
Noteikumi par vietējo iedzīvotāju apgā-
dāšanu ar meža materiāliem.

Rīkojums par mācības naudas nomaksas
kārtību valsts arodu un vidusskolās.

Valdības rīkojumi un pavēles
Apstiprinu.

Izglītības ministrs
E.Felsbergs.

Rīkojums
par mācības naudas nomaksas
kārtību valsts arodu un vidus-

skolas.
Attiecībā uz mācības naudas nomaksu

skolu virsvalde, atceļot agrākos attiecīgos
rīkojumus, turpmāk noteic šādu kārtību:

1) Mācības nauda samaksājama par
rudens pusgada līdz 31. oktobrim,
par pavasara pusgadu līdz 1. martam;
skolēni, kas līdz minētam laikam
mācības naudu nenomaksās, jāskaita
kā izstājušies no skolas.

2) Skolas padomēm ir tiesība dažos
nepieciešamos gadījumos pagarināt
mācības naudas nomaksas laiku,
bet ne ilgāk par vienu mēnesi, ja
viņas garantē kārtīgu mācības
naudas samaksu.

3) No mācības naudas maksāšanas
var atsvabināt valsts budžeta kār-
tībā noteiktu skolēnu procentu/ ne-
pārsniedzot atvēlētos kreditus; pie-
laižama skolēnu atsvabināšana ari
pa daļām. No mācības naudas
samaksas nevar atsvabināt ārvalst
niekus.

4) Iestāšanās maksa noteikta 4 latu
apmērā.

5) Papildu maksu virs mācības naudas
skolai par labu var ņemt tikai uz
skolas padomes lēmuma pamata ar
izglītības ministra piekrišanu.

1925. g. 7. februārī. JVTs V-340.
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Arodu skolu direktora vietas
izpildītājs J. Zu b ā n s.

Noteikumi
parvietējo iedzīvotājuapgādāšanu

ar meža materiāliem.
1. Apvidos, kur uz vielām visus vie-

tējos iedzīvotājus nevar pietiekošā mērā
apmierināt ar meža materiāliem, mežu
revidenti sasauc katru gadu, ne vēlāk
par 1. augustu, apriņķu un pagastu valžu
pārstāvju, virsmežziņu un mežziņu ko-
pējas apspriedes.

2. Apspriede noskaidro:
a) kādus pagastus var pietiekoši ap-

mierināt ar meža materiāliem uz
vietām:

b) kād,us pagastus var apmierināt pa
daļai uz vietām un pilnīgi vai pa
daļai no kaimiņu virsmežniecībām
ne tālāk par 25 klm, atzīmējot, kā-
diem pagastiem, no kādiem nova-
diem koki būiu izsniedzami;

c) kādiem pagastiem, vai viņu daļām
mežu nevar ierādīt līdz 25 klm.
un kāds materiālu daudzums šiem
pagastiem būtu nepieciešams;

d) kādiem no šiem pagastiem, no ku-
rienes būtu parocīgāk pievest meža
materiālus pa dzelzsceļu vai pie-
pludināt (datus, cik ua kur mežu
var izsniegt, ziņo revidents).

3. Apspriežu rezultātus pagastu val-

-ei z2no iedzīvotājiem, kuriem pašiem
jārūpējas par sev vajadzīgo materiālu
«gatavošanu un pievešanu, organizējo-
šs grupās, biedrībās, kooperatīvos, uz-
Ucot to privātiem uzņēmējiem vai citādi.

4. Materiāli uz šo noteikumu pamata
izsniedzami par takses cenu.

1925. g. 30. janvārī.

Zemkopības ministrs H. Celmiņš
Mežu departamenta direktors

K.Melderis.

Valdības iestāžu paziņojumi
Darba ministrijas uzaicinājums

visām valsts, pašvaldības un
privātām iestādēm.

Darba ministrija uzaicina visas valsts,
pašvaldības un privātas iestādes, kā ari
uzņēmumus griezties vajadzības gadījumā
ar pieprasījumiem pēc darba spēka pie
Rīgaspilsētas darba apgādes,
Torņa ielā te 4, tālruņi: 563 un 564.

Uz š. g. 1. februāri darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes :
Pārtikas un narkot. vielu

strādnieces .... 10
Tekstilstrādnieces ... 10
Apģērbu strādnieces . . 63
Higiēnas strādnieces. . —
Mājkalpotājas .... 183
Laukstrādnieces ... 62
Kantora darbinieces . . 51
Ķimiskās rūpn. strādniec. 10
Tirdzniecības kalpotājas 5
Nekvalificētas strādnieces 573
Citos arodos .... 28
Pusaudži .... . . 44

Kopā . 1039
Vīrieši:

Metalstrādnieki. . . . 183
Tekstilstrādnieki ... 6
Kokstrādnieki .... 15
Pārtikas un narkot. vielu

strādnieki 21
Būvstrādnieki .... 248
Transportstrādnieki . . 15 '
Tirdzniecības kalpotāji . 6
Kantora darbinieki . . 29
Mājkalpotāji 8
Laukstrādnieki . . . . 10
Nekvalificēti strādnieki . 481
Citos arodos .... 25
Pusaudži ... ? ? 67

Kopā .1114
Kas attiecas uz grāmatrūpnieclbas

strādniekiem, Rīgas grāmatrūpnieclbas
darba apgādē reģistrēti uz 1. februāri un
vajadzības gadījumā no minētās apgādes
(Lāčplēša ielā 43/45) pieprasāmi sekošie
arodstrādnieki:

vīrieii sievietes
Burtliči _ . 10 1
Tipogrāfijas iespiedēji 3 —
Litogrāfijas , 3 —
Grāmatsējēji. ... 6 —
Litografi — —
Linētāji 3 1
Korektori — —
Ielaidējas — 27
Sietuves strādnieces . — 21
Paligstrādnieces . . — 20
Palīgstrādnieki ... 16 —
Foto-cinkograii. . . — —Stereotiperi . . . . — —

Kopā .41 70
Pavisam 111 bezdarbnieki.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. R o z e,

Vecākais statistiķis J. Baltais.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 195.

12037. Adin, Eižens Jēkaba d.,
dzim. 1901. g, 28, maitā, piederīgs pie
Valkas apr, Lozbergu pag — Rīgas
policijas 5. iecirkņa priekšnieka 1924. g.
23 decembra raksts te 14292 (7-1-25)
karaklausības lik, 98. p. neizpildīšanu.—
Paziņot dzīves vietu.

12038. Antoškovs, Vasilijs Pāvila d.,
24 gadus vecs, bij. Krievijas pavalst-
nieks, agrāk dzīvojis Rīgā, lielā Jaunavu
ielā te 14, dz. 8. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1924 g. 31. decembra raksts
te 12430 (13-1-25;, sodīts no prefekta ar
Ls 2,— vai 1 dienu atesta. — Paziņot
prefektūras 3. nodaļai.

12039. Beinatovič, Aleksandra, apm.
60 gadus veca, čigāniete (tuvāku ziņu
nav). — Latvijas apgabaltiesas Daugav-
pils apr. 3. iec. miertiesneša 1924. g.
9. decembra raksts te 2062 (441-24-XlI),
apvainots uz sod. lik. 591. p. 1, d. —
Atrašanas gadījumā paziņojama dzīves
vieta un ņemams no viņas paraksts par
dzīves vietas nemainīšanu.

12040. Baikovs, Feoktists Jāņa d.,
dzim. 1888. g, bij. Krievijas pils., pied.
pie Tveras gub, Zu^covas apr., Ivano-
vas pag., pareizticīgs. — Rīgas apgabal-
tiesas I kriminalnodaļas 1924. g 24. dec.
raksts te 208499 (284-24-X), sod. no Rī-
gas apgaoaltiesas II. kriminalnodaļas
1424. g. 12. maija spriedumu pēc sod.
lik. 581. p. I. d, ar cietuma sodu uz
trim mēnešiem. — Apcietināt un paziņot
meklētājam, kā ari Rīgas prefektam, kur
atrodas 1924. g. 6. jūnija izpildu raksts
Ns 27712.

12041. Brempel, Etla Dorotejas m.,
34 g. v, pied. pie Limbažiem. — Rīgas
2. iec. miertesneša 1924. g. 20. dec.
raksts te 1166 (445-24-KI), apv. sod. lik
528. p. — Paziņot dzīves vietu

12042. Birka, Jānis Staņislava d.,
23 g. v., latvietis, katoļticīgs, pied, pie
Domopoles pag., agrāk dzīv. turpat
Lieparu ciemā. — Latgales apgabaltiesas
Ludzas apriņķa 6. iecirkņa miertiesneša
1924. g 22. decembra raksts JYa 2704
(7-1-25), apv. sod. lik. 581. p. I. d. p. —
Paziņot dzīves vietu.

12043. Blumin, Kārlis Kārļa d , dzim.
1886. g„ agrāk dzīvojis Rīgā, Blaumaņa
ielā N° 15, dz 2. — Rīgas policijas
3. iec. priekšnieka 1924. g. 31. de-
cembra raksts Ne 34838 (10-25-1), apv.
par karavīru noteik. neievērošanu. —
Paziņot dzīves vietu.

12044. Brin, Bencians Elja d., 43 g.
vecs, pied pie Daugavpils pilsētas. —
Rīgas 2. iec. miertiesneša 1924. g 20. de-
cembra raksts te 1196 (7-1-25), apv. sod.
lik. 262. p. 1. d. p. — Apcietināt.

12045. Bertiu, Anete, agrāk dzuojuse
Rīgā, Ziepniekkalnā, Mālu ielā Ne 4
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas apgabal-
tiesas 2. kriminalnodaļas 1924. g. 3. de-
cembra raksts >te 207350 (434-24X1),
apv. sod. lik. 530. p p., sodīta no Rīgas
apgabaltiesas2. kriminalnodaļas ar 1924. g.
13. okt. spriedumu ar Ls 15,— naudas
sodu vai 3 dienām aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

12046. Boikovs, Jānis Andreja d.,
dzim. 1902. g. 3. okt, pied. pie Višgo-
rodas pag., Ludzas apr., atvaļināts
J924. g. 3. sept. no 6. Rīgas kājn.
pulka kareivis. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas priekšnieks no 1924. g.
29. dec. (8-1-25), apv. zādzībā. — Ap-
cietināt.

12047. Bogdanovs, Sevastjans Mi-
cbaiļa d., 26. g. v., Latvijas pavalstnieks,
bez noteiktas dzīves vietas. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 5. janv.
raksts J\fe 8481 (14-1-25), sod. no Rīgas
prefekta ar Ls 10 vai 2 dienām aresta.
— Paziņot pref 3. nodaļai.

12048. Baranovs, Jegors Vasiļija d.,
47 g. v, pied. pie Rēzeknes apr., Vidz-
muižas pag, Borisovas ciema. — Lat-
gales apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
1924. g. 31. dec. raksts Ns 27522
(14-1-25), apv. sod. lik. 624. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12049. Bogdanovs, Pavels Antona d.,
70 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apr, Sila-
jāņu pag., līdz 1924. g. 4. augustam
dzīvojis turpat. — Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 3. iec. mieitiesneša 1925. g.

3. janvāra raksts te 3 (14-1-25), apv.
sod. lik. 581. p. — Paziņot dzīvesvietu.

12050. Cimbuls, Jānis Jēkaba d.,
40 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Čiekurkalnā II. g. stiga"
te 14-a. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1924. g. 31. decembra raksts Nš 10861
(13-1-25), sod. no prefekta ar 10 latiem
vai 2 dienām aresta. — Paziņot pref.
3. nodaļai.

12051. Druč, Vilis Antona d., dzim.
1900. g. 13. augustā, pied. pie Rīgas. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
24. decembra raksts te 10444/410823. g.
(7-I-25),_ sod. no kara tiesas ar 1 gadu
un 6_men. pārmācības namā, atrēķinot
15 men. pavad. iepriekš, apciet. —* Pa-
ziņot pref. 3. nodaļai.

12052. Dike, Miķels Indriķad., dzim.
1901. g. Latvijas pilsonis, pēdējā dzīves
vieta Liepājā, Zāļu ielā te 52. — Lie-
pājas prefekta lēmums te 23151 no
1924. 3. sept. (13-1-25), apv. par pie-
dzeršanos. — Paziņot dzīves vietu.

12053. Deniš, Pēters Pētera d., drim.
1897. g., pied. pie Daugavpils apr,
Maļinovas pag., agrāk dzīv. turpat,
Bukštu ciemā. — Latgales apgabaltiesas
2. kriminalnodaļas 1924. g. 22. dec.
raksts te 27103 (8-1-25), apv. sod. lik.
624. un 627. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

12054. Denisovs, Isajs Filipa d,
29 g. v., pied. pie Vidzmuižas pag.,
krievs, vecticībnieks, gara auguma,
kalsnējs. — Rēzeknes apriņķa priekš-
nieka 1924. g. 24. decembra raksts
te 4612 4613/4614-D-l 14/ 11 (8-1-25), iz-
bēdzis no Viļānu iec. policijas telpām,
apv. laupīšanās, zādzībās un slepkavībās.
— Apcietināt.

12055. leviņ, Milda Mārlina m., 22 g.
veca, luterticīga, neprecējusies, pied. pie
Jēkabpils apr., Dignājas pag., agrāk
dzīv. Ilūkstes apr., Gārsenes pag, Zlabu
mājās, pēc tam Daugavpili. — Ilūkstes
apr. izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 20. de-
cembra raksts te 4964 (7-1 25), apv. pēc
sod. lik. 465 p. p. — Ņemt zem polici-
jas uzraudzības un paziņot meklētājam.

12056. Freiberg?, Jānis Ernsta dēls,
dzim. 1883. g, pied. pie Zemītes pag,
Talsu apriņķa. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas priekšnieks 1925. g. 5. jan-
vārī (13-1-25), apv. piesavināšanā. —
Apcietināt.

12057. Fremanis, Kārlis Kristapa d.,
42 g. vecs, Latvijas pilsonis, pēdējā;
dzīves vieta Je'gavas apr, Šķibes pag.,
„Bakulu" m, — Jelgavas apr. priekšnieka
1924. g. 20. decembra raksts te 4996. 1
(8-1-25), sod. administratīvā kārtā. —
Paziņot dzīves vietu.

12058. Freibergs, Teodors Kārļa d.,
dzim. 1895. g. 3. jūnijā, atvaļināts līdz
turpmākam rīkojumam, kareivis —
Ventspils pilsētas policijas I. iec. prjekšn.
1924. g 29. dec. raksti te 7339—7158
(14-1-25), nav izreģistr. no karavīru sa-
rakstiem. — Paziņot dzīves vietu.

12059. Frids, Abrams-Haims Girša d.,
25. g_ v., piederīgs un dzīv. Varakļānu
miesta, žīds, drēbnieks. — Latgales
apgabaltiesas Ludzas apr. 6. iec. miert.
1924. g. 22. dec. raksts te 2705 (7-1-25),
apv. scd lik. 469. p. I. d. — Paziņot
dzīves vietu.

12060. Gedrovičs, Jānis Mārtiņa d.,
33 g. vecs, Latvijas pilsonis, pēdējā
dzīves vieta Jelgavas apr, Svētes pag.
— Jelgavas apr. priekšnieka 1924. g.
31. decembra raksts te 7197 1 (13 1-25),
sod. administratīvā kārtā. — Paziņot
dzīves vietu.

12C61. Grīslis, Kristaps Friča d,
39 g. v., pied. pie Kalnciema pag,
Jelgavas apr., agrāk dziv. turpat, Eglīšu
mājās. —Talsu apr. priekšnieka 1524 g.
30. dec, raksts te 3499 (8-1-25), sod.
administrativā kārtā ar lēmumu no
1924. g. 13. sept. ar Ls 25,— vai

#j<?a pu .Valdības Vēstnelt* aākot no 1. Janvāra
Saņemot ekspedīcijā:

pM i mēnesi 1 lats 50 sant

Piesūtot mājā un pa pasta:
plt i mēnesi 1 lats 80 sant.

Pu atsevišķu_ numura: saņemot
ikspedicija — . 6 .

pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības ^n ofici āls laikraksts
iznāk katru dtmnu, izņemot jffijjļSļļļ^jļl̂ ļ v*tdwnaaunavētkud»«nM

Redakcija:
J^r^^k1^^^, ^ nto"» "" kapedtcija:

Rīgā, pilī Nš 3. Tel. te 9-89
^^^^^^^^^

Rīgā, pili te 1. Tel. te 9-57
Runas stundas no 11—12 ~*Jļ^āffif&W Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) Mesu sludinājumi līdz 30 vien-

siejlgātn 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 ,



10 dienām aresta par piezuposanos. —-

Paziņot dzīves vietu.
12062. Gaučišs, Kazimirs Antona d.,

23 g, Lietavas pavalstnieks, pedeja
dzīves vieta Jelgavas apr., Ukru pag.,

«Lejas-Rozēs". — Jelgavas apr. priekš-
nieka 1924. g. 18 dec. raksts te 7173 1.
(10-1-25), sod. administratīvā kčrtā. —
Paz'ņot dzīves vietu.

12063. Griuup, Alise Frldricha m.,
agrāk dzīv. Rīgā, Zēģeļu iela te 14,
dz. 1 (tuvāku ziņu nav). — Rīgas 2. iec.
miertiesneša 1924. g. 29. dec. raksts
te 1035 (13-1-25), apv. sod. lik. 139. p.p.
— Paziņot dzīves vietu.

12064. Ginko, Jevdokija Stepana ra„
49 gadus veca, nenoskaidrota pavalst-
niecība, krieviete, pareizticīga, strādniece,
agrāk dzīvojusi Daugavpilī, Lēģeru iela
te 19. — Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils apr. 1. iec. miertiesneša 1924. gada
24. decembra raksts te 100 Kr. 23
(10 1-25), apvainots sod. lik. 581. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

12065. Greizis, Jānis Kārļa d., dzim.
1904. g. 20. janvārī, piederīgs pie Augst-
rozes pag. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšnieka no 1925. g. janvāra
(10-1-25) apvainots piesavināšanā. —
Paziņot dzīves vietu.

12066 Gutmans, Voldemārs Kārļa d.,
dzim. 1889. g, agrāk dzīvojis Rīga, La-
zaretes ielā te 2/4, dz. 13. — Rīgas
policijas 3. iec. priekšnieka 1924. gada
31. decembra raksts te 35299 (10-1-25),
apvainots par kara vīru noteikumu* ne-
ievērošanu — Paziņot dzīves vietu.

12067. Gersons, Gustavs Roberta d.,
dzim. 1895. g., agrāk dzīvojis Baznīcas
ielā te 5, dz. 13. — Rīgas policijas
3. iecirkņa priekšnieka 1924 g. 23. de-
cembra raksts te 34429 (8-1-25), apvain.
par karavīru noteikumu neievērošanu. —
Paziņot dzīves vietu.

12068 Grinbergs, Vilhelms Kārļa d.,
dzim. 1890. g, agrāk dzīvojis Rīgā, Tēr-
batas ielā te 41/43, dz. 10. — Rīgas
policijas 3. iecirkņa priekšnieka 1925 g.
5. janvāra raksts te 33264 (14-25-1), apv.
par karavīru noteikumu neievērošanu. —
Pazinot dzīves vietu

12069. Hotte, Otto, Eduarda d., dzim.
1892. g. 27. janvārī, pied. pie Veravas
pilsētas Igaunijā, inženiers technologs,
agrāk dzīvojis Rīgā, atvaļināts kara
ierēdnis, pēc zinām aizbraucis uz Ame-
riku. — Kara tiesas priekšsēdētāja 1924. g.
22. decembra raksts te 18584 (7-1-25),
uz kara sod. lik. 144. p. 5. pkt un
145. p. p. — Apcietināt un ievietot cie-
tumā, ieskaitot kara izmeklēšanas ties-
neša svarīg. saimn. lietas rīcībā, par ko
paziņot pēdējam un tiesai.

12070. Hartman, Marija Jāņa m,
dzim. 1849. g., agrāk dzīv. Rīgā, Jel-
gavas šosejā te 53. — Rīgas 4. iec.
miertiesneša 1924. g. 24. dec. raksts
te 1508 un 1566 (13-1-25), apv. sod.
lik. 276. p. 1. d. p. — Nogādāt uz
meklētajā kancleju.

12071. Haman, Olga Kārļa m., 16 g.
veca, agr. dzīv. Rīgas apr., Bieriņu pag.,
„Bačku" mājās, piederīga turpat. —
Rīgas 4. iec. miertiesneša 1924. g.
6dec. raksts te 1102 (78-25-V), apv.
pēc sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves
vietu.

12072. Harževski, Vikentijs Antona
d, 48 g vecs, agrāk dziv. Rīgā, Grāv-
muižas ielā te 6. — Latgales apgabal-
tiesas Daugavpils apr. 9. iec. miertiesu.
1924. g. 20. dec. raksts te 407 (8-1-25),
sod. lik. 273. I. un 274. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12073. Hellmans, Žanis Kriša dēls,
dzimis 1894. g, agrāk dzīvojis Rīgā,
Brīvības ielā te 25, dz. 35. — Rīgas
policijas 3. iecirkņa priekšnieks 1924 g.
23. decembra rak*ts te 36831 (8-1-25),
apvainots par karaviru noteikumu ne-
ievērošanu. — Paziņot dzīves vietu.

12074. Jurlovs, Pēteris Staņislava d,

18. g. vecs, piederīgs pie Bērzgales pa-
gasta, Rēzeknes apriņķa. — Jelgavas
apriņķa priekšnieka palīga 2. iecirkņa
1924. 'g. 31. decembra raksts te 4682
(10-1-25), apvainots par uzturēšanos bez
dokumentiem. — Paziņotdzlves vietu.

12075. Jankovskis, Pēteris Jāņa d..
42 g. vecs, piederīgs un dzīvo Daugav-
pils apriņķī, Krustpils pagastā. — Dau-
gavpils apriņķa priekšnieka lēmums
te 3859/111/1258 (227-24-XI), sodīts ar
Ls 10,— vai 5 dienām aresta par pie-
dzeršanos. — Izpildīt lēmumu un paziņot
meklētājam.

12076. Jukšinski, Pēters Kazimira d.,
24 g. vecs, pied. pie Daugavpils apr.,
Liksnas pag, agrāk dzīv. Daugavpilī,
Miesnieku ielā te 5/7. — Latgales

apgabaltiesas Daugavpils apr. 1. iec.

miertiesneša 1924. g. 23. dec raksts
te 783/Kr. (10-1-25), apv. sod lik. 262.
p p _ Paziņot dzīves vietu.

12077. Jaērv, Kārlis Tenisa d., 31 g.
vecs, Igaunijas pavalstnieks, agrāk dzīv.
uz Igaunijas jachtas „Lessy\ — Rīgas
prefektūras 3 nod. 19?5. g. 5. janvāra
raksts te 13351 (14-1-25), sod. no Rīgas
prefekta ar Ls 6 vai 2 dienām aresta. —
Paziņot pref. 3. nodaļai.

12078. Izaksons, Leons Ābrama d,
dzim. 1897. g, agr. dzīv. Kr. Barona
ielā Ne 49, dzīv. 25. — Rīgas policijas
3. iec. priekšn. 1925. g. 5. janv. raksts
te 34836 (14-I-25)_ apv. par karavīru
noteikumu neievērošanu. — Paziņot
dzīves vietu.

12079. Kalniņš, Eduards Jēkaba d,
52 g. v., Latvijas pilsonis, pedejā dzīves
vieta Jelgavas apr., Svētes pagastā. —
Jelgavas apr. priekšnieka 1924. g.
31. dec. raksts te 6821/1. (13-1-25), sod.
administratīvā kārtā. — Paziņol dzīves
vietu.

12080. Krauklis, Indriķis Jāņa d,
dzim. 1896 g., Latvijas pilsonis, čgans,
pēdējā dzīves vieta Kalnc.ema pag, Jel-
gavas apriņķī. — Jelgavas apr. priekš-
nieka palīga 2. iec. 1924. g. 27. dec.
raksts te 2157 (13-1-25), izvairās no
policijas uzraudzības, saskaņā ar sod.
lik. 34., 35. p. p. — Nodibināt policijas
uz raudzību un paziņot dzīves vietu
meklētājam.

12081. Krastiņš, Krišus Indriķa _ d.,
dzim. 1896. g., Latvijas pilsonis, pēdējā
dzīves vieta Jelgavā, Upes ielā te 2. —
Jelgavas pilsētas policijas 1. iec priekš-
nieka 1924. g. 31. dec. raksts te 5408
(13-1-25), patvarīgi atstājis dzīves vietu,
kā sastāvošs zem policijas uzraudzības
uz sod. lik, 24., ? 35. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12082. Kovamees, Pēters Matīsa d.,
23 g. v., pied. pie Abijas pag., gaiši
blonds, bez ūsām, deguns taisns, gara
auguma. — Centrālā kriminālpolicija
kriminālās pārvaldes priekšnieks ar rak&tu
no 1925. g. 13. janv. (14-1-25), svarīgs uz
nāvi notiesāts nodziedznieks, 1925. g.
4. janvārī — Rēvelē izbeidzis no apcie-
tinājuma. — Apcietināt un zem stingras
uzraudzības atsūtīt meklētāja rīcībā.

12083. Koncis. dz. Lukiņ, Matilde
Indriķa m., 1924. g. augusta mēnesī
dzīvojuse Rīgā, Kaitīgas ielā te 4, dz. 3
(tuvāku ziņu nav). — Dobeles iec. mier-
tiesneša 1924. g. 18. decembra raksts
?Mi! 3878 (386-24-XI), apv. sod. lik. 581. g.
— Ievietot Jelgavas cietumā līdz Ls 10,—
drošibas naudas iemaksai.

12084. Kollis, Voldemārs MMina d.,
32 g. v., Lielsalaces pagasta, Valmieras
apriņķa — Rīgas apgabaltiesas 1. kri-
minalnodaļas 1924. g. 23. decembra
raksts te 103651 (8-1-25), sodu lik. 51.
un 453. p. p. — Apcietināt.

12085. Kurševics, Arturs Jāņa d,
dzim. 1902. g., pied. pie Volguntes pag.,
Jelgavas apriņķa. — Kriminālās pārval-
des Rīgas nodaļas 1924. g. 30. decembra
raksts (9-1-25), apv. tirgošanā ar kokainu.
— Paziņot dzīves vietu.

12086. Kagans, Haims Leiba d., 65 g.
v, Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīvojis
Rīgā, Avotu ielā te 46, dz. 5. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1924. g. 29. de-
cembra raksts te 13262 (9-1-25), sodīts
no pnfekta ar Ls 6 vai 2 dienām aresta.
— Paziņot pref. 3 nodaļai.

12C87. Korecki, Ludvigs Antona d.,
dzim. 1864. g, Latvijas pilsonis. —
Rīgas 6. iec. miertiesneša 1924. g.
29. dec. raksts te 1445 (13-1-25), apv.
sod. lik. 139. p. 1. d. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12088. Kalniņš, Voldemārs Kārļa d.,
30 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Parka ielā te la, dz. 19. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
31. dec. raksts te 12477 (13-1 25), sod.
no prefekta ar Ls 6 vai 2 dienām aresta.
— Paziņot pref. 3. nodaļai.

12089. Kraus, Kārlis Jēkaba d., dzim.
1897. g., atvaļināts līdz turpmākam rīko-
jumam, kareivis. — Ventspils pilsētas
policijas 1. iec. priekšnieka 1924. g.
29. dec. raksts te 7339-7158 (14-1-25),
nav izreģistrejies no karavīru sarakstiem.
— Paziņot dzīves vietu.

12090. Krūmiņš, Pēters' Mārtiņa d,,
42 g. v, pied. _pie _ Jaunjelgavas apr.,
Serpils psg, pedeja dzīves vieta Cēsu
apr, Bērzones pag., Pakalnlšu mājā,
neprecējies. — Cēsu apr. priekšnieka
1924. g. 30. dec. raksts te 4133, 4811
(9-1-25), sod. administratīvā kārtā par
atrašanos publiska- vietā piedzērušā, stā-

voklī ar Ls 40,— vai 17 dienām aresta
— Paziņot dzīves vietu.

12091. Kuzņecovs, Vasijijs Jāņa d,
46 g. v., pied. pie Jēkabmiesta, agrāk
dzīv. Rīgā, Kantora ielā te 6. — Rigas
4. iec. miertiesntša 1924. g. 8. dec.
raksts te 1359 (561-24-XIl), apv. uz
sod. lik. 262. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

12092. Kirš, Augusts Jēkaba dēls,
dzim. 1904. g. 10. jūlija, pied. pie Vents-
pils apr., Ēdoles pag., sgrāk džīv. vieta
uz tvaikoņa „Pernigel". — Rīgas 13 iec.
miertieneša 1924. g. 24. decembra raksts
te 520 (9-1-25), apv. sod._ lik. 616. p.
1. d. 2. pkt. p. — Apcietināt un ieskai-
tīt mekīetaja rīcībā.

12093. Ktzlo, Kazimirs Ādama dēls,
dzim. 1893. g., pied. pie Braslavas apr.,
Plušas pag, Kizlu sādžas, Polijā- —
Jelgavas apgabaltiesas kriminalnodaļas
1924. g. 17. decembra raksts te 39729
(8-1-25), apv. muit. lik. 1070. p. 1.pkt- p.
— Apcietināt, ieskaitu meklētāja rīcībā,
paziņojot meklētājam.

12094. Kizlo, Ivans Donata d., dzim.
1896. g,, Polijas pavalstnieks, dzīves vieta
Plušas pag, Polijā. — Jelgavas apgabal-
tiesas kriminalnodaļas 1924. g. 17. de-
cembra raksts te 39729 (8 1-25), apv.
muitas likuma 1070. p. 1. pkt. p.—Ap-
cietināt, ieskaitīt meklētāja rīcībā, pazi-
ņojot meklētājam.

12095. Kreklen, Alma Miķeļa m,17g.
v,, pied. pie Bauskas apr., Jaunsaules
pag., agrākā dzīves vieta turpat. — Bau-
skas apr. 1. miertiesneša 1924.g. 27. no-
vembra raksts te 4372 (8 1-25), apv.
zādzībā. — Paziņot dzīves v;etu.

12096. Karlsons, Jānis Mikeļa d.,
59 g. v, Latvijas palstn., bez noteiktas
dzīves vietas. — Rigas prefekt. 3. no-
daļas 1925. g. 5. janvāraraksts te 13971
(14-1-25), sod. no Rīgas prefekta ar
Ls 10,—. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

12097. Levics, Kārlis Anša d., dzim.
1894 g. 3. augustā, pied. pie Rīgas;
pilsētas, latvietis, luterticīgs. — Daugav-
pils apr. priekšnieka 1224. g> 22. dec.
rakāts te 1088/111-22. g. (7-1-25), apv.
naudas piesavināšanā. — Paziņot dzīves
vietu.

12098 Liepa, Jēkabs Jēkaba d, dzim.
1891. g. Ikšķilē, Bauskas apr. — Rīgas
policijas 11. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
5. janv. raksts te 28958 (13-1-25), sod.
lik. 475. p. — Paziņot dzīves vietu.

12099. Lauraitis, Vladis, uzturas uz
Antona Bartaševica vārdu, apm. 30 g.
vecs, vidējā augumā, mazas iedzeltenas
ūsas, smakrā bedrīte, slepeni 1924. g
rudenī ienācis Latvijā no Lietavas, vēlāk
atvedis ari savu sievu Teofilu Lauraitis;
1924. g. vasarā kādu laiku dzīvojis Mad-
lienā, bet no Madlienes pārgājis uz Rīgu.
Lauraitis esot svarīgs noziedznieks un
topot meklēts no Panevežas policijas. —
Kriminālās pārvaldes Daugavpils nodaļas
priekšn. 1924. g. 31. dec^. raksts

te
41

(9-1-25), apv. laupīšanās un slepkavībās.
— Apcietināt.

12100. Lūsis, Arnolds Indriķa d,
dzim. 1867. g. 11. novembrī, Latvijas
pilsonis, agrāk dzīvojis Rīgā, Elijas ielā
te 23, Latvijas pase te 71882, izdota
no Rīgas policijas 8. iecirkņa priekš-
nieka. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšnieka raksts 1924. gada
22. decembrī (7-1-25), apvain. zādzībā. —
Apcietināt.

12101. Monickis, Jānis Jura d.,
17 gadus vecs, Latvijas pilsonis, pie-
derīgs pie Daugavpils apr., Preiļu pag.
— Daugavpils apr. 5. iec. miertiesneša
1924. g. 23, decembra rakst te 1045
(262-22-V), apvainots sod. lik. 274. p.'
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

12102. Močanova, Akulina, 24 g. v.
(tēva vārds nav zināms), pied. pie
Kaunas gub., Ezerenes pag., dziv. Lie-
tavā, Aleksandrovas pilsētā, Šosejas ielā.
— Grīvas iec. miertiesneša 1924. g,
17. dec. raksts te 4383 (10-24-VIII),
apv. pec muit. lik. 1065. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12103. Mitrofanov?, Sergejs Vasiļija
dēls, dzim. 1871. g., Latvijas pilsonis,
agrāk dzīV. Rīgā, Daugavpils ielā te 11,
dz. 5. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1924. g. 19. dec raksts te 9990
(7-1-25), ar sod. lik. 34. un 35. p.,
aizliegts uzturēties Rīgā un Liepājā. —
Paziņot pref 3 nodaļai.

12104. Mārtiņš, Arturs Jāņa d., dzim.
1906. g, Igaunijas pavalstu., pied. pie
Tartu pils, Igaunijas pase te 4554, iz-
dota Tallinā 1924. g. 15. septembrī,
vidēja auguma, kalsnējs, tumši pelēkiem
matiem un acīm, agrāk dzīvojis Rīgā,
Baložu ie!ā te 8. — Rīgas policijas

11. iecirkņa priekšnieka 1925 g 7 :
vaa raksts te 29816 (!3 1-25), patvS
atstājis savu dzīves vietu, kā sastāvot
zem policiļas uzraudzības. — Ņemt zepolicijas uzraudzības un pazi ņot dzīvfvietu. ^

12105. Millers, Ricbards Kārļa dēk
Latvijas pavalstnieks, pied. pie Jelgava*apriņķi, latvietis, ev.-luterticīgs, neprec?
jies, strādnieks (tuvāku ziņu nav) _L
Rīgas 7. iec. miertiesneša 1924 729.30. decembra raksts te 9Q<S
(9-1-25), apv. sod. lik. 138. p.-"Pazinotdzīves vietu. *

12106. Minc, Naums Aleksandra d
dzim.' 1875. g., Grodnas gub., bij. Ķt ļ2
vijas pavalsmieks, agrāk uzturējies
„RubiH" viesnīcā, Rīga, 1. Ķēniņu iels
te 49. Certifikats te 12614, izdot. 1924 1
13. okt., no Rīgas prefektūras. — Rig| j
pref. 5. nodaļas vizu galda 1925 e
3 janvāra raksts te 1l/V (9-1-25) piedz
uzturas vizu par 2 men. — Paziņot
meklētājam,

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifeatāls.

Darbvedis A. Zaķig.

Iecelšanas.
Rīkojums Nš 93.

R'g ī, 1925. g. 17. janvārī.
Pieņemu cn pielaižu pie amata pienākumu fe.

pildīšana : 1) Meža technīķ Jāni Markovii
ka mežzņa amata kandidātu Alūksnes virsmež-
niecība, uz brīva līguma pamata, ar XV. amata
kategorijas algu 2) Meža techniķi Jāni Sku-
ri rit i ka mežziņa Amata kandidātu Grīvas vi*
mežniecība, uz brīva līguma pamata, ar XV. amata
ka'egorijas algu.

Minētiem pilsoņiem dienestu skaitīt no tās
dienas, kad viņi stāsies pu amata pienākumu
izpildīšanas.

Mežu depntamcnta direktora vietā
J. Rob ežniekg.

*
Rīkojums N° 94.

Rīgā, 1925. ģ. 20. janvārī.
Pieņemu un pielaižu pie amata pienākumu iz-

pildīšanas: 1) Meža techniķi Ernestu Bre-
d o v s k i kā mežziņa amata kandidātu Jelgavas
vir?mežniecībā, uz biīva līguma pamata ai
XV. amata kategorijas algu 2) Meža techniķi Jāni
Matīsu ka _ mežziņa amata kandidātu Gulbenes
virsmežniecībā, uz brīva līguma pamata, at
XV. amata kategorijas «Īgu.

Minētiem pilsoņiem dienestu skaitīt no tās
dienas, kad viņi stāsies pie amata pienākumu
izpildīšanas

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

*
Rīkojums H°- 95.

Rīgā, 1S25. g 27. janvāri.
i §

Atsvabinu ro arrata: 1) Kārsavas virsmeš-
niecibā ira brīva līguma pamata nodarbināta
trešās šķirfs iecirkņa mežziņa vietas izpildītāja
Pēteri Medni iz paši lūguma pamiria. skaitot
no š. g. 1 fetruaia 2) Cesvaines virsmežniecība
uz brīva līguma pamata nodaroināto rakstveža
vietas izpildītāju Elza S t o p i ņ uz pašas lūguma
pamata skaitot no š g 17. janvāra.

2§
Pilsoni Mariannu Goldkerg pieņemu w

pielaižu pie amata p enākumu izpildīšanas _ ki
rakstveža vietas ipilduāju G-ivas virsmežniecībai
uz brīva līguma pamata, ar XVII. amata katego-
rijas algu, skaitot dienestu- no tās dienas , kad
viņa stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.

3. §.
Viļaku virsmežniecība uz briva līg ma panta»

pieņmto trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpil-
dītāju Jāni Bērziņu izslēdzu no sarakstiem ka
atteikušos stāties pieamata pienākumu izp Ietīšanas.

Mežu departamenta direktora vietā
J Robežnieks.

• R ī k 0 j u m s Ni 96.
Rīgā, 1925. g. 29. janvārī.

L §-
*Paaugstinu: I) Mežu departamenta jauna»

mežu taksatoru Antonu Vinteru par vem'
taksatoru ar VIII. kategc r jas algu, skaitot ar s.i
1 februāri. 2) Meža departamentā uz briva līg"»*
pamata nodarbināto jaunākā mežu taksatori vie»'
'i.-p.lditāju Eduardu Hibneri par vecākā mez»
taksatora vietas izpildītāji, uz brīva līguma Pj'
mataj ar VIII amatft kategorijas algu, skaitot «
Š. g l. februāri 3) Mežu departamenta jaun^»]
mežu taksatoru Arvidu Zviedri par vew«
rreža taksatoiu, ar VIII. amata ka'egorijas ai*».,
skaitot ar š. g. 1. februāri. 4) Mežu depa'ļ
nenta pirmās šķiras mērnieku Jāni Vīķei' P
jaunāko mtžu taksatora, ar IX amata katego U»
al g', skaitot ar š. g. 1. februtri.

2. §.
Ieskaitu valsts civildienestā un apstiprinu anļ'* !

skaitot ar š. g. 1. janvāri, mežu d:partamen_"
briva līguma pamata nodarbinātus: D ~ ,|,
šķirts mērnieka vietas izpildītāju Ludvigu y .
sonu kā otrās šķiras m ērnieku 2) V[ ]r,\\\
šķiras darbveža vietas izpildītāju Jāni Kreng e
ka pirmās šķiras darbvedi. 3) Reģistratora vk
i!pilditaju Annu L a n d 0 v s k i j kā reģist'''"
4) Vecākā kanclejaa ierēdņa vietas iip}W"
Paulini L a s m a n kā vecāko kanclejas ieiedoi-

Zemkopības ministrs H.Celmi?Mežu departamenta direktors K. Melderi*



pamatskolu bibliotēkas.
jvlSsu saimnieciska un kulturelā dzīve

0a<=aules kara gados galīgi panīkusi, —
vairāk nekā Beļģijā un Francija. Pār
pjūsu zemi brazusies pāri kara vētra

vismaz 3 reizes; un katru reizikā uz-
brucēji , tā atkāpeji postījuši sētas un

jaukus un ņēmuši līdz ko varēdami.
Francij a un Beļģija atjauno saimniecisko
^ivi

uz uzvarētā rēķina.
Uz kā

rēķina
jai latvju zemes rūķi atjauno savas
saimniecības ? Tiem neviens nesniedz
palīdzīgas rokas. Tomēr izkaisītā .latvju
tauta pulcējusies savās dzīves vietās, ap
savas agrākās iedzīves pelniem un sā-
kusi mošu, jaunu darba dzīvi. Iesākums
ir bijis grūts. Bet stingra griba pārspēj
visus šķēršļus. To vērojam uz katra soja,
ko speram izpostīta zeme. Saimnieciskās
dzīves atjaunošana iet milzu soļiem uz
priekšu. Ari sabiedri:kā dzīve pamazām
atjaunojas. Lēnāk veicas izpostītos no-
vados ar skolu noorganizēšanu. Skolu ēkas
nopostītas ; to atjaunošana un piemēro-

šana jaunlaiku prasībām prasa lielus
izdevumus, ko pagastiem grūti veikt. Bet
ļe valsts ver devīgu roku un pabalsta
katra veida skolu atjaunošanu un noor-
ganizēšanu. Ari skolu darbinieki nav
turējuši rokas klēpī Pirmie organizē-
šanas darbi veikti: noorganizēta 6-kl.
pamatskola. Atliek to izveidot, piemēro-
joties tautas īpatnējām prasībām un
apgādāt vajadzīgiem mācības līdzekļiem.
Ari te radies palīgs īstā brīdi — kultūras
fonds. Tas apgādā .skolas mācības
līdzekļiem un bibliotēkām; vel vairāk —
izsniedz pabalstus mazturīgiem skolēniem
un palīdz skolām iegūt mūzikas instru-
mentus. Bibliotēkas kultūras ionds no-
domājis apgādāt visām skolām. Pie
šī darba rosīgi strādā Vāc un kārto

materiālus, sastāda bibliotēku katalogus.
Nav viegls darbs izlasīt no visa, kas
grāmatu izdevniecībās ražots, to kas bērna
dvēselei tuvu stāv, kas viņā ierosina
dziņas uz radošu darbu, modina liku-
miskās jūtas, veicina stingra rakstura iz-
veidošanos. Ne katra grāmata, kas tirgū
parādās, dodama bērniem rokās. Mūsu

literatūrā diezgan n?zāļu, ko uz katra

ielas stūra piedāvā nepzinīgi izdevēji
lētticīgiem lasītājiem. No tām bērni
jāsarga. Un to visvieglāk panākt, dodot
viņiem iespēju iasīt kodolīgas, garīgo un
tikumisko attīstību veicinošas grāmatas.
Bez tam grāmata rada nesaredzamas,
bet jūtamas saites starp lasītāju un grā-
matas sacerētāju, ari starp skolu un māju.
Iespiestam

^
vārdam, sevišķi grāmatai, cil-

vēku dzīve ievērojama loma. Grāmata
noder kā padoma devējs un ceļa rādī-
tājs baltās un nebaltās dienās. Bērni
no mazotnes jāradina pie grāmatas, ne
tik klasē vien, bet ari mājās; jāmāca to
lietot; jāmāca izšķirt graudus no pelavām.
Šim uzdevumam kalpo skolu bibliotēkas.

Izglītības ministrijas un kultūras fonda
darbinieki izveidojuši 2 skolu bibliotēku
tipus — I. un it. pamatskolu pakāpei.
Abi šie tipi manāmi viens no otra at-
šķiras. I. pakāpes bibliotēkā uzņemti
viegla, bērnu aptveres spējām pieejama
satura raksti no tautas gara mantām,
zinātnes un latvju literatūras, apmēran:
160 grāmatas. II. pakāpes bibliotēkas
saturs iedalīts 8 nodaļās: I oriģinālā
beletrisrika un dzeja, 97 numuri. II. —
tulkotā literatūra, 16 numuri; III. bio-
grāfijas, 15 numuri; IV. rakstniecības
vēsture un kritika, 9 numuri; V. — vē-
sture un sabiedriskās zinātnes, 30 nu-
mu?i; VI. — dabas zinātces ua veselī-
bas kopšana, 30 numuri; VII. — ģeo-
grāfija, 22 numuri; VIII — perioaiski
izdevumi, 8 numuri, pavisam 228 grā-
matas, Ls 332,40 kopvēitibā No biblio-
tēku satura redzams, ka to sastādītāji
galveno vērību piegriezuši latvju litera-
tūrai, dabas zinātnēm un vēsturei. Un
tas pareizi. Visai mūsu kultūrai jāpa-
matojas uz savas apkārtnes, savas
daba?, un savas tautas dzīves iz-
pratnes. Kas pazīs savu dzimteni,
viņas īpatnības, viņas ļaužu dzīvi,
tam būs vieglāk izprast svešatnes dzīvi
un apstākļus; tas ies pasaulē vaļējām
acīm; viņa vērojumiem un spriedumiem
būs stingrs pamats. Trūkst skolu
bibliotēkā rakstu par alkohola kaiti- ļ
gurnu. Bibliotēku sastādītāji pagājuši I
priekš jaunatnes tik svarīgam alkohola i
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jautājumam nevērīgi secen. — Ar skolu
bibliotēku apgādāšanu Kultūras fonds
uzņēmies lielu kultūras darbu (Kultūras
ionds apgādā un izsniedz bibliotēkas ari
sabiedriskām organizācijām). Visiem,
kas pie šī darba liek rokas, lai silts
paldies no latvju skolu jaunatnes.

Bebru Juris.

Literatūra.
Alfr. Bihlmans. Latvijas W e r de -

gang oder vom Bischofsstaat .Terra Mariana"
bis zur freien Volksrepublīk Lettland. (Ein histo-
risch-volkswirtschaftlicher Riickblick) Mit zwei
geographischen Karten. Riga, 1925. Verlags-
burhhandlung B. Latney.

Šis ir interesants vēsturisk?-tautsaimniecisks at-
skats par Latvijas tapšanu un attīstīšanos no
.Māras zemes" laikmeta līdz brīvās Latvijas re-
publikas nodibinājumam, ko sniedzis īsts liet-
pratējs, vēstures doktorands, mūsu ārlietu mini-
strijas preses un informācijas nodaļas priekš-
nieks A. Bīlmanis. Ārzemniekiem šis pār-
skats sniegs viegli pārskatāmu ainu par mūsu
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valsti un musu_ tautu, viņas rosību un panākumiem
līdz visjaunakam dienām. Brošūrai iespiests uz
vāka simbolistiski Lāčplēša tēls, kas uzstādīts
Saeimas nama logu iedobumā.

Skolas folklors. Latvju tautas
anekdotes. Sakrājuši un sakopojuši P. Bir-
keits un M. Birkerta. L. Neimaņa izdevums
Jelgavā, 1925.

Te pirmoreiz sakopotos lielākā vairumā (skaitā
300) latvju tautas anekdotu jeb sīku nostāstu —
interesanta un ievērojama mūsu tantas gara mantu
nozare, kas līdz šim palikusi vai pavisam ne-
ieverota. _ Tautas anekdoti krājuma autori definē
par asprātīgu, ar humoru, satiru (vai vispāri ar
komismu) bagātu tautas radītu nostāstiņu, kas
daudzos gadījumos atgādina mazu novelīti. Šai
krājuma ievietotas anekdotes tikai skolas vaja-
dzībām. Lielāku krājumu autori nodomājuši izdot
turpmāk plašākas tautas vajadzībām un zinātniskiem
nolūkiem.

Edvarda Treumaņa-Zvārgu ļ a ko-
poti raksti. Otrais sējums. (Ar autora glītu
jaunatnes ģīmetni.) Dzejas. Cēsīs un Rīgā, 1925.
O. J e p e s izdevniecība.

Atpūta. J* 14. — 1925 g.

KURSI.
Rigas biržā, 1925. gada 9. februāri,

D e v 11 e s :
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,70 — 24,82
100 Francijas franku . . . 27,65 — 28,20
100 Beļģijas franiiu. . . . 26,30 — 26 80
i 00 Šveices franku .... 99,40 — 100,40
)00 Itālijas liru 21,30 — 21,70
100 Zviedrijas kronu . . . 139,00 — 140,35
100 Norvēģijas kronu . . . 78,25 — 79,85
100 Dānijas kronu .... 91,10 — 92,95
100 Čechoslovaķijas kroou . 15,15 — 15,45
100 Holandes guldeņu . , . 207,50 — 209,60
100 Vācijas marku .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marku . . . . 12,90 — 13,15
100 Igaunijas marku . . . 1,32 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/j Valsts prent. aizņ. . . 98 — 100
6°/a Zemes bankas ķīlu rīmes 92 —• 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacens.
Zvērināts biržas maklers M. Okmlans

Redaktors: M. Āroas.
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šim numuram 8 lappuses

Māksla.
Nacionālais teātra. Pirmdien, 9. febr.,

pulksten 7/* vakarā liels māksli-
niecisks vakars, kurā piedalās
nacionālā teātra, nacionālās operas un
intimā teātra spēki ar teātra izrādi
(asprātīgs franču farss «Šampanieša pār-
devēja'), dziesmām, baletu, deklama-
cijām. Biļetes dabūjamas. Otrdien,
10. februāri Lilijas Štengel viesu
izrādē Dima «Kameliju dāma".
Trešdien, 11. februāri, pulksten 7/» vak.
Šekspira «Spītnieces precības".
Ceturtdien, 12. februāri, pulksten 5 pēc
pusdienas skolēnu izrādē „Šis un tas
It ne kas".

Dailes teātra. Otrdien, 10. februāri,
pulksten 5 pēc pusdienas skolnieku izrādē
.Trlnes grēki". Trešdien, 11. fe-
bruārī, pulksten Vs8 vakarā, .Trlnes
grēki". Ceturtdien, -12. februāri,
pulksten V28 vakarā, «Karalis".
Piektdien, 13. februārī, pulksten l /a8 va-
karā, «Trlnes grēki". Sestdien,
14. februārī, pulksten 7*8 vakarā,
„Karalis".

£atviļas tiesu palāta
uz tiesu iek. lik. 309. panta pamata dara
zināmu, ka no Latvijas zvērinātu advo-
kātu psd.mes zv rinātu ad/okatu skaitā
uzņemtais Polichronijs Prozorovs nodeva
zvērnāta advokāta svinīgo solījumu
tiesu palātas departamentu kopsapulces
192i. g. 4. febtuara sēdē un uz šinī
sēdē taisītā lēmuma pamata ir ievests
zvēriaātu advotcat ?? sarakstā.

Rīgā, 5. februārī 1925. g.
Tiesu pal. priekšsēdi A. Kviesis.

21075 Sekretārs O. Ķasparsons.
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
ar šo paziņo, ka 17. februārī 1925. g.
minētas nodaļas atklātā tiesas sēdē no-
lasīs 1924. g. 2. decembrī Rīgā mirušās
atraitnes Marijas Natālijas Jēkaba m.
5 k u j e , dzim. Dombrovski notarielo
iestamentu.

Rīgā, 5. febiuarī 1925. g. L.N? 2198
Priekšsed. v. A. B 1 u m e n t a 1s.

21174 Sekretārs A. Kalve.

ftigas apgao «Itiesas 3. civilnod.,
«skaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 17. februārī 1925. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasis 1925. g. 20. janvārī Rīgā mirušā
namsaimnieka Friča (Friedric'ia) Eduarda
Jana dēla Androviča notarielo
testamentu.

Rīgā, 5. februārī 1925. g. L.Mi 22C0
Priekšsed. v. A. B 1u m e n t a 1s.

?1175 Sekretārs A. Kalve.
tfigas apgabalt. a. civilnodaļ»,
samaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 17. februārī 1925. g,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēde
nolasīs 1924. g. 21. oktobrī mirušā
Jaunpiebalgas pagastā, jaunsaimniecības

? Mežavmki Ns 79" īpašnieka Kārļa
Kaila d. Assaia testamentu.

«'gā, 5. februārī 1925. g. L. I* 1788
Priekšsed. v. A Blumentals.

i.1176 Sekretārs A. Kalve.

°'Qas a gabaltiesas is. civilnod.
tnā ar civ. proc. likumu 1958. p., ar
z>no . ka 17. februārī 1925. g.,

minētās nodaļas atklāta tiesas sēde
nolasīs 1924. g. 6. juīijā mirušās Bie-

'agasja, Petriņciemā Nš 94 atraitnes
s Klāra meitas K a u g e r , dzim.

-«^. d īnovic testamentu.
R'ga. 4. februāri 1925. g. L JSfs 2 54

Dii-m Pri ekšsēd. v. A. Veidners.
tilZf Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz Latvijas civillikumu kop. 36 p. pie-
zīmes pamata, ar žo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Vilhelms Kārļa dēls
Ointers un Minna Miķeļa meita Ginter,
dzim. Krastiņ, noslēguši savstarpīgo
lauības līgumu pie Rīgas notāra
A. Meike 3. janvārī 1925. g. reģistra
Ns 1/9, ar kuru viņi, attiecība uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79 un turpm. p. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

20. janvārī 1925. g L. Ne 1975
Priekšsēdētaja v D.Cimmermanis.

19«95 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgibalt. 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 4. februārī 1925. g.,
Idas Hermines Jāņa m. Kiršner, dzim.
Dreiblat, prasbas lietā pret Ignatiju
Miķeļa d. Kiršner, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta Krievijā, Charkovas pilsētas
dzirritssarakstu nodaļā, 1920. g. 12. no-
vembrī starp Īgnaiiju Kiršneru un Idu
Hermini Kiršner, dzim. Dreiblat, atļaujot
prasītājai stāties jaunā laulībā pēc šā
spriedumi spēkā stāšanās dienas.

Ja irtbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748 p. p paredzētā la _ika_ neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 7. febr. 1925. g. Nš431009/249
Priekšsēdētāja b. E g 1 i t s.

21202 Sekretāra v. Stūre.Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz lik par laul. 77 p pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 7. janvārī
1925. g Līzas Anša m. Gravelson,
dzim. Cibuk. prasības lieta pret Robertu
Andrieva d. Gravelsonu par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Rīga 17. decembrī
1906. g. starp prasītāju Līzi Anša m
Gravelson, dzim. Cibuk un atbildētāju
Robertu Andrieva d Gravelsonu. atzīstot
atbildētāju par vainīgo pusij piedzīt no
atbildētāja par labu prasītajai desmit
latus 20 snt (Ls 10,20) un trīspadsmit
latus 67 snt. (Ls 18,67) lietas vešanas
izdevumus; šo spriedumu izsludināt
.Valdības Vēstnesī".

Ja atbildētājs civ. proc lik 728., 731.

un 748. p- p paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 24. janvārī 1925. g.
Nš 43740,212

Priekšsēdētāja b E g 1j t s
70614 Sekretāra v Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 8. jan-
vāra nolēmumu, uzaicina tās personas,
kuru rokās atrodas šādas uz Jelgavas
apriņķa, Džūkstes pag. .Evald-Emsiņ"
mājām ar zem. grām Nš 4517, korobo-
rētas un uz Džūksles-Pienavas krāj-aiz-
devu kases vārdu izdotas obligācijas :
1) .par 500 c. rubļiem, korob. 1910. g.
6. oktobrī Nš 2929, 2) par 1000 c. rbļ.,
korob 1913. g. 20. decembrī Ns 3076
un 3) par 1500 c. rbļ, korob. 1S06. g.
18 augusta Nš 3597, _ — ierasties šai

tiesā sešu mēnešu laika, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī" un iesniegt minētos aktus

Ja minētā termiņā neieradīsies un aktus
neiesniegs, tiesa atzīs tos par iznīcinātiem,

parādus pēc viņiem par samaksātiem un
lūdzējam Kārlim Vulfam, dos tiesibu
prasīt šo parādu dzēšanu zemes grā-
matas.

Jelgavā, 27. janvārī 1925. g.
L. Ns263/25. g.

Priekšsēdētāja v. E Feldmans
20576 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
naziņo, ka šīs tiesas sēde 1925. gada
21. februārī attaisīs un nolasīs 6. jūnijā
1923. gadā mirušā Mārtiņa Jēkaba dēla
V i ļ ķ e s testamentu.

Jelgavā, 2. febr. 1925. g. L. Nš 1151/25
Priekšsēdēt. v. Feldmans.

21116 Sekretārs K Pussars.
iiiii tļsatiltluasj m «ai Izpildītājs
paziņo, ka 16. un 19. februārī 1925 g.,
pulkst. 12 un 10_ dienā, Rīgā, Jāņa
ielā Nš 10, veikalā, pārdos V. Še-
ludjakova kustamo mantu, sastāvošu
no elektiīska motora, spuldzēm un
apaļiem lukturiem un novērtēts par
Ls 1310.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
Uiīsnas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. februārī 1925. g.
21266 Tiesu izpild. V i 1 d a u s.

Jelgavas apgabaltiesas reSIstratiļas nodala.
pamatodamas uzcivil. ries. likuma 1460vl
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
ļas 12 janvārī 1925. gadā atklātā sēdē
nolēma pārgrozīt Elkšņu biškopības
biedrības .Liepa" statūtus, kā ari pār-
grozīt biedrības nosaukumu un biedrība
uz priekšu sauksies: Elkšņu un apkārt-
nes biškopības biedrība „ Liepa", par ko
atzīmēt to biedrību reģistra pirmajā
daļā, kuram nav peļņas iegūšanas mērķa
117. numurā II. iedrtijumā.

Biedrības valrv sēdeklis atrodas
Elkšņu pagastā, Jaunjelgavas apriņķī.

Jelgavā, 20. janvāri 1925. g
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

20076 J. Skudre.
Sekretāra pal. D. L e ši n s k i j s.

mmm i H.-im\i\\i\i\i
paziņo, ka 19., 20. un 21. februarīš.g.,
pulksten 10 diena, Rīgā, Dzirnavu ielā
Ns 87/89, pārdos II. ūtrupē Georga
K ū n s 11 e r a kustamo mantu, sastāvošu
no zāģiem, atslēgām, arklu lemešiem un
dažādiem saimniecības piederumiem un
novērtētu par Ls 26,157.

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

Rīgā, 5. februārī 1925 g.
2'031 Tiesas izpild. K r e b s.
Rigas apgaot.lt. 2. iec. tiesas

izpildītājs
paziņo, ka 24. februārī 1925.g., pulks ten
11 diena. Rīga, Biķernieku ielā Nš 1,
Staškeviča pras. lietā, pārdos Jāzepa
Januševska kustamo mantu, sa-
stāvošu no automobiļa un novērtētu
par Ls 1100.

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

Rigā, 5. februārī 1925. g.
21030 Tiesas izpild. Ķrebg.
"ttgas apgabaltiesa*» 6. lecirtcrja

tiesas 'zrildītājs
paziņo, ka 19. februārī 1925. g.,pulks ten
11 diena, Rigā, Marijas ielā Ns 23,

veikala, pārdos Pereca Gundera
kustamo mantu, sastāvošu no manu-
faktūras un novērtētu par Ls 975.

Izzināt sarakstu, novērtējumu , kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pā'-
iošaaas diena uz vietas.

Rīgā, 7. februārī 1925 g.
21269 Tiesu izpild. J. Grinfelds.

f>g«« »pg*L*»i"»fc- 6 siock^b
tiesas izpildītājs

azlņo. ka 14. februārī 1925. g, pnlkf**i
10 diena, Rīgā, Blaumaņa ielā J* 26,
dz. 23, p ā r d o s _ Kārļa V e i z e s
natamo mantu, sastāvošu no klavierēm

un novērtētu par Ls 900
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā «•(

ipskatlt pārdodamo mantu, vstēa r r-
lolanaa dienā uz vietas.

Rigā, 22. janvārī 1925. g.
21270 Tiesas izpild. J. Z i r ģ e l g.

fīsai mmm i. ik. fiisa iziim
saziņo, ka 19 februārī 1925. g.. pt
11 diena, Rīgā, lielā Zirgu ielā Ns 3,
oi r d o s Juliusa Veidemana kustamo
rnsntu, sastāvošu no drogu precēm un
novērtētu par Ls 2656.

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

Rīgā, 6. februārī 1925, g.
21267 Tiesas izpild. V i 1d a u s

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
"* c|v. ties. Hk. 2011., 2014. un 2019. p. p.

Pamata paziņo, kāpēc 1912. g. 17. jūlija
!das draudzē mirušā Pabažu pa-

P? '-Ļejas-Melēm Nš 16" mājas īpaš-
> %a Mārtiņa dēla Z v i e d r i s
atklāts mantojums un uzaicina,

*am _ ir uz g0 mantojumu, vai
saKara ar to, tesibas kā mantiniekiem,
«egatanjiem , fideikomisarijiem, kredito-
erri un t. t, pieteikt šīs tiesības minētai

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 28. janvārī 1925. g. L. Nš 1442.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20499 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgsbalties. 4. civilnod,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 4. februārī 1925. g.
Irmas Mikeļi m. Kvletiņ, dzim. Gutman,

prasības lietā pret Robertu Jāņa d.
Kvietiņ, par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulibu, kas noslēgta
Rīgā, civilstāv. kļa aktu reģistrācijas
nodaļā 1919. g. novembrī, starp Robertu
Kvietiņu un I «nu Kvietiņ, dzim. Gutman,
piešķirot prasītājai pirm laulības uzvārdu
.G tman", atļaujot prasītājai stāties
jaunā laulībā pēc šā sprieduma spēkā
stāšanās dienas, uzliekot atbildētājam
par labu prasītājai, trīspadsmit (13) Ls
bī sant. tiesas un trīspadsmit (13) Ls
34 sant. lietas vešanas izdevumus.

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

Rīgā, 7. febr. 1925. g. Nš 431008 439
Priekšsed. b. E g 1ī t s.

21201 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
maziņo, ka šīs tiesas sēde 1925. g.
21. februāri attaisīs un nolasīs no-
vembfa mēnesī 1915. gadā mirušā
Jura Veckaktiņ a testamentu.

Jelgavā, 5.februarī 1925.g. L.Nš1192/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

21206 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. o.
ciaziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. gada
21. februārī attaisīs un nolasīs 5 maijā
1924 g. mirušā Pētera Mīrtiņa dēla
G r o s s a testamentu.

Jelgavā, 5. februārī 1925. g.L. Nš 1195 25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

21205 Sekretārs K. Pussars.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz Latvijas civillikumu kop 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Gerasims Augustīna d.
Rodionovs un Nadežda Aleksandra m.
Radionova, dzim. Kczlova, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra M. Čulkova 23 decembrī 1924. g.
reģistra Ns 16405, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši vietējo civillikumu 79. un turpm
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

14. jan_ va_rī _ 1925. g. Ļ. Ns 1912.
Priekšsēdētaja v. A. Veidne r.s.

'9518 Sekretārs A. Kalve.

Ntīgas apfisoa.tiesas i. (ecir*ga
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16. un 26. februārī 1925. g.,
pulksten 10 rīta, Rīgā, Kaļķu ielā
Nš 24, pārdos Hermsna Seinkera
laistāmo mantu, sastāvošu no vat. de-
ķiem un plīša auduma un novērtētu par
44,000 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
lošanas diena uz vietas.

Rīgā, 22. janvārī 1925. g.
21268 Tiesu izpild. V i i d a n s.



Sīgas apsabaltleias 7. lec. tleio izpildītai
paziņo, ka 13. februārī 1925. g , pulksten
10 dienā, Rīgā, lielā PKs ielā Ns 13/15,
kantorī, pārdos firmas „H e r b s t un
P e t e r s e n" kustamo mantusastāvošu
no telefona apara iem, novērtētu pat
Ls 530.—

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

Rīgā, 5. februāri 1925. g.
21271 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Latvijas banka
ziņo vispārībai, ka varbūtēju pārpratumu
novēršanai, bapka turpm k

visus termiņā nesamak-
sātus veksejus

nosūtīs notāram protestēšanai nākoša
dienā pēc vekseļu termiņa, t. i. vienu
dienu agrāk, ka līdz šim.

21276 Latvijas banka.

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 14. februārī 1925. g-, pulksten

10 rītā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 15,

pārdos volrolnolisans
Viktora K ā n a un Abe J o f f e kustamo
mantu, sastāvošu no 10 mtr. tumši zila
samta, novērtētu par Ls 29.50, deļ sts

sumas piedzīšanas atsev. tirdzn. un

rupniec. uzņem, darbin. slimo kasei par
labu- - , i-i -

Pārdodamo mantu varēs apskatīt pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. februārī 1925. g-
21056 Priekšnieks (paraksts).

Salstošo notelttumu
par tirgošanas laiku Jēkab-
pils pilsētas administratīvās

robežās,
pieņemtu domes sēdē 15. aug. 1923. g.,
prot. Ns 178 un apstiprinātu no Iekšlietu
ministrijas pašvaldības depart. 17. sept.
1923. g, Ns 108212, izslud. .Valdības
Vēstn." Nš 256 — 1223. g.

papildinājums,
pieņemts Jēkabpils pilsētas domes
sēdē 4. februārī 1925. g. un ap-
stiprināts no iekšlietu ministrijas
pašva'dības departamenta ar rakstu
no 5. februāra 1925. g. zem Ns 100940.

§ 4. Bārddziņu veikalus atļauts at-
vērt no pulksten 6 rītā līdz pulksten 9
vakarā, bet sestdienās, svētku un svi-
namo dienu priekšvakaros tie slēdzami
2 stundas vēlāk. Svētdienās un visās
svētku dienās bārddziņu veikalus atļauts
atvērt no pulksten 7 līdz 10 rīta un no
pulksten 1 līez 6 vakarā, izņemot § 1.
minētās svinamas dienās.

Piezīme Šis papildinājums stājas
spēkā no viņa izsludināšanas ,Valdības
Vēstnesī".

21300 Pilsētas valde.

pulksten 10 rīta, pie Jaunpiebalgas pa-
gasta nama, noturēs

ūtrupi,
kurā pārdos atklāta vairāksolīšana pret
tūlīņsamaksu Andžam Mīļais aprak-
stītas sekošas mantas:

15 pudus nekulstītu linu,
novērtētu par Ls 25, dēļ nomas parāda
piedzīšanas pēc Cēsu apr. valsts zemju
inspektora raksta Ns 5956.

Mantu apskatīšana ūtrupes diena uz
vietas.

Nēķenā, 4. februārī 1925.g. Ns 10420/24
Cēsu apr. priekšnieka palīgs

21288 II. iecirknī (paraksts).

Kaliti toturaMi m. Pil
izgatavotas un dabūjamas

ilstrādiLilaria pili
Grāmatiņa ir divas daļas: 1. ligd

noteikumi un II. algas rēķins.
Grāmatiņa vākos maksā: i

bez piesūtīšanas 7 sant.
ar piesūtīšanu 9 sant.

Liepājas-Aizputes dzel:

ceļa valde
izsludina vispāršjri zināšanai, J"
1925. g. 15. fetļruara, braucamas

likās ērtības deļ,

izela uz hhz-h plati
(peronu)

Liepājas stacijā, vilcienu pie»»,
un atiešanas laikā, personām, ķ»^..
brai'camas biļe'es liks atJauta-j««
tanīs gadījumos, ja viņas legan
peronu biļetes. *

Nacionālais teatrj
Otrdien, 10. februārī, pulksten lf

Lilijas Sten dei viesu izrāde

.JfruneMJu <*<*"*"'
Trešdien, 11. februārī, pulksten %

»*i>ī*nieces preci»**

EektrlHanlc. saalBiif.Jfa.la"

kartēja pjiii
notiks 1. martā š. g., pulkst. V»'*
Turaidas stolas telpās (Turaidas i»
ar sekošu dienas kartību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana?.
2) Vaidas dar īoas ziņojums par li"
3) Revīzijas komisijss ziņojums.
4) Budžets un darbibis plāns pat U

5) Velēšanas. .
6) Dažādi j utājumi un priekšlikumi
21279 Yii>

Riiplecla afuaOi"
sisauc

ārkārī. piliii. :ijl
2. marta š. g., pulkst. 6 vakara, M
lielā Miesnieku ielā Ns 12, dz. 2.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vālēšan:s. !
2) Valdes ziņojums par S/S ,tity

pirkšanu. .1
3) Līguma apstiorināšana ar kugnietf

stbiedrību .OaiJa" par darbības i
vienošanu.

4) Dažādi jau'ājmmi un priekšlikumi
91978 Kn&n nkr sab. .Kaila" VI*

Dzelisceļu fciltte
izsludina sek.šus

rakstiskus torgus.
26. februāri 1925 g., uz dzensiksnām,

adas, venkart. dažāda platuma, kopā
1170 tek. mtr.; dzensiksnām, balata,
kokvilnas dažāda platuma kopā 260 tek.
mtr. pec klatpielikta saraksta. 3

26. februārī 1925. g., šļūtenēm, kaņe-
pāju: iekš. diam. 25 mm — 400 tek.
mtr, iekš. diam. 50 mm — 2000 tek.
mtr. pec apstiprinātiem paraugiem.

Torgu sākums pulksten 10 rītā. Torgu
dalībniekiem jāiemaksā drolības nauda
l0/o no piedāvājuma sumas. Tuvākas
ziņas iisniedz dzelzsceļu vi.svaldē istabā
122n, no pulksten 12—14. 21305

Ūtrupe
1925. g. 19 februāri, pulkst. 12 dienā,

pie Vietalvas-Odzienas pagasta nama,
pārdos

publiskā vairāksolīšanā
Vļetalvas-Odzienas pagastā, pilsonim
Peteram Lazdjņam aprakstītas se-
košas mantas: četras slaucamas govis,
novērtētas par Ls200, dēļ nomas parāda
piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 5. februāri 1925. g. Nš 4913
Madonas policijas iecirkņa

21283 priekšnieks (paraksts)
Rīgas pol. 3. iec. priekšn.
paziņo, ka 13. februārī š. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Antonijas ielā Nš 14, dz. 6,

pārdoi īiiHlti
deļ soda naudas piedzīšanas Rīgas
muitas valdei, nar labu Alvīnei Heede
piederošus 2 drēbju skapjus, novērtēti par
Ls 58.
21295 Priekšnieks (paraksts).

Latvijas universitātes
^

leģitimācijas
kātiņa Nš 7454, uz Jāņa Kaufmaņa
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izsludināia
par nederīgu 21275

Jelgavas pils. pol. I. iec. priekšnieks
izsludina par nedtngu 1924. g. 17. maitā
izdoto apliecību Ns_ 2331 uz Annas Līnas
meitas Brtnk vāidj. 21052

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 16. februārī 1925. g.,
pulksten 10 rīta, Rīga, Terbatas iela
Nš 19/21, dz 17,

Pārdos uolroksolBanfi
dēļ soda naudas piedzīšanas Zalmanim
Gurevičam piederošo brūna ozolkoka
bufeti, novērtētu par Ls 35.—

Rīgā, 5. februāri 1925. g.
21054 ' Priekšnieks Freivaids.

tu» aMtisfflnai 7. Iil ttaa izj llltil
paziņo, ka 13. februārī 1925. g.,
pulksten 12 diena, Rīga, Šķūņu ielā Nš 17,
dz. 1, pārdos firmas ,E vērts un
Kauls" kustamo mantu, sastāvošu no
rakstāmas mašīnas u i kantora iekārtas
un novērtētu par Ls 236.—

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

Rīgā, 5. februārī 1925 g.
21272 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīaas apgabaltiesas Rīgai* ap-
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
17. februārī 1925. g., pulksten 1 dienā,
Rembates pagastā,_.Jaun-Čaokās", p a r-
dos Andrejam Abeltiņam piederošu
kustāmo mantu, sastāvošu no vienas
jaunas dzīvojamas ēkas noplēšanai un
divām slaucamām govīm, un novērtētu
par Ls 400.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
21265 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Ilili MH Hvfmti
dažādu maksājamu piedzinējs paziņo,
ka 16. februatl 1925. g., pulkst. 13 diena,
Rīgā, Sarkanā spīkeri Ns 37,

pārdos ualriksoH
Richarda Zenneļa kustamo mantu,
novērtētu par Ls 2400.— un sastāvošu
no ugunsdrošiem ķieģeļiem, deļ viņa
1923. g. ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 6. februārī 1925. g.
21273 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas polic. 7. iec. priekēn.
paziņo, ka 1925. g. 19. februārī, pulksten
10 riiā, Rīgā, Dzirnavu ielā Nš 114/116,
dz. 1,
izpārdos vairāksolīšanā
Lavizes Jancev mēbeles, novērtētas
uz Ls 25.—, F. Kalniņa prasības lietā,
saskaņā ar Rīgas II. raj. īres valdes iz-
pildu raksta Ns 890.

Rīgā, 3. februārī 1925. g.
21058 Priekšnieks Kenigsvalds.

Valkas apr. priekšnieka
palīgs I. iec.

paziņo, ka saskaņā ar komisijas aktu
27. janvārī š. g, Valkā, Latgales ielā
Ns 3, 23. februaī 1925 g., pulksten
10 rītā,

iipāito pif viāUii
nolietotus priekšmetus
un nederīgus ieročus

viesīgi personām, kurām ir attiecīgas
ieroču atļaujas pēdējo turēšanai.

Valkas apriņķa priekšnieka
21070 . palīgs I. iec (paraksts).

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 14. februārī 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Vidus ielā Ns 11, dz. 7,

tiks pārdotas
pils. Jāzepa Joseloviča kustamas mantas,
sastāvošas no drēbju skapja, kumodes
ar tualeti un mazgājamais galds ar mar-
mora plāti, novērtētas par Ls 920, Daugav-
pils muitas valdes uzliktas soda naudas
par kontrabandu p\> dzīšanu.

Pārdodamās mantas vatēs apskatīt
un novērtējumu izzināt pārdošanas dienā
uz vietas.

Rīgā, 5. februārī 1925. g. Ns 487
21057 Priekšnieka v. (paraks(s).

Rigas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 16. februāri š. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 31-a,

dz. 21,

Fridrichsm Zonnerarh piederoša
dažādas istabas lietas, kā: bufeti, zofa
un citas mantas, novērtētas par Ls 611.—
dēļ nomrs naudas piedzīšanas.

Rīg? , 5. februārī 1925. g
21055 Priekšnieks Frei vaids.

Svitenes pagasta ' valde izsludina par
nederīgiem, ka nozaudētus sekošus do-
kumentus : 1) Latvijas iekšzemes pasi
Nš 323, izdotu no šīs pagasta valdes
17. jūnija 1920 g. uz Annas Nikolaja m.
Grauze, dzim. Hausman vārdu, 2) Latvi-
jas iekšzemes pasi Ns 967/a, izdotu no
šīs pagasta valdes 21. sept. 1922. g uz
Jura Jāņa d. Ruļļa vārdu un 3) zirga
pasi, izdotu no Bauskas apriņķa priekš-
nieka palīga 1. iec. 1924 g. marta mē-
nesī (datums un N» nav zināmi) uz
Jēkaba Augstkalna_vārdu, zirgam pārejot
Jura Ruļļa īpašumā, pārrakstīta uz pē-
dēja vardu._ 20183

Bārbeles pag. valde izsludina par ne-
derīgu Latvijas pasi Ns 523, izdotu no
Bārbeles pag. valdes, uz Jāņa Jura d.
Mucenieka vardu unkara klausibas ap-
liecību uz ta paša vardu. 20162

Bārbeles pag. valde izsludina par ne-
derīgiem sekošus dokumentus uz Mār-
tiņa Ozoliņa vārdu : Latvijas pasi Ns560,
izdotu no šis pagasta valdes, zirgu pasi
Ns 668, inventāra apliecību Ns 39 un
ieroču atļauju. 20163

Valmieras apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederīgu no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasi Nš 2203,
izdotu no Valmieras apriņķa priekšnieka
palīga 2. iecirknī 29. oktobrī 1920. g.
uz Leontīnes Jurka m. Mitrovikij vaidu.

203J5
Olaines pagasta valde izsludina par

nederīgu 1924. g. 3. septembri viņas
izdotu apliecību Ns 788 uz Pētera PG-
tera d. Vaivadavārdu, par to, ka viņam
Olaines pagastā nevar tikt piešķirta
zeme no valsts zemes fonda, kura ap-
liecība pieteikta par nozaudētu. 20177

Makašānu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto pasi Ns 309, izdotu
no Makašānu pagasta valdes 1921 g.
uz Jezupa Ignata d Lovnieka vārdu.

; 20174
Sventes pag. valde, Ilukstes _ apriņķī,

izsludina par nederīgu nozaudēto atvaļi-
nājuma apliecību Nš 240, izdotu no
Jaunjelgavas-Ilukstes kara apr. priekšn
192i. g26. sept. uz Jura Mārtiņa dēla
Peles vardu. 201?6

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. pasi Ns 20424,
izdotu ^1. okt. 1922. g. no Daugavpils
prefektūras uz Estetes Rozenberg vārdu

20327

Daugavpils prefektūra izsludina par
nedtrigu nozaudēto Latv. pasi Ns 14535,
izdotu 17. okt. 1921. g. no Daugavpils
prefekta uz Annas Petrovas v 20326

Rīgas jūrmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem nozaudētus ze-
māk minētus dokumentus uz dzim
1901. g. Vaclavu Izidora d. Brokana
vardu: 1) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 6373, izd no Rēzeknes apr. pr-ka
1. iec. palīga un 2) atvaļinājuma aplie-
cību Ns 1461, izd 1923 g. no kara
saimniecības darba bataljona k-ra. 20321

Sacensība. -»»*
mutiskos un rakstiskos

mazāksolīšanas torgo
115 ton.nekaltētu miežu pārstrādāšanu putraim'
un 20 ton.nekaltētu miežu pārstrādāšanu gru2

Darbi izvedami laikā no torgu apstiprināšanas dienas līdz 1. sentPmk
1925. g. Torgi notiks Liepājā, Kara ostā, Liepājas noliktavas kancleiā zt
ielā Ns Ns 38 — 20. februārī 1925. g, pulksten 10 no tīta. ' e%

Lūgumi, dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar attiecīgu zīm
dokli, iesniedzami torgu komisijai, torgu diena, pirms torgu atklāšanas' Z*
piedāvājumi slēgtas aploksnes, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli ,aru?,.'.Uz mieža pārstrādāšanas torgiem 20. februārī 1925. g", iesniedzami nolit.
priekšniekam līdz 20. februārim š. g, pulksten 10.

Ar sīkākiem _ noteikumiem var iepazīties katru darba dienu noliki-
kancleja, darba laika. 2119c

Daudzevas vir mežniecība
pārdos mutisfoa izsolē

5. martā 1925. g pulksten 12 diena, Kurmenes pagasta valdes telpās,
augošus numurētus ošu lietkokus

pēc celmu skaita, Kurmenes novada Šiliņa Ns 5 apgaitā.
Pārdodamie oša lietkoki sadalīti vienībās no 2 — 5 kokiem, vērtībā

Ls 3 — 9, pavisam 36 numurēti oša lietkoki 14 vļenības, kopvērtība Ls 76
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksas izsoles komisijai 10°/o drošik

naudas no nosolītās sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesibas noņemt no izsoles vienības pēc savii

ieskatiem.
Tuvākas ziņas sniedz virsmežniecības kancleja, Vallenburgas mežmiiL

caur Erberģi. Daudzevas virsmežniecība.
4 februārī 1925. g Ns 1233 212

CēSU aor. priekšnieka J Bārbeles pag. valde izsludina pat,
,_ ^ ,, . . , - derīgu Latvijas iekšzemes pasi N?8

paligS II. iecirkni izdotu no B_ārbeles pag. valdes, uz Jā:
dara zināmu ka 1925. c 17. februārī. Zommera vardu. __ 20161

Cēsu apr. priekšnieka
palīgs li. iecirknī

dara zināmu, ka 1925. g. 17. februārī,
pulksten 10 rīta, _ pie Jaunpiebalgas
pagasta nama noturēs

ūtrupi,
kūja pārdos atklāta vairāksolīšanā pret
tuliņsamaksu Pēteram Lācgalvam
aprakstītas sekošas mantas:

vienas ragavas,
novērtētas par Ls 10, dēļ ienākuma
nodokļa piedzīšanas pēc tiešo nodokļu
departamenta raksta Ns 41130.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā uz
vietas.

Nēķenā, 4. februārī 1925. g.Nš92S721285 Priekšnieka pal. (paraksts).

Cēsu apr. priekšnieka
palīgs II. iecirknī

dara zināmu, ka 1925. g. 17. februāri,
pulksten 10 rīta, pie Liezeres pagasta
nama, noturēs

ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā pret
tuliņsamaksu Atturam Veckalniņam
aprakstītas sekošas mantas:

vienu govi un
vienu kurnēju,

novērtētus par Ls 150 dēļ nomas parāda
piedzīšanas pēc Cēsu apr. valsts zemju
inspektora raksta Nš 5409. /

Mantas apskatīšana ūtrupes dienā uz
vietas.

Nēķenā, 4. februārī 1925. g. Ns 9539/24
21287 Priekšnieka pal. (paraksts).

Cēsu apr. priekšnieka
palīgs II. iecirknī

dara zināmu, ka 1925. g. 17. februārī,
pulksten 10 ritā, pie Ramk s pagasta
nama, notutēs

ūtrupi,
kura pārdos atklātā vairāksolīšana pret
tuliņsamaksu Annai A » g s t k a 1 n ap-
rakstītas sekošas mantas:

vienu centrifūgu Diabolo'
novērtētas parLs 10, dčļ soda naudas
piedzīšanas pēc Rīgas apgabaltiesas
11. kriminalnodaļas raksta Nš 20J101.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā
uz vietas.

Nēķenā, 4. februārī 1925. g.Ns88S6Cēsu apr. priekšnieka palīgs
21286 II. iecirknī (paraksts).

Jēkabpils apr. pašvaldīb.
likvidācijas valde

ar šo paziņo, ka Iekšlietu ministrijas
pašvaldības departaments ar rakstu
Ns 100969 no 5. februāra 1925. g., sa-
ziņā ar Finansu ministriju, ir apstiprinā-
jis sekošas apriņķa pašvaldības

nodoh|a normas
par 1925. g.

no ēdienu un dzērienu
veikaliem:

1) Traktieriem līdz. . .Ls 300.—
2) Vīntirgotavžm līdz . , 300 —
3) Tējnicatn līdz ....100 —
4) Izrīkojumu un tirgus

bufetēm līdz.. . . . ?„ 20.— dienā
5) Dzelzsceļu bufetēm līdz . 200.—

Jēkabpilī, 6. februārī 1925. g.

Valdes priekšsēdētājs (paraksts).
21282 Darbvede S. Lugin.

Iekšlietu ministrijas
emigrantu un bēgļu nod.
20. februārī 1925. g., pulksten 10 dienā

Ātti'izšoK
20 kub. asis sausas I. šķiras priežu un
20 . . . , egļu

malkos plesidifeinu
Emigrantu un _ bēgļu etapa punkta,

Pilsoņu ielā Ns 13, vajadzībām.
Rakst'ski priekšlikumi, apmaksāti ar

80 sant. zīmognodokli, iesniedzami
emigrantu un b^gļu nodaļā , Brīvības
iela Nš 37/39, ist. Ns 8, slēgtās ap-
loksnes ar uzrakstu .Malkas torgi
20. februārī 1925. g.\ 1 21041

Tuvāki paskaidrojumi dabūjami minētā
nodaļā darba dienas no pulkst. 9—15.

Nītaures virsmežniecība
paziņo, ka sludinājumā par 16. un 18. februārī š. g., notuiamo mutisko izsoli
spiests .Valdības Vēstnesī' Ns 24) attiecīgi skaitļi,

kļūdas izlabojot, sekosi grozīti:

S Pii_dū;
>g Iecirkņa mežniecība, novads, apgaita, kvartālu NsNs un » jj7
Jjg " koku NsNs "Is.jtfļ
8 «KS* ;-Jļ

_.-r*3Pēcskaitļa 548 jābūt551_,
51 Kliģenes nov., >8 ap^., Lībiešu meža nogabals _ ;.
64 Rimeres nov., 29 apg., kv. Ns 5 no Ns 1459—1527. _ 6ļ

917J7 N taures virsmpJnlorTt,.

Turlavas pagasta valde, Kuldīgas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 1161, izdotu no Tur-
lavas pag. valdes 19. jūnijā 1922. g. uz
Kristapa Līzes d. Gaiļa vārdu. '20184



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
«ar vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p.p., ievērojot
Natālijas Haima m. Saliman,_ pilnvarn.
zv. adv. Hermaņa Rieche lūgumu un

1925. g- 7. janvafa lēmumu, paziņo, ka
parādniece paradu _ pec obligācijas par
4700 rbļ., apstiprinātas 1914. g. 31. janvārī
ar Nš 294, uz nekustamo īpašumu Rīgā,

III. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu

teģ. Nš 1225, izdota no Ivana Karpa d.
Zaičenok un Jevdokijas Ivana m. Zai-
čenkovas, par labu Ludvigarfi Hermana
d. Kiausharam, kas viņu ir cedejis
blanko, ir iemaksājis tiesas depositā
Ls 106,56 šīs augšā minētas obligācijas
kapitāla un procentu dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufam būtu tie-
sības uz augšā aprādīto _ obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no tās dienas, kad jšis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka, ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, oblgaciju atzīs par
samaksātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 1924. g. 10. janvārī. Nš 1795

Priekšsed. v. A. Veidners.
J9317 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali, 3. civilnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1916. gada
18. augusta Maz-Salaces draudzē mirušā

Jāņa Paula dēla G r i n š t e i n a
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības ka mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

1925. g. 27. janvārī. L. Nr. 1718.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20347 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas S. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1918. g.
28. martā Ungurpils pag. .Liel-Norās" mir.
Jāņa Ķirša ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteitM šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,

skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 29. janvārī. L Nš 1706
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

I9S92 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 17. marta 1923. gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p p.,
ievērojot Anastasijas Jāņa meitas Ru-
tenfeld, dzim. Čikste lūgumu un savu
1925. gada 7. janvafa lēmumu paziņo,

kā parādniece Anastasija Jāņa _ meita
Rutenfeld, dzim. Čikste paradu pec se-
košām obligācijām: 1) par 600 rbļ. ap-
stiprinātas 1891. gada 9. septembri ar
Ns 62 uz nekustamo īpašumu Rīgas ap-
riņķī uz Bilderliņu valsts muižas zemes
dzimtsrentes gruntsgabalu Nš 74, uz
zemes grāmatu reģistra Ns 848, izdotas
no Līzes Jēkaba meitas Berg, dzim.
Revenovskij par labu Paulam Matveja
dēlam Semjonovam; 2) par 600 rbļ
apstiprinātas 1897. gada 16. septembrī
ar Ns 122 uz to pašu nekustamo īpa-
šumu, izdotas no tās pašas Līzes Jēkaba
meiias Berg, dzim. Revenovskij, par
labu tam pašam Paulam Matveja dēlam
Semjonovam; 3) par 800 rbļ. apstipri-
nātas 1899. gada 4 augusta ar Nš 145,
uz to pašu nekustamo īpašumu, izdotas
no tās pašas Līzes Jēkaba meitas Berg,
dzim. Revenovskij, par 'abu tam pašam
Paulam Matveja delam_ Semjonovam;
4) par 600 rbļ. apstiprinātas 1901. gad

26. novembrī ar Ns 213 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu izdotas no Lizes Berg
atraitnes Rizgā, dzim. Revenovskij, par
labu tam pašam Paulam Matveja dēlam
Semjonovam, kas viņu ir cedējis blanko;
5) par 1500 ibļ. — 3000 vācu markām,
apstiprinātas 21. novembri 1921. gada
ar Nš 153, izdotas no Dr. Anastasijas
Rutenfeld. dzim Čikste par labu Katrī-
nai Ozol un 01gai_ Petrov ir iemaksā-
jusetiesa's depozita Ls 101,63 šo augšā
minēto obligāciju kapitāla un procentu
dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 111 civilnod»[a
uzaicina visas personas, kurām būtu tie
sības uz auišā aprādīto obluaciju, pie-
teikties tie ā viena mēneša Jaikā
skaitot no dietas, kad šis sludinājām,;
i?spierts .Valdības Vestneri" un aizrāda
ka ja šīs per cnas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju a'zīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tie ību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 10. janvāri 19'5. g. Nš 1784
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

19316 Sekretārs A. Kalve.

Sīgas apgabaitle a; 3. tlvllnodala,
ar savu 1925. g. 20. janvafa lēmumu ir
dzinusi Alfrēdu Jāņa dēlu Sirsonu
Par maksāt nespējīgu parādnieku tirdz-
niecība , kamdēļ iestādēm un priekšnie-
cībām vajadzīgs labpratigi: 1) uzlikt aiz-
ļ'egumu uz parādnieka nekustamiem ipa-
sumiem , kā ari apķīlāt viņa kustamo
mantu , ja tāda atrastos viņu iestāžu ro-

bežas; 2) paziņot Rīgas apgabaltiesai
parvisām piasībam pret maksātnespējīgo
parādnieku, ka ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privatpersonāmjāpaztņo apgabaltiesai:
1) par savu paradu prasībām no pa-
rādnieka, ka ari sumas, kādas parād-
niekam pienākas, neskatoties vai mak-
sājumi notecējuši vai ari viņu termiņš
gaidams _ nākamībā, kā ari par maksāt
nespējīga nekustamiem īpašumiem, kas
atrastos viņu pārziņa uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
četru mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Rīgā, 1925
^

g. 24. janvārī.
Nš

128.
Priekšsēdētaja v. A.|Blumentāls.

20376 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesai 3. Mmu\i
pamatojoties uz 1923. gada 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Natālijas Haima m. Saliman
pilnvarn. zvēr. advoka Hermaņa Rieche
lūgumu un savu 1925. gada 7. janvāra
lēmumu paziņo, ka Natālijas Haima
meitas Saliman pilnvarnieks zvēr. adv.
Hermanis Rieche parādu pēc obligācijas
par 30.300 rbļ., atlikumā no obligācijas
par 35.000 rbļ. pirmatnējā lielumā, ap-
stiprinātas 1911. g. 10. augustā at
Ns 2552, uz nekustamo pašumuRīgā,
III hipotēku iecirknī zem zemes grāmatu
reģ. Nš 1225, izdotas no Antona Alioza
dēla Trupa par labu Troīimam Michaila
dēlam Klimovam, no kuras obligācijas
vienu daļu par 15.700'rbļ. Ida Locov, kā
blankocesionare ir cedējusi Ludvigam
Hermaņa d. Krausharam, par ko izga-
tavots atsevišķs zemes grāmatu doku-
ments ar Ns 10433, bet obligācijas atli-
kumu par 19.300 rbļ. Ida Locov ir cede-
juse blanko; no kura atlikuma pec
15.700 rbļ. atdalīšanas Ludvigam Kraus-
haram par labu Hirš Calka-Berka dēls
Levins, kā blankocesionars, vienu obli-
gācijas daļu par 9.100 rbļ. ir cedejis
Gertam Viļā dēlam Buirkmanim par ko
1913. gada 10. decembrī izgatavots at-
sevišķs zemes grāmatu dokuments ar
Ns 18013, bet obligācijas atlikumu par
5.500 rbļ. pēc 4700 rbļ. dzēšanas 1914. g.
2. decembrī minētais Levins ir cedejis
blanko — it iemaksājis tiesas depozita
Ls 646,40 šīs .augšā minētas obligācijas
kapitāla un procentu dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas o. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā apradīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aiztada,
ka ja šīs personas noteikta laika nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par samaksātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1925. g. 10. janvāri. Nr. 1796.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

19318 Sekretārs A. Kalve.

Elias apgabaltiesas i cMMU '
pamatojoties uz_ civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Viktora Pētera d.
Brieža Jūgumuun savu 1925. g. 7. jan-
vāra lēmumu paziņo, ka parādnieks
Viktors Pētera d. Briedis parādu pēc
obligācijas par 900 rbļ. apstiprinātas
1889. g. 17. maijā ar Nš 102, uz neku-
stamo īpašumu Cēsu apriņķa, Bērzaunes
pilsmuižas zemnieku zemes .Spridzan"
māju zem zemes grāmatu reģ. NŠ 30,
izdotas no Pētera Brieža par labu Pē-
terim Biseniekam ir samaksājis viņas
beidzamai kreditorei Vidzemes savstar-
pīgai kredītbiedrībai, bet šī augšminētā
obligācija nevar tikt izdota atpakaļ pa-
rādniekam deļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kūjām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no tas dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīci-
nātu un lūdzējam izdos obligācijas tie-
sību prasīt parāda dzēšanu zemes grā-
matās.

Rīgā, 1925. g. 12. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

19340 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. Ķ, 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli

un civ. proc. lik.. 2060. un 2062. p. p.
ievērojot Kārļa Jāņa d. Sejas pilnvar-
nieka zvēr. adv. Alfrēda Strausmaņa
lūgumu un savu 1925._g. 7. janvafa
lēmumu paziņo, ka parādnieks Kārlis
Seja parādu pēc obligācijas par 9000 rbļ.,
apstiprinātas 1912. g. 7. novembrī ar
Ns 3430, uz nekustamo īpašumu Rīga,
111. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģistra Ns 2338, izdotas no Ludviga
Andreja d. Neiburga par labu Zanno
Jāņa d. Galveniekam, kufa pārgājusi uz
Hermani Kārļa d. Kampe, ka_ blanko-
cesionaru, kas viņu ir cedejis atkal
blanko, ir iemaksājis tiesas depozita
4501 rbļ- šīs augšā minētas obligācijas
patāda un procentu dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas . 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kufam būtu
tiesības uz augša apradītam obligācijām,
pieteikties tiesa viena mēneša teika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī\ un saņemt
pret min-to obligāciju iemaksāto 4501 rbļ.
un aizrāda, ka ja šis personas noteikta
laikā nepeteiksiesobligācijas atzis par
samaksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1924. g. 10. janvārī. Nš 1927
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

19319 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
caurskatījusi 1924. g. 29. _ janvafa atklātā
tiesas sēde mirušā Kārļa Kaspara d.
Mauze ai. Mauzit mantošanas lietu
un nolēma: par prombūtne esoša
Ceorga-Eduarda Kārļa d. Mauze alias
Mauzit atstāto mantu iecelt aizgādniecību
par ko ar pavēli paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
proc. iik. 1914. p. paredzēta kartība.

Rīgā, 14. janvārī 1925. g.
Priekšsed. v. A. Veidners.

19504 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
caurskatījusi 1924. _g. 29. janvafa atklātā
tiesas sēdē mirušā Kārļa Kaspara d.
Mauze alias Mauzit mantošanas lietu
nolēma: par ptombūtnē esošā Kaspara
Konstantīna Kārļa d. Mauze ai. Mauzit,
atstāto mantu iecelt aizgādniecību, par
ko ar pavēli paziņot Rīgas pilsētas
bariņu tiesai; šo lēmumu _publicet _ civ.
proc. lik. 1944. p. paredzētā kartība.

Rīgā, 1925. g. 14. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

J9505 . Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 7. janvārī 1925. g.
izklausīja Ņinas f. Bērens lūgumu deļ
hipotekarisko parādu dzēšanas un n o -
lēma: 1. atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 10,000 rbļ. apstiprinātu 13 oktobrī
1909. g. ar Nš 1956, uz tagad lūdzējai
piederošo nekustamo īpašumu Rīga,
II. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. Ns 581, izdotu Johannai Heinticha
m. Bekman par labu, kas minēto obligāciju
«r cedējusi blanko.

Rīgā, 1925. g. 10. janvāri. Ns 179
Priekšs. v. A. Veidners.

19322 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 7. janvāri 1925. g-
izklausīja Jevgeņijas Stepana m. Šulginas
togumu atcelt par ptombūtnē esoša
Nikolaja Šulgina mantu iecelto aizgād-
niecību un nolēma: atcelt par prom-
būtnē esošā Nikolaja Aleksandra d.
šulgina atstāto mantu ar tiesas lēmumu
nĪd. maijā 1924. g.iecelto aizgādniecību,
par ko paziņot Rīgas bāriņu tiesai,

ftgā, 1925. g. 16. janvārī. Ns 2169/23.
Priekšsed. v. A. Veidners.

19315 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1918. g.
10. okt. Rīgā mir. Aleksandra Jāņa d.
P 1o k i (Plotckij) ir atklāts mantoj. un uz-
aicina, kam ir uz šo* mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt

^
šīs tiesības

minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 20. janvārī. L Nš 1933
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

19893 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011 *., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1919. g.
8. jūnija Riga mirušā namīpašnieka
Pavela_ (Paula) Alekseja d. J a ši n a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

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

Rīgā, 1925. g. 20. janvārī. L Ns 1980
Priekšsed. v. A. B 1 u m e n t a 1 s.

19890 Sekretārs A. Kalve.
R'jgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1922. g.
29. septembrī Ipiķu pagastā mirušā
Richarda Ādama dēla P ū c (Pūce)
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
ll. t. t., pieteikt šīs tiesibas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas , Vaid.
Vēstnesī."

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

Rīga, 1925.g. 20 janvārī. L Ns 286
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

19891 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1921. g.
26. jūlijā Rīgā mir. namīpašnieces Ilzes
Jāņa meitas G r o s s, dzim. S i s a s,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā' ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu_ mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 20. janvārī. L Nš 1779
Priekšēd. v. D. Cimmermans.

19888 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 19^0. g.
17. decembrī Lazdones draudzē mirušā
Pētefa Seimoni (Sermont) ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 20. janvārī. L Ns 323
Priekšsed. v. Cimmermans.

19889 Sekretārs A. Kalve.

Rigac apgabaltiesas 3. civilnod,
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgu maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. _un 2062. p. p., ievērojot
valsts bankas lūgumu un savu 1925. g.
13. janvafa lēmumu, paziņo, ka parādnieks

Teodors Pētefa d Prūsis parādu pēc
obligācijas par 272 rbļ, 50 kap. apstipri-
nātas 1883. g. 11. martā ar Ns 364, uz
nekustamo īpašumu Cēsu apriņķī, Vec-
piebalgas muižas zemnieku zemes .Lejas-
Urla" Ns 283 mājām ar zemes grāmatu
reģ. Ns 3-«19, izdotas no Jēkaba Gaujar
par labu grafam Sergejam Dmitrija d.
Seremetjevam ir samaksājs 1924. g.
29. septembrī, bet šī augšā minētā obli-
gācija nevar tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam deļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ kā ir gājusi zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto_ obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad_ šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzis par iz-
nīcinātu, un lūdzējam dos tiesību prasīt
parada dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. janvārī. Ns 1894
Priekšsed. v. A. Veidners.

19489 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu 1925

^
g. 13. janvafa lēmumu

paziņo, ka parādnieks Pēt ris Jēkaba d.
Petersons parādu pēc obligācijas par
3075 rbļ., apstiprinātas 1888. g. 11. janvāri
ar Ns 138, uz nekustamo īpašumu Val-
mieras apriņķī, Stakenbergu muižas zem-
nieku zemes .Slipari" mājām, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 3660, izdotas no Jēkaba
Petersona par labu grafam Kārlim Si-
versam, kufa pārgājusi uz grāfieni Be-
nedikti Konstantīna m. Štakelberg uz
Rēveles apgabaltiesas 1S00. g. 17. apriļa
lēmuma pamata, fideikomisa īpašumā, ir
samaksājis 1924 g. 3. jūnijā bet šī
augšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes_ grāmatās, tamdēļ kā ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parada dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. janvārī. Nš 1895
Priekšsed. v. A. Veidners.

19488 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabali, 3. civilnodaļa,
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1919. gada
13. matta Krievija mirušā Rigas nam
ipašnieka Jāņa (Ivana) Jāņa dēla
Strausa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šis tiesibas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

1925. g. 27. janvāri. L. Nr. 1742.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20346 , Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1925: g. 13. janvārī
izklausīja Rīgas apgabaltiesas prokurora
priekšlikumu dēļ kuratela iecelšanas
par prombūtnē esošās Varvaras Heine,
Teodora Heine un Marijas Jakobs, dzim.
Heine mantu un starp citu nolēma:
par Varvaras Heine dzim. Veroncovas
mantu iecelto prombūtes aizgādniecību
atcelt, par ko ar pavēli paziņot Rīgas
Jūrmalas pilsētas bāriņu tiesai un_ pu-
blicēt Civ. ties. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 1925 g. 24. janvārī. Ns 1761/21.
Priekšsēdētāja v. A. Blūmentals.

20354 Sekretārs A. Kalve.
Rigas ap^abalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 13. janvārī
izklausīja Jevdokijas Pētefa m. L'dal-
covas, dzim. Dolgošova lūgumu dēļ aiz-
gādniecības iecelšanas par bezvēsts
prombūtnē esošās Annas Jegora meitas
Dolgošovas mantu un n o 1 ē m a: par bez-
vēsts prombūtnē esošās Annas Jegora m.
Dolgošovas mantu iecelt aizgādniecību,
par ko paziņot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai, šo lēmumu publicēt Civ. proc. lik.
1944. p. kartībā.

Rīgā, 1*25. g. 21. janvārī. Ns 1892.
Priekšsēdētāja v. A. Blūmentals.

20353 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. civilnod.
ar savu 1925. g. 13. janvafa lēmumu ir
atzinusi Zaimam Chaima d. Moratu par
maksāt nespējīgu parādnieku tirdzniecībā,
kamdēļ iestādēm un priekšniecībām
vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz parādnieka ne-
kustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās;

2) paziņot
^

Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai,
l) pat savu paradu prasībām no parād-
niekiem, kā ari sumām, kādas parādniekiem
pienākas, neskatoties, vai maksājumi no-
tecējuši vai ari viņu termiņš gaidāms
nākamība, ka ari par maksāt nespējīgo —
parādnieku _ īpašumiem, kas atrastos
viņu pārziņa uz atsevišķiem noteikumiem.

Augša minētie paziņojumi izdarāmi
četru mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

Rīgā, 1925. g. 22. janvārī. Ns 111/25
Priekšsed. v. A. Blūmentals.

20039 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali.reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. g. 17. decembfa
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Otra Gatartas lauk-
saimniecības mašīnu koplietošanas bie-
drība", ar valdes sēdekli Gatartas pag.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
19884 Sekretārs Fridrīchsons.

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 17. decembfa
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Sējas un apkārtnes
piensaimnieku sabiedrība .Vienība", ar
valdes sēdekli Sejas pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
19885 Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 17. decembfa
lēmumu reģistrēta kooperativa sabiedrība
zem nosaukuma: .Pirmā Ropažu lauk-
saimniecības mašinu koplietošanas bie-
drība", ar valdes sēdekli Ropažos.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
198°6 Sekretārs Fridrichsons. ?

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 17. decembfa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Latvijas ķīmijas biedrība", ar valdes
sēdekli Riga.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
19882 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 17. decemb fa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Mālpils labdarības biedrība", ar valdes
sēdekli Mālpils pagasta.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
19883 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. decembfa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
biedrība .Vairogs", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
20210 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un _ civ. proc. lik. 2060. un 2062p. p.(
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu 1925. g. 13. janvafa lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jānis Pētefa d.
Šmidtsparādu pēc 3obligācijām par 276 r.
katra, apstiprinātas 1872. g. 18. janvārī
ar NsNs 210, 211 un 212_uz nekustamo
īpašumu Valkas apriņķī, Erģemes-Jaunās
muižas zemnieku zemes .Kalna-Mužniek"
Ns 1 mājām ar zemes grāmatu reģ. Nš 237,
no Mārtiņa Aleksei par labu Augustam-
Robeitam fon Voigtam — ir samaksājis
1924. g. 5. jūnijā, bet šis augšā minētās
obligācijas nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanaszemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kufām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātu
un_ lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. janvārī. Ns 1903
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

19490 Sekretārs A. Kalve.



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās 'uz sava šā gada 15. jan-
vāra nolēmumu, dara vispārībai zi-
nāmu, ka parādi pec šādam uz elgavas
apr.. Auru muižas. ,Vec-Bemberu" mā-
jām ar zem. grām. Ns 4320 korobore-
tām obligācijām: 1) pat 600 kt. rbļ.,
korob. 1906. g. 3. marta zem Ns '662
- 2) par 500 kr. rbļ., ko ob. 1906. g.

2. maijā zem Ns 2700 — 3) par 1000 kr.
rbļ.. korob. 1908. g. 5. jūnija zem
Nš 1379 — 4) par 300 kr. rbļ korob,
1908. g. 27 novembrī zem Ns 2~ 95 —

5) par 400 kr. rbļ., korob. 1910. gadā
1. aprīlī zem Ns 994 — 6) par 2500 kr.
rbļ., korob. 1911. g. 4. augusta zem
Nš 2586 un 7) par 500 kr. rbļ.. korob,
1912. g. 10. septembrī zem Nš 2403
atzīti par samaksātiemun lūdzējam Jā-

nim Jansonam dota tiesība_ prasīt šo
parādu dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 23 janvārī 1925. g.
L Ns 195/25. g.

Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
20394 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
15. janv. 1925. g. uz Donas zemes bari.

aizgādņu lūgumu un civ. proc. lik.

20bl.-2086. p.p., nolēma:
1) parādu 4200 rbļ. pec obligā-

cijas, izdotas uz Donas zemes bankas

vārdu un 21. maitā 1911. g- nostipri-

nātas . uz Kārlim Muceniekam piede-
rošas nekustamas mantas Ventspili,
1 kvar. ar krep. Ns 411,— atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz ar visam procentem
un pašu obligāciju par iznicinātu;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu nodaļa
minētā _ parādu izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 20. janv. 1925. g. Ns704-1/ 24

Priekšsed. b. V. Bienenstams.
20078 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu 15. janvafa 1925. gada
lēmumu, uz Ester Rives Fridlender lū-
gumu un civ. proc. lik. 2083. un 2084. p.p. pamata, uzaicina obligāciju turētāju
kura izdota: 1) par 1600 r. uz Vents-
pils kraj-kases vardu uu 2) par

1500 rbļ. uz Ventspils kraj-kas? s vārda
un 1) )6. maija 1897. g. un 2) 1. de-
cembrī 1909. g. ar žurn. Nš388 nostipri-
nātas uz Ester Rivei Fridlender piedero-
šas nekustamas mantas Ventspilī, II kv.
ar krep. Nš96, sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, iera-sties tiesā līdzņemot minētas
obligācijas. Pie kam tiek ajzrādīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
obligāciju turētāja neierašanas gadījuma,
parādu atzīs par samaksātu, un pašas
obligācijas par iznīcinātam, piešķirot lū-
dzējai tiesību pieprasīt parādu izdzēšanu
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 17. janvārī 1925 g. Ns257/25
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.

20018 Par sekretāru Rolova

Latgales zemes grāmatu at au-
nošanas kom s>ja,

uz Nikiīora Michailova, tagad pēc uz-
vārda Popova lūgumu par nekusamas
mantas, sastāvošas: a) no zemes gabala

.Zeļonaja-Grīva", ari „Mamichiiovo" pū-
stošā platībā 24 desetīnas un b) no tie-
sībām uz 15 desetīnām zemes .Zeļonaja-
Grīva", ari .Manuchnovo" pūstoša, at-
rodošos Ludzas (senāk Ostiovas)

^
ap-

riņķa, Kačanovas pagasta, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, _ kufām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to_ paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretēja gadījuma
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par

^
nora-

dītās nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku
apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 22. janvārī.
Nr. 700.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs

20045 ? Sekretārs A. Bergs.

Risat 10. Iec. miertiesnesis
uz civ. proc. lik. 29 i., 295, 298 ->L301. un 311. p.p. pamata un nrasits-'Latvijas Sarkanā Krusta biedrības mvarnieka _ zvēr. adv. pal. VolaVmBekera lūgumu Latv. SarkKrbiert^"prasības lietā pret Arturu '

stelnhrt?'par Ls 28,80 uzaicina atbildētāju Stbriku, kufa dzīves vieta prasītājai „!£zināma, ierasties 10. iec. miertiesn '
kamerā, Rīga, _ Andreja Pumpura fj-Ns 1, sešu mēnešu laikā , skaitot
šī sludinājuma publicēšanasdien".Valdības Vēstnesī." enas

Ja atbildētājs noliktā laikā neierādīsi*personīgi vaicaur pilnvarnieku tiks n
likta tiesas sēde lietas klausīšanai 2'
muguriski. z"
20208 Miertiesnešav. D. Sarkan.,

Rēzeknes apr. 6- lec. miertiesn.,
saskaņa ar savu lēmumu no 24. janvafa
1925. g. un pamatodamies uz civ. pr°J-
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. "«•
X s. ld. 1239. p. ar šo uzaicina
18. jūlija 1918. gadāmirušāpils°5Floriana Jāņa d. Bui nieka manti-
niekus pieteikt savas mantojuma «*
stbasuz mantojumu, kas palicis PeC
minēta pilsoņa nāves Rēzeknes apf-i
Andtupienes pagastā — no nekustama
īpašumu Kševinu muižas.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie'
kritības sešu mēnešu laikā skaitot no »
sludinājuma iespiešanas .Vaid. Vēstn-
20113 Miertiesnesis (paraksts).

Ventspils 1. lec. mlert esimis,
uz krim. proc. lik. 846. p. parauta,
meklē pie Ēdoles pagasta, Ventspils
apriņķa piederīgo Ādolfu Jāņa d _ S p e i -
linu, 41 g. vecu, kufa tuvakas_ P:
zīmes nav izdibinātas, augusta mēnesi
dzīvoja Kuldīgā, Mālu ielā Ns 16, u"
ar 1924. g. 12. septembra spriedumu
sodīts ar 10 latiem vai ar arestu M
3 dienām,

Ikkufam, kam zināma Sperliņa atra-
šanas vieta , pienākas to uzradīt.

Ventspilī, 1924. g. 31. decembrī.
2^195 Miertiesnesis (paraksts^

Ventspils 1. lec. miecēsim!?,
uz krim. proc. lik. 846. p. pamata,
meklē Latvijas pilsoni Zigmundu Alek-
sandra d. Juraško, dzim. 1898. g,
kura piederība un tuvākas pazīmes nav
izdibinātas, jūlija mēnesī š. g. dzīvoja
Ventspilī, Jēkaba ielā Nš 12, un ar
1924. g. 11. septembra spriedumu sodīts
at 20 latiem vai ar arestu uz 6 dienām.

Ikkufam, kam zināma Juraško atra-
šanas vieta, pienākas to uzrādīt.

Ventspilī, 1924. g. 31. decembrī.
20196 Miertiesnesis (paraksts).

Ventspils I. ler. miertiesnesis,
uz krim. proc. lik. 846. p. pamata,
meklē pie Krāslavas pagasta, Daugav-
pils apriņķa piederīgo Evelīnu Antona
meitu Muižniek, 23 g. vecu, kiifas
tuvākas pazīmes nav izdibinātas, aprija
mēnesī 1923. g. dzīvoja Ventspilī, Inže-
nieru ielā Ns 22, un ar 1923. g.
11. maija spriedumu sodita ar divām
nedēļām aresta.

Ikkuram, kam zināma Muižniek atra-
šanās vieta, pienākas to uzrādīt.

Ventspilī, 1924. g. 31. decembrī.
20197 Miertiesnesis (paraksts).

Takuma fec-rkp miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2J11. un 2019. p.p.
pamata pašiņo, ka pēc 1917. gadā
18. augusta Krievija, Ufas pilsētā mir.
Līzes B 1a u b e r g , dzim. B e r g m a n,
nāves atklāts mantojums un uzaicina
visus mantiniekus

^
kreditorus, legatarijus

uu citas ieinteresētas personas pieteikt
savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas .Valdības Vēstnesī - ; minētam
termiņam notekot nepieteiktas tiesibas
un prasības atšīs p?r speku zaudējušam.

Tukumā, 1925. g. 19. janv. Mš C19-1.
19916 Miertiesnesis (paraksts).

Auces iec. miertiesnesis ,
pamatodamies uz civ. proc. lik 2011
un 2012. p.p. un savu 16. janvāra
lēmumu, paziņo, _ ka pec 1922. g. sep-
tembrī Auces pilsētā mirušās Matildes
S t a r k nāves palicis mantojums , kam-
dēļ uzaicina mantiniekus pieteikt mier-
tiesnesim savas mantošanas tiesības
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

Uzrādītā laikā nepieteiktās tiesibas
a'zīs par savu spēku zaudējušām:

Aucē, 1925- g 19. janv. Ns 195.
19U8 Miertiesnesis Strelerts.

Auces iec. miertiesnesis
pamatodamies uz civ. proc. lik 201]un 2012. p.p. un savu š. g. 16. j' anv '?
lēmumu, paziņo, ka pec 1924 gada24. oktobrī Auces pilsēta mirušās G0i
lības S u m a n, dzim. Priede
nāves palicis mantojums, kamdēļ «z!aicina mantiniekus pieteikt miertiesnesim
savas mantošanas tiesības sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Uzrādītā laikā _ nepieteiktās tiesības
atzīs par savu speku zaudkjušām.

Aucē, 1925. g. 19. janv. Ns 192.
19917 Miertiesnesis S t r e 1 e r t s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Vasilija Aleksandrova, tagad pēc uz-
vārda Sidorova lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Kfukovas sā-
džas zemniekiem piešķirtas zemes ga-
bala, platībā 21 desetīna 1600 kv. sāž.,
atrodošos Ludzas (senāk Ostrovas) ap-
riņķa, Tolkovas pagastā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kufām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai pai
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dienas . Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 22. janvārī.
Ns 832

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs

20298 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Vasilija J e f i m o v a, tagad pēc uz-
vārda Sidorevska lūgumu par ne-
kustamas mantas, sastāvošas no Sido-
renko-Mostiščivas sabiedrībai piederošās
zemes atdalītā zemes gabala pēc plāna
ar Ns 1, platībā 26,94 desetīnas, atrodo-
šos Ludzas (senāk Ostrovas) apriņķa
Višgorodas pag, Mostiščes sādžas ie-
cirknī ar Ns 5, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, uzaicina visas personas, kufām
ir kādas tiesibas uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu četru mēnešu laika no
izsludināšanas dienas .Valdības Vēstnesi'
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinājām un
lūdzējs var tikt ievests Latgales
zemes grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez kā-
diem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku apgrūtina- ,
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 22 janv. 1925. g. Nš 841

Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas
vecāk, notais E. Hellvichs.

20296 Sekretass A. Bergs.

iifgaliKiiriiiiJtjaoiidislla
uz Mavras Vasilija meitas Bogdanovas
lūgumu par dzimtslietošanas tiesību, uz
pilsētas nekustama mantu, sastāvošu no
425 kv. saženu liela zemes gabala ar
ēkām, atrodošos Daugavpilī, III. pilsētas
iecirknī ar līt. ,P", zem nosaukuma
.Čerepovo" ar Ns 15, no kufa viņai ir
tiesības tikai uz 205 kv. saž. zemes ar
ekam, ievešanu zemes grātrtitu reģistri,
azfticina visas personas, kurām ir kādas
tiesibas uz minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par to paziņojumu četru
.nenesu laika no žzslud. dienas . Valdības,
Vēstnesi*, pretējā gadījumā nepieteiktas
tiesibas skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzēja var tikt ievesta Latgales zemes
grāmatu reģistri, par norādītās neku-
stamās mantas tiesību 'pašnieci, bez
kādiem aprobežojumiem ai neapstrīdamas
pāidošinasun hipotekarisku apgfūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 22 janv. 1925. g. I* 837
Komisijas priekšsēdētājs ,

apgabali vec. not. E. Hellvichs.
20297 Sekretārs A. Bergs.

Latgales apgabaltiesas vecākai 8
notārs

paziņo, ka pēc 1924, g. 11. augustā,
pie Daugavpils notāra R. Skujas noslēgtā
pirkšanas-pardošanas līguma, apstiprināta
1925. g. 27. janvārī, Nikolajs Bonifaca d.
Asmanovs ieguvis no Osipa Jiifa d.
un Annas Aleksandra m. Višemirskiem
par 200_ latiem, dzimtslietošanas tiesības
uz piļsetas_ gruntsgabalu 176 kv. sāž.
platība ar ekam Daugavpilī, III pilsētas
iecirknī,! 24. kvartāla zem Ns 4 lit. „a"
Liela Dārza iela zem polic. Ns 34.

Daugavpilī, 1925. g. 27. janvārī.
Nr. 890.

Vecākā notāra palīgs E Kriķis
20527 Sekretāra palīgs J. Strads.

, Liepājas ODsaoaitiesD,
saskaņa ar savu 15. janvafa 1925. g
lēmumu, uz Olgas Chajas M a p u lū-
gumu uz civ. proc. lik. 2083. un 2084 p
p., un 18. marta 1920. g. likuma pamala
uzaicina obligācijas turētāju, kufa izdota
par 6000 c. rbL_ uz Cecīlijas Gamperam Hisfeldes vardu un cedēta uz uzrā-
dītajā vardu un 21. februārī 1915. g
ar žurn. Ns 106 nostiprinātas uz Hindai
Cnackeļa m. Mapu un Olgai Benjamiņa
m. Mapu līdzīgas daļās piederošas ne-
kustamas mantas Liepājā ar kreposta

i! ' ~~ viena_ mēneša laikā,skaitot no sludinājuma iespiešanasdienas .Valdības Vēstnesī", ierasties
tiesā, līdzņemot minēto obligāciju dēļiemaksāto Ls 104, t. i. parāda ar
procentem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijasturētajā neierašanas gadījumā, parādu
atzīs par samaks., piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 24. janvārī 1925. g. Ns970-I 24
„ Priekšsed. b. V. Bienenstams.
20521 Sekretāra pal. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1925. g. 22. janvafa
lēmumu, uz Donas zemes bankas lūguma
un civ. pr. lik. 2083. un 2084. p. p. pam.,
uzaicina obligācijas turētāju, kufa izdota
par 4100 rbļ. uz Donas zemes bankas
vārdu un 30. maijā 1912. g. nostip-
rināta uz Tomam Ansim Anša d. Grin-
bergam piederošas nekust, mantas Vents-
pils apr., Sarkanmuižas pag. .Lodiņ* mā-
ju, ar krep.iNš 1546, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn." ierasties
tiesā līdzņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķifot lūdzējam tiesību
pieprasļt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 28. janv. Ns277/25
Priekšsed. b.,V. Bienenstams.

20586 Sekretāra pal. R o 1 a v a.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 22. janv. 1925. g.
lēmumu, uz Donas zemes bankas aiz-
gādņu lūgumu un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p.p. pam., uzaicina obligācijas
turētāju, kufa izdota par 7200 rbļ. uz
Donas zemes bankas vardu un 15.jūnija
1911. g. ar žurn. Ns 1073 nostiprināta uz
Ludvigam Franča d. Minertam piederošu
nekust, mantu Aizputes apr., . Krusa t-
Drogas zemesgabalu NsNs_2'un 4" ar
lauku nekustamu zemesgramatujl. reģ.
krep. Ns 2637, — sešu mēnešu
laikā, skaitot, no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vestn.", ierasties
tiesā, līdzņemot min. obligacij^

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minēta
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā paradu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķifot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, _ 28. janv. 1925. g. Ns 275/25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

20579 Sekretāra pal. Roja v a.

Liepājas apgabaltiesa,
atklātā tiesas sēdē 15. janvārī 1925. g.
lēmumu uz Donas zemes bankas aiz-
gādņu lūgumu un civ. pr. lik. 2087. un
sek_ p. p. pamata, uzaicina obligācijas
turētāju, kura izdota par 240757_ r. 50 k.
uz Donas zemes bankas vārdu un
12. jūnija 1913. g. zem žurn. Ns 771
nostiprināta uz Ivana; Vladimira dēla
Gartong piederošas nekustamas mantas:
Ziemupes muižu, Aizputes apr., zem
lauku nekust, mantu zemesgrāmatu 1. re-
ģistra krep Ns 130, Ziemupes mājām:
.Kal'eij-Gutman", .Škere", .Kanneniek",
zem lauku nekustamu mantu II reģ.
krep NsNs 1731, 1737, 1739; Ziemupes
zemes gabaliem: „A* zem lauku neku-
stamu mantu II reģ. krep. Ns 2155 un
Ns 7, Ns 8, Nš 16, Ns 2 un Ns 23, zem
lauku nekust, mantu 111 reģ krep.
NsNs 522, 523, 528, 572 un 580 —
sešu mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, minēto obli-
gāciju iesniegt tiesai, vai _ paziņot par
savam tiezlbam uz minēto obligāciju.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pretējā gadī-
juma, pēc minēta termiņa notecēšanas,
ari obligācijas neierašanas gadījumā, ob-
ligācija tiks atzīta par iznicinātu un lū-
dzējiem tiks atļauts lūgt zemesgrāmatu
nod. izdot viņiem nozaudētās obligāci-
jas vieia viņas norakstu ar oriģinaldo-
kumenta _ spektt un nozīmi.

Liepāja. 17. janvāri 1925. g.
_Nš 982,24.

Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.
19&6i Par sekretāru Rolova.

Liepājas apgabaltiesa
15. janvārī 1925. g. uz Miķeļa L u b-
k o v s k a lūguma un pamatojoties civ.
proc. lik. 2081— 2086. p.p. nolēma:

1) parādus 4,000 rbļ. un 1,500 rbļ.
pec divām obligācijām, izdotam uz
Friča Anzula vārdu un 1) 1. jūnijā
1913. g. ar žurn. Ns 795 un 2) 14. aug.
1913. g. ar žurn. Ns 1159 nostiprinātas
uz Miķelim Andreja d. Lubkovskim pie-
derošas nekust, mantas Liepājā ar krep.
Ns 3741, — atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visam procentem un pašas obli-
gācijas par iznīcinātām;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļa _ minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām . Ns 750-1/ 24

Liepājā, 22. janvārī 1925. g.
Priekšsēdētāja b. V. Bi enens t am s.

20286 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
15. janvārī 11*25. g. uz Andreja
E g 1 ī š a lūgumu un civ. proc.
lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) paradu 3UU0 rbļ. pec obligācijas,
uz Fridricha Johana d. Meiera vārdu un
4. oktobri 1913. g. ar žurn. Ns 1414 no-
stiprinātas uz Andrejam Anta d Eglišam
(Eglītim) pieder, nekust, mantas Liepājā
ar krep. Ns 12 7, atzīt par pilnīgi samaks.
līdz ar visam procentem un pašu obli-
gāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minēto parādu izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 19. janv. 1925. g. Ns 727/24
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

19854 Sekretāra pal. Rolava.

Liepājas apgabaltiesa,
22. janvārī 1925. g., pamat, uz 18. marta
1920. gada likumu un civ. proc
lik. 208i—2086. p.p. nolēma:

1) parādus: a) 11,000 rbļ. pirmvērtī-
ba, bet atlikuma 7500 rbļ. un b) 3500 r
pec obligācijām izdotam uz a) Ābrama
Jankeļa Hirša d. Svarsa vardu un cedēto
uz uzrādītāja vardu un b) uz uzrādītāja
vardu un a) 1913. g. 6. nov. ar žurn
Ns 1588 un b) 1914. g. 14. jūnijā no-stiprinātam uz Marijai Antona m. Gin-
tovt piederošu nekustamu mantu Liepājā
ar krep. Ns 342, atzīt par pilnīgi samaks
līdz ar visam procentem;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļa minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām un

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

Liepājā, 28. janv. 1925. g. Ns 814 24
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

205S3 Sekretāra pal. Rolava.

Liepājas apgabaltiesa
15. janv. 1925. g. uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) parādu 2800 rbļ. pec obligācijas, iz-
dotas uz Venzavas fideikomisa vardu un
3. maijā 19;3. g. nostiprinātas U2 Fri-
cim Krista d. Ķeizeram piederošas ne-
kustamas mantas Ventspils apriņķī,
Ziras pagastā .Kage" māju ar kre-
posta Ns 4182, — atzīt par pil-
nīgi samaksātu līdz ar visam procentem
un pašu obligāciju par iznīcinātu,

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minēta parada izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 17. janv. 1925.g. Nsl061-I'23
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

20027 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
15. janvārī 1925. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 2610 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Ēdoles tideikomisa
vārdu un 10. maijā 1882. gadā no-
stipr. uz Jānim un Kerstai Poriņiem pie-
der, nekustamas mantas Ventspils apr.,
Ēdoles pagastā .Erman" māju ar krep.
Ns 1301, — atzīt par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visām procentem un
pašu obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 17. jan v. 1925. g. Ns1072/23
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

19367 Sekretāra pal. Rolava.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 15_ jan-
vafa nolēmumu,_ dara zināmu vispatībai,
ka parādi pec šādām uz Jelgavas apr.,
r iel-Berķenes muižas .Liel-Muskuļu" ba-
jāra ar zem grām. Ns 1998 koroboretam
obligācijām: 1) par 4000 c. rbļ korob.
li-02. g. 26. jūnijā zem Ns 616 un
2) par 1600 c. rub.. korob. 1908. gada
16. julijā zem Ns 1678, atzīts par samak-

sātiem un lūdzējiem Jānim un Emīlijai
Blumenau (Blum) dota tiesība prasīt šo
parādu dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 23. janvārī 192. g.
L. Ns 133/25. g.

Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
20393 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 14. janv. 1924. g, Susejas pa-
gasta Kuzmās miruša Matīsa Pāvila d.
Pavulana atstāto mantojumu kādas tiesi-
bas kā mantiniekiem, hgat., iideikomis.,
kreditoriem u. t. t.. pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 23. janv. 1925. g. L. Ns938/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

203S8 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 15. novembri 1895. g., miruša
Jaunjelgavas apr, Biržu pagasta zemes
gabsla Ns 21 īpašnieka Pētefa Pankeļa
atstāto mantojumu kādas tiesibas kā man-
tiniekiem, legatariem, iideikomis., kredi-
toriem u. 1.1„ pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 23. janv. 1925. g. L.Nsl 121/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

20389 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
sz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 23. iebtuarī 1923. g

^
mirušā

Bauskas apr., Ceraukstes pagastā, Ardzes
muižas jaunsaimnieka Jēkaba Skripste
atstāto mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legat., iideikomis., kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, Skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 23. janv. 1925. g. L. N«874/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

20390 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 4. martā 1924. g. Grīvā mirušā
Matusa Leiba_ d. Brunmaņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legat., iideikomis., kreditor. u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iesoiešanas' dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām

Jelgavā, 23. janv. 1925. g. NŠ986,25
Priekšsed. v. Feldmans.

20391 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
15. janvārī 1925. gadā uz Jukuma
Ozoliņa lūgumu un 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p.p. nolēma:

1) parādu 3060 rbļ. pec obligācijas,
izdotas uz grafa G. Lamsdorfa vārdu
un 12. aprilī 1883. g. nostiprinātas uz
Jukumam un Tijai Ozoliņ piederošas ne-
kust. mantasVentspils apr., Zūras nag.
.Garenc" māji ar kreposta Ns 1728,
— atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visām procentem;

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

S) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozita līdz kreditora ierašanai, kufam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 20. janv. 1925. g. Ns859/24
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

20020 Sekretāra pal. Rolava.



lat galis āiaialiiai 1. diHaļs
?0 paziņo vispārībai, ka mirušās

K )23 g 9. septembrī Ludzas apr., Ka-
fanovas pag- piederīgās Lienes Jāņa m.
[ie v e r privattestaments, ar kufu te-
ttatora kustama_ un nekustama manta

t ēlēta Otto Jāņa d. Kambaram ar ap-
gabaltiesas 1924. gada 18. jūlija lē-

p fflU apstiprināts un izdots mantinie-
kam Otto Jāņa d. Kambaram.

I uaugavp., 16.janv.l925.g. L.Ns264a,24
Priekšsed. b. J. K .rūmiņš.

Lqgfi2 Sekretārs J. K a n g u r s

Iii i itti'kaieii
BsikoiD liii.
1925. gada 1. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,23
ar piesūtīšanu . , 0.25

Saturs-
1) Noteikumi par dzīvokļa naudu.
2) Pārgrozījumi noteikumos par ār-

zemju pasēm.
3) Pārgrozījumi kafaspēka amatu sada-

lījumā kategorijās.
4) Noteikumi par papildu atalgojumu

augstskolas mācības spēkiem par
nokalpoto laiku.

5) Noteikumi par aizsargu baku
potēšanu.

6) Pārgrozījums noteikumos par baptistu
draudzēm.

7) Noteikumi par kuģu hipotēkām un
jūfas prasībām.

8) Noteikumi par termiņa noteikšanu
agrārās reformas likuma I. daļas
3. panta e punktā un 14. pantā
paredzēto lūgumu iesniegšanai at-
tiecībā uz īpašumiem, kufi pievienoti
Latvijai, regulējot robežas ar
Igauniju.

9) Pārgrozījumi likumos par Latgales
apgabaltiesas vecākā notāra aktu
apstiprināšanu.

10) Papildinājums kreditlikumos.
11) Pārgrozījums Latvijas hipotēku

bankas statūtos.
12) Noteikumi par akciju un paju sa-

biedrību rezerves kapitālu.
13) Pārgrozījumi un papildinājumi li-

kuma par laulību un civilstāvokļa
aktu reģistrāciju.

14) Noteikumi par piešķirto valsts fonda
zemju un citu objektu vērtības aiz-
sardzību.

15) Papildinājums Valsts zemes bankas
statūtos.

16) Noteikumi par tekoša rēķina un
krājkases operācijām pasta un te-
legrāfa iestādēs.

Bornšmindes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. pasi, izd. no
šīs pag. valdes ar Ns 1498 21. decembri
1921. g. uz Alfreda Repša v. 19143

Ventspils pils. 1. iec. poL pr-ks
izsludina par neder., kā nozaudētu Latv.
iekšz. pasi, izd. no Zūras pag. valdes
1. jun. 1920. g. ar Ns 433 uz Eduarda
Graudiņa v.^ 19704

Aizputes apr. pr-ka pal. 1. iec. izslud.
par neder., kā nozaud. velosipēda turē-
šanas un lietošanas atļauju ar Ns 460/
2737/1, izd. no Aizputes apr. pr-ka
25. maijā 1924. g. uz Jāņa Mārtiņa d.
Svarca v. 19679

JMlitgafc Ieritina pf c'ia$ pftkinleb
Ludzas apriņķī, izsludina par nederīgiem
sekošus dokumentus, kuri pieteikti no
viņu īpašniekiem par nozaudētiem:

1. Latvijas pasi Ns 1705, izd. no
Gavru pag. vaid. 28. jun. 1922. g. uz
Darījās Ignata m. Timofejeva vārdu.

2. Zirga pasi Ns 2507, izd. no Gavru
pag. vaid. 14. martā 1921. g. uz Vasi-
lija Timofejeva vārdu.

3. Latvijas pasi Ns 2321, izd. no
Gavru pag vaid. 24. nov. ,192i. g. uz
Pētefa Nikolaja d. Sukalenkova vārdu;

4 Latvijas pasi Ns 1997, izd. no
Tolkovas pag. vaid. 10. dec. 1921. g.
uz Vasilija Jāņa d. Loseva vārdu.

5. Latvijas pasi Ns 2812, izd. r,o
Gavru pag. vaid. 3. okt. 1922. g._ uz
Pelegejas Andreja m. Nekrasova vārdu.

6. Latvijas pasi Ns 2540, izd. no
Višgorodas pag. vaid. 1. dec. 1921. g.

ļuz Andreja Michaila d. Michailova v.
7. Latvijas pasi Ns 3414, izd. no

Gavru pag. vaid. 16. sept. 1923. g. uz
Aleksandras Georga m Morozovas vārdu.

8. Latvijas pasi Nš S24, izd. no Gavru
pag. vaid. 2. sept. 1921. g. uz Vasilija
Ivana d. Kuzmova vārdu.

9 Kafa klausības atvaļinājuma ap-
liecība Ns —, izd. no Ludzas kafa apr.
priekšn. uz Vasilija Jāņa d. Kurnova v.

10. Latvijas "pasi Ns 4015, izd. no
Gavru pag. vaid. 11. okt. 1922. g. uz
Jefima Alekseja d. Baikova vārdu.

11. Zirgu pasi Ns 63/X, izd. no Gavru
pag. vaid. 27. nov. 1922. g. uz Ivana
Vasilija d. Vichrova vārdu.

'2. Latvijas pasi Ns 2598, izd. no
Gavru pag. vaid. 26. aug. 1922. g. uz
Alekseja Grigorija d. Kuropatkina v.

13. Latvijas pasi Ns 5880, izd. no
Višgorodas pag. vaid. 20. sept. 1922. g.
uz Nikolaja Markova d. Vavilova v.

M; Latvijas pasi Ns 7608, izd. no
Višgorodas pag vaid. 17. jul. 1924. g.
uz Marijas Vladimira m. lljinas vārdu.

'5. Latvijas pasi Ns 1223, izd. no
Višgorodas pag. vaid. 30. sept. 1921. g.
uz Afanasija Jegora d Michailova v.

16. Latvijas pasi Ns 3939, izd. no
Višgorodas pag. vaid. 6. jul. 1922. g.
uz Vasilija Ignatija d. Markova vārdu.

17. Zirgu pasi Ns 564, izd. no Viš-
gorodas pag._ vaid. uz Vasilija Ignatija
d. Markova vardu.

18. Latvijas pasi Ns 5462, izd. no
Višgorodas pag. vaid. 11. sept. 1922. g.
uz Teodora Ivana d. Zidkova vārdu.

19. Latvijas pasi Ns 4781, izd. no
Višgo;odas pag. vaid. 14. aug. 1922. g.
uz Vasilija Antipova d. Solovjeva v.

20. Latvijas pasi Ns 3902, izd. no
Višgorodas pag. vaid. 5. jul. 1922. g.
uz Ivana Ivana d. Hristoforova vārdu.

21. Zirga pasi Nš 2123, izd. no Viš-
gorodas pag. vaid 4. nov. 1922. g. uz
Semjina Marka d. Markova vārdu.

22 Latvijas pasi Ns 1895, izd. no
Višgorodas pag. vaid. 28. okt. 1921. g.
uz Vladimira Osipa d. Ivanova vārdu.

2?. Latvijas pasi Ns 32.5, izd. no
Višgorodas pag. vaid. 10. martā 1922. g.
uz Feodora Kuzma d. Kuzmina vārdu.

24. Latvijas pasi Ns 5412, izd. no
1Višgorodas pag. vaid. 11. sept. 1922 g.
uz Pētefa Jefstigneja d. Safonova v.

25. Zirga pasi Ns 1078, izd. no Viš-
gorodas pag. vaid. uz Pētefa Jevstigneja
d. Safonova vaidu.

26. Latvijas pasi Ns 279, izd. no
Tolkovas pag. vaid. 18. aug. 1921. g.
uz Anastasijas Jefima m. Kosogorinas v.

2.'. Latvijas pasi Ns 2987, izd. no
Višgorodas pag. vaid. 13. febr. 1921. g.
uz Vasilija Michaila d. Boldanova v.

28. Latvijas pasi Ns 6156, izd. no
Tolkovas pag. vaid. 19. okt. 1922. g.
uz Proskovja ivana m. Pavlova vardu.

29. Latvijas pasi Ns 158, izd. no
Kačanovas pag. vaid. 10. aug. 1921. g.
uz Ivana Grigorija d. Veronina vārdu.

30 Latvijas pasi Ns 508,479, izd. no
Kačanovas pag. vaid. 1. sept. 1921. g.
uz Filipa Tarasova d. Archipova v.

31. Kafaklausības apliecību Ns 992,
izd. no 7 Siguldas kājn. p. komand.
13. dec. 1921._ g. uz Stepana Paula d.

Zernenkova vardu.

32. Kafaklausības apliecību Ns 31231,
izd. no Kurzemes artilērijas p. komand.
20. janv. 1923. g. uz Vasilija Alekseja
d. Dergacova vārdu.

33. Kafaklausības apliecību Ns 1*221,
izd. no Kurzemes artilērijas p. komand.
3. marta 1922._g. uz Alekseja Radiona
d. Stolarova vardu.

34. Kafaklausības apliecību Ns 3215,
izd no kāja saimniec. pārv. darba bat.
komand. 3. marta 1921. g. uz Ignatija
Ivana d. Singovskij vārdu.

35. Latvijas pasi Ns 1878, izd. no
Kačanovas pag. vaid. 19. sept. 1821. g.
uz Ivana Prokofija d. Zagulajeva v.

36. Kafaklausības apliecību Ns 13263,
izd. no Kurzemes artilērijas p. komand.
20. maijā 1922. g. uz Jāņa Jāņa d. Ko-
losova vārdu.

37. Latvijas pasi Ns 3423, izd. no
Kačanovas pag. vaid. 8. dec. 1921. g.
uz Olgas Minina m. Lebedevas vārdu.

38. Kafaklausības apliecību Ns 357,
Lalvijas _ Strēlnieku pulka komandiera
9. marta 1921. g. uz Jegora Nikolaja d.
Beklešova vārdu.

39. Kafaklausības apliecību Ns 13771,
izd. no Kurzemes artilērijas p. komand.
6. febr. 1921. g. uz Ivana Leona d.
Leonova vārdu.

40. Latvijas pasi Ns -S811 , izd. no
Tolkovas pag. vaid. 16. nov. 1922. g.
uz Vasilija Pētefa d. Baikova vārdu.

41. Latvijas pa?i Ns 8410, izd. no
Tolkovas pag. vaid. 16. nov. 1922. g.
uz Tatjanas Jegora m Baikovas vardu.

42. Kafaklausības apliecību Ns 160*4 ,
izd. no Ludzas apr. kafa priekšn.
7. marta 1923. g. uz Vasilija Pētefa d.
Baikova vārdu.

43. Dienesta apliecību Ns —, izd.
no Ludzas apr. priekšn. 14. maijā 1923. g.
uz robežsarga uzrauga Vitolda Matīsa d.
Ludkevica vārdu.

41. Latvijas pasi Ns 3769, izd. no
Tolkovas pag. vaid. 1922. g. uz Pāvela
Ignatija d. Krimova vārdu.

45. Zirgu pa>i Ns 179, izd. no Tol-
kovas pag vaid. 1921. g. uz Pavīla
Ignaiija d. Krimova vardu.

46. Kafaklausības apliecību, izd. 110
4. Valmieras kājn.p. komandiera ?:./
Alberta Pētefa d Zālīt vārdu.

47. Karaklausības apliecību Ns 2 S»7,
izd. no 2. Rīgas apr. pieņems. konti*.
2. nov. 192. g. uz Jochana Jēk;
Liepa vardu. 18 25

Cēsu apr. f. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 1460. un 146033. p. p.
pamata paziņo, ka 1925. g. 20. janvārī
Augusts Matīsa d, Graudums iemak-
sājis min. miertiesneša depozītā 6 lati
70 sant., kufi pienākas no viņa mir.
Marijas Irš, dzim.Graudum, mantiniekiem
vai tiesību ņēmājiem par labu ka man-
tojuma daļa pēc līguma, kurš noslēgts,
21. janvārī 1908. g. starp Matīsu Grau-
dumu un Augustu Graudumu par Jaun-
piebalgas Kalna Pentuju mājas mantošanu,
un uzaicina minētos mantiniekus ierasties
piemiertiesneša un saņemt iemaksāto
naudu.

Cēsīs, 1925. g. 24. janvārī.
20416 Miertiesn. Puchalskijs.

Daugavp. apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu 23. janvārī
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. p. un civ. lik.
X sej. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
1S. oktobri 1923 g. mir. pilsoņa Andreja
Jēkaba dēla P a k s t e s mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa nāves Daugavpils apr., Kolupes
pagasta.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu_ mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
20533 Miertiesnesis K. A v e n s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzennes apr., 5. ec. mierue?.
«ura kancleja atrod. Varakļānu miesta,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
wi civillik. X. sēj.l. d. 1239. p., sa-
1oona ar savu lēmumu 27. janvārī
192a _ g. uzaic. 1924. g. 19. novembrī
arnrusa Borkovas pag., Radžeļu ciemaPētera Matīsa d. Šķēles mantin.,
Pieteikt savas mantošanas tiesības augšā
«ninetam miertiesnesim uz nelaiķa at-
stato kustamo un nekustamo mantojumu,atrod Rēzeknes apr., Borkovas pagastā
««dzeļu ciemā , 6 mēnešu laikā, skaitot
"o sī sludinājuma iespiešanas dienas

Vaid. Vēsta. .;
pšī termi ņa notecēšanas, nekādas

prasības vairs netiks pieņemtas.
27janvārī 1925. g. Ns 419

?91ļ 2 Miertiesnesis J. Berķis.

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesn,,
sfskaņj" ar savu 1925. g. 22. janvafa
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
«k. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
*? sēJ- 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
^t - febr . 1911. g. mirušā pilsoņa Jufa
V|lhelma d. Peisinieka mantin., pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kaš palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils'apr., Līvānu pagasta,
Peisinieku ciemā

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
*ntības sešu mēnešu laikā, skaitot
1,0 šī sludinājuma iespiešanas dienas
Valdības Vēstnesī."

20287 Miertiesnesis K A v e n s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils ap r. 1. iec. miertiesa.
saskaņā ar savu ša gada 19. janv. lē-
mumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
a. sej. 1. d. civ. lik. 1239. p. pamata
paziņo, ka pec 1919. g. 3. jūnijā
Daugavpilī mir.Davida Joseļa d. Pucho-
vīckija ir atstats mantojums, kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar viņu kādas tiesī-
bas, kā mantiniekiem , pieteikt tās pēc
piekntības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstnesi".

Daugavpilī, 21. janv. 1925. g. Ns26
200SJ Miertiesnesis D z e n ī t s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr. 1. lec. miertiesa.,
saskaņa ar savu 1925. g. 19. janvafa
'lēmumu un uz ciy. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sej1. d. 1239. panta
pamata paziņo, kapec 1909. g. 7. maijā
Daugavpilī miruša Mina N i k i-
i o r o v a ir atstāts mantojums,
kādēļ uzaicina visas personas, kam uz
-šo mantojumu vai sakarā ar viņu būtu
?kādas tiesības ka mantiniekiem, pieteikt
1as pec piekritības sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma ievieto-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Daugavpilī, 1925. g. 21. janv. Ns25
20080 Miertiesnesis D z e n ī t s.

Uigaies apgabaltiesas I. eivišn
Lr šo paziņo . vizpārībai, ka mirušā
1920. g. 9. novembrī Daugavpils ap-

riņķa, Jasmuižas_ pagasta, piederīgā Jē-
kaba Osipa dēla V u c a n a privat-
testaments, ar kufu testatora kustamajun
nekustama manta novēlēta Antonam Jē-
jkaba dēlam Vucanam_ ar apgabaltiesas
4924. g. 13. jūnija lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekam Antonam Jēkaba
d. Vucanam.

Daugavp.,27.janv. 1925. g. LNsl06a/24
Priekšsed. b. J. Krūmiņš.

20524 Sekretāra J. K a n e u r s.

Lato&leS - apg&baitiesas I. civila
L šo paziņo vispārībai, ka mirušā
&923. g- 'novembrī Rozentovas pag.,
Rēzeknes apriņķa piederīgā Jāņa II Afa-
Casija d. Solovjeva notariālais
Bestamen's> ar kufu testatora kustama un
Nekustama manta novēlēta Apolonijai
Bolovjovai ar apgabaltiesas 1925. gada
Q2. septembfa lēmumu apstiprināts un
ļzd' ots mantinieces pilnv. zvēr. adv.
fTornsonam.
I Daugavp., 17. janv. 1925. g. LNs648a/24

Priekšsed. b. J. Krūmiņš.
ļggiO Sekretāra J. K a n g u r s.

"ļāialu apgabaltiesas i. ilflinoiiļa
ļai šo paziņo vispārībai, ka mirušās
11924. g. 27. aprilī Daugavpils pilsētas
piederīgās Dveiras Gersona m. K u š-
m e r e s notariālais testaments , ar kufu
lestatota kustama un nekustama manta
ļnovēlēta Hajai Fridman, Taubai Frid-
[man un Solomonovam Fridmanim ar
.apgabaltiesas 1924. gada 7. novembfa
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niekiem.

Daugavp.,24. janv. 1925. g. LNsl385a/24
Priekšsed. b. v. (paraksts).

20523 Sekretārs J. K a n gu r s.

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

pamatodamies uz civ. lik. 1401. p. un civ.
proc. lik. krāj. X. sej. 1239. p. uzaicina
1919. gada miruša Dāvida Ābrama d.
Magaršaka mantiniekus pieteikt savas
tiesības uz nelaiķa mantību mier-
tiesneša kamera, Ludzā, Daugavpils
iela Ns 6, sešu mēnešu laikā,
ckaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

24. janvārī 1925. g.
20414 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr- 3. Iec. miertiesa..
kufa kamera atrodas Rēzekne, saskaņā
ar savu 1925. g. 17. janvafa lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. p. ar šo uzaicina
1913. g. 10. jūnija mir. Jankeļa Joseļa
d Sustermana likumīgos mantiniekus
pieteikt pie minētā miertiesneša sa-
vas tiesības uz palikušo pēc nelaiķa
nekustamo _ īpašumu sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi.'
20411 Miertiesnsis J. K r a u 1 i s.

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 21. janvāra
lēmumu un uz civ. proc. lik. 140i.p. un
civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p.
pamata ar šo paziņo, ka pēc
Andreja Jāņa d. Purmalnieka , mir.
19^3. g. 4. novembrī, ir palicis manto-
jums Krustpils pag., Bisenieku ciemā un
uzaicina visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa kancleja
Krustpilī sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Krustpilī, 1925. g. janv. Ns 228
20408 Miertiesnesis L i e 1m e ž s.

Rēzeknes 1. Iec miertiesnesis,
uzaicina nezināma vieta dzīv. "pilsoni
Boļeslavu Tadula d. I n d r i k u kā at-
bildētāju Pāvila Antona d. Laizana pra-
sībā par Ls 2 0, uzrādīt savu dzives
vietu min. miertiesnesim Rēzeknē, At-
brīvošanas alejā Ns 34, četru mēnešu
laikā vo ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstnesī." Pretējā gadī-
jumā uz prasītāja lūgumu tiks lieta iz-
spriesta viņa nostbūtnē.

Rēzeknē, 1925. g. 24. janvārī. Ns 272
2;410 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Rēze nes apr. I lec. miertiesn.,
saskaņa ar savu šī gada 17. janvafa
lēmumu izsludina par nederīgu 24. jūlijā
1924. g. ar Ns 196 i no Rēzeknes notāra
Merkulova apliecinātu pilnvaru, izdoto
no Jāņa Ādama d. Govkjallo pilsonim
Viktoram Aleksandra d. Burg dažādu
lietu vešanai, pirkšanas līgumu noslēg-
šanai un apstiprināšanai.

RSzeknē, 1925. g. 19. janvārī.
19920 Miertiesnesis (paraksts).

Ocugnvpils apriņķo 5. Iecirkņa
miertiesnesis,

Preiļos, pamatodamies uz X sej. 1239. p.
un c p. 1. 1401. p., uzaicina 8. novem-
brī 1918. g. mirušā Aleksandra An-
tona d. Vasiļevska mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības uz mi-
rušā atstāto mantu Varkovas pag. Ba-
binovas vieus. augšminētam miertiesne-
sim sešu mēnešu laikā, skaitot no ša
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".
20404 Miertiesnesis Skromans.

Lafoalss zemss grām. afjanD. komisija,
uz Pētefa Kārļa dēla Samsona, ari
Sampsona, liīgurr.u par zemniekiem pie-
šķirtas zemes, platībā 140 )kv. saž. atro-
došos Ludzas apriņķa, Lipnas pagasta,
Saidu ciema, ievešanu zemes grāmatu
registr, — uzaicina visas personas, kuram
ir kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laika no izsludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesī', pretēja ga-
dījumā nepieteiktas tiesības skaitīsies

par iznīcinātām un lūdzējs var tikt ie-
vests Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītas nekustanūs mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 22. janv. Nš711.
Komisijas priekšsēdētājs

apgabalt. vec. notārs E. Hellvichs.
20291 Sekretārs A. Bergs.

Ventspils 1. lec miertiesnesis,
uz krim. proc. lik. 846. p. pamata,
meklē pie Kapsētas pagasta, Liepājas
aprigķa piederīgo Kārli Eduarda d. V ē-
renieku, 20 g vecu, un pie Nīces
pagasta, Liepājas apriņķa piederīgo Jāni
Jēkaba d. Namiņu, 20 g. vecu, kufu
tuvākas pazīmes nav izdibinātas, un
tiek apvainoti par līdzdalību pie zā-
dzības.

Ikkufam, kam zināma Vērenieka un
Namiņa atrašanās vieta, pienākas to
uzrādīt.

Vērēnieks un Namiņš pie atrašanas
līdz 5000 rbļ. ķīlas naudas iemaksāšanai
par katru ir arjcietinami un nogādājami
miertiesneša rīcībā.

Ventspilī, 1924. g. 31. dec.
20204 Miertiesnesis (paraksts).

Ventspils 1. iet. miertiesnesis,
uz krim. proc. lik. 846. p. pamata,
meklē pie Plāteres pagasta, Rigas ap-
riņķa, piederīgo Robertu Dāvida dēlu
Michelsonu, 30 g. vecu, kufa tu-
vākas pazīmes nav izdibinātas un tiek
apvainots pēc sod. lik. 138., 195. un
272. p.p.

Ikkuram, kam zināma Michelsona at-
rašanas vieta, piemkas to uzrādīt.

Ventspilī, 1924. g. 31. dec.
20190 Miertiesnesis (paraksts).

Ventspils 1. ta. miertiesnesis,
uz krim. proc. lik. 846. p. pamata,
meklē pie Bāses pagasta, Aizputes ap-
riņķa piederīgo Brenci Jēkaba d. G a-
liņu) dzim. 25. aprilī 1901. g., kufa
tuvākas pazīmes nav izdibinātas, š. g.
februafa mēnesī dzīvoja Kuldīgā, Mālu
iela Ns 5, un ar š. g. 22. marta sprie-
dumu sodīts ar 1 dienu aresta.

Ikkufam, kam zināma Galiņa atraša-
nās vieta, pienākas to uzrādīt.

Ventspilī, 1924. g. 31. dec.
20187 Miertiesnesis (paraksts).

Ventspils 1. iet. miertleinesis,
uz krim. proc. lik 846. p. pamata,
meklē pie Skrundas pagasta Kuldīgas
apriņķa piederīgo Annu vāger, dzim.
27. martā 1901. g., kufas tēva vārds un
tuvākas pazīmes nav izdibinātas un tiek
apvainota pēc sodu lik. 574. p.

Ikkufam, kam zināma Švāger atra-
šanās vieta, pienākas to uzrādīt.

Švāger pie atrašanas ir apcietināma
un nogādājama miertiesneša rīcībā.

Ventspilī, 1924. g. 31. dec.
20188 Miertiesnesis fnarakstsl.

Ventspils 1. iec. miertiesnesis,
uz krim. proc. lik. 846. p. pamata,
meklē Polijas pava'stnieku Paveļu
Ivana d. Jachinoviču, 30 g. vecu,
kufa tuvākas pazīmes nav izdibinātas,
un apvainots par Teodoram Gutbergam
piederīga pulksteņa zādzību. '

Ikkufam, kam zināma Jachimoviča
atrašanas vieta, pienākas to uzrādīt.
Jachimovičs pie atrašanas ir apcieti-
nāms un nogādājams miertiesneša rī-
cība.

Ventspilī, 1924. g. 31. dec.
20203 Miertiesnesis (paraksts). Aizputes apr. pr-ka pal. par I. iec.

izsludina par neder., kā nozaud. uzturas
apl, izd. no iekšl. minist. pasu nod. ar
Nš 13652 uz Gotlība Heinricha d. Grau-
maņa v. 19677

Tukuma apriņķa pr-ka pal. 1. iecirk.
izsludina par neder, sekošus dokumentus:

1) pasi, izd. no Limbažu pag. valdes
ar Ns 670 uz Jāņa Kārlova v. (11705);

2) pasi, izd. no Lamiņu pag. valdes
ar Ns 205 uz Jāņa Kiršteina v. (llouO);

3) pasi, izd. no 1. iec. ar Ns 5423 uz
Mārtiņa Mierkalna v. (11625). 19469

Aizputes apr. pr-ka pal. par 2. iec.
izsludina par neder., kā nozaud. Latv.
iekšz. pasi ar Ns 134, izd. uz Annas
Ziņgis, dzim. Zundare v. no Bātes pag.
valdes 1920. g. 27. martā 1943-t

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par neder., kā nozaud. Latv iekšz
pasi, izd. no Dundagas pag. valdes
1920. g. 1. sept. ar Ns 2170 uz Almas
Alberta m. Piņķ v. 19507

Valmieras apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par neder., kā pazaud. Latv.
iekšz. pasi ar Ns 16 uz Kristīnes Bern-
harda m. Paegle v., izd. 11. martā
1920. g. no Valmieras apr. pr-ka pal.
3. iec. 19468: « '

Valkas apr. pr-ka 2. iec. paligs izslud.
par neder., kā nozaud. apakša minētos
dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi ar Ns 871, izd.
10. jun. 1921. g. no Adlienas pag. val-
des uz Annas Kazimira m. Kisel v.;

2) Latv. iekšz. pasi ar Ns 321, izd.
1920. g. no Stāmerienes pag. valdes uz
Jēkaba Otto d. Āboliņa v 19649

Rīgas pils. pol. 7. iec. pr-ks izsludina
kā neder, nozaud. kafakl apl. ar Ns 0117,
izd. pils. Jānim Silagailim, dziv. Avotu
ielā 45-12. 19647

Jelgavas apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par neder., kā nozaud. Latv. pasi,
izd. no Bukaišu pag. valdes 31. maijā
1920. g. ar Ns 391 uz Kristapa Jāņa d.
Nettenberga v. 1^436

Daugavpils pref. izsludina par neder.
Latv. pasi ar Ns 3710, izd. 3. dec.
1920. g. no Daugavpils pref. uz Ettas
Kovnator v., kā piet. par nozaudētu.

19683
Daugavpils pref. izsludina par nedeņ

atvaļin. apl. ar _Ns 18979, izd. 23. martā
1922. g. no jātn. pulka komand. uz
Ernesta Jāņa d. Štrigel v., kā pieteiktu
par nozaudētu. 19682

Rīgas pret. izsludina par nederīgu, kā
nozaud. gada uzturas apl. at Ns 10105,
izd. uz Dorofeja Ščemeleva v. 19595

Rīgas pref. izsludina par nederīgu, kā
nozaud. gada uzturas apl. ar Ns X 29357,
iZļi. uz Vitauta Mačulis v. 19596

Rīgas pils. pol. 7. iec. pr-ks izsludina
par neder, kafakl. apl. ar Ns 19884,
nozaud. no pils. Kārļa Lrīdes ? dzīv.
Gertrūdes ielā 62-44. 19597

Rīgas apr. Madlienas iec. pol. pr-ks
ar šo izsludina par neder., kā' nozaud.
kafakl. apl. ar Ns 840, izd. no 7. Siguldas
kājn. pulka komand. 30./1920. g. uz
Jūlija Eduarda Livina v. 19703

Rīgas pol. IX. iec. pr-ks izsludina par
neder, nozaud. no pils. Nikolaja "Sto-
lara kafakl. apl. Ns 8954, izd. 7. martā
1922. g. no 8. Daugavpils kājn. pulka
komand. 19648



Bolvu Iecirkņa policijas prlekin.
Ludzas apriņķī izsludina par nederīgiem
zemāk minētos nozaudētos dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Domopoles pag. valdes 20. februārī
1922. g. ar Nš 2193 uz Antona Pētefa
dēla Baranovska vardu; 2) zirga pasi,
izd. no Domopoles pag. valdes /. sept.
1920. g. ar Nš 118 uz Aloiza Staņislava
dēla Škapara v.; 3) Latvijas iekšzemes
pasi, izd. no Domopoles pag. valdes
23. novembrī 1923. g. ar Ns 3754 uz
Teklas Aluza m. Petuk v.; 4) zirga pasi,
izdotu no Domopoles pag. v. 7. sept.
1920. g. ar Ns 164 uz Jāņa Staņislava
dēla Svelpe v.; 5) zirga pasi, izdotu no
Domopoles pag. vaid. 7. okt. 1921. g.
ar 1598 uz z!igmaņa Jāņa_ d. Apšenieka
vārdu; 6) slimo kases gtāmatiņu, izdotu
no skolotāju un pašvaldības darbinieku
slimo kases Ludzas apr. 1. okt. 1923. g.
ar Nš 58 uz Kondrata Jāņa d. Ropša v.;
7) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Lipnas pag. valdes 13. sept. 1921. g.
Nš 1114/12749 uz Osvalda Otto Friča d.
Zariņa v.; 8) Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no Lipnas pag. valdes 8. jūnija
1921. g. ar Nš 839/11130 uz Elmāra
Jāņa d. Zvanītajā v,; 9) kafa klausības
apliecību, izd. no Ludzas kafa apriņķa
priekšnieka 23. maitā 1921. g. ar
2830 uz Jāņa Andreja d. Auziņa v.;
10) Latvijas iekšzemes pasi, ļzdotu no
Bolvu iec. pol. pr-ka 11. martā 1921. g.
ar Ns 4022/10817 uz Veronikas Jufa m.
Martuž v.; 11) Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no Domopoles pag. valdes 7. okt.
1922. g. ar Ns 3175 uz Edvera Jezupa
dēla Berkela v.; 12) Latvijas iekšzemes
pasi, izd. no Domopoles pag. valdes
27. aprilī 1922. g. ar Ns 2574 uz Jezupa
Staņislava d. Dundenieka v.; 13) zirga
pasi, izd. no Rozentovas pag. valdes
1920. g. ar Ns 687 uz Antona Kvetkova
vardu, pārrakstītu uz Jezupa Ādama d.
Ondrupa v.; 14) Latvijas iekšzem. pasi,
izd. no Domopoles pag. vaid. 27. sept.
1921. g. ar Ns 1811 uz Zalomona Kazi-
mira d. Galēja v.; 15) kafa atvaļinājuma
apliecību, izd. no 3. robežsargu pulka
komandiera 19. februārī 1921. g. ar
Ns 4181 uz Salimona Kazimira d. ualeja
vārdu; 16) Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no Bolvu pag. v. 1920. g, ar Ns 438684
uz Antona Jāņa d. Šmaukstela vardu;
17) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
bij. Tolkovas pag. valdes 17. oktobrī
1922. g. ar Ns6079 uz Pētefa Ivana d.
Buctiarinska v.; 18) kafaklausības apl.,
izdotu no Ludzas kafa apriņķa priekš-
nieka 6. oktobri 1924. g. ar Ns 18918
uz Pētefa Ivana d. Ivanova vārdu;
19) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Tolkovas pag. vaid. 17. okt. 1922. g. ar
Nš 6080 uz Ivana Nikifora d. Buctia-
rinska v.; ,2f) Latvijas iekšzemes pasi,
izd. ! no Bolvu pag. vaid. 27. janvaiī
1921. g. ar Nš 3416 6763 un kafaklaus.
apliecību, izd. no Ludzas kafa apriņķa
priekšnieka 23. maitā 1921. g. ar
Ns 2727 uz Andreja Timoteja d. Pota-
pova v.; 21) ķīlu zīmi, izdotu no Rīgas
pilsētas lombarda ar Ns C. 201296 m
Andreja Jufa d. Bagātais v.; 22) Latv.
iekšz. pasi, izd. no Bolvu pagasta vaid.
11. jūlijā 1924. g. ar Ns 8703 uz Pētefa
Semjenova v.; 23) Latvijas iekšz. pasi,
izdotu no Bolvu pag. valdes 11. jūlijā
1924. g. ar Ns 8704 uz Praskovijas
Semjenovas v.; 24) Latvijas iekšz. pasi,
izd. no Bolvu pag. vaid. 1924. g. ar
Nš 8705 uz Ustinijas Georgija m, Semje-
novas v.; 25) Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no Bolvu pag. valdes 7. augustā
1924. g. ar Ns 8751 uz Feodora Pētefa
dēla Semjenova v. 19470

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļas
izdevumā iznākusi grāmata

liti rijn saraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī" no
1923. g. 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Saraksts sastādīts pēc resoriem un priekš-
metiem alfabētiskā kārtībā, ar dažādiem

norādījumiem un atzīmēm.
Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. ist..
kur ari vienigi jāgriežas ar pieprasījumiem,
Maksa Ls 1.35, ar piešūt, pa pastu Ls 1.50.

Erberģes pag. valde ar šo izsludina
par neder. Latv. pasi, izd. no šis pag.
valdes 1921. g. 29. jun. ar Ns 735 uz
Zelmas Rudolia m. Neiman v. 16039

Rozbeķu pag. valde izslud. par neder,
nozaud. Latv. iekšz. pasi ar Nš 329, izd.
no šīs pag. valdes 26. jun. 1920. g. uz
Pētefa Jāņa d. Foguls v. 18795

Ļaudonas-Odzienas pag. valde izslud.
par neder., kā pazaud. Zirga pasi, izd.
no šīs pag. valdes 17. maijā 1920. g.
ar Ns 113 uz Augusta Andersona v.

19047
Ventspils pils. pol. 2. iec. pr-ks izslu-

dina par neder., kā nozaud. kafakl. apl.,
izd. no Ventspils kafa apr. pārvaldes
9. febr. 1921. g. ar Ns 50 Haimam
Soloma d. Glikmanim v. 19646

Stelpes pag. valde , Bauskas
izsludina par neder, nozaud. iekšz- **
izd. no Stelpes pag. valdes 192nPa
aprilī uz Katrines Butau v. ,'

Galvenā štāba sastādīūirns~^

Instrukcija
par darbību un darbvede

karaklausības lietās.
1923. g. izdevums.

Maksā: brošēts eksemplārs Ls nin
ar piesūtīšanu . . . . 079

Instrukcija
par karavīru atvaļināšan
no aktiva kafa dienesti
līdz turpmākam rīkojuma,
atvaļināto karavīru, rezer
vistu un zemessargu refl
straciju, kontroli un iesaiļ

sanu apmācībā.
Oficiāls ļzdevums 1924. g.

Maksa: brošēts eksemplārs Ls 140ar piesūtīšanu . . . , ļ
Dabūjamas

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.

Valmieras apr. priekšnieka
I. iec - kņa palīgs

izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) pasi ar Ns 925, izdotu no Ķieģeļu
pag. valdes 22. martā 1920. g. uz
Lienes Krišjāņa m. Pētersones v.;

2) pasi ar Ns 360, izd. no Valmieras
pils. pol. 11. februāri 1920. g. uz Annas
Jāņa m. Mitkov v.;

3) pasi ar Nš 69, izdotu no Dauguļu
pagasta valdes 24. _ februārī 1920. g. uz
Kārļa Pētefa d. Pēteisona v.;

4) pasi at Ns 259, _ izdotu no Koku
pag. valdes 19. martā 1920. g. uz Pau-
līnes Kārļa m. Liepiņ v.;^

5) pasi ar Nš 904, izdotu no Valmieras
pils. pol. 17. februārī 1920. g. uz Emmas
Indriķa m. Igaun, dzim. Ceis, v.;

6) pasi ar Ns 2535, izdotu _ no Val-
mieras pils. policijas 16. marta 1920. g.
uz Emmas Antona m. Btaman v.;

7) pasi ar Ns 2120, izd. no Valmieras
pils. pol. 5. martā 1920. g. uz Jūlijas
Krišjāņa m. Opman, dzim. Lūs, v.;

8) pasi ar Ns 695, izd. no Valmieras
pils. pol. 14. februāri 192J. g. uz Kri-
stīnes Bertas Kārļa m. Švarcbach v.;

9) pasi ar Ns 909, izdotu no Val-
mieras pag. valdes 14. apr. 1920. g. uz
Līzes Jēkaba m. Kocer v.;

10) pasi ar Ns 1504, izdotu no Dikļu
pagasta valdes 25. jūnijā 1923. g. uz
Minnas Pētefa m. Buša v.;

11) kafaklaus. apliecibu ar Ns 1276,
izdotu no 5. Cēsu kajn. pulka k-ra
22. februārī 1921. g. uz Alberta Mārča
dēla Rudziša v. 19694

Rīgas pol. 9. iec. priekšn.
izsludina par nederīgu kafaklausības
apliecības dublikātu, izdotu no Rīgas
kafa apriņķa priekšnieka 27. martā
1923. g. ar Nš 44258 uz Pētera Kon-
stantīna d. Pavlova v., dzim. 27. iebr.
1897. g, _ jo min. Pavlovs ziņojis iecirknī
par minētās apliec, nozaudēšenu. 20095

Michalovas pagasta valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus:

1) kafa klausības apliecību, izdotu no
Ludzas kafa apr. pr-ka _1921. g. 21. jun.
Ns 6648 uz līdz turpmākam rīkojumam
atvaļinātā Donata Salimona d. Rubuļ
(Zlvdņa) vārdu;

2) kafa klausības apliecību, izdotu no
2. Robežsarga pulka komandiera 1921. g.
23. maijā Nš 7710 _ uz līdz turpmākam
rīkojumam atvaļinātā Boleslava Viktora d.
Pirog vārdu, dzim. 1896. g.;

3) kafa klausības apliecību, izdotu
no 5. Cēsu pulka 1921. g. 8. aprilī
Ns 3195 uz līdz turpmākam rīkojamam
atvaļinātam Nikolajam Feodora d. Alek-
sejevam;

4) kafa klausības apliecību, izdotu no
Ludzas kafa apr. pr-ka 1923. g. 27. febr.
Ns 13196 uz līdz turpmākam rīkojumam
atvaļinātam Konstantīnam Stepana d.
Babris, dzim. 1893. g.;

Pamats: instrukcija par atvaļināto
karevju reģistrēšanu p. 48 un pieteikumi
par nozaudēšanu un

5) māju grāmatu, izdotu no Ludzas
apr. pr-ka pal. I. iec. uz Jakuču sādžas
mājīpašnieka Fadeja Michaila e. Mi-
chailova vārdu. 19451

Koku pagvalde at šo izsludina par
nederīgu ka pazaudētu Latvijas ienš-
zemes pasi Ns 1003 uz Mildas Jāņa m.
Belov vārdu, izd. no min. pag. valdes
9. augusta 1921. g. 19449

Rīgas pilsētas policijas VIL iec. pr-ks
izsludina par nederīgu kafa klausības
apliecību Ns5743 , nozaudētu no Alfrēda
Volmara, dzīv. Ādmiņu ielā l]t —4.

20450
Rīgas pilsētas policijas VIL iec. pr-ks

izsludina par nederīgu kara klausības
apliecību Ns 2532, nozaudētu no Bern-
harda Pairta, dzīv. Dzirnavu ielā 84—73

20547
Rīgas pilsētas policijas VIL iec. pr-ks

izšūdina par nederīgu kara klausības
apliecibu Ns 4428 nozaudētu no Romāna
Keršinski-Keršis, dzīv. Gertrud ielā
46-27. 20451

Rīgas pilsētas policijas VII. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu kara klausības
apliecību (Ns nav zināms), nozaudētu no
Ernesta Rumkalna, dzīv. Lāčplēša ielā
70b—10. 19989

Rīgas pilsētas policijas VIL iec. pr-ks
izsludina par nederīgu kara klausības
apliecību, izd. 6. jun. 1924. g. Ns 9063,
Šloma Haima d. Goidonam, kūja pie-
teikta par nozaudētu. 19988

Rīgas pilsētas policijas VIL iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudētu kara
klausības apliecibu, izd. no Rīgas pils.
komand. Ns 9285, uz Rūdolfa Gailīša v.,
dzīv. Stabu ielā 95-9. 20892

Stukmaņu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ns 236, izd. 20. martā 1920. gadā
no Stukmaņu pagasta valdes uz Volde-
mara Paula Andreja d. Upits v. 18922

Vējavas pag. valde, Cēsu apr., izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 406, izdotu no Vējavas
pag. valdes 13. sept. 1921. g. uz Jāņa
Reingolda Jāņa d. Reinsona v. 10458

Katvaru pag. valde izsludina par
neder, zirga pasi uz Krišjāņa Priedis v.,
izd. no Limbažu pils. valdes 20. janv.
1920. g. ar Ns 18. 19043

Bornes pag valde izsludina par nedēt,
nozaud. karakl. apl., izd. no Jaunjel-
gavas-llukstes kara apr. f>r-ka 7. martā
1923. g. ar Ns 11585 uz Pētera Pētera
d. Lukaševič v. 18909

Jaunpagasta pag. vai de ar šo izslud
par neder., kā nozaud. Latv. iekšz. pasi,
izd. no Talsu pils. pol. pr-ka 17. maijā
1920. g. at Ns 1716 uz Emmas Hein-

richa m. Bolstein v. 18912

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošus kodifikacijas izde-
vumus :

Noteikumi par strādnieku un
citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos

(1922. g. izd.)
btoš. Ls 0,50, ar pies. Ls 0,70.

Kriminālprocesa likumi
Vispārēji noteikumi un I. grāmata

(tiesāšanas kārtība miertiesās)
(1922. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,80
'es. , 1,60, , , , 1,90.
Civilprocesa likumi

Vispārēji noteikumi un I. grāmata
(tiesāšanas kārtība miertiesās)

(1923. g. izd.)
btoš. Ls 0,90, at pies. Ls 1,12
ies. , 1,90, . , , 2,20.

Tiesu iekārtas likumi
(1924. g. izd.)

btoš. Ls 1,60, at pies. Ls 1,85
ies. „ 2,80, , , „ 3,15.
Pagasttiesu likumi

(1924. g. izd.)
broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,80
ies. . 1,60, _, , , 1,90.

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.
Iespiesti Valsts tipogrtiijā.

Liepājas apr. pr-ka 1. iec. pal. izsludina
par nederīgiem, ka nozaudētus sekošus
dokumentus:

zirgu pases:
1) Ns 718, izd. no Durbes pilsētas

valdes 1922. g. uz Dāvida Frišmana v.;
2) Ns 11, izd. no Durbes pag. valdes

1924. g. uz Dāvida Frišmana v.;
3) Ns263, 123,461 uz Trīnes un Mār-

tiņa Makbetu vārdiem, izd. no Talsu
pag. valdes 1923. g.

iekšzemes pases:
4) Ns 13725, izd. no viņa uz Miķeļa

Lizes d. Reinholda vardu;.
5) Ns 12308, izdno viņa uz Uves

Andreja m. Orbe vardu;
6) .Nš 13143, izd. no viņa uz Kārļa

Anša d. Liepiņa vardu. 19471

Kursīšu pag. valde izsludina par ne-
derīgam sekošus par zudušam pieteiktas
Latv. iekšzemes pases:

1) izd. no Kursišu pag. valdes 15. apr.
1920. g. Ne 1070 uz Paulines Kriša m.
Zulps, dzim. Muškarat v.;

2) izd. no Kursīšu pag. valdes 12. apr.
192u. g.Ns 551 uz Bertas Kristapa m.
Zīlites vardu un

3) izd. no Kursīšu pag. valdes 4. maijā
1920. g. Ns_ 1309 uz Friča Friča d.
Burķevica vardu. 19044

lijauiBiPPliiiiJiii
izmītas no norēķina pot XXIII. mm. 1923.ļZU

(no 1. jūlija 1923. g. līdz 30. jūnijam 1924. g.)
Ienākums. Ls Ls

Kopējais ienākums par izgatavotu papīru 1,195,8081

Izdevums.
Materiāli priekš izgatavošanas 674,451.93
Strādn. un kalpotāju algas, tirdzn. izdevumi , medika-

menti un citi izdev. dažādi remonti 375,809.71
Apdrošināšana, procentes, zīmognodokli un nodokļi . 123,364.78
Daž. zaudējumi no pag. gada 2,883.20 1,176,509i
Kopējās peļņas ienākums 7T" 19,298i
Saskaņā ar kopējās akcionāru sapulces nolēmuma '

16. dec. _ nolemts priekš norakstījumiem (amortizā-
cijas) pārvest . . . . 30,563.98 30,563i

Atlik. zaudējumu pievienot nak. gad 11,2$

ttilanee uz 30. jūniju 192%. ģ.
Aktiva.

Nekustamie īpašumi, ūdens spēks, dambis un kanalis,
.Stūres" mājas, pievedceļš 233 524.54

Mašinas un aparāti, elektr. iekārtas, mājas '
inventārs,

kūts inventārs . . 483,838.39
Kase, vertspapifi un vekseļi 23477.32
Debitori un valdes ieķīlājums 276577i90
Krājumā (dažādi materiāli un malka) ...!""' 937 674 96
Zaudējuma pārnesums '

.
'
.
'
. ' 11,265.29 1,966,3$

P a s i v ā.
Kapitāli: pamata 1400 akcijās . . . 1280 000rezerves . '. '. '

. '. '. '
. ' 9L383. 'lOamortizācijas . 115 920 12

Kreditori,obligācijas un ieķīlājums .. '.., '' \ 460623 —Pienākošas dividendes un tantjemas ...,. * ' ' 18,' 432!l8 ] 966,35*

izvilkums no kopējās sapulces protokola
Kopēja sapulce noturēta 16. decembrī 1924. g vienbalsīgi nolēma:

1 Apstiprināt norēķinu par 1923./1924. g. un bilanci uz 30. jūniju «8ļļun budžetu par 1924./20_g (Fabrikas uzlabošana caur mašinu jauniegādājiflļj
2. Pec pieņemtas kārtas izstājušo direktora Jēkaba Hofīa kunga un dir. »

barona Hartviga Bistrama kunga vietā, valde vienbalsīgi ievēl atkal abus m"*
kungus savos līdzšinējos amatos.

3. Akciju kapita'.a palielināšana caur jaunu emisiju no Ls 424,000.-
L9410 Valdes direktors-

Latvijas akcija *lta JElli"
Bilance uz 30. septembri 1924. g.

A k t i v s. Ls Pasīvs.- j,s
Kase 23,904.43 Akciju kapitāls 50,000-
Banka 4,266.87 Rezerves kapitāls . . . 1,0001-.
Vekseļi 41,552.55 Amortizācijas kapitāls . 2,0124
Debitori 97,577.51 Siemens-Schuckert Werke ,
Drošības nauda ... . 4,114.64 Berlīne 254,268.S
Preces 149,565.14 Kreditori 2,4021
Inventārs 8,049.22 Avansi 321.9
Pārejošas sumas .... 1,326.31 Zaudējumu nodrošināšanas
Siemens-Schuckert Wetke, rezerve 1,536.2

Betlinē ....... 1,500.— Dividende par 1923./24. g. 2,000.-
Pārejošas sumas . . . 17,838,8
Peļņas atlikums 476.

331,8*6.67! 331,8561

Geimas un zaudējumu feonti
par 1923./24. operāciju gadu.

Debets. Kredīts.
Norakstījumi no precēm . 2,933.73 Peļņas atlikums no 1922/23.
Norakstījumi no apšauba- operācijas gada . . . 290.3

miem debitoriem . 1,536.23 Peļņa no pārdotam precēm 41,615.4
Norakstījumi no inventāra 1,873.92 Peļņa no procentiem . '" 167.31
Norakstījumi uz rezerves Peļņa no SSW. Berline,

kapitālu . 565.35 provĪ2ijas 67,079.7i
Nor-kstījumi dividendei 2,000.— - /
Vispārēji tirdzniecības izde- /

vumi . ... 93,27287 /
Nodokļi valstij un paš- /

valdībai ... . 902.14 /
Nodokļi valstij un paš- /

valdībai 282.82 /
Provīzija 1,686.91 /
Kursu starpība . ... 3,622.44 /
Tīras peļņas atlikums- . 476.49 /

1
109,152.90 ' 109,15230

19127
~~

ValdēT

Auces virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

9. martā 1925. g. Lielauces pagasta valdes telpās,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita:
I. Lielauces iecirkņa mežniecības — Lielauces, Stirnas, Upesmuižas, Reņģes,

Stūru un Sirmele^ novados, pivisam 39 vienibas, _vertība no Ls 44—1493.
V. lies iecitkņa mežniecības — Ciroles, lies, Slagūnes un Annas novados,

pavisam 39 vienības, vērtībā no Ls 32—1570.

12. martā 1925. g. Bikstu pagasta valdes telpās:

II. Bikstu iecirkņa mežniecibas —_ Upes, Blīdenes, Bikstu , Grenču un
Arišu novados, pavisam 70 vienības, vērtība no Ls 4—1051.

III. Annas iecirkņa mežniecības — Annas, Lielbērzes, Slagūnes un Bērz-
beķes novados, pavisam 15 vienības, vertiba no Ls 14—1047.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuļas iemaksās
izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētas sumas, kura pec nosolīšanas
jāpapildina lidz 10o/° no pilnas nosolītas sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesibas noņemt no izsoles izsludinātas vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
21045 Auce? virsmežni*c ba.

Alūksnes virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
Alsviķos virsmežniecibas kancleja, 1925. g. 23. februārī

vēla gāztus,' kaltušos un seRuestrētus meža materiālus:
I iecirkņa mežniecības — pie Vaidavas stacijas uz Driķīša zemes un Jaun-

laicenes " novadā, pavisam 4 vienības, vērtība ņo Ļs 7-332.
III. iecirkņa mežniecības — Korvas un Alsviķa novados, pavisam 9 vienības ,

Vertlba
IV°iecirkņa mežniecības — Kolberga muižā 2 vēja dzirnavu rati vērtībā Ls 10.

1925. g. 9. martā, augošu mežu:

II iecirkņa mežniecības — Romeskalna novadā, 1 vienība vērtībā Ls 385.
Iii. iecirkņa mežniecības — Alsviķa novada 6 vienības, vērtība noLs 129—1001.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pjelaidīs personas, kuras iemaksās

izsoles komisijai 10° o drošības naudas no novērtētas sumas, kura pie nosolišanas
jāpapildina lidz 10»/o no* pilnas nosolītas sumas

Virsmežniecība patur sev tiesibas noņemt no izsoles izsludinātas vienības
pēc saviem ieskatiem. ...— ... * ? ?

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežziņiem.

Alsviķos, 1925. g. 5. iebruarī. J* 1589.

21044 Alūksnes vi smežniecība.
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