13 personas (11 vīriešu, 2 sievietes)
vai 0,8°/o lūgušas pabalstīt dažādus
lūgumus valsts iestādēm.

4 personas (4 vīrieši) lūgušas ievietot
bērnus patversmē.

2 personas (1 vīrietis, 1 sieviete) lū-
gušas pabals'u ģimenēm.

1 persona (vīrietis) lūgusi izsniegt
aizdevumu ģimenei.

1 persona (sieviete) lūgusi ievietot
nespējnieku patversmē.

1 persona (vīrietis) lūgusi iegādāt
brilles.

1 persona (sieviete) lūgusi atrast darbu.
1 persona (vīrietis) lūgusi ievietot acu

klinikā.
Kopā 171 persona.
Pēc tautībām lūdzēji sadalījās:

latvieši 121 vai 71%
krievi 26 , 15%
vācieši 10 , 6%
poļi 7 , 4%
leiši 4
ebreji 2
čigāns 1

Lūdzēji reģistrēti sekošos vecumos:
līdz 20 g. — 10 vai 6%
no 20 līdz 25 g. — 17 . 10%
„ 25 „ 30 g. — 27 n 167o
„ 30 „ 35 g. — 20 „ 12%
„ 35 „ 40 g. - 13 „ 7%
,40 „ 45 g. - 13 „ 7%
,45 „ 50 g. — 13 „ 7%
,50 „ 55 g. - 12 „ 7%
, 55 „ 60 g. — 8 , 6%

vecāki par 60 g. — 5 „ 3,5%
(vecākajam lūdzējam bija 104 g.)
nav reģistrēti 19/o

Lūdzēju izdarītie noziegumi:
Sodīti par zādzībām pirmo

feizi . . ... . . . 64 vai 37,5%
Soditi par zādzībām vairā-

kas seizes 19 , 11%
Sodīti par lopu zādzību .17 „ 10%

„ , kara noziegu-
miem 9 , 5° o

Sodīti par laupīšanu . . 8 , 4,5%
, , slepkavību . . 8 , 4,5%

, ubagošanu . . 8 , 4,5%
, , abortu . . . 7 „ 4%
„ , uzticētas mantas
piesavināšanos. . . . 6 , 3%

Sodīti par zagtu mantu uz-
pirkšanu 5 , 3%

Sodīti par amatpārkāpu-
miem . 4 , 2,5%

Sodīti par krāpšanu. . . 3
„ , djkumentu vil-
tošanu 2

Sodīti par ievainošanu. . 2
„ „ dedzi nīšanu . 2
„ „ politiskiem no-
ziegumiem 2

Sodīti par naudas viltošanu 1
. klaidonību . . 1

, „ dažādiem pār-
kāpumiem 3
Lūdzēju skaitā bija 38 recidivistu vai

22%.
Pirmo reizi sodītas 126 personas vai

74° o.
Otro reizi sodītas 22 personas (2 siev.)

vai 13%.
Trešo reizi sodītas 11 personas vai 6%.
Ceturto leizi aoditas 4 personas vai 2%.
Vairāk ka četras reizes sodītas 1 per-

sona (siev).
Pēc galvenās cietumu valdes statisti-

skām ziņām pārskata laikā biedrības
darbības rajonā ietilpstošos cietumus at-
stājuši 3876 notiesāti ieslodzītie, no viņu
skaita pie biedrības deļ palīdzības grie-
zušies 150 notiesātie vai 4,1%.

Pēc atsevišķiem so^a veidiem pie bie-
drības dēļ palīdzības griezušās

no cietuma soda izcietušām 1714 per-
sonām — 68 vai 4%,

no pārmācības nama soda iscietušām
315 personām — 83 vai 26,3%,

no spaidu darbu soda izcietušām 46 per-
sonām — 9 vai 20%,

"no aresta s ; izcietušām peronam— 2,
no cietokšņa soda izcietušām perso-

nām — 1,
no audzināšanas - Iabošsnas kolonijas

atsvabinātiem — 2,
iepriekšējā izmeklēšanā atrodošies — 6.
No visiem 171 lūdzēja ievēroti 95

vai 56%.
45 (41 vlr. 4 siev.) izsniegti apģērbu

priekšmeti,

18 (15 vlr. 2 siev.) izsniegti naudas
pabalsti,

11 dota iespēja nobraukt uz dzīves vietu,
8 pabalstīti dažādos lūgumos valsts

iestādēm,
5 izsniegtas pusdienas,
3 (2 vīr. 1 siev.) ievietoti nespējnieku

patversmē,
2 (1 vīr 1 siev.) ierosināta pirmster-

miņa atsvabināšana,
2 sniegta palīdzība ģimenēm,
1 ievietots bērnu patver; niē.
Kopā 95 personām, tani skaitā ari

18 recidivistu lūgumu vai 20%

Izsniegtie pabalsti.
45. personām izsniegti apģērbu

priekšmeti par Ls 793,42 — uz katra
atsvabinātā caurmērā par Ls 17,63.

Naudas pabalstos atsvabinātiem iz-
sniegts Ls 151,70. Lielākie pabalsti iz-
sniegti vienam atsvabinātam dziedātājam
skatuves apģērba iegādāšanai Ls 80,—
un vienam kolonijas audzēknim caur
skolu viisvaldi Ls 40,— pārējiem 16 at-
svabinātiem izsniegts Ls 31,70 jeb Ls 1,98
katram.

Trūcīgiem atsvabinātiem biedrība iz-
sniedz pusdienas no pilsētas ļaužu ķēķa
par Ls 0/0 pusdienu. *

3 kropli un veci atsvabinātie (2 vlr.
1 sieviete) ievietoti pilsētas nespējnieku
patversmēs

Minētiem 95 atsvabinātiem izsniegto
apģērOu vērtība un dažādu palīdzību
suma Hdziaās Ls 953, 1^ , kss uz katras
personas iztaisa Ls 10 03.

Palīdzība ieslodzīto ģimenēm.
Pārskata laikā pie biedrības griezušies

31 ieslodzīto ģimenes loceklis ar dažādiem
lūgumiem:

15 personas lūgušas pirms termiņa at-
svabināt notiesāto ģimenes locekli,

14 personas lūgušas izsniegt .pabalstu,
1 persona lūgusi dot nodarbošanos,
1 persona lūgusi pabalstīt lūgumu

valsts iestādei.
No šī 31 lūdzēja ievēroSi 7.
5 ģimenēm izsniegti naudas pabalsti
1 ģimenei nodokļu nomaksai Ls 1,20,
2 ģimenēm izsniegti naudas pabalsti

Ls 18,— un bērni ievietoti patversmēs,
1 ģimenei samaksāta dzīvokļu īre par

1 mēnesi Ls 17,34,
1 ģimenei izsniegts aizdevums Ls 20,—,
2 ģimenes locekļi caur cietumu priekš-

niekiem stādīti priekšā pirmstermiņa at-
svabināšanas komisiiai.

Par nožēlošanu pārējo ģimeņu lūgumi

pēc pabalsta valdei bija jānoraida, jo
tās kategoriski atteicās savus mazgadīgos
bērnus nodot biedrības pabalstāmā
bērnu patversmē. Šādi gadījumi pār-
skata gadā bija 5.
Pabalsti bērnu patversmei.

Pārskcta gadā biedrības valde bērnu
patver.-mes biedrībai pēc iepriekšējā
gada piemēra izsniedza uz katru bērnu
dienā Ls 0,20 uzturas naudu, kopā
Ls 1664,20 un patversmes atsevišķām
vajadzībām, sakarā ar dzīves dārdzības
pieaugumu un bērnu uztura sadārdzinā-
šano5, vairākus vienreizējus pabalstus
Ls 1 i 00.— apmērā.

No cietumnieku bērnu patversmes
biedrības 1924. g. pārskata redzams, ka
biedrība 1924. g. kalendāra gadā ieņē-
musi Ls 11.447,02, tanī skaitā no pa-
tronāta biedrības Ls 2785,80 vai 24,4%
no visām patversmes biedrības sumam.

1924. g. bērni pavadījuši patversmē
12999 dienas (1923. g. 11209 dienas).
Uz 1924. g. 1. janvāri pa-

tversmē atradās 34 bērni.
1924. g. pienāca . . . . . 61

Kopā 95 bērni.
1924.. g. patversmi atstāja . . 57

Uz 1925. g. 1. janvāri patversme

palika 38 bērni,
Pēc tautības bērni sadalījās:

latvieši 33, poļu 18,
krievi 23, leiši 6,
vācu 18, čigāni 2.

Viena bērna uzturs dienā izmaksāja
Ls 0,59. Caurmērā, kopa ar visiem pār-
valdes izdevumiem, patversmes biedrībai
viens bērns dienS izmaksāja Ls 0,82 vai
Ls 289, 30 gadā.

Lai tuvāki iepazītos ar patversmes
biedrības darbību, patronāta biedrības
valdes sevišķa komisija 1924. g. 6. no-
vembri apmeklēja bērnu patversmi.

Bērnu prtversme atrodas 2 stāvu
namā Apakšējā stāvā ierīkotas pārzines,
skolas, rotaļu istabas, virtuve, vannas
istaba un noliktavas. Augšstāvā bērnu
2 guļamistabas, pārzines palīdzes istaba,
noliktavas, mantnīca un vēl dažas mazas

istabiņas. Visās apdzīvotās istabās po-
diņu krāsnis, bet lielākās ari holandes
dzelzs krāsnis. Telpas tīras un gaišas,
pietiekoši vēdinātas.

Patversmes pārzine Maurit jkdze dar-
bojas jau no 1911. g. Patversmi ap-
kalpo pavisam 5 personas.

Patversmē atradās 33 bērni, starp tiem
28 cietumnieku. Bērni pēc izskata
žirgti un paēduši, drēbītes, lai gan pa
lielākai daļai salāpītas, tomēr tīras,
slimu nav. Lielākā daļa bērnu no
latviešu vecākiem. Bērnu barošanai
sevišķa pārtikas norma nav ievesta.
Bērniem izsniedz ap 9 rītā: saldu kafiju
un maizi, un tiem, kuri iet skolā, un
maziņiem ari taukus.

Pusdienās zupa (putraimu, grūbu,
kartupeļu, zirņu vai sakņu), gaļas vietā
vāra buljona kaulus vai ari buljona
taukus.

Palaunadzī — maize, maziņiem ari
piens.

Vakariņās — biezputra (risu, putraimu
vai mannā).

Jaunākajam audzēknim 2, vecākajam
15 gadi.

Brīvo laiku mazākie bērni pavada rota-
ļās, vecākus turpat patversmē māca lasīt,
rakstīt un zīmēt Lielākie apmeklē skolu.

Patronāta biedrības sevišķa komisija
konstatēja, ka cietumnieku bērnu pa-
tversmes telpas atrodas labā un tīrā stā-
vokli, patversmē ievietotie bērni labi
apkopti un pietiekoši baroti. Ēdiens
garšīgs, ari par bērnu skološanu ir gādāts.

Atsvabināto uzraudzība.
Biedrības uzraudzībā uz 1924. g. 1. ap-

rili atradās 2 pirmstermiņa atsvabināti.
Pārskata laikā uzņemti 6 pirmstermiņa

atsvabinātie.
Kopā 8 pirmstermiņa atsvabinātie.
Izstājušies no uzraudzības 2 pirmster-

miņa atsvabināti.
Paliek uzraudzībā uz 1925. g. 1. aprili

6 pirmstermiņa atsvabinātie.
Uzraudzībā uzņemto starpā bija:
1 Valsts Prezidenta apžēlots, bijis no-

tiesāts par slepkavību uz 10 g. spaidu
darbos, pie atsvabināšanas bija izcietis
4/» gadus.

3 nepilngadīgie (2 vīr., 1 siev.) visi
sodīti par zādzībām.

Abi zēni 1925. g. februārī iesaukti
kara dienestā.

1 sodīts ar 2,2 g. pārmācības namā
par dezertešanu, atsvabināts pēc P/a g.
soda izciešanas.

1 sodīts ar P/a g. pārmācības namā
par dokumentu viltošanu.

Visi uzraudzībā uzvemtie nodrošināti

ar darbu un uz biedrības valdes lūgumu
atļauts tiem uzturēties Rīgā. Uzraudzītāju
pienākumus vairāki biedrības biedri uz-
ņēmušies labprātīgi. Pēc uzraudzītāju
ziņojumiem uzraugāmie pārskata laikā
uzvedušies labi.

Nosacīti notiesātie biedrības uzraudzībā
nav nodoti.

Atrodot pirmstermiņa atsvabināto un
nosacīti notiesāto uzraudzības jautājumu
par sevišķi svarīgu, biedrības valde pār
skata gadā spēra visus soļus, lai šo uz-
raudzību noorganizētu: izstrādāja uz-
raudzības plānu un centās ieinteresēt
atsevišķus biedrus un personas šajā darbā.
Kad biedrības valde bija pārliecināta, ka
atsvabināto uzraudzību iespējams uzsākt,
tā griezās pfe attiecīgas iestādes ar lū-
gumu ,dot rīkojumu tiesu iestādēm un
pirmstermiņa atsvabināšanas komisijām,
lai katru nosacīti notiesāto un pirmster-
miņa atsvabināto, kad šis iestādes to
atzīst par nepieciešamu, nodotu patronāta
biedrības uzraudzībā. Šis lūgums palika
neizpildīts, jo trūka attiecīgas instrukcijas
minēto personu uzraudzībai. Biedrības
valde tad griezās pie galvenās cietumu
valdes ar lūgumu izstrādāt attiecīgu
instrukciju un šo biedrības nodomu
realizēt būs iespējams tikai nākošā budžeta
gadā.
Biedrības nodaļas un biedru

grupas.

Pārskata gadā biedrības valde centās
pēc iespējas visos biedrības darbības
apvidos nodibināt atsevišķas biedru
grupas, knras varētu vēlāk izvērst par
nodaļām. Šim nolūkam valde izstrādāja
un izsūtīja vairākiem simtiem dažādam
personām att eclgus uzsaukumus un
statūtus. Panākumi, lai gan nebija lieli,
tomēr jūtami: Cēsīs nodibinājās biedru
grupa ar 15 biedriem, Valmierā 2 biedri,
Madonā 1, Vidrišu pag. 1 un Blomu
pcg. 1. Cēsis, pateicoties vietējā cietuma
priekšnieka J. Bambis kga laipnai pretim-
nākšanai, izdevās panākt biedrības no-
daļas nodibināšanu. Nodaļas dibināšanas

un pirmā pilna biedru sapulce nolikta
uz 1925. g. 5. aprili. Iesākto biedru grupu
noorganizēšanu valde, lai gan lēni, tomēr
neatlaidīgi turpina.

Vidzemes patronāta biedrības revīzijas
komisija pēc galīgas grāmatu unienā-
kumu un izdevumu dokumentu pārbau-
dīšanas konstatēja, ka grāmatas ir pareizi
vestas un saskan ar attiecīgiem doku-
mentiem. Bez tam revīzijas komisija
nāca pie slēdziena, ka biedrības pārskats
līdz š. g. 1. aprīlim ir sastādīts pareizi,
ka viņā pareizi apgaismota biedrības
darbība un pareizi konstatēts biedrības
materielais stāvoklis, un viņa ieteic šo
pārskatu pieņemt. Bez tam revīzijas
komisija atzīmē ari to, ka biedrības dar-
bība, lai gan lēni, tomēr neatlaidīgi pa-
plašinās.

Rīgā, 1925. g. 11. septembri.

Parakstījuši:
R. Benus, V. Alksnis, P. Zālīts.

Biedrības priekšnieks A. Kviesis.
Sekretārs O, Ķempei.

Latvija un citas valstis.
Latvijas konsulāts Bremene

iekārto savās telpās, Bremenē, Schlachte
6, tvaikoņu sabiedrības «Hansa" namā,
pastāvīgā Latvijas eksportpreču parauga
izstādi. Konsulāts uzaicina Latvijas
eksportierus piesūtīt šai izstādei preču
paraugus un eksportcenas. Paraugu no-
sūtīšana visērtaki izdarāma ar Rlgas-
Bremenes tiešās satiksmes tvaikoņiem,
adresējot sūtījumus konsulātam.

Rīga
Lūgums.

Krišjāņa Valdemāra biedrība spraudusi
sevlm, starp citu, par mērķi krāt mate-
riālus Valdemāra biogrāfijai un Valde-
māra muzejam. Tālab biedrība griežas
ar lūgumu pie visiem un ikviena, kas
saņēmis no viņa vēstules, kādus citus
rakstus vai piemiņas priekšmetus, tos
dāvināt dibināmam Valdemāra muzejam.
Ja īpašnieks to nevēlētos, tad viņu lū-
dzam priekšmetus aizdot Valdemāra pie-
miņas izstādei, kas tiks atvērta š. g.
27. novembri. Pēc izstādes slēgšanas
aizdotos priekšmetus ar 'pateicību
atsūtīs viņa īpašniekam.

Joprojām biedrība lūdz visus, kas per-
sonīgi tikušies ar Valdemāru vai no ci-
tiem dzirdējuši kādus nostāstus par viņu,
uzrakstīt sarunas, novērojumus un at-
stāstījumus un tādus piesūtīt uz biedrī-
bas priekšnieka, notāra Jāņa Kreicberga
vārdu, Rīgā, Aspazijas bulvāri Ns 3,
dz 3.

Ludzu ari citus laikrakstus iespiest šo
lūgumu.

Krišjāņa Valdemāra biedrības
priekšnieks J. Kreicbergs.

Tirdzniecība un rūpniecība
KURS I.

Wgni Mffi, 1925. g&Sii 14 oktobrī

De vlsea:
I Amerikai dolārs .... 5,175 — S.20
1 Anglija» mārciņa . , . . 15,10 — 25,22
lt?0 Francija» franka . . . 23,20 — 13,70
180 Bcjģlias brauka .... 23,30 — 23 80
100 Šveices hank» . . . 99,50 — 100.tO
1G0 itaUjea Kra . ... 20,30 — 20,70
100 Zviedrija* kiono . . . 12830 — 139 70
111) Norvēģija* farsa* . . . 103 81 — 105 95
100 Dānijai kronu .... i25,70 — 12820
!Q0 Čechoslovaķijsa ktmm . 15,20 — 15,50
10» Holandei g*fcte$s. , 207,45 — 209,55
100 Vācijai* maska, .... 122,50 — 124,15
ICC Sonrijss martai.... 13,00 — 13,23
ICfcJ Igaanijaa stārka . . . 1,37 — 1,<0
100 Polijas riota. . . . 80,00 — 90,00
100 Lietavas lita. ... . 50,50 — 52,00
1 SSSR «ervoņtiCt .... 26,40 — 26,88

Diigmeisli:
Zelta 1 kg 3420 — 34S'
Sadrebi 1 kg ..... . 105—112

Vērtspapīri:
5°/c neatkarībai aiiņēr. smt . 98 — 100
4/» Valata prem, alan. . . 98—100
l/« Zemei bankas ķlfa ilmes 92 — 93
B°/« Hipotēka bankas ķīla

eīme 86 — 97
Rīgas bltīas kotadjas komisijai

ptl!!kii5d?$fa A. Kacent.
Zvērinās* biižM makten Th. Š u m m e i»

Redaktors: Je. ĀVons.

šim numuram 6 lapas puses.



cedējis uzrādītājam un kuru obligāciju
Paulis Kārļa d. Erdmans, kā blanko-
cesionars cedējis atksl blanko un kura
uz agr. rel. lik. pamata dzēsta 1924. g.
13. jūnijā ar N° 421.

Rīgā, 1925. g. 1. oktobrī. L Ns 1306
Priekšsēdētāja v. A. V ei d n e r s.

13902 Sekretārs A. Kalve.

Liepāja» ar><jabal tiesa,
saskaņā ar laul. lik. 77. p. 6. aprili
1925. g. aizmugurē nosprieda: 21. jun
1912. g. starp Fici Miķeja d. Frei-
berģi un Lību Freiberg, dzim
Budn ek, caur Lutriņu draudzes mācītāju
noslēgto laulību šķirt. Bernu Kārli at-
stāt mātes audzināšanā.

Liepājā, 22. sept. 1925. g. Ns 148-L/24
Priekšsēdei, b. v. A. K i r ši e 1 d s.

12974 Sekretārs A. Kasperovičs.

Izzināt saraksta, novērtējumu , kā st
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pat.
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12 oktobri 1925. g.
14486 Tiesu izņild. Q r i n I e 1A <

Elgas ipgUaltlKai 3. ik. tlui Iiim^
r>sziņo, ka 20. oktobrī 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Ģertrūdes ielā Ni 4fj
dz. 3. pārdos Agripinas Līc un'
Eižena Līča kustamo mantu, sastāvošu
no klavierēm un novērtētu par Ls 620.

Izzināt sarakste, novērtējumu, ki arļ
tņakaūt pārdodamo mantu, varēs pšido-
ianis dienā uz rietas.

Rīgā, 12 oktobri 1925 g.
14487 Tiesu izpild. 01 i n f e I d s.

iip HfSfiiii 5 fe tm Izpin.
paziņo, ka 30 oktobrī 1925. g.,pulks'en
12 diena, Rīgā, Andr. Pumpura iela Ns 1,
5 iec. tiesu izpildītajā kancleja, pārdos
akc. sab. Bernharda Bekera kustamo
Mantu, sastāvošu no vienas blanko
obligācijas uz nekust, īpašuma Rīgā,
Vec-Pilsētā JSCs 8, ar nemiņai, vērt.bu
Ls 1O.000 un novērtētu put Ls 6000.

Izzināt satakstu, novērtējumu, ka ati
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šana? dieni uz vietas.

Rīgā, 10. oktobri 1925. g.
14491 Tiesu izpild. E. S m e i 1 s.

f T* flMjl»M9«MttM I
11C3U siiruauajuiiis*

Rīgas apgaba t, I. kriminalnod
saskaņā ar savu 1925. g. 1. oktobra
lēmumu, atsauc .ValdībasVēstnešaNŠ 132, š g., iespiesto sludinājumu par
Māras (Marijas) Olgas Teodora m. J a n-
s o n, dzim. Gertner, meklēšanu, jo min.
Janson ir atrasta.

Rīgā, 12. oktobri 1925. g.

Priekšsēdētāja biedra v. (pārak ts).
14432 Sekretāra pal. J Avotiņš.

Rīga» apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 1. septembrī
izklausījusi Oskara Haralda d. Poelchau
lūgumu dēļ obligāciju atzīšanas par zu-
dušām, nolēma: atzīt par iznīcinātam
sekošas 15 obligācijas: 1) uz tagad
Latvijas valstij zemkopības ministrijas
personā piederošo Valkas apr. .Litenes'
muižu reg. J4 98 1911. g. 18. aprili ap-
stiprinātas 2 obligācijas ar NsNs 223 un
224 par labu Heinricham Viktora d.
ion Strikam_ sumā 40,000 rbļ. katra,
kuļš tās cedejis uzrādītajam, kuras obli-
gācijas Voldemārs Kārla d. Teikmans ka
viņu bknkocesionats cedējis atkal blanko
un kuras uz agr. rei. lik. pamata ir
dzēstas 1924. g. 13. jūnijā ar Ns 416;
2) uz tagad Latvijas valstij zemkopības
ministrijas personā piederošo, Cēsu epr.,
.Vietalvas" muižu reģ. Ns 45 apstipri-
nāto 1861. g. 26. oktobrī ar Ns 39/ ob-
ligāciju par labu Vilhelmam ion der
Paienam sumā 14,500 rbļ. kurš to cedējis
R'jdo'farn ion Brimtneram, kuru obligāciju
Kārlis Kārļa d. Freitagfon Lotingovens,
kā blankocesionars cedejis atkal blanko
un kura obligācija uz agr. rei. lik. pa-
mata ir dzēsta 1924. g. 3. jūnijā ar
Ne 3i9; 3) uz tagad Latvijas valstij
zemkopības ministrijas personā piederošo
Valkas apr. .Galgauskas* muižu ar
.Veišiem" reģ Ns 54, apstiprināto 1689. g.
5. jūnijā ar Ns 384 obligāciju par labu
Olto ion Melleram sumā 10,000 rbļ.,
kufš to cedejis uzradītajam, kufu obli-
gāciju Kārlis Kārļa d. Freitags Ion Lo-
ringovens kā viņas blankocesionars ce-
dejis atkal blanko un kūja obligācija uz
agr. rei. lik. pamata ir dzēsta 1924. g.
5. maijā ar Ns 297; 4) uz tagad Ale-
k*andram-Matvejam-Johanam Borisa d.
Stālam (Stael) fon Holsteinam piederošo
Cēsu apr., .Aulu" muižu, reģ. Ns 12
apstiprinātas divas obligācijas: a)2s. okt
>»)3. g. ar Ns 621 par labu Hermanim
Nikolaja d. fon Brimmeram sumā 15,000 r.
uz parādniekam Borisam Stāt ion Hol-
strinam piederošo šis muižas ideālo
pusi, bat saskaņā ar 1914. g. 6. iebruara
ierakstu Ns 79 uz visu minēto nekustamo
īpašumu; b) 1914. g. 30. janvārī ar Ns 64
par labu Hermanim Nikolaja d. fon Brim-
meram sumā 22,000 rbļ., pie kam pk, ,a"
minēto obligāciju Hermans _ Nikolaja d.
f^n Brimmes cedejis uzrādītājam un
kuras oriģināls gājis zudumā; 5) uz tagad
Pēterim Andža d. Māršanam piederošo
Cēsu apr., Mārcienas muižas zemnieku
zemes māju .Bulle Ns 88", reģ. Ns 4931,
apstiprināto 8. janvāri 1901. g. ar Ns51
obligāciju par labu baronam Vladimiram
Pētera d. Maidelim sumā 748 rbļ.; t>) uz
tagad Andrejam Jāņa d. Lapsām pie-
derošo Cēsu apr., Mārcienas muižas
zemnieku zemes māju .Ltjas-Randot JMs 5
un 6" reģ. Ns 4931, apstiprināto 1901. g.
8, janvan ar Ns 45 obligāciju par labu
Vladimiram Pētera d. Maidelim sumā
163 tbļ; 7) uz tagad Emmai-Paul nei
Andreja m. Bauman piederošo Cēsu apr.,
Mārcienas muižas zemnieku zemes māju
.Kalna Janen Ns 1 un 2" reģ. Ns 4V32
apstiprināto 1901. g. 8. janvārī ar Ns 47
obligāciju par labu baronam Vladimiram
Pētera d. Maidelim sumā 1010 rbļ.;
8) uz tagad Latvijas valstij zemkopības
ministrijas persona piederošo Valkas apr.,
S āmerienas muižu reģ. Ns 173 apstipri-
nātas tris obligācijas: a) 1877. g 5. apr.
ar Ns 157 par labu baronu Voltu ģimenes
legatam sumā 1000 rbļ., b) 1898. ,g.
23. septembri ar Ns 316 par labu Ha-
raldam Vilhelma d. ion Vālam suma
15,000 rbļ un c) tai paša 1898. g.
23. septemorī ar Ns 317 pat labu Haraldam
Vilhelma d. Vālam sumā 10,000 rbļ.,
kuras tris obligācijas viņu kreditori
baronu Volfu ģimenes legats un Haralds
Vilhelma d. fon Vāls cedeiuši uzrādītājam
un Nikolajs Edmunda d fon Ercdorfs-
Kupfers kā viņu blankocesionars cedējis
atkal blanko un kups trīs obligācijas uz
agr. rei. lik. pamata nozaudētas 1924. g.
19. martā at Nš 211; 9) uz tagad Lat-
vijas valstij zemkopības ministrijas
personā piederošo Valkas apt., Viganta
muižu reģ. Ns 188, apstiprinātas divas
obligācijas: a) 1856. g 3. aprīlī arNs212
par labu baronam Gustavam'Krideneram
sumā 2500 rbļ. kurš to cedējis P. B.
Ernesa mantiniekiem, kuri ka blanko-
cesionati cedejuši K. M: Freijam un
b> 1876. g. 22. decembri ar Ns 334 par
labu Gustavam Levenam suma 15t 0 rbļ.,
ku[š to cedējis _ V. Kaupmanim, no kurām
pk. ,a" atzīmēto obligāciju K, M. Freijs
kā blankocesionars cedējis Kārlim fon
Veismanim, Kārlis fon Veismans, kā
blankocesionars, cedejis blanko un Ženija
Kampman, kā blankocesionare, cedējusi
atkal blanko, bet ,b" pkr. minētā obli-
gācija mantošanas ceļa pārgājusi atrait-
nes Ženijas Kampman, dzim. Djušen
īpašumā un abas minētās obligācijas uz
agr. teL lik. lik. pamata dzēstas 1924. g.
5. maijā ar Ns 3u0 un 10) uz tagad
Latvijas valstij zemkopības min i strijas
personā piederošo Va'kas apr., Mālupes
muižu un Kattinburgu, reģ. Ns 116,
1875. g. 27. iebruan ar Ns 66 apstipri-
nāto obligāciju par labu baronam Volfu
ģimenes legatara sumā 4000 tbļ., kujš to

Ri* as apgabaliies. 4. civilnod.,
uz tik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925 g. 7. oktobrī
Maiijts-Franciskas Pētera m. Švendjg _
atr. Uliman, dzim. Evert, prasības lieta
pret Pauli Ludviga d. Švendigu par lau-
lības šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas noslēgta 1919. g. 3. aug.
Rīgas Jāņa baznīcā starp prasītāju Pauli
Ludviga _ d. vendigu un Mariju-Ftan-
cisku Pētera m. Švendig, airaitni UU-
mann, dzim. Evert,_dodot prasītajai tie-
sību saukties sava pirmslaulības uz-
vārdā .Ullmann*.

Ja atbildētājs civ. proc. ;iik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzēta laika_ neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīga speķa.

Rīgā, 10 oktobrī 1925.g. Ns 437138/981.
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

14594 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaities. 4. civilnod,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. gada 7. oktobri
Elizabetes-Matildes Andreja m. Baja--,
dzim. Šule, prasības lietā pret Arnoldu
Bajāru par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
Krievijā, Novgorodā, dzimtssaraksu no-
daļā 1918. gadā starp Arnoldu Bajāru
un Elizabeti-Matildi Bajar, dzim. Sute,
piešķirot prasītajai pirmslaulības uzvārdu
.Šule- un tiesību iestāties _ jaunā lau-
lībā pēc šā sprieduma spēkā stāšanss
dienas.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā_ neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēka.

Rīgā, 1925. g. 10. okt. Ns 437133 1037.
Priekšsēdētāja b E g 1 ī t s.

14596 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967,, 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 9. iebruatī 1880. g., Bauskā
mirušā Roberta Stanke, Bauskas pil-
sētas imobila ar hip. Nš 124 īpašnieka
atstāto mantojumu kādas tiesības ka
mantiniekiem, legatar., iideikom., kredi-
toriem u. 1.1„ pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 25. sept. 1925. g. L. Ns755/25
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

13447 Sekretārs K. Pussnrs.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz civ. proc. lik. 1460".
panta paziņo, ka minēta tiesa civilno-
daļas 17. septembra 1925. g., atklātā
sēdē nolēma Arlavas krāj- aizdevu sa-
biedrības š. g. 18. apriļa pilnā sapulcē
pieņemtos šīs sabiedrības statūtu §§11
un 15 pārgrozījumus reģistrēt saskaņā
ar iesniegto lietā paraugu kooperatīvu
biedr/bu reģistra Iedalījumā priekš šīs
sabiedrības.
_ Biedrības valde? sēdeklis atrodas
Arlavas pagasta namā.

Jelgavā, 23. sept. 1925. g.
Rēģistr. nod. pārz. v. J. Zvirbuls.

13233 Sekretāra v. Fr. Kaprālis.

Jelgavas apgabali reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460 l.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
dsļas 3 septembra 1925. g. atklitā sēdē
nolēma reģistrēt Kandavas vācu krāj-
aizdevu sabiedrību, ievedot viņu koope-
ratīvu sabied.ību reģis.ra pirmajā da|ā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Kandavā.

Jelgavā, 23. sept. 1925. g.
Reģ. nod. pārz. v. J. Zvirbuls.

13255 Seskretara v. Fr. Kaprālis.

Liepājas apgabaltiesa
iz sava 17. sept. 1925. g. lēmum* pa-
nata uzaicina 1917. g. miruša Johana
3eorga (Georgija) Dekovica-Groskopfa
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
comisarus un visas citas personas, kam
/ aretu būt kādas tiesības vai prasibss
iz atstāto mantojumu, pieteikt viņas lie-
lai sešu mēnešu laikā, skaitot no aludi-
tājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 23. sept. 1925. g. Ns953-m. 25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

13214 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabali reģ. nodala
pamatodamās uz civ. ties. lik. 146071.
panta paziņo, ka minētā tifsas civilnod.
17. septembrī 1925. g. atklātā sēde 1 o
lēna 7. jūnija 1925. g. pilnā sapulcē
pieņemtos statūtus reģistrēt saskfņā ar
iesniegto šo statūtu paraugu, atzimējoi
kooperatīvu biedrību reģistra iedalījumā
ar Ns 3 nosaukuma — Biržu patērētāju
biedrības ot 0 vietā nosaukumu — Biržu
patērētāju biedrība .Kodols*.

Biedrības va-des sēdeklis atrodas
Biržu pagasta meža gruntē.

Jelgavā, 23. sept. 1925. g.
Reģ. nod. pārziņa v. J. Zv i r b ul s.

13234 Sekretāra v. F. Kaprālis.

Liepāps apgabaltiesa
uz sava 17. septembra 1925. g. lēmumu
pamata uzaicina 5. jūnija 1915. g., mir.
Artura Jāņa d Brauna mantin.. kredit.,
legat., fideikomis. un visas citas pet-
sonas, kam varētu but kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas, tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludina/urna iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 23. sept. 1925. g. Ns 960-m/25
Priekšsēdei, b. v. A. K i r šf e 1 d s.

13215 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 17. sept. 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 14. februāri 1923. g.,
SarkanmuiŽai pagastā miruša Jura An-
dreja d. B a u 1 a mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, 'iideikomisarusun visas
citas personas, kam varētu but kādas
tiesības vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā, 23. sept. 1925. g. Ns 893-m/25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

13213 Sekretārs A. K a s p e r 0 " i č s.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 17. septembra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 17. jūlijā 1920. g.,
Krievijā mirušā J?ņa Jēkaba dēla Ki-
vi t a mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt_ kādas tiesības
vai ptasības uz viņa atstato mantojumu,
vai kutas vēlētos apstrīdēt viņa testa-
mentu, pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 25. sept. 1925. g. Nš 921-m/25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

13262 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 17. septemēra 1925. g.
lēmumu, uz Latvijas sērkociņu fabriku
akciju sabiedrības .Vulkan" lūgumu,
uz civ. pr. lik 2081. un sek. p.p.
pamata, uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota par 92612 rbj. valstij par
labu Kurzemes guberņas akcīzei valdes
personā un 1913. g. 12. jm^

ar
žjrn.

Ns 824 n-stiprināta uz Liepājas pie-
derošas nekustamas mantas Latvijas
sērkociņu fabriku akciju sabiedrībai
.Vulkan" ar krep. Ns 2691, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanasdienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas arī obligāciju
turētāju neierašanās gadījumā, paiādu
atzīs pat samaksātu un paša obligā-
ciju pat iznīcinātu piešķirot lūdzējai
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 22. sept. 1925. g. Ns 696-1/25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts

12968 Sekretar A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 17. septembra 1925 g.
lēmumu, uz Latvijas sērkociņu fabriku
akc. sabiedrības .Vulkan" lūgumu, un
uz civ. proc. lik. 2081 un sek. p. p.
pamata, uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota par 161,183 rbļ. uz bijušās
Kurzemes guberņas akcīzes valdes vārdu
un 1913. g. 12. jun. nostiprināta uz Lat-
vijas sērkociņu fabriku akc. sabiedrībai
.Vulkan" piederošas nekustamas mantas
Kuldīgas pilsēta ar krep. 653 — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēto obligāciju.

Pie kam liek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē-
tāju neierašanas gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, un pašu obligāciju pat
izn cinatu piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt paradu izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 22. sept. 1925. g. Ns 697-1 25
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.

12969 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1925. g. 17. septembra
lēmumu, uz Valsts zemes bankas lūgumu
un civ. proc. lik.2081. unsek. p.p. pamata
uzaicina obligāciju turētāju, kura izdota
par 2575 rbļ. uz Dundagas iideikomisa
vārda un 1883._g. 23. aprīlī nostiprināta
uz Kārlim Kailsonam piedetošas ne-
kustamas mantas Ventpils apriņķī , Dun-
dagas pag. .Bikeniek-Sttaude" māju
ar krep. Ns 1120, — sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dļenas, ierasties tiesā, līdzņe-
mot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aiztādīts, ka pēc minētā
tetmiņa notecēšanas , ati obligācijas
tutetaja neietašanās gadījumā, patādus
atzīs pat samaksātu un pašu obligāciju
par iznicinātu

^
piešķirot lūdzējai tiesību

pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 22. sept. 1925. g. Ns 689-1/25
Priekšsēd. b. v. A Kiršfeldts.

12973 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepāias apgabaltiesa,
saskaņā at laulības lik. 77. p. 19. janv.
1925. g. aizmugute nosprieda: starp
Juri Jura d. Zirņkalnu un Annu
Zirņkaln, dzim. Reinis, 19._ aprilī
189". g. caur Skrundas draudzes mācītāju
neslēgto laulību atzīt par šķiltu sievas
vainas dēļ.

Liepājā, 23. sept. 1925. g. Ns 195-L '24
Priekšsēd. b. v A Kiršfelds.

13173 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas aogabamesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēde 22. oktobrī
1925. g., pulksten 10 rītā pasludinās
5. maijā 1917. g. Charko/ā mirušā Lud-
viga Klaudiusa d. Zalkovski testa-
mentu.

Liepājā, 6. okt. 1925. g Ns c-95-m/25
Ptiekšsēdēt. b. v. A. Kiršfelds.

14158. Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabali reģistr. nod
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas š. g. 15. septembra
lēmumu reģistrētā piensaimnieku sabie-
drība .Rasa" ir ievesta kooperatīvu sa-
biedrību un viņu savienību reģistra I.
daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Gaviezes pa-
gastā.

Liepājā, 21. sept 1925.g. Ns 106/25
Pārzinis A. Kiršfelds.

13236 Sekretārs A Janson s.

Latgales apgabaltiesu vecākais notārs
paziņo, ka uz 1925. g. 21. sep tembri
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Otto Pētera dēls Krēsliņš
ieguvis no Pāvela Jāņa d. Šatevica
par Ls 32,80 nekustamu īpašuma 13 de-
set ņ<)s 1680 kv. saž. platībā, pastāvošu
no Ktustpils muižas izdalītā zemes ga-
bala, Daugavpils apriņķī, Ungurmuižas
pagastā

Uaugavpjlī, 1925. g. 24. sept. Ns 18594
Vecāka notata vieta,

viņa palīgs A. M i k a 1k s.
13249 Sekretāra pal. p.v. i.A.Neikene.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

p«»*M, ka 20. oktobrī 1925. g.j puikslen
2 dienā, Rigā, Brīvības iela Ns 35,

Moskov ka lietā, pārdos II. ūtrupē
Zaras M a r k u z e Kustamo mantu, sastā-
vošu no oder,', odtkoiona, pūdera un
1.1. Un novērtētu par Ls 2797.—

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

Rīgā, 8. oktobrī 1925. g.
14481 liesu izņM. K.. Ķ r e bs.

Rigaa apganali 2. iec. tiesas
izpildītājs

jwdiļ%ka 21. oktobrī 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Alberta ielā Ns 8, dz. 2,

Staškeviča lietā, p *i 1 d 0 s Geotga
G 0 e še ļ a kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 560.

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

Rīgā, 7. oktobrī 1925. g.
14484 tiesu izpaa. K. Krebs.

Rftgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
t?eeu izpiMltāļs

;asIņoka 22. ok'obrT 1925. g., pulksf.
\ diena, Rīgā, Palmu iela Ns 3, L Zo-
lotuchina lieta, pārdos Augusta
Mieža kustamo mantu, sastāvošu
no vi.<:nas koka mājiņas un mūra staļļa,
noplēšanai un novērtētu par Ls 360.—

lzzinīt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo manta vatēs pāt-
došaiias diena uz vietas.

Rīgā, 8. oktobri 1^25. g.
14480 Ti»su īžptid. Krebs.
i%ifļa» apgapainesas 2, learkga

tiesu izpildītāja
paziņo, ka 21. oktobrT 1925. g., pulksten
12 diena, Rīga, Strēlnieku ielā N* 1,
Peikovica, Guseva urt Tiešo nodokļu
departamenta lietās, pārdos Teodora
Krasi ļņikova Kustamo mantu, sa-
stāvošu no mebe'.em un novērtētu pat
Ls 2100.-

Uzināt satakstu, novēttējumu, kā art
«pskatīt pātdodamo mantu, vatēs pār-
lofanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. oktobrī 1925. g.
14482 iīfau izpild K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas
3. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 19. oktobrT 1925. g., pulksten
Ki _ dienā, Rīgā, Avota ielā Ns 1/3, veik.
pārdos Ernesta Joansona Ki»jiaaso
ma tu, *a*tāvosu no krāsām I. un
>11. ūtrupē un novSrtetu par Ls 677.—

Izzināt sarakstu, novērtēj umu, kā ari
ipskarJt pārdodamo mantu, varēs pāi-
doi-anu diena uz vietas,

**i«a", 10. oktobri 1925. 9.
14485 Tiesu Izpild. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, jte 20. oktobrī ma.», pulksten
10 diena, Rīgā, Stabu ielā J* 44, dz 2 1,
Pārdos 11. ūtrupē Kārļa Sk.ibls
kustamo mantu, sastāvošu no bufetes
un novērtētu par Ls 950 —

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesa Izpildītājs

paziņo, ka 28. oktobrT 1925. g„ jmDrst,.
10 dienā, Rigl . l. Kalna ielā Ns 58/60,.
pārdos otrā ūtrupē Ivana O r 1 o v a.
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēt»
un novērtētu par Ls 374.—

iz»ir»fii sarakstu, novērtējumu, ** tt.i
'.^skatīt pltdotiamo manta varēs pīt-
jolanas di nā uz vietas,

Rīgā, 12. oktobri 1925. g.
144S8 Tiesu izpild Grinfelds.

Rīgas apgabalt. 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka
23. oktobrī 1925. g., pulksien 10 dienā,
Rīi?S, Vaļņu ielā Ns 22, otrreiz, izsolē
pārdos Ludviga Karnevāla kustamo
mantu, sattāvošu no tapetēm- un ne-
vērtētu par Ls 2.479.—

kzināt sarakstu, novērtējumu, kl ari
<ņ$katit pātdodamo mantu, varēs pār»
āobi&a dienā ta vietas.
14489 Tiesu izpild. V. Požatiskis

%ēgļ»s apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs,

paziņo, ka 20. okt. 1925. g., pulksten
9 tītā,Rīgā, Mellera muižā Kairinās dambū
pārdos mir. Marša Koblenca mant.
mas. kustamo mantu, sastāvošu no
koku apstrādāšanas fabrikas iekārtas um
ēkām un novērtētu par Ls 4085.—

izzināt sarakstu, novērtējuma, ki ari
a.?a'«stSt pārdodamo manta, varēs pit-
iatm&s dienā uz vietas.

Rīgā, 19. septembrī 1925. g.
14492 Tiesu izpild. E. Smetis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
t<e@u izpildītājs

paziņo, ka 6.novembrī 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Miera ielā Ns 6, pārdos
otros toigos Oskara Ozoliņa kustamo
mantu, sastāvošu no piena vāģiem
un novērtētu par Ls 400.

tenāt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
Joianaa dienā uz vietas.
Rīgā, 5. oktobrī 1925. g.

14490 Tiesu izpild. E. S me i 1s

'^&m «apgsbslt 6. iea tima
izpildītājs

paziņa, ka 23. oktobrī 1925. g., pulktrt
10 dieni, Rīgā, Kr. Barona ielā NS 3,
veikalā, firmas .Stephens Brothers"
prod. veik." lietā, pārdos Ābrama
S e e r a kuat»K" manta, sastāvošu no
manufaktūras un uovēr$?ta par Ls 320.

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

Rīgā, 8. oktobri 192ā, g.
14449 Tiesu izpild, J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6, iecirkņa
kem izpildītājs

paziņa, ka 23. oktobrT 1925. g,, pulk<
10 dienā, RigI, Kr. Baroja ielā Ns 3,
veikala, firmas .Stephens Brothers rūpu.
prod. veik." lietā, pārdot Abiama
Šeera knstastc asaato, «astāvoSu *»
manufaktūras un novērtētu par Ls 320..

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ati
apskatīt pārdodamo mantu vatēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. oktobrī 1925. g.
14448 Tiesu izpild. i. ZI r j e 1a.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

pailgo, I.* 23. oktobrT 1925. «-.
pu&ttcn 10 diena, Rīgā, Kr.Baronaielā Hi 3,_ veikalā, firmas_ .Stephens
Brothers rupn s-bas" lietā, pārdor
Ābrama Še e r a kustamo mantu, *
stāvošu no manufaktutas un novērti.
par Ls 320.

Izzināt satakstu, novēttējumu, kā
Jpskatīt pārdodamo mantu, varēs pn
doSanaa dienā uz vietas.

Rīgā, 8. oktobri 1925. g.
14450 Tiesu izpild. J. Z i t ģ e 1 s.



IZSOLE.
Ršgas muitas valde, pamatojoties uz muit. lik. 496., 565. p. p., 1925. g. 6. novembri, plk. 10 no rita, muitas
pasažieru māja pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Precu īpašniekiem ir tiesības

tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot muitas formalitātes. Prece apskatāma izsoles dienā.

o ģ jģ Prece pienākusi
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-51 ' * 3
Kon ' dok

Ar kuģi vai pa
tf Nekurienes Vietu skaits un zīmes Pr«u nosaukums Vert.ba Preču īpašnieks

** « a ' dzelzsceļu un svats
p. Ls

1921. gads.
1 ļ 10230 ļ 12 ļ 762 ļ ,J. C. Jakobsen" 3. XI. ļ Antverpenes I 3 kastes .Lucia" 571, 574, 577. I Šampanietis, br. 186 kgr., 125 pus- I I

I I 53 I I I | | Rīga 2 | pudelītes | 1797,22| Balt. Kriev. Ttansp. Sab.

2 19838 — 577 Pa dzelzsceļu
3 33256 254 239 .Ostsee"

4 36723 — 1282 Pa dzelzsceļu

5 375Ē8 42 335 .Utahus"
6 38038 220 346 .Regīna"

7 40099 41 370 .Vilhelm Russ"

,8 .' 40315 12 366 .Perseus"

9 40320 102 366 .Perseus"

10 40769 19 380 .Minos"
11 42443 . 22 386 .Tiber"

12 42497 — 1550: Pa dzelzsceļu
13 42622 30 4 11 .Regīna"
14 43279 148 411 .Regina"
15 44658 65 418 .Minos"

,16 47258 15 418 .Minos"
17 47361 74 366 .Perseus"
18 49167 37 364 .Viadra"
19 5171 1 260 542 .Ostsee"
20 55786 49 335 .Uranus"
21 55809 3 344 .Maiga"
22 55818 74 346 .Regīna"
23 '55890 3 314 .Maiga"

24 3097 — 855 Pa dzelzsceļu
25 7797 — 482 .TheodoT"

,26 20808 86 136 .Perseus" '

27 28252 54 279 .Minos"
28 29360 204 314 .Ostsee"
29 29736 40 454 .Rudolf
30 31515 - 1483 Pa dzelzsceļu
31 31757 275 398 .Sylt"
32 32333 29 400 .Ostsee"
33 32368 20 412 .Egon"

34 32941 289 413 .Regīna"
35 33696 72 434 .Ostsee"
36 35-J48 223 463 .Regina"
37 35265 94 463 .Regīna»
38 35342 10 424 .Douro"
39 35178 23 483 .Ursula"
40 35635 2 443 .Edmee"
41 35826 1 1 470 .Diana"

42 36184 273 434 .Ostsee"
43 36279 2<9 400 .Ostsee"
44 36288 104 467 .Coblenc"' 106
45 36571 177 209 .Regīna"
46 36840 318 463 .Regina"
47 37191 25 497 .Minos"

48 37261 — 1606 Pa dzelzsceļu

49 37398 98 509 .Regīna"
50 38050 389 509 .Regina"
51 38216 136 509 .Regina"

52 38315 246 509 .Regina"
53 38650 10 253 .Regina"
54 38977 261 509 .Regina"
55 39436 208 434 .Ostsee"
56 39472 22 513 „Pax"
57 39519 — 1546 Pa dzelzsceļu
58 39928 — 1664 Pa dzelzsceļu
59" 40111 48 266 .Egon"
60 40747 91 506 .ReinhartL.M.Russ"
61 41129 46 279 .Minos"
69 41135 185 10 .Ostsee"
6 i 41140 — 708 Pa dzelzsceļu
64 41874 15 409 .01ympia"
65 43136 91 440 .Christian"
66 43537 9 320 .Eduard Haubus"
67 4370fi __ 1236 Pa dzelzsceļu

68 43905 185 314 .Ostsee"
69 49160 5 619 .Kriemhild

70 15102 - 97 .Ostara;
71 30187 14 204 .Sēdina
72 34014 175 135 .Ostsee"
73 42419 — 1987 Pa dzelzsceļu

74 3440 — 1019 .Laime"
75 4488 41 53 .Victoria"

76 4897 — 818 .Maiga"
77 5041 — 2301 Pa dzelzsceļu
78 5043 — 2317 Pa dzelzsceļu
79 5060 37 38 .Bacchus"

3.IIV. Možeikiem
3.) VII. Stettines

31./VII. Virbaļiem

14.ļVIII. Hamburgas
21 |V111. Stettines

30IVI1I. Hamburgas

28./V111. Hamburgas

28/VIII. Hamburgas

5.ļlX. Hamburgas
8.ļIX. Antverpenes

22.IDC. Virbaļiem
18. IX. Stettines
18.ļIX. Stettines
24. IX. Hamburgas
24.|IX. Hamburgas

28. VIII. Hamburgas
28. VIII. Stettines
21. IX. Stettines

14./VIII. Hamburgas
21. VIII. Stokholmas
21. /Vili. Stettines
21. Vili Stokholmas

31. XII. 1921 Rītupes
15.IIII. Stettines
22 ļV. 1922. Hamburgas

II./VII. Hamburgas
23./VII. Stettines
14./VIII. Stettines
22. VIII. Zemgales
23. VIII. Hamburgas
23. VIII. Stettines
27.ļVIII. Rēveles

22. ļX. Stettines
3./IX. Stettines

10 /IX. Stettines
10.|1X. Stettines
3'VVIII. Kopenhāgenas
15. IX. Stettines
5. IX. , Londonas

13. IX. Hamburgas

3.|IX. Stettines
23.iVill. Stettines
12.|1X. Hamburgas

18.1VI. Stettines
10.|IX. Stettines
Ī9.|1X. Hamburgas

14.|IX, Zemgales
24. IX. Stettinesļ
24. IX. Stettines
24,/IX. ? Stettines

24.|1X. Stettines
2 /VII. Stettines

24.[IX. Stettines
3.ļIX. ? Stettines

22./IX. Bremenes
3. ļDC, Zemgales

2<\)1X. Zilupes
6. VII. Dancigas

23. »1X. Hambutgas
11 ļVH. Hamburgas
8.11. Stettines

14 /iv Virbaļiem
26 ļVili. R° terdamas
5.,'1X. Stettines

1\. VII. Dancigas
9. VII. Vācijas

23. VII Stettines
6.XI. Stettines

12.IV. Antverpenes
13/VI Lībekas
25./XI. 1922 Stettines

22 ļIX. 1 Virbaļiem

24. XII. 1924 Pērnavas

26.ļJ. Stettines

31 /X. 1924 Stokholmas
5 XI. 1924 Virbaļiem
7 XI. 1924 Virbaļiem

jo i Hamburgas

1922. gads.
1 paka C. D. N. 1 a
10 mucas C. A. 101/4, 107/8,

117, 120, 122, 91
1 ķīpa H.D. 102, 2 kastes H. K.

1568, 1569
2 mucas A. C. u. B. 3858/59
2 kastes F. M. L. u. B. 26595

G. 1. u. 2.
2 tukši maisi, 1 maiss saslaukas,

4 mucas J. Z. H. 40 Rīga 501,
503, 506/7

6 mucas J. Z. H. 48 Rīga 570/75

2 mucas J. B. H. 63, 717/718
5 kastes A. J. P. 6, 11/14 Rīga

1 paka R. Z. 323/7
9 mucas R. u. E. 2232/40
1 kaste G. S. 321
1 kaste A. N. u. Co. 24338
1 kaste S. u. C. 2247—2
1 ķīpa S. u. C. 2308
1 kaste S. u. C. 1858
1 kaste F. B. u. C. 52228
2 ķīpas S. 18766/7

2 kastes M. C. V. 682, E. S. 683
2 kastes W. E. W. 40258/9—10
2 kastes M. S. 79428/29
2 kastes W. M. G. 40258/8 u. 11

1923. gads.
1 ķīpa —23— bez num 1 maiss
599 ruļļi balts
4 mucas H. 691—11, H. 764—1,

4, 5
7 mucas N. E. C. 1494/1500
2 kastes C. un 8
1 ķīpa 1641, E. M. W.
1 ķīpa M. K. 1009
1 kaste A. E. K. R.
1 kaste R. u. D. 593
1 kaste 286

2 ķīpas S. O. 1913/14
1 paka G T. .'61
1 ķīpa P. N. 2833
1 ķīpa W. W. 1651
1 kaste V. E. W. 41247/5

2 ķīras B. J. 20649/6-7
3 ķīpas A. G. Rīka 3194/3196
5 baloni, E. E. S. Rīga 96, 81,

84, 61 un 1 bez num.
1 ķīpa S. 859
2 kastes L u. Co 68506/7
2 ķīpas M. A. N. 3135, 3151

1 kaste H. D. A. 1212
1 paka P. 1
20 kastes H. u. Co 1030, 9/12,

23/25, 30/31, 35/36, 44, 49,
51, 55 60

1 kaste W. F. F. 94
1 ķīpa B. B. u. Co. 6133
1 ķīpa H. L. 228
1 kaste B. u. S. 26263

1 ķīpa P. S. 1140
2 kastes B. u. S 16777/78
11 kastes 10622/10632 H. u. Co.
1 kaste W. P. 736
2 pakas T. E. C. 124/125
1 kaste Z. Z. P. SiG. 362Ī
0 \rfpfj90

1 kaste M. D. F. F. B. 417
1 kaste K. u. S. 5772
1 kaste G. R. 376
5 kastes E. K. 2 6
1 kaste A. S. 4271
1 kaste W. P. 3474
1 paka C A. D 9257
1 kaste I. M. 1901
3 pakas S. P. B 1079/ 1—3
2 kastes Gebr. P. 111 112
1 kaste 723,'L. Z.

1924. gads.
1 kaste K. 217
1 ķīpa V. B. K. R 5539
1 kaste C. K. 2025, G. L. u. S.
1 paka A. 895

1925. gads.
1 paka adrese

1 ķīpa L. u. C. 7146

2 pakas M. B m N. P..
1 pudele A. 1021 „
1 paka A. 1029
1 ķīpa P. Rīga 15

Kcsmetika, br. 8,5 kgr.
Asfalta mastika, br. 1314 kgt.

Papīra izstrād., br. 167,6 kgr.

Chlorbarijs, br. 736 kgr.
Medikamenti, br. 113,1 kgr.

Smalkais cukurs, br. 16,5 kgr.

Ktāsas, br. 258,5 kgr.

Mākslīgas dzelzs oksīda krāsas, br.
933,3 kgr.

Bimšteins, br. 209,1 kgr.
Šaujamais ieroču pulvers-čaulītes, br.

475,2 kgr.
Kokvilnas audumi, br. 46,3 kgr.
Krāsas, br. 956 kgr.
Papīra izstrad., br. 61,3 kgr.
Raugs kaltētais, br 52,5 kgr.
Kombinēti medikamenti, br. 111 kgr.
Lauru l-.pas , br. 45,3 kgr.
Muskata ziedi un rieksti, br. 13,7 kgr.
Ogļskābais guajakols, br. 48,7 kgr.
Pomersnc mizas sausā veida, br.

193,5 kgr.
Tēja, br. 65,6 kgr.
Elektriskas kvēllampiņss, br. 121,6 kgr.
Ķimisķi prod., br. 113,9 kgr.
Elektriskas kvēllampiņas un zalmiaks,

br. 125,9 kgr.

Tabaka lapās, br, 64 kgr.
Darvota jumta p'pe, br. 15869 kgr.
Smītu eļļa, br. 832 kgr.

Vara vitriols, bt. 789,6 kgr.
Krāsu vielas, br. 68,1 kgr.
Kokvilnas aiidumi, br. 99,1 kgr.
Kokvilnas aud imi, br. 110 kgr.
Konzervi, br. 31,8 kgr.
Vilnas audumi, br. 86,7 kgr.
Kokv. šujauie diedziņi, br. 61,3 kgr.

Vilnas audumi, br. 195,8 kgr.
Kokvilnas audumi, br. 3,65 kgr.
Kokvilnas audumi, br. 145,8 kgr.
Kokvilnas audumi, br. 31 kgr.
Elektriskas kvēllampas, br. 49 kgr,
Kokvilnas audumi, br. '7,6 kgr.
Vilnas audumi, br. 742,5 kgr.
Sērskābe, b;. 135 kgr.

Vilnas audumi, 52,5 kgr.
Vikse, br. 199,5 kgr.
Kokvilnas audumi, br. 155,8 kgt.

Ķīmiski prod., sev. nem., br. 61,7 kgr.
Bērnu rotaļlietas, br. 3,4 kgr.
Stikla izstrād., br. 4193 kgr.

Tils, br. 120,5 kgr.
Vilnss audumi, br. 40,5 kgt.
Kokvilnas audumi, bt. 119 kgr.
Ķimiski prod., sev. nem., br. 48,2 kgr.

Kokvilnas un vilnss audumi, br. 61,7 kgr.
Ēters. br. 96,2 kgr.
Pc rcelana izstrad., br. 1084 kgr.
Tualetes piederumi, br. 55 kgr.
Tabakas paraugi, br. 6,8 kgr.
Koka audumi, br. 102,8 kgr.
Kokvilnas un vilnas izstrad., br. 7,5 kgr.
Vilnas audumi, br. 43 kgr.
Kampars, br. 55 kgr.
Zīda audumi, br. 27,5 kgr.
Koka nesaturošs papīrs, br. 971,8 kgr.
Kokv Inas audumi, br. 122 kgr.
TamboraJātas, br. 23,7 kgr.
Puszīda audumi, br. 10,3 kgr.
Kombinēti medikamenti, br. 35,5 kgr.
Elekriski piederumi, br. 12,9 kgr.
Iesala ekstrakts, br. 181,2 kgr.
Stikla izstrād., br. 195 kgr.

Mākslīgu mēslu paraugi, br. 1,74 kgr.
Kok ilns audumi, krāsoti, br 88,4 kgr.
Preču paraugi un katalog\ br. 30,8 kgr.
Porcelāna lietas, br. 8,3 kgr.

Kokvilnas veļa un piparkūkas, br.
2,35 kgr.

Kokvilnas audumi, br. 126,3 kgr.

Sēkociņi, br. 1,3 kgr.
Vīns, br. 1,28 kgr.
Papirosi, br. 0,5 kgr.
Pergamins-papīrs, br. 247,6 kgr.

58,42 Brāļi Kross
142,42 Aks. Sab. Tekā

486,56 Edgar Lyra.

392,08 K. Braš
423,15 Edgar Lyra un Co.

11.22 Balt. Kriev. Transp. un
preču nol. Sab.

274.96 Br. Kross

80,93 Br. Kross
28,95 Br. Kross

3377,58 Br. Kross
118«>,34 Gerhard un Hey
1096,49 Br. Kross
149,92 Rigasa
138.86 Brāļi Everti un Kauls

225,09 John Laurenc
85.17 John Laurenc
40,54 Edgar Lyra un Co

207.81 Brāļi Everti un Kauls
131.05 Akc. sab. .Tekā"
70,77 Austrumu transp. sab.

194.37 Eduards Gtube

71,75 Austrumu transp. sab.

96.08 Šenkers un Co.
667,40 Hanza
308,29 Oskar Hartman

658,98 Dreika un Co.
233,08 K. F. Tietjens
364.97 Balt. Kriev. Transp. A. S.
337.06 J. B. Levitas
197.07 A./S. Tekā
853.13 Jeremijas un Peterman
156,68 Latvijas Krievijas spedicijas

transp A./S.
1601,74 Kniep un Verner

97.59 Ed. Grūbe
450.55 J. B. Levitas
382,40 Atlanta
24,79 K. J. Spāde

307.87 A./S. Efes
6011,51 A. Glaznieks

6,03 A./S. Tekā

428.56 Transtred
267,18 lohn Spink
568 54 Akcins

141,18 Edgar Lyra un Co.
42,04 Br. Kross

121,1. Hanza

79«,82 Ed. Grūbe
313,62 Ed. Grabe
349,12 Garbel

85,48 I. Latv. Apdr. un Transp.
A.S.

546,73 Edgar Lyra un Co.
190,85 John Laurenc
301,04 Edgar Lyra un Co.
190,70 Edgars Lyra un Co.
26.09 Mlindel un Ko.

242.38 Gerhard un Hey
91.60 E. Tenisons.

'517,42 Transtred.
128,62 Edgar Lyra un Co.
905,. 9 Transtred
507,26 Gerhard un Hey
276,72 Transtred
29/56 Edgar Lyra un Co.

301,91 J. B. Levitas
17971 Gerhards un Hey
15,06 Kniep un Verner

164.82 A. Leitlands
333,23 P. Švāns nn Co.

3,32 Lorenc. M. Meezenburg
257.14 Kaplan

5,45 Šenkers un Co.
32,27 Goldbergs un Salmans

13.23 Anna Lancke
389,18 Balt. Krievijas Transp. un

preču nol.
4,59 Marta Oberg

19.10 Lipšitc
15,62 Minc

199,48 Austr. transp. sab.
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80 5943 65 80 .Minos' 13.11. 1925
81 6019 29 882 „Orlanda" 15.XI. 1924
82 6302 6 895 .Maiga" 19.XI. 1924
83 7563 — 2479 Pa dzelzsceļu l./XII. 1924
84 8081 — 414 „Manheim" 28./V1I1. 1923
85 8755 848 „Maiga" 9.1X1 1924
86 12010 9 .Priamus" 4.| .
87 30310 492 s/s .Laima" .- 19.ļVI.

88 33510 3 134 .Theodor" 22./V. 1922
89 40112 48 266 „Egon « 6.|V11. 1923

90 36533 3 134 .Theodor" 22.ļV. 1922

14054

No kurienes Vietu skaits un zīmes

Hamburgas 1 muca Th. R. 10252. Rīga 6
Antverpenes 1 paka adrese, R. Devillard
Stokholmas 1 skārda kanna, adrese
Virbaļiem 1 pudele, A. 1108
Hamburgas 2 pakas
Stokholmas 1 paka adrese
Hamburgas 1 paka
Izvilkti no jūras no

kuģa Laima 9 baļķi, 1 planka
Stettines 1 kaste C. B. bojāta
Dancigas 5 ķīpas R. P. F, F. B. 1003/4,

H. L. F. B. 709, F. W. F. 501,
Optorg Rīga 5108

Stettines 133 kastes C. B.

Preču nosaukums Vērtība
Preču ipašnjeks

un s,vats
Ls

Chrompiks, br. 373,0 kgr. 160,55 Austr. transp sab
Tabaka lapās, br. 3,2 kgr. 13,27 Renē Devillard
Asu smēre, br. 26 kgr. 17,17 J. R. Reinius *
Kosmētika ar spirtu, br. 0,83 kgr. 19,85 Hercenberg
Kimiski prod, br. 5,76 kgr. 15,33 Spidig
Kosmētika, b . 2,13 kgr. 8,42 A. Avstreicha
Gumijas izsttād., br. 5,18 kgr. 10,86 Edg. Balboriškv

Egles baļķi un plankas, br. 1018 kgr. 20,13- Nezināms
Kakao pulveris, br. 98 kgr. 144,08 Šenkers un Co.

Vilnas un kokvilnas : audumi, br.
341,9 kgr. 3734,16 Transtred

Kakao pulveris . 16315,68 Šenkers un Co.

Rīgas muitas priekšnieks Krūmiņš.
Importa nod. pārzinis Grigorievs.

Lstv.jas univetUtat.es leģitim. katliņa
Ns 8935, uz Šifteļa Ginzburga vardu,
pazaudēta un ar Š3 tiek izsludināta
par nederīgu. 14493

Dažādi sludinājumi.
JZrieou Gūs**, un tivdzn
biedu, H&vidac ftomisnļa

1) pāidod ottā atklātā izsolē minētai
biedrībai dzimtsnomā piederošo Rīgā,
Andrējsalā atrodošos neapbūvēto grunts-
gabalu (Rīgas-Valmieras zemes grām.
nodaļas II. hip. iec. Ks 1642) 542$/? kv.
a-u platība, ku[u šī biedrība ieguvuii
1910. g. no Rīgas pilsētas par 54271 r.
43 kap. _

2) Visa šai platibā pa dodamais grunts-
gabals no vienas puses pierobežo Dau-
gavas krastam, no otras puses dzelzs-
ceļa sliedēm, pie kam biedrībai pēc
pirkšanas līguma § 4 ir tiesībazem
turpat aprādītiem noteikumiem iegūt ari
to, tagad ar ūdeni apklāto, Daugavas
daļu, kura, regulējot bolverķa liniju,
tiktu aizbērta (pec plāna B).

3) Biedrībai jāmak»ā Rīgas pilsētai
542 r. 72 kap. gruntsnaudas gadā, pie
kam pēdējai ir uz to izpi kšanas tiesības
pēc liguma 8 un 9. §§ minētien notei-
kumiem; gruntsgabala dalīšanas un pie-
v enošanas gadījumā jādabū pilsētas
valdes atļauja un bez tam jāpilda 1gurna
4, 6. un 7. §§ izteiktie nosacījumi.

4) 22. dec. 1910 g. uz šo nekustamu
īpašumu apstiprināta hipotēka _Rīgas pil-
sētai par labu 434C0 r. apmērā.

5) Šis neku-tamais īpašums novērtēts
no Rīgas pi'sētas nekustamu īpašumu
nodaļas ekspertiem uz Ls 65,200,—, pie
kam ottā izsolē šo gruntsgabalu var
pārdot ari zem novērtējuma, bet ne ma-
zāk, kā par Ls _40 0.0,— no kādas su-
mas ati izsole sāksies.

6) Petsonām, kas vēlas piedalīties
atklātā izsolē, izņemot valsts iestādes,
jāiema'sā valsts bankā uz likvidācijas
komisijas _vārdu V10 daļa no _Ls 40,000,
kā ari jāstāda viņai priekšā attiecīga
atļauja no tieslietu ministrijas iegītšo
īpašumu. 14503

7) O rā atklātā izsolē tiks noturēta
š. g. 5. novembrī Rīgā, Antonijas ielā Ks 4,
dz. 7, un sāksies pulksten 10 no rīta,
līdz kādam laikam_ jāpieteic ari visi tie
iebildumi, kufi varētu atvietot izsoli.

Likvid. kom. priekšsēd. J. V o 1 k ov s.
Locekļi R. Bērziņš un K- V i 1 d e.

Ārlietu ministrija? ārzemju pasu nod
izsl dina par nozaudētu 1925 g 21. apr.
Rīgā izdo:o _ ārzemes pjsi Nš 2960 uz
Jāņa Jāņa dēla Vektera vārdu. 14494

Aiviekstes pag. valde izsludina par
nedetīgiem kā nozaudētus sekošus do-
kumentus:

1) atmijas ķTa-satiksmes būvniec.
nodaļas atvaļinājuma apliecību 1920. g.
apiiļa Ks 1564, izd. dzim. 1892. g. Jaņam
Jufa d. Bušmaņam,

2) no Ungurmuižas pag. valdes izdotu
zirga pasi Mš 1383 4. janv. 1921. g.
Jaņam Pētera d. Vaveram,

3) no L- dzēs pilsētas polic p:-ka izd.
pasi Ks 743 7. okt. 1920. g. Atonam
Ošetam Čalkova d. Bogatam,

4) no Aiviekstes pag. valdes izdotu
pasi 1952. g. 1. dec. Ks 402 Eliasain
Lozēta d. Stolperam,

5) no Neretas pag valdes izdotu zirga
pasi Ks 8577 17. sept. 1924. g. Ābramam
Jēkabam Izraēla d. Vasermanam,

6) apliecību par piešķirtām tiesībām
nesat Latv, atbrīvošanas kafa piemiņas
zīmi 11. janv 1924. g. Ks 675, izdotu
Dāvidam Šlemam Judeļa Mov.as d.
Beram,

7) no Aiviekstes pag. valdes izdotas
personas pasilO. nov. 1924. g Ks 1303
uz Jāņa Andreja d. Gerka un zirga pasi
12. jul 1923. g. Ks 210 uz Jāņa An-
dreja d. Kerķa vārdiem,

8) no Aiviekstes pag. valdes izdotu
pasi Ks 647 4. dec. 1923. g. Rebekai
Ābrama m. Kagan. 10472

Pamatojoties uz vēttspapiru moit fi-
kacijas pagaidu noteikumiem, iespiestiem
.Valdības Vēstnesī* 23. apti ī 1970. g.
Ks 97 un 17. janvārī 1921. g Ks 18,

M i8uflI[B flepariaiHta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 20. oktobrT 1925. g, pulksten
12 dienā, Rīgā, Stielnieku iela Ks 3,

dzīv. 2,

pir tos palraisolUans
Kamerilova Vasuja kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 1000.— un sastāvošu no
dažādām m belētn, dēļ viņa 1923. g.
ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 13. oktobrī 1925. g.
14502 Piedzinējs Heibovičs.

Rīgas polic. 3. iecirkņa
priekšnieks

paziņo, ka 22. oktobrī š. g., pulksten
iOVs rītā, Rīgā, Valdemāra ielā Ks 28,

mīdos laiiHiini
pils. Vladimitam Šach - Paramiancam
piederošās manta', sastāvošas no tintes
un gummīarabika, rovēttētas pat
Ls 34.<3, piedzenot no viņa ptoc. peļņas
nod. pat 1924

^
gadu.

Apskatīt pārdodamas mantas vatēs
pātdošanas die^ā uz vietas.

Rīgā, 12. oktobrī 1925. g. K> 19471
14499 Priekšnieka v. (paraksts).

Jelgavas pils policijas
IL iecirkņa priekšnieks
data zināmu, ka _ 22. oktobrT 1925. g.,
pulksten 11 diena, pie iecirkņa kanclejas
Jelgavā, Kr. Barona ielā Ks 19,

pārdos vnirahsoīiians
Antonam Ušerovskim piederošo

zirgu — ķēvi
un koka veļas kastīti un Augustam
Jansonam piederošo 10 g. veco zirgu
— kontrabandas soda naudas piedzīšanai.

Jelgava, 12. oktobrī 1925. g.
Priekšnieks (paraksts).

14519 Darbvedis S p r o ģ i s.

Pailņoiumi.
Trešdien, 28. oktobrī š. g., pulkst.

12 dienā, Rucavas p?g., Paurupes c
uz tirgus laukuma, izūtrupēs

atklātā vairāksolīšana
pilsoņiem Jurim Vizulim, Tomam
S i m i m, Bierantam L i p š i m un
Tomam Š i m i m pīedetosās mantas,
kopvēttibā pat Ls 60.—, konttabandas
soda nmdas no pirmā im nodokļu pa-
uda no pārējiem minētiem pihoņiem
piedzīšanai..

Liepājā, 12 oktobri IS25. g. KsKs4449 ,
4693, 4/21, 4439/24
14521 Liepājas apr. pr. II. iec. pal. (p--r.).

Livānu miesta vaide
daia vispārībai zināmu, ka 22. o'tobī
š. g, pulksten 10 no ,īra, Livāņo?, Rīgas
i Jā Ks 40,

ii vairāksolīšanā
p?rdos Jūlijai Ž u r o m s k i piederošo
tējnīcas iekārtu, dēļ Ls 68,32 pašvaldības
nodokļa nesamaksāšanas.

Pārdodamo _ mantu varēs apskatīt pār-
došanas dienā augšā norādītā vieti.

Priekšsēdētājs P. K a ņ e p s.
14465 Sekretārs (parakst-).

Poleščinas iec. policijas
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 1923. g
25 oktobrT, pulksten 12 dienā, Šķaunes
pagaita, Poleščinas ciemā,

pāii slitā faiiiHiis
saskaņa ar Tiešo nodokļu departamenta
rakstu no š. g. 14 septembri Ks 138812,
pilsoņa Eduarda Matušonoka aprakstī-
tos sedlus, divst bru medības bisi . sakas
ar slejām, niķeļa patvāri, revolveri
.Meliors" sistēmas un rakstāmgaldu
(nepabeigtu), deļ Ls 19? 60 ienākuma
nodokļa piedzīšanas.
14479 Policias priekšn. Mednis.

Liepājas apr. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 15. septembrī,

atrasts no jūras Izskalots
viens priedes koka 31 pēdu gafš baļķis,
apzīmēts ar burtiem ,M. V.", kura īpaš-
nieks tiek uzaicināts līdz š. g. 2. no-
vembrim pie'eikties Liepājas apriņķa
I. robežapsardzības rajona kontroliera
kancleja. Liepājā, Hermaņa ielā Ks 16,
preteja _ gadījum i baļķis š.g. 3. novembrī
tiks pārdots atklātos torgos. 14520

iiias pasalta padome
izdos š. g. 3. novembri, pulksten

12 dienā, Rūjienas pagasta rāmā,

atklāta vairā&solH
Ramnieku skolas pārbūves

darbus.
Solīšanas dalībniekiem jāiemaksā

Ls 200,— drošības naudas bet nosolī-
tajam !0°/o no nosolītas Slimas.

Būves plāns ieskatāms pagasta valdē
Rūjiena, 1925. g. 9. oktobrī. 14466

Jaunlatgales apr. Balti ovas ie .
polic. priekšnieks

dara zināmu, ka_26. oktobrT 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Baltinovas pagastā,
Salgunovas firma,

pārdos vaitiHfriiS
Baltinovas pag. dzīv. pils. Stepanam un
Jaņam Vasiljevlem piederošo kustamo
mantu, sastāvoša no 1 zirga-kumeļ »,
2 g. veca un 4 govīm, par Ls 405,
neapstrīdamas prasības nenomaksāšanai.
14511 Priekšnieks (paraksts).

8. Oauoa pils iilitti pbli
1925. g. 18. oktobrī izsludinātos veco
manti 2 14601

torgus noturēs 22. ORUi,
Katrīnas pagastam,

Cesu apr., 1. pak. pamatskolai vajadzīgs

stolljs-slolas pins
Kandidatiar pilnas pamatskolas sko-

lot iju tiesībām, tiek uzaicināti ierasties
š. g. 28. oktobrī, pulksten 2 pfc
pusdienas, Katrīnas pagasta namā, p'e
pagasta padomes, vai pieteikties rakstiski,
iesniedzot dokumentus par izglītību,
veselības stāvokli un ģimenes sastāvu.
Alga pēc noteikumiem: dzīvoklis, sp-
iļaismošana un 1 ha zemes. 2
14464 Pagasta valde.

Jaunraunas pagastam
vajadzīgs valdes un tiesas

darbvedis.
Vēlfšanas '0. oktobrī 1925. g.,

pulksten 12 diena, Jaunraunas pagasta
nama.

Kandidāti ar attiecīgiem dok meitem
tiek uzai.inīti pieteikties.
145^3 Pagasta valde.

Izglītības ministrijas skolu uinvalae
izsludina uz š. g. 21. oktobrī, pulksten 11,

@frr@fzēfo iaukti» izsoli
remontu darbu izdošanai valsts Vecgulbenes

arodu skolas ēkā.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsolē, nomaksāti ar

attiecīgo zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 8.0, iesniedzami līdz izs Ies
sākumam skolu virsvaldes būvtechniskā birojā, Valdemāra ielā Ks 36a,
III. stāvā. Tuvāki paskaidrojumi dabūjami turpat ikdienas darba laikā.

Izsole būs galīga. 14600

Arsenāls
izsludina 10. novembrī 1925. gadā

RAKSTISKU IZSOLI
uz sekošu materiālu piegādi Arsenāla vajadzībām:

1) Parasta's konstrukcijas tērauds 67000 kgr.
2) _ . riku tērauds 4100 .
3) Atrgriežamais rīku tērauds 520 „
4) Sudrabtērauds . . . 380 ,
5) Speciālais konstrukcijas trauds 13000 »
6) Vilktais misiņš . .' 1 00 ,
7) . varš 200 .
8) Misiņa skārds 1025 „
9) Alumi ija skārds 100 ,

10) Tērauda stiepule pikkš atsperēm 600 ,
11) Lietuvju čuguns 5t00 .

Materiāli piegādājami pēc specifikācijas, saskaņā ar techn. noteikumiem.
Piegādes laiks: 3 mēneši no pasūtījuma došanas dienas sVaitot.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot cenu valsts valūtā, franko

Arsenāla noliktava Rīgā, Vecā Nometņu laukā Kš 84-a, apmaksāti pr attiecīgu
zīmognodokli (katra loksne ar 40 sant.) iesūtāmi slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu:
,Uz rakstisku izsoli 10. novembrī 1925 g.*, Arsenāla kancleja līdz 10. novembrim
1925. g., pulksten 11 diena.

Iesniedzot piedāvājumu Arsenāla kasē, jāiemaksā drošības nauda 10°/o ne
piedāvājuma sumas, kura var būt Latvijas bankas garantija vai vērtspapīri, iz-
sludināti .Valdības Vēstnesī" 1925. g. Ks 42.

Jaunu izsoles un technisko noteikumu zināšana ir obli'aforiska visiem kuri
piedalās Arsenāla izsolēs. Specifikācijas, techniskie un izsoles noteikumi saņe-
mami Arsenāla saimniecības daļā, Vecā Nometņu laukā Ks 81a, katiu darba
dienu no pulksten 9—15, pret 5 sant. ati dzību par loksni.

_ Piedāvājumus, kuri nebūs iesnieg!! saskaņā ar izsoles noteikumiem,
neievetos. 1 14343

Jinviņķa ceļu inžen.Jelgavā
izdos 1925 g. 22. cktobrī, puikste 11 sava kancleja, Upes iela Ks 9,

jauktā galīgā izsolē
mazākprasītējam Tukuma-Lestenes ca|a grantē-
šanas un planēšanas darbus uz 2 klm gara gab.

Drošības nauda Ls 1000.—. 2
Tuvāki paskai Irojumi kancleja darbdienās no pulksten 9—15. 14468

Piltenes pilsētas pamatskolai vajadzīgs

pilntiesīgs skolotājs.
Pieteikšanas personīgi, vai raksiski pie pilsētas va'de?, pieliekot Ls 0.80

zīmogmatkas, dokumentus un īsu līdzšinēju darbib s aprakstu. 1
Vēlēšanas noliktas 22. oktobrī 1925. g, pīkst. 1 dienā. 14392

Latgales linkopības biedrības ,ļynsākl«"
ttilance ux 31. decevn&ri 192*. g.

A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls
Kase . ._ 237.54 Paju kapitāls .... 60,375 —
Banku tekošs rēķins . . . 16,276.94 Rezerves kapitāls .... 2,342.18
Pasta „ .... 664.— Speciāls tekošs rēķins
Galv. k-ra inventārs . . . 1,227.78 bankās . .... 67,093.23
nodaļu „ . . 1,311.86 Finansu ministrija . . . 87471 82Soveiku māja ..... 1,2 2.47 Izdoti vekseļi . ... 27,200. '—Tata 593.56 Rediskontēti vekseļi . . 19180 —Iepirktas preces . . 19,708.3i Speciāls te ošs t-ns ptet
Linu punkti .... 81646.92 ptecēm g 921 _
Vertspapiri ...... 50,4?0.— Nesamaksāti rodokļi . ' ' 5390
Dažādi debitori ... 106,750.47 Dažādi kreditori . 1975183Pārejošas sumas .... 5,854.19 Peļņa 1924. g 'rik'i^Saņemti vekseļi . . . . . 7,000.— ' ' '

293,004 09 293 .004.C9

Peļņas un zaudējumu rēftins.
Zaudēts. Pelnīts

Tiidznieciski izdevumi 36,622.43 Komisija 001,0^
Peļņa 1924. g. ] . . 616 13 Uz precēm ''. '..[ ' ' IjS

37,238.56 37.23856
12542 ' Valde.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

mmmti iiira
?1-HUZdBOl ikliiU lifelL
uzaicina zemākminēto sabiedrības akciju
(par kufām paziņots, ka viņas pasudūšas),

nezin» turētājus,
uzradīt ts sešu mēnešu laikā, skiifot
no sludināšanas dienas
Akcijas KsNš 1—780, 784 un 2652—2936.

Gadījumā, ja ns akcijas sešu mēnešu
laika tietiks_ uztādītas, v.ņas skaitīsies
par nederīgām, un personām, luīfas pa-
ziņojušas par viņu pasaudēšanu, tiks
izdotas jaunas akcijas ar tiem pašiem
numuriem. 14505 Valde.

Pamatojoties uz vertspapiru modifi-
kācijas pagaidu noteikumiem, iespiestiem
.Valdības Vēstnesī* 23. aprīlī '920. g.
Ks 97 un 17. janvārī 1921. g. Ks 18,

Valmieras Mii
imun\in\i akcija siili.
uzaicina zemākminēto sabiedrības akciju
(par kurām paziņots, ka viņas pazudušas),

nezināmos turētājus.
uzrādīt tas sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludināšanas dienas.
Akcijas KsKs 14?, 143, 150—171, 177,

184, 190, 193, 198 un 200.
Gadījumā, ja šīs akcijas sešu mēnešu

laika netiks uzrādītas, viijas skaiti ies
par nederīg a m un personām, kufas pa-
ziņojušas par viņu pazaudēšant, tiks
izdotas jaunas akcijas at tiem pašiem
numuriem. 14504 Valde.
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