
Valsts tipogrāfija
lūdz savus god. pasūtītājus: valsts iestādes un amatu personas, kuru rēķini pai

tekošo gadu par «Valdībss Vēstnesi", par sludinājumiem un citiem iespiedumu
darbiem vēl nebūtu nokārtoti, izdarīt to visdrīzākā laikā un nekādā zinā vēlāk

Kā Odi šā mēneša beigām — iemaksājot attiecīgas sumas vietējā Latvijas bankas
kasē uz tipograiijas tekoša rēķina Na 832 vai ari piesūtot tās tieši valsts tipograiijai.

Rīkojums par mežu izpirkšanas nomaksas
un operāciju termiņa pagarināšanu.

Darba ministrijas rīkojums par fabriku
rūpniecības darba aizsardzības no-
teikumu attiecinās >nu uz amatniecības
darbnīcām un iestādēm.

Valdības rīkojumi un pavēles

Darba ministrijas rīkojums
par fabriku rūpniecības darba

aizsardzības noteikumu attiecinā-
šanu uz amatniecības darbnīcām

un iestādēm.
Rūpniecības darba likuma (Lik. kop.

XI. sējums, 2. daļa, 1913. g izd.) 7—41,
88-114, 212-214 un 225—227 pantos
paredzētos noteikumus attiecināt uz
amatniecības darbnīcām un iestā-
dēm, ja viņās nodarbina ne mazāk par
trim algotiem strādniekiem un kalpotā-
jiem (ieskaitot mācekļus un kantora per-
sonālu). Ar šī rīkojuma spēkā stāšaaos
atcelts darba ministrijas 1920 g. 15, de-
cembra rīkojums Ns 49250 (1920. g.
.Valdības Vēstneša" 293. numurā).
Pamats Rūpniecības darba likuma

1. pants un 116. panta 1. punkts
un 1919. g. 16. jūlija likuma kār-
tībā izdoto „Pārgrozīfumu uu pa-
pildinājumu rūpniecības darba li-
kurrā" VI. daļa (1922. g. lik. kop. 27).

Rīgā, 1925. g. 11. martā. Ns 50173.

Darba ministrs A. Krieviņš.
Darba aizsardzības departamenta

direktors Fr. Roze.
Vecākais darba inspektors L. Vējiņš

Rīkojums.
Ievērojot šī gada ārkārtīgos klimatiskos

apstākļus, kuri atstājuši nelabvēlīgu
iespaidu uz mežu izmantošanas darbiem,
ļjn pamatodamies uz ministru kabineta
sg- 10. marta lēmumu, uzdodu:

1) visām meža operācijām kā pēc
līgumiem, tā ari izdotām biļetēm
vai izvešanas atļaujām, kuru ter-
miņi izbeidzas š. g. pavasari, dot
pagarinājumus līdz 1926. gada
1. maijam, neņemot parastos soda
/o par operācijas pagarināšanu;

2) Pagarinājumus naudas nemaksām,
kūjām šinī pavasarī notek termiņi,
dot līdz 1926.g. 15. martam, ņemot
soda naudu 7°/° apmērā mēnesi
P« faktisko pagarināšanas laiku,
skaitot katru iesāktu mēnesi par
pilnu;

' dēl Pagarinājumiem kā operācijas
termi ņam, tā ari naudas nomaksai
iesniedzami attiecīgiem virsmež-
ziņiem rakstiski lūgumi līdz š g.
15aprilim;

' Pagarinājumus operācijām par ku-
ram nav slēgti līgumi, dod mež-
21" uz mutisku pieprasījumu;

) atļautie pagarinājumi atzīmējami
Parastā kārtībā uz līgumiem un at-
Vec'giem meža materiālu izsnieg-
sanas dokumentiem;

'Jļaujas materiālu aizvešanai do-
larņas tikai pēc pilnīgas visu
rceza materiālu samaksas vai pret
ļ-atvijas bankas garantiju uz no-
likumiem, minētiem šī rīkojuma
L Pantā

Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa
izsludināšanas dienu.

Rīgā, 1925. g. 12. maitā. Ns 38211.

Zemkopības ministrs M. Gailīts.
Mežu departamenta direktors

K.Me 1 d e r s.

Valdības iestāžu paziņojumi

Papildinājums tirgu saraksta
Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-

taments paziņo, ka iekšlietu ministrs ar
š. g. 7. marta rezolūcija ir atļāvis noturēt
K r u s t p i 1 s pilsētā sekošusgada tirgus:

1) februāra mēneša pirmā otrdienā,
2) 2. maijā — lopu tirgu,
3) jūnija mēneša trešā otrdienā,
4) augusta mēneša pirmā otrdienā,
5) 2. novembrī — lopu tirgu,
6) 5. decembrī.

Rīgā, 1925. g. 11. martā. Ns 101939.
Pašvaldības departamenta

vicedirektors P. Radziņš
Nodaļas vadītājs R. Ķelle.

Pasta ziņas.
Atklātas pasa palīga nodaļas: 1) visāda

veida pasta sūtījumiem Vārmes pag.,
valdē, Kuldīgas apr. un 2) vienkāršu un
ierakstītu sūtījumu pieņemšanai un iz-
došanai Ap šciemā, Tukama apr.,
Šlokēnbekas pagastā.

Elstes pasta palīga nodaļā iekārtotas
visas pasta operācijas.

Slēgta pasta palīga nodaļa Purvmalas
dzelzsceļu stacijā.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 200.

(1. turpinājums un beigas.)
12555. Oga, Pēters Andreja d, 29-g.

vecs, atvaļināts seržants-feldšer?, viņš
dzīvojis Valmieras apr., Ternejas pag.,
un Valkas apr. Omuļu pag, 1921.. 1922.
un 1924. gado? un 1924. g 22. dec
aizgājis uz Rīgu, bet nav atrasts (tuvāku
ziņu nav). — Tukuma iec miertiesneša
1925. g. 31. janv. raksts NsK. 6 (13-11-25),
apv. par zādzību Tukumā 1921. g. —
Pazinot dzīves vietu.

12556. Orlova, Praskovja Jāņa m,
pied pie Ludzas apr, Gavru pag. (tuvāku
ziņu nav). — Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 7. iec. miertiesneša 1925. g.
6. febr. raksts N? 349 (17-11-25), apv.
sod. lik. 581. p. — Paziņot dzīves vietu.

12557. Pertnik-Gromovs, Sava Jekima
d., 18 līdz 19 g. vecs, agrāk dzīv. Rīgā,
Katoļu ielā JSTe 56, dz. 61. — Rēzeknes
pilsētas policijas priekšnieka 1925. g.
18. janv. raksts Ns 15/11 (365-24-XI), no
augusta mēneša 1924. g. bez vests no-
zudis. — Paziņot meklētājam.

12558. Poga, Rūdolfs Jāņa d., 25 g.
vecs, piederīgs pie Rīgas apriņķa, Salas
pagasta. — Latgales apgabaltiesas Ludzas
apriņķa 7. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
6. februāra raksts Ns 379 (19-1125), ap-
vainots aod. lik. 262. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12559. Pachomovs, Jefims Nikolaja d.,
21 g. vecs, piederīgs pie Ludzas apriņķa,
Višgorodas pagasta, Novošanu ciema. —
Latgales apgabaltiesas Ludzas apriņķa
7 iecirkņa miertiesneša 1925. g. 5. fe-
bruāra raksts Ns 357 (19-11-25), sodīts

uz sod. lik. 138. p. ar Ls 10,— vai
3 dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu.

12560 Pelsiņš, Izracis Leiba d., 47 g.
v., bij. Krievijas pavalstnieks, agrāk dzīv.
Daugavpilī, patversmē. — Rīgas pefek-
turas 3. nodaļas 1925. g. 9. februāra
raksts Ns 168/24 (1911-25), sodīts no
Rīgas prefekta ar Ls 20 vai 7 dienām
aresta. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

12561. Pilsnenieks, Viktors Jāņa d.,
vecums nav zināms, Latvijas pavalst-
nieks, agrāk dzīvojis Rīgā, 1 Bišu ielā
Ns 13, dz. 4. — Rīgas prefektūras 3. no-
daļas 1925. g. 20. janvāra raksts
Ns 8964/23 (31-1-25), sodīts no iekšlietu
ministrijas ar 10.000 rbļ. par slepenu
degvīna izgatavošanu. — Paziņot pref.
3. nodaļai.

12562. Plociņš, Augusts Jāzepa dēls,
29 g. vecs, piederīgs un dzīvojis Dau-
gavpils apr.ņķī, Krāslavas pagastā. —
Daugavpils apriņķa priekšnieka lēmums
Ns 3171 IU/1070 (17-11-25), sod. par pa-
rādīšanos dzērumā ar 10 latiem vai
5 dienām aresta. — Izpildīt lēmumu un
ziņot meklētājam.

12563. Rugins, Oskars Mārtiņa dēls,
27 g. vecs, pied. pie Ezeres pag., Kul-
dīgas apr, gleznotājs, agrāk dzīv. Rīgā,
pase izdota no Rīgas preīekturos 1921. g.
2. februārī Ns 157663. — Rīgas apriņķa
2. iec. miertiesneša 1925. g. 6. februāra
raksts Ns 494 (207-23-VI), apv. sod. lik.
574. p. 1. d, — Apcietināt un nosūtīt
ivļek!č,i3j;i rīcībā,

12564. Ramuls, Leonards Ludviga 4,
27 g. v., latvietis, luterticīgs, nepre-
cējies, mašinists, pied. pie Daugavpils
apriņķa, Krāslavas pilsētas, 1925. g.
janvāri dzīv. Rīgā, Sarkandaugavā,
Aptieku ielā Ns 40, dz. 8. — Valkas
apr. 4. iec. miertiesneša 1925. g. 3 febr.
raksts Ns 78 (16-11-25), apv. uz sod. lik.
262. p. 1. d. pamata — Ņemt parakstu
par dzīves vietas nemainīšanu.

12565. Raudzeps, Pāvils Nikolaja d,
dzim. 1895. g., agrāk dzīv. Rīgā,
Ģertrūdes ielā Ns 92, dz. 3. — Rīgas
policijas 3 iecirkņa priekšnieka 1925. g.
4. febr. raksts Ns 3022 (16-11-25), apv.
par karaklausības likuma neievērošanu.
— Paziņot dzīves vietu.

12566. Reņģe, Jūlijs Jāņa d., 25 g. v.,
Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīv. Rīgā,
Blaumaņa ielā Ns 13, dz. 3. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925 g 2. febru
ara raksts Ns 10089 (16-11 25), sodīts no
prefekta ar Ls 70 vai 14 dienām aresta.
— Paziņot pref. 3. nodaļai.

12567.Romanovskis,Zigismunds Ādama
d., 47 g. v., pied. pie Rēzeknes apriņķa,
Varakļānu miesta. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr, 7. iecirkņa mierties-
neša 1925. g. 5. februāra raksts Ns 362
('19-11 25), apv. uz sodu lik. 262. p., sod.
ar Ls 25 vai 1 ned. aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

12568. Rudzīts, Kārlis Mārtiņa d,
48 g. vecs, pase izdota 1923. gadā no
Rīgas prefektūras zem Ns.131543, agrāk
dzīv. Rīgā, Čiekurkaloā, I. linijā Ns 26,
dz. 4. — Jelgavas pilsētas iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 29. janvāra raksts
Ns 936 (164-24-DC), apv. uz sod. lik.
262. p. — Paziņot dzīves vietu.

12569. Rozenieks, Viktors Pētera d.,
45 g. vecs, latvietis, katoļticīgs, pied.
pie Domopoles pag., Ludzas apr, agrāk
dzīv. Domopoles pag. Polinu ciemā. —
Latgales apgabaltiesas Ludzas apr. 6.
iec miertiesneša 1925. g. 28. janvāra
raksts Ns 96 (16-11-25), apv. uz sod. lik.
51. p. un 581. p. I. d. pamata. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12570. Rorenieks, Jānis Viktora d.,
10 g. v., latvietis, pied. pie Domopoles
pag., Ludzas apr., agrāk dzīv. Domopo-
les pag. un Posines pag. — Latgales ap-
gabaltiesas Ludzas apr. 6. iec. mierties-
neša ; 1925. g. 28, janvāra raksts Ns 96
(*.6-II 25), apv. uz sodu lik. 51. p. un

581. p. 1. d. pamata. — Paziņot dzīves
vietu.

12571. Rumpeters, Nikolajs Borisa d ,
dzim. 1893. g. 28. februārī, pied. pie
Ikšķiles, agrāk dzīv. Rīgā, Ventspilsielā
Ns 8, latvietis, pareizticīgs, neprecējies,
Latvijas pase izdota no Rīgas prefektū-
ras 1923. g. 12. oktobri zem Ns 233703.
— Rīgas policijas 11. iecirkņa priekš-
nieka 1925. g. 9. februāra raksts Ns29)56
(18-11-25), tiek meklēts saskaņā ar Rīgas
pilsētas 9. iec. miertiesneša 1924 g.
31. decembra rakstu zem Ns 1061, viņa
sodīšanas lietā. — Paziņot dzīves vietu.

12572. Roze, Gotfrīds Ernsta d„ 19 g.
vecs, piederīgs pie Remtes pagasta, Tu-
kuma apriņķa, agrāk dzīvojis turpat,
.Skrundu" mājās un Blīdenes pagasta
Tukuma apriņķi vēja dzirnavās. — Auces
iecirkņa miertiesneša 1925. g. 5. februāra
raksts Ns 18 (18-11-25), apvainots sod.
lik. 581. p. — Nodot policijas uzrau-
dzībā, paziņojot adresi-

12573. Reis, Pēteris Jāņa d., 73 g.
vecs, piederīgs pie Rīgas pilsētas. —-
Latgales apgabaltiesas Ludzas apriņķa
7. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 6. fe-
bruāra raksts . Ns 350 (18-11-25), apvainots
sod. lik. 591. p. — Apcietināt un no-
sūtīt meklētāja rīcībā.

12574. Rilski, Pāvils Jāņa d., 63gad.
vecs, piederīgs pie Rēzeknes apr., Rozen-
muižas pag. — I atgalēs apgabaltiesas
Ludzas apr. 7. iec. miertiesn. 1925. g.

.6. februāra raksts Ns 3-1 i (18-11-25), apv.
sod. lik. 581. p. — Paziņot dzīves vietu.

12575. Zingelmans, Valters Jāņa (Jo-
hanna) d, apmēram 22 gadus vecs, Vā-
cijas pavalstnieks, agrāk dzīvojis Liepājā,
Lilienfelda ielā Ns 18 uz Vācijas 192i*. g.
Klaipēdā izdotās pasi Ns 292 un uz Lat-
vijas konsula Berlīnē 1923. g. 24 no-
vembra vizas Ns 7782. — Liepājas ap-
gabaltiesas prokurora 1925. g. 19 jan-
vāra raksts Ns 141 (23 1-24), apvainots
sod. lik. 574. p. 2. d. un 440. p. — Pa-
ziņot meklētājam.

12576. . Stanevičs-Stonkevičs, Nikolajs
Kārļa d., 14 g v, maza auguma, ģīmis
apaļš, acis zilas, mati un uzacis pelēki
iedzelteni (sodīts ari no Rīgas 13. iec.
miertiesneša ar 1924. g. 19. septembra
spriedumu kā Jēkabs Kārļa d. Purits,
kur/š vārds no viņa bēgšanas laika pie-
savināts. — Iekšlietu ministrijas nepiln-
gadīgo zemkopības ua amatniecības ko-
lonijas diektora 1925. g. 27. janvāra
raksts Ne 1337 (13 II 25), 1925. g. 23.
janvārī izbidzis no kolonijas.- — lievie-
tot atpakaļ kolonijā.

12577. Zalmanovič, Ābrams Fiselad.,
pēc ievāktām ziņām czīv.jot Rīgā, Avotu
ielā Ns 60, dz 13. — Bauskas apriņķa
priekšnieka palīga I. iec. 19i'5. g. 31. janv.
raksts Ns 5859 11-24. (14-1125), izdota
Latvijas pase zem Ns 1783 bez vecuma
un piederības apliecībām. — Atrašanas
gadījumā pieprasīt p ederības un vecuma
apliecības, kuj-as piesūtāmas meklētājam.

12578. Zalmanovič, Haja Zalmana m.,
pec ievāktām ziņām dzīvojot .<jlgā, Avotu
ielā Ns 60, dz. 13. — Bauskas apr.
priekšn. palīga 1. iec. 1925 g. 31. janv.
raksts Ns 5859/11-24 (14-11-25), izdota
Latvijas pase Ns 1784, bez vecuma un
piederības apliecībām. — Atrašanas ga-
dījumā pieprasīt piederības ua vecuma
apliecības, kuras piesūtāmas meklētājam.

12579. Salmanovi-, Helene Ferdinanda
m , 23 g. vecs, poliete, katoļticīga, ne-
pre ejuses, agrāk dzīv. Daugavpili kā
kalpone. — Latgales apgabaltiesas Dau-
gavpils apr. 2. iec. miertiesneša 1925. g.
31. janv. raksts Ns 247-24 <535-24-XlI),
apv. sod lik 58L p. 1. d. — Apcietijāt,
ievietot cietumā, par ko paziņot meklē-
tajam.

12580. Zeliks, Konstantīns Kārļa d.,
dzim. 1894. g., pied. pie Valkas apr.,
Vecgulbenes pag., pēdējā dzīves vieta
Korvas pag., Korvas muižā. — Latgales
apgabaltiesas Daugavpils apr. 4. iec

Miku par .Valdības Vēstnell* sikot no 1. Janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:

Par i mēnesi • 1 lats 50 lant.

piesūtot mājā un pa pasta:
p.( l mēnesi 1 lats 80 aant.

par atseviSķu numuru: saņemot
ekspedīcijā — . 6 .

pie atkalpārdevējiem . . . . — . 7 .
_^«™—«—??—?——?—•?—??——?. ii

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī Ns3. Tel. Ns 9-89
Runas stundas so 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienasun svētkudienas

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

?

Sludinājumu maksa:
a) Uesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlrām rindiņām 3 lat. 60 sarit.
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu 0> BI obligat. sludin.) . — , 20 .



miertiesneša 1925. g. 5. februāra raksts

Ns 14 (365 24-XI), apv. sod. lik. 581. p.
1. d. un 49. p. — Ņemt parakstu par
dzīves vietas nemainīšanu, par ko pazi-
ņot meklētājam. .

12581. Šiliņš, Pēteris-Adolfš Gustava
dēls, 31 g. vecs, pied. pie Dreiliņu pag.
Rīgas apriņķa. — Rīgas 6. iec. mierties-
neša 1925. ģ. 28. janvāra raksts Ns49
<544-24-XII), apv. uz sod. lik. 51. un
581. p. 2. d. pamata. — Paziņot dzīves

> vietu.
12582. Zīdans, Alfrēds Jura d.,

25 g. v, Latvijas pilsonis, agrāk dzīv.
Rīgā, Marijas ielā Ns 125, dz. 6. —
Rīgas 2. iec. miertiesneša 1925. g.
3t. janv. raksts Ns 995 24. (16-11-25),
apv. uz sod. lik. 262. p. 1. d. p. —
Paziņot dzīves vietu.

12583. Steinbergs, agrāk nodarbojies
uz zēģellaivas Rīgas jūras līcī (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas 4. iec. miertiesneša
1925. g. 28 janv. raksts Ns 49 (13-11-25),

apv. uz sod. lik. 51. un 581. p. 2. d. —
Paziņot dzīves vietu.

12584. Šiliņš, Fricis Andreja d.,
46 g. v, pase izdota no Lēdurgas pag.
valdes 1920 g. 30. martā zem Ns 110.
— Rīgas apr. 2. iec. miertiesneša
1925. g. 29. janvāra raksts Na 355

(13-11-25), apv. uz sod. lik 177. p. —
Paziņot dzīves vietu.

12585. Sinakovs, Grigorijs Sergeja d.,
dzim. 1901. g. (tuvāku ziņu nav). —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
2. februāra raksts Ns 174 (13 11-25), nav
tiesības uzturēties Rīgā un Liepājā, dzīv.
vietu izvēlējies Krustpilī, bet tur nav
ieradies. —- Paziņot pref. 3. nodaļai.

12586. Siksne, dzim. Rankenberg,
Hildegarde Kārļa m., apm. 31 g. veca,
pied. pie Liepājas pilsētas, vāciete, luter-
ticīga, vidēja auguma, gaišiem matiem,
lielām zilām acīm un tumšām uzacīm,
agrāk dz v. Liepājā, Vecā Jūrmalas ielā
Ns 9. — Liepājas apgabaltiesas prokurora
1925. g. 31. janvāra raksts Ns 581

(303/a-24-X), apv. uz sod. lik. 574. p.
2. d. p.—Apcietināt un ziņot meklētājam.

12587. Zongevičs, Fricis Friča dēls,
vecums nav zināms, dzimis Tukuma ap-
riņķī, Bikstu pagasta .Pavaru" mājās,
pierakstīts pie Bikstu pagasta, elektro-
montiers, ceļojis no Vladivostokas uz
Latviju, Latvijas pavalstnieks. — Ārlietu
ministrijas admin. juridiskā departamenta
saimniecības un finansu nodaļas 1925. g.
21. janvāra raksts Ns S 70—31/02843
(2-II-25), aizņēmies no Latvijas sūtniecības
Krievijā Ls 50,— Piedzīt Ls 50,—.

12588. Sorensens. Hugo, Dānijas pa-
valstnieks (tuvāku ziņu nav), Norvēģijas
tvaikoņa BBlamyra" kalpotājs. — Rīgas
prefektūras V. nodaļas vizu galda 1925.g.
28. janvāra raksts Ns 440/V (211-25),
atstājis patvarīgi tvaikoni „Blamyra". —
Paziņot vizu galdam.

12589. Šiliņš, Pēteris Teņa d., dzimis
1894. g. 23. septembrī, piederīgs pie
Valkas apriņķa, Ilzenes vai Rankas pa-
gasta. — Rīgas pilsētas 2. ieciikņa iz-
meklēšanas tiesneša 1925. g. 3. janvāra
raksts Ns 8/11 (14-1-25) apvainots k. sod.
Tik. 51., 65., 440., 591. un 667. p. —
Nogādāt meklētāja kamerā.

12590. Šiliņš, Kārlis Teņa d., vecums
nav zināms, piederīgs pie Valkas apr.,
Ilzenes vai Rankas pag. — Rīgas pil-
sētas 2. iec. izmeklēšanas tiesn. 1925. g.
3. janvāra raksts Ns 8/II (14-1-25), apv.
sod. ļik. 51., 440. un 591. p. — Nogādāt
meklētāja kamera.

12591. Skusans, Staņislavs Antona d,
pēdējā dzīves vieta Liksnas pag, Dau-
gavpils apr. (tuvāku ziņu nav). — Lat-
gales apgabaltiesas Daugavpils apriņķa
4. iec. miertiesneša 1924. g. 14. janvāra
raksts Ns 16 (28-1-25), apv. sod. lik.
184. p. — Ņemt parakstu par dzīves
v etas nemainīšanu un par to paziņot
meklētājam.

12592. Stegmans, Edgars Friča d.,
dzim. 1898. g., latvietis, luterticīgs, ne-
precējies, strādnieks, piederīgs pie Po-
sines pag., Ludzas apr., agrāk dzīvojis
Rīgā, Ādolfi ielā Ns 21, dz. 36. —
Rīgas poliojas 5. iec. pr-ka 1925. gada
11. februāra _ raksts Ns 602 (19-11-25),
patvarīgi atstājis dzīves vietu, ka sastā-
vošs zem policijas uzraudzības, uz Rīgas
5 iec. izmeklēšanas tiesneša 1925. gada
12. janvāra raksta Ns 150 pamata. —
Ņemams zem policijas uzraudzības .un
saucams pie atbildības par patvarīgu
dzīves vietas atstāšanu.

12593. Zaļzirnis, Jānis Ādama dēl?,
22 g. v., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Artilērijas ielā Ns 21,
dz. 21. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 2. februāra raksts Ns 13788/24

(19-11-25), sod. no Rīgas prefekta ar

Ls 15,—. — Paziņot pref. 3. nodaļai.
12594. Zelikovski, Benjamiņš Movša

dēls, 48 g. v., Polijas pavalstnieks. —
Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr
9. iec. miertiesneša 1925. g. 4. februāra
raksts Ņs 485 (481-24-XI), apv. sod. lik.
581. p. — Paziņot dzīves vietu.

12595, Šluke, Teodors Jāņa d.. 27. g.
vecs, Latvijas pavalstnieks, Latgales ap-
gabaltiesas Daugavpils apriņķa 1. iec.
miertiesneša 1925. g. 29. janvāra raksts
Ns : 4/Kr. (29-24-VI), apv. uz sod. lik.
262. un ,530, p.p. — Paziņot dzīves vietu.

12595/a. Šafters, Kazimirs Friča_ d,
25 g. vecs, pied. pie Liepājas pilsētas,
Latvijas pase Ns 40005, izd. no Liepājas
prefektūras; pēdējā laika dzīv. Aizputes
apr, Kazdangasun Sieksātes pagastā. —
Aizputes apr. priekšu, 1925. g. 28. janv.
raksti^M 566,111 un 757/III (130-24-VUI),
ar lēmumu no 23. aug. un 30. okt. sod.
ar Ls! 1011vai 3 dienām aresta un ar
Ls 30Hai 5 dienām ajesta par parādī-
šanos atklātībā piedzērušā stāvokli. —
Izpildīt lēmumus, paziņot meklētājām.

12596. Žukovs, Lūkas Grigorija d.,
46 g. vecs, krievs, pareizticīgs, pied pie
Mogilevas gub., agrāk dzīv. Daugavpilī,
Viļņas ielā Ns 63/65. — Latgales apga-
baltiesas Daugapils apr. 2. iec. mierties-
neša 1925. g. 31. janv. raksts Ns 1383
(18 11-25), apv sod lļk. 581. p. — Are-
stēt un nogādāt meklētāja rīcībā.

12597. Širins, Antons Antona d.
(tuvāku ziņu nav). — Jaunjelgavas iec.
miertiesneša 1924. g. 6. febr. raksts
Ns 302 (19-11-25), sod. ar 1 dienu aresta
uz sod. lik. 184. p. — Pazinot dzīves
vietu.

12598. Žebnikovs, Jānis Vasilija d.,
18 g. v., Ludzas apr., Gavru pag. pie-
derīgs. — Latgales apgabaltiesas Līdzas
apr. 7. iec. miertiesnieša 1925. g. 6. febr.
raksts Ns 348 (18-11-25), apv. _ sod. lik.
581. p. — Apcietināt un nosūtīt meklē-
tāja rīcībā.

12599. Žukovs, Stepans Osipa d.,
52 g. v., čigāns, dzīvojis Ludzas apr. —
Latgales apgabaltiesas Ludzas apr. 7. iec.
miertiesneša 1925. g. 5. febr. raksts
Ns 355 (17-11-25), notiesāts uz fod. lik.
138 p. ar Ls 6,— naudas soda vai
maksāt nespēšanas gadījumā ar arestu
uz . 3 dienām. — Paziņot dzīves vietu.

12600. Tjubicina, Agate Kazimiram.,
dzim. 1886. g. 3. ?ept., Latvijas pilsone,
pied. pie Daugavpils pilsētas, agrāk dzīv.
Sadovņikova ielā Ns 39, strādniece. —
Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 10. februāra raksts Ns 2551
(18-11 25), sod. no Rīgas I. iec. miert.
uz sod. lik. 262. p. I. d pamata ar
arestu uz 3 dienām. — Ievietojama arestā
uz trim dienām, saskaņā ar I. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 22. janvāra izpildu
rakstu Ns 366, paziņojot meklētājam.

12601. Tarasovs, Aleksandrs Alekseja
dēls, apm. 20 g. v., pied. pie Lud as
apr., Višgorodas pagasta. — Latgales
apgabaltiesas Ludzas apr. 7. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 5. februāra raksts Ns358
(18 11-25), sod. uz sod. lik. 138. p. ar
ls 4,— vai 1 dienu aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

12602. Tessels, Berka Jankeļa d., dz.
1886. g., agrāk dzīv. Rīgā, Blaumaņa
ielā Ns 12, dz. 38. — Rīgas policijas
3 iecirkņa priekšnieka 1925. g. 4 febru-
āra raksts Ns 244 (17-1125), apv. par
karavīru noteikumu neievērošanu. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12603. Upenieks, Jānis Ādama d.,
dzim. 1907. g. 14 februārī, piederīgs pie
Daugavpils apr., Vārkavas pag., agrāk
dzīv. Ludzas apr., Kokorevas pag , Mazo-
Aboltnieku fermā. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 7. iec. miertiesneša
1925. g. 27. janvāra raksts Ns 286
(13-II-25>, apv. uz sodu lik. 581. p. —
Paziņot dzīves vietu.

12604. Vāvers, Aleksandrs Kaspara d.,
58 g. vecs, latvietis, neprecējies, pied.
pie Rīgas apr., Katlakalna pag., agrāk
dzīv. Beru ielā Ns 9, dz. 17. — Rīgas
7. iec. miertiesneša 1925. g. 21. janvāra
raksts Ns 145 (18-11-25), apv. uz sod.
lik. 139. p. pamata. — Paziņot dzīves
vietu.

12605. VisOckaja, Emilija Antona m,
1S24. gada februārī dzīv. Zaļmuižas pag.,
Cernij fermā. — Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 3. iec. miertiesneša 1925. g,
29. janvāra raksts Ns260 (13-11-25), apv.
uz sod hk. 581. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

12606. Vecpeter?, Kārlis Kārļa d.,
32 g. vecs. pied. pie Saukas pag, Jēkab-
pils apr, rūpnieks, agrākais koku zāģē-
tavas īpašnieks tanī pašā pagastā, Ger-

kenu mājās
^

pedejā dzīves vieta Rīgā,
Šoneru iela Ns 85, dz 4. — Jēkabpils
iec. miertiesneša 1925. g. 6. febr. raksts
Ns331 (17-11-25), sod. uz sod. lik 138. p.
ar Ls 20 vai maksāt nespēšanas gadī-
jumā ar 6 dienām aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

12607. Veselovs, Pēters Andreja d,
50 g. vecs, pied. pie Pāles pag, pēdējā
dzīves vieta Vilkenu pag. Rustužu-Ozoliņu
māja. — Valmieras apr. priekšu, palīga
2 iec 1925. g. 30. janvāra raksts
Ns 5540 24 (17-11-25), apv. sod. lik.
177. p. 1. d. pkt. — Paziņot dzīves vietu
un ņemt zem policijas uzraudzības.

Krimiaalās pārvaldes priekšnieks
G. Tile atāls

Darbvedis A. Zaķis

Meklējamo personu saraksts
Nr. 20J.

12608. Auniņš, Jānis Pētera ? d.,
36 g. v., pied. pie Rūjienas pilsētas,
agrāk dzīv. Rīgā, Vitebskas ielā Ns £5,
dz. 6. — Rīgas apgabaltiesas prokurora
1925. g. 22. janv. raksts Ns 2067
(21-11-25), patvarīgi atstājis savu dzīves
vietu un tāda ceļā izvairās no vēl atli-
kušo 15 dienu cietuma soda izciešanas.
— Apcietināt un ieskaitīt meklētāja
rīcībā.

12609. Ančenkova, Jūlija, apm. 25 g.
veca, tumši blondiem matiem, pelēkas
acis, ģērbusies zaļas krāsas mētelī,
melns adīts vilnas lakats ap galvu,
agrāk dzīv. Rīgā, Tērbatas ielā Ns 50.
— Rīgas policijas 3. iecirkņa 1925 g.
6. febr. telefonograma Ns 61 (20-11-25),
1925. g. 4. febr. izgājusi no mājām un
nav atgriezusies. — Paziņot meklētājam

12610. Aleksander, Ieva Jāņa m.,
49 g. v, pied. pie Jelgavas pils. —
Rīgas pilsētas ff iecirkņa mieitiesneša
1925. g. 29. janvāra , raksts Nš 76
(24-11-25), apv. uz sod. lik. 276. p. I. d. p.
— Paziņot dzīves vietu

12611. Bukai Jērs, VoldemarsGusta d.,
dzim. 1899. g, agrāk dzīv. Rīgā, Alberta
ielā Ns 4, dz. 12. — Rīgas policijas 3.
iecirkņa priekšnieka 1925. g. 9. februāra
raksts Ns 2329 (125-23-VI), apv. par
karavīru noteikumu neievērošanu. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12612. Bazilevs, Nikolajs Filipa d.,
23 g. v, pied pie Ludzas apr, Višgoro-
das pagasta. — Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 7. iecirkņa miertiesne'ša
1925. g. 6. februāra raksts Ns 376
(347-24-XI). apv._ sod. lik. 581 p —
Apcietināt un nosūtīt meklētajā rīcībā

12613. Bogušas, Jonas Osipa dēls,
agrāk dzīv. Krūzesmuižas stacijā (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas apgabaltiesas 2. kri-
minalnodaļas 1925. g. 13 februāra raksts
Ns 22155 (212-24-X), sod._ uz sod. lik.
475. p. pamata ar 5 dienam aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

12614. Bauman, Jūle Jāņa m., 40 g.
veca, pied. pie Dreiliņu pag., Rīgas apr

^agrāk dzīv. Čiekurkalnā, 5: šķērslīnija
Ns 26, dz. 8. — Rīgas apgabaltiesas
2. kriminalnodaļas 1925. g. 10. februāra
raksts Ns 21980' (J6-21-I), 1921, g.
21. maijā, no Rīgas apgabaltiesas 2. kri-
minalnodaļas uz sod. lik. 633. p. 4. p.
pamata sod. ar 200 rbļ. vai 6 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

12615. Binarovičs, Miķels Andreja d.,
42 g. vecs, pied. pie Ludzas apr, Viš-
gc rodas pagasta, čigāns. — Latgales
apgabaltiesas, Ludzas apr. 7. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 5. februāra raksts
Ns 370 (24-25-H), apv. uz sod. lik. 138. p.
sod. ar 10 latiem vai 3 dienām aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

12616. Baikovs, Jānis Andreja d,
29 g. v, pied. pie Ludzas apr, Bokovas
pagasta. — Latgales apgabaltiesas Lu-
dzas apr. 7. iec. miertiesneša J925. g.
5. februāra raksts Ns 365 (24 11-25), uz
sodu lik. 262. p. 1. d. sod. ar Ls 10 vai
2 dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu.

12617. Bogdanovs, Ivans, 41 g. v.,
SSSR pavalstnieks. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 7. iec. miertiesneša
1925. g. 6. februāra raksts Ns353(24-11 25),
apv. uz sodu lik. 138. p. —. Paziņot dzī-
ves vietu.

12618. Bogdanov. », Aleksejs Filipa d.,
50 g. v., čigāns, pied. pie Ludzas apr.,
Višgorodas pagasta. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 7. iec. miertiesneša
1925. g. 5.6 februāra raksts Ns 356
(24-II 25), sodīts ar Ls 6 vai 3 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

12619. Baikovs Pēteris Jāņa d.,
27 g. v., pied. pie Lūdzas apr., Zaļ-
muižas pagasta. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 7. iec. miertiesneša

1925. g. 6. febr. raksts Ns 382 (24-II-25\
apv. uzsod. lik. 581. p. p. — Arestēt
un nesūtīt meklētājam.

12620. Cielau, Vilhelms-Eduards jg
kaba d., dzim. 1891. g., agrāk dzīv

"
Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 30, dz. 20. 2
Rīgas policijas 3. iecirkņa priekšniekā
1925. g 9. febr. raksts Ns 2325
(13 24-V), apv. par karavīru noteikumu
neievērošanu. — Paziņot dzīves vietu.

12621. Čubrevičs, Jānis Osipa d
vecums nav zināms, piederīgs pie Ludzas
apr., Rundanu pag. — Ludzas apr. 2. iec
miertiesneša 1925. g. raksts Ns 261
(30-1-25), ar 1924. g 16. jūnija aizmugurea
spriedumu, apvainots pec sod. lik. 624, o
sodīts ar Ls 10,— vai 4 dienām aresta-
2) pēc sod lik 627. p. sodīts ar Ls 888
divkāršu meža materiālu vērtības samaksu
mežu departamentam par labu vai trīs
dienām aresta; 3) piedzīt no paša Ču-
t reviča Ls 4,44 vienkāršu meža mate-
riālu vērtību tam pašam departamentam
par labu. — Izpildīt spriedumu un na .
ziņot meklētājam

12622 Daniluk, Anna Teodora m.,
20 gados veca, dzim. Jelgavā, piederīga
pie bij Krievijas Kamenec-Podoļska ,
agrāk dzīvojusi Rīgā, Valmieras ielā Ns32
dz, 22. — Rīgas 13. iec. miertiesneša
1925. g 9. februāra raksts Ns 693
(24-11-25), apvainots uz sod. lik. 138. p.
— Paziņot dzīves vietu.

12623 Dalbiņš, Bertholds Mārti ņa d„
dzim. 1900. g, Latvijas pilsonis, pēdējā
dzīves vieta Jelgavā, Marijas ielā Ns 46,
— Jelgavas pilsētas policijas 2. iec.
priekšn 1925. g. 6. februāra raksts
Ns 3486/23. g. (22-24-VI), _ patvaļīgi
atstājis dzīves vietu, ka sastāvošs zem
policijas uzraudzības uz sod. lik. 34,
35. p. p. pēc 1 g. 6 mēn. soda izciešV
nas uz s tdu lik. 51. un 583. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12624. Ekis, Jānis Jāņa d, dzim.
1888. g. 19. apr., pied pie Liepājas
pilsētas, agrāk dzīv. Rīga, Aptieku ielā
Ns 38, dz. 1f, latv , precējies, pēc nodar-
bošančs pavārs. — Rīgas policijas 5. iec.
priekšn. 1925. g. 11. febr. raksts Ns 1157
(21-lI-25\ no Rīgas 13. iec. miertiesa.
sod. ar Ls 3 vai 1 dien. aresta. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12625. Erzums, Oskars Jāņa d., dziru.
1880. g. 12. augustā, pied. pie Ādažu
pag., Latvijas pases Ns 100401, izdota
1922. g. 8. nov., dublikāts izdots no
Rīgas prefektūras, ag'āk dzīvojis Rīgā,
Brīvības ie'ā Ns 1, dz. 10 — Kriminā-
lās pārvaldes Rīgas nodaļas raksts no
1925. g. II. febr. (24-11-25), apv. zādzībā.
— Apcietināt

12626. Ekmans, Andrē> Austra dēls,
dzim 1890. g, pied pie Rendas pag,
Kuldīgas apriņķa. — Valkas apr. 1. iec.
izmeklēšanas tiesneši 1925. g 9. fe-
bruāra raksts Ns 350 (24 11-25), apv. uz
sod.lik. 578. p.p. — Apcietināt un no-
gādāt meklētāja rcibā.

12627. Feldvebers, Andrejs Jāņa d.,
46 g. v., pied. pie Valkas apr., Lugažu
pag., Latvijas pilsonis, agrāk dzīv. Valkā,
Rīgas ielā Ns 38, dz. 1.—Rīgas apgabal-
tiesas II. kriminalnodaļas 1925. g. 12-
februāra raksts Ns 22059 (37-24-V),
1924. g. 27. februārī no Rīgas .apgabal-
tiesas II. kriminalnodaļas uz sod. lik;
469. p. I. d. pam. sod. ar vienu mēnesi
cietumā. — Apcietināt un ziņot meklē-
tājam.

12628. Freija, Kristaps Jēkaba dēls,
dzim. 1895. g., Latvijas pilsonis, pēdē/a
dzīves vieta Jelgavā, Skrīveru ielā 46. -
Jelgavas apriņķa priekšnieka 1925. &
4. februāra raksts _Ns 7854/11 (21-II-2&J
sod. administratīva kārta. — Paz'1 ?01
dzīves vietu

.

12629. Grāvīts, Jānis Dāvida d,

dzira. 1887. g. 13. janv., Bilskas pafr»
pēdējā dzīves vieta Pļaviņās, Daugava
ielā Ns 4. — Stukmaņu iec. policļ13'
priekšnieka 1925. g. 3. janv. raks»
Ns 105/2205, 21. febr. 3442/24 g-
(101 G-23-V), patvarīgi atstājis dzīves

vietu, kā sastāvošs zem policijas uzrau
dzības uz sod. Ik. 34. un 35. p- P-, JJskaņā ar Valmieras apr. cietuma p«^nieka rakstu 1924. g. 6. sept. *»"
Ns 3267,11. — Apcietināt un nogžo»
meklētāja rīcībā. , , nIia

12630. Jablonskis, Anatolijs Anton
dēls, uzdevis kā dzim. 1886. g. 17. nj«
(v. st.) un pied. pie Kaunas. — Iek

^iaS
min. emigrantu un bēgļu noaai
1925. g. 11. febr. raksts Ns 120

fj
(21-11-25), 1925. g. 3. febr. patvan»

aizgājis no valsts emigrantu un vw
etapa punkta, Pilsoņu ielā Ns 13, °
gali pārnācis Krievijas-Latvijas »dc
— Nodot iekšlietu min. emigrantu



.gaļu nodaļas rīcībā. - Nodot iekš).

a em igrantu un bēgļu nodaļas rīcība.
01

12631 Ivanovs, Feodors Pētera d.,

<* e v., pied. P»e Daugavpils apr.,

Malinova» pag-, agrāk dzīv. Rīga Būru

13 N° 9. dz *6 — RlSas 13- iec-
^rt iesneša 1925.

g. 9.
februāra raksts

5 679 (24-11-25), sod. lik. 184. p. -

p' inot dzīves vietu.

12632. Kap lans, Dāvids Simana d.,

m a vecs, pied. pie Alūksnes pilsētas

fgk dzīv. Alūksnē, Marijas ialā Ns 3.

Rī gas apgabala tiesas 2. kriminal-
^Haias 1925.

g. 10. februāra raksts

t 21981 (26-11-25), 1920. g. 24. no-

vembrī no Rīgas apgabala tiesas 2. kri-

linalncdaļas uz sod. lik. 149. p. 1. d.
" soar 6 menešiem_ cietuma. —

Apcietināt un paziņot meklētājam.

12633. Kalniņš, Jānis Jēkaba dēls,
dzim 1888. g-, Latvijas pavalstnieks,
«ņāk dzīvojis Rīgas Jūrmalā. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g 11. fe-

Lara raksts Ns 13890 24. g. (26-11-25),

sask aņā ar sod lik 34. un 35. p. izvē-

lējies sev dzīves vietu Tukumā, bet tur
Jv ieradies. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

12634. Kozlovskij, Filips Jāņa dēls,

24 g- v., P^d. pie Bauskas pilsētas,
pēdēj ā dzīves vieta — Jaunjelgavā,Krievu

teli Ns 1. — Rīgas apriņķa 3. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 10. februāra raksts
jsfo 109 (26-11-25), apv. sod. lik 5L_ un
581. p. 1. d. — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

12635. Kruzkops, Feters Andreja d.,
39 g. vecs, pied pie Valmieras apr,
Katvares pag, agrāk dzīv. Valmierā,
Biskapu iela Ns 6. — Rīgas apgabaltiesas

2 kriminalnodaļas 1925. g. 11. febr.
raksts Ns 22010 (26-11-25). 1921. g
28 apr. no Rīgas apgabaltiesas 2 kri-

minalnodaļas uz sod. lik. 616. p. 1. d
1 pkt. pamata sod. ar 3 (trīs) mēnešiem
cietuma — Apcietināt un paziņot mek-
lētājam

12636. Kramans, Jānis Jāzepa d,
dzira. 1885 g pied pie Daugavpils apr,
Dagdas pag, Latvijas iekšzemes pase
izd no Dagdas pol. priekšn. 1921. g.
27. janv. zem Ns 1072. — Rīgas apr.
priekšnieka 1924. g. 4. oktobra raksts
N 4342/11 (21-11-25), sod. administrativā
kārtā par atrašanos publiska vietā pie-
dzērušā stāvoklī. — Paziņot dzīves vietu.

12637. Kalniņš, Jānis Anša d., dzimis
1877. g., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Krāsotāju ielā Ns 15, dz. 1.—
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
U. febrruara raksts Ns 10664 (26-11-25),
sodīts rio Rīgas prefekta ar Ls 35,— vai
7 dienām aresta. — Paziņot prefektūras
3. nodaļai.

12638. Kalējs, Jānis Ādama d., 61 g.
vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīvojis
Rīgā, Augustines ielā Ns 21, dz 74. —
%as prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
11. februāra raksts Ns 409 (26-11-25),
sod. no Rīgas prefekta ar Ls 3 —. —
Paziņot prefektūras 3 nodaļai.

12639. Kanteniek, Broņislava Kazimira
1?j 18 g. v, agrāk dzīv. Ludzas apr,
Zaļmuižas pag., Bilinsku c. — Latgales
apgabala tiesas Ludzas apr. 3. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 10. janvāra raksts
«379 (26-11-25), tiek meklēta dēļ viņas
sodīšanas ar Ls 10.— par neierašanos
««as sēdē par liecinieci. — Paziņot
«īves vietu.

12640 Kaplovskis, Teodors Jāņa d.,
" g- v., Latvijas pilsonis, pēdējā dzīves
'«a Ludzas apr, Korsovas pag., Kor-

ļ
Ovas miestā. — Jelgavas apriņķa priekšn.
*„ ?• 6. februāra raks's ' Ns 5500 I

"24"XI)> s°d- administrativā kārtā.
" saziņot dzīves vietu.

2641. Kuzņecovs, Vasilijs Jāņa d,« mis 1878. g., Latvijas pilsonis, pē-
™I» dzīves vie'a Jelgavas apriņķī, Līv-
n2l. Pagastā. — Jelgavas apriņķa
Jeksnieka 1925. g. 2. februāra raksts

tivs 1>
(561 'XII)'

sodIts administra-
Kārtā. — Paziņot dzīves vietu.

derior642- Kārklin > Kairina Jāņa m, pie-

aoHnt
Ple °£olllleku pagasta, Tukuma

%2L
(tuv,zii? u ūav > - Rl§as

2/ ;
as Policijas priekšnieka 1925 g.

aDvifn
DV5rakits N"s 8093 24 (21-11-25?,

C,sod - lik 138. p. - Paziņotves vietu.
2}643Kaugars> Aleksandrs Pētera d.,
agrāk

V
^* ' Pied PR'Spilsētas,

<fz
dK dzīv. Rīgā, Krasta ielā Ns 27,

RīJ,' aemobilizet3 pulkvedis-leitnants. —
I6nttlp"9ka P'iekšnieka 1924. g.
sod aJ° Ja raksts No- 4448/H (21-11-25),
Publiska trativā kār,ā Patrašanos
Pazinn?^ Vletā Piedzērušā stāvoklī. —

ņot dzīves vietu.

12644. Ločmels, Aleksejs Nikolaja d.,
(tuvāku ziņu nav). — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 7. iec. miertiesneša
1925. g 6 februāra raksts Ns 381
(21-11-25), apv sod. lik 581. p. — Ap-
cietināt un nosūtīt meklētāja rīcībā.

15645. Marcinkovskis, Btrka Jerochima
d., 37 gadus vecs, bijis Krievijas pa-
valstnieks, piederīgs pie Vitebskas, agrāk
dzīvojis Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 47, dz. 2.
— Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnod.
1925. g. 10. februsra raksts Ns 21975
(1027/20 g.), 1919. g 29. novembri no
Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
uz sod. lik. 581. p. pam. sod ar 3 mēn.
cietuma. — Apcietināt un ziņot meklē-
tajam.

12646. Mizīšs, Fēlikss Sīmaņa d.,
30 gadus vecs, katoļticīgs, neprecējies,
dzīv Rīgā, Jezu^baznīcas ielā Ns 14,
dz. 5 1924. g. 17. septembrī ievietots
Rīgas pilsētas slimnīcā. — Rīgas 7. iec.
miertiesn. 1955. g. 2. februāra raksts
Ns 146 (25-11-25), apv. sod. lik. 237. p.
— Paziņot dzīves vietu.

12647. Mārci, kevičs, Jānis, apm. 14 g.
vecs, čigāns, Latvijas pavalstnieks, pied.
pie Jaunjelgavas p hētas, agrāk dzīvojis
Rīgā, Čiekuikalnā, III. šķērslīnijā (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas 7 iec. miertiesneša
1925. g. 9. februāra raksts Ns 207
(26-11 25), apv. sod. lik. 581. p 1. d. —
Apcietināt un nogādāt meklētāja r.cībā,

(Turpmāk vel.)

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

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Rīkojums Ns 108.

Rīgā, 1925. g. 27. februārī.

1- §•
Uz brīva līguma nodarbināto pilsoni Arvedu

Ž ī d a u ieskaitu kā štata ziņnesi pie mežu depar-
tamenta, ar XX. amata kategorijas algu, skaitot
no 1925. g. 1. marta.

2. %
Burtnieku virsmežniecības rakstvedi Zelmu

P r a u 1 e pārceļu uz pašas lūgumu uz Slotas
virsmežniecību, tanī pašā amatā, skaitot no
1925. g. 1. marta.

3. §.
Pilsoni Jāni A u n i n u pieņemu un pielaižu pie

amata pienākumu izpildīšanas kā rakstveža vietas
izpildītāju Burtnieku virsmežniecībā, uz brīva
līguma pamata, ar XVII. amata kategorijas algu,
skaitot dienestu no tās dienas, kad viņš stāsies
pie amata pienākumu izpildīšanas.

4- ?§.

, Izslēdzu no sarakstiem: 1) mežu departamentā
uz brīva līguma pamata nodarbināto ziņnesi
Alfrēdu Jonasu kā iesauktu kāja dienestā,
skaitot no 1925. g. 24. februaja;

2) Slotas virsmežniecībā uz brīva līguma pa-
mata pieņemto rakstveža vietas izpildītāju Rai-
mundu Āboltiņu kā atteikušos stāties pie
amata pienākumu izpildīšanas.

Mežu departamenta direktora vietā
J. Robežnieks.

*
Rīkojums N° 109.

Rīgā, 1925. g. 28. februārī.

Viļaku virsmežniecībā uz brīva līguma pamata
nodarbināto trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Georgu Jarmorkinu ieskaitu valsts
civildienestā, paaugstinu un apstiprinu amatā ka
otrās šķiras iecirkņa mežzini, ar XII. amata kate-
gorijas algu, skaitot no 1925. g. 1. marta.

Zemkopības ministrs H. Celmiņš.
Mežu departamenta direktora vietā

J. Robežnieks.
. *

Rīkojums N° 110.
Rīgā, 1925. g. 3. martā.

1. §•
Slotas virsmežniecībā uz brīva līguma pamata

nodarbināto mežziņa amata kandidātu Bertu B a -
I o d pārceļu uz Kandavas virsmešniecību un
pielaižu pie trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildīšanas, uz brīva līguma pamata, ar XIV amata
kategorijas algu, skaitot no 1925. g. 1. marta.,

2. §.
Uz brīva līguma pamata nodarbināto kalpotāju

Alekseju Andrianovu ieskaitu ka štata ziņnesi
pie mežu departamenta, ar XX. amata kategorijas
algu, skaitot no 1925. g. 1. marta.

Mežu departamenta direktors K- Melderis.
*

Zemkopības ministrijas zem-
kopības departamenta rīkojumi

^
at-

tiecībā uz ierēdņu iecelšanu
^

amatos, pārcelšanu
un apstiprināšanu.

Rīkojums Jsr° 12.

Rēzeknes apriņķa valsts zemju inspektoru un
apriņķa zemes ierīcības komisijas priekšsēdētaju
Kārli Š m i d t u ar viņa paša piekrišanu pārceļu
uz Jaun'atgales apriņķi tādos pašos amatos, skaitot
no š. g. 1. aprija.

R ī k o j u m s N° 13.

Zemkopības departamenta mērniecības daļas

II šķiras mērnieku Franci Jeromanu, ieceļu
par Rēzeknes apriņķa valsts zemju inspektora un
apriņķa zemes ierīcības komitejas priekšsēdētaja
vietas izpildītāju, ar VII kategorijas algu .Ls 230
mēnesī, skaitot no š. g 1. aprīļa.

Rīkojums Jsfe 14.

Ludzas apriņķa valsts zemju inspektora
^

un
apriņķa zemes ierīcības komitejas priekšsēdētaja

vietas izpildītāju Staņislavu D a u d ī š u ap-
stiprinu augšminētos amatos, skaitot no 1924. g.
15 septembja.

Rīgā, 1925. g. 5. martā.
Zemkopības ministrs H. Celmiņš.
Departamenta direktors P. Grāvs.

Administrativi-saimnieciskās daļas
vadītājs E Bērziņš.

Iekšzeme

Latvijas bērnu palīdzības savienība
sarīko svētdien, 15. martā bezmaksas
priekšlasījumus bērnu vecākiem sekošās
vietās:

1) Rīgas pilsētas 27. pamatskolā
pulksten 725 pēc pusdienas. Lasīs
Dr. Feders «Par bērnu veselības
kopšanu".

2) Valmierā, Valmieras pagasta
6 klašu pamatskolā pulksten 2 pēc
pusdienas. Lasīs Dr. J. Skuja
.Bērna veselības kopšana mājā un
skolā".

Latvija un citas valstis
Igaunijas konsulāts aizrāda,

ka ziņojums par iesaukšanu kara dienestā
attiecas uz Igaunijas pilsoņiem, kas dzi-
muši 1904. gadā līdz 31. (un nevis 21.)
augustam.

Riga
Rīgas pilsētas domes sēdes

dienas kārtība.
Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka

šā gada 28. februārī un 1. martā ievē-
lēto domnieku pirmā sēde tiek sasaukta
ceturtdien, š g 19. martā, pulksten
7 vakarā, 1. Ķēniņa ielā Ns 5.

Dienas kārtība:
1) Domes sēdes atklāšana un dom-

nieku svin'gā solījuma parakstīšana.
2) Balsu skaitītāju (4) un viņu vietnieku

(4) ievēlēšana.
3) Domes priekšsēdētāja un viņa viet-

nieka ievēlēšana.
4) Algas noteikšana pilsētas galvām,

pilsētas galvas biedriem, valdes
locekļiem un pilsētas sekretāram.

5) Pilsētas galvas, pilsētas galvas
biedru, pilsētas valdes locekļu un
pilsētas sekretāra ievēlēšana.

6) Nekustama īpašuma iegūšana IV. hi-
potēku iecirknī, zemesgr. Ns 1365
(gr. 62, Ns 86).

7) Ārkārtējas domes sēdes sasaukšana.

Pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Māksla

Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 12.martā,
pulksten 5 pēc pusdienas skolnieku iz-
rādē pēdējo reizi šinī sezonā .Jāzeps
un viņa brāļi" . Piektdien, 13. martā,
pulksten 77a vāka ā Annas Brigader
oriģinelā komēdija .Sievu kari ar
Belcebulu". Sestdien, 14. martā
Aleksandia Dimā drāma .Kameliju
dāma". Svētdien, 15 martā, pulksten 2
dienā Šekspira komēdija .Spītnie-
ces precības. Pulksten 7/a vakarā
Etjena Reija komēdija .Skaistas
sievietes". Pirmdien, 16. martā,
Jāņa Oša jubilejā pirmo reizi Leonida
Andrejeva .Tas, kuru pliķē", kurā
jubi'ars debitē ari režijā. Biļetes ietei-
cams apgādāt jau laikus.

Dailes teatrs. Šodien, 12. martā,
pulksten 728 vakarā, pirmo reizi Tristana
Bernara komēdija „M a z ā k a f e j n i c a".
Ši komēdija jāpieskaita pie asprātīgākiem
un jautrākiem šīs sezonas inscenējumiem.
Otrā cēlienā — teatrs teātrī — vairāk artisti
ispilda lielu varietē programu ar dziesmām,
kuplejām un dejām. Galvenās lomās —
Paula Baltābol, Emilija Viestur, Gustavs
Žibalts, Arveds Michelsons, Emils Mačs
u. c. Piektdien, 13. maitā, pulksten 728
vakarā, .Mazā kafejnīca". Sest-
dien .Dantons". Svētdien dienā par
strādnieku izrādes cenām »T r I n e s
grēki",

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Romā, 11. martā. Katanijas
rajonā, S i c i 1i j ā , notikusi vidēja
stipruma zemestrīce. Materiālie
zaudējumi samērā lieli. Iedzīvotāju starpā
izcēlusies panika.

KURSI

Rīgas biiZF, 1S2S. gada 12. martā.

D e v i 1 e a :
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,71 — 24,83
100 Francijas franka . . . 26,35 — 26,90
100 Beļģijas franka. . . . 25,90 — 26,40
100 Šveices franka .... 99,25 — 100,25
100 Itālijas liro 20,95 — 21,40
100 Zviedrijas krona . , . 138,95 — 140,35
100 Norvēģijas krona . . . 78,50 — 80,10*
100 Dānijas krona .... 92,15 — 94.C0
100 Čechoslovaķijas krona . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņa . . . 205,90 — 207,95
100 Vācijas marka .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marka .... 12,90 — 13,15
100 Igaunijas marka . . . 1,35 — 1,40 -
100 Polijas zlota 98,00 — 102,00
100 Lietuvas lita 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,86

Dargmet ali:
Zelts 1 kg. 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105—112

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98—100
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes........ 96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekisēdētajs Rob. Ba It gailis.

Zvērināts biržas makrlrr» P Rnpners

Literatūra

Jēkaba Janševska romāns: „Dzimtene",
otrs_ izdevums, I. un II. daļa, .Lētas*
apgādībā.

Mūsu Lejaskurzemeatradusi lielu bardu:
Jēkabu Janševski: Vairāk prāvās grā-
matās tas noņēmies rādīt latviešu tautai
Lejaskurzemes krāšņumu viņas dabā,
cilvēkos, parašās, tikumos, humorā un
traģikā. Tas ir augšējais romāns, kam
rakstnieks devis .Dzimtenes" nosaukumu.

Tā ir plaša laika un dzīves panorāma,
kuru kā uz milzu audekla autors atklāj
mušu acu priekšā. Kā īsts epiķis,
rakstnieks ar vienādu rūpību glezno
mums sava darba kopkompoziciju, kā
detaļas. Kā īsts epiķis viņš nekur strauji
nesteidzas ar saviem notikumiem: viņš
mierīgi ļauj tiem sašķetināties un savelties,
lai tad tie ar liktenīgu spēku uz priekšu
attīstīdamies paši pašķir sev ceļu. Tamdēļ
Janševska romānā nav ari vienas fabulas,
viena stāsta pavediena. Kā burvju māk-
slinieks viņš met kamoliņus uz visām
pusēm, paturēdams no tiem pavedienus
savās tokās. Gan viņa roka zinās tos
visus galā atšķetināt.

Janševskis tēlo mums Lejaskurzemes
ļaužu dzīvi viņas īpatnējā koloritā. Ar
šo īpatnību to apstarojis apgabala ģeo-
grāfiskais stāvoklis, tuvums ar kaimiņu
leišu tautu, atstatums no rūpniecības
centriem, ilgāk uzglabājusies patri-
archala dzīves iekārta. Varbūt mēs paši
šo dzīvi redzējuši, bet viņas bagā-
tības mums palika apslēptas. Autors
rāda mums bagātu šo dzīvi viņas tipos
un novadaieciskās savādībās. Saimnieki,
kalpi, puiši, meitas, skrīveri, skolotāji,
studenti, baroni un muižas freilenes, -r-
bezzemnieki un pani — latvieši, leiši
un ebreji — tiem visiem te sava vieta
un uzdevums. Un visi tie dzīvo. Katrs
no liem pagādās savā īpatnībā, savā
temparamentā un uzskatos. Janševskis
ir bagātāku un dažādāku padarījis mūsu
tautas dzīvi viņas garīgās izjūtās un
cīniņos un saskatījis brīnišķīgas nianses
viņas sociālā nokārtojumā, 'tā radīdams
lielas vērtības episku dzejas darbu.

Kas ir nervozs, nepacietīgs lasītājs,
pieradis pie ātri pārredzamām skicītēm
un tēlojumiem, tas labāk lai neņem ne-
maz .Dzimteni" savās rokās ! Janševskis
prasa lielu pārbaudījumu no sava lasī-
tāja. Viņa stils mierīgi ritošs, ar vienādu
uzmanību pakavējas kā pie etnogrāfiskām
savādībām, dabas jaukumiem, etnogrā-
fiskiem novērojumiem, tā pie dramatiskā-
kām vietām un kaislību joņojumiem.
Kā istam māksliniekam viņa rokās viss
viecādi svarīgs. Bet kas tad reiz iela-
sījies romānā, tas vairs no rokām to
neizlaiž.

Otro_ izdevumu pušķo E. Brencena
latviskas ilustrācijas. Tās atdzīvina mo-
numentālo episko vielu. Ar šo savu
mūža darbu Jēkabs Janševskis ierindojies
mušu dižāko episko rakstnieku vispirmā
rindā. Līgotņu Jēkabs.

Redaktors: M. Xroas.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. marta iz-
klausīja Jēkaba Miķeļa d. Veinberga
lūgumu dēļ hipotekarisko paradu dzē-
šanas un nolēma: 1. atzīt par sa-
maksātu obligāciju par 5000 rbļ., apstipri-
nātu 9. novembrī 1901. g _ ar Ns 166,
uz nekustamo īpašumu Cēsīs, Pļavas
ielā ar zemes grāmatu reģ. Ns 184, iz-
dotu no Kārļa Ernesta d. Eizentala par
labu Eduardam Stākam.

Rīgā, 1925. g. 5. martā. )* 1393
Priekšsēd. A. Blumentals.

23779 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz sava 1925. g. 2. febr.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pec obligācijas 600 kr. rbļ. apm,
korobor. 1893. g. 7. aprīlī ar Ns 151
uz Tukuma apriņķa, Praviņu pagasta
.Mieču" mājam ar hipotek. Ns 1910
— atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsts' zemes zemes bankai, dota
tiesība prasīt šā parāda dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 16. febr. 1925. g. L. Ns97/25
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

22260 Sekretārs K. Pussais.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011, 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 9. decembrī 1924g., Biržu
pagastā mirušā Mārtiņa Mārtiņa dēla
Spulga, šī pagasta Spulginieku māju
īpašnieka atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fideļ-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g. 1. Nsl 185/25
Priekšsēdētāja v. F e 1d m a n s.

23636 Sekretārs K. P u s s a r s.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņa ar savu lēmumu no 2. martā
1925. g. uz Minnas-Viktorijas S t a -
š e v i c lūgumu uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p.p., un 18. marta
1920g.likuma pamata uzaicina obligāciju
turētāju, kutas izdotas: l).par 3000 tbļ
uz Gustava Gotliba d. Lauknera vārdu;
2) par 12000 rbļ. uz Hirša, Joseļa d.
Švarsa vardu, pārgājušas Judeļa Nach-
maņa d. Kostoljaneca īpaš mā; 3) par
1760J rbļ. uz Judeļa Nachmaņa d.
Kostoljaneca vārdu un 4) par 7000 rbļ.
uz Fa ka Fēliksa Izaaka d. Falka vārdu
un 1) 4. decembrī 1904. g. ar žur.
Ns 797; 2) 2. maijā 1907. g. ar žurn.
Ns 254 ; 3) 30. maijā 1909. g. ar žurn.
Ns 460 un 4) 20. janvārī 1910. g. ar
žurn. Ns 71 nostiprinātas uz Trīnei,
Miķeļa m Matisonei, Annai Amālijai,
Ģirta m. Matisonei; Minnai-Viktorijai,
Ģirta m. Stasevičei, dzim. Matisonei un
Emilijai-Margrietai, Gina m. Dosgi o-
vičei, dzim. Matisonei, piederošas ne-
kustamas mantas Liepājā ar krep.
Ns 500, — mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,Vald.
Vēstnesī", ierasties tiesā līdzņemot
min. obligac. deļ iemaksāto Ls 608.94,
t. i. parāda ar procentēm saņemšanas.

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

Liepājā, 7. martā 1925.g. N» 252 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24081 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz Jēkaba K e 1e r a lūgumu un pama-
tojoties uz savu 5. martā 1925. g. lē-
mumu un civ. proc. lik. 20«3. u. 2084. p .p.
uzaicina obligācijas turētāju, ku[a izdota
par 1600 r. uz Ādama Dadze vārdu
un 5. martā 1912. g. nostipr. uz Jēkabam
Jāņa d. Keleram pied. nekust, mantu
Ventspilī 1, kvait. ar _ krep. Ns 145,
sešu _ mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn. * ierasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju. Pie kam tiek aizrādīts , ka
pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
obligāciju turētajā neierašanās gadījumā,
parādu atzīs par samaksātu, un pašas
obligācijas par iznīcinātām, piešķirot lū-
dzēja.n tiesību pieprasīt parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 7. martā 1925 g. Ns348/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24092 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3.martā iz-
klausīja valsts zemes bankas lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas un no-
lem a: atzīt par iznīcinātu obligāciju par
2000 rbļ. apstiprinātu 24. jūlijā 1891. g.
ar Ns_ 526 uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsēta, I. hipotēku iecirknī ar zemes
grāmatu reģ. Ns 625 Fannijai Jūlijai Mey
par labu, kura obligācija ir pārgājusi uz
Robertu Ivana d. Stauve, ka blanko-
cesionāru, kas viņu ir cedejis atkal blano.

Rīgā, 1925. g. 5. martā. , 1707
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

23780 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. martā
izklausīja Jāņa Marša d. Tilmana lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: I. atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 1675rbļ. apstiprinātu 10. maijā
1893. g. ar Ns 210 uz nekustamu īpašumu
Veļķu muižas zemnieku zemes Katacu
mājām Ns 3, Valmieras apriņķī ar zemes
grāmatu reģistra Ns 4117 Kārlim _ Ernesta
d. Kocham par labu, kas minēto obli-
gāciju 23. novembrī 1909. g. it cedējis
blanko.

Rīgā, 1925. g. 5. martā. Ns 1490
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

237»! Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. martā iz-
klausīja Maksa Nikolaja d. Ozmidova
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas on nolēma: I.' atzīt par iznīci-
nātu uz Maksimam Nikolaja d. Ozmi-
dovam piederošo nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā I. hipotēku iecirknī, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 266, apstiprināto
27. maijā 1913. g. ar Ns 1439 obligāciju
par 60,000 rbļ., izdotu par lanu Ale-
ksandrai Ivana m. Vitt, atr. Blumberg.

Rīgā, 1925. g. 5. martā. Ns 1040
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

23783 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 17. februārī
izklausīja mir. Benjamiņa Zalkinda d.
Vildauera mantojuma lietu un nolēma:
par prombūtnē esošās Rozas Benjamiņa
m. Vildauer mantu iecelt aizgādniecību,
par ko ar pavēli paziņot Rīgas bāriņu
tiesai.

Rīgā, 1925. g. 3. martā. L. Ns674

Priekšsēd. v. A. V e i d ri e r s.
23769 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 17. februārī
izklausīja mir. Benjamiņa Zalkinda d.
Vildauera mantojuma lietu un nolēma:
par prombūtnē esošā Zamuela Benjamiņa
d. Vildauera mantu iecelt aizgādniecību,
par ko ar pavēli paziņot Rigas bāriņu
tiesai.

Rīgā, 1925. g. 3. martā. L. Ns 674
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

23770 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 24. februārī
izklausīja mir. Jāņa Izaka mantojuma
lietu un starp citu nolēma: par prom-
būtnē esošās Otilijas Olgas Jāņa m.
Izak mantu iecelt aizgādniecību, par kc
ar pavēli paziņot Rīgas Jūrmalas bāriņu
tiesai.

Rīgā, 1925. g. 5. martā. Ns 1810

Priekšsēd. v. A, Blumentals.
23753 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā ti sas sēdē 1924. g. 17. februārī
izklausīja mir. Pētefa Jāņa d. Kaporala-
Kaprala mantojuma lietu un starp citu
nolēma: par prombūtnē esošas Elzas
Hermines Pētera m. Kapral mantību
iecelt aizgādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Lauteres-Viesienas pag. tiesai.

Rīgā, 1925. g. 5. martā. L. Ns 2167
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

23754 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.

atklātā tiesas sēdē 24. februārī 1925. g.
izklausīja mir. Dārtas Cachael. dzim.
lrdeniek mantojuma lietu un nolēma:
par prombūtnē esoša Eduarda Cachaela
mantu iecelt aizgādniecību, par ko ai
pavēli paziņot attiecīgai bariņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 28. februārī. Ns 1777

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
23448 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 17. februārī 1925. g.
izklausīja mir. Pēteja Jēkaba d. Vikela
mantojuma lietu un nolēma: par
prombūtnē e^ošā Kārļa Jēkaba d- Vikela
mantu iecelt aizgādniecību, par ko ar
pavēli ziņot attiecīgai bariņu tiesai.

Rīgā, 28. februārī 1925. g. Ns 1620

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
23449 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 10. februārī 1925. g.
izklausīja Rigas apgabaltiesas prokurora
priekšlikumu dēļ _ aizgādniecības iecel-
šanas par prombūtne esoša Pēteja Gri-
gorija dēla Rutckij mantu, nolēma:
par bezvēsts prombūtne esoša Pētera
Grigora dēla Rutckij mantību ar tiesas
lēmumu no 29. jūlija 1920. g. iecelto
aizgādniecību atcelt, par ko paziņot Cēsu
pils. bāriņu tiesai, šo lēmumu publicēt
civ. proc. lik. 1944. p. kartība.
Rīgā, 27. febr 1925. g. Na 1056-1920.g.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
23468 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Kārlis Mārtiņa d. Lapiņš
un Ida Robertam. Lapiņ, dzim Kolmetc,
šķirta Pauer, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra E. Trautsolta
24. februārī 1925. g., reģistra Nsll/7, ai
kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
un turpm. p.p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 3.martā 1925. g. L. Nš 2469

Priekšsēd. v. A. Veidners.
23771 Sekretārs A Kalve.

Rigas apg toalt. 4 civiinodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 4. februārī 1925. g.,
Marijas Benedikta m. B ā Ii ņ_, dzim.
Bitenas, prasības lieta pret Krišjāni Kriš-
jāņa d. Bāliņu par laulības šķiršanu",
aizmuguriski nosprieda: šķi.t laulību, kas
noslēgta 1904. g. 1. februarī _ Bauskā
starp Krišjāni Krišjaņa d. Balinu un
Mariju Benedikta m. Baliņ, dzim. Bitenas,
atstājot šinī laulībā 1904. g. 9. augustā
dzimušo dēlu Joannu un 1906. g. 24. okt.
dzimušo dēlu Augustu Jidz viņu pilnga-
dību mātes audzināšanā.

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

Rīgā, 27. febr. 1925. g. Ns431673/328
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

23237 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 4. februārī 1925. g. Dava
Miķeļa d

^
L a v e n d't prasibas lietā pret

Matildi Jēkaba m. Lavendt, dzim. Rozen-
berg, par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas noilēgta
1912. g._ 10 jumja Rīga Mārtiņa baznīcā
starp Dāvi Miķeļa d Lavendtu un Matildi
Jēkaba m._ Lavendt, dzim. Rozenberg;
prasību pārejā daļā atraidīt.

Ja atbildētājs civ. prov. lik. 728., 731,
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 27. febr. 1925. g. Na 431674/416
Priekšsēd. b. Eglīt s.

23238 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 4. februārī 1925. g.
Johannas Kārļa m. 5 r e k, dzim. Berg-
man, prasības lietā pret Johanu-Adolfu
Kārļa d. Srek par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta 26. septembrī 1910. g. starp
prasītāju Johannu Kārļa m. Šrek, dzim.
Bergman, un atbildētāju Ādolfu Kārļa d.
Srek, piešķirot partu laulībā 28.septembrī
1912. g dzimušo meitu Vilhelmini-Kata-
rini-Emiliju prasītajās audzināšana; šo
spriedumu izjjudinst .Vaid. Vēstn."

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

Rīgā, 27.febr 1925. g. Ns 431675/326
Priekšsēd. b. E g 1 i t s

23239 Sekretāra v. S t u r e.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
4. februāra lēmumu _ reģistrēta bez-
peļņas bļedrība: .Cēsu pirmā dārz-
kopības pārraudzības biedrība," ar valdes
sēdekli Līvu pagastā.

Nod. pārz. v. L. B r u e m m e r s.
23134 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 23. decembra
lēmumu pārreģistrēta Rīgas latviešu
amatnieku palīdzības krāj-aizdevu kase
zem jauna nosaukuma: .Latvijas amat-

nieku kraj-aizdevu sabiedrība," kā ari
reģistrēti biedrības biedru pilnā sapulcē
29. oktobrī 1924. g. pieņemtie grozītie
statūti.

Nod. pārz. v. L. B r u e m m e r s.
28133 Secretars Fri ririrVi c«„ c—% i

z ....,.. *» v »o.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
uz Likumapar biedrībām , savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
28. janvāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Rīgas ebreju lētu
ēdienu namu biedrība," ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
23132 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februafa
lēmumu pārreģistrēta .Bezpartejiskā
krievu slimnīcu biedrība" zem jauna no-
saukuma : .Krievu slimnīcu biedriba
.Brāļu palīdzība," kā ari reģistrēti bie-
drības pilna sapulce 18. maijā 1923. g.
pieņemtie statūtu grozījumi.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
23131 Sekretārs FriH lirhmn.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 28. janv.
lēmumu pārreģistrēti Straupes lopkopības
pārraudzības biedrības biedru pilnā
sapulcē 28. decembrī 1924. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
22436 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309. p.p.
pamata uzaicina Jāni Nikiforovu-Karassu,
kūja dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Dores Alidas
Nikiforovas-Karassas iesūdzības raksta
viņu ' laulības šķilšanas lietā un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 25. febr. 1925. g. L. Ns231/25
Priekšsēdētāja v. R. M u 11e r s.

23474 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 22. februārī 1919. g. Sece
mirušas .Tulle-Vītol" māju līdzīpašnieces
Elzas Otilijas V e d e n j a p i ņ atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomis., kreditor. u
t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma nodrukāšanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g. L. ]*991/25
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n «.

23637 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 30. martā 1821. g.^, Tukuma apr.,
Anenieku pag. mirušā Kārļa Mozerta
atstāto mantojumu kādas tiesības ka
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati. "
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g. L. Ns 966/25
Priekšsēdētāja v. F e 1d m a n s.

23723 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
oūtu uz 31. decembrī 1918. g, Valde-
gales pagasta, Taisa apr. mirušā Matisa
Indriķa d. Miķelson a, Laidzes .Ķiļu"
māju īpašnieka atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
iideikomisariem. kredi:oriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-

nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g. L. Ns1173/25
Priekšsēd. v. Peld mans.

23724 Sekretārs K Pusgarš

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. pp. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz li. februārī 1912. g. mirušās
Anetes Miķeļa m. Bērziņ, dzim.
Grinbuš, atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legat. "Iideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g. L.NŠ1201/25
Priekšsēdēt. v. F e 1 d m a n s.

23725 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 29. februaja 1925. g.
lēmumu, uz Jāņa A s b e r g a lū-
gumu un civ. proc. lik. 2083. un 2084. pp.
un 18. marta 1920. g. likuma pamata
uzaicina obligācijas turētāju, kura izdota
par 4500 rbļ. uz barona G. fon der Rekke
vardu un 1. septembrī 1889. g. nosti-
prināta uz Jadvigai-Emilijai, Jāņa mei-
tai, Asberg piederošas nekustamas man-
tas Kuldīgas apr., Broces pag., Dzire-
niek māju, ar krep. Ns 979, mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī", ierasties
tiesā, līdzņemot minēto obligāciju, dēļ
iemaksāto Ls 85.00, t. i. parāda ar
procentēm saņemšanas.

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

Liepājā, 7. martā 1925. g Ns976-I 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24079 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Elzas Z u n t n e r lūgumu, saskaņā
ar tiesas 19. februafa ly25. g. lēmumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p.p. un 18. marta 1920. g.
lik., uzaicina obligāciju turētāju, kūja izd.
par 4500 rbļ. uz Georga Fridricha d.
Kūssnera vārdu un tagad skaitās atli-
kumā 29G0 rbļ., ir pārgājuse Amalijas-
Heniietes Vilhelma _ m. Kilssner, dzim
Zandman īpašuma un 11. decembrī
1896. g. ar žurn Ns 936 nostiprināta
uz laulātiem Indriķim Mārtiņa d. Zun-
neram un Elzai Jēkaba meitai Zuntne-
rei, dzim. Griņiņai,_ piederošas nekusta-
mas mantas Liepāja arkreposta Ns 1551,
mēneša laika, skaitot no sludin.iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn.", ierasties
tiesā līdzņemot min. obligac., dēļ
iemaksāto Ls 51,60, t. i. parāda ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts , ka oēr ?termiņa notecēšanas, ari oblieaJnin«i
retāja neierašanās gadījuma '"•atzīs par samaksātu, piešķirot 'lūrt?tž<1»
tiesību pieprasīt parāda iztefilt!1
zemes grāmatām. anu i;

Liepājā, 6.martā925. g. N„,
Priekšsēd. b. V. BienenštT 2i

24077 Sekretārs A. Kasperov ™'

Liepājas apgabaltielT
saskaņā ar 19. februāra 1925 e ix '
uz Jēkaba Jakobsona lūgumu? „ '?
matojoties uz civ. proc lik 905
309. p. 1. pktu . uzaicina ' atbildi"
Antonu Antona d. Petkevicu ? ,"
mēnešu laikā skaitot no sludina *
iespiešanas dienas ierasties tie*;"?-'
atbildes do?anas JēkabaJakobsona„sībā pret viņu par 3JC0 rbļ, dēļ lušanas-pardošanas līguma par Vent inekustamu īpašumu zem krep to 35
parakstīšanas. H' *«.

Ja minēta laikā uzaicināmais tin,;neieradīsies un savu dzīves vietu
pajas pilsta neuzdos , lietu nolikstermiņu un izspriedīs bez viņa klāths.nes un aicinājumu uz tiesas sēdi ,
visus pārējos papirus atstās «e«*kanclejā esas

Liepājā, 21. febr. 1925. g. L.Nšaog ^Priekšsēd. b. V. Bienenštam.
23072 Sekretārs A. Kasperovi ",

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. fer ruara 1925. g. iēmumapamata uzaicina 15. martā 1924
Liepāja mir. Miķeļa Andrejā d. Bese
mantiniekus, krrd., legataru*. lideikomi-
sarus un visas citas personas , kam va-rētu but kādas tiesības vai prasības «atstāto man'ojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu menēšu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespišanas dienas

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minēta laika , tiks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepāja, 24. febr. 1925. g. N»576m'2S
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23 80 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. februafa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 3. janvārī 1914. g,,
miīušas Lizettes Šarlottes Jāņa m. ī elš
mantiniekus, kredit., legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstā o mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kūjām nebās
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzitas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 24. februārī 1925. g. Ns909m/24
Priekšsēdēt. b. V. Bienenstams.

23081 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. februāra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 27 jūnija 1913. g. mir.
Krista Jšņa dēla Gaile mantiniekus,
kreditorus, legataius, iideikomisams un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājums
iespiešanas dienas.

Tiesīb'is un prasības, par_ kuram nebūs
paziņots Mesai minētā laika, tiks atzitas
par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 24. februāri 1925. g.NM91m/2>
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23082 Sekretārs A, Ķasperovičj^

Liepāj *s apgabaltiesa
uz sava 19. februāra 19*25.g.lēnu»pamata ,uzaicina 12. janvāri 191'8t
kaujās mir MiķeļaTeoioraKrišad.Harn-
sona mantiniekus, kredit., legat,. liW-
komisarus un visas citas personas, m
varētu būt kādas tiesībes vai prasi»
uz atstāto mantojumu, pieteikt viļ*
tiesai sešu mēne šu laika, skaitot no slu-

dinājuma iespiešanas dienas. _
Tiesības nn prasības, par kuram nr

rus paziņots tiesai miiētā tail*'..."'
atzītas par zaudētām uz visiem laiKiem-

Liepājā, 27. febr. 1925.gM®Priekšsēd. b. V. BienenšUrJ»
23470 Sekretārs A. Kasperovicļ,

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 2 marta 1924. g. lēm«fif
mata uzaicina 27. februāri -»H- Ķ
Rīgā mir. Jāņa Ievada d. Bette ari««'
mantiniekus, kredit., legat., M"*?, biļ
un visas citas personas, kam vareiu
kādas tiesībus vai prasības uz «»

mantojumu, pieteikt viņas «esai
mēnešu laikā, skaitotnosludina)"»iespiešanas dienas. . _?, =;

Tiesības un prasības, par W*f *$e
paziņots tiesai mmeta laikā, tiks
par zaudētam uz visiem 'aik '",fiffl*

Liepāja, 3. martā 1925. g. ^m

Priekšsēd. b. V. Bienen« »

2:-649 Sekretārs A Kaspe_r gJ^>

Liepājas apgabals»

uz sava-2. marta 19 5.g-ļē»mata uzaicina 7. marti 1917.
Benjamiņa M e i e r i mant-nieK^

^ditorus, legat., fid-ikomi• •. un u<*& $
personas, kam va'etu būt kad.''pie-
vai prasibas uz atstāto mantojam"

^teikt viņas-tiesai sešu rj i.am&
skaitot no sludinājuma iesp iešanas"

^Tiesības un prasības, par kura"
^pazi;os tiesai minēta laika. "^

par zandetam uz vis iem laikiem ,
Liepājā, 3. martā 1925. g. ^f^

Priekšsēd. b. V. Bienens '
23652 Sekretārs A. Kasperovi

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē izklausījusi Ernesta
Otto d. Eversa lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 2000 rbļ. at-
likumā no obligācijas par 3500 rbļ.
pirmatnējā lieluma, apstiprinātas 17 aprīlī
1896. g. ar Ns 246 uz nekustamu īpašumu
Koku muižas zemnieku zemes Krasnieku
mājām, Valmieras apriņķī, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 762 par labu.Hermanim
Armina d fon Samson-Himmelstjernam.

Rīgā, 1925. g. 27. februārī. Ns 941
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

23458 Sekretārs A. Kalve.

Tiesu sludinājumi.



Liepājas apgabaltiesa
tanā ar 19. februāra 1925. g. lēmumu,
lina un Matīsa Kravinski pilnv. zv.

"^ E Keliera lūgumu
un civ. pr. lik.

SoV un 309. p P- pamita, uzaicina
thiidētāius Emelini Pelckau Oskaru

Sfie ElJzl Aleksandru Uder, Vi.hel-

minii Llchinger un Emelini Vitte, kuru
7'Ls vietas nav zināmas četru
„snešu Uikā skaita no sludinājuma

Spiešanas dienas, ierasties šai tiesā

«ņemt norakstus no Jāņa un Matīsa
ffisku iesūdzības raksta par 14000 rbļ,

an uzdot savas dzīves vietas Liepājas

Ja "minētā laikā uzaicināmie neieradī-

sies lietu noliks uz termiņu un iz-
«medīs bez viņu klātbūtnes, ja ieradī-

sies bet savas dzīves vietas Liepāja
neuzdos, aicinājumus uz tiesas sēdi un

visus pārējos papirus atstās tiesas

ka
Lrepājā, 20. febr. 1925. g> L. N»316 25

Priekšsēd. b V. Bienenstams.
23073 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales antimruii i. civllondaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1923. g. 14. decembri _Rēzeknes apr.,
Borkova's pag. piederīgā Jāņa Antona
d. B r o k a notariālais testaments, ai
koju testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Rozālijai Brok un Do-
micai bubickai ar apgabaltiesas 192t g.
18. jūlija lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniecēm Rozālijai Brok un Domicai
Dubickai.

Daugavp.,26. febr. 1925 g. LN<879a/24
Priekšsēd. b. J.K r ūm i ņ š.

23285 Sekretārs J. Kansuts.

Latgales apgabalt. i. clviinodala
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311., p. p. pamata uz Kuni-
gundts Jusuia m. R u k š a s, dzimusi
Ondzules lūgumu, viņas prasības lietā
Pret J.zepu Jāņa dēlu Rukšu pat
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīves vieta prasīt, nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."

Pie lūguma pielikts tā noraksts, lau-
lībai zime un dzimšanas zīme ar no-
rakstiem.

ļa atbildētājs noteiktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
«ks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Di»ugavp., 1925. g.6. martā CLNs484/25
«fau Priekšsēdētaja b. J. K rū m iņš.
l 1Uo6 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales zemes orām. atlaon. komisila
uz VasilijaDmitrija d.PesudoVa lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
64;desetinu 2069 saž. liela zemes gabala,
atrodošos Ludzas (senāk Ostrovas) apr.,
Gauru (senāk Višgorodas) pag., Ubļinas
pūstoša, kufu īpašumu viņš mantojis no
sava tēva Dmitrija Feodora d. Pešudova,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par izni-
cinātām un minētie: lūdzēja mantojuma
devējs Dmitrijs feodora d. Pešudovs
un pēc tam ari viņš pats, lūdzējs, var
tikt ievesti Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par noradītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 25 febr. Ns 2342
Komisijas priekšsēdētājs

apgabalt. vec. notārs E. Hellvichs.
2326i Sekretārs A. Bergs.

Laipaies zemes sr^am. atlasa.Kemisila
uz Eduarifa Heinricha (Indriķa) d. Pūļa
(viņš ari Polis) lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no viena viensētas
*emes gabala, pēc plāna Ns 11, platībā
23 deseiin. 865 saž., vairāk vai mazāk,
atrodošos Ludzas (senāk Ostrovas) apr.,
Kačanovas pagastā, Golubovas ciemā,
Rodovoje muižas daļā un kufu viņš
mantojis no sava tēva Heinricha vlndriķa)
Pūļa, ievešanu zemes grāmatu reģistri,—
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
četru mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesī*, pretējā gadī-
jumā nepieteiktas tiesības skaitīsies par
iznicinātām un minētie: lūdzēja manto-
juma devējs Heinrichs (Indriķis) Pūls un
pēc tam ari viņš pats, lūdzējs, var tik!
ievesti Latgales zemes grāmatu reģistri,
pai norādītus nekustamas mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 25. febr. 1925 g. Mi 2394
Komisijas priekšsēdētājs,

apgabalt. vec. not. E. Hellvichs,
23261 Sekretārs A. B e r gs.

Latgalei apgabaltiesas reģistrācijas nodala
dara zināmu, ka, saskaņa ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 27. febr. lēmumu, uz
civ. proc lik. 1460'-. p. pamata re-
ģistrēti Ribeņu krāj-aizdevu sabiedrības
statūti un ievesti kooperatīvu bied-
rību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Ribeņu muižā, Silajāņu pag., Rēzeknes
apr.

Daugavpilī, 3. martā 1925. g.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1s.

23933 Sekretāra v. A. Auziņ.

Daugavpils apr. 5 iec. miertiesn.
Preiļos, pamatodamies un civ. proc.
lik. 1239. p. un civ. proc. lik 1401. p.,
uzaicina 1909. g. 28. aprilī miruša Filipa
Jefima dēla K i r i 1 0 v a mantiniekus
pieteiks savas mantojuma tiesības uz
nel. atstato Preiļu pag., Kaunatsku
s. kustamu un nekust. īpaš. augšmin.mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dunas „Vald
Vēstnesī".
2.^415 Miertiesnesis Skromans.

Daugavpils apr. 5. iec. miertiesn.,
Preiļos, pamatod. uz civ. lik.X.sej. 1239.p.
un civ. proc. lik. 140l. p. uzaicina
1924. g. 20: janvārī mirušā lija Ivana
d. I v a n o v a mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības- uz nelaiķa
atsttto Preiļu pag,, Babru sādžā
kustamu un nekustamu Īpašumu augš-
minētam miertiesnesim sēšu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstn.*
23414 Mieitiesnesis Skromans.

Daugavpils apr. 5.iec. miertiesn ,
Preiļos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10 sēj. 1239. p..
uzaicina 1923. g. 17- aprilī mirušā
Jāņa Jufa dēla S i n k e v i c a manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nel. atstāto Vārkavas pag.,
Sitnjagu sādžā kustamu un nekustamu
īpašumu augšmin. miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn. - .
23412 Miertiesnesis Sk r o m a n s.

Daugavpils apr-5-lec- miertlen,
Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu
X. sēj. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401 p.
uzaicina 1907. g. 1. aprilī mir. Jufa Do-
menika d. Sinkeviča mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
nel. atstāto Vārkavas pag , Sitnjagu s.kust.
un nekustamu īpašumu augšminētam mier-
tiesnesim 6 mēnešu laikā, skaitot-
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".
23413 Miertiesnesis Sk r o m a n s.

Daugavpils apr. 5. Iec. miertiesn.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. lik. X. sej.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p„ uzaic.
1924. gada 5 marta miruša Vladislava
Ādama d. Leitana mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz nel. atstāto
Preiļu pag., Bindaru muižā kustams- un
nekust. īpašumu augšminētam miertiesn.
sešu _ mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vestn."
23920 Miertiesnesis Skromans.

Ludzas apriņķa 7. iet. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 25. februaj-a
lēmumu, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. krāj _ . X. sēj. l.d. 1239.p.
pamata, paziņo, ka pec 1924. g. 5. dec.
mirušā Jāņa Ivanova ir
palicis mantojums, kurš atrodas Ludzas
apr., Gavru pagastā un uzaicina visus,
kam būtu kādas tiesības uz šo manto-
jumu, jeb sakarā ar viņu kādas tiesības
ka mantin., pieteikt savas tiesības pēc
piekritības 6mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".
. Kārsavas stac, 26. febr. 1925. g. M>588
23610 Miertiesnesis J. G u t m a n s.

Liepājas apgabaltiesa

uz sava 2. marta 1925. _ g. lēmuma
namata uzaicina 2t. jūnija 1623. g.,
Vārmas pag. mir. Jura Ādama d. Lo diņa
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-

komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-

dinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par_ kurām nebūs

paziņots tiesai minētā laika, tiks atzītas
oar zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. maitā 1925 g. Ns601m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2365(1 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 2. marta 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 25. novembrī 1923. g.,
Padures pagasta mirušā Valta Didīa
dēla Šķēle mantiniekus, kredit., lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tie ai minMā laikā, tiks atzitas
par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 3. martā 1925. g. Na 606m/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

23651 Sekretārs A. Kasperovičs.

lļWn «irtai!m\ l. Mkiīija,
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 6. februārī,«Klausījusi Donata un Meikuļa Antona
Ant „ Tkšu lūgumu atzīt Jāni
Zmk-* Mekšu Par atrodošos bezvēsts
V&Tn" nolēma: P ublicēt -Vald -
Ani„ Pbezvēsts promesošo Jāni
aita I' Mekšu un uzdot Pilda« P a-
benL? 0mei iecelt aizbildniecību . par
Mets , Promes°ša Jāņa Antona dēla
Snift„ mantu

' atrodošos Pildas pag.,°upu ciema.

29S° „
lē
!-umi1 Publicēt civ. proc. lik.sP- kartībā.

Ua«gavp., 1925. g. 24. febr. LN°353a(25
23188 Pnekšsēd. b. J. K r ū m i ņ Š.

Sekretārs .1. K a n g u r s.

Bausk **tl8

*zināšanti apf** ?r šo izsludina vispārības
«ofiSSo v, JSnis Ju?a d- Celmiņš
par tneiiT altlnu ">. veļas adoptēt sev
«leitenī v ava? sievas ārlaulībā dzimušo
mušu 1qnQrU"Veromku Navalinski, dzi-
«īainot »h g' 18- februarī v. st., par-
«z Celmi ņ

)amo uzvārdu Navalinski

'^PtēšanT' ,kutain " kādas ierunas šai
sešu uiSn!" , ' tas Jāpieteic šai tiesai
?%m a ii,?? aika

' skaitot no si sludi-
Vēstnesī- Pp-it,ešo reiz' .Valdīb.
"ekadas i*

si te,rmna notecēšanas
adoPtēŠan» t"!138 netiks Pieņemtas un

cod
a
i/;!

apstiprināta

\f- iebruarī 1925. g. 3
aiksrfdētāls V. Vec vagars,

darbvedis J. Grinvaids.

Latgales apgabaltiesas '.c»vilar šo paziņo vispārībai , ka mirušā
1924. g. 5. janvārī Daugavpils pils., pie-
derīga Lariona Jēkaba d. Fedorova pri-
vattestaments, ar kuru testatora kustama
un nekustama manta novēlēta Tomam,
Grigorijam un Katrinai Fedoroviem ar
apgabaltiesas 1924. g. 10. okt. lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekiem To-
mam Fedorovam un mazgadīga Giigo-
rija Fedorova aizbildnei Katrinei
Fedorovai.

Daugavp., 27. febr. 1925. g. LNš733a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

23627 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales zeme» grāmatu atjau-
nošanas komisiia,

uz Menachema Movša d. Vitenberga
lūgumu par neku tamas mantas, sastā-
vošas no 2i6kv. saž. liela zemes gabala
ar ēkām, atrodošos Daugavpili, II. pils.
iec, 24. kvartālā Ns 1, 1U. „A" unM» 20,
Cietokšņa un Saulesielu stūrī Ns 35/44,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, _ —
uzaicina visas personas, kuram ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par topaziņojumu 4menešu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretējā gadijuma nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātam un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītas nekustamas
mantas īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un
hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1925. g. 25. febr. Ns 2350
Komisijas priekšsēdētājs

apgabalt. vec. notārs E.Helvichs.
23262 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Borisa Ivana d. Pešudova lū-
gumu pas nekustamas mantas, sastāvošas:
1) no Gauru ciema platība 3i 5 deset.
61 kv. saž., 2) no Podsoseņjas sādžas
zemes atgriezuma, platība 21, des. 832

kv. saž., 3) no zemes Rusova pūstoša,
platība 44 des. 187 saž. un 4) no
Reiņikovskije - Bolota justoša, platībā
apmēram 126'/2 des., atrodošos Ludzas
apriņķī. Gauru pag., (sen. Ostrovas
apr., Višgorodas pag.), kūju īpašumu
viņi mantojuši no sava tēva Dmitrija
Feodora d. Pešudova un no kūja viņiem
tagad ir tiesības tikai uz 51 ha kā ne-
atsavināmo daļu ievešanu zemes grā-
matu reģistri — uzaicina visas per-
sonas, kufām ir kādas tiesības uz mi-
nēto nekustamo mantu, iesniegt komi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā
no_ izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesi" , pretējā gadījumā nepietiek-
tas tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie: lūdzēju mantojuma devējs
Dmitrijs Feodora d. Pešudovs un pēc
tam ari viņi paši, lūdzējs, var tikt ie-
vesti Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 16. febr. Ns 1884
Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas

vecākais notārs E. Hellvichs.
22586 Sekretaļs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Nochima-Ruvina Kusieļa d. Mesņika
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no pilsēias ozimtslietošanas tiesību
zemes gabala, platībā 16 kv. saženu
ar ēkām, airodošos Daugavpilī, 111. pils.
iec_, 72. kvartālā Ns 8, lit. ,b", Orlas
iela Ns 13, ievešanu zemes grama'u re-
ģistri, uzaicina visas personas, kujan
n kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu četru mēnešu laikā no izsludina-
tanas dienas .Valdības Vēstnesī , pretēji
gadījumā nepieteiktas Uesibas sKaitisies
jar «nicinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpašnieku tez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku apgfutina-
jumu tiesībām.

Daugavpili, 25.febt. 1925.g. 1* 2356
Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas

vecaK. notārs E. Hellvichs.
23263 Sekretms A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Jāzepa Ksavera dēla, Marijas Ale-
ksandra meitas, Staņislava Paula,
dēla, Jāņa Eduarda dēla Richļicku,
Viktora un Gilarija Paula dēlu R o -
sieku, Marijas, Zinaidas (Juzeiatas)
Fēliksa (Feliciana) meitu Richļicku,
Helēnas Feliciana meitas -Richlickas —
pašu priekš sevis un Annas Jāņa m.
un Klementinas Feliciana meitas Rich-
ļicku pilnvarā — lūgumu nekustamas
mantas, sastāvošas no .Tovarovas"
seļca zemēs gabala, platībā 235 des
1850 sažeņi, bet pēc plāna 235,75 des.,
atrodošos Ludzas 1.senāk Ostrovas) apr.,
Gauru pagastā, kūju īpašumu viņi,
mantojuši no Miķeļa, Viktora un Paula
Ksaverija d. d. Richļickiem, — ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina vi-
sas personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par topaziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesi", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
minētie: lūdzēju mantojuma devēji Mi-
ķelis Viktors un Pauls Ksaverija d. d.
Richļicki un pēc tam ari . viņi paši, lū-
dzēji, var tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri par .norādītās nekustā-
mās mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpili, 1925. g. 16. februāri.
Ns 1916.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs

22387 Sekretais A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Jefima Vasiljeva, tagad pēc uzvārda
Mišukovska, lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas 1) no Pokrovas

ciema daļas, kas senāk bij Šerstņeva un
Strascino sādžas un Guba prisjolka,
platība pēc plāna 127 des. 1200 sāž.,
sastāvošas no 2 zemes gabaliem, plāt.:
Ns 1 — 116 des. 240 saž. Guba
pūstošs un Pokrovas ciema daļa; N° 2
— Pokrovas ciema pirmā daļa, platība
11 des. i-60 saž.; 2) no zemes Seņkova
Asmačeva, ari Rjabinkino ciema robež.,
platība 81 des. 757 saž. un 3) no Ser-
gino sādžas zemes atgriezuma, platībā
i7 des. 500 saž. atrodošos Ludzas (se-
nākOstrovas) apr. Kačanovas pagastā
ieveša-m zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu 4
mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī" pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzējs var tikt ievesti Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925._g. 16. febr. Ns 1900
Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-

tiesas vecākais notārs E. Hellvichs.
22588- Sekretārs A. Bergs.

Latgales apgabaltiesas,
Lūdzos apr. 2. lec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ.lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925. _g. 24. februafa
lēmumu uzaicina mirušās Jevlampijas

Ivana meitas J a s i n o v i č manti-
niekus pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz nel. atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas _ dienas .Vaid. Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Turčinovā, 1925.g. 26. febr. Nš91 6
23283 Miertiesneša v. i.V. Š1e z i ņ š.

Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 27. februāra lēmumu,
uz civ. _ proc. likuma 146070-71 . p. pamata
reģistrēti _ Pokrovas savstarpējās uguns-
apdrošināšanas biedrības statūti un ie-
vest^ kooperatīvu biedrību reģistra
pirmā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Pokrovas muižā, Kačanovas pagastā,
Ludzas apriņķī.

Daugavpilī, 1925. g. 3. martā
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

23935 Sekretāra v. A. Auziņ.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
pamatojotjes uz civ. proc. lik. 1460 33. p.,
uzaiema Anatoliju Feliciana m. Bro-
ņevskti ierasties šai tiesā, līdzņemot
ķīlu zīmi, izdotu no Konstantīna Jāņa d.
Ždrojevska par 10000 rbļ. uz augšmi-
nētās Broņevskas vārda par nekusfama
īpašuma —pusmuižas Borovka, atrodo-
šās Rēzeknes apr., Rozenmuižas pag.,—
ieķīlāšanu, un apstiprinātu no Vitebskas
vecākā notāra .915. g. 18. aprilī, divi
simti četrdesmit sešu latu 22 sant. saņem-
šanai, kāda suma no Konstantīna Jāņa d.
Ždrojevska iemaksāta Latvijas bankā
š. g. 9. janvārī zem kvītes JNfs 659 uz
šīs tiesas depozītu rēķina augšminētās
ķīlu zīmes dzēšanai.

Daugavpilī, 1925. g. 20. februāri.
L. Ns 410a/1925. g.

Priekšsēdētāja biedrs J. Krūmiņš.
23027 Sekretārs J. Kangurs

Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 27. februaja lēmumu,
uz likumu par biedrībām 17. p. pamata
reģistrēti Tolkovas izglītības biedrības
statūti un ievesti bezpeļņas biedrību reģ.
pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Tolkovas' pag., Ludzas apr.

Daugavpili, 1925. g. 3. martā.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

23932 Sekretāra v. A. Auziņ.

Rīgas 6. iec. miertiesnesis,
pamat, uz civ. proc. lik. 2011.—2014
1924. g. 18. novembrī mii\ Sergeja
2019. un 2079. p.p. un savu lēmumu no
28. februafa 1925. g. dara zināmu, ka
25. maijā 1918. g. Rīgā miris Pēters
Krišjaņa d. K o c e r s , atstādams
mantojumu, uzaicina likum. mantiniekus,
kreditorus, ? legatarijus, iideikomisarijus
un visas citas personas, kam ir kādas »
tiesības un prasības uz minēto mantu,
pieteikt savas tiesibas miertiesn. 6 m ē-
n e š u laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .ValdībasVēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības un pra-
sības tiks atzītas par zaudētām.

Rīgā, 1925. g. 5. martā. Cv.Ns232
23786 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 11. iec. miertiesnesis
uz civ. ties. lik. 2011., 2014., un
2079. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 10. janvārī, Rīgā mirušā In-
driķa Valtera ir atklāts manto-
jums un uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu vai sakajā ar to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības miertiesnesim sešu mēn.
laikā, skaitot no sludin. iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā aprādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zau-
d ējušas.
22908 Miertiesnesis M i e z ī t s.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 31. janv. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.
1239. _p., paziņo, ka pēc 1925. g. 1. janv.
mirušā Jāņa Ignata dēla Kopana ir
palicis kustams un nekustams manto-
jums, kufš atrod. Ludzas apr., Bolou pag.
Lāčupes ciemā un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā Bolvu muižā sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludin. iespieš. dienas
.Vaid. Vēstn."

Bolvos, 27. februarī 1925. g.
23430 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miert.
saskaņā ar savu '925. g. 31. janva[a
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. dļ.
1239. p. paziņo, ka pec 1924. g. 2. janv.
mirušā Pēteja Jāņa d. Mazura r palicis
nekustams mantojums, kujš atrodas
Ludzas apr., Bolvu pag., Z^ļmežnieku
s d. un Augstasbirzes Ns 7 mā. un
uzaicina v.sus, kam uz šo_ mantojumu
vai sakaiā ar viņu būta kād s tiesības,
kā man iniekiem, pieteikt tās minētam
m'ertiesņesim viņa kamerā Bolvu muižā
sešu mēnešu 1 ikā, skaitot no šī sludin.
iespiešanas dienas .Vatd. Vēstn."

Bolvos, 27. februāri 1925. g.
23436 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabal iesas
Ludzas apr. 6 iec. miert.
saskaņā ar s vu 1925. g. 31. janvāra
lēmumu un pam dodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik.- krāj. X. sēj. 1 dļ.
1239.p. paziņo, kāpēc 1917. g. 17. febr.
mitušā Jēkaba Peteja d. Aruta ir palicis
kustams un nekustams mantojums, kujš
atrodas Ludzas apr., Rugāju p=g., Gružņu
fermā un uzaicina visus, kam uz šo
man'ojumu vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, p eteikt
tās minētam miertiesnesim viņa kamerā
Bolvu muižā sešu mēnešu |aikā, skaitot
no šī sludin. iesp. dienas .Vaid. Vēstn.'.

Bolvos, 27. februārī 1925. g.
23432 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miert.
saskaiā ar savu 1925. g 31. janvaja
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p..un lik. krāj. X. sēj. 1. dļ.
1239. p. paziņo, ka pec 1913. g. 11. aug.
v. st. mirušā Reiņa Jāņa d. Neilandta ir
palicis nekustams mantojums, . ujš atro-
das Ludzas apr., Bolvu pag., Dampa-
druvas Ns 12 fermā un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu vai sakarā ar
viņu būtu kādas tiesība», kā mantinie-
kiem, pieteikt tās minētam miertiesne-
sim viņa kamerā Bolvu muižā sešu
mēnešu lakā, skaitot no šī sludin. iesp.
dienas .Vaid. Vēstn."

Bol os, 27. februarī 1925. g.
23431 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miert.
saskaņā ar savu 1925. g. 31. janvaja
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. dļ.
12)9. p. paziņo, ki pec 1918. g. 12. nov.
j. st. miiuša Jāņa Kārļa d Akmentiņa
ir palicis nekustams mantojums, kufš
atrodas Ludzas apr., Bolvu pag., Georgi-
jevas viensētā un uzaicina visus, kam
uz šo jnantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt tas minētam miertiesnesim viņa
kamera Bolvu muižā sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludin. iespiešanas dienas
.Vald. Vēstn."

Bolvos, 27. februarī 1925. g.
23424 Miertiesnesis P. Ron i s.



rīsos notārs J. mmm
uz 1916 g. 16. jūlija likuma pamata par

tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu
atsavināšanu paziņo, ka 1925. g. 20. febr
ar reģ. Ns 3658, viņa kantori noslēgts
līgums pēc kura komandit sabiedrība

.Trauki - L. Kaltuns & Ko., agrāki

.Trauki' Š.Albins, L.MIchelsons & Ko.
ir pargajuse Lazara Izraēla d. Kalfuna
vienīgā īpašumā. Līgums ir ievests
aktu grāmatā ar Ns 22.
24157 Notārs J. Kre i cbergs.

Risas 10. Iecirkņa miertiesnesis
saskaņa ar savu lēmumu no 1925. g.
6. febr. meklē apvainoto pēc sod. lik.
581. p. Stepanu Jevstigneja d. S v e r-
ž i c k i j, 25 g. v , pied. pie Ružinas
pag., Rēzeknes apr.

Visas iestādes un personas, kūjām
būtu zināms, kur atrodas min. Sveržickij,
tiek lūgtas paziņot par to miertiesnesim,
Andreja Pumpura ielā Ks 1.
22141 Miertiesn. (paraksts).

Rīsos pils. 13 iec miertiesnesis,
uz civ. tiesas lik. 2011.—2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
Jāņa Mārtiņa dēla Dziedātāja
nāves 22. septembrī 1909. g. ir atklājies
mantojums un uzaicina personas, kam
ir uz šo mantojumu vai sakarā ar to
kādas tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u t. t., pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā miertiesnesim Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā Ns 1, skaitot uo sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā aprādītā termiņā nepieteiktos, tad
viņas tiks atzitas kā šīs tiesības zau-
dējušas.

Rīgā, 1925. g. 20. februāri.

22866 Miertiesnesis (paraksts).

Liepāja. 3. ieto liittiHiali,
pamatodamies uz Dorotejas Emīlijas
Markvard lūgumu un sava
lēmuma no 28. janvaja 1925. g. pamata,
uzaicina 7. nov. 1912. g. mir. Johannas
Henriettes Š a b e r t mantinie-
kus, kreditorus, legatarus, fideiko-
misarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz viņu atstāto mantojumu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu mē-

nešu laikā, skaitot no sludjnajuma

iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi".

Minētā laikā nepieteiktas tiesības un

prasības, tiks atzītas par zaudētam uz

visiem laikiem.
Liepājā, 7. febr. 1925. g. Ns 59/2a

22538 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas

laraoili apr. 6. iet. ifotiamk
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.

un civ. lik. krāj. X. sej. 1239. p. un

saskaņā ar savu 1925. g. 17. februāra
lēmumu uzaicina mirušā Antona Josifa d,

S p a 1 v i s a mantiniekus pieteikt

savas mantošanas tiesības mierties-
neša kamerā, Krāslavā, Polockas

ielā Ns 52, uz nel. atstato mantojumu,
sešu mēnešu laika, skaitot no šī sludi-

nājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn."

Pēc minēta termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 20. febr. 1925._ g. Ns 939
22869 Miertiesnesis Āboliņš

Rīgas piisētas ?11 lec kņa mīeitieinein
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011., 2014.,
2061. un 2079. _p. p„ paziņo, ka pec
1984. g. 22. maija mirušā Kriša Jāņa
dēla M u š k e, ir atklājies man-
tojums, un aicina visus, kam nz šo
mantojumu vai sakarā ar to ir kādas
tiesības, kā mantiniekiem, kreditoriem,
legetarijiem, fideikomisarijiem u. t. t.
pieteikt šīs tiesības minētajam mierties-
nesim sešu mēnešu laika, skaitot no ša
sludinājuma iespiešanas dienas Valdības
Vēstnesī.

Ja minētās personas augšminētā ter-
miņā savas tiesības nepieteiks, viņas tiks
atzītas, kā šīs tiesības zaudējušas.
22140 Pap. Miertiesnesis (parakts).

ligas mm\mm 6. \u. tušu izpildīt.
paziņo, ka _20. martā 1925. g., pulksten
/2ll diena, Rīga, Brīvības ielā Ns 14,

dz. 3, pārdos Vasiļija P o 1 d i n o va
kustamo mantu, sastāvošu" no mēbelēm
un novērtētu par Ls 220.—

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

Rīgā, 5. matā ly25 . g.

24176 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņs
tiesu izpildītājs

ptzlņo, ka noliktā 19. martā 1925. g.,
pulfcsten 11 rīta , Rīga, Lāčplēša ielā
Ns 27, dz. 21, kustama īpsšuma pārdo-
šana pie Teodora Dutcena parāda
samaksas deļ

ir atcelta.
Rīga, 11. martā 1925. g.

2417(5 Tiesu izpild. J. Zirģels.

m ililteltlIHJ 6 IK. flUSi izpildu.
p»*tņo, ka noikta 19. martā 1925. g.,
pulksten 11 ritā, ki«ā, Lāčplēša ielā
Ns 27, dz. 21, kuststa ,p ,šuma pārdo-
š .na pie Teodora Dutcena paiādi
samaksas deļ

ir atcelta.
Rīga, 11. martā 1925. g.

24177 Tiesas izpild. J. Zirģels.

ligu iigabiltina. 7. ik. tiem izpildīti]
paziņo, ka 20. marta 1925. g., pulksten
11 diena, Rīgā, 1 Miesn.eAu ielā Ns 2,
tipogratiji, pārdos .Er ich Ring un
biedri" kustamo mantu, sastāvošu no
10 pudu tipogrāfijas burtu un novērtētu
par Ls 463.

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

Rīgā, 10. martā 1925. g.
24179 Tiesu izpild. J. Kazubierns

Rīgas apgabalt. 7 >ec. tiesaa
izpildītājs

paziņo, ka 20. martā 1925. g., puifcs.en
11 dienā, Rīga, 1. Miesnieku ielā Ns 4,
pārdos otros torgos .Erich Ring un
biedri* kustamo luantu, sastāvošu no
3 zirgu spēka motori an novērtētu
par Ls 470.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs par-
iošanas diena uz vietas.

Rīgā, 10. martā 1925. g.
24180 Tiesu izpild. J. Kazubierns

Oli Iestāžu siuinAJuif,
i — , *. j

Stukmaņu pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozudušu Latvijas pasi,
izd. no Stukmaņu pag. vaid .s 25. martā
1920. g Ns 276 uz Andreja' Jāņa dēla
Līkuma v. 73 <8G

Skultes pagasta valde usludina pai
nedeiīgu Latvijas iekšzemes pasi, Udotu
no šīs pagasta valdes 27. martā 1920. g.
Ns 915 uz Vilchelmines Gustava m.
Bindeman, ku(a pieteikta par zu tušu.

; 2.1-185.

Skultes pagasta valde izsludina par
nederīgu Alfrēda Andreja d. Jurjuna,
dzim 4. septembri 1891, g. kāja klaj>.
apliec, iz jotu no RīgfS apr. apsardzī-
bas pr-ka 11. martā 1921. g. Ns 39 >,
kūja pieteikta par nozaudētu. 23584

Reņģu pagasta valde izsludina par ne-
derīgu iekšzemes pasi Ns 2957, izdotu
no. Ezeres pagasta valdes 11. janv.
1921. g. uz Žaņa Kārļa d. Osis vārdu

2 380
Pilsbergas paga<ta valde izsludina

par nederīgu, kā nozaudētu iekšzemes
pasi, izd. no šīs .pagasta valdes 1920. g
15 maijā Ns 254 uz Katrinas Krista m.

Kalaš v. 23^79.

Palsmanes pagasta valde izsludina
par nederīgu šis pagasta vsldes 16. febr.
1920 g. Ns 234 uz Jāņa Jēģera (Gēģeraļ
vārdu, izd. zirgu pasi, kur^i ir pieteikta
par nozaudētu. 2337S.

Mārsnēnu pagasta valde caur šo iz-
sludina par nederīgu, kā pieteiktu par
nozaudētu, kafa klausības apl., izdotu
no 4. Valmieras kājnieku pulka komand.
1920. g. decembra mēnesī Ns 12880 uz

Roberta Vītola v. ; 23376.

Gaiķu pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu zirgu pasi priekš
5 g. veca bēras spalvas ar zirnīti pierē
zirgu, izd. no Vaiņodes pagasta valdes
kūja pase caur cesijām ir pārgājusi uz
Ernesta Kristapa d Irbes v. 22819.

Iecavas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kafa klausības apl.
izd. no 10. Aizputes kājn. pulka koman-
diera 6. jūnijā 1923. g. Ns 3152 uz Jē-
kaba Jēkaba d. Pluce v. 22824

Gavru pagasta valde ar šo atsauc
savu sludinājumu, iespiestu .Valdības
Vēstnesī" Ns 250 no 3. novembja
1924. g. par Latvijas iekšzemes pases
Nš 2374, izd no Višgorodas pagasta
valdes 26. nov. 1921. g. uz Andreja
Vasiļija d Ivanova v. nozaudēšanu, jo
minētā past atrasta un uzskatama par
derīgu. 22821.

Gavru pagasta valde, Ludzas apriņķī,
ar šo izsludina par nederīgu kā pieteiktu
par nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi
Ns 660, izd. no Višgorodas pag. valdes
9. sept. 1921. g. uz Jevdokijas Georga
m. Kuzminas vārdu. 22820.

Bauskas pilsētas domes sastāvs
uz nākošiem 3 gadiem (1925 19281
ievēlēts 7. un 8. februarī 1925. gadā

Domnieki:
No saraksta Nr. 1.

1) Varenais, Juris. 2) Grīslis, Friri,,
3) Boķis, Jēkabs. 4) Sējējs, Ansis.

No saraksta Nr. 2.
5) Ilziņš, Augusts.

No saraksta Nr. 3.
6) Šņore, Juris. 7) Balodis, Mārtiņš

8) Rijkurs, Eduards. 9) Lazda, Andrejs
10) Pijevskij, Jānis. 11) Ļūde, Jēkabs
12) Januška, Kārlis. 13) Graudiņš, Jēkabs

No saraksta Nr. 4.
14) Lohdings, Bruno. 15) Lohdings

Edmunds. s '
No saraksta Nr. 5.

16) Grebers, Kris's. 17) Priede, Jānis.
No saraksta Nr. 6.

18) Hofšovics, Dāvids. 19) Leibovics
Bērs. 20) Izraelsons, Izraels.

Kandida i:
No saraksta Nr. 1.

1) Viesjānis, Jānis. 2) Pakalniņš, Pauls
3) Stankevičs, Mārtiņš. 4) Pīrāgs , Jānis"

S) Cīruls, Andrejs. 6) Upmanis, Pauls '
7) Grīnberģis. _Janis. 8) Valdorfs, Eduards
9) Baltais, Jānis. 10) Ozoliņš, Kārlis
11) Ozoliņš, Jānis. 12) Ģīpurnieks, Ter>

dors. 13) Dombrovskis/ Jozeps. 14) Ozols,
Jēkabs. 15) Turki?, Jānis. 16) Bērtulsj
Kārlis.

No saraksta Nr. 2.
1) Villumsons, Jēkabs. 2) Vīksne,

Kārlis 3) Iidus. Jānis. 4) Pantalonsļ
Juris. 5) Skalders, J_ānis 6) Ramans, '
Eduards. J) Zaģers, Jēkabs. 8) Kļaviņa ',
Ina. 9) Abol ņš, Aleksandris. 10) Kri-
stiņš, Juris. 11) Šmidts, Viktors. 12) Pja-
venieks, Arnolds. 13) Dravinskij, Jozeps.
14) Lodens, Kārlis. 15) Zviedris, Jozeps.
16) Vāvers, Mārtiņš. 17) Šūnels, Kārlis.
18) Labenovskij, Jānis. 19) Grundmans,
Kārlis.

No saraksta Nr. 3.
1) Buchbinders, Kārlis. 2) Pumpurs,

Kārlis. 3) Šili ņš, Jēkabs. 4) Nakabiks,
Jānis. 5) Zeidaks, Paulis. 6) Rijkurs, Jānis.
7) Stūre, Augusts. 8) Eraulovs, Kārlis.
9) Ormans, Kārlis. 10) Šļagans, Jānis.
11) Zankeviče, Olga. 12) Ozole, Minna.

No saraksta Nr. 4.
1) Staebens, Aived'. 2) Drengers

Ediards 3) Boettchers Georgs.4)Eckerts
Elftieds. 5) Beiers, Kārlis. 6) Kolbe
Oskars. 7) Thiermans, Theodors. 8) Vohl
gemuts, Dāvids. 9) Treu,Emils. 10) Herr
mans, Vilh lms. 11) Goeritcs, Kārlis
12) Fiiedrichsons, Voldemrs 13) Trey>
mans, Pauls. 14) Moldenh uers, Alfons.
1') Šūmans, Eduards. 16) Muntcs, Erasts,
i 7) Šramm-, Leo. 18) N,'uke, Andreas.

No saraksta Nr 5
1) Bergmanis, Fii'is 2) Freija Jēkabs.

3) Bau.nanis, Eduards. 4) Zvinģels, Ale-
ksandrs. 5) Sproģis, Māitiņš. 6) Pjave-
nieks, Oskirs._7) Sala, Andrejs. ») Leitis,
Roberts. 9) Ariņš, Kārlis. 10) Straus,
Voldemais. 11) Straumanis, Juris. 12) Va-
ļulis, Ādams. 13) Vaļulis, Hugo. 14) Ķirts,
Arnols. 15) SUenieks, Rūdolfs 16) Bēiže-
uans Mārtiņš. 17) Brikovskis, Egons.
1M) Sitke, Alfrēds.

No saraksta Nr 6
1) Hercenbergs, Benjamiņš. 2)Berelovs,

Vigdors. 3) r-eitelsons, Meiers. 4) Kleins,
Zilkinds. 5) Judelovics, Ābels. 6) Mekuzs,
Bērs. 7) Arensburgs, Judels-Peisachs.
8) Michelsons, Markus. 9) Feldhuns,
Mozes 10) Boruchovičs. Arons. 11) Kur-
mans, Noachs. 12) Joife,Ruvins. 13) Sla-
vins, Dons. 14) Matisons, Arons 15) Ju-
delovics, Arons-Feitels. 16) Judelovics,
Aziks. 17) Bergers, Mane.

Bauskā, 1925. g. 9. martā Ns 212

PuVt is ga va (para ksts).
24124 Sekr-t-rs ,par.-ksts) _

Dūres pagasta valde, Valkas apr, }}
šo izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
atvaļinājuma apliec, izdo'.u no 4. Val-
mieras kājn. pulka komandieja 1920. _g;
23. decembrī W° 13 t'3 uz atvaļināta

no aktivā kara dienesta līdz turpmākam
rīkojumam kareivja Reinholda Jāņa deia
Kazaina v. 233o/-

Bārbeles pagasta valde atsauc

savu sludinājumu .Valdības Vēstnesi

Ks 31 9. februārī 1925. g. par Mārtiņa

Ozoliņa dokumentu nozaudēšanu , jo do-
kumenti ir atrasti. 2281o-

Līvānu pag. valde _ izsludina par ne-

derīgiem, kā nozaudētus sekošus doku-

mentus :

1) Latv. pasi ar- Ns 978, izd- "
Līvānu pag valdes 31. decembrī 1920. g-

un 2) karakl. apl. ar Ns 14023/2139It.
izd. no Daugavpils karaapr.P7. martā 1923. g. uz Antona Jāzepa a.

Kukusilņa v., un a t s a u c savu s luai-

nājumu ievietotu .Vaid. Vestn. J***

1925. g. par Vasiļija Akima d- .ģ
kina personas pases ar Ms 824, izd- -
Sakstagalas pag. valdes 23. novemt»'

1921. g. nozaudēšanu, jo minēta pas
^atrasta. j

Codes pag. tiesa,
Bauskas apr., pamatodamās uz savas
š. g„ 4. decembfa lēmuma un pagcs a
tiesu likuma 108. un 109. p. p. sr šo
paziņo, kā laulātie draugi Jfnis un Na-
tālija K a 1 n i ņ i, dzīv. Codes pagastā,
Lejās-Ducmanos, kufiem bērnu nav,
pieņem bērna vietā (ac"opte) Hermini
Natāliju Veru Radziņu (Jāņa un Li-
bes Radziņu meitu), dzim. 26. augustā
1924. g„ piešķifot viņai miesīga bērna
tiesības, na mantošanas zini) , ta ari
uzvārdā.

Personas kajam pret šo adopciju ir
kādi i bild'imi, tiek uzaicinātas tos pie-
teikt šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sbdi.ājama iespiešanas dienas
.Vald.bas Vēstnesī" trešo reizi, i ;>

Pēc uzrādītā termiņa nekādas ierunas
netiks pieņemtas un adopcija skaitīsies
par likumīgā speķa gājušu.

Codē, 6. aujustā 1924. g. 3
Priekšsēdētājs V. Vecvagars.

17681 Darbvedis M. Jurevits.

Rigas apr. 1. iec. miertiesn.
pamatojoties uz savu lēmumu 2. febr.
1925. g. meklē Rīgas pilsoni Jāni

Krišjāni Pēlēja d. Šmidtu, apsū-
dzētu uz' soda lik. 530. p.

Visas iestādes un personas, kufām
būtu zināma Šmidta atrašanās vieta,
tiek lūgtas spert attiecīgus soļus viņu
apcietināšanai un nogādāšanai mier-
tiesneša rīcībā.

Rīgā, 1925. g. 17. februarī.
22653 Miertiesneša v. i. Ankravs.

Rigas 2. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz nel. Teņa Pētera d.
B u n k e lūgumu un civ. proc. lik,
2011., 2012. un_ 2079. p. p. ar šo iz-
sludina, ka pec Rīga mir. Teņa
Pētej-a dēla B u n k e ir palicis
mantojums un uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to kā-
das tiesības vai prasības kā likumīgiem
mantiniekiem, kreditoriem, legatoriem
vai kā citādi, pieteikt savas tiesības un
prasības minētam tiesnesim Rīgā, An-
dreja Pumpura ielā Ns 1, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas „Valdības Vēstnesī* .

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepeteiks, tās
tiks atzītas kā šīs tīesibas zaudējušas.

Rīgā, 21. februārī 192'-. g. NŠ206
2328« Miertiesnesis A. Tīlmans.

Rīgas 10. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu 1925. g. 14. febr.
uz civ. ties. lik. 2011., 2012., 2019. un
2079. p. p. pamata uzaicina 3. febr.
1922.g., Rīgā, mirušā Pēlēja Straumes li-
kumīgos mantiniekus, legetarijus,
fideikomisarijus, kreditorus un t. t.
pieteikties pie minētā miertiesneša, Rīgā,
Andreja Pumpura ielā 1, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minētas personas savas tiesības
augšā minētā laikā nepieteiks, tad viņas
tiks atzītas, kā šīs tiesibas zaudējušas.

22655 Pap. miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. lec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 23. februaja
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. J239. p. 1. d. pamata
paziņo, ka pēc 1924. gada 30. ok-
tobrī Višķu pagastā, mirušās Ievas
Jāņa m. Z e i 1 a s ir palicis ne-
kustams ipašums Daugavpils apriņķī,
Višķu pagastā, Zušanu ciemā, kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar viņu,
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās pēc piekrītības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn.".

Daugavpilī, 25. febr. 1925. g.
23287 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,Daugav-
pils apriņķa, 9. iac. miertiesnesis
civ. proc. lik. 80., 293.,2^8., 301., 302.
un 309'. pantu kartība izsludina
sekošo :

Aicinājums.
Kaims KadļšsBerkas d. Levinsons

tiek uzaicināts 12. augustā 1925. g.,
pulksten 12 d., uz tiesas sēdi, kūja
notiks Daugavpilī, Teātra ielā Ns 4,
saņemt miertiesneša depozītā iemaksā-
tos piecdesmit divus latus 84 santimus
(Ls 52,84) no Rochas Traiteļa m. Arkus
ieķīlāšanas akta dzēšanai uz Rochai Arkus
piederošo nekustamo īpašumu Daugav-
pili, 3. pils. daļā, Lielos Stropos Ns 6 u. 7.

Daugavpili, 1925. g. 25. febr.

23417 Miertiesnesis (paraksts).

di§m «pfl«Dalīieaas 6.kairkga
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 20. martā 1925. g., pulksten
11 diena, Rīgā, Brīvības ielā 16, dz. 2,
jārdoa Zālamana _ Rozenštei na
kustimoi mantu, sastāvošu no sienas
spoguļa, kājminamas šujmašīnas, cepur-
šujmašinas, skapja un galda, un u. -
Vcrietu par Ls 220.

tafaāt sarakstu, novērtējumu, kā ar
spskailt pārdodamo mantu, varēi pa>
JcSanaa dienā uz vietas.

Rīgā, 5. martā 1925. g.
24175 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e I s.

tlgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 17. martā 1925. g, pulksten
11 dienā, Rīgā, 1. Jaunielā Jfc 33,
veikala, pārdos otros torgos Richarda
Zenneja kustamo mantu, sastāvošu no
dažādam krasam un lakām un novēr-
tētu par Ls 288

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pir
dol-nss diena uz vietas.

Rīgā, !925, g.

24182 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

$igas apgabaltiesas 7. iecirkņs
tiesas izpildītājs

paziņo, k* 17. martā 1925 p.. pulksten
11 r itā, Rīgā, 1 Jaunielā Ns 33, veikalā,
pārdos otros torgos Richarda Zenne|a
tustamo mantu, sastāvošu no asfalta un

okera un novērtētu par Ls 410.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pajrdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rīgā, 10. martā 1925. g.
24181 Tiesas iznild Kazubierns

3īgas apgabaltiesas Rigas ap-
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
28. martā 1925. ģ., pulksten 10 rītā,
Kokneses pag., Pasta muižas Kalni
krogā, pārdos otrā ūtrupē B. un
V. £ i m a ņ i e m piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no 3 zirgiem, 57 ku-
binasim aiš.nu g'jas malkas, 4400 pud.
kaļķu _ ar maisiem, raspuskas, vāģiem,
ragavām, aizjūgiem, atspeju ecēšas un
dzeizs arkla, un novērtētu_ par Ls 63bU.

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

Viena daļa malkas atrodas Krieviņu-
Biķernuku gruntē, pie Stabunga uz
krasta ui apskatāma pie Šteinoerga —
Biķerniekos, bet cita pie Pasta muižas
kaļķu cepļa.
24172 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

ii®as apgabaltiesas Rīgas ap
. riņķa I. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
21. martā 1925. g, pulksten 12 dienā,
Ikšķiles pag. .Berkuvas ūdens dzirnavās"
pārdos Jānim Bergmanim pie-
derošo kuramo mantu, sastāvošu ne
viena zirga, divām ķēvēm un v.enis
.Mak Koimik" firmas zāles pļaujmašīnas
an novērtētu par Ls 1100.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
24171 Tiesu izpild. A. Ozoliņš

^igas apgabaltiesas Rigas ap-
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tirsis spriedumu,
2'. martā 1925. g., no pulksten 3 dienā.
Stukmaņu pag., .Kazuļos", pārdos
Karļam Mežvēveram piederoši kustamo
mantu, ,'astāvošu no vienas ķēves un
vienas govs un novērtētu par Ls 460.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
21170 Tiesu izpild A. Ozoliņš

Kigas apgabaltiesas Rīgas apr
2. iec. tiesu izpildītājs

jāziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
21. marta 1925. g., pumsien 11 dienā;
Ādažu pag., Jaun-Laveru m., pārdos
Eduarda Štalberga kustamo mantu
sastāvošu no vie as sirmas ķēves, 2 arš.
augstas 5 g vecas, un novērtētu pai
Ls 600.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pāj-dodamo mantu, varēs pārdo-
'«nas diena uz vietas.
24100 Tiesa izpildītājs J a k s t i ņ š.

Ripas apgaoaltiesas Rigt.8 apr.
2. iecirkņa tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
28. marta 1925. g.. pulksten 1.1 dienā,
Mangaļu pag., .Kalngala" ciemā, pār-
dos Augusia Ellera kustamo mantu
sa tavošu no viena zirga, vienas govs,
viena sivēna, vieniem vāģiem un c saim-
niecības lielām, un novērtētu par Ls 419.—

izzināt sarsksiu, novērtējumu, Ka */
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs rāt-
Iršanas dienā uz vietas.

21098 Tiesu izpildītājs Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa II. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
23. martā 1925. g., pulksten 1 dienā,
Olaines pagasta, .Rollbušu" m'jas pār-
dos Abe Dāvida Bernera kustamo
mantu, sastāvošu no 1 zirgi 5 g veca,
4 govīm, 2 aitām, svariem, bitēm, pļauj-
mašīnas, arkli -m, aizjūgiem un citiem
saimniecības piederumiem, un novērtētu
par Ls 852 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
tonnas dienā uz vietas.
24104 Tiesu hpi ditājs L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa II. iec. tiesu izpildtājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
6. martā 1925. g., pulksten 10 no rīta,

Mor s pag., Lejas-Oudreņos pārdos
Pētera Kazaka kustamo mantu, sa-
stāvošu no 1 brūna ērzeļa 7 g. veca,
2 arš. 2 vērš. augsta, 1 tumši brīnās
slaucamās govs, 4 g. vecas un 1 brūni
raibas slaucamās govs 5 g. vecas, un
novērtētu par (s 7110.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
24099 Tiesu izpild. L. lakstiņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jēkab-
pils apriņķa tiesu izpildītājs

psziņo, ka 18. martā 1925. g„ pulksten
12 dienā, Neretas tir gū, pie Neretis
baznīcas kroaa, pārdos Otto un
Minnss Pukatu kustamo mantu, sastā-
vošu no zāles pļāvēja, ecēšas, 2 lem.
arkl - , kamanām, ratiem, s'tapja, kumode» ,
šujmašīnas, govs, aitas un pattijrs kar-
tupeļu un novērtētu par Ls 854 — '

tzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar'
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Jēkabpilī, 9. martā 1925. g.
24186 Tiesu izpild. Ernstsons.

Jelgavas apgabaltiesas, Jēkab-
pilt apriņķa tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. martā 1925. g., pulksten
12 dienā, Neretas tirgū, rie Neretas
baznīcas kroga Jēkabpils apriņķi,
pārdos Otto Pukata kustamo mantu,
sastāvošu no ķēves govs un 2 telītēm
un novērtētu par Ls 220 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
'pskļtīt pārdodamu mantu, varēs pāi-
lošanas dienā uz vietas.

Jēkabpili, 9. martā 1925 g.
24187 Tiesu izpild. Ernstsons.

Valsts tipooraiiii (lā. pi i)
izgatavotas un dabūjamas

laakstrādn. darba pil
Grāmatiņa ir divas daļas: I- " "S"

noteikumi un II. algas rēķins.
Grāmatiņa vākos maksā :

bez piesūtīšanas 7 sant.
ar piesūtīšann 9 sant.



Rigas pKMtom
sekosas

, ^,ns oar nederīgam pases

iZersonas ap liecības, kuras pieteiktas

Pl!Cs UŠSes, M-- 1) * 15 no
Loae v. uz Kārļa Rūdolfa d.
?'..,. 9i J* 19874 no Liepājas pref

^nlea 's Friča m. Liēge v.; 3) Nš 215197
uZ moli Pfel. uz J°hana Teo:lora d-
n° Jfriema v; 4) Ks 196496 no Rīgas
MUuz Paela Andreja d. Pandera v.;

?! w. 128680 no Rīgas pref. uz Annas

SeJŪdra m. DIrik v, tt Nš 190986

Pigas pref. uz Rīvas Hirsa m. Krup-
no Kig" v

Ks ]36491 no Rīgas pref

Klijas Heinricha m Detenhoif v,
m N.24456 no Rīgas pref. uz Marijas

ildreii m. Ekerle v.; 9) Ns 87917 no

ii no! iec uz Marijas Jāņa m Sulc v.;
,m Vi 16304 no 11. pol. iec. uz Almas

Sera m. Trenče v.; 11) Ns 1791 no

o kas oag v. uz Marijas Antona m.
SS, v 12) Ns 6708 no Jelgavas pref.
, Jāna Dāvā d. Kliginis vardu;

ļ>, jvfc 51133 no 9. policijas iec. uz

Feodfsijas Leona m. Iljinas vardu;
ui i* 3^742 no 8. pol. iec. uz Jāņa
Tenad. Saraka v.; 15) 35973 no 7. pol.
iec uz Mildas Anša m. Delle vardu;
m\ 1* 90516 no 3. pol. iec. uz Maksa

Kārla d. Varenherbsta v.; 17) Nš 4300
„5 pol. iec. uz Augusta Jāņa d.
Tievgals v.; 18) Ns 242025 no Rīgas
nref uz Roberta Jāņa d. Kuplis vardu;
iq\ K» 61458 no 7. pol. iec uz Annas

jlņam. Lange v.; 20) Ns 213579 no
Rīgas pref. uz Hajas Jankeļa m. Preil
vārdu; 21) Ns 212153 no Rīgas pref.

uz Olgas Fridricha _ m. Duchovas v ;
221 Ns 417 no Lubejas pag. vaid. uz
rlelenes Jāņam. Raman v.; 23) Ns250288
no Rias pref. uz Annas lizes meitas
Knospe v.; 24)- Ns 167390 no Rīgas

pref uz Oskara Kriša d. Blumberga v.;
25) N° 36408 no 3. pol. iec. uz Annas
Konstantīna m. Mettig v.; 26) Ns 70489
no 7 pol. iec. uz Gottliba Otto dēla
Lnlca v.; 27) Nš 34341 no 12. pol. i"č.
uz Ērikas Fridricha m. Diebald vardu;
281 K? 117666 no 4. pol. iec. uz Annas
Friča m. Steppe v.; 29) JVš 312 no Val-
mieras apr. pr-ka uz Marijas Vasiļija m.
Smirnovas v.; 30) Ns 196939 no Cīgas
pref. uz Sidora .Origorija d. Leontjeva
vārdu; 31) Ns 993b0 no 3. pol. iec. uz
Annas Friča m. Šiliņ v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
23., 24. un 25. februarī 1925. g. ar
)* 2073.

Rīgas pref. pal. Luters.
2330 ^ Pasu nod. darbv. Orinbergs.

Liepājas apr. pr-ka pal. 2. iec
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

Latvijas pases:
1) K? 8677, i?d. 1922. g. 16. martā

uz Annas Miķeļa m. Žiļe, dzim. Prie-
<len v.;

2) Ks 9230, izd. 1920. g. 7. maitā
uz Margietas Miķeļa m. Ginkus v.;

3) Ns 11015, izd. 1920. g. 30. augustā
uz Ievas Andreja m. Teļadru a v.;

4) Ns_ 263, izd." 1920. g. 9 maijā uz
lizes Bruņa m. Inge v.;

5) Ns 593, izd. 1920. g. 17. maijā uz
Mades Jana m. Putre v.;

6) Ns 5605, izd. 1920. g. 5. jūnijā uz
Kriša Annas d. Kairis v.;

7) Ns 8744, izd. 1922. g. 7. aprilī uz
Jura Klāva d. Spunda v

8i N? 2558, izd. 1920. g. 2. augustāuz Ķerstās Miķeļ. m. Trautman v.;
») Ns 12345, izd. 1923. g. 20. augustā

"2 Jāņa Anša d. Silenieka v.;
10) Ns 2824, izd. 14,20. g. 27. jūlijāiz Annas Miķeļa m. Albuš v.;
'1) Ns 12580, izd. 1923. g. 24. nov.

"Miķeļa Jāņa d. Ltimanta v;12 Ns 75-6 , i d. 1920. g. 30. jūnijā
" Miķeļa Jēkaba d- Sprūda v.;

ii) Ņs 3184, izd. 1920. g. 1. jūnijā uzAnnas Niklāva m. Velt v.:
H)Nooo?| izd 192rj- 22 junijā

<* Katrīnas Jura m. Aigar v;
»g> Ns 10346, izd. 1M3. g. 14. febr.« Klāva Margielas d. Sila v.

Zirgu pases:
1) 1* 512, izd. 1920. g. 23. augustā

LulavJ- VSldeS UZ JāņaJa"
P2) Ns g'i/ 315 , izd. 1920. g. 24. aug.

<" T,likav -'
VaWeS UZ Kārļa Jēkaba

ai!*»*- 1922- s 18- martā no
Tib v' Valdes uz &rla Jēkaba d.
-bŠ-I 23393
nederitt11'23? paS- va!de izsludina par
kamentus ", nozaudētus sekošus do-

^"s ^T^!pag- valdes H au§-
Zam it'- P asi uz Luizas

2) n - berman v.;

'920 B
° l\r pašas vaWes 12. maijā

lejas ' iL i Ns 229> izd - Pas« uz Doro-
3) no

ķ-m' Mesmaņ, dzim. Sauke v.;
1920. o ar

a\.Pasas valdes 11. ļ maijā
Jāva dBeikm 21°'PasiuzKār!4) j,' aelmaņa v.;
"20 g ^^

Pašas valdes 15. maijā
Jā?a d pLi?* 304

'- Pasi uz Ernestag- pērkona v.;
1921 "g °b^ Pag- valdes 12. martā
Sara ri £* , '428'- Puz Jāņa

^air^gsLV:-!'§no7;l„;-ya;de izsludina par rede-
^ Sie i"fetu Latv. iekšz. pasi ar
v aprīli \v» no Misas Pag- valdes
iGaleniekl 8 uz Alberta Jāņa Lības

^^ ^--r 23377

no7a„H-4vaWe izsludina par ne-
t valdi, iekšz. pasi, izd. no

9aprīli iq,?s Janim Pētefa d. Mieziņ,MZ4 - g- ar Ks 1067. 23996

Rīsos prefektūra
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušam:

Latvijas pases, izd.: 1) Ks 159276 no
Rīgas prei. uz Almas Jāņa m. Raterman
vārdu; 2) Ns 2642 no Bauskas apriņķa
pr-ka uz Hermines Klerrenta m. Zibas
vardu; 3) Ns 4485 no 5. pol. iec. uz
Reiņa Pētefa d. Ozola v; 4) Ks 182014
no Rīgas prei, uz Lūcijas Pētera m.
Lassman v.; 5) Ks_ 1638 no Stukmaņu
pol. v. uz Alfrēda Jēkaba d. Kleina v.;
«1 Ks 154890 no Rīgas pref. uz Hajas
Šloma m. Meller v.-, 7) Ns 106866 no
11. pol. iec. uz Malvines Ludviga m.
Ročenkovas v.; 8) Ks 90151 no 3. pol.
iec. uz Trīnes Jāņa m. Kraulis vārdu;
9) Ks 107 no Vidzmuižas pag. vaid uz
Varvaras Lariona m. Rostovas vārdu;
10) Ks 153249 no Rīgas pref. uz Elzas
Ādolfa m. Marnitc v; 11) Ks 58700 no
7. pol. iec. uz Katrines Andreja m.
Vilson v.; 12) Ks 158550 no Rīgas pref.
uz Jūlijas Ernesta m. Vogolovič vardu;
13) Ks 1027*0 no 10. pol. iec. uz
Pētera Pētefa d. Cīruļa v.

Personas apl.. izd: 14) K» 1608 no
Rīgas pref. uz Olgas Frilipa m. Lapu-
šinski vardu.

Latvijas pases, izd.: 15) Ks 183497 no
Rigas pref. uz Michaila lija d. Bobrova
vārdu; 16) Mš (1892) 143480 no Rīgas
pref uz Annas Gustava m. Rožkaln v.;
17) Ns 117037 no 4. pol. iec. uz Annas
Friča m. Vanag v.; ig) _ Ks 66221 no
5 pol. iec. uz Ernesta Pētefa d. Mattel-
sona v.; 19) Ks 155526 no Rīgas pref.
uz Alfrēda Gottrida d. Aile vārdu.

Latvijas ārzem. pase, izd.: 20) Ks 2293
no Lātv. konz. Berline uz Irenes Her-
maņa m. Dzene vārdu.

Latvijas pases, izd.: 21) Ks 60832 no
4. pol. iec. uz Kristīnes Pētefa meitas
Zager v.; 22) Ks 183638 no Rīgas pref.
uz Olgas Andreja m. Maurīt-Moritc v.;
23) Ks 42297 no 7 pol. iec. uz Johana
Andreja d. Šidlovska v; 24) Ks 105379
no 4. pol. iec uz Emmas Jāņa meitas
Bankau v.; 25) Mš 94867 no 4. poL iec
uz Annas Indriķa m. Timrot vārdu;
26) Ks 3928 no 4. pol. ier. uz Hermana
Vilhelma d. Hilze v.; 27)_ Ks 93 no
Valmieras pils. pol. uz Kāiļa Kārļa d.
Lukina v.; 28) Ks 238255 no Rīgaspref.
uz Hajas Berka m. Heiman vardu;
29) Ks 239383 no Rīgas pref. uz Pētefa
Staņislava d. Jurova v.; 30) Ks 287 no
Stienes pag. v. uz Kārļa Jāņa d. Šiliņa
vārdu; 31) Ks 99831 no 3. pol. iec. uz
Mades Mārtiņa m. Breman vardu;
32) Ks 503102 no Rīgas pref. uz Vladi-
mira Gotbarda d. Holfmarka vardu;
33) Ks 302 no Rencēnu pag valdes uz
Kristīnes Kārļa m. Liepa v,; 34) Nf? 35294
no 3. pol. iec. uz Morducha Šmuila d
Šmuiloviča v.; 35) Ks 12)37 no Jelgavas
p ef. uz Aleksandras Aleksandra meitas
Bērziņ v; 36) Ks 1744 no Valkas pol
pr-ka uz Minnas Indriķa m Podniek v.;
37) Ks 215216 no Rīgas pref. uz Jēkaba
Jēkaba d. Bērziņa v.; 3«) Ks 6502 no
5. pol. iec. uz Klementines Ģederta m.
Korp v.; . 9) Ks 3357 no 4. pol. iec. uz
Mārtiņa Mārtiņa d. Kalniņa vārdu;
40) Ks 107183 no Rīgas pref uz Her-
mana Reiņa d. Vecākais v.; 41) Ks 1(26
no Rūjienas pag. v. uz Elzas Jēkaba m.
Buile v.; 42) N» 57118 no_ 11. pol_ iec.
uz Annas Teņa m. Kruskop vardu;
43) Ks 16 694 no Rīgas prei. uz Jūlijas
Jufa m. Bratčko v.; 44) Ks 1956 no
Cēsu pils. pol. uz Viļā Pētefa d Dun-
dure v; 45) Ks 51328 no 8. pol. iec. uz
Pētefa Kārļa d. Rudzīta v.; 46) Ks 1992 2
no Rīgas pref. uz Genes Heiieca meitas
Glasman v.; 47) Ks 136905 no Rīgas
pref. uz Augustes Antona m. Lorberg
vārdu; 48) Ks 83537 no 7. pol. iec. uz
Miijamas Borisa m. Danneman vardu;
49) Ks 229377 no Rīgas pref. uz Meiera
Izraēla d. Sverdlova v.; 50) _ Ks 66743
no 5. pol iec. uz Augustes Jāņa meitas
Vīksne vārdu.

Personas apl., izd.: 51) Ks 12741 no
Rīgas pref. uz Aleksandra Kondrata d.
Kolmakova vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
26. 27. un 28. februārī 1925. gada ai
Ms 2222.

Rīgas pref. pal. Luters.
23568 Pasu nod. darbv. v. L Vain.

Rīgas policijas XI. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu kafa klausības
atv. apliec. Nr. 19934, izdotu no Valmie-
ras kafa apr. pr-ka 12. janvārī 1922. g.
uz Lathara Kārļa d. Treu vardu ka pa-
zaudētu. 21464

Rīgas policijas XI. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu kafa klausības
atvaļ. apliecību Nr. 12676, izdotu no
Rīgas kara apriņķa pr-ka 14. marta
1924. g. uz Johana Miķeļa d. Cebula
vārdu kā pazaudētu. 21463

Rīgas policijas XI. iec. priekšn. izslu-
dina par nederīgu kafaklausības atvaļi-
nājuma apliecību Nr. 45221, izdotu no
Rigas kafa apriņķa priekšnieka 20. okt.

1924. g., uz Hermaņa Kārļa d. Gīslera
vārdu "kā pazaudētu.2

'Rīgas policijas XI. iec priekšn. izslu-
dina par nederīgu kafa klausības atva-
ļinājuma apliecību Nr. 1278, izdotu no
13. Tukuma kajn pulka komandiera
1921. g. uz Harrija Kārļa d. Lenerta v.

kā pazaudētu. 2ļ462

Rīgas policijas XI. iec. priekšn. izslu-

dina par nederīgu kafaklausības atvaļi-
nājuma apliecību Nr. 34087, izdotu no

Rīgas kafa apr. priekšn. 29. decembri
1923. g. uz Jāzepa Nikodēma d. Dov-
gerta vārdu, ka pazaudētu. 24205

ītt uttiB imMim
*nts<iu maksājumu piedzinējs paziņo, k*
19. martā 1925. g., pulksten 2 dienā,
Liepājā, Grauda ielā Nš 14, dz. 3,

purnos ualrlksolīfanfi
Fr. .Hagen Jorgensen" kustamo mantu,
novērtētu par Ls 390 un sastāvošu no

rakstamga _da, rakstāmmašīnas un naudas
skapja, dēļ viņa proc. peļjas nodokļa
par 1923. g. un ienākuma nodokļa pir
1921. g. segšanas.

liepājā, 10. martā 1925. g.
24190 Piedzinējs (paraksts).

Apdņķa n|i itin ir Vsotip II,
Plnsta iela Ns 23, izdos 20 marta
1925. g., pulksten 12 dienā, rakstiskā
un mu iskā sacensībā

mazākprasītājam
44,8 mtr. gara koka

tilta jaunbūvi,
pār Engures upi uz Popes-Tepei ma
ceļa, Popes pagastā. Drošības nauda
Ls 600. _J 23816

Iprilti te|D inženieri Ventspilī
Plosta ielā Ks 23, izdos 21. martā
1925. g., pulksten 12 dienā, 1

rakstiskā un mutiskā sacensība

mazskprasītājiem
3000 kub. mtr. grants

pārvešanu
no Stendes stacijas uz Stendes-Veģu
grantsceļu. Grants daudzums sadalīts
3 vienības, pa 1000 kub. mtr. katrā.
Drošības nauda par katru vienību
Ls 1100. Tuvākas ziņas apriņķa ceļu
inženiera kanclejā Ventspilī. 23815

Finansu ministrijas
kredīta departaments

1925. g 20. martā, pulksten 10 rītā,
izsmīdina

rakstisku konkurenci
uz

remontdarbiem
finansu ministrijas nama

pagrabu dzīvokļos.
Konkurence galīga.
Piedāvājumi nomaksāti ar attiecīgu

zīmognodokli, slēgtās aploksnēs, ie-
sniedzami līdz 20. martam š. g., pulkst.
9'/2 rītā, Kredita departamenta valsts
grāmatvedības nodaļai.

Drošība * nauda Ls 460.— iemaksī-
jamalīdz pulksten 9/2 ritā konkurences
dienā.

Tuvākas ziņfs par konkurences no-
teikumiem un darba maksas aprēķini
saņēmumi valsts grāmatvedības nodaļā,
Valdemāra ielā Ks 2-a. 2 24218

Rīgas apriņķa priekšn.
palīgs I. iecirknī

paziņo, ka 24. martā 1925. g, pulksten
12 dienā, Rembatu pag., Dubinska mājā

pārdos publiskā vairāksolīšanā: 104 gab.
ķieģeļus, 250 gab. pusķieģeļus, 35 gab
dēļus 1V",_ 1 maizes kasti un 1 negat.
dzīvojamo ēku uz noplēšanu.

Mantu kopvērtība Ls 159.—, dēļ daž.
valsts parāda Ls 137.95 piedzīšanas no
Jāņa Miesnieka, dzīv. Rembates pag.,
Dubnska mājās, saskaņā ar Rīgas XI iec.
nodokļu inspektora rakstu zem Nš 340.

Rīgā, 11. martā 1925. g. Ks 1304.
24203 Priekšn. pal. I. iec. (paraksts).

Ventspils apriņĶa valsts
zemju inspektors

1925. g. 27. martā, pulksten 11 dienā,
Ventspilī, savā kanclejā, Pils ielā Ks 27,

pārdos atklātā

vairāksolīšanā
pret tulīteju samaksu valstij piederošo;
vienu ķēvi. 14 g. vecu, novērtētu par
Ls 264,—, 2 ratus, ragavas, kamanas,
zirgu lietas, vienu šķerszāģi, vienu
cirvi, priekškaramās atslēgas un kanc-
lejas piederumus.

Mantas apskatāmas torgu dienā no
pulksten 9 rītā. 24125

Paziņojums.
Madonas miesta zemes ierīcī-

bas komiteja paziņo, ka
miesta papildu projekta

apbūves gabalu pie-
šķiršana

no miesta zemes ierīcības komitejas
noliksies 16. martā 1925. g., pulksten
10 rītā, Madonā, miesta ^ades
telpas. 24191

Rīgas pol. 2. iec. priekšn.
paziņo, ka 24. martā 1925. g.,
pulksten 10 ritā, Jufa Alunana ielā

* pārdos vairāksolīšanā
Dāvida Bojarskij - ŠIeifera kustamu
mantu, sa tāvošu no: ēdamas istabas
oša koka bufetes, gaiši dzeltenā krās',
ar 4 durvīm, kopvērtībā par Ls 126.
24202 Priekšnieks (paraksts).

9 ce|o ifi priekšnieks Liepājā,
izsludina uz 23. martu š. g., rakstiskus
un mutiskus

torsus
ar pectorgiem 26. marta š. g., sekošu
priekšmetu pārdošanai vairāksolīšanā:

1) Atrodošos uz okkupacijas laikā bū-
vētās Aizputes-Kuldīgas līnijas no Aiz-
putes stacijas 3. un 4. kilometros 3
dzelzsceļu koka tiltu pārdošanai. Iemak-
sājamā diošības nauda par diviem lie-
lākiem tiltiem Ls 100, par katru un par
mazāko Ls 20.

2) Turpat apm. 25 kb. metru gulšņu
drupu-praulu pārdošanai. Iemaksājamā
drošības nauda Ls 10.

Torgi un pēctorgi notiks Aizputes sta-
cija pulksten 12.

Ar torgu noteikumiem interesenti var
iepazītiss 9. ceļu iecirkņa kantorī Lie-
pāja — izņemot svētdienas no pulksten
9-13. 24153

Gavru pagasta valde
atsauc savu sludinājumu, iespiestu š. g.
.Valdib. Vēstn.* Ks 48 no 28. februafa
1925g., par Latvijas iekšz. pases no-
zaudēšanu, izdotus no Višgorodas pag.
valdes 28. sept. 1921. g. zem Ks 1175,
uz Filipa_Aleksandra d. Plotonova vardu,
jo minētā pase ir atrasta un uzskatama
nar derīpu. 23987 Pacrasta valdi»

(laists tipogrāfijai
vajadzīgi sekosi materiāli:

Avīžu papirs (zatinēts) . 30.000 klg.
Koncept papirs .... 20.000 „
Grāmatu papirs . . . 3.500 „
Rakstam papirs .... 3.800 ,
Kartons

^
350 „

Aktu vāku papirs ... 90 „
Album papirs .... 160
Brūnais papirs .... 1.750 „
Brūna pape 25.000 ,
Šujama drāts .... 50 „
Klīsters 350 .
Līme ..'...... 50 ,
Zodā .'0 „
Potaša 25 .
Zaļas ziepes 200 ,
Valču masa . . . , . 50 ,
Petroleja 100 „ ?

Terpentīns 20 .
Mašineļļa 50 ,
Gumiarabikums ... 15 ,
Drukas krāsa .... 700 ,
Šņores 300kamoli
Nātru drēbe ..... 40 mtr.
Lentes 5.000 ,
Kaliko . . 700 „
Fabrikanti un tirgotāji, kufi _ vēlētos

minētos materiālus piegādāt, var
iesniegt Valsts tipogrāfijai Rīga, pilī
Ks 1, līdz 26. martam š. g. savus pie-
dāvājumus slēgtās ar zīmogmarku
apmaksātās aploksnēs, klatpieliekot
attiecīgus paraugus (papirjm, papei
un aktu vākiem) ar noteiktam cenām.

Tuvākas ziņas par materialujabumu,
piegādāšanas un maksāšanas kartību un
citiem noteikumiem sniedz tipogrāfija.

Risas Jūrmalai policijas priekšniek!
izsludUa par nederīgu nozaudēto žiro
vfksei paLs 300 uz Indriķa Kārļa d.
A b e \ a vārdu, ar diviem sēkt. šiem
galvenieka parakstiem: „Zande a Indrik-
sona un Kriša ^uņrendnrf *. 24194

Ērgļu pagasta valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 10. martā 1920. g.
Ks 448 uz Mildas Jufa m. Blaurnan
vārdu. 22818.

Krāslavas iec. pol. pr-ks iisludinapar
nederīgu nozaudēto dienesta apl, izd. no
iekšl. minist. 3. septembrī 1924. g. ar
Ks 186 2 uz Krāslavas iec. pol. pr ka
Andreja Kazmana v. 21804

Krapes pag. valde Rīgas' apr. ar šo
izsludina par nozaudētu un nederigu
karakl.-apl., izd. no Armijas viripavēln.
štāba komend. 22. martā 1921. g. ar
Ks 1503 uz virsleit. Nikolaja Jāņa d.
Pūriņa v. 21698

Misas pag. _ valde izsludina par nede-
rīgu nozaudētu Latv. iekšz. pasi ar
Ks 65, izd no Misas pag. valdes 1920. g.
lb. maijā uz Gustava Jēkaba d. Grund-
šteina v. 22846

MM pilsētas m\tz
21. marta 1925. g., p'lksten 12 diena,

izdos rakst. un mutiskā

mazlsolišoni
pilsētas ķieģeļcepļa jau-
nas krāsns, skursteņa,
lieveņu un cit.būvdarbus,
par aamēram Ls 40.000.

Dro-ības nauda Ls 200.
Raksti k' priekšlikumi un lūgumi pie-

laist pie mutiskas mazāksolīšanas, līdz
ar i roš baš naudu jāiesniedz līdz š g.
2 . martam, pulkstei 12 dienā.

Tuvākas zinas dabūjamas pilsētas
valdē 2 24189

Latvijas universitātes leģitimācijas
karina Ks 4174 uz Ernesta Alberta
Birznieka vārdu pazaudēta un ar šo
tiek izsludināta psr nederīgu. 24188

Zilupes iecirkņa policijas
priekšnieks

paziņo, ka 20. martā š;^ g., Zilupē,
policijas iecirkņa telpās, pārdos atklātā

. vuiTāfosolīšanā
pret tūlītēju samaksu, dzīrojošam Jano-
volei pag., Kļešci ciemā, urg t'j<m
Jā'im Kristapa d. Svilpe piederos?s

veikala kolonial preces,
novērtētas par Ls 49,90 un

viens zirgs — ķēve,
4 gadu veca, kojas vērtība ī.s 200.00,
dēļ procentuālā pelņas nodokļa piedzī-
šanas par 1923. g. saskaņā ar tiešo
nodokļu departamenta 2. oktobfa p. g.
raksta ar Ks 1514/Lz.

Zilupē, 8.maitā 1925.g. NšS3">4 21132

Taurkalna virsmežniecība

plrdos mutisko izsolē
1925. g. 27. marta, virsmežniecības kanclejā, Taurkalna mežamuižī,

sausus un vēja gāztus kokus pēc celmu skaita
II iecirkņa mežniecības

Taurkalna novadā — 2 vienības, vērtībā no Ls 362,— līdz Ls 452,—.

IV iecirkņa mežniecības
Jaunjelgavas novadā — 11 vienības, vērtībā no Ls 64,— līdz Ls 731,—.

===== Sienu: .
I iecirkņa mežniecības

Taurkalna novadā — 8 vienības, vērtībā no Ls 1,— līdz Ls 10,—.

II iecirkņa mežniecības
Taurkalna novadā — 5 vienības, vērtībā no Ls 3,— līdz Ls 10,—.

IV iecirkņa mežniecības
Jaunjelgavas novadā — 2 vienības, vērtībā no Ls 3,— līdz Ls 6,—.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielajdīs personas, kufas ie-
maksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kufa pēc
nosplīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.

Taurkalna, 1925. g. 7. martā. Ks 1994.
24123 Tauukalna virsmežniecība.

Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmei
jābūvē tvaikoņu piestātne Ķīšezera mala, pie Milmaņa koku zāģētavas.

Uzņēmēji, kuri vēlētos šo būvi izvest, ctiek lūgti iesniegt offertes līdz š. g,
16. martam, pīkst. 12 dienā, Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmes kantorī, Jaunielā
Nš 3?, kur ari dabūjama» ziņas par piestātnes būvi. 24155

Apriņķa ceļu inženiers Rīga,
š. g. 18. martā pīkst. 12

izdos galīgos mutiskos un rakstiskos torgos
bez pectorgiem tilta jaunbūvi par Lobes upi uz LedmanesJumpravas ceļa pie
Lejaskalu mājām Drošības nauda Ls 600. Tuvākas ziņas kanclejā, Lāčplēša
ielā Ks 24 dz 7 no pīkst. 9-15. 1 23717



Dažādi sludinājumi.
Saskaņā ar Daugavpils akciju sabie-

drības statūtu 23. un 73. pantiem un
sakarā ar finansu ministra 1925. gada
20. februafa lēmumu,

Daugavpils ūdensvada
akciju sabiedrības

valde uzaicina minētās sabiedrības
akcionāru kungus uz

akcionāru pilnu sapulci,
kufai jānotiek Daugavpilī 1925. gada
25. aprilī, pulksten 17 dienā, Valde-
māra ielā Ks 5, dz.. 1.

Dienas k,ārtība:
1) priekšsēdētāja un sekretāra vēlēšanas;
2) valdes pārskats un viņa apstiprinās.;
3) sabiedrības likvidēšana;
4) no 3 personām sastāvošas likvidācijas

komisijas vēlēšana, saskaņā ar sabie-
drības statūtu 73. pantu, un likvidā-
cijas kārtības noteikšana, uu

5) tekošās darīšanas un akcionāru priekš-
likumi, s,^»»*^
Lai uz uzrādītāju izdoto akciju īpaš-

nieki minētā sapulcē baudītu balss tie-
sību, tiem ne vēlāki, kā 7 dienas pirms
akcionāru pilnas sapulces dienas, jāie-
sniedz sabiedrības valdei — Daugavpilī,
Valdemāra ielā Ks 5, dz. 1, akcijas ori-
ģinālos vai kredītiestāžu un banku ap-
liecības akciju pieņemšanu glabāšanā.

Ja akcionāru pilna sapulce 1925. gada
25. aprilī līdzdalībnieku nepietiekoša
skaita dēļ nenotiktu, tad tiks sasaukta
akcionāru otra pilna sapulce, par ko
tiks paziņots atsevišķi; pie kam otra
pilna sapulce, neskatoties uz ieradušos
akcionāru skaitu, katrā gadījumā būs
pilntiesīga un viņas lēmumi būs galīgi.

Daugavpils ūdensvada akciju
sabiedrības valde:

jļ valdes priekšsēdētāja vietnieks

^
S.

Jakubovičs,
" valdes loceklis V. Haškovskis.

immm..cements"
uzaicina savus akcionārus uz

iii pilnu sapulci
š. g. 31. marta, pulksten 6 vakara,

Rīgā, 1. Ķēniņa ielā Ks 28.
Dienas kārtība:

1) Sapulces amatu vīru vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1924. g. un revī-

zijas komisijas ziņojums.
3) Rīcības plāns ua budžets par 1925. g.
4) Sabiedr. amata vīru vēlēšanas.
5) Jautājumi un. ziņojumi.

24115 Valde.
lanieinoas

Akc ju sabiedrības „Rīgas ellasspiestuve, sen- V. H. Hartman"
valde ar šo dara zināmu akcionāru
knngiem, ka 1925. g. 3. aprilī, pulksten
12 dienā, valdes telpās, vecā Jelgavas

ielā Ks 21/25, noturēs

Kaitēju Pilnu sopulci.
Dienas kārtība:

1) valdes ziņojums;
2) gada pārskats par 1924. g. un val-

des atsvabināšana no atbildības par
notecējušo gadu;

3) divu. direktoru un divu direktora-
kandidatu vēlēšana;

? 4) revidentu vēlēšana;
5) statūtu pārgrozīšana;
6) deficīta segšana;
7) fabrikas apdrošināšana ;
8) valdes pilnvarošana sabiedrības ku-

stamu un ne_kustamu īpašumu pār-
dot, apgrūtināt ar aizņēmumiem, izīrēt
jeb uz ilgāku laiku atdot nomā, kā
ari no otras puses tos iegūt un nomāt;

9) valdes pilnvarošana noslēgt aizņē-
mumus, izdot obligācijas, saņemt un
izlietot kredītus;

10) izdevumu aprēķins 1925- gadam, un
11) akcionāru priekšlikumi.

Ja 3. aprilī sasauktā kārtējā pilnā sa-
pulce aiz dalībnieku trūkuma nenotiktu,
tad 1925. g. 17. _aprilī taī pašā stundā
un taī_ pašā vieta tiks sasaukta otra
kārtējā pilna sapulce, kurai būs
tiesība taisīt galīgus lēmumus, neraugo-
ties uz priekšā likto akciju skaitu.

24116 Valde.

Otrā Pārdaugavas krāj-
aizdevu sabiedrība

Rīgā, Marijas ielā Ks 15, sabiedrības telp.
22. martā 1925. g, pulksten 10 priekš

pusd. sasauc

pilnu biedru tādu sapulci.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbin. vēlēšanas. 2) Gada
pārskats par 1924. g. 3) Jaunu biedru
uzņemšana. 4) Budžets tekošam 1925. g.
5) Kredītbiedrības statūtu pieņemšana.
6) Dažādi priekšlikumi. 7) Vēlēšanas.

Tā kā 8. martā š. g. nebija sanācis
statūtos nosacītais biedru skaits, tad šī
kā otrreizējā būs likumīga, neskatoties
uz sanākušo biedru skaitu. Valde. 24195

Pirmā 1as unfarpīga knflltlMr
notur 1. aprīlī 1925. g, pulkst. 6 vak.

delegātu sanuld
biedrības telpas, lielā Smilšu ielā Ks 8/10

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats par 1924. g.
2) Revīzijas komisijas ziņojums.
3) Vēlēšanas.
4) Priekšlikumi. Direkcija. 24198

Latvijas bērnu palīdzības
savienības

pilna sapulce
pirmdien 23. m a r t ā š. g , pulksten
7 vakara, Skolas ielā Ks 1.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadoņa un sekretāra vē-

lēšana. 2) Gada pārstāts un revīzijas
komisijas ziņojums. 3) Budžets nāko-
šam gadam. 4) Turpmākās darbības
; lans (Bernu dienas). 5) Dažādi priekš-
likumi. 6) Velēšanas.
24207 Valde.

Bauskas lauksaimnieku
krāj-aizdevu sabiedrības

kārtējā pilna iira sapulce
notiks 20. martā 1925. g., pulksten
12 dienā, sabiedrib-s telpās, Bauska,
Pils ielā Ks 31, ar sekošu

dienas kārtību:
1. Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2. 1924. gada dabibas pārskata caur-

lūkošana un pieņemšana.
3. 1925. gada budžets.
4. Dažādi jautājumi.
5. Vēlēšanas.

Saskaņā ar slatutu § 85. sapulce uz-
skatama par notikušu, ja viņā piedalās
ne mazāk ka>V 10 daļa no visiem biedriem,
ko ievērojot, biedri top uzaicināti neat-
rauties no ierašanās. 1
24 42 ? . ? ? vaide.

Kiiu mmm aunu
(Riga Flooring Companv Ltd.)

kārtējā

vlmāiēji alni sapulce
notiks 1925. g. 2. aprilī, pīks. 7 vakara,
Rīgā, Valdemāra ielā Ks 33, dz. 5, ai

sekošo dienas kārtību:
1) Valdes un reviz. komisijas ziņojumi.

2) 1924. g. pārskata un bilances caur-
skatīšana un pieņemšana.

3) 1925. gada izdevumu budžets.
4) Vēlēšanas.
5) Tekošas darīšanas.

24117 Valde.

lai. Latv. attālināto karavīra biedr.
sasauc pilnu gada sapulci 25. martā
š- g-, Rīgā, Valdemāra ielā Ks 49, pulk-
sten 5 p. p., ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces prezidija vēlēšanas.

2) Valdes un revizijas komisijas ziņo-
jumi.

3) 1924. gada pārskata pieņemšana.
4) 1925. gada budžeta pieņemšana.
5) Biedrības kluba dibināšana.
6) Valdes un revizijas komisijas vēlē-

šanas.
7) Tekošie jautājumi

Piezīme: Ja uz minētosapulci ne-
ierastos statūtos paredzētais biedru
skaits, tad tiks sasaukta otra sa-
pulce svētdien 29. martā š. g., pulk-
sten 10 rītā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4,
kufa, kā otrreizēja, bus pilntiesīga
pie jeb kufa biedru skaita.

24197 Biedr. centrālā valde.

Nacionālais teatrs.
Ceturtdien, 12. martā, pulksten 5 p. p.

Skolnieku izrādē: 24106
-jfāsejps un viņa brāļi'.
Piektdien, 13. marta, pulksten 7/» vak.
.&ievwM ftari ar 53eifce£>iifii"

iespiests Valsts tipogrāfijā.

Pie sludinājuma no 24. februafa š. g, iespiesta .Vaid. Vēstn." š. g. 50.numura.

Daudzevas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
30. martā 1925. g., virsmežniecības telpas, Vallenburgas meža muiža,

vēja lauztus un kaltušus kokus, pēc celmu skaita;
I iecirkņa mežniecības Taurkalna novadā, 2 vienībās vērtībā no Ls 39—177.

II iecirkņa mežniecības Taurkalna novada, 4 vienības, vērtība no Ls \Z6-\)W.

III iecirkņa mežniecības Taurkalna un Erberģes novados, pavisam 12 vienības,
vērtiba no Ls 16—302. „ , .. _

IV iecirkņa mežniecības Taurkalna uu Rundāles novados, pavisam 9 vienības,
vērtībā no Ls 119—817. -.-- , ,oa ^ o?^

V iecirkņa mežniecības Lielzalves novada, 6 vienības, vērtība no Ls 124—lo/.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksas
izsoles komisijai 10°/o drošības naudasno novērtētās sumas, kufa pec nosolīsanas
jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītas sumas. ..,-.- , -u

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņa.
24192 Daudzevas virsmežniecība.

I. M. Skolu virsvalde
izsludina uz 26. martu š. g.

IAII1#TĀC I7CAIĒ€ ar pārsolēm 30. martā š. g.
JHUHIH0 lāītfVhEv sekošu būves daibu izdošanai:
pīkst. 11: valsts Rēzeknes vidusskolas pusbūves darbiem. Drošības nauda Ls 1300).
pīkst. 14: valsts Ludzas vidusskolas pusbūves darbiem. Drošības nauda Ls 950j\

Rakstiski piedāvājumi, kā ari lūgumi pielaist mutiskā sacensībā, nomaksāti
ar attiecigu zīmognodokli līdz ar drošības naudu iesniedzami līdz katras izsoles
sākumam skolu virsvaldes būvtechniskā birojā, Valdemāra ielā 36-a, 3. stāvā.

Darbu apraksti, noteikumi un tuvāki paskaidrojumi tiek izsniegti turpat
ikdienas darba laikā. 24i 99

Rīgas pilsētas uzņēmumu valdei

vajadzīgas 1500 tonnas „Best South Vorkshire Assoclation hard screened
steam coals" tvaika ogļu.

Ogles jāpiegādā pilsētas tvaikoņu satiksmes noliktavā Peldu salā līdz
1. aprilim š. g.

Piedāvājumi nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli iesniedzumi īdz 16 martam
š. g., pīkst. 12 dienā, pilsētas uzņēmumu valdes kanclejā, Basreja bulv. 10, ist'll,
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .ceļu piedāvājums 16. martā".

Piedāvājumos jāuzdod cena par pudu Latv. valūtā franko augšminēto p e-
gādāšanas vietu, ieskaitot uzkfaušanu. Tuvākas ziņas par piegādāšanas noteikumiem
pilsētas tvaikoņu satiksmes kantori Jaunielā 32. 24154

Jaun-Dziru piensaimnieku sab.
bilance uz 1. janvāri 1925. g.

A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls
Kase ... 161.59 Aizdevēji ? 2,140.03
Produkti 60.— Daļu naudas 1,044.39
Materiāli 110.— Rezerves kapitāls .... 401.65
Tekoši rēķini 20.— Amortizācija .... 457.57
Inventārs 2,287.86 Nemaksāti nodokļi . . . 25.—
Veikala preces .... 2,983.03 Tirs atlikums 1,622.07
Veikala inventārs . . . 68.18

Kopā 5,690.71 Kopā 5,690.71
22102 ~Valde.

AorāRšs Krievijas apdrošin. biedr. JOSSIJfl" Lati atrodošis mani
likvidācijas komisijas

niiancc uz 1925. gada 1. janvāri.
Bilance ====s

1924. g. 3. jūlijā Apgrozījumi no 1924.g. Saldo uz 1925. gada Bilance uz 1925
(komisijas jjarbība» sā- 3.julija-31. decembrim 1. janvāri 1. janvāri

'

Debets Kredits Debets Kredits Debets Kredits Debets KredītT"
Ļs Ls Ls Ls Ls Ls Ls ~~

Ls
~~~

Kase
^

2,979.66 — 68,128.92 66,925.12 4,183.46 — ,4.183.46Tekoši reķmi 8,976.- 40;116.86 10,600.30 38,492.56 38,492.56!
Depoziti 10,343.86 — — — 10,343.86-10,343,86Nekustami īpašumi 2,695,804.73 — — — 2,695,804.73 — 2,695,804 73_
Inventārs . ... 6,000.— — — — 6,000.— — 6000—
Debitori . ... 927.25 6,215.— 5,966- 1,176.25. — 1,176.25
Pārejošas sumas A 9,127.30 — 3,456.— — 12,583.30 — 12.583 30
Pārejošas sumas A . 907 4,900.- 21,651.06 — 16,760.13 — 16 7fim*Pārejošas sumas B (ie- >'w.ij

maksas un izmaksas
uz dzīvības apdrošinā-
šanas polisēm) . — _ 52O66 134.26 520 66 134.26 520.66 134 %Kreditori . — 20,135.18 2,307.38; 32.45; — 17,860.25 — 17 8609sNamu ienākumi un izde- ļ I '
vumi _ _ 41,402.62 69,645.66 — 28,243.04 — _

Vispārējie izdevumi . _ 8,415.82 — 1 8,415.82 — — _
Dažādi ieņēmumi un iz- '

devumi (°/c, kursa star-
pība u. t. t.) — _ 3275 541.16 — 508.41 — _

Likvidācijas fonds . — 2,714,014 55 — — 2,714,014.55 — 2,734.35018
2,734,158 80|2,734,158.80 175,496.01| 175,496.01 2,777,520.64|2,777,520.64 2,769,104.82)2,769,104.82

Likvidācijas komisijas locekļi: Ed. B r i k o v s k i s, P. Eglīte, V. Perlbachs, J. Zankevics.
24122 Likvidācijas komisijas priekšsēdētājs V. L u d i n š.

Laulūilii [iiallB Jelgavas nodaļai,
(agrāk Jelgavas Ideitaka, pirms \m Jelgavas lauks, biedrības krāšanai di

aizdota sabedriba)
pieteiktas par zudušam viņas izdotas zemāk minētas noguldījumu zīmes. Pama-
tojoties uz 29. aprija 1920._ g. likuma (Vaid. Vēstn. Ks 97), bankas nodaļa uz-
aicina visus, kam pie minētām zīmēm būtu kādas likumīgas prasības, pieteikties
6 mēnešu laikā, rēķinot no izsludināšanas dienas, lauksaimnieku central-
bankas Jelgavas nodaļā, pretējā gadījumā tās ieskatīs par nederīgām, un viņu
vietā izdos jaunas zīmes,

Noguldījumu zīmju saraksts .

KsKs Kad izdots Uz kāda vārdu j"™
Rbļ_

Jelgavas komercbankā;

3134/1126 13. maijā 1913. g.l Jānis Pētefa d. Miests [5200
9223/1126 1?. maijā 1914. „| „ , , | 80
1426/1227 1. febr. 1913. . Jēkabs Pāvila d. Vilciņš .... 350
3739/1227 11. jūnijā 1913. „ , , , 100
4973/1227 31. augustā 1913. , . „ . • 150
6727/1227 28. dec. 1913. , , . 350
7746 1227 20. februāri 1914. , ' „ „ , 200

10870/1227 21. februarī 1915. » - , . , 20»
5494/4000 12. oktobrī 1913. , Jānis Alberts Kriša d. Anciets .... 1000
5758/4144 29. oktobrī 1913. , Kārlis Fricis Blumbergs .... 2000
5920/4231 7. nov. 1913. , Natālija Friča m. vai Ādolfs Miķeļa d

Cimmerman . . 6000
5921/4231 7. nov. 1913. . , „ , , . . 500
6881/4700 8. janv. 1914. „ JēkabsJēkaba d. Hermans . 200
7052/4700 16. janv. 1914. „ , , 415
8690/4700 21. aprilī 1914. , „ , ' , . . . . 450
5700/4110 25. oktobrī 1913. . . ' ,' . , (Germans) 200
9277/5773 16. maijā 1914. , Marija Jāņa m. Zanovski .... 3000
9278/5773 16. maijā 1914. , „ . '? „• , ...... 22C0

10797/6413 15. janv. 1915. „ Dārta Ādama m. Anciet .... 2500

Jelgavas lauks, biedr. krāšanas un aizdošanas sabiedrībā:
9485/1593 1 3. jūnijā 1906. g.l Olga Fridricha m. Cabut ... . ļ 100ļ>

25889/1593 | 6. sept. 1910. „| , , . . . . - | 1050
9660/3153 20. jūnijā 1906. , Jēkabs Pāvila d. Vilciņš '*

14241/3153 4. oktobrī 1907. , , „ , 150
17668/3153 22. sept. 1908. , , , , . ™
1900'/3153 10. febr. 1909. ,' . , . , l0(ļ
19132'3153 21. februarī 1909. . „ ,

^23820/3153 5. aprilī 1910. , , , , ^
24< i78/3153 26. aprīli 1910. , , , , 20°
26741/3153 23. nov. 1910. . , . „ }°0
27164/3153 28. dec. 1910. . , , . }Z
27873/3153 4 febr. 1911. . . „. ' .. ». ™
29372/3153 2. maijā 1911. . . , }f.
30702/3153 7. jūlijā 1911. , „ , , J*
32105/3153 13. oktobrī 1911. , . , , }"(
32330/3153 29. oktobrī 1911. , , , . ™32952/3153 8. dec 1911. , , , , S
34213/3153 20. febr. 1912. , , „ . }**
35362/3153 25. aprilī 1912. . „ , . ' .•• «*37010/3153 5. jūlijā 1912. , ,''?? , „ luu

22727 Valde. .

Latvijas Zemnieku Banka
sasauc savu akcionāru

kārtēju

vispārēju sapulci
sestdien, 4. aprilī 1925. g., pīkst. 1 dienā,_ Sieviešu palīdzības korpusa telpa»'
Blaumaņa iela Ks 19 ar sekošu dienas kartību:

1) Sapulces amata personu vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1924. gadu un revizijas komisijas ziņojums.
3) Peļņas izdalīšana.
4) Atlīdzības notei šana pārvaldes orgāniem.
5) Nodaļu atvēršanas jautājums.
6) Statūtu grozīšana.
7) Vēlēšanas.
8) Dažādi priekšlikumi un ziņojumi.

Statūti § 59. _ . ,vinas
Uz uzrādītāju izrakstītas akcijas dod tiesību uz balsi tanī gadījuma , ja» *

ir priekša stādītas bankas valdei ne vēlāk kā 14 dienas pirms vispārīgas ^P,-^
un netiek ņemtas atpakaļ līdz sapulces beigām. Pašu akciju vieta var _ s
priekša apliecības no valsts un valdības apstiprinātām iekšzemes un arz
kredītiestādēm, ka akcijas pieņemtas glabāšanā vai ieķīlātas: apliecība Ļ^gi
apzīmētiem akciju numuriem. Uz v< rdu izrakstītu akciju īpašnieki bauda visp

^sapulcē balsstiesību tikai tanī gadījumā, ja viņi ierakstīti valdes grāmata ne
^ka vienu mēnesi pirms vispārīgas sapulces, pie kam netiek prasīts, lai uz

izrakstītās akcijas priekšā stādītu. 24156 Valde.
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