
Valsts tiposrafija
ļgdz savus godājamos pasūtītājus, iestādes un amatu personas, kuru rēķini par
tekošo gadu par «Valdības Vēstnesi", par sludinājumiem un citiem iespiedumu
darbiem vēl nebūtu nokārtoti, izdarīt to visdrīzākā laikā un nekādā ziņā vēlāk
kā Jfdz šā mēneša beigām — iemaksājot attiecīgas sumas vietējā Latvijas bankas
kasē uz tipogrāfijas tekoša rēķina Na 832 vai ari piesūtot tās tieši valsts tipogrāfijai.

pārgrozījumi unpapildinājumi noteikumos
par naudu.

Valsts Prezidenta pavēle.
Ministru kabineta sēde š. g. 17. martā.
Saeima.
Noteikumipar sabiedrisku un rūpniecības

ūdensbūvju projektu sastādīšanu un
apstiprināšanu.

Noteikumi par jaunbūvju un remontdarbu
iivešanas un uzraudzības kārtību pie
sabiedriskām un rūpnieciskām ūdens-
būvēm.

Rīkojums vecmātēm Rīga.
Rīkojums par Liepājas sētnieku darba

algas normām iemaksām slimokasēs.

Valdīfeas rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

6. martā 1925. g.
Finansu ministrs

J. Blumbergs,

Noteikumi
par sabiedrisku un rūpniecības
ūdensbūvju projektu sastādīšanu

un apstiprināšanu.
1. Atļauju jaunu aizsprostu, ūdens

spēka staciju un citu sabiedrisku vai
rūpniecisku ūdensbūvju ierīkošanai uz
iekšējiem ūdeņiem izdod jūrniecības de-
partaments uz iesniegto projektu un
aprēķinu pamata.

1. piezīme. Ūdensbūvju projektus
un aprēķinus satiksmes apsardzības,
zemkopības un iekšlietu ministrijas
vajadzībām apstiprina _ tas resors,
kura pārzināšanā šīs būves atrodas,
pieprasot atsauksmi no jūrniecības
departamenta attiecībā uz kuģošanu
un plostošanu.

2. piezīme. Gadījuma, ja viena
gada laikā, skaitot no projekta
apstiprināšanas, buvdarbivēl nav
iesākti, projekti un aprēķini par
jaunu apstiprināmi. A

2. Pie jūrniecības departamentam
iesniedzamiem lūgumiem ir jāpieliek
sekosi dokumenti 2 eksemplāros:

A. Izbūvējamo ūdeņu (upju un ezeru)
un piegulošo zemju plāns horicontalēs
par 0,5 m mērogā 1:2000, 1:4000, bet
ne sīkākā par 1:5200; plānam jāaptver
izplatījums līdz 2 m augstāku par vis-
augstākiem projektētiem ūdens līmeņiem.
Uz plāna jāparāda reperi; pie kuriem
piesieta situācija un reljefs, pieguļošo
zemju robežas pēc _ viņu valdītājiem un
sīka situācija, ūdens uzstādinājuma

linijas pie vidējiem un visaugstākiem
pavasara plūdu ūdeņu līmeņiem, tilti ar
datiem par viņu spraugām un aug-
stumiem, kā ari citas būves.

B. Aizsprostojamo vai izbūvējamo
ūdeņu gareniskais un Šķērsu profili ne
retāki kā par 300 metriem. Uz profiliem
parādami viszemākais, vidējais vasaras
(no 1. maija līdz 1. oktobrim), vasaras
un pavasara plūdu ūdens līmeņi.

C. Aizsprostu un citu būvju hidrau-
liskais aplēsums, caur kuru būtu moti-
vējams aizsprosta un būvju tips, viņa
atsevišķo daļu platums un augstums.
Šinī apiēsumā sīki jāapraksta kuģošanas
un plostošanas veidi caur aizsprostu vai
būvēm un jāpieved galvenie šīm vaja-
dzībām paredzēto aiļu samēri.

D. Urbumi un ģeoloģiskie pētījumi
ūdensbūves vietā.

E. Aizsprostu un citu būvju zīmē-
jumi, sastāvoši no plāniem, garenisk'em
un šķērsu profiliem tādā skaitā, ka būtu
iespēja iegūt skaidru un pietiekošu jē-
dzienu par projektēto būvi.

Gadījumā, ja projektēta kāda visai
svarīga ūdensbūve, apstiprināšanai iesū
tamais projekts papildināms uz jūr-
niecības departamenta pieprasījumu ar
paskaidrošanas rakstu 2 eksemplāros,
kurā jāpieved sekošie dati:

a) visu svarīgāko būvju daļu apraksti
un izturības apiēķini,

b) zem būves pamatiem atrodošās
grunts īpašību iepriekšējie izpētī-
šanas rezultāti,

c) darbu izvešanas plāns un kārtība,
Piezīme. Par projektu pareizību

atbild ar savu parakstu personas,
kas bauda būvtiesības Latvijā.

F. Apliecības no sekošiem pieguļošo
zemju valdītājiem- par viņu piekrišanu
projektētās būves ierīkošanai.

a) no vadītāja, uz kura zemes tiek
projektēts būvi izvest;

b) no tā pretējā krasta vadītāja, pie
kura tiks pieslēgts aizsprosta vai
būvju gals;

c) no tiem augšpus aizsprosta vai
/ būvju guļošo zemju valdītājiem,

kuru zemes tiks iespaidotas caur
uzstādinātiem ūdens līmeņiem upē.

Ja uzskaitīto zemju īpašnieks ir pats
lūguma iesniedzējs, tad vajadzīga tikai
apliecība par to, ka tās zemes patiešam
viņam pieder.

3. Apstiprināšanai iesūtītiem tādu
sabiedrisku un rūpniecības ūdensbūvju
projektiem, kurus ceļ pavisam vai pa
daļai no valsts līdzekļiem, ja tie iz-
sniegti kā neatmaksājami pabalsti vai
aizdevumi, pievienojami maksas ap-
rēķini, kuros aprēķināta paredzētās būves
izmaksa, pamatojoties uz izvedamai
būvei vajadzīgo darba spēka un mate-
riālu daudzumu un valdības noteiktām
cenām. Iepriekšējam maksas aprēķinam
jābūt sastādītam saskaņā ar projektu un
paskaidrošanas rakstu, bet darba spēka
un materiālu daudzumam, aprēķinātam
pēc „Normu grāmatas" un visiem liku-
mīgā kārtā izdotiem šo normu papildi-
nājumiem un pārgrozījumiem.

Piezīme. Par maksas aprēķina
pareizību atbild ar savu parakstu
personas, kas bauda būvtiesības
Latvijā.

4. Pēc punktos 2 un 3 minēto doku-
mentu ienākšanas jūrniecības departa-
ments pieprasa rakstiskus atzinumus par
projektētām būvēm vai viņu daļu ap-
stiprināšanu no iekšlietu ministrijas būv-
valdes, attiecībā uz ēkām, zemkopības
ministrijas un rūpniecības departamenta.
Svarīgāku ūdensbūvju'projektu caurskatī-
šanai jūrniecības departaments sasauc
speciālas apspriedes no rūpniecības de-
partamenta, iekšlietu un zemkopības
ministriju pārstāvjiem, vajadzības gadī-
jumos pieaicinot ari atsevišķus speciā-
listus.

2. Pec projekta un aprēķina apstipri-
nāšanas pums darbu sākšanas, būves
īpašnieks vai iestāde, kuras vajadzībām
būve tiek izvesta, iesūta jūrniecības de-
partamentam atbildīgā darbu vadītāja
parakstu par darbu vadības uzņemšanos.

Piezīme. Darbu vadītāji var būt
būt tikai personas, kuras bauda
būvtiesības Latvijā.

3. JTechniski policijiskā virsuzraudzība
par būvdarbu likumīgu izpildīšanu pie
sabiedriskām, un rūpniecības ūdensbūvēm
piekrīt finansu ministrijas jūrniecības
departamentam; kāpēc visām iestādēm
un personām, kuras izved kautkādus
jaunbūvju vai pārbūvju darbus pie minē-
tām būvēm, jāziņo par šiem darbiem
jūrniecības departamentam:

a) Iepriekš pamatu iemūrēšanas.
b) Pēc galveno būves sastāvdaļu no-

beigšanas, tas ir pēc rievsienu ie-
sišanas, krastu atbalstu un upes
vidējo balstu izvešanas, aizsprostu
grīdas izbūves, aizvarus vadošo
statu nostiprināšanas, bet katrā ziņā
priekš balstu sienu apšūšanas jeb
apmešanas, krastu atbalstu aizbēr-

sanas, grīdas segas piestiprināšanas
un ūdens ievadīšanas būvvietā.

c) Pēc visu būvdarbu nobeigšanas,
ūdeņu galtnes un krastu nostiprinā-
šanas un ūdens uzstādināšanas-
pie aizsprostiem.

Par kapitāliem remontiem pie sabie-
driskām un rūpniecības ūdensbūvēm dar-
bus izvedosām iestādēm un personām
jāziņo jūrniecības departamentam:

a) darbus sākot, iesūtot atbildīgā darbu
vadītāja parakstu par darbu vadības
uzņemšanos, un

b) pēc darbu nobeigšanas.
1. piezīme. Šie noteikumi ne-

attiecas uz satiksmes, apsardzī-
bas, zemkopības un iekšlietu mi-
nistrijas ūdensbūvēm.

2. piezīme. Ziņojumu par būv-
darbu stāvokli iesniedz atbildī-
gais darbu vadītā s ar būves
īpašnieka lldzparakstu.

3. piezīme. Par nepareizu zi-
ņojumu iesniegšanu vainīgais
atbild saskaņā ar 10. pantu.

4. Pēc 3. pantā minētā paziņojuma
saņemšanas būvdarbu apskatīšanu izdara

-jdjļtsa par. ,?ald!baa Vēstneši" sākot no 1. ļaovara:
Saņemot ekspedīcijā:

pgi 1 mēnesi 1 lats 50 auri.

piesūtot mājā un pa pasta:
vti 1 mēnesi . 1 lats 80 sant.

par atseviSķu numura: saņemot
ekspedīcijā — ? 6 .

pie atkalpārdevējiem . . . — . 7 .

Latvijas valdības «feL oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot _^^^^^^(^^ un svetkudienas

Redakcija: i^^^^alsfe^^i Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Na 3. Tel. m 9-89

^^^^^^^^^
Sīgā, pHl N*s 1. Tei. Ns 9-57

Runas stundas so 11—12 ^f^^^m^lš Atvēr?s
no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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

Pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos par naudu.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu':

1922. gada.3. augusta noteikumos par
naudu Ķ\ķ. kr. 146.) 6, 7„ 8., 9. un
12. pantus izteikt sekosi:

6. Sīko naudu kaļ; viena (1), divu (2)
an piecu (5) latu gabalus — no sudraba;
viena (1), divu (2), piecu (5), desmit (10),
divdesmit (20) un piecdesmit (50) san-
tīmu gabalus — no metāla, kuru nosaka
Ministru kabinets.

7. Naudu kaļ vienīgi no valstij pie-
deroša metāla.

8. Naudas ārējo veidu, kā ari sīkās
naudas saturu un svaru nosaka Ministru
kabinets.

9. Zelta naudu izlaiž neaprobežotā
daudzumā, bet sīko naudu — ne vairāk,
kā prasa naudas apgrozības patiesās
vajadzības pēc šīs naudas. Izlaistās
sudraba naudas daudzums nevar pār-
sniegt trīsdesmit (30) latus un pārējās
sīkās naudas — desmit (10) latus uz
katra iedzīvotāja.

12 Sīka nauda, ja tā apgrozībā nav
zaudējusi savus uzrakstus vai nav māks-
līgi bojāta, pieņemama valsts kasē neap-
robežotā daudzumā, bet visos pārējos
maksājumos: sudraba — līdz divdesmit
P'eci (25) latiem, bet pārējā sīkā — līdz
Pieci (5) latiem. 7 '

Sie pārgrozījumi un papildinājumi
stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.

%ā, 1925. g. 18. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valsts Prezidenta pavēl©
armijai un flotei

Rīgā, 1925. g. 16. martā

Nr. 409.
Apstiprinu amatā līdzšinējo Armijas«Karu priekšnieka vietas izpildītāju pulk-Yeai Kārli S v ī d e r u.p amats: L. R. S. 42. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
%a ministrs, pulkvedis Bangeiskis.

SAEIMA.
Sēde 17. martā.

beTT atklāj priekšsēdētāja biedrs A. A1-
M,B?8» pulksten 5.10.

ziiui!, 11 Prezidenta piesūtīto pārgro-> m« projektu likumā par zirgu, ratu,

ragavu, pajūgu, automobiļu un citu
transporta līdzekļu mobilizāciju un rek-
vizīciju karaspēkā vajadzībām nodod
kara lietu komisijai.

Budžeta komisija iesniegusi sekošu
priekšlikumu: „Saeima nolemj: atcelt
savu lēmumu, ka valdībai jāpārņem
spirta un degvīna izdalīšana, un atjaut
valdībai šai ziņā rīcības brīvību." Pēc
debatēm, kurās piedalās K. Kasparsons,
finansu ministrs Blumbergs, R. Bīlmans,
G. Reinhards un J. Vesmans, priekš-
likumu pieņem.

Trešā lasījumā pieņem ministru ka-
bineta iekārtu, galīgo nobalsošanu par
to visā visumā atliekot uz nākošo sēdi.

Likumu par .Valdības Vēst-
nesi" uz juridiskās komisijas priekš-
sēdētāja A. Simaņa priekšlikumu nodod
juridiskās komisijas caurskatīšanai.

Likumu par tirgošanos ar svina bal-
tumu un tā lietošanu uz.J. Purgaļa priekš-
likumu nodod vēl tirdzniecības un rūp-
niecības komisijai.

Trešā lasījumā pieņem likumu pa?
valsts kontroles štatiem.

Pieņem sociāldemokrātu iesniegtu
steidzamu pieprasījumu val-
dībaipar bezdarbu un strād-
nieku ievešanu no ārzemēm.

Likumu par Auces pilsētas admini-
stratīvām robežām noraida, bet pie-
ņem likumu par Slokas pilsētas ad-
ministratīvām robežām.

Pēc tam sēdi slēdz.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.



jūrniecības departamenta parstavisL pie-

daloties darbu vadītājam, ņemot vēra ap-
stiprinātos zīmējumus un citus uz būv-
darbiem attiecošos dokumentus, kuriem
pa visu darbu izvešanas laiku jāatrodas
kārtīgā stāvoklī darba vietā. Departa-
menta pārstāvim ir tiesība prasīt iepriek-
šējo cementa, betona un citu materiālu
izpētīšanas rezultātus un vajadzības ga-
dījumos ari būvju daļu izmēģināšanu
dabā. Par apskatīšanas un izmēģināša-
nas rezu'.tatiem sastādams akts.

I. piezīme. Jūrniecības departa-
menta pārstāvja neierašanas nevar
būt par iemeslu būvdarbu apturē-
šanai.

2 piezīme. Bez augšā minētiem
apskatīšanas periodiem departamenta
pārstāvis var pārliecināties par dar-
biem kaut kura laikā.

5. Pie ūdensjaunbūvēm darbu vadītājam
jāved darba žurnāls, kurā jāieraksta at-
sevišķu būvdarbu grupu sākšanas un pa-
beigšanas diena, apliecinot ierakstus ar
savu parakstu. Pie betona vai dzelzs-
betona darbiem minētā žurnālā jāieraksta
katru dienu laika temperatūra un
stāvoklis, kā ari tanī dienā_ izvesto darbu
apmēra daudzums, lai būtu iespējams
katrā laikā gūt vajadzīgās ziņas.

6. Punktā 5. minētā žurnālā revidē-
jošais ierēdnis ieraksta visus savus no-
vērojumus un atzinumus pie darbu ap-
skatīšanas. Būvdarbu vadītājs vajadzī-
bas gadījumā izsniedz revidējošam ierēd-
nim apliecinātu norakstu no žurnālā ierak-
stītiem datiem par darbu izvešanu un
apskatīšanas rezultātiem iesniegšanaisavai
priekšniecībai.

7. Ja departamenta pārstāvis pie ap-

skatīšanas atrastu tādus darbus vai viņu
izvešanai lietotus līdzekļus, kuri apdrau-
dētu sabiedrības drošību, tad šos darbus
var apturēt uz departamenta rīkojuma
pamata ar policijas palīdzību.

8. Būvdarbu vadītāja pienākums ir
uzstādīt ūdensbūves tuvumā pastāvīgu
reperi: metāla pāli, akmeņa mūra (betona)
stabu vai metāla marku, pie kura tiek
piesieti augstākie noteiktie vasaras un
pavasara plūdu ūdens līmeņi, kā ari
ūdensbūvju atsevišķo daļu augstumi, par
piemēru, atvēlētais aizsprostu sliegšņu
augstums.

9. Pēc būvdarbu nobeigšanas pie sa-
biedriskām un rūpniecības ūdens jaun-
būvēm jūrniecības departamenta pārstāvis
izdara viņu apskati un sastāda aktu
ūdensbūves īpašnieka, vietējās policijas
un piegulošo zemju vadītāju vai viņu
pilnvaroto klātbūtnē, kurā atzīmē apskata
rezultātus un sevišķi pielaižamos ūdens
līmeņus, piesienot tos pie pastāvīga
repera, uzstādīta saskaņā ar panta 8 no-
teikumiem. Akta oriģināls tiek uzglabāts
jūrniecības departamentā, bet noraksts
izdots iestādes īpašniekam. Pēdējā pie-
nākums ir ari uzglabāt reperi kārtībā;
repera pārcelšana vai izmaiņa var tikt
pielaista tikai ar departamenti piekrišanu.

Uz augšminētā akta pamata departa-
ments izdod atļauju'ūdensbūves lietošanai

Piezīme. Apskatīšanai un akta sa-
stādīšanai jānotiek ne vēlāk kā
2 nedēļu laikā no paziņojuma sa-

' ņemšanas dienas par darbu nobeig-
šanu. Ja pārstāvis noteiktā laikā
neierodas, būvi līdz apskatīšanai var

, lietot, par ko departaments izdod
pagaidu atļauju.

10. Ja pēc paziņojuma saņemšanas
par būvdarbu stāvokli sakarā ar 3. un
9. pantiem izbraukušais departamenta
pārstāvis neatrod būvi ziņotā stāvoklī,
būves īpašniekam jāsedz visi caur izbrau-
kumu valstij cēlušies zaudējumi, kā:
dienas naudas un citi izdevumi pēc at-
tiecīgām valsts dienestā stāvošu personu
amata kategorijās noteiktām normām,
iemaksājot pienākošās sumas Latvijas
bankā vai tās nodaļās valsts ienākumos.

11. Ja neparedzētu iemeslu dēļ rastos
vajadzība atkāpties no apstiprinātā pro-
jekta vai ari mainrt pašu projektu vai kādu
viņa daļu, būvdarbu vadītājam nekavējo-
ties jāiesniedz jūrniecības departamentam
nodomātais pārgrozījuma projekts, pie-
liekot klāt paskaidrošanas rakstu ar
motivēti uzrādītiem iemesliem, kādēļ
atkāpšanās no apstiprinātā projekta
vajadzīga.

Piezīme. Ja caur atkāpšanos no
apstiprinātā projekta kapitālo kon-
strukcijas daļas netiek grozītas vai
citos gadījumos, kur pārmaiņas
izmaksa nepārsniedz 500 latu, pār-
grozījuma projekta iesniegšana nav
obligatoriska.

12. Jūrniecības departaments ved
sarakstus visām ar ūdens spēku strādā-

jošām iestādēm, kuros tiek ievesti uz

dotie dati par izdotām atļaujām, galve
niem samēriem, pielaižamam zemes pār
pludināšanām un citi.

Jūrniecības departamenta direktors
A. L o n i e 1 d s

Jūrniecības departamenta techniskais_
vicedirekors, inžeuiers J. Kalējs

Vecākais inženiers P. Stakle

Rikojums. s

Veselības departaments uzaicina visas
Rīgā dzīvojošas vecmātes ierasties vese-
lības departamenta telpās Brīvības ielā
N9 37/39, istabā Na 105, no pulksten 11
līdz 1 dienā, dēļ aptauju saņemšanas iz-
pildīšanai.

Rīgā, 1925. g. 14. martā.
Veselības departamenta direktora

vietas izpildītājs Dr. M. Džonsons.
Epidemioloģiskās nodaļas vadītājs

Dr. J. S e n t e 1 s.

Apstiprinu.
1925. g. 14.martā.

Darba ministrs
A.Kr i e v i ņ š.

Rikojums
par Liepājas sētnieku darba algas
normām iemaksām slimo kasēs.

1. Gadījumos, kad Liepājas namu
sētnieku atalgojums naudā, kuru viņi
saņem no nama īpašnieka, nesasniedz
vīriešiem Ls 58,— mēnesī un sievietēm
Ls 36,— mēnesī, iemaksas un piemaksas
slimo kasē izdarāmas no augšminētām
normām, pieskaitot tām klāt ari dzīvokļa
vērtību saskaņā ar darba ministrijas p. g
20. novembra rīkojumu Ne 17232 («Val-
dības Vēstneša" 266. numurā), ja sētnieks
dzīvokli par velti saņem.

2. Ja sētnieka atalgojums naudā pār-
sniedz šī rīkojuma 1. punktā nosacīto
normu, tad iemaksas un piemaksas slimo
kasē izdarāmas no faktiskā atalgojuma
sumas.

Šis rīkojums spēkā ar 1925.g. 15. martu.
Pamats: „Noteikumu par strādnieku

un citu algotu darbinieku nodroši-
nāšanuslimības gadījumos" 12.pants.

Rīgā, 1925. g. 14. martā. Nš 10544.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. R o z e.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs Jul. T r e i m a n i s.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums Riga dzīvojošiem
valsts darbiniekiem

Darba ministrijas sociālās apgādības
departaments paziņo, ka Dr. Ķ, Bergs
pieņemts par rajona ārstu, dzīvo Maskavas
ielā Nš 106, dz, 6. Pieņemamās stundas
no pulksten 10/a līdz li/» un no
pulksten 17/» līdz 18.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Veselības nodaļas vadītājs

Dr.Dribba..

Paziņojums
Subate un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Darba ministrijas sociālās apgādības

departaments paziņo, ka Dr. Herberts
Anders ir pieņemts par valsts darbinieku
ārstu, dzīvo Subatē, Jelgavas ielā Na 36.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Veselības nodaļas vadītājs

Dr.Dribba.

Paziņojums.
JVeselībās departaments griež ārstu uz-

manību uz Vīnē pie medicīnas fakultātes
š. g. apriļa, maija un jūnija mēnešos
sarīkojamiem ārstu kursiem.

Interesanti ar kursu programu var
iepazīties departamentā (Brīvības ielā
«N° 37/39 istaba 100) darbdienās no
pulksten 9 līdz 3.

Rīgā, 1925. g. 14. martā.

Meklējamo personu saraksts
' Nr 203.

(1. turpinājums un beigas.)
12836. Kaufeldt, Marija Aleksandra

m., dzira. 1898. g., pied. pie Rīgas —
Rīgas 6. iec. miertiesu. 1925. g. 20. febr.
raksts Nš 87 (11-111-25), apv. uz sod.
lik. 528. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

12837. Koļesņikovs, Feodors Klemen
tija d., 20 g. vecs, pied. pie Vitebskas
gub., Sebežas apr., agrāk dzīv. Ludzas
apr., Landskoronas pag., Suškovas ciemā

ūdens dzirnavas ka meldera palīgs, vid.
auguma, pavāju seju, gaišiem matiem,
bez bārdas un ūsām. — Ludzas apr.
priekšu, lēmums Na 23279 768 no
1924. g. 27. sept. (10-111-25), sod admi-
nistratīvā kārta' par uzturēšanos kā
ārzemnieks uz notecējušiem dokumentiem
ar Ls 15 vai 10 dienām aresta. — Izpil-
dīt lēmumu un paziņot meklētājam.

12838. Klindziņš, Osips I ētera d„
25 g, v., pied. pie Kārsavas pag., Lu-
dzas apriņķa. — Rīgas 6. iec mierties-
neša 1925. g. 24, iebruara raksts Na 662
(6-III-25), apv. sodu lik. 184. p. 1. d. —
Paziņot, dzīves vietu.

12839 Krotovs, Jevsejs Aleksandra
d., dzim. 1886. g., pfed. pie Ilūkstes apr,
Kurcuma pag., krievs, pareizticīgs, ne-
precējies, strādnieks. — Daugavpils pil-
sētas policijas 1. iec. priekšnieka 1925 g.
25. janvāra raksts Na 3237 (7-III-25),
apv. sodu lik. 184. p. p. — Paziņot dzī-
ves vietu.

12840. Ķiploks, Jēkabs Pētera d..
dzim. 1892. g., agrāk dzīv. Daugavpilī,
Centrālā ielā Na 3. (Tuvāku ziņu nav.)
— Daugavpils pilsētas policijas 1. iec.
priekšnieka 1925. g. 3. janvāra raksts
No 3496(7-111-25), apv. sodu lik. 184.p.p.
— Paziņot dzīves vietu.

12841. Luters, Johans Aleksandra d.,
22 g. vecs, Igaunijas pavalstnieks. —
Rīgas prefekt. 3. nod. 1925. g. 19. febr.
raksts Nš 6971/23 (11-III-25), sod. no
pref. ar Ls 40 vai 14 dienā aresta. —
Paziņot pref. 3. nod.

12842. Lenčs, Fricis Toma d., 42 g.
vecs. — Rīgas 5 iec. miertiesu. 1925. g.
24 febr. raksts Na 153 (10*111-25), apv.
sod. lik. 177. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

12843. Laškovs, Lifantijs Atapa d.,
pēc paša izteicieniem 36 g. vecs, pied
pie Felkiškas pag., Ezerenu apr, Lie-
tavas pavalstnieks. — Rīgas prefektūras
3. nod. 1925g. 9. febr. raksts Na 1015
(17-111-25), pēc nacionālās pases iegādā-
šanas jāizceļo no Latvijas. — Paziņot
meklētājam.

12844. Mussels, Vulfs Haima d., 28 g.
v, pied. pie Rīgas pilsētas, žīds, tirgo-
tājs — Kara izmeklēšanas tiesneša svarīgu
saimn. lietas raksts Na 306 no 1925. g.
27. februāra (12-III 25), apv. sod. lik. 51.,
448. p. un 440. p. — Apcietināt, ievietot
Rīgas centrālcietumā, ieskaitot meklētāja
rīcībā.

12845. Missa, Augusts Andreja d.,
dzim. 1890. g. 4. augustā, Latvijas pa-
valstnieks, atsvabināts no centrālcietuma
1925. g. 2. februārī.—Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925. g. 20. februāra raksts
N» 1264 (10111-25), uz sod. lik. 34. un
35. p p. nav tiesības uzturēties Rīgā un
Liepājā. — Paziņot dzīves vietu.

12846. Maizīts, Voldemārs Pētera d.
37 g. v., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Bruņinieku ielā Na 71, dz. 25.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas. 1925. g.
18. februāra raksts Na 13865 (10 111-25),
sod no Rīgas prefekta ar Ls 20.— vai
5 dienas aresta. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

12847. Morozovs, Vasilijs Ivana d.,
54 gadus vecs, piederīgs pie Rēzeknes
apr., Rozenmuižas pag — Latgales
apgabaltiesas Ludzas apr. 3. iec. miert.
1925. g. 17. februāra raksts No 526
(10-111-25), apvainots uz sod. lik. 581. p.
1. d. pam. — Paziņot dzīves vietu.

,12348. Mednis, Broņislavs Pāvila d.,
dzimis 1877. g., Latvijas pavalstnieks,
bez noteiktas dzīves vietas. — Jelgavas
apriņķa priekšnieka 1925. g 21. janvāra
raksts Na 2/1 (10-111-25), sodīts admini-
stratīvā kārtā. — Paziņot dzīves vietu.

12849. Meirans, Aleksmdrs Eduarda
d , dzim. 1901. g., piederīgs pie Rēzeknes
apr., Rozenmuižas pag., Latvijas pase
izdota no Ludzas pilsētas policijas pr ka
1923, g. 3 jūlija zem Na 3571. — Ludzas
pilsētas policijas pr-ka 1925 g. 3. jan-
vāra raksts Na 6769 (10111-25), apvainots
uz sod. lik. 184 p. par neizreģistrešanos
no atvaļināto līdz turpmākam rīkojumam
iz karavīru sarakstiem. — Paziņot dzīves
vietu Ludzas apr. 1. iec. miertiesnesim.

12850 Mozaika, Toms Jāņa d., 25 g.
vecs, Lietavas pavalstnieks, tuvāku ziņu
nav. — Ludzas apriņķa priekšnieka
lēmums Na 22686/960, no 1924 g.
30. oktobra (10-111-25), sodīts admini-
stratīvā kārtā par nelegālu robežu pār-
nākšanu noadomju Krievijas ar Ls 50,—
vai 10 dienām aresta. — Izpildīt lēmumu
un paziņot meklētājam.

12851. Milmans, Jānis Jāņa dēls,
dzimis 1897. g. 20. septembrī, latvietis,
luterticīgs, piederīgs pie Ikšķiles pagasta,
Rīgas apriņķī, Latvijas pase Na 88333,
izdota 1920. g. 25. septembrī no Rīgas

prefektūras, 1923. g. jūlija mēnesī dzi
vojis Ludzā, Oatrovas ielā Na 19 3rj .J
Ludzss pilsētas policijas priekšnieki
1925. g. 31. janvāra raksts Nš 7257/24 »

(10-111-25), uz sod. lik 184. p. par 'Jt
izreģistrešanos no atvaļināto līdz turn.
mākam līkojumam karavīru sarakstiem

12852. Natalovič, Amālija Izraēla m
25 g. v., dzīv. Rīgā, Alberta ielā M> f
dz. 13. — Bauskas apriņķa priekšnieka
palīga 1. iec. 1925. g. 31. janvāra raksts
Na 5859 11-24 (14-11-25), izdota Latvija,
pase Na 1799, bez piederības apliecības
— Pieprasīt minēto apliecību, kuru no-
sūtīt meklētājam.

12853. Neijs, Pēters Jāņa d., 27 g
vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīvo!
jis Rīgā, Alberta ielā Nš 3, dz 1. _
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925 g
21. februāra raksts Na 3917 23. |*
(6-III-25), sod. no Rīgas prefekta ar
Ls 20, - vai 7 dienām aresta. — p.
ziņot.pref. 3, nodaļai.

12854. Neiman, dzim. Švichteuberg
Emīlija Indriķa m, dzim. 1867. g., pied'
pie Rīgas pilsētas, vācu tautības, skolo
tāja, Latvijas pase Na 117062, izdota no
Rīgas policijas 4. iec. priekšnieka 1920.g,
11. martā. — Rīgas policijas 10. iec
priekšnieka 1925. g. 18. februāra raksts
N» 2415 (58-241V), pametusi dzīvokli at
iekārtu Kuģu ielā Na 30 un bez vēsts
nozuduse. — Paziņot adresi.

12855. Nagla, Ādams Tumaša d.,
35 g v, pied. pie Ludzas aprii/ķa, Kār-
savas pagasta. — Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr 3. iec. miertiesneša 1925. g.
17. februāra raksts Nš 516 (11-IH25),
apv. uz sodu lik. 574. p. 1. d. -— Pazi-
ņot dzīves vietu.

12856. Nikitins, Ivans Nikita d., dzim.
1885. g., krievs, vecticībnieks, pied.
pie Ludzas pilsētas, agrāk dziv.
Ludzā, Zirgu ielā Na 17. L&tvijas pase
izdota no Ludzas pilsētas policijas priekš-
nieka 1920. g. 3. septembrī. — Ludzas
pilsētas policijas priekšnieka 1924. g.
9. decembra raksts Na 8375 (10-111-25),
apv. uz sodu lik. 574. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12857. Naglis, Dominiks Ādama d.,
dzim. 1887. g., agrāk dzīv. Rīgā, Brīvī-
bas ie!ā Nš 6, dz. 1. — Rīgas, policijas
3. iec. priekšnieka 1925. g. 18. februaja
raksts Nš 2800 (11-11125), apv. par kara-
vīru noteikumu neievērošanu. — Paziņot
dzīves vietu.

12858 Nikitins, Timofejs Vasilija d.,
dzim. 1885. g./21. febr., krievs, vec-
ticībnieks, precējies, maiznieks, Latvijas
iekšzemes pase Na 16450, izdota no
Daugavpils prefekta 1922. g. 30. martā.
— Daugavpils policijas 1. iecirkņa
priekšnieka 1925. g. 5. janv. raksts
Ns 3230 (7-III-25), apv. sod. lik. 184. p.
— Paziņot dzīves vietu.

12859. Nikolajeva, Irina (tēva vārds
nav zināms), 38 g. v, pied. pie Ludzas
apr., Višgorodas pag. — Ludzas apr.
7. iec. miertiesneša 1925. g. 6. febr.
raksts Nš 343 ('18-11-25), apv. sod. lik.
581. p. — Apcietināt un noutīt meklē-
tāja rīcībā.

12860. Ostašenko, Leonids Vasilija

dēls, dzim. 1895. g. 31. jūlijā, pied. f fe
Ludzas apr., Pildas pag., agrāk dzīv.
Rīgā, Liksnas ielā Na 5, dz. 1. — Rigas
8. iec. miertiesneša 1925. g. 2. febr.
raksts Nš 1286/24 (17-11-25), apv. sod.
lik. 262. p. — Paziņot dzīves vietu.

12861. Ostašenko, Pauls Vasilija d.,
dzim. 1893. g,, pied. pie Ludzas pilsētas,
agrāk dzīv. Rīgā, Krasta ielā Ks 9,
dz. 2. — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g. 2. februāra raksts Nš 1286/24

(17-11-25), apv. sod. lik. 262. p. - Pa-
ziņot dzīves vietu.

12862. Pecharovičs. Nikolajs Jāņa d,
28 g. vecs, pied. pie Kaunas gub., Ja""'
Aleksandrovas apr., pēc nodarbošanās
elektro-montiers, agrāk dzīv. Daugavpili.
Fabrikas ielā Nš 16. — Daugavpils pre-
fekta raksts Nš 18791 (7-III-25), sod. ai
tā paša lēmumu 1924. g. 22 dečernM
par dzīvošanu bez aUiec:giem dokumen-
tiem ar 40 latiem vai 7 dienām aresta. -
Paziņot dzīves vietu.

12863. Pretcelis, Arnis Kārļa d., dzirn.

1899. g., Slokas pilsonis, neprecējies-
luterticīgs, vācu tautības, vidēja auguma.
vāju garenu seju, bez bārdas, taisn
degunu, tumšām acīm, melniem pagarien1

matiem, tumši zilā uzvalkā, melnā rnet e >
jūrnieka cepure. — Rīgas policijas 8. ie
priekšnieka 1925. g. 1. marta teļefono*
grama Nš 54 (10-111-25), apv. zadflD*
1925. g. 1. martā izbēdzis no aPciet!°],
juma. — Apcietināt un nogādāt krim

nalās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā.



12864 Piotrov.-kis, Viktors Osipa d.,

Aiim 1891. g- 28. decembrī, ped pie
oms pilsētas, virsleitnants. — Kara iz-

oirlēšanas tiesneša svarīgās saimniecības
Ss l925- 8- 27' iebrt3a fa ^stsNs 306
/19-III-25), apv. kara s. 1. 141. p., 145. p.
14 p 4. d. sod. lik. 51., 667. p. 1. d.
īd— Apcietināt, ievietot Rīgas central
cietumā, ieskaitot meklētāja rīcībā.

12865- Pujat, Marija Silvestra meta,
«7 g v., pied. pie Rēzeknes apr., Bērz-
gales pagasta. — Latgales apgabaltiesas
r līdzas apr. 3.4ec. miertiesneša 1925. g.

17 februāra raUsts Ne 528 (10-HI 25),
apv. uz sod. lik. 490. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12866. Purviņš, Pāvels Ignata d., 32 g.
vecs, pied. pie Luizas apr., Janovales
?pag.' agrākā dz ves vieta Cibuļu ciemā.

Pēc nodarbošanās atslēdznieks. — Ludzas
iftr priekšnieka lēmums Ns 24099/1049

no
'l924. g 19. nov. (10-111-25), sod.

administratīvā kārta par parādīšanos pie-
dzērušā stāvokli Zilupes miestā uz ielas
ar Ls 15,— jeb 7 dienam aresta. — Iz-

sildīt lēmumu un paviņot meklētājam,
12867- Parums, Alfrēds Anša dēls,

23 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, tuvāku

ziņu nav. — Rigas prefektūras III. no-
daļas 1925, g 19. februāra raksts Na 424

(9-111-25), sod. no prefekta ar Ls 15,—.
— Paziņot pref. III. nodaļai.

12868. Rudos, Kārlis Kārļa d , dzim.
1896. g., pied. pie Valmieras apr., Vai-

.d .vas pag, agr. dzīv. Rīgā, Rēveles ielā
92, dz. 52. — Rīgas policijas 8. iecirkņa
priekšnieka 1925 g. 25. februāra raksts
J{? 8368 (12-111-25), patvarīgi atstājis
lavu dzīves vietu kā sastāvos zem poli-
cijas uzraudzības. — Ņemt zem polici-
jas uzraudzības^ uz Rīgas apgabal iesas
III. ķumioalnodaļas rakitu zem Na 76048
no (924. g. 7. maija un paziņot dzīves
?vietu meklētājam.

12869. Rupais, Jānis Jāņa d, dzim.
1889. g., 5. maijā, pied. pie Cēsu apr.,
Verp'ebalgas pag., latvietis, luterticīgs,
inženiers — Daugavpils pilsētas polic.
1. iec. priekšu. 1925. g 10. janv. raksts
J4 3246 (7-III-25), ap,, sod. lik. 184. p.
— Paziņot dzīves vietu

12870. Roemer, dzim. Vittchen, Hil-
degarde Alberta m, dzim 1868. g.
1, dec, Jelgavā, Latvijas pilsone, luter-
ticīga, uzturējusēs uz Latvijas pases izd.
ao Rīgas 3. pol. iec. 1920. g. 9. maitā
zem Ns' 99835. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas priekšu, ar rakstu no
1925. g. 25. febr. (6-111-25), apv. piesa-
vināšanā — Ziņot meklētājam.

12871. Reinvild», Pauls (Ēvalds)
Kārļa d, dzim. 1901. g., pied. pie
Tukuma pag., agrāk dz'iv. Rīgā, nakts-
patversme. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas priekšnieks ar rakstu no
19% g 24. febr (6 111-25), apv. zādzībā.
- Apcietināt.

12b72. Stegmans, Edgars-Jānis Fri-
?«f'cha d, 26 g. v., Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīv. Rīgā, Ādolfa ielā Nš 21,
iL~ ^šas P^fekturas 3. nodaļas
J«5. g. 26. febr. raksts .Na 12497
ļb-ni-25), scd no Rīgas prefekta arls 10,— vai 2 dienām aresta. — Pa-
m pref. 3. nodaļai.

12873. Svežicki, Stepans Jevstigneja

^
«5 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks,

yak dzīvojis Rēzeknes anr. Ružinas nau..

Sk ciemā - — Rīgas prefektūras 3. nod,
fi m & 16, februara raksts Nš 13905

v»i ?" *?/• sodits no P^fekta ar Ls 35,—/dienām aresta. — Paziņot prefek-tD as 3. nodaļai. 7

,
'2874. Saule, Arturs Miķeļa d., dzim.

izm!n-- ~" ^£as apgabaltiesas 6. iec.
X^m»tiesneša 1925. g. 27. februāra
f

ts K2 506 (6-H-25), apvainots sod.
fe P 3- d. — Aizturēt un ievietot
Dsr l ceatralcietumā meklētāja rīcībā,m ko paziņot.

J^
87,- SvefJČs, Jāzeps Andreja dēls,

iiC '? g-; P'ed Pie Daugavpils apr.,
aiekj L i'' Latvietis> katoļticīgs, strād-
I. j»"' paugavpils pilsētas policijas
rau,PriekŠaieka 1924. g. 27. nov.
«JU N, 12990 (6-III-25), apv sod. lik.

12*7fi
~~ Pazinot dzīves vietu.

lzra eia '. Zdikm™3, Mendela - Leiba
VavnM dzim ' 1886- g-> P- P»e
tii;j Plls Pilsētas, žīds, neprecējies,
' iec nr;Tv Dau§avPils pilsētas policijas
raksi^ K S??leka 1925- g- 10

janvāra
18i p^

3250 (7
111-25), apv. sod. lik.

12877
"~ Pazi 9°t dzīves vietu.

<izim. I897
2ilbm

' Movša Ābrama d.,
<ir°Va»' anr '-' pied ' pie Jaun Aleksan-
" Dauoav -f' ' neprecējies, mūrnieks,
Priekšūieka iq pilsetas policijas I. iec.

1925. g, 15. janvāra raksts

Nš 3427 (7-I1I-25), apv. sod. lik. 184. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

12878. Zirdziņš, Teodors Kārļa d.,
37 g. vecs, piederīgs pie Allažu pagasta,
latvietis, luterticīgs, precējies, podnieks,
agrāk dzīvojis Rīga, Turaidas ielā Na 6. —
Daugavpils prefekta raksts Nš 1184
(7-111-25), sodits ar tā paša lēmumu no
1925. g. 26. janvāra par atrašanos pu-
bliskā vieta piedzērušā stāvokli ar Ls 40,—
vai 7 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

12879. Silinevičs, Staņislavs Jāņa d,
20 g. vecs, latvietis, katoļticīgs, pie-
derīgs pie Daugavpils apriņķa, Jasmui-
žas pagasta, 1924. g. septembra mē-
nesī dzīvojis Dobeles pagasta Kviešu
mājās. — Dobeles iecirkņa miertiesneši
1925. g. 21. februāra raksts Na 333
(10-111-25), apvainots uz sod. lik. 262. p p.
— Paziņot dzīves vietu.

12880. Sproģis, Jānis Žaņa d., 14 g.
vecs (tuvāku ziņu nav). — Bauskas ap-
riņķa 1. iecirkņa miertiesneša 1925 g.
18. raksts Ns 527 (10-III-25), apvainots
par zādzībām. — Paziņot dzīves vietu.

12881. Stroms-Šroms, Ignats Franča
dēls, dzim. 1898. g. 6. janvārī, pied. pie
Rēzeknes apr. Vaivodu pag., latvietis,
katoļticīgs, aprija mēnesī 1924. g. dzīv.
Ludzā, Odu ielā No 71. — Ludzas pil
sētas policijas priekšnieka 1924. gada
9. decembra raksts Na 2673 (I2-III-25),
Stroms - Šioms, pieteicies Ludzas pils.
policijā par savas pases, izdotas
no Bukmuižas pag. valdes no-
zaudēšanu, par ko tikusi izdota pagaidu
apliecība. Pēc noskaidrošanas izrādījās,
ka minētam iekšzemes pase no augšmi-
nētās pagasta valdes nav bijusi izdota. —
Paziņot dzīves vietu.

12882. Samovič, Zinaida Nikolaja m.,
23 g. veca, agrāk dzīv. Rīgā, lielā Zirgu
ielā Na 7, dz. 2. — Ludzas apr. priekš-
nieka lēmums Na 24046/1034-1035,
1924. g. 19. nov. (10-III-25V scd. admi-

nistratīvā kārtā par staigāšanu 2 verstes
pierobežas joslā kustībai noliegtā laikā
ar 50 latiem vai 3 nedēļām aresta. —
Izpildīt lēmumu un paziņot meklētājam.

12883. Sturme, Jūlijs Jāna d, dzim.
1898. g. 20. novembrī, pied. pie Iecavas
pag., pēdējā dzīves vieta Daudzevas pag.
Jēkabpils apriņķa. — Jaunjelgavas iec.

miertiesneša 1925. g. 3. marta raksts
Ns 5 (21-11-25), apv. sabiedriskā miera
traucēšanā. — Paziņot dzīves vietu.

12884. Škeiškans, Vladislavs Ludviga
d., vecums nav zināms, Latvijas pilsonis,
uzturas uz Latvijas pases Nš 1221, iz-
dotas no Krāslavas pagasta valdes
1921. g. 29 augustā —Jelgavas apr.
priekšnieka 1925 g. 31. janvāra raksts
Na 786,1 (21-11-25), sod. administratīvā
kārtā. — Paziņot dzīves vietu.

12885. Šteinga, Ābrams Jankeja d,,
dzim. 1895. g. 2. janvāri, pied. pie Dau-
gavpils pilsētas, žīds, neprecējies tapsē-
tājs. — Daugavpils pilsētas policijas
1. iec. priekšnieka 1925. g. 5. janvāra
raksts Na 3256. (7-III-25), apv. sod. lik.
184. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

12886 Šnickovskijs, Arnolds Jūlija d.,
36 g. v.Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Marijas ielā Na 19, dz. 14.
— Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1925. g.
25. fesruara raksts Nš 1859/23 (11-111-25),
sodīts no Rīgas prefekta ar Ls 20 vai
7 dienām aresta. — Paziņot pref. 3. no-
daļai.

12887. Žilinskis, Kuzma Kuzma d.,
16g. v., pied. pie Vircavas pag., Jelgavas
apr., agrāk dzlv. Irlavas kolonijā. —
Bauskas apr. 1. iecirkņa miertiesneša
1925 g. 20. februāra raksts Nš 45
(12-11125), apvainots par nelegālu robe-
žas pāriešanu. — Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

12888. Utinans, Ādams Ādama d.,
28 g. v., latvietis, katoļticīgs, pied. pie
Preiļu pag., Daugavpils apr., agrāk dzīv.
Daugavpils apr, Preiļa pag. Spriudžu
sādžā. — Talsu apr priekšnieka 1925. g.
18. febr. raksts Nš 3828/24. (10 111-25),
sod. administratīvā kārta ar Ls 25,—
vai 10 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.
* 12889. Uzoliņš, Staņislavs Varvaras
dēls, 50 g. v., strādnieks, vidēja auguma,
melnām ūsām, bez bārdas, melniem
matiem, zilām acīm, labās rokas rādī-
tāja pirksts sakropļots, agrāk dzīv.
Bolderājā, Rožu ielā Nš 6. — Rīgas
policijas 13. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 19. febr. raksts Ns 860
(10-11125), 1925. g. 31 janv. patvarīgi
atstājis savu dzīves vietu. — Paziņot
dzīves vietu Daugavpils apr. Krāslavas
iec. policijas priekšniekam, atsaucoties

uz viņa rakstu 206/12. no 192t>. g.
23. janv.

12890. Vogul, Evdokija Gavrila m.,
35 g. vecs, dzīvojot Rīgā. — Bauskas
apr. prieksn. pal. 1. iec. 1925 g. 31 janv.
raksts Nš 5859/11-24. (14-11-25), Latvijas
pase Nš 1863, izd. bez piederības aplie-
cības. — Pieprasīt minēto apliecību,
kuru nosūtīt meklētājam.

12891. Voguls, Jāzeps Pētera d., 45 g.
vecs, dzīvojot Rīgā. — Bauskas apr.
priekšu, pal. 1. iec. 1925 g. 31. janv.
raksts Ns 5859/1124 (14-11-25), Latvijas
pase Nš 1862, izd. bez piederības aplie-
cības. — Atrašanas gadījumā pieprasīt
piederības apliecību, kuru nosūtīt meklē-
tājam.

12892. Vecozols, Jūlijs Dāvā d.,
dzim. 1884. g, agrāk dzīv. Rīgā, Eliza-
betes ielā Nš 77, dz. 15. — Rīgas pol.
3. iec. priekšu 1925. g. 18. febr. raksts
Ns 2802 (10-111-25), apv. par karavīru
noteikumu neievercšanu. — Paziņot
dzīves vietu.

12893. Vasko, Mārtiņš Jāņa d., 32 g.
vecs, piederīgs pie Jaunsaules pagasta,
Bauskas apr, agrāk dzīvojis Budbergas
pag, Brunavas miestā. — Bauskas apr.
1. iec. miertiesu. 1925. g. 18. februāra
raksts Nš 50 (10-111-25), sod. lik. 184. p.
— Paziņojot dzīves vietu.

12894. Vasilevskis, Osips Ādama d.,
dzim. 1903. g., latvietis, luterticīgs, pie-
derīgs pie Ludzas apr., Zvirgzdienas pig.,
kara klausības apliecība Ns 351, izdota
no Tukuma kājnieku pulka 1921. gada
27. aprilī, 1924. g. septembra mēnesī
dzīvojis Ludzā lielā Luža ielā Nš 6. —
Ludzas pilsētas policijas rr-ka 1924. g.
9. decembra raksts Ns 7556 (10-III-25>
apvainots uz sod. lik. 184. p par nēiz-
reģistrēšanos no karavīru sarakstiem. —
Paziņot dzīves vietu.

12895. Vilkovs, Feodcrs Feodora d.,
dzim. 1903. g ," pied. pie Ludzas apr.
Tolkovas pag, pirms iesaukšanas dzīv.
turpat «Volkova" ciemā, 7. Siguldas
kā;,n. pulka kareivi?, pareizticīgs, krievs,
nepiecējies, zemkopis. — 4. iec. kara
izmeklēšanas tiesneša 1925. g. 21. febr.
raksts Ns 555 (123 24-lX), apv. k. s. 1.
128. p. 1. d. un 133. p. — Apcietināt,
ievietot to kara pārmācības iestādē (R gā,
Citadelē) ieskaitot meklētāja rīcībā un
par to paziņot meklētājam.

12896. Vasilevski, Gustavs Ādolfa d.,
dzim 1882. g., pied. pie Rīgas pilsetas,
pēdējā dzīves vieta Rīgā, Marijas ielā
Nš 32, dz. 14. — Rīgas 11. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 2. marta raksts Ns 196
(11-III-25), apv. sod, lik. 607. p. 2. d. —
Paziņot dzīves vietu.

12897. Vainers, Hiršs Motka dēls,
30 g. vecs, agrāk dzīvojis Rīgā, Ģer-
trūdes ielā Ns 47. dz. 1. — Cēsu ap-
riņķa priekšnieka 1925. g. 28. februāra
raksts Na 755 (12-111-25), apvainots zā-
dzība. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1925. g. 17. martā.

1. Pieņem likumprojektu par zvēri-
nāto tiesām un nolemj to iesniegt Saeimai.

2. , Ieceļ:
1) Fēliksu B1 u m u par senāta virs-

prokurora biedri,
2) Kārli S k ā d u 1 i par tiesu palātas

prokurora biedri,
3) Voldemaru-Arvidu Kaņepīti par

Latgales apgabaltiesas prokuroru,
4) Ernestu Āboltiņu par Rīgas

apgabaltiesas prokurora biedri un
5) Nikolaju M a 1i š e v u par Liepājas

apgabaltiesas prokurora biedri.
3. Apstiprinu medicinas fakultātes

patoloģijas anatomijas docentu Dr. Ro-
mānu A d e.l heimn par Latvijas uni-
versitātes profesoru pie tā paša katedra.

4. Ieceļ Ernestu Girgensonu par
Latvijas konsulu Vitebskā un līdzšinējo
vicekonsulu Port of Spain'ā Francijas
pilsoni Gabriel Descamps par Lat-
vijas konsulu turpat bez atlīdzības no
valsts līdzekļiem.

Rīga
Pateicos

sirsnīgi visiem, kas mani sveicinājuši
manā jubilejā.

J. Janševskis.

KURSI

Vicas bltlt, 1925. gada 18. martā.

D e v i?ea:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
I Anglijas mārciņa .... 24,74 — 2486
100 Francijas banka . . . 26.55 — 27,05
100 Beļģijas banka.... 26.05 — 26,60
100 Šveices banku .... 99,45 — 100,45
100 Itālijas tini 20.90 — 21,30
100 Zviedrijas krona . . . 139,00 — 140,35
100 Norvēģijas kronu . . . 79.15 — 80,70
100 Dānijas krona .... S3,25 — 95,10
100 Čechoslovaķijss fcioaa . 15.20 — 15,£0
100 Holandes guldeņa... 206 00 — 208 10
100 Vācijas marka .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marka .... 12,90 — 13,15
100 Igaunijas marka . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas ilotn 98,00 —102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmet ali:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105—112

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98—100
4"/o Valsts prem. aiza. . . 98—100
6°/o Z:mes bankas ķīlu zīmes 92 — 83
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e na.
Zvērināts biržas maklers Th. Šu m m e r s

Māksla

Nacionālā teātrī šo pirmdienu mūsu
skatuves jaunais enerģiskais spēks Jānis
Osis svinēja savu 10-gadu jubi-
leju, kuram gadījumam bija izraudzl-
j es Leonida Andrejeva it grūto, vietām
kā miglaino, saturā nenoskaidroto dramu-
traģediju ,Tas, kuru p 1 i ķ ē". Pats
jubilārs vadīja viņā — pirmoreiz — re-
žiju ar pietiekoši labām sekmēm, kā ari
izrādīja it teicami galveno lomu, klaunu—-
.To, kuru pliķē". Osim ir droša, skaidra
uzstāšanās, nepārspīlēti paņēmieni un
attiecīgās vietās laba izjūsma, ko viņš
ļoti uzskatīgi spēj izrādīt ari mēmajos
momentos. Noteikti un zīmīgi savās
lomās bija, starp citiem, ari Kātlis
Lagzdiņš (grafs Mančini), MirdzaŠmitchen
(Konsuella), Alise Brechman (Zinaida)
un Reinis Parņickis (barons Renjars).

Pēc izrādes notika parastā jubilāra
godināšana ar runām, puķēm un balvām.

Nacionālais teatrs. Trešdien, 18. martā,
Etjena Reija graciozā komēdija «Skai-
stas sieviete s".Ceturtdien, 19.martā,
pulksten 5 pēc pusdienas karavīru
izrādē Annas Brigader jaunā komēdija
«Sievu kari ar Belcebulu".
Piektdien, 20. martā, pulksten 5 pēc pus-
dienas skolnieku izrādē vienīgu
reizi somu klasiskā komēdija .Kāzu
brauciens" («Ciema kurpnieki").

Dailes teatrs. Šodien, 18. martā,
pulksten 7a8 vakarā, par strādnieku izrā-
des cenām „T rīnes grēki". Ceturt-
dien, 19. martā, pulksten V28 vakarā,
«Mazā kafejnīca". Piektdien tau-
tas izrādē «Karalis". Sestdien, «Mazā
kafejnīca" un svētdien dienā par
tautas izrāžu cenām «Dantons".

Sagatavošanā Magrē fantastiska ķīniešu
luga *S i n s".

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Parižē, 17. martā. Pieņemot preses
pārstāvjus, Herio izteicies, ka esot ar
Čemberlenu pilnīgi vienādās domās par
to, ka «drošības jautājumā nevar tikt uz
priekšu, kamēr Vācija nav Tautu sa-
vienības loceklis". Būšot pareizi, ja ari
Vācija piedalīsies sarunās par garantiju
līgumu, bet pirms sabiedrotiem jāpanā-
kot vienošanās savā starpā.

Londonā, 17. martā. Strād-
nieku partijas parlamenta frakcija
pieņēmusi rezolūciju, kurā aizstāv
Žeņevas protokolu kā « vie-
nīgo praktisko plānu, kurš var no-
vest pie atbruņošanās un likt bru-
ņoto konfliktu vietā šķīrējtiesu*. Strād-
nieku partija nostājas asā opozīcijā pret
Čemberlena nodomiem atrisināt drošības
problēmu, noslēdzot militāru ga-
rantijas '' līgumu tikai starp četrām
vai piecām Vakareiropas valstīm. Rezo-
lūcija uzsver, ka jāpieliekot visas pūles,
lai Zeņevas protokolu paraksta un ratificē
visas valstis, kuras to vēl nav darījušas.

Redaktors: M. Xr»as.

Šim numuram 8 lappuses.



Tiesu sludinājumi.
3F£afa tiesa,

pamatodamās uz savu š. g. 9. iebruaja
rīcības sēdes lēmumu, izbeidz virsltn,
Jāņa Ernesta d. Rennerta meklē-
šanu (.Valdības Vēstneša' 1921. g,
21. un 251. numura).

Rīgā, 13. marta 1925. g.
Kāja tiesas priekšsēdētājs, ,

kapteinis H. Jakobsons.
24761 Sekret. k. ier. A. Rumpe.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz sava sa gada li. jan-

vāra nolēmuma uzaicina tas personas,
kuru rokās atrodas šādas obligācijas:
1) par 2000 rbļ uz Aleksandra Peter-
sona vārdu, blanko cedeta, un korobo-
rēta uz Bauskas apriņķa Rundāles mui-
žas .Alukstu" mājām zem hip. Ns 7 —
1904. gada 28. aprilī zem J* 502,
2) par 2300 rbļ. uz Rundāles krāj-
aizdevu kases vārdu, koroboreta 1911. g
4. novembrī zem J* 3368 uz tām pašam
.AĪukstu" mājām; 3) par 1000 rbļ. uz
Jēkaba Straumala vārda, blanko cedetu
un koroboretu 1907. g. _ 13. februārī
zem Ns 329 uz tam pašam «AĪukstu -
mājām; 4) par 4000 rbļ. uz Rundāles
krāj-aizdevu kases vārda koroboreta
1911. gada 4. novembri zem Ns 3367
uz tām pašām .AĪukstu" mājām; 5) par
1500 rbļ. uz Rundāles kraj-aizdevu kases
vārda, kuras parāds iztaisa 1200 rbļ. uti
koroboreta 1892. gada 14. aprilī zem
I* 247 uz Bauskas apriņķa Rundāles
muižas .Anziņ* mājam zem hip. J»fe 95;
6) par 900 rbļ. uz Rundāles kraj-aizdevu
kases vārdu un koroboreta 1898. gada
11. februārī zem Ns 132 uz tām pašam
mājām, 7) par 1500 rbļ. uz Rundāles
krāj-aizdevu kases vārda un koroboreta
uz Bauskas _ apriņķa Rundāles muižas
.Anziņ" mājām zem hip. Ns 96 —
1896. gada 16. aprilī zem Ns 414, 8) pa
2000 rbļ. uz Jelgavas lauksaimniecības
biedrības krāj-aizdevu sabiedrības vārdu
un koroboreta 1908. gada 9. "jan-
vārī zem Ns 75 uz tām pašām mājām,
9) par 1200 rbļ. uz Kārļa Bulle vārda,
kuras parāds iztaisa 1000 rbļ., blanko
cedēta un koroboreta uz Bauskas apriņķa
Rundāles muižas, .Bukse* mājām zem
hip. Nš 30 — 1889. gada 17. aprilī zem
Nš 2269, 10) par 1500 rbļ. uz Rundāles
krāj-a zdevu kases vārda un ko oboreta
1897. gada 18. oktobrī zem Ns 1010 uz
Bauskas apriņķa Rundāles muižas .Buliņu"
mājām zem hip. Ns 49, 11) par 9,0 rbļ.
uz Rjndales krāj-aizdevu kases vārda
un koroboreta 1907.gada 8. jūnijā zem
>6 1168 uz tām pašam mājām; 12) par
1000 rbļ. uz Rundāles krāj-aizdevu kases
vārda un koroboreta 1911. gada
31. marta zem N? It63 uz tām pašām
mājām, 13) par 2000 rbļ. uz Rundāles
kraj-aizdevu,kases vārda un koroboreta
1914. gada 14. aprilī ?em Ns 909 uz
tam pašam mājām; 14) par 2000 rbļ.
uz Rundāles kraj-aizdevu kases
vārda un koroboreta 1909. gada
14. decembrī Ns 2905 uz Bauskas apriņķa
Rundāles muižas .Brūver" mājām hip.
Ns 74, 15) par 900 rbļ. uz Rundāles
krāj-aizdevu kases vardu un koroboreta
1887. g. 24. aprili Ns 2711 uz Bauskas
apriņķa Rundāles muižas .Brence"
mājam hip. Ns 99, 16) obligācija
par 5000 rbļ uz Rundāles krāj-aizdevu
kases vārdā un koroboreta 1914. gada
1'. martā Nš 699 uz tām pašām mājām
17) par 1200 rbļ. uz Rundāles krāj-aiz-
devu kases vārda un koroboreta 18y7. g.
6. oktobrī Nš 939 uz Bauskas apriņķa
Runales muižas .Daugil" mājām hip.
Na 89, 18) par 4000 rbļ. uz Jāņa Bi niša
vārda, blanko cedēta un koroboreta
1911. gadā 11. oktobrī Ns 3191 uz

Bauskas apiiņķa Rundāles muižas ,Eni-
tēnu" mājam hip

^
Nš 9, 19) par 350J rbļ.

uz Rundāles krāj aizdevu kases vārda,
kuras parāds iztaisa 2700 rbļ, korobo-
reta uz Bauskas apriņķa Rundāles muižas
.Gaiķu" mājam hip. Ns 116, 1893. g.
13. februārī Ns 08, 2)) par 900 rbļ. uz
Rundāles kraj-aizdevu kases vārda un
koroboiētu 18S6 gadā 5. aprilī Ne 374
uz Bauskas apriņķa Rundāles muižas
.Jedžunu" mājam hip Nš 62, 21) par
1500 rbļ. uz' Rundāles kraj-aizdevu
kases vārda, koroboreta 1900. gadā
7. augus a Ne 762 uz tām pašām mājām,
22) ptr 900 rbļ. uz Rundāles krāj-aiz-
devu kases vārda, koroboreta 1888. g
10. maija Ns 2469 uz Bauskas apriņķa

Rundāles muižas .Ingateļu" mājām hip
Nš 118, 23) par 900 rbļ uz Rundāles
kraj-aizdevu kasss vārda, koroboretu
1895. g. 25. janvārī Nš 71 uz tām pašam
mājam, 24) par 2000 jbļ. uz Rundāles
kraj-aizdevu kases vārda, koroboreta
18-17. gada 9. aprili Nš 349 uz Bauskas
apriņķa Rundāles muižas .Kekil-Glome"
mājam hip. Ns_ 57, 25) par 4000 rbļ. uz
Ruidales kraj-aizdevu kases vārda,
koroboreta 1901. gadā 29. okt.biī
Ns 1132 uz t.-m pašam mājam, 26) par
9)0 rbļ. uz Rundāles krāj-aizdevu kases
vārda, koroboreta 1894. g. 14 februārī
Ns 119 uz Bauskas apriņķa Rundāles
muižas .Ķibur" mājām hip. Nš 77,
27) par 3u00 rbļ. uz Rundāles krāj-
aizdevu kases vārda, koroboreta 1909. g.
7. aprili Nš 864 uz Bauskas apriņķa
Rundāles muižas .Kraķen" mijam hip
Ns 86, 28) par 3800 rbļ. uz Rundāles
kraj-aizdevu kases vārda, korobore a
1897. gada 13. maijā Ns 527 uz Bauskas
apriņķa Rundāles muižas .Kraukle"
mājam hip. Nš 54, 29) par 900 rbļ. uz

Rundāles -kraj-aizdevu kases vārda
koroboreta 1896. g. 7. martā Ns 234 uz
Bauskas apriņķa Rundāles muižas .Kvēpe"
mājam hip. Ns 70, SOj par 1500 rbļ. uz
Rundāles kraj-aizdevu kaes vārdu
koroboreta J900. gadā 12. maijā
Ne 459 uz tām pašām mājām
31) par 7000 rub. uz Rundāles krāj-
aizdevu kases vardu, koroboreta 1911. g.
11. februārī Nš 478 uz Bauskas apriņķa
Rundāles muižas .Liepkāj* mājām hip.
Nš 67, 32) pirkšaņas-pārdošanas līgums
par 5700 rub., izstādīts no Kārļa Laikama
uz Jāņa Ošakoka vārdu, kura parāds
iztaļsa 4500 rub., blanko cedēts un koro-
borets 1901. g. 18. aprilī Ne 353 uz
Bauskas _ apriņķa Rundāles muižas ,Pur-
gul" mājām hip. Nš 81, 33) obligācija
par 3000 rub. uz Rundāles krāj-aizdevu
kases vardu, koroboreta 1913. g I. febr.
Nš 299 uz tāt" pašām mājām, 34) par
2500 rub. uz Rundāles kraj-aizdevu kases
vārdu, kuras parāds iztaisa 1300 rub.,
koroboreta 1901. g. 25. jūnijā Ne 687 uz
Bauskas apriņķa Rundāles muižas „Pur-
gul" mājām hip. Ne82, 35) par 3000 r.
uz Rundāles kraj-aizdevu kases vārdu,
koroboreta 1897. g. 1. novembrī Ns 1086
uz Bauskas apriņķa Rundāles muižas
„Recke" mājām hip. Ne 93, 36) par
900 rub. uz Rundāles kraj-aizdevu kases
vārdu, koroboreta 1905. g. 28. maijā
Nš 473 uz tām pašām mājām, 37) ooli-
gatija par SOOrub. uz Rundāles krāj-
aizdevu kases vardu, kūjas parāds iztaisa
300 rub., koroboreta 1888. g. 3. martā
Ns 1145 uz Bauskas ^ apriņķa Rundāles
muižas .Recku" mājām hip. Ne 94,
38) par_900rab uzRundāles krāj-aizdevu
kases vardu, koroboreta 1893.g. 13 martā
Ne 186 uz tām pašām mājām, 39) par
900 rub. uz Rundāles krāj-aizdevu kases
vā.du, koroboreta 1899. g. 19. februārī
Ns 182 uz tām pašām mājām, 40) par
3000 rub. uz Rundāles krāj-aizdevu kases
vārdu, koroboreta 1891, g. 3. decembrī
Ne 688 uz Bauskas apriņķa Rundāles
muižas .Rimdžun" mājām hip. Ns 124,
41) par 3000 rub. uz Rundāles krāj-
aizdevu kases vardu, koroboreta 1891. g
3. decembrī Ns_689 uz Rundāles muižas
„Rimdžun" mājam hip. Ns 125, 42) par
3000 rub. uz Rundāles krāj-aizdevu kases
vārdu, koroboreta 1909. g. 27. februārī
Nš 606 uz tām pašam mājām, 43) par
900 rub. uz Ivana Rozenberga vārdu,
kuras parāds iztaisa 5t0 rub., blanko
cedēta un koroboreta 1893. g. 5. martā
Ns 165 uz Rundāles muižas .Rimdžun"
mājām hip. Ns 126, 44) obligācija par
2200 rub. uz Rundāles krāj-aizdevu kases
vārdu, koroboreta uz Bauskas apriņķa
Rundāles muižas ;Skrumberg" mājām
hip. Ns 113, 1897. g. 13. maijā Ns 526,
43) par 900 r. uz Rundāles kr j-aizdevu
kases vārdu, koroboreta 1886. g. 21. okt.
Ns 6267 uz Bauskas apr. Rundāles muižas
.Spricenu" mājām hip. Ns 34. 46) par
1500 rbļ. uz Kundales krāj-aizdevu kases
vārdu, korobor. 1897. g. 1. novembrī,
Ne 1085, uz Rundāles muižas .Stūren"
mājām,. hip.Ns 53, 47) par 1500 rbļ uz
Rundāles krāj-aizdevu kases vardu, ko-
roboreta 1899. g._22. decembrī, Nsllc6,
uz tam pašām mājām, 48) par 1000 rbļ.
uz Rundāles krāj-aizdevu kases všrdu,
koroboretu 1902. g 8 februārī, Ns_ 12/,
uz Rundāles muižas .Stūpel* mājām,
hip. M> 59, 49) par 800 rbļ. uz Paula
Kundziņa vārdu, blanko cedēta un ko-
roboreta 1905. g. 17. augustā, Ns 769,
uz Rundāles muižas „Zuše" mājām,, hip.
Ns 42, 50) par 1000 rbļ., uz; Jelgavas
lauksaimniecības biedrības krāj-aizdevu
sabiedrības vārdu, blanko cedēta un
koroboreta 1908. g. 7. aprilī, Ns 9C6,
uz Rundāles muižas .Taureņu" mājam,
hip. Ns luO, 51) par 3000 rbļ. uz Run-
dāles kraj-aizdevu kases vardu, koro-
boreta 1905. g. 23. jūlijā, Ns_ 694, uz
Rundāles muižas „Tauren" mājām, hip.
NslOl, 52) par 1500 rbļ, uz Rundāles
kraj-aizdevu kas?s vārdu, korob. 1895. g.
9. martā, hip. Ns 277uz Rundāles
muižas .Trikmaņu" mājām, hip. Ns 40,
53) par 1500 rbļ., uz Rundāles krāj-
aizdevu kases vardu, korobor. 1904. _ g
8. janvārī, Nš 2 uz tām pašām mijam,
54) par 900 rbļ.; uz Ruadales krāj-aizevu
kases vārdu, korobon 1908. g. 22. dec.
Ns 2856, uz tām pašam mājām, 55) par
3000 rbļ., uz Rundāles kraj-aizdevu kases
vārdu, korob. 18 <7. g._3. maijā, Nš 470,
uz Rundāles muižas ,Udre* mājam, hip.
Ns _92, 56) par 5000 rbļ., uz Rundāles
kraj-aizdevu kases vārdu, korob. 1913. g.
26. februārī, Ns 491, uz tām pašām
mājam, 57) par 1500 rbļ., uz Rundāles
krāj-aizdevu kases vārdu, korob. 1897. g\
1. novembrī, Nš 1087, uz Rundāles mui-
žas .Vangai" mājām, hip. Nš 65, 58) par
3000 rbļ., uz Rundāles krāj-aizdevu kases
vārdu, korob. 1914._ g. 20. martā, Nš 742,
uz tam pašam mājam, 59). par 900_rbļ,
uz Rundāles krāj-aizde» u kases vardu,
kuras parāds iztaisa 100 rbļ., korob.
1887. g. 24. aprilī, Ns 2710, už Rundāles
muižas .Vībur" mājām, hip. Ns 109,
60) par 900 rbļ., uz Rundāles krāj-aizdevu
kases vārdu, korob. 1896. g. 10. janvārī,
Nš 18, uz tām pašām mājām, 61) par
1500 rbļ., uz Rundāles kraj-aizdevu kases
vārdu, kuras parāds iztaisa 12J0 rbļ.
korobor. 1887. g. 11. novembri, Ns 6519,
uz Rundāles muižas .Cīrul" mājam, hip.
Nš 91, 62) par 2090 rbļ, uz Rundāle,
kraj-aizdevu kases vardu, korob. 190). g.
22. aprilī, Ne 355, uz tām pašām, 63) par
3000 rbļ., uz Mežotnes krāj-aizdevu ka-
ses vārdu, blanko cedēta, korob. 1906. g.
14. februārī Nš 839 uz Rundāles muižas
.Klibjāņu" mājām, hip. Ns 32, 64) par
5000 rbļ. uz Rundāles krāj-andevu kasei
vārdu, koroboreta 1915. gada 4. martā
Ns 204 uz Rundāle* muižas, ,Ķipe*
mājām, hip Ns 90, 65) par 150J rbļ.
uz Rundāles kraj-aizdevu kases v~rdu,
koroboreta 1897. gada 13. decembri

Ns 1249 uz Ga'a muižas, .Abel" mājam
hip. N> 707, 66) par 900 roļ. uz Rundā-
les kraj-aizdevu kases vārdu, koroboreta
1887. gada 2. jūnijā Ns 3530 uz Svite-
nes muižas, ,Auzen-Jan" mājām, hip.
NŠJ373, 67) par 900 rbļ uz Rundāles
kraj-aizdevu kases vārdu, koroboreta
1902. gada 17. janvārī Ns 60 uz Svite-
nes muižas, .Garvēder-Krišjāņ" mājām,
hip. Ns 1801, 68) par 900 rbļ. uz Run-
dāles kraj-aizdevu kases vārdu, koro-
boreta 1898. gada 10. novembrī NŠ1181
uz tām pašam mājām, 69) par 40C0 rbļ.
uz Rundāles krāj-aizdevu kases vārdu,
koroboreta 1901. gada 13. jūlijā Ns743,
uz Svitenes muižas .Graben" mijam,
hip. Nš 1389, 70) par lOOOrbļ. uz Run-
dāles kraj-aizdevu kases vardu, korobo-
reta 1910. gada 9. martā, hip. Ne 719,
uz tam pašam mājām, 71) par 400 rbļ.
uz Ģederta Kārkliņa vārdu, koroboreta
1891. gada 17. jūlijā Ns 455 uz Svite-
nes muižas ,Mester-Dav" mājām, hip.
Nš 1386, 72) par 900 rbļ uz Rundāles
krāj-aizdevu kases vardu, koroboreta
1898. gada 12. martā Nš 262 uz tām
pašām mājām, 73) par 900_ rbļ. uz Run-
dāles krāj-aizdevu kases vārdu, korobo-
reta 1902. gada 8. febru rī Nš 152, uz
Svitenes muižas, .Mežvilku" mājām,
hip. Ne 1394, 74) par 2000_ rbļ. uz Run-
dāles kraj-aizdevu kases vardu, korobo-
reta 1914. gada 12. martā Ns 640 uz
tām pašām mājam, 75) par 3000 rbļ. uz
Rundāles krāj-aizdevu kases vārdu, ko-
roboreta 19D3. gada 19. maijā Ns_4_ 57,
uz Svitenes muižas .Vidukle" mājam,
hip. Ne 1602, 76) par fOOO rbļ. uz Run-
dāles kraj-aizdevu kases vārdu, korobo-
reta 1904. gada 2. decembri Ns 1271,
uz Svitenes muižas „Cielau-Jan" mājam,
hip. Ns 1370, 77) par 20C0 _rbļ. uz Run-
dāles krāj-aizdevu kases vardu, korobo-
reta 1909. gada 16. martā Ne 765, uz
Svitenes muižas, .Alukst-Mķel" mājam,
hip. Ns 1396, 78) par 900 rbļ. uz Run-
dāles kraj-aizdevu kases v?rdu, korobo-
reta uz Liel-Bērsteies muižas, „Jam-
bullen-Spicke" mājām, hip. Ns 1804 —
1894. gada 26. janvārī Ns 59 79) pirk-
šaņas-pārdošanas līgums par 17,000 rbļ,
izstādīts no Jāņa Bruzin-ki uz barona
Richarda Hana vārdu, kura parāds iz-
taisa 800 ibļ., JRundales krāj-aizdevu
kasei un koroborēts is74. g. li. janvārī
Ns 71, uz_ Liel-Bersteles muižas „Liks-
maņu" mājām, hip. Ns 1823, 80) obligā-
cija par 700 rbj, izstādīta no Jāņa
Bruzinska uz Johana Jakobsona vārdu,
koroboreta 1886. g. 18. augustā Ns 4654 uz
tām pašam mājām, 81) par 1000 tbļ.
uz Dāvida Bruzinska vārdu, koroboreta
1888. g. _13. aprilī Ns 2069 uz tām pa-
šam māja i>, 82) par 2500 rbļ. uz Rua-
dales kraj-iazdevu kases vārdu, kūjas
parāds iztaisa 1500 rbļ., koroboreta
lo91. g. 20. martāNs 208_ uz Lielber-
steles muižas .Parie' mājam hipot.
Ns_ 1821, 83) par 900 rbļ. uz RundJes
kraj-aizdevu kases vardu, koroboreta
1897. g. I_3._ decembri Ns 1247 uz t m
pašam mājam, 84) par 900 _ rbļ. uz
Rundāles krāj-aizdevu kases _ vārdu, ko-
roboreta 19j0. g. 4. martā Ns 202 uz
tām pašām mājām, 85) obligācija par
1500 rbļ. uz Rundāles krāj-aizdevu ka-

ses vārdu, koroboreta 1909. g13. jan-
vārī Ns 66 uz tām pašam mājām, 86)
par 2000 rbļ. uz Jāņa Rozena vārdu,
blanko cedēta un koroboreta 1897. g.
29. martā Ns 305 uz Lielbēfsteles mui-
žas „Ruben-Rozen" mājām hip. Ns 1826,
87) par 3C00 rbļ. uz Rundāles krāj-
aizdevu kases vardu, koroboreta 1897. ģ.
31. oktobri Ns 1070 uz tām pašām mā-
jām, 88) par 3000 rbļ. uz Maksimiliana
Ginceviča vārdu, blanko cedeta un ko-
roboreta 1908. g. 24. martā Ns 744
uz tām pašām mājam, 89) par 6000 rbļ.
uz Ivana Bānisa vārdu, blanko cedēta
un [koroboreta 1913. g. 19. novembri
Ns 2770 uz tām pašām mājām, 90)
par 1500 rbļ. uz Rundāles kraj-aizdevu
kases vārdu, koroboreta 1895. g. 5. jū-
lijā Ns 776 uz Lielbērsteles muižas..Stūrit" mājām hip Ns 1816

^
91) par

2000 rbļ. un Rundāles kraj-aizdevu
kases vārdu, koroboreta 1806. g.
8. martā Ns 1778 uz Lielsesavas muižas
„Andreik-Vidus" mājām hip. Ns 3760
92) par 1500 rbļ. uz Rundāles krāj-
aizdevu kases vardu, koroboreta 1889. g.
25. janvārī Ns 6S4 uz Lielsesavas muižas
.Vanku* māiām hip. Ns 2002, 9 ) par
900 rbļ. uz Rundāles krāj-aizdevu kases
vārdu, koroboreta 1893. g. 27. februuri
Ns 146 uz tām pašām mājām, 94) par
1500 rbļ. _ uz Rundāles krāj-aizdevu
kases vardu, koroboreta 1895. g.
1. jūnijā zem Ns 532 uz tām pašām
mājām, 95) par 6000 rbļ. uz Rundāles
kraj-aizdevu kases vārdu, koroboreta
1912. g. 26. oktobri Ns 2789 uz tām
pašam mājam, 9o) par 900 rbļ. uz Run-
dāles kraj-aizdevu kases v , koroboreta
1893. g. 20. okt. Ns_ 786 uz Pāces-
Oiuižas .Bodniek" mājam, hip. Ns 1323
97) par 3000 rub. uz Rundāles krāj-
aizdevu kases vārdu, kuras parāds iz-
taisa 1408 rbļ., koroboreta 1898. gada
17. sept. Ns 897 uz Skursteņu muižas
.Brakše" mājām hip. Ns 1258, 98) obli-
gācija par 3000 rbļ. uz Jelgavas krāj-
aizdevu kases vardu, ced. uz Rundāles
krāj-aizdevu kases vārdu, koroboreta
1911. g. 5. aprilī Ns 1172 uz tām pa-
šam mājam, 99) par 300 _ rbļ. uz Run-
dāles krājaizdevu kases vardu, korobor.
1891. g. 8. marta Ne 157 uz Bo-nsmin-
des-Greiersdorfas muižas „Bumbier"
mājām, hip. Ns 1595, 100) par 900 _ rbļ.
uz Rundāles krāj-aizdevu kases vardu,
korob. 1898.g. 17. apr. Ns387 uz tām
pašam mājam, 101) par 2000 rbļ uz
Rundāles krāj-aizdevu kases vārdu, kor.
1902. g. 8. martā Ne 269 uz Bornsmin-
des-Greisdorlas muižas .Baltais" mājam,
hip. Ns 1591, 102) par 1500 rbļ. uz

Rundāles kraj-aizdevu kases vārri,, i
1910 g. 30. dec Ns 3772 ^V"» -
smindes - Greiersdorfas muižas r-," '
mājām h p Ns 1593, 103) par 4500 r,

'
uz Rundāles kraj-uīzdevu kases ,.s7
korob. 1901. g. 31. janv. j| ū^
Bšrņsmindes-Greiersdorf asmuižasInai"mājām hip. Ns 1602, 104) par 13'oO rbi

"
uz Rundāles kraj-aizdevu kases vt?'
korob. 1902. g. 14. aug. N> ra '
Bornsmindes-Greiersdorfas tnuižlā"mājām, hip. Ns _609 105) par 1500 rbjuz Rundāles krāj-aizdevu kases vs»?'
kor. 1895, g, 8. martā Ns 265 uz Cj"
smindes - Greiersdorfas muižas m
Ribel" mājam, hip. Ns 1616, 1Q6\ n,
1500 rbļ. uz Rundāles krāj-aizdevu Čvārdu; kor._ 1907._ _g. 14. febr.

^ ļf{
uz tam pašam mājam, 107) par 900 rhiuz Rundāles kraj-aizdevu kases vārž
korob. 190Ž. g. 20. febr. Ns 186 "i
Bornsmindes-Greiersdorfas „Zietne ms
Jānļ. ''P\,1619

' 108) P2500 Zuz Rundāles kraj-aizdevu kases vārri, '
korob. 1913. g. 20. martā Ns 724 utam pašam mājam, 109) par i-00 rbļ m
Rundāles kraj-aizdevu kases vārdu kn,
1900. g. 13. okt Ns 931 uz KauceS
des muižas „Zaķe" mājam, hip. N° 3fi«
110) par 900 rbj. uz Rundāles "

k* '
aizdevu kases vardu, korob. 100* l
o «1,4- \r„ nn4 '..„ x^_ _ _v-_>

£3. okt. Ns 924 uz tam pašām māiām
111) par 900 _ rbļ. uz Rundāles kVaj
aizd. kases vārdu: koroboreta 18951
21. jūlija Ns_ 863 uz Elejas muižas
„Kaktiške" mājam hip. Ns 442, 112
par 2000_rbļ, uz Rundāles krāj-aizdevu
kases vardu, koroboreta 1899. ga(ja
14. jūnija Ns 602 _ uz Mežotnes muiža»
„Krausur-Liel" mājam hip. Ns 1159
113) par 1500 _ rbļ. uz Rundāles krāj-aiz ''
devu kases vardu, koroboreta 1909 g
29. oktobrī Ns 2434 _uz Vec-Jaun-Saules
muižas „Kreilen" mājam hip. N» 1583,
114) obligācija par 4000 rbl. uz RBn!
dales kraj-aizdevu kases vārdu, korobo-
reta 191.L g. 18. jūnijā Ns 2062 uz tām
pašām mājām, 115) par 1000 rbļ uz
Rundāles kraj-aizdevu kases vārdu, ko-
roboreta V909. g. 30. janvārī Ns 235 uz
Blankfeldes muižas „Zoslanu" mājām hip.
Ns 1302, 116) par 1000 rbļ.' uz Lilli Ti-
ling vardu, koroborēra 1894. g. 26. jan-
vārī Ns 68 uz tām pašām mājām, 117)
par 900_ rbļ. uz Rundāles krāj-aizdevu
kases vardu, koroboreta 1895. gada 15.
martā Ns 306 uz tām pašām mājām,
118) par 1500 rbļ. uz Rundāles krāj-aiz-
devu kases vārdu, kufas parāds iztaisa
542 rbļ. 67 kap., koroboreta 1897. gada
10. septembrī Ns 862 uz Gravendales
muižas „Ginart" mājām hip. N2 1054,
119) par 90J rbļ. uz Rundāles krāj-aizd.
kases vārdu, koroboreta 1900. g. 15. de-
cembrī Zem Ns 1111 uz tām pašām mā-
jām, 120) par 1500 rbļ. uz Katarin;*
Emilijas-Olgas Bodman dzim. Lielzelt'15,
vārdu, koroboreta 1910. gada 24. jūlijā
Ns 2303 uz Gravendales muižas ,Smil-
teniek" mājām hip. Ns 1046 tīri 121) par
800 rbļ. uz Bauskas lauksaimniecības un
palīdzības biedrības kraj-aizdevu sabie-
drības vārdu, koroboreta 1913. gada
1. aprilī Ns 841 uz Bauskas pilsrhuižas
zemes gabala, hip. Ns 6244. — iesniegt
tā- šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā obligācijas -

sniegs, tiesa tās atzīs par iznīcinātām 011

lūdzējai Rundāles krāj-aizdevu kasei,
kas sevi uzdod par minēto aktu īpaš-
nieci, izs.'iegs aktu norakstus, kuri stā-

sies nozudušo ariģinalu vieta.
Jelgavā, 1925. g. 28.febr. L.NŠ93/A

Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
24413 Sekretārs Ķ. Pussars

^

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
nz civ. ties. lik. 2011., 2014

^
un 2019.

p.p. pamata paziņo, ka pec 1904. g.
15. novembri Dubultos mir. Marijas Kriša
m. N i e p k e n (Nipken), dzim. Straus,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
nz šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai s e š u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

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

Rīgā, 1925, g. 11. martā. L Nš 2438

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
24327 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali,reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. februāra
lēmumu pārreģistrēts .Iršu kolonijas krāj-
aizdevu sabiedrības" biedru pilna sapulcē
2. septembrī 1923. g. pieņemtais grozītais
statūtu § 15.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
24563 Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Rīgas zelta un sudraba kalēju zeļļu
palīdzības biedrība", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
24572 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309. p-Pļ
pamata uzaicina Zani Indriķa ± Vegne >
kura dzīves vieta nezināma, četru m

nēšu laikā ierasties šai tiesa saņem
norakstus no viņa sievas Latcs veg .

dzim. Svilt iesūdzības raksta viņu ļauno»

šķiršanas lietā un no pielikumiem »

uzdot savu dzīves vietu Jelgavas ņw»
Ja minētā laikā aicināmais neierasui.

lietu noliks uz termiņu un taP»™.,1i,
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bei w
dzives vietu Jelgavā neuzdos, a' cina J"'
uz tiesas sēdi un visus pārējos pai"

atstās tiesas kanclejā. .«.«ms/K
Jelgavā, 5. martā 1925. g.L:.f

2 '
Priekšsēdētāja v. K. M«ļļ.'

24396 Sekretāra pal. Fjva^

Jelgavas apgabaltiesa.
uz 1921. g. 1. februāra likuma pat

$
libu 50, 61., 76., 81. un civ. I>r»
339., 365, 411.; 698., - 00., 718. P

I. punkta un t68. p. pamata dara u

Fridricham Rotšteinam , ka nesi ^
7. februārī aizmuguras nospriež
laulību ar Dori Rotštein, dzim. <?

šķirt. . yķiļfi
Jelgavā, 1925. g. 24. iebr. L'*

.
* Priekšsēd. v. R-Mo»» 6'

23475 Sekretāra pal. F.J^5J>

Jelgavas apgaba tiesa

uz civ. proc. lik. 1967., M"'^
2079. nn priv. lik. 2451. P/JJ-JļiU
uzaicina visas personas, kuram

^strīdi vai ierunas pret 10. maij 0,
mirušās Annas B r i m b e r g, _ f ™
2. maijā 1921. g., mājas kaitm

^dito testamentu, pieteikt savu»
^un ierunas šai tiesai sešu rneoe
^skaitot no sludinājuma* iespiešana

.Valdibas Vēstnesi". -janas *
Pēc minētā termiņa n°{tces* rtf*

nekādas ierunas nepieņems
^

j

teiktas tiesības atzīs par sp-*
jušam ļļ\t

Jelgavā, 10.mirtā 1925. g- .tļ,n*
Priekšsēdētāja v. Fe ',,sai*

24625 Sekretārs K. r

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrībaj
,Fon Boetticheru dzimtas savstarpēja
palīdzības biedrība", ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārzinis v. i. L. Bruemmers.
24561 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Voldemāra Krie-
vjņa un citu pilnv. zv. adv. E. Volframa
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 17. manā
1925. g. publicēto 1924. g 19. sep-
tembrī Rīga mirušās namīpašniečes
atraitnes Henrietes Soiijss Helenes In-
driķa m. Krieviņ, dzim. Rozenberg,
testamentu, kā ari visas personas, kūjām
ir kaut kādas tiesības uz mir. Heniietes
Krieviņ mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu ,_ķāmantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisari|iem, parāddevējiem u. 1.1,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 17. maitā 1925. g. L.J*.2568
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s

24837' Sekretārs A. Kalve.

28. februārī 1912. g. ar Ns 645 nn otrā
no obligācijas par 2C00 kr. r, ingroseta
28. februārī 1912. g. ar Ns 646, abas uz
tagad Kārlim Ādolfa d. Kaufmanam un
Martai Heinricha m. Krauze, dzim. Bekker
piederošo nekustamo īpašumu Rīgā,
II. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. JŠfs 1338, lūdzējam pārlabu un kādas
lūdzējs cedējis Kārlim . Fridricha d.
Cimmermanim. par ko izgatavoti atse-
višķi zemes grāmatu dokumenti 26. jūlijā
1912. g. ar Ns 11168 par atdalīto
6000 kr. rbļ. apmēra un 12. jūlija 1912. g.
ar N% 10327 par atdalīto 7000 kr. rbļ.
apmēra un ku[as minētais Cimmermans
cedējis blanko lūdzējam, kurš tās kā
blankocesionars atkal cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g. 7. martā. Ns 664
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

24049 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. martā
izklausīja Ābrahama Zamuela d. Blech-
mana lūgumu deļ obligāciju atzīšanas
par iznīcinātām un nolēma: 1) atzīt
par iznīcinātām obligācijas: a) par
«000 kr. rbļ, apstiprinātu 28. jūlija
1910. g. ar Ns 250 uz tagad Ansim
Jēkaba d. Veisbergam piederošo ne-
kustamo īpašumu Slokas valsts muižas
muižas zemes gruntsgabalu Ns 4, Rīgas
apriņķī ar zemes grāmatu reģistra
Nš 1648, Arturam Johana d. Pfeiferam
par labu, kas to cedējis blanko un kufa
pārgājusi uz lūdzēju, kā blankocesionaru,
kas io atkal cedējis blanko un b) divas
obligācijas atlikumā: vienu par 6000 kr. r,
otru par 7100 kr. r. atdalītas pirmā no
obligācijas sumā 18,800 kr. r, ingroseta

Jiafa nesa,
pamatodamās uz kara tiesu lik. 951. un
953. p. p, meklē atvaļin. no kara
dienesta līdz turpm. rīkoj., bij. 13. Tu-
kuma kājn. pulka kareivi-ieldšeru Eiženu
Juliusa d. Š t e r n u, apvainotu nozie-
dzīgā nodarījumā, kāds paredzēts sod,
lik. 51., 440. un 149 p. 2. d.

S "terns dzimis 1884. g. 17. februārī,
Jelgavas p lsētas piederīgs, ebrejs, Mozus
ticības, 1922. g. sākumā dzīvojis Rīga,
Krišļāņa Barcna iela Ns _7, dz. 6.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot
kara tiesai vai tuvīkai poleijai, kurai to
apcietināt un ievietot cietuma, ieskaitot
kara tiesas rīcība, ziņojot pēdējai.

Rīgā, 17. msrtā 1925. g.
Kara tiesas priekšsēd,

kapteinis H. Jakobsons.
24357 Sekret. p. k. ier. Jaunalksnis.



Jelgavas apgabaltiesa,
,7 proc. lik. 1967, 2011.-2014.,

% un priv. Hk. 2451. p.p. pamata,
.iHna visas personas, ku[am būtu

"fd f strīdi vai ierunas pret 22 jūlijā
faoi p mirušās A'/nas Seiluņ 28.jumja

u24 z mājas kārtībā sastaaito testa-
L«itu pieteikt savus strīdus un ierunas
-«i tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī".

pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-

teiktās tiesības atzīs par speķu zaude-

'^Jdgavā, 10. martā 1925. g. L. Ns 921/25
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

2^627 Sekretārs K. P u s s a r s.

Liepa]» apgabaltiesu
saskaņā ar savu 19. febr. 1925. g. lē-
raw , 18. maita 1920. g. likumu un civ.
Pļoc lik. 20b,}. u. 2084. p. p. uzaicina
obligāciju turētāju, kura izdota par
*W rbļ. uz Gotlība Heinricha d. Meiera«rdu un 3. septembri le>97. g. ar žurn.

»ļa nostiprināta uz Pēterim, Jāņa d.
ļgaiKam (b.umbergam) piederošu ne-

samu mantu Liepājā, ar krep. Ns 1788,
l

nesa laikā, skaitot no sludi-
?J .ma '«piešanas dienas .Valdības
oh,"'"-' .. ierasties tiesā līdzņemot minēto
^ļ'^iju

dēļ
lemabāto Ls 35,30,

Parada ar procentem saņemšanas.

termi l'ek_ aizradits , ka pec minētā
Si notecešanas, ari obligācijasaja neierašanas gadījumā, parādu
liesīh, par . samaksātu, piešķirot lūdzējam
Zem« PļPrasīt parādu izdzēšanu izWlnes grāmatām.

leJā, 7. marta 1925. g. Ns 339/25
24G9S ?!Sēd- b- V. Bienenstams.
-^-^!^ars_ A^Kasperovičs.

Uepeias apgabaltiesa,
saskaņa ar savu lēmumu no 2. marta
19Z6. g. _ uz Annas Metas Valijas
Sinkevič lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p. p., un 18. marta 1920. g.
likuma pamata, uzaicina obligāciju
turētājus, kuras izdotas: 1) par 1000 rbļ
uz Otilijas Bogdana m. Slavickas, dzim.
Lemkes v.; 2j par 5000 rbļ; 3) par
2000 rbļ. un 4) par 900 rbļ uz Liepājas
aizdevu-krajkases vārdu; 5) par 1200 rbļ.
uz Ādama Blumbetga vārdu; 6) par
14( 0 rbļ. uz Eduarda Eduarda d. Šnobeļa
vaidu un 7) par 30U) rbļ. uz Pau'a
Ādolfa d. Forstmaņa vārdu un 1)9. sept.
1895. g. ar žun.. Ns 654; 2) 7. aprili
1899. g. at žurn. Ns 407; 3) 14. aug.
1899. g ar žurn. Ns 882; 4) 29. sept.
1899. g. ar žurn. Nš 1054; 5) 18. dec.
1899. g. ar žum. Ns 1288; 6) 13. febr.
1910. g. ar žurn. Ns 150 un 7) 13. febr.
1910. g. ar žurn. Ns 151 nostiprinātas
uz Martai Klārai, Adolia m. Matisonei,
dzim. Sebsdat, Ādolfam Rūdolfam, Teo-
doram Hermanim, Arturam Paveļam,
Nikolajam Vilhelmam, Annai Metai Valli,
Emilijai Zofijai Olgai, Irmai Aleksandrai,
Žanetei Astai Klārai un Natālijai Ērikai
Eleonorai Matisoniem piederošās ne-
kustamas mantas Liepājā ar krep. Ns 2495
— vi

^
ena mēneša laikā, skaitot no

sludinājuma iespiešanas dienas .Vald.
Vēstnesī", ierasties tiesā lidzņemot
min. obligac. dēļ iemaksāto Ls 336.68,
t. i. parada ar procentem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts , ka pēc minētā
termiņa notecešanas, ari obligāciju
turētāju neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaks, piešķipot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 7. martā 1925. g. Ns 292/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24087 Sekretārs A. Kasperovičs.

Lateales apgabaltiesas krlmīnalnofiala
saskaņā ar savu 1925. g. 6. marta
lēmumu, meklē uz_ sod. lik. 578. p.
3. d. pamata apsūdzēto Valmieras apr,
Naukšēnu pag piederīgo, 41 g. veco
Ernestu Jāņa d. A s p e r u, ku;a pa-
zīmes ir sekošas : iegarenu seju,
tumšiem matiem un pelēkām acīm.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā _A s p e r _ a un
viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Duugavpils apriņķa 2. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī , 7. martā 1925. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

24514 Sekretāra v. (paraksts),

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
uz civ proc. lik. 2011.—2014. un 2079. p.
p. pam. paziņo, ka pēc 1919. g. Majoros
mirušās Trīnes Fogel ai.
Pogel ir atklājies mantojums, tamdēļ
uzaicina personas,_ kurām ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t. pieteikt
savas tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšminētā termiņā nepieteiks, tad tiks
atzitas, kā šis tiesības zaudējušas.
24499' Miertiesnesis J. N e i m a n s.

Rīgas pils. 13- lec- miertiesnesi!
uz civ. tiesas lik. 2011.—2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
Jēkaba Georga dēla Dižekača
nāves 27. oktobrī 1917. g. ir atklājies
mantojums un uzaicina personas, kam
ir uz šo mantojumu vai sakarā ar to
kādas tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarij em, fideikomisarijiem, kreditoriem
u t. t, pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā miertiesnesim Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā Ns 1, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 28. februārī.
24500 Miertiesnesis V ī t i ņ š.

Sīgas ipgaHaltleias 7. Ik. tie a Izpildītās
paziņo, ka 23martā 1925. g, pulksten
12 dienā, Rīga, Šķūņu ielā Ns 6, veikalā
pārdos Chalma J o f f o kustamo
mantu, sastāvošu no vilnas un adītām
pr-'cem, un novērtētu par Ls 700.—

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

Rīgā, 5. martā 1925. g.
24783 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Jelgavas apgab. reg. nod
pamanīdamas uz civil ties. likuma i4bu"
panta paziņu, ka minēta tiesa civilno-
daļas 26 februāri iy25. g. atklāta sēdē
noiema reģistri t Vi.ces lopkopības pār-
sūdzības uiedfibu .Auseklis', ievedot
vigu to biecrību reģistra pirmajā daļa,
ķīlām nav peļņas iegūšams mē,Ķ;i.

Biedrības vairies »cuekiis anoau» Vilce.,
?Maz-Pečuļo:,", c. Eleju.

līgava, 3. martā 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.

ļim Sekretāra pal. L>. L e S i n s k i j s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967, 2011, 2014. un
2079 un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas pe sonas, kufambūru kādi
strīdi vai ierun ,s pret 22. maija 1924. g.
mirušās Doroteas Karo'ines Caun, pēc
pirmās laulības Kalning, ai. Beig, dzim.
Viičinski, 1913 g. 15.maijā mājās kartība
sastidīto testamentu, pieteikt savus_ stiī
dus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Veld. Vēstn.*

Ptc minēta termiņa notecešanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teicas tiesības a'zis par speķu zaudē-
jušām.

Jelgavā, 10.martā 1925.g. L.Nsl 148/25
Priekšsēd. v. F e 1 d m a n s.

24629 Sekretārs K P u s s a r s.

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil jies. lik. 1460''.
panta paziņo, Ka minēta tiesa civilno-
dsļas 2i. februāri 1925. g, atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Taurkalna mednieku
biedrību .Varonis" ievedot viņu to bie-
d īdu reģistra pirmajā aaļā, kurām nav
peļņas iegūšanas mērķa

biedrības valdes sēdeklis atrodas Valles
pagasta „Vaitunu" mājis

Jelgavā, 28. febr. iVzo. g.
Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.

236i0 Sekr. pal u. l e š i n s k i j s.

Jelgavas apgabaltiesa,
„, CiV proc. lik. 1967, 2011.-2014,
«79 un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 13. februāri
!923 g mirušā Andreja Krieva
3 februārī 1923. gadā mājas kartībā
sastādīto testamentu, pieteikt savus strī-
dus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu

laika skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*. _

pēc minētā termiņa notecešanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems _un nepie-
teiktās tiesības atzīs par speķu zaudē-
jušām.

Jelgavā, 10.martā 1925. g. L.Ns206 25

Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.
24628 Sekretārs K- P u s s a r s.

^
uepā jas apgabaltiesa,

joties?, 5 Knoch '"gurnu un pamato-
V^ ™»'2-™^ MS. g.

lēmurnu
lik 9nw "? g- 1,kumu un civ - P-
gacijas u -".20a4- P- P- ^aicina obli-
» HermnnlT'ku ?a izdota Par 2600 rb l-
oblS93,, ha"ing vārdu kāda
likumā in 7 gad skaitas 1500 rbi- at"
"* Alisei /?'*°0- g. nostiprināta
*mch d7in etD0r°tejai. Johana m.
^toni' iaiT-' u HemPe> , Ciertai (Milijai
Rikšam riardarn Paulam Otto un
oērnien,

^
ardam Emīlam, Adolia

"tontu Rmk" -Piederošu nekustamu
?"Sneiaīli-"P- ^. viena
lesPieš« l?-, skaitot no sludinājuma
?frasties ttesā,'".Valdīb. Vēstnesī",
£ ^aksāto LsSt

nĒ,° °bHgadjU
f'seniem «9„v^', t. i. parauu ar

Pie kam t ņemlanas-
ttIm'M n„i-. aizrad'ts, ka pēc minētā

'"'«ēšanas ari obligācijas turē-

tajā neierašanas gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 7. martā. Ns 352/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24093 Sekretārs A. Kasperovičs.

Daugavp. apr. 4. iec. miertiesn.
saskaņā ar savu lēmumu 9. martā
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X sej. 1. d. 1239. p, ar šo uzaicina
14. janvārī 1919. g. mirušā pilsoņa
Jēzupa Jāņa d. Urbāna mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
Daugavpils apr, Līvānu pagastā, Kusiņu
sādžā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no. šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
24510 Miertiesnesis K. A v e n s.

fifti INMlitilI» 7. IK. tll» Izpili
paziņo, ka 24. martā 1925- g, pulksten
10 dienā, Riga, Šķūņu ielā Ns 6, veikalā
pārdos Leizera Celti ina kustamo
mantu, sastāvošu no rakstāmlietām, un
novērtētu par Ls 530.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
la* nas diena uz vietas.
^Rīgā, 5. martā 1925. g.

24778 Tiesu izpild. J. Kazubierns

Jēkabpils apr. jir-ka palīgs 2. iec. at-
sauc Jaunjelgavas apr. pr-ka palīga
2. _iec. ievietoto, sludinājumu .Valdības
Vēstneša- 1924. g. 14. maija 108. nu-
mura par Mendeļ'a Ābrama d. Šlomoviča
pases nozaudēšanu, jo pase ir atrasta
un skaitāma par derīgu. 23803

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs

kūja kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, uteiņo, Ka 27. martā
S. g, puutsien 10 rītā, Rigā, 1. Smilšu
ielā Nš 1, otrreizējā izsolē pārdos
Dāvida Gliksmaņa kustamo mantu,

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 28. februaja
lēmumu un uz civ. proc. lik. 140i.p. un
civ. likumu X. sējumu 1239. p.
pamata ar šo paziņo, ka pēc
mii. Andreja Mārtiņa- d. K a 1 n i ņ a
ir palicis mantojums Daugavpils apr.,
Krustspils pag, Krievjāņu mājās un
uzaicina visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesībās, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa kancleja
Krustpilī sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī"

Krustpili, 1925. g. 6. martā. Ns661
24161 Miertiesnesis L i e 1 m e žs.

Mm aprima 7. lec. tintinon,
saskaņa ar savu 1925. g. 20. februāra
lēmumu, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401.p. un civ. lik. krāj. X. sēj. 1.d. 1239. p.

pamata, paziņo, ka pēc 1924. g. 7. sept.
mirušā Andreja U p i t a ir palicis
mantojums, kurš atrodas Ludzas apr,
Kokorevas pagastā un uzaicina visus,
kam būtu kādas tiesības,uz šo manto-
jumu, jeb sakarā ar viņu kādas tiesības
kā mantin, pieteikt savas tiesības pēc
piekritības 6 _ mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma ' iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Kārsavas stac, 26. febr. 1925. g. Ns590
23611 Miertiesnesis J. Outmans,

Latgales apgabaltiesas

Oa&iavpil. apr. 6. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925. g. 4. marta lē-
mumu uzaicina mantiniekus uz zemes
gabalu sastāvošu no 7 des. zemes, at-
lodošos pie Kavosi ciema, Piedrujas
pag., Daugavpils apriņķī, pieteikt
savas mantošanas tiesības mierties-
neša kamerā, Krāslavā, Polockas
ielā Ns 52, uz minēto zemes gabalu
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn."

. Pēc minēta termiņa notecešanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 4. martā 1925. g. Nel076
23921 Miertiesneša v. i. A. P ļ a v i ņ š.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 2. marta 1925. g. lē-
mumu uz Andreja un Grietas Laimiņ
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p.p'. un 18. marta 1920^ likuma
pamata, uzaicina obligāciju turētāju, kūja
izd. par 1732 rbļ. 25 kap. uz_ Iciga
(Isaaka) *Levma d. Markuze un Ābrama
Jaņkeļa d. Švarsa vārdu un 1». augustā
1912. g. ar žurn Ns 13r 1 nostiprināta
uz laulātiem Andrejam, Jāņa d. Laimiņam
un Grietai Mārtiņa m. Laimiņ, dzim.
Grīn piederošas nekustamas mantas
Liepājā ar kreposta Nš 3712 —mēneša
laikā, skaitot no sludin. iespiešanas dienas
.Vald. Vēstn.", ierasties tiesā līdzņemot
min. obligac., dēļ iemaksāto Ls 30,64,
t. i. parāda ar procentem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējiem
tiesibu pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 7. martā 1925 g. Ns 354/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24' 8>s beKreiars A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskani ar savu 26. iebruafa 1925. g
lēmumu, uz Anša, Anša d. Kalne
lūgumu un civ. proc. lik. 2083. un
2084. p.p. un 18. marta 1920. g. likuma
pamata uzaicina obligācijas turētāju,
kūjas izdotas: 1) par 1^00 rbļ. uz Zu-
zannes, Heinricha m. Grot vardu un
l) par 3000 rbļ. uz Fridricha, Mārtiņa d.
Giota vārdu un 1) 11. jūnija 1891. g. ar
žurn. Ns 476 un 2) 6. marta 1899. g. ar
žurn. Ns 305 nostiprināta uz Ansim,
Anša d. Kalnem, piederošas nekustamas
mantas Liepājā, ar krep. Ns 1453, —
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī",
ierasties tiesā, līdzņemot minētas obli-
gāciju, dēļ iemaksāto Ls 60, t. i. parada
ar procentem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanas gadījuma, paradu
atzīs par samaks., piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 7. martā 1925. g Ns 341/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2409o Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 2. mafta 1925. g.
lēmumu, valsts zemes banka lūgumu un
civ. proc. lik. 2083. un _2084. p.p. pam.
uzaicina obligācijas turētāju, kūja izdota
par 3200 rbļ. uz Dundagas fideikomļsa
vārdu un 31. maija 1882. g. nostiprināta
uz Elizabetei, Andreja m. Nichman pie-
derošas nekustamas mantas Ventspils
apr, Dundagas pag, .Kurpnieka" māju
ar krep. Ns 1245, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vald. Vestn.", ierasties

tiesā, līdzņemot mia obligacij^
Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minēta

termiņa notecēšanas, ari obligacļjas
turētāja neierašanas gadījuma paradu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķifot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 7. martā 1925. g. Ns 361»/25

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
24080 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas l.civiin,
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1925. g. 16. februārī Jāņa Pētera dēla
S m a 1 c prasības lietā pret Zinaīdu
Vasilija m. Smalc, dzimusi Stepanova
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: laulību, noslēgtu 1918. g.
15. augustā starp Jārii Pētefa d Smalc
un Zinaidu Vasilija m. Smalc, dzimusi
Stepanova,atzīt par šķirtu, sievas vainas
dēļ, aizliedzot viņai saukties uzvārdā
.Smalc.

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

Daugavp, 10. martā 1925.g. LNsl71/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

24519 Sekretārs J. K a n g u r s.

Latgales apgabalties kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1925. g. 5. marta
lēmumu, meklē uz sod. lik. 440 d
pamata apsūdzēto Augustu Kāļa dēlu
M i šk e, 33 g. vecu un piederīgu
pie Ludzas apr., Kočanovas pagasta.
Meklējamā pazīmes: mazs augums,
apaļa seja un tumši mati.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā M i š k e s un
viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Daugavpils apriņķa 1. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 7. martā 1925. g,
Priekšsēd. v. (paraksts).

24515 Sekr. v. (paraksts).

Rēzeknes apr. I. iec- miertiesnesis,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 14ul. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 10. marta
lēmumu, caur šo uzaicina 1925. g.
19. Seaiuarī ceļā no Rēzeknes uz Rīgu
mirušā Gustava Kārļa dēla
V i t o 1 b e r g a, likumīgos mantin , pie-
teikt savas tiesības uz nomirušā atstāto
mantojumu, pie min miertiesneša, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas .Vald. Vēstnesī".

Rēzeknē, 10. martā 1925. g. Ns 1010
245u3 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesa, Rizeines
apriņķa 2. leilrkoa miertiesnesis
uzaicina 1917. g. 10. mājota Sakstigales
pag., Livžu ciemā mir. Ādama Pētera
dēla T u t i ņ a mantiniekus, pie-
teikt viņam savas mantošanas t.esirjas
uz nelaiķa atstāto mantiou sešu
mēnešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 10. martā 1925. g.
245U5 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rē-
zeknes apr.2.iec.miertiesn.
uzaicina 14. jūnijā 1923. gadā Put-
ranu sādžā, Dricānu pagasta, Rēzeknes
apriņķī mirušā Pētera Antona
dēla K u š n e r a mantiniekus pie-
teikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantību_ sešu mē-
nešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Vald. Vēstn."

Rēzeknē, 10. martā 1925 g.
24504 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,

Rēzeknes apr- 3. Iec. miertiesn..
kufa kamera atrodas Rēzeknē, saskaņa
ar savu 1925. g. 28. februaja lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401,
1402. un 1408. p. p. ar šo uzaicina
1924. g. 19. janvārī miruša Chackeļa
Micheļa d. L o t k i n a likum. manti-
niekus pieteikt pie minētā miertiesn. sa-
vas tiesības uz palikušo pec to
Rēzeknes pils. nekust. īpaš. sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."
23924 Miertiesnesis J. K r a u 1 i s.

Daugavpils apr.4.iec. miertiesn.
saskaņā ar savu 1925. g. 9. marta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sej: 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
24. martā 1920. g. mir. pils. Jāņa Jāņa
dēla J u k š a mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesibas uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr, Liksnas pag,
Kalnišķu sādžā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
24511 Miertiesnesis K- A v e n s.

Rigas apgabalt. 2 iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 26. martā 1925. g., pulksten
li diena, Rīga, Ausekļu ielā Ns 14,
dz. 6, Vitte pras. lietā pārdos Niko-
laja Rieksta kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 753.

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

Rīgā, 13. martā 1925. g.
24775 Tiesu izpild. K r e b s.

sastāvošu no grāmatām un novērtēta
par Ls 1200.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
24776 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā Andreja
Pumpura ielā Nš 1, n,.i>, a« 27. martā
1925. g. pumsten 10 rītā, Rīgā, Archi-
tektu ielā Nš 1, pārdos Jāņa fem-
berga Kustamo mantu, sastāvošu no
kājminamas preses .Kobold" un novēr-
tētu par Ls 6J0.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
lošanas dienā uz vietas.
24777 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Riija» apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesas izpildītājs

laaiao, ka 23. martā 1925. g, paIVMen
10 diena, Rīvļā, Kr. Barona ielā Nš 3,
pārdos Ābrama Šeera kustamo
matu, sastāvošu no manufaktūras, un
aj vērtētu par Ls 559.—

1.īsināt sarakstu, novērtējuma, kā arī
īpakatit pārdodamo mantu, varēs par-
loianaa dienā uz vietas.

Rigā, 17. iebruarī 1925. g.
24657 - Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

iii» iiiatutiuu 6. ik. tin» izpili
paziņo, ka 23. martā 1925. g, pulksten
10 no rīta, Rīgā, Kr. Barona ietā Ns 3,
pārdos Ābrama Šeera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras, un
novērtētu par Ls 550.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
īpskatlt pārdodamo mantu, varēs pār-
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 17. februārī 1925 g.
24658 Tiesas izpild. J. Z i r ģ e 1s.

ilgas iNiuiltiuas 6. Ik. Uvai izpildīt.
paziņo, ka 23. martā 1925. g, pulksten
10 dienā, Rīga, Kr. Barona ielā Ns 3,
pārdos Aorama Šeera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 300.—

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

Rīgā, 17. februārī 1925. g.
24659 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

jaii.fj . Ka 23. martā 1925. g, puiKsten
10_ diena, Riga, Kr. Barona iela Ns 3,
pārdos Ābrama Šeera kustamo
man _tusastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 530.— -

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipjsatrt' pārdodamo mantu, varēs pār-
i liānas dienā uz vietas.

Rigā, 17. februārī 1925. g.
24660 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas?, iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23martā 1925. g, pulksten
12_diena, Rīga, Šķūņu ielā Ns 6, veikali
pārdos Chalma J o f f o kustamo
mantu, sasta/ošu no adītam precēm,
rakstāmgalda un krēsliem, un no/ērtētu
par Ls 530—

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. martā 1925. g.
24784 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

3igas apgabaltiesas 7 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. martā 1925. g., pulksten
10 diena, Rīgā, Kaļķu iela Ns9, pilsētas
lombardā, pārdos otros torgos Šloma
Hiršovica kustamo mantu, sastāvošu no
28 gabaliem zābaku adas, un novērtētu
par Ls 240.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. martā 1925. g.
24782 Tiesu izpild. J. Kazubierns.



Rīgas apgabalt 8 iec. tiesa*
izpildītājs

paziņo, ka 26 martā 1925. g.. pulksten
9 rītā, Rīgā, Lāčplēšu Ns 121, pār-
dos Roberta Berensa kustamo mantu,
sastāvošu no viena ozolkoka skapja
un novērtētu par Ls 210.—

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

Rīgā, 16. mar'ā 1925. g.
24786 T'esu izpild J. 0 r i n i o s.

Blgis apgānīti!!» 0.Iec tie.a izpiiartā]*
paziņo, ka 30. marta 1925. g, pulksten

9 dienā, Rīgā, pārdos Roberta Berensa
kusramo mantu, sastāvošu no viena
dīvāna, ozolkoka trimo spoguļa un šuj-
mašīnas firmas. „S.nger" un novērtētu
par Ls 240.—

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

Rīgā, 16. martā 1925. g.
24785 Tiesu izpild. J. Q r i n i o s.

Paziņojums.
[ Cita testfižu landtoMniftj

1925. g. 20. janvārī finansu ministrs
apstiprinājis «Latvju informācijas akciju
sabiedrības „Globus* statūtus. Sabie-
drības mērķis ir: a) ievākt un izsniegt
tirgotājiem, rūpniekiem, ka ari citam
fiziskām un juridiskām personām un da-
žādām iestādēm ziņas par tirdzniecības
mi rūpniecības uzņēmumu stāvokli at-
tiecībā uz to, kādas preces .vai ražo-
jumus šie uzņēmumi spējīgi piegādāt
vai ražot, nosakot viņu atbildības spēju
darījumu izpildīšanā, informējot par
kontahentu materielo un sabiedrisko
stāvokli un kredītspēju; b) izpētīt La
tvijas tirdzniecības-rūpniecības apstākļus,
preču tirgu stāvokli, materiālu un kapi-
tālu pieprasījumus un piedāvājumus vis-
jiāri un ari atsevišķām tautsaimniecības
nozarēm; sastādīt par ts statistiskas
ziņas, izplatot tās Latvijā un ārzemēs

Sabiedrībai tiesība atvērt nodaļas
Latvijā un citās valstīs.

Sabiedrību dibina Latvijas pilsoņi:.
1) Andrejs Krastkalns, dz. Rīgā, Brī-

vības ielā 23,
2) Jānis Muške, dz. Rīgā, Tērbatas

ielā 13,
3) Jānis Ķerpe, dz. Rīga, Elizabetes

ielā 13, dz. 1,
4) Voldemārs Meijers, dz. Rīgā, Au-

sekļa ielā 2 un
5) Vācijas pilsonis Viktors Verters, dz.

Rīgā, Basteja bulv. 6, ds. 6.
Pamatkapitāls Ls 100.0C0 — kas sa-

dalās 100 akcijās par Ls 1,000.— katra.
Valdes sēdeklis Rīgā.

Tirdzn. un b. nod. priekšn. V. O ai līts.
24245 Revidents A. Zalpeters.

Paziņojums
1925. g. 9 martā finansu ministrs

apstiprinājis Vācu sabiedrības „AEQ"
Latvijā, elektrības sabiedrība ar apro-
bežotu atbildību" darbības noteikumu
§ i. grozījumu, saskaņā ar ko sabie-
drībai atļauts kā nodrošinājumu finansu
ministrijai, bez valsts aizņēmumu obli-
gaci, ām un ķīlu zīmēm, deponēt ari
obligācijas uz nekustamu mantu un
citas.

Tirdzn. un banku nod. pr. A. K a c e n s.
24437 Revidents A. Zalpeters.

Kuldīgas pilsētas valde
paziņo vispārībai, ka s. g. 28. februārī
un 1. martā ievēlēti sekosi Kuldīgas
pilsētas domnieki:

No kandidātu saraksta Nr. 1.
1) Reiss, Otto

2) Belte, Eduards

No kandidātu saraksta Nr. 2.
3) Re.nšiissel, Arnolds
4) Ulmann, Maks
5) Feverabend, Herberts
6) Rāder, Hermans

No kandidātu saraksta Nr. 3.
7) Menckops, Miķelis
8) Dziesma, Fricis
9) Heislers, Jānis

10) Celmiņš, Jānis
11) Iternbergs, Ādams
12) Strēlis, Miķelis
13) Zeberliņš, Ādams
14) Zingbergs, Maniņš
16) Koreckis, Juris
16) Gulbis, Pēters
17) Kerns, Kārlis
18) Orīnfelds, Ansis
19) Orīnbergs, Miķelis

No kandidātu saraksta Nr. 4.
20) Jēkabsons, Ansis
21) Andersons Inis
22) Krauls, Juris

No kandidātu saraksta Nr. 5.
23) Stanguts, Ansis
24) Graaovskis, Jānis
25) Spāre, Fricis •
26) Spēlmans, Andrejs
27) Zembiņš> Māitiņš

No kandidātu saraksta Nr. 6.
28) Klein Nikolais
29) Mahdelkorn, Oskars

No kandidātu saraksta Nr. 7.
30) Abramovič, Hiršs

Kuldīgā, 1925. g. 13. martā.

Kuldīgas pilsētas galva V. Freifelds
24812 Pilsētas sekretārs Šu 1 c s.

Jaunlatgales iecirkņa policijas
Driekšni* ks

Ludzas apriņķī, izsludina par nederīgīm
sekošus dokumentus, kuji pieteikti no
viņa īpašniekiem par nozaudētiem:

1) Latvijas pase, izdota no Tolkovas
pagasta valdes 22. septembrī 1922 g.
zem Ns 5174 uz Proskovjas Arhipa m
Hmelova v, 2) zirga pase, izdota no
Tolkovas pag. valdes no 1921. g. zem
Ns 789 uz Alekseja Fēodora d. Kutuzova
vārda, 3) Latvijas pase, izdota no Tol-
kovasjpagasta vai !es 29 augustā 1922. g.
Ns 5423 uz Michaila Andrēa d Lisen-
kova v, 4) apliecība izdota no .lauiilat-
gales iec. policijas priekšnieka zem
Ns 9849 no 1924. g

^
uz Akulinas Jāņa

meitas Bolšakova vārda, 5) zirga pase
izdota no Tolkovas pagasta valdes
1921 g. zem N» 512 uz Andreja Anuf-

rija d. Kazlova vārda, 6) kara klausibas
apliecība, izdota no Ludzas kara apr.
priekšnieka 7. martā 1923. g. zem
N? 1632 uz Ivana Lūkas dēla Baranova
vārda, 7) Latvijas pase, izdota no Tol-
kovas pagasta valdes 20. septembrī
1972. g. zem Ns 4918 uz Aleksandras
Pāvela m. Smirnova v., 8) kara klausī-
bas apliecība, izdota no Ludzas kara

apr. prieksn 7. martā 1923. g. zem
Ns 16136 uz Ivana Jegora d. Tichomirova
vārda. 9) Latvijas pase, izdota no Tol-
kovas paj. valdes 20'. septembrī 1922 g.
zem Ns 4914 uz Matrona Kupriana Ta-
rasova v., 10) kafa klausības apliecība,
izdota no Latgales artilērijas pulka ko-
mandiera 16. aprilī 192!. g. Ns 3219 uz
Vasilija .lakoba d. Fedulina v, 11) kara
klausības apliecība, izdota no Latgales
artilerij; s, pulka komandiera 6 aprīli
1921 g. zem Ns 3586 uz Alekseja Sem-
jona d. Fedulin vārda, 12) Latvijas
pase, iz lota no Tolkovas pagasta valdes
21 jūlijā 192 . g. zem Ns 366 uz lijas
Jevdokima d. Trolova vārda, 13) Lat-
vijas pase, izdota no Tolkovas pagasta
valdes 28. septembrī 1922. g. zem
Ns 5445 uz Sergeja Jāņa d Bogdanova
vārda, 14) kara klau ības apliecība,
izdota no Ludzas kara apriņķa pr-ka
13. janvārī 1923. g. zem Ns 856_' uz
Vasilija Romāni d. Goršanova vārda,
15) kara klausības apliecība, izdota no
Ludzas kara apr. pr-ka 22. jūlijā 1921. g.
zem Ns 7011 uz Aleksandri Ananija d.
Majorova vārda, 16) Latvijas pase, iz
dota no Tolkovas pagasta valdes no
26. augusta 1922. e. zem Ns 4248 uz
Anisima hmiljana d. Strogonova v,
17) Latvijas pase, izdota no Tolkovas

pagasta valdes 14. februārī Ļ922. g.
zem Ns 2406 uz Grigotija Nikandra d.
Lebedeva vārda, 18) Latvijas pase, iz-
dota no Tolkovas paga-ta valdes 1921.g.
zem Ns b 48 uz Alekseja Vasilija d,
Telenkova V, 19) sirga pase, izdota no
Bokovas pagasta valde-' no 18. februāra
1921. g. zem Ns 1525 uz Feodora Je-
frema d. Golubeva vārda, 20) Kar,a
klausības apliecība, izdota no kara saim-
niec bas pārvaldes darba bataljona pr-ka
31. martā 1921. g.. zem Ns 3221 uz
Ivana v., 21) Latvijas pase, izdota no
Višgorodas pagasta valdes 27. oktobri
1921. g. zem Ns 1874 uz Anisija Vasi-
lija d. Ivanova vārda, 22) Latvijas pase
izdota no Višgorodas pagasta valdes
1921. g. 12 decembrī zem Ns 2861 uz
Pāvila Radiona d Karņilova v.īrda,
23) vekselis uzJLs 120 uz Ivana Pavēle
dēla Paulova vārda/ 2'-) Latvijas pag,ā
izdota no Gavru pagasta valdes 1922 ae
17. augustā zem Ns_2172 uz Ivana Va-

silija d. Vichrova vārda, 25) zirga pass,
izdota no Gavru pag. valdes 1923. ,
28. novembrī zem Nš 304 uz Ivana Ve-
silija d. Vichrova vārda, 26* zirga pas.e
izdota no Gavru pagasta valdes 1/. mata
1922. g. zem Ns 21 uz Vladimira Ivana

dēla Bistrova vārda, 2 ) kara klausības
apliecība, izdota no Ludzas kara apr.
pr-ka zem Ns 8058 uz Ivana Nikandra
dēla Jasinskija vārda, 28) apliecība, iz-
dota no Gavru pagasta aizsargu noda-
lās priekšnieka zem Ns 156 uz Ivana
Nikandra d. Jasinskija vārda, 29) Lat-
vijas pase, izdota no Gavru pagasta
valdes 22 augustā 1922 g. zem Ns 2384
uz Ivana Nikandra d. Jasinskij vārda,
30) Latvijas pase, izdota no Gavru pa-
gasta valdes no 26. janvārī 1922 g.
zem Ns 225 uz Michaila Jova d Orlov-
skij vārda, 31) Latvijas pase, izdota no
Gavru pagasta valdes 16. jūnijā 1922. g,
zem Ns 1639 uz Vladimira Sergeja d.
Bistrova vārda, 32) Latvijas pase, iz-
dota no Gavru pagasta valdes 1922. g.
28. sept. zem Ns 3504 uz Ivana Mat-
vēja d. Maksimova vārda, 33) Latvijas
pase, izdota- no Višgorodas pagasta
valdes 1921. g._ 22. novembrī zem
Ns 2249 uz Andreja Dmitrija d Ivanova
vārda, 34) Latvijas pase, izdota no Viš-
gorodas pagasta valdes 20 "septembri
1922. g. Ns 5923_ uz Semjena Mārtiņa
dēla Kozireva vārda, 35) kāja klausības
apliecība, izdota no Ludzas apr. pr-ka
zem Ns 15272 uz Semena Mārtiņa d
Kozireva vārda, 36) apliecība, izdota ne
Andrupinas pagasta valdes Ns nav zi-
nāms uz Timofeja Grigorija d. Sinicin v,
37) zirga pase, izdota no Kokerevas
pagasta valdes 11. septembrī 1923. g.
zem Ns 243 uz Gavrila Jegora d. Vi-
nogradova vārda, 38) Latvijas pase, iz-
dota no Višgorodas pagasta valdes no
25. jūnija 1923 g, zem Nš 7302 uz_ Mi-
chaila Dmitrija d. Cvetkova vārda,
39) Latvijas pase, izdota no Višgorodas
pagasta valdes 17. maijā 1922. g. zem
Ns 3597_uz Pētera Alekseja d. Spirido-
nova vārda, 40) Latvijas pase, izdota
no Višgorodas pagasta valdes zem
Ns_ 17338 no 5. septembra 1922 g. uz
Pētera Nikandra d. Tarasova vārda,
4i) zirga pase, izdota no Višgorodas
pagasta valdes no 3j. janvāra 1922. g

zem Ns 24 uz Annas Kozlovskas vārd42) zirga pase, izdota no Kārsavas ngasta valdes zem Ns 465 uz Aleksandr»'
Ivana d. Scemeļeva vārda, 431 Latv»
pase, izdota no Višgorodas D J,,'ļf
valdes no 3 jūlija 1922. g. zem lA«touz Ivana Pāvela d. Kovaļeva "ā7ri
44) Latvijas pase, izdota no Višgomd,
pagasta valdes no 20. jūlija 1922
zem Ns 4152 uz Aleksandra Jāna'I
Solanin v., 45). gada uzturas apliec»»izdota * no ieksl min. no 2* i„m
1924. g. zem Ns 14445 uz ārzemS
Sem;ona Marka d. Markova v. 4g) Dšonas apliecība (cērti ficat), izdota noLudzas apriņķa priekšnieka 1 [Ja
1924 g. zem Ns 713/13828 uz 'JZ
nieka Semjona Marka d Markovi v
47) Latvijas pase, izdota no Višgorodaspagasta valdes no 1. augusta 1922
zem Ns <I505 uz Ivana Vasilija d Cvetkova vf'rda, 48) Latvijas pase, izdota noTolkovas pag sta valdes 1922. g „._
Ns 5209 uz Alekseja Fedosija d: KasSkina vārda, 49) kara khusības apliecība
izdota no 7., Siguldas pulka komandiera
11. maija 1921. g. zem Ns 981 uz Alek-
sandra Feodora Zavjalova v, 50) Lat-vijas pase, izdota no Tolkovas pagasta
valdes 1922. g. zem N« 5248 no 6. janv
1922.g.uzStepanaGavrilad. Sokolova v '
51) Latvijas pase, izdota no Tolkovas
pagasta valdes 1921. g. zem Ns 1697
uz Pētera heodora d Visneko va vārda
5 ') zirga pase, izdota no Tolkovas pa.
gasta valdes 26. novembrī 1921. giem
Ns 1736 uz Pētera Feodora d. Visne
kova vārda, 53) Latvijas pase, izdota
no Tolkovas pagasta \aldes 1921. g,
zem Ns 1823 uz Aleksandra Pētera d
Leščeva vaida, 541 I atvijas pase, izdota
no Tolkovas pagasta valdes .1922. g,
zem Ns 62«2 uz Semjona Semjona d,
Burbin< va da, 551 Latvijas pase, izdota
no Tolkovas pagasta valdes zem J\f° ,1,7i
uz Darijas Osipa m. Onufrijeva vārda,
56) Latvijas pase, izdota no Tolkovas
pagasta valdes 21. jūnija 1922 g zem
N» 3425 uz Michai a Jēkaba d. Danilova
vārda, 57) Latvijas-pase, izdota no Bal-
tinovas pagasta valdes 10. maijā 1921 g.
?em Ns 1384/5069 uz Jezupa Antona d.
Ciicana v, 58) zirga pase, izdota no
Tolkovas pagasta valdes 1921. g. zem
N° 63 uz Afanasija Stepana d. ' Agafa-
nova vārda, 59) Latvijas pase, izdota
no Kačanovas pagasta valdes no 13. feb-
ruāra 1922. g zem Ns 1033 uz Akulinas
Pētera m. Boršukova v., 60) pagaidu
apliecība, izdota no Kačanovas pagasta
valdes 110 8. decembra 1924. zem
Ns 1844 uz Jegora Pētera d. Neaijeva
vārda, 61) Latvijas pase, izdota no Ka-
čanovas pagasta valdes no 22 sept.
1921. g. zem Ns 2027 uz Vasilija Ni-
kandra d. Dubrovav., 62) zirga pase,
izdota no Kačanovas pagasta valdes
23. decembrī 1920 e. zem Ns 583 uz

Vasilija Mkaiidra d, Dubrova vārda,
63) kara klausības apliecība, izdota 110
2. robežsarga pulka komandiera no
13. marta ,1922. g. ?em N« 21419 uz
Augusta Jāņa d. Nukis v, 64) kara
klausības apliecība, izdota no kāja saim-
niecības pa" valdes 31. marta 1921. g.
zem Ns 3223 uz Vasilija Vasiljeva v„
65) Latvijas pase, izdota no Kačanovas
pagasta valdes 2/ augustā 1921. gadā
zem Ns 791 uz Nikolaja Mākslota Ķ
Zinovjeva v, 66) zirga pase, izdota no
Kačanovas pagasta valdes no 7- de-
cembra 1920. g. Ns 69 uz Alekseja
Jevstifejeva d Jevstifejeva v, 67) kara
klausības apliecība, izdota no Initas
kara apr. pr-ka no 9. marta 1923. £
zem Ns 16874 uz Matveja Grigorija d.
Struņķi na vārda, 68) zirga pase, iedota

no Kačanovas pagasta valdes 9 marta

1921. g zem Ns 1308 uz Stepana Arte-
rņija d. Bistrova v , 69) Latvijas pase,
izdota no Kačanovas pagasta valdes
no 20. jūlija 1921. g. zem Ns 3600 uz

Alekseja Pērea d. Libers vārda,
70) Latvijas pase, izdota no Valkas apr.
Jaunlaicenas pagasta vaidēs zem Ms J»*
no 1922. g. 3. oktobra uz Marijas Kārļa
meitas Legzdiņa v, 71) Latvijas pase,

izdota no Kačanovas pagasta valdes
1. sept. 1921. g. zem Nš 545/3-8 uz
Jevdokija Timofeja m Afanasjeva v.,
72) Latvijas pase, izdota no Tolkovas
pagasta valdes 27. septembri 1922 g-
zem Ns 5286 uz Jegora Pētera 0. vo-

locehskij vārda, 73) Latvijas pase,.iz-
dota no Kačanovas pagasta valdes

5. oktobra 1921. g. zem Ns 2350 uz

Fedosijas Prokofija m. "Tichomirova v.,
74) Latvijas pase, izdota no VišgoRjO»
pagasta valdes no 2. oktobra 1922. §
zem Ns 6972. uz Grigorija Michaila o.

Michailova v., 75) Latvijas pase, izdora
no Višgorodas pagasta vald £?, ,,
4. septembra 1922. g. zem Ns 528o uj

Ivana Ivana d. Maslova v, 76) Latvijas
pase, izdota no Kačanovas pagas'', „
des 26. aprilī 1922. g. zem £«*?
Lūcijas Alekša m. Palms V, 77) Larw
jas pase izdota no Kačanovas pagas"
valdes no 1. oktobra 1921. g-**"
Ns 2271 uz Ivana Semena d. Kolosov.

vārda, 78) Latvijas pase, izdota no m .
ča ovas pagasta valdes 8. de«m

1922. g. zem Ns 836 uz Pohoma tvan
dēla Cvetkova v, 79) kafa klausiD»
aoliecība, izdota no 9 Rēzeknes; k«P
oulka komandiera no 26. aprija 1921. g-

zem Ns 8307 uz Leona Jāņa d./e«

ļanikina v, 80) kara klausības :1PMe , i '
izdota no kara ēku un būvju »aw

komandiera '23. marta 1921. g- ,
Ns 313715 uz Alekseja Pētera i-J"
kina vārda, 81) Latvijas pase izfl"
no Baltinovas pagasta valdes no 2. nw
1922. g, zem Ns 258i uz Ādolfa iw»«

vārda, 82) Latvijas pase, izdota no*
čanovas pagasta valdes 2. „
1922. g. zem Ns 685 uz Pētera Gerasg
vārda.

Jelgavas aor. priekšnieks
izgludina par nederīgām sekošas nozau-
dētas pases un apliecības:

i) Gada pērs. apl. Ns 13146, izdotu
no Rīgas pref. uz Vladimira Jemeljana
d. Ceča vārdu. 2) Latvijas pasi Ns 471,
iz lotu no Jelgavas pref. uz Jānis Katti-
nes d Lude v. 3) Latv. pasi Nš 21575
izdota no Jelgavas pref. uz Karolines
Jāņa m. Salmiņ v. 4) Latv. pasi Ns 3443
izdotu no Jelg. pref. uz Agnezes Friča
m. Vanag v. 5) Latv. pasi Ns 17423
izdotu no Jelg. prei. uz Kātlis-A) berti
Kristapa d. Jansons v. 6) Latvijas pasi
Ns 8368, izdotu no Jelg. pref. uz Gustavs
Krišjāņa d. Pelrovičs v. 7) Lat '. pasi
Nš 1974, izdotu no Preiļu pag. valdes
uz Izidora Jjfa d Muižnieks v. 8) Latv
pasi Ns 23018, izdotu no Jelg pref. uz
Annas Jāņa m. Sakne v. 9) Latv. pasi
Ns 8987, izdotu no Jelg. prei. uz Almas
Jāņa m Cīrul v. 10) Latv. pasi Ns 7311,
izdotu no Jelg. pref. uz Elizabetes Kārļa
m. Ukše v. 11) Latvijas pasi Nš 15-._ 87,
izdotu no Jelg. pref. uz Lizes Krišjāņa
m. Beijerman vārdu.

Paziņojums.
Pamatojoties uz lik kop. XI sēj.

II daļas X sad. 2. un 37. pantiem fi-
nansu ministra kungs š. g. 9. martā ap-
stiprinājis statūtus Rīgas ebreju savstar-
pējai kredītbiedrībai, kuras mērķis ir
nodarboties ar savstarpējo kredītbie-
drību normalstatutos paredzētām banku
operācijām.

Kredītbiedrības dibinātāji ir sekosi
Latvijas pilsoņi ar dzīves vietu Rīgā:

1) Zaimans Šmuklers — Valdemāra
ielā 23

2) Marks Rozovskis — Valdemāra
iela 23.

3) Marks Marjanovskis — 1. Grēci-
nieku ielā 26,

4) Leiba Jeremiass — 1. Grēcinieku
ielā 26 un

5) Ābrams Kāns - Pulkveža Brieža
ielā ĪD!

Bjedrība atklāj savu darbību, kad
iestājušies ne mazāk kā 50 biedri, pie
kam biedru 10°/o iemaksas nevar būt
mazākas par Ls '00.—. Ja sešu mē-
nešu laikā skaitot no sludinājuma ievie-
tošanas par statūtu apstiprināšanu val-
dības orgānā, biedrība nav sākusi dar-
boties, tad tā uzskatama par neno-
dibinātu.

iirdzn. un banku nodaļas
piiekšnieks A. K a c e n s.

24246 Priekšnieka palīgs V. G a i 1 ī t s.

Tukuma apr. priekšn. pal. 1. iec. iz-
sludina par nederīgu kara klausibis ap-
li; cibu, izdotu no 9. Rēzeknes kājnieku
pulka komandiera, ar Ns 4231, 4. martā
1921. g., uz Viļā Mārtiņa d. Galenieka
vārdu. ' _ 24216

Kolupes pagasta valde, Daugavpils apr.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi, izdota no šīs prg. valdes 15. jūlijā
1921. g, ar Ns .624, _ u? Chrisanfa
Michala d. Jermakova vārda 2t365

Jumpravas pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi Ns 4024, izdotu no Mad-
lienas iec. polic. priekš lieka 7. augustā
19/3. g uz Edes Jāņa m. Mtnc v. 24361

Seces pag. vald-" izsludina par nede-
rīgu Ilzei Pētera m. Garkaln, 21. maijā
1921. g. iz loto pasi ar Ns 100. kqa
pieteikta par.pazudušu. . 24375

Kokorevas pag. valde, Ludzas apriņķi,
izsludina par nederīgu nozaud to kara
?tlausības apliecību, izdotu no Ludzas
kara apr. priekšn. 1921. g. (kāda da-
tumaun Ns nav zināms) uz pilsoņa
Andrēja Jēkaba d Graust ņa v. 2l3lvi

Kolupes pag. v lde, Daugavpils apr.,
izsludina par nederīgiem sek. nozaudētus
dokumentus:

1) izdotu 10. novembrī 1920. g. no
šīs valdes personu pasi ar Ns 79, uz
Jāņa Staņislava d. Nautkana vārdu;

2) izdotu 16. decembri 1921. g. no
šīs valdes, personu pasi ar Ns 2768, uz
Teklas Ignata m. Nautrana vārdu;

3) izdoto 28. augustā 1920. g. no šīs
valdes zirgu pasi ar Ns 577, uz Jāņa
Stanislavaa d. Nautrana vārdu un

4) Daugavpils kara apr. priekšn. izd.
apliec. 11. aprili 1923. |». ar Ns 5395/707Ž,
uz Jāņa Staņislava d. Nautrana v. 24S66

Grienvaldes pag valde, Bauskas apr.,
izdudina par nederīgām, kā atrastas
sekošas pases, izd no šīs pag. valdes.
19. jūnijā 1920. g. Ns 415, uz Paulines
Jēkaba m. Rozes vard't un no 12. martā
1921 g. Ns 997, uz Minnas Jāņa m.
Jegermana vardu.

Par nederīgām izsludina sek. pases
un kafa klausības apliecības, kūjas pie-
teiktas par nozaudētām: 1) izd. no šīs
pag. valdes_ 18. jumja 1920. g. Ns 240,
uz Olgas Jāņa m. Berg vārdu, 2) izd
no šīs valdes, 18. jūnijā 1920. g, ar
Ns 244, uz Augustfs Jāņa m. Berg vžrdu,
3) izd. no Iecavas pag va'des 30. apr.
1924. g, ar Ns 2294, uz Mārt ņa Miķeļa
d. Simsona vārdu, 4) izd. no Iecavas
pag. valdes,26. maijā 1920. ģ„ ar Ns 1406,
uz Natālijas Pētera m. Bērziņ vārdu;
kara klausības apliecības: 5) izdota no
Jelgavas-Bauskas kara apr priekšnieka,
ar Ns 2386, uz Jūlija Krišjāņa d. Liepas
vardu, 6) izd. no 3. Jelgavas kājn. pulka
komandiera apL, 8. maija 1921. g. ar
Ns 2321, uz Kārļa Andrēja d. Pumpura
vardu, 7) zirga pase, izd. no Grienvaldes
pag valdes 25. septembrī 1920. g. ar
Ns 182, uz Jāņa Žigla vārdu.
24358 Pagasta valde.

Rīgas 6. polic. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu kāja klans, apliecibu Ns 23008
izdotu 1924. g. 25 jūnijā no Rīgas kara
apriņķa pr-ka uz Aleksandra Georga d.
Ljaščova vardu, kura pieteikta par no-
zaudetu š. g. 10 marta. 24605

Bornsmindes pagasta valde izsludina
par nederīgiem sekošos nozaudētos do-
kumentus :

11 atvaļināja apliecību Ns 819, izditu
no 3. Jelg. kajn. p. kom-ra 1921. g 31.
janvārī uz Rūdolfa Purve vardu;

2) atvaļinaj. apliec, dublikātu Ns3328,
izdotu no Jelg.-Bauskas kara apr. or ka
1922. gada 25. jūlijā uz Kārļa Kalniņa

vārdu, un
3) atvaļ. apliecību Ns 2951, izdotu no

Dobeles-Bauskas apsardz. pr-ka 920. g
28. februārī uz Eduarda Villeruš vārdu.

24702

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu Nanzena certifikatu Ns 7150,
izdotu 1923. g. 1. okt ar derīgumu bdz
1924. g. 14. augustam no Rīgas prefek-
tūras uz Viktora Biļinski vārdu, kā pie-
teiktu par nozaudētu. 24695

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu Nanzena certifikatu Ns 649, iz-
dotu 1924. g. 2. aug. no Daugavpils
prefekta uz Fišela Harmaca vārdu, kā
pieteiktu par nozaudētu. 24696

Rīgas 6. polic. iec. p-fts izsludina pai
nederīgu atvaļinaj. apliecību Ns 6824,
izdotu 1921 g. 7. jūnijā no Rīgas kara
apriņķa pr-ka uz Grigorija Timofeja d.
Vaņkova vardu, kura pieteikta par no-
žfrudētu. ' 24682

Ozolnieku pag. valde, Jelgavas apr.,
izsludina par nederīgu, kā pazaudētu,
Meir,s Jura Ģederta d Latvijas pasi
Ns 1060, izd. 1922. g. 18. janv. no šīs
pag, valdes. 2*371

Trikates pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latv. iekšzemes -pasi
Ns_ 428, izdotu 1920. g. 18. oktobrī uz
Dāvi Miķeļa Grundisa vārdu. 24384

Drustu pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto kajaklaus. apliecību
Ns 2157, izdotu no 3. Jelgavas kājnieku
pulka kom-ra 1921. g 8. martā uz Edu-
arda Miles d

^
Slokas vārdu. 243o-l

Ozolnieku pag. valde, Jelgavas apr,
izsludina par nederīgu, kā pazaudētu,
Jāņa Jēkaba d Zvigula Latv. pasi
Ns 742, izdotu no šīs pagasta vaidēs
1921 g 15. aprilī. 24372

Ozolnieku pag. valde, Jelgavas apr,
izsludina pir nederīgu, kā pazaudētu,
Latv. pasi Ns 10/5, izdotu no šīs pag,
valdes 1922. g. 8 aprilī uz Jura Aken-
bauera vārdu. 2437,-

Jelgav.is polic. pārvalde izsludina par
nederīgu nozaudēto arvaļinājuma aplie-
cību Ns 30_ 7, izdotu 1923. gadā no 12.
Bauskas kājn. pulka kom-ra uz Antona
Jāzepa d. Pauloviča vārdu. 24274

Bārbeles pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā pazaudētu, Latvijas pasi
Ns 330, izdotu no Bārbeles pag. valdes
1920 g. 13. aprilī uz Emīlijas Andrēja
m. Zariņ vārdu. 2434S

Tukuma apr. pr-ka palīgs 1. iec iz-
sludina par nederīgu iekšzemes pasi,
izd. no Sēmes pag. valdes uz Marijas-
Emilijas Kriša m. Vilson v. 2380C

Pazaudēta L. S. Kr. žēls. māsu savie-
nības māsas kartiņa Ns 115, izd. 1921. g,
14. febr. uz Elizabetes Grassman vārdu
un tiek izsludin ta par nederigii 2 '562

Rīgas prefektūra izsludina par nede-
rīgu nozaudēto gada uzturas apliecību
NsX 35167 uz Cipas Nemoitin vardu,

23553

Lubejas pag. valde izsludina par ne-
derīgām nozaudētās kara kl. atvaļinā-
juma apliecības: 1) Ns 1509; izdotu no
II. Ventspils pulka k-ra S0. janv1921 g.
uz Jāņa Andreja d. Viļķis vardu un
2) Ns 4130, izd 110 11. Ventspils kājn.
pulka k-ra 23. marta 1921. g. uz Jāņa
Jāņa d. Dreimaņa v. 22127

Rīgas prefektūra izsludina par nede-
rīgu nozaudēto gada uzturas apliecību
?Ns 01043 uz Staņislava Ginko v 24609

Rīgas polic. 8.rec pr-ks izsludina par
nederīgu pazaudēto kara klius. apliec
Ns 6756, izdotu no 9. Rēzeknes kājn.
pulka kom-ra uz Kārļa Kārļa d. Sālījuma
vārda, dzim. 1902. g. 2. maijā, piede-
rīgu pie Katlakalna pag., Rīuas apr.,
dzīv. Purvciema pievienota Šmidt māiā

24606 "

Latvijas skolotāju kopēja slimo kase
ziņo, ka nozaudēta Latvijas skolotāju
slimo kases dalīi)nie _ka grāmatiņa Ns2526
uz Jāņa Lazdana vārdu skaitīt par ne-
derīgu. 23556

Rīgas prefektūra izsludina par nede-
rīgu nozaudēto gada uzturas apliecību
Ns 0797 uz Olgas Voitovas v. 23552

Kuldīgas apr. pr-ks izsludina par ne-
derīgu nozaudēto ieroču atļauju Ns 1956,
izdotu no viņa 1923 g. 24. decembrī uz
Jēkaba Brediķa vārdu. 23538

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 1. iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 837, izdotu no lē-
kabpils apr. pr-ka palīga 1. iec. 1920. g.
30. marta uz Jana Jēkaba d. Vāzis v.

24483

Ventspils apr. pr-ka palīgs 2. iecirknī
izsludina par nederīgu kā pieteiktu par
nozaudētu Latv. iekšzem s pasi Ns 977,
viņa izdotu 1920. g. 20 jūlijā uz Emi-
lijas Friča m Dicman, vārdu. 24490



lil!U m. ir-ta As 1. iei
izsludina par nederīgiem,zemāk minētos
dokumentus, kup no viņu .turētājiem ir
pieteikti par nozaudētiem*

1) iekšzemes pasi, izsniegtu no Ludzas
apr. priekšnieka palīga II iec. 20. maijā
1921. g. uz Veras Donata m. Homka v;

2) atvaļinājuma apliecību Ns 12245,
izdotu no Ludzas kara apr. priekšnieka
20. februārī 1923. g. uz Ekima Firsa d.
Višnjakova v.;

3) iekšzemes pasi, uz Gustava Jāņa
d. Pupuriņa vārdu, izdotu 1922. g. no
Kokarevas pag. valdes Ns 1138.

4) atvaļinājuma apliecību Ns 837,
izsniegtu no 9. Rēzeknes kājnieku pulka
komandiera 18. apiilf 1923. g. uz Staņi-
slava Pētera d. Homcenko v.;
_ 5) atvaļinājuma apliecību Ns 12807 uz
Ādama Meikula d. Punana v., izdotu no
Ludzas kāra apr. priekšnieka 24. oktobrī
1921. g.

6) atvaļinājuma apliecību uz Viktora
Pētera d. Blasis v, izdotu no Ludzas
kara apriņķa priekšnieka 20. februārī
1923. g. Ns 12414;

7) atvaļinājuma apliecību uz Antona
Aloza d. Kivlis v., izdotu no Ludzas
kara apr. priekšnieka 20. februārī 1923. g.
Ns 12207;

8) atvaļinājuma apliecību uz Jūlija
Jāņa d. Krama v, izdotu no Ludzas
kāja apr. priekšnieka 1921. g. Ns nav
zināms;

9) zirga pasi Ns 931, izdotu no Koka-
revas pag. valdes 9. novembrī 1920. g.
uz Augusta Pētera d. Zelca v.;

10) iekšzemes pasi Ns 2488, izdotu no
Kokarevas pag valdes 29. maijā 1923. g.
uz Tadeuša Antona d. Locmela v.;

11) atvaļinājuma apliecību Ns 9197,
izdotu no Ludzas kara apr. priekšnieka
1920. g. uz Staņislava Mārtiņa d. Loc-
mela v.;

12) iekšzemes pasi Ns 253, no Ludzas
apr. priekšnieka palīga II. iecirknī 1920. g.
uz Emīlijas Gavrila m. Jeruman, dzim.
Tumaševič v.;

13) 3 zirgu pases, uz Jāņa Ignata d
Lebedeva v., no kurām viena izdota no
Baltinovas pag. valdes 6 aprilī 1922. g.
Ns 1950, bet pārējo izdošanas iestādes
un datums, kā iemainītas — nav zināmi;

14) zirga pasi, izdotu no Domopolas
pag valdes, uz Feodora Tarasa d.
Burkova v, izdošanas datums nezināms;

15) zirga pasi Ns 111, izdota no
Kārsavas pag. valdes uz pilsoņa Vikentija
Pēiera d. Stulpe v. 8. sept. 1920. g.

16) zirga pasi uz Antona Meikula d
Lipskija v, izdotu no Berzgolas pag.
valdes, Ns un datums nezināmi;

17) atvaļinājuma apliecība Ns 18159,
izdotu no Ludzas kara apr. priekšnieka
17. martā 1923. g. uz Jūlija Benedikta
d. Ostrovska v.;

18) iekšzemes pasi Ns 1640/5018, iz-
dotu 6. maija 1921. g. no Ludzas apr.
priekšnieka paliga 11. iecirknī uz Grigorija
Jēkaba d. Jakovleva v.:

19) atvaļinājuma apliecība uz Grigorija
Konstantīna d Konstantinova v., izdotu
no Ludzas ka[a apriņķa priekšnieka
1924. g;

20) iekšzemes pasi Ns 441/4802 1920. g,
zirga pasi Ns 671 21. decembrī 1921. g,
abas izdotas_no Zaļmuižas pag. valdes
uz Onufrija Ādama d. Bilinska vārdu un
atvaļ nājuma apliecību uz tā paša vārdu
izdotas no Ludzas kav ^ a apr. priekšnieka
14. iebruarī 1*23. g ;

21) zirga pasi Ns 1400, izdota no
Kaunatu pag. valdes 2. augustā 1921. g.
uz Afanasija Ignatjeva v, vēlāk pār-
rakstīta uz Pāvila Jezupa d. Pundura v.;

22) zirga pasi, izdotu no Bērzgales
pag. valdes 1920. g. Ns 4'j7 uz Jāņa
Ādama d. Gabranova v.;

23) iekšzemes pasi 7. sept. 1923. g.
N> 5590, izdotu no Baltinovas pag.
valdes, atvaļinājuma apliecība Ns 5590,
izdotu no Baltinovas pag. valdes, atvaļi-
nājuma apliecība Ns 7330 12. aprili
1924. g. un Latvijas atbrīvošanas kara

piemiņas apliecība Ns 13357 no 18. dec,
1923. g, izdotas no Ludzas kara apr.
priekšnieka, visi trīs minētie dokumenti
uz Jāzepa Staņislava d. Jurana v.;

24) iekšzemes pasi Ns 1839, izdotu no
Pildas pag. valdes 15. aprilī 1921. g. uz
pils. Anastijas Aloiza m. Bulel v.;

25) iekšzemes pasi uz Jāņa Jura d.
Brutana v, izdota no Kokarevas pag.
valdes 28. februārī 1921. g. Ns 1437;

26)_ iekszemes pasi Ns 396/1504, izdotu
no Kārsavas pag. valdes 21. decembrī
1920. g. uz Klimana Antona d Linuza v.;

27) zirga pasi Ns 544, izdotu no Kār-
savas pag. valdes 27. septembrī 1920. g.
uz Antona Jezupa d. Linaza v.;

28) iekšzemes pasi, izdota no Andru-
pienas pag. valdes 20. jūnijā 1921. g.
Ns227 uz Jegora Klizmas d. Bogdanova v.;

29) iekšzemes pasi, izdotu no Kārsavas
pag. valdes 10. novembrī _192i. g.
Ns 763/3163 uz Matveja Ādama d.
Strelca v.;

30) atvaļinājuma apliecību Ns 18883,
izdotu no Ludzas kara apriņķa priekšnieka
17. martā 1923. g. uz Jezupa Antona d.
Kaupužalinuza v.;

31) iekšzemes pasi Ns 5218, izdotu no
Kārsavas pag. valdes 22. sept. 1922. g.
uz Aleksandra Jāna d. Bojara v.;

32) iekšzemes pasi Ns 372 1316, izdotu
no Kārsavas pag. valdes 11. decembri
1920. g. uz Vaclava Jāņa d. Loganovska v.;

33) iekšzemes pasi Ns 8(i9/3455, iz-
dotu no Kārsavas pag. valdes 25. febr.
1921. g. uz Donata Antona d. Bleime v.;

3t) zirga pasi Ns 685. izdotu no Jano-
voles pag. valdes 12. augustā 1921. g.
uz Franka Ādama d. Krakopa v. 23977

Salacas pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, ka pieteiktus par pazudušiem
sekošus dokumentus: Iekšzemes pasi uz
Jāņa Miķeļa d. Lūša vārdu, izdotu no
Vecsalacas pag. valdes 23. janv. 1923. g.
Ns 2205; iekšzemes pasi uz Kristinas
Krišjāņa m. Smalkais vārdu, izdotu no
Salacas pag. valdes 28. okt, 1924. g.
Ns 2439 23381

Rēzeknes anr. prletioleki ii. itc. pailgt
izsludina par nederīgiem sekosus nozau-
dētus dokumentus: 1) iekšzemes pasi,
izdotu no Viļānu pag. valdes 16. jūnijā
1922. g. Nš 898 uz Natālijas Borisa m.
Čudovskas v.; 2) iekšzemes pasi, izdotu
no Rēzeknes apr. priekšn. II. iec. palīga
30. sept. 1920. g. Ns 1210 uz Saļimona
Stepana d. Vai vada v.; 3) iekšzemes
pasi, izdotu no Rēzeknes apr. priekšn.
II. iec. pal. 2. martā 1921. g. Ns 435 uz
Aidrēja Fadeja d. Kozlovajv. ; 4) iekš-
zemes pasi, izdotu no Rēzeknes apr.
priekšn. 1. iec palīga 17. dec. 1920. g.
MS10350 uz Annas Ignata m. Meikulan v*
5) iekšzemes pasi, izdotu no Rezekfe^
apr. priekšn. 11. iec. palīga 30. sept.
1920 g. Ns 847 uz Jāzepa J,ņa d. Bon-
dara v ; 6) iekšzemes pasi, izdotu no
Sakstagolas pag. valdes uz Ambrozija
Borisa d. Barišņikova v.; 7) iekšzemes
pasi, izdotu no Dricānu pag. valdes 1 dec.
19ii. g Ns 675 un zirga pasi, izdotu no
Dricānu pagi valdes n6. nov. 1920. g.
Ns423 uz Jezupa Andrēja d. Jaudzema v.;
8) iekšzemes pasi, izdotu no Dricānu
pag. valdes 1921. g. Ns 475 un kara
Klausības apliecību, izdotu no Rēzeknes
kara apr. priekšn. 14. febr. 1924. g.
Ns is869 uz Jozepa Jāņa d. Kindzuļa v.;
9) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
apr. priekšn. II. iec. pal. 24. martā 1921. g.
Ns 4525 un zirga pasi, izdotu no Dricānu
pag. valdes 16. jun. 1920. g. Ns 26i uz
Jāņa Pētera d. Pivara v.; 10) iekšzemes
pasi, izdotu no Rēzeknes apr. priekšn.
li. iec. pal. 22. martā 1921. g. Ns 4402
un zirga pasi, izdotu no Dricānu prg.
valdes 15.jun. 1920.g. Ns 205 uz Donata
Augusta d. Silogaiļa v.: 11) zirga pasi,
izdotu no Dricānu pag. valdes 16. jun.
1920. g. Ns 273 uz Andrēja Justina d.
Broka v.; 12) iekšzemes pasi, izdotu no
Viļsnu pag. valdes 21. jūnijā 1921. g.
Ns 131 uz Ivana Kondratija d. Kondra-
tjeva v.; 13) zirga pasi, izdotu no Ne-
retas pag. valdes 14. janvārī 1925. g.
Ns 9404 uz Saļimona Antona d. Ber-
nana v.; 14) iekšzemes pasi, izdotu no
BiKovas pag. valdes 6. sept. 1922. g.
Ns 2162 uz Veronikas Jakuba m. Švarcjv.;
15) kara klausības apliecību, izdotu no

Rēzeknes kara apr. priekšn. 24. aprilī
1923. g. Ns 4986 uz Antona Jāņa d.

Valciniša v.; 16) kara klausības apliecību,
izdotu no Latvijas strēlnieku pulka kom.
2 . dec. 1920. g. Nš 143 uz Benedikta
Donata d. Dumbrovska v.; 17) iekšzemes
pasi, izdotu no Vidzmuižas pag. valdes
18. jun. 1923. g. Ns 3875 uz Djnata
Jura d. Mediņa v.; 18) zirga pasi, izdotu
no Viļānu pag. valdes 1920. g. Ns 141
uz Astafija Siliona d. Fadejeva v.;
19) kara klausības apliecību, izdotu no
Rēzeknes kara apr. priekšn. 13. jūniji
1922. g. Ns 11160 uz Vladislava Matīsi
d. Nagla v.; 24487

Ilūkstes apr. pr-ka II. iec. pal. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu, iekšz.
pasi Ns 1355, izd. no tā paša iecirkņa
II. jul. 1922. g. uz Marcelas Jāņa m.
Čerkovskas v. 23394

Poleščinas iecirkņa polic. priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) Latv. pasi, izd. 19. jul. 1921. g. no
Istras pag. valdes Ns 131, uz Nik'fora
Filipoviča v ;

2) Latv. pasi, izd. 13. apr. 1921. g.
no Poleščinas iecirkņa polic. priekšnieka
Ns 809 uz Ivana Kaļiņina v.;

3) kara klausibas apliecību, izdotu
11. aug. 1921. g. no Ludzas kara apr.
priekšnieka Ns 9321, uz Vladimira
Babnika v.;

4) kara klausības apliecību, izdotu
18. janv. 1923. g. no Ludzas kara apr.
priekšnieka Ns 8891, uz Miroņa Praš-
čenko vārdu;

5) kara klausības apliecību, izdotu
22. martā 1923. g. no Ludzas kāja apr.
priekšnieka Ns 20052 uz Mitrafeja
Kutkovska v.;

6) kara klausības apliecību, izdotu
23. martā. 1921. g. no Cēsu kājnieku
pulka komandiera Ns 2552 uz Pētera
Šekova v.; 23397

Poleščinas iec. polic. priekšnieks iz-
sludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) Latv. pasi, izdotu 5. aug. 1921. g.
no Istras pag. vai ies Ns 305, uz Niko-
laja Griščenko v.;

2) kara klausības apliecību, izdotu
25. febr. 1922. g. no Ludzas kara apr.
Ns 12676 uz Vladislava Rudzīša v.;

6) Latv. pasi, izdotu 11 sept. 1923. g.
no Rundanu pag. valdes Ns 12 0 uz
Fatijana Fabijana v. . 23396

Priekules pol. pr-ks izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus sekošus doku-
mentus :

1) Latv. iekšz. pasi ar Ns 1559, izd.
14. aprīlī 1920. g. no Talsu apr pr-ka
pal. 2. iec. uz Friča Kriša d. Žubura v.;

2) Latv. iekšz. pasi ar Ns 2115, izd.
31. jūlijā 1920. g. no Priekules pol. pr-ka
uz Jīīles Jāņa m. Plosteniek v.;

3) Latv. iekšz. pasi ar Ns 2075, izd.
13. jūlija 1920. g. no Priekules pol. pr-ka
uz Katrīnas Miķeļa m. Zīvert v. 2'805

.Jaunsvirlaukas pag. valde ar šo iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu
zirgu pasi, izd. no Iecavas pag. valdes
1. julijā _ 1920. g. Ns 374 uz Kārļa Her-
mana vardu. 21809

Suntažu pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
izdotu no Ikšķiles pag. valdes 1920. g.
uz Kārļa Miķeļa d.Krastiņa v. 21820

Vorkovas pag valde ar so izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus sekošus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi, izd.
no Vorkovas pag. valdes ' 1921. g.
Ns 1378 uz Pētefa Ādama d. Kursit v.;
2) Latv. iekšz. pasi, izd. no Vorkovas
pag. _ valdes 1921. g. 2. maijā Ns 902
uz Jāņa Andreja d. Kivlenieka v.; 3) zirga
pasi, izdotu no Vorkovas pag. valdes
1920. g. Ns 107 uz Augusta Ādama d.
Spuļ v.; 4) Latv. iekšz. pasi, izdotu no
Vorkovas pag. valdes 1921. g. Ns 1645
uz Boļeslava Jezupa d. Berņeva vārdu;
5) Latv. iekšz. pasi, izd. no Vorkovas
pag. vaidēs 1921. g. N»911 uz Anisima
Kirilova v.; 6) Latv. iekšz. pasi, izdotu
no Vorkovas pag. valdes Ns 4276 uz
Juzefas Andrēja m. Lauskas v.; 7.)Latv.
iekšz. pasi Ns 70, izdotu no Vorkovas
pag. valdes 1920. g. uz Aleksandra
Andrēja d. Lauska v.; 8) Latv. iekšz.
pasi, izdotu no Vorkovas pag. valdes
1920. g. Ns 68 uz Kalina Vasilija d.
Andrejeva v.; 9) Latv. iekšz. pasi, izd.
no Vorkovas pag. valdes 1922. g.
5. jūlijā Ns 3068 uz Ādama Jura d.
Pastora v.; 10) Latvijas iekšz. pasi, iz-
sniegtu no Vorkovos pag. valdes
1922. g. 20. jul. Ns 2389 uz Antona
Jezupa d. Rubina v.; 11) Latv. iekšz.
pasi, izdotu no Līvānu pag. valdes
1920. g. 30. dec. uz Līzes Jāņa m. Svok
vārdu Ns 998; 12) zirga pasi, izdotu
no Vorkovas pag. valdes 1921. g.
Ns 219 uz Pētera Vilcana v.; 13) Latv.
iekšz. pasi, izd. no Vorkovas pag. valdes
1921. g. Ns 1224 uz Geles Jezupa m.
Zaran v.; 14) zirga pasi, izdotu uo Vor-
kovas pag. valdes 1921. g Ns 554 uz
Jezupa Upenieka v.; lo) Latv. iekšz.
pasi, izdotu no Vorkovas pag. valdes
1920. g. Ns 38 un kara klausības apl.,
izd. uo Daugavpils kara apriņķa pr-ka
14. aprilī 1923. g. Ns 6354/1544/z uz
Julijana Andreja d. Bojara v; 16) Latv.
iekšz pasi, izdotu no Vorkovas pag.
valdes 1920. g. Ns 585 uz Jāņa Jēkaba
d. Bojara v.; 17) Latv. iekšz. pasi, izd.
no Vorkovas pag. valdes 1921. g.
11. aug. Nsll34 uz Andrēja Andrēja d.
Vaivoda v.; 18) Latv. iekšz. pasi, izd
no Vorkovas pag. _ valdes 1922. g.
Ns 4067 uz Teklas Jēkaba m. Vilcan v.;
19) Latvijas iekšzemes pasi Ns 637, izd.
no Vorkovas pag. valdes uz Antona
Franča d. Golubicka v.; 20) Latv. iekš.
pasi, izdotu no Vorkovas pag. valdes
N» 4010 uz Leokadijas Franča m. Go-
lubickij v.; 21) Latv. iekšz. pasi, izd. no
Vorkovas pag. valdes Ns 196 uz Tichona
Filata d. Leščova v. 21823

Rigas policijas 6. iecirkņa priekšnieks
izsludina par nederīgu, atvaļinājuma ap-
liecību Ns 2410, izdotu no 1. Liepājas
kājn. pulka komandiera 1922 g. 20. maitā
uz Jāņa Jāņa d. Vecvanaga v., kūja pic-
teikta par nozaudētu. 24255

Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšnieks
izsludina par nederīgu kara klausības
apliecību Ns'4672, izdotu no Ludzas kāja
apr. priekšnieka 1921. g. 28. aprilī uz
Keimana Bērtuļa d. Silenieka-Karlana v.,
kura pieteikta par nozaudētu š. g. 9. martā.

Latvijas skolotāju kopējā slimo kase
ziņo, ka nozaudēta no šīs kases izdotā
dalībnieku grāmatiņa Ns 1585 uz Baltman-
Saulīt, Irmas vardu, kura skaitāma par
nederīgu. 24267

Aizputes apr. priekšnieka paligs 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto ieroču
atļaujn Ns 7/6840, izdotu i.janv. 1922.ļg.
no Aizputes apr. priekšnieka uz Eduarda
Rupeika v. 24272

Ērģemes pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšzemes
pasi Ns 830, izdoiu no min. pag. valdes
Kārlim-Osvaldam Tenad. Bosam. 24^55

Birzu pagasta valde, Jēkabpils apr.,
ar šo izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, Latvijas iekšzemes pasi Mš 23U5,
izdotu no Jekabmiesta iec. pol. priekšn.
14. sept. 1920. g. uz Emilijas Jāņa m.

Rozīt v. 22701

Rīgas policijas XI. iecirkņa priekšnieks
izsludina par nederīgām sekošas nozau-
dētas karaklausības atvaļinājuma aplie-
cības: 1) Ns 39938, izdotu no Rīgas Kara
apr. priekšn. 6/7. dec. 1920. g uzKļucta,
Johana Teodora d. v., 2) Nš 10558, izd.
no auto-tanku div. kom. 28. febr. 1922. g.
uz Jēkerta, Augusta Juja d.v., 3) Ns 155"24,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn 25. aug.
1922. g. uz Grīvana, Ādolfa Andrēja div.,
4) Ns 45221, izd. no R gas kara apr.
priekšn. 20. oktobrī 1924. g uz Gislera,
Heimaņa Kārļa d. v., 5) Ns 34087, izd.
no Rīgas kara apr. priekšnieka 29. dec.
1923.g. uz Uovgirta, Jāzepa NiKodlma d.
v., 6) Ns 1278, izd. no 13. Tukuma kāja.
pulka kom. (datams nav) uz Lenerta,
Harrija Aleksandra d. v., 7) Ns 12676,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn. 14.martā
1924. g. uz.Cebula, Johana Miķeļa d. v.,
8) Ns 19934, izd. no Valmieras kara apr.
priekšn. 12. janvārī 1922. g. uz Treua,
Lothara Kārļa d. v„ 9) Ns 24479, izd.
no Rīgas kara apr. priekšn. 14. jūlijā
1924. g. uz Lēmaņa, Anša Friča d. v,
10) Ns 101, izd. no jūras daļas priekšu.
4. jun. 1923. g. uz Klāva, Kiišjāņa Jura
d. vārdu. 24485

Upesgrīvas pag. valde, Talsu apriņķī,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Pētera Jāņa d. Paegle atvaļinājuma apl.
Nš 10505, izdotu no Latgales artilērijas
pulka k-ra 6. febr. 1922. g. 22133

Kārķu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

1. aprīlī 1925. g., Rencēnu pagasta valdes telpās,

sausus un vēja gāztus kokus pēc celmu skaita:
IV jec. mežniecības Rencēnu novadā, pavisam 56 vienības, vērtībā no Ls 5 līdzLs 152

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās
i«oles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kūja pec nosolīšanas
«papildina līdz 10°/o no pilnas nosolītas sumas.

Virsmežniecība p»tur _ sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie IV. iecirkņa
mežziņa Rencēnos. 24832 Kārķu virsmežniecība.

ŪTRUPE
otrdien, 24. marta š. g.. pulksten 1 diena, Rīgas biržas zālē, pārdos atklātā
vairāksolīšana R gas muitas noliktava atrodošos nenomuitotus

25 maisus galdnieku līmi 1302 klg.
Paraugi apskatāmi ikdienas no pulksten 11—12 dienā, Fīgas biržā pie

ministeriala 248'i5 Zvēr, biržas māklers P. W u p n e r s.

I. ceļu iecirkņa priekšnieks
izsludina uz 30. martā š. g, pulksten 12 dienā, savā kantorī, Rīgas 1. sacijā,

jauktus torsus
kuros pārdoi vairāksolītajiem Preču stacija atrodošos

mēslus lopkautuves rajonā,
kā ari tos, kuri sakrājas kastēs pie depo un uz lopu izlādēšanas rampām pie
vagonu tīrīšanas laikā uz vienu gadu.

Dnšības nauda Ls 40— iemaksājama 1. ceļu iec. kasē pi ms torgu sākuma.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantoii darbdienās no pulksten 10—14. 24810

Rīgas policijas III. iec. prieKčn.
paziņo, ka 23 martā 1925. g.. pulksten
lOntā, Rīgā, Skolas ielā Ns 22 , dz. !3,

Mb laiisoliiī
Ketmaņa Foibič>nko ku'iamās mantas,
sastāvošas no: 2 ceļi somām, 1 kunga
uzvjlka un 1 kažoka, novfrtē'as par
Ls 335.50, Daugavpils muitas valdei par
labu, valsts prasības nodrošināšanai.

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

Rīgā, 16. martā 192 ">. g.
248I6 Priekšnieks (neraksts).

Mežu departaments
paziņo, ka 30. martā š.g., i z so I e, Rīgā, Merķeļa ielā Ns 13, nāks pārdošanā
agrākā 18. februāri š.g.,

izsolē nepārdotās Kalsnavas virsmežniecības
vienības Nr. Nr. 2 un 3.

Novērtējumi un iemaksājamā'! drošības naudas paliek negrozīti saskaņā ar
.Valdības Vēstnesī" Ns 284 oubl sludinājumu, un sludinājuma pāri bojainu pu .1.
.Valdības Vēstnesī' Ns 5, 1925. g. 2483t M?žu depa taments

Rīgas pol. 7. ies priekšnieks
p'ziņo, ka 30. martā 1925. g., pulksten
10 no rīta, Rīgī, Lāčplēša itlā N» 58,

ilgais iiHni
J. Žibeika divas . bufetes un drēbju
skani, novērtētus par Ls 127.83 — Rīgas
centrālās slimo kases prasības lietā.

Rīgā, 16. martā 1925. g.
24821 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. XI. iec. priekšnieks
paziņo, ka 28. maitī 1925. g„ pulksten
12 dienī, Lapu ielā Ns 23,

sanoi ii'sksolin
Ferdinandam Treil'bam piederošas
mantas: 1 rakstāmgaldu, 1 tieņas pulk-
steii, 1 barometru I medikamentu
skapīti, I augļu vāzi, 2 naktsgaldiņus,
un 2 bilžu i āmjus, novērtētus par
Ls 103.— parāda segšanai Daugavpils
pilsētas un apriņķa kopējai slimo kasei
pēc 7. rajona darba inspektora raksta
Ns 1167.
24824 Priekšnieks (paraksts).

Pāles pagasta Arciema
I. pakāp, pamatskolai

vajadzīgs

skolotais.
Kandidati-:es tiek izaic nali pieteikties,

iesūtot dokumentus, rakstiski vai per-
sonīgi 1. aprilī, pulksten JO diena, pie
pag. padomes Pālē uz velēšanām.
24722 Pagasta padome.

Rīgas policijas III. iec. criekSn
paziņo, ka 23. martā 1925. g.,
pulksten 10 rī ā, Rīga, Skolas ielā Ns 14,

dz. 24,

. Pirtos jiāMišāaā
Hairna Kramera kustamās mantas, sa-
stāvošas no dzīvokļa iekārtas nover ētas
Par Ls 5697.S0 — Rīgas muitas valdeipar labu, soda naudu par kontrabandu.
«ni^'msarakstu > novērtējumu, kā ari
'PSKatlt pārdodamo mantu, varēs pārdo-šanas diena uz vietas.

Rfgā, 16. martā 1925. g.
—"r'ekšnieks (paraksts V
R|gas polic. 4. iec priekšnieks

f&vijsnfii&fr
ftte UDirfirtsoiīšBnš

ieta»? Un Tau°es kantora, dzīvokļa
ttlam." sastavos"u no zalona, ēdamu,
«n n™ U" rakstatIias istabu iekārtām
vērtibs n! \Zin£er" šujmašinas, kop-
«35 vaia dei656-Iabu Rig3S

*£s °dierf!T'Pskatamas Pf-
240, ' aiena «trupēs vietā.
ms Priekšnieka vietā, viņa

? palīgs (parakstsV

vl^ī P0lic - VIL iec- Pr'e><šn.
10 dienā D-martā 1925. g„ pulkstenlena > R'ga m. Kalēju ielā Ns 22,

az? 1, izpārdos

SēksoUšanā
-Ell mart n„ rl!!ca 8'abāšanā firmas
!ka Pi un Ir? ugunsdrošu naudas
Par i_s 72a Hdas mēbeles, novērtētas
Prasības liet:

~~ Rlga ' muitas valdes

4fp mfJ'925 g.
^-~!2!gķgņieka p. y, j, Ķruze.

ittdinapapn
r
;P;Palīgs par1.lec.

eitle > Pasi \r ,-er,gu nozaudēto iekš-
apL Pr-kai na?- ^ izdotu n ° Ventspils
"""i" JSnrt? 2'- 1920- gada 3.mPelēja d. Anšicam. 23549

Cēsu apr. pr-lia pal. 2. iecirknī
izsludina par nederīgiem sekošus pie-
teiktus par nozaudētiem dokumentus:

l)pasi, izd. no Istras pag. valdes Ludzas
apr. 30. augustā 1921. g. ar Ns 770 uz
Natālijas Gavrila m. Dubrovskas vardu;

2) pasi, izd. no Mēdzūlas pag. valdes
11. martā 1920. g. ar Ns 330 uz Kārļa
Gusta d. Polis v.;

3) pasi, izd. no Ramkas pag. valdes
13. martā 1920. g. ar _ Ns 613 uz Jāņa
Aleksandra d. Dūcis vardu;

4) pasi, izd. no Dzērbenes pag. vald
22. martā ]920. g. ar Ne 744 uz Otilijas
Jāņa m. Runik vardu;

5) pasi, izd. no Iršu kolonijas pagasta
valdes 19. februārī 1920. g. ar Ns 150
uz Jāņa Jura d. Švechheimera v.;

Zirgu pasi Ns 2234, izd. no Neretas
pagasta valdes 3. janvārī 1923. g. uz
Georga Ratfelderav., kurš zirgs pirk-
šanas ceļā pārgājis Jāņa Švechhei-
mera ipašuma;

Termiņa vekseli par 10,001 rubļiem,
kuram termiņš beidzas februāra mēneša
beig's 1925. g, kurš veksels dots no
Rūdolfa Stāla Jānim Švechheimeram.

22279

Jelgavas aprirma ceļu inženiers
pārdos atkl. vairāksol 27. martā š.g., pl. '2 d., Praviņu muižas akm?ņ i drupin.
1) apm. 2G-0J klg vecus akmeņu drupinataju žokļus u i citas čuguna mašinidaļis;
1) nolietotu inventāru apm. Ls 5 OD verliba.

Tuvākas ziņas apr ceļu inženiera kancleja Jelgavā, Upes ielā Ns 10 un pie
akmeņu drupinātavas paiziņa J. Vevera, Praviņmuižā 2 24712



M nodokļu (SptanieBta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 24. martā 1925. g., pulksten 14 diena,
Rīgā, 1. Kalēju ielā Ns 33, dz. 17,

pārdos vairāksolīšanā
Go'dona Dāvida kustamo mantu, ne-
vērtētu par Ls 235 un sastāvošu
no mēbelēm dēļ viņa 1922. g. 0/o°/o
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 17. martā 1925. g.
24787 Piedzinējs (paraksts).

Zemgales olsiiis iitamtui
pārdos vairāksolīšana

vecos nederi!!, mantos,
kā : zābakus, lupatas, zirgu lietas, dzelzi,
skārdu, tēraudu, koka daļas u t. t.,

notaksētas uz 700 Ls.
T) 10. Aizputes kājnieku pulks, Daugav-

pils cietoksnī, š _ g. 1. aprili, pīkst. 10.
2) 11. Dobeles kājn. pulks, Daugavpils

cietoksni, š. g. 2. aprilī, pīkst. 10.
3) 12. Bauskas kajn. pulks, Daugavpils

cietoksnī, š. g. 3. aprilī, pīkst. 10.
4) Zemgales artil. pulks, Daugavpils

cietoksnī, š. g. 6. aprilī, pulkst. 10.
5) Jātnieku pulks, Daugavpilī (jaun-

būve), š. g. 7. aprilī, pulkst. 10.
6) Zemgales divīzijas štābs, Daugav-

pilī. Rīgas ielā Ns 8, š. g. 8. aprilī,
pulksten 10.

Torgu noteikumus izsniedz karaspēka
daļu saimniecības daļas.

16. martā 1925. g.
24811 Zemgales div, intendantura.

Uzaicinājums
uz Rīgas biržas sabiedr. locekļu

trešdien 1. apriH 1925. g., pulksten
12 diena, Rīgas biržas komitejas zālē.

Dienas kārtība:
1) Revidēta Rīgas biržas bankas 1924. gpārskata apstiprināšana.
2) Velēšanas biržas bankai.

Ja sapulcē neierodas statūtos pare-
dzētais locekļu skaits (»/*), tā skaitās
par nenotikušu un otrreizēja vispārēja
sapulce, ar to pašu dienas kārtību, tiek
sasaukta trešdien, 15. aprili 1925 g,
pulksten 12 dienā; šī ot reizējā sapulce
bus ri'ntiesīga neatkarīgi no ieradušos
locekļu skaita
24794 Rīgas biržas komiteja.

Alsviķu patērētāju biedrības
d€irbībus ļfārsiziits par 192h.gadu

Bilance uz 1. janvāri 1925. g.
Aktīvs. Ls Ls

Skaidra naudakasē,qPreces pai pašcenu '
i rtc c

Akcija Latv. tautas bankā .' ., .-... ' . •* inPaja Alsviķu kraj-aizdevu sabiedrībā <,„
Debitori ' ,*"?-;
Inventars ' . ' ^4 .90
Zaudēts " ?''Jt.24Z,audets __: 42L65

4,691.93
P a s i v s. =

Biedru pajas . 23117Kapitāli: pamata 1,427.06 '
rezerves ... 315.12
koop. darb. pal. fonds 111.73
Alsviķu bibliot. biedrība 5586 10007Maksājuma vekseļi . ".. .

~
. : 7~.

~
3TfjfAizņēmumi no: biedriem 903.7.S

nebiedriem . ..... . 924.24 1827 99Aizņēmumi naudā no dažādām iestādiem 240 —Kreditori . . . . ' ' 183 —
4,691.93

Pefņas un zaudējumu konts.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Tirdzniecības izdevumi 678.67 Brutto pelnīts uz precēm . 1,563 69
"o^n par aizņēmumiem 205.21 Zaudējums ..... . 42165
Norakstījumi zaudējumos

(bojātas preces) . . . 37. 46
Algas 1,064.— '

1,985.34 1,98,5~34
24200 ^

ValdeT"

Rīgas papīru fabrikas
akc. sab. valde

pagodinās ielūgt savus akcionārus uz

95. kārtējo

uispfirējosnpulci,
kufa notiks 1925. g. 8, aprilī, pīkst.
11. priekš pusd. sabiedrības vald. telpās,

I. Aldaru ielā 12.

Dienas kārtība.
1) Revīzijas komisijas ziņojums un

1924. g. pārskata apstiprināšana.
2) Statūta 12. § grozīšana.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi.

Akcionāri, kufu akcijas atrodas ārze-
mēs, var dēļ piedalīšanās vispārīgā' sa-
pulcē deponēt pret kvīti apakšā minētās
bankās,'pie kam, ša ķvīte uzskatama kā
priekšstādīta akcija, 1n dod tiesibu pie-
dalīties vispārīgā sapulcē. BJpĶl

Russian Bank For Foreign Trade,
London. Stockholm E.nskilda Bank,
Stockholm. Mendelssohn & Co., Berlīnē.
G. Scheel & Co., Revelē. A/B Nor-
diska Foereninsbanken, Helsinglors.

24790 Valde.

Dzensksnu un āda rūpniecbas
un tirdzniecības a/s. J. TAUBE
(agr. J. T a u b e s dzensiksnu fabrika,
dib. 1901. g.), sasauc ceturtdien, 9. aprīlī
1925. g., pulksten 6 vakarā, «Latvijas
Lloida" telpas, 1. Smilšu Ielā Ns 34,

vispārēju sapulci
ar sekošu dienas kartību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana,
2) Gada pārskats ar revidentu ziņoja-

miem un reļņas sadalīšana,
3) Budžets 1925. «!,,
4) Ziņojumi un priekšlikumi,
5) Vēl-šanas. .,

Bezvārda akcijas dod ba'ss'ie ību tani ;
gadījumā, ja tās iesniegtas sabiedrība?
valdti vismaz se tinas dienas p̂ rms vis-
pārējās sapulces sanāKšanas un nav
ņemtas atpakaļ pirms sapulces beigām.
Akciju vielā var uzrādīt apliecības
(kvitēs), ka akcijas nod.tas-glabāšana
vai ieklātas valsts vai ari itkšzemes
privātās ' kredītiestādēs vai ariernju
bankās, kūjas šim ro ūkām izraudzījusies
akcionāru vispārējā sapulce un l a
finansu nrnistrija šo izvēli apstiprinājusi.
Apli,čības (kvītfsi uzdodami akciju
numuii un tās atz stamas tikai tid,_ )}
izdotas pēdējā gadā (irms vispārējas
sapulces.
9.479;. Valde.Otrā Pārdaugavas krāj-

aizdevu sabiedrība
Rīgā, Marijas ielā Ns 15, sabiedrības telp.
22. martā 1925. g, pulksten 10 priekš

pusd. sasauc

pilnu biedru suta sapulci.
Dienas kārtība:

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

Tā kā 8. martā š g. nebija sanācis
statūtos ncsacita's biedru skaits, tad šī
kā otrreizējā būs likumīga, neskatoties
uz sanākušo biedru skaitu. Valde. 241R5

Latvijas tottiaiaziīāĀMtiifl
uzaicina biedrus uz kārtēju p ilnu sapulci
Rīgas vingrotāju biedr bā, piektdien,
3. aprilī š. g., pulkst. 6 vakara.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšana. ,
2)1924. ' g. pilnās sapulces protoKOi»

nolasīšana
3) 1924. g gada pārskafs un kases rw-

reķ'ns. ,. mm*4) 1925. g. darbības plāns un budzei»-

5) Revīzijas komisijas ziņ jums.
6) Valdes atsvabināšana par norēķina ?

7) Velēšanas. h.\.
8) Valdes priekšlikums zemes g*°<

iegūšanas deļ atpūtas vai nespejm
nama ierīkošanai.

9) Dažādi priekšlikumi. .k tajS
Ja uz sapulci neierodas noteiKļ

biedru skaits, tad tanī pašā diena , pa'»
7 vakarā, sasauc otiu plinti «fP".^^
to pašu dienas kārtību, kufa tad sas* v

ar statūtu 63. p. pilntiesīga, neraugu
uz sanākušo biedru skaitu. .
24836

^
____Vaļd3--

Nacionālais teatrs.
Trešdien, 18. martā, pulksten 7V« v

.*Kaistas sievietes '-
Ceturtdien, 19. mariā, pulksten o

j^j
kāja vīru izrāde: f

.^iei>u fiari ar f»efce»«

Rīgas liliinl!» akc ja mm
sasauc trešdien, 8. aprilT_ š. g., pulk-
sten 11, Rīga, Merķeļa iela Ns 21, dz.6,

kčfflju pilnu sapulci.
Dienas kārtība:

1) Sapulces amatu personu vēlēšanas.
2) Valdes un revīzijas komisijas 21'ņo-

jumi.
3) 1924. g. pārskata un bilances pie-

ņemšana.
4) Tekoša gada budžeta apsliprināšana.
5) Daž-di jautājumi. 24797 Valde.

Latvijas Sarkanā krusta
žēlsirdīgo māsu savien.

ia ISn sapulce
svētdien, 29. martā 1925. g., pīkst.
3 diena. Sarkanā krusta telpās, Skolas

ielā 1.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadoņa un sekretāra vē-

lēšanas.
2) Gada pārskats un revīzijas komi-

sijas ziņojums.
3) 1925./2_6. g. budžets.
4) Turpmākas darbības plāns.
5) Dažādi priekšlikumi.
6) Velēšanas.

24789 Valde.
. 'espiesta Valsts tipogrāfijā.

[ Dažādi sludinājumi. ]

Akc. soli. „Stikls"
valde sasauc

:-: kārtēju :-:

pilnu sapulci
8. aprilī 1924. g., pīkst. 4 p. p., Rīgā,
valdes telpas, 1. Jēkaba iela 16 ar se-

košu dienas kārtību:
2) Sapulces- vadītāja vēlēšanas.
1) Gada pārskats par 1924. g., valdes

ziņojumi, revīzijas komisijas ziņo-
jums un peļņas sadalīšana.

3) Budžets uz 1925. g.
4) nekustama īpašuma iegūšana.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi.
Piezīme: Gadījumā, ja uz šo sa-

pulci nesanāktu stāt. 57. § paredzētais
akcionāru skaits, resp. vajadzīgais akciju
daudzums, tiks sasaukta otra vispārēja
akcionaru _sapulce š. g. 22. aprilī tanī
paša vieta un stunda ar to pašu dienas
kartībiu Šī sapulce būs pilntiesīga un
viņas lēmumi galīgi, neskatoties uz sa-
nākušo akcionāra skaitu un reprezentēto
akciju daudzumu.
24791 Valde.

līšus pilsētas lītais,
Kaļķu ielā Nr 9,

izūtrupēs
1925. g. 23 martā, pulksten 10 rītā,
zelta un sudraba lietas, drēbes, apavus,
tepiķus, veļu, kažoka priekšmetus, trau-
kus, dažādas metāla un c. neizpirktās
un nepagarinātās lietas, kuras' ieķīlātas
nol924.g. 21.septembja līdz 6. oklobrim
ar Ne_ļfe C. 242199—245997, kā ari iz-
ūtrupešanai nodotās mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu nedēļu
priekš galīgā termiņa notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ķīlas
netiks pagarinātas. 24804

Dzelzsceļa virsvaldes matirfalu apgāde
izsludina uz š. g. 30. martu

ifiiis lop ar junln
2 «p r i 1ī uz koku nopludinašanu no
Lejas virsmežniecības uz Rīgu:

1) pa Tirzu un Gauju apm. 1000 kub.
mtr. baļķu un apm. 20 kub. asu stntu
un dedzināmas malkas un

2) pa Gauju vien apm 1500 kub. mtr
baļķu un apm. 25 kub. asu stutu un
dedzināmas malkas.

Torgi tiks noturēti Lejas ciema miesta
valde. Torgu dalībniekiem jāiemaksā
Ls 500 drošibas naudas. Tuvākas ziņas
izsniedz dzelzsceļu vir,valdes 125. istabā
un uz vietas dzelzsceļu virsvaldes III. mežu
izstrādāšana; vienības vadītājs Lizuma
virsmežniecības Mastiņa mežsargu
māja. 24835

Finansu ministr, net. nod. depart.
paziņo, ka R. Smuškovičam izdotās
1924. g. 16. decembri augļu un minerāl-
ūdens iestādes akcizes norēķinu grāmata
zem N° 49 un bandroļu burtnīca zem
Ns 32 pieteiktas par zudušam, kādēļ
tādas, ja kur atrastos uzskatamas par
nederīgam. Nozaudēto grāmatu vietā
R. Smuškovičam šodien izdotas jauras
akcizes norēķinu grāmata zem Ns 3S6

un bandroļu burtnīca zem Ns 219.
Rīga, 17. martā 1925. g.

24806 Depart. dir. v. L. D i r i ķ i s.
Gavru pagasta valde, Ludzas apr.,

izsludina par nederīgiem pieteiktus par
nozrudetiem sekošus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 2233,
izdotu no Vižgorodas pagasta valdes
21. novembrī 1921. g. uz Vladimira
Fedora d. Ispravņikova vārdu un
2) zirga pasi Ns 1967, izdotu uz Viž-
gorodas pagasta valdes 12. augustā
1921. g. uz Jegora Ivanova v. 20779

Lin Di liīislii htinli
leteikio krijum
1925. gada 7. furtnlca

(«nākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīSanas Ls 0,26
ai piesūtīšanu . , 0,28

Saturs:
32) Likums par tirdzniecības un kuģ-

n'ecibas līgumu starp Latviju un
Ungāriju (un pats līgums).

Rīsos muitas ualde,
uz muitas lik. 1140. p. pamata paziņo,
ka caurskatot savā kopsēdē zemāk
minētās lietas valde

nolēma:
1) Lietavas pavalstnieku Iciku Movša

d. Dimantu sodīt ar Ls 358,50,
konfiscējot aizturētās plūmes un
rozīnes, bet pārējās mantas un
naudu ieturēt līdz uzliktā soda sa-
maksai. (Lieta Ns 253/25. g.)

2) Lietavas pavalstnieku Robertu Friča
d. Morbergu sodīt ar Ls 186,— ,
konfiscējot aizturētās plūmes. (Lieta
Ns _256/25. g.)

Šos lēmumus uz muitas lik. 1141. p.
pamata var pārsūdzēt _ uz muitas depar-
tamentu 3 nedēļu laikā, skaitot no šo
lēmumu iespiešanas „Vald. Vēstnesi."
Pārsūdzība jāapliek ar attiecīgu zīmog-
nodokli un jāiesniedz caur Rīgas muitas
valdi.

Valdes priekšn. v. A. Stūls.
2*813 Kontrabandas nodaļas

pārzinis A. B r u s s.

Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec.
dara zināmu vispārībai, ka atklātā
vairāksolīšanā š. g. 31. martā Pildas
pagasta Listiku ciemā tiks pārdota pil-
soņa Onufrija Nadricka mantība, sast. no

vienas govs,
saskaņā ar Ludzas apr. 1. iec. mierties-
neša izpildu rakstu no š. g. 7. janvaja
ar Ns 102/48.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
24825 Ludzas apr. pr-ka pal.

1. iec. (paraksts).

Tinuinili» u linm. aiuiM
Jpiimīl! tirntijl īd iiīiftki"

Hortējā ahcīonaru pilna
sapulce

notiks otrdien, 14. aprilī 1925. g., pulk-
sten 18, valdes telpās Rīgā, Teātra
ielā Ns 9.

Dienas kārtība:
1) Sapulces _ darbinieku vēlēšanas.
2) Gada paiskats par 1923./1924. g.,

valdes un revīzijas komisijas ziņo-
jumi.

3) Peļņas sadalīšana.
4) Budžets 1925. gadam.
5) Velēšanas.

Sapulcē piedalās akcionāri, kuri izpil-
dījuši statūtu 46. paragrāfa nosacī-
jumus ^ 24793 Valde

Meiju salMr. „L*Im tirgotāji"
vispārēja kārtēja

akcionāru sapulce
notiks 14. aprīlī 1925. gadā, pulksten
4 pēc pusdienas, valdes telpās, Rīgā,
Teātra iela Ns 9.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Pārskats par 1924 gada darbību.
3) Revizijas komisijas ziņojums.
4) Budžets 1925. gadam'

5) Kapitāla papildināšana.
6) Priekšlikumi un dažādi jautājumi.

Uz statūtu § 54. pamata pilnā sa-
pulce var piedalīties akcionāri, kuri sa-
vas akcijas reģistrējuši valdē septiņas
dienas pirms sapulces sanākšanas.
24796 Valde.

Rīgas stiklu rūpniecības
akc sab. valde

uzaicina godātus akcionārus ierasties uz

kiju vīsnārēju sapulci
9. aprīlī 1925. g,. pulksten 6 pec pus-
dienas, Merķeļa ielā Ns 5, dz. 1.

Dienas kārtī ba: _
1) Sapulces a_matu personu velēšanas.
2) 1924. g. pārskats, revizijas komisijas

ziņojums.
3) Budžets 1925. g.
4) Vēlēšanas. 24795
5) Daž?di jautājumi.

Statutu-§ 54, kur paredzēts kā visiem
akcionaiiem akcijas jāpieteic valdei 7
dienas piiekš sapulce . Valde.

IZSOLE.
Mis muitas valde
dara zinamu ,_ ka 20. aprilī 1925. g.,
pīkst. II diena, viņa pārd. atklātā izsolē

vienu upju tvaikoni.
Izsole tiks iesākta no Ls 72,00.
Tuvākas ziņas sniedz Ventspils muitas

valde katru darba dienu no pīkst. 9—15.
24814 Ventsoils muitas valde..

īiilmiH. īd inm. iiisiM. „Pii iodr sKiilir
GMance 1925. g. 1. Janvārī.

Aktīvs. Ls P a s i v s; Ls
Kases rēķins 232.23 Akciju kapitāla rēķinsj . . 50,000.—
Tekošs rēķins 10.— Rezerves kapitāla rēķins 2,746.H
Vekseļu rēķins 1,695.— Pollock & Ko

^
Ltd., Bir-

Inventara rēķins .... 6.069.— minghama rēķins . . 546,485.32
Saldētavas rēķins .... 9,158.— Vekseļu rēķins . . . 18,767.95
Izstādes rēķins .... 1,000.— Reskontro rēķins . 41,766.33
Preču rēķins . '. 139,743.13 Peļņas un zaudējumu rēķ. 1,221.25
Komisijas preču rēķins . 2,255.74
Montāžas rēķins . 3,936.41
Aizdevumu rēķins . 315,315.87
Reskontro rēķins . 174,573.62
Veikala un saldētavas iekār-

tošanas rēķins . . 6,099.—
Izdevumu rēķins . . . 930.— i

660,988.-1 660,988.-

94R77 VatHp

Ludzas apr. pr-ka pal, 1.iec,
dara zināmu vispārībai, ka atklātā vairāk-
solīšanā pret tūlītēju samaksu, š. g.
30. martā Michalovas pag. Kostigovkas
ciemā tiks pārdota pils. Nikolaja Kudra-
ceva kustama mantība, sastāvoša no

vienas govs,
saskaņā ar Ludzas apr. 1. iec. mierties-
neša izpildu rakstu no š. g. 2. janvāra
ar N° 10/1.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu vārēs pārdo-
šanas dienā uz vietas

24826 Ludzas apr. pr-ka pal.
1. iec. (paraksts).

Ludzas apr, pr-ka pal.Liec,
dara zināmu vispārībai, ka atklātā vairāk-
solīšanā pret tūlītēju samaksu š. g.
30. martā Pildas pagasta Gagaru ciemā
tiks pārdota pilsoņa Antona Kravaļa
mantība, sastāvoša no

vienas govs,
saskaņā ar Ludzas virsmežniecības
rakstu no p. g. 19. jūnija ar Ns 981.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt vārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.
24827 Ludzas apr. pr-ka pal.

1. iec. (paraksts).

KrH-atzflevi laūidr.„Dzelzsn|nIibkārtējs

pilna biedru sapulce
notiks 4. aprīlī 1925. g., Avotu iela 4,
pulksten 16, ar sekošu dienas kārtību:
1) Kcnstituešanas».
2) Valdes, padomes un revizijas komi-

sijas ziņojumi un gada pārskata pie-
ņemšana.

3) 1925. gada tudžets un darbības plāns.
4) Biedru izslēgšana.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi un piiekšlikumi.

Ja_ noliktā laikā nesanāks statūtos pa-
redzētais biedru skaits, tad tanī paša
diena pulksten 17 notiks otra pilna
biedru sapulce ar to pašu dienrs kar-
tību, kūja būs pilntiesīga pie katra iera-
dušos biedru skaita. 24798 Valde.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka

24. martā 1925. g., pulksten 15 diena,
Rīgā, Marijas ielā Ns 72,

pārdos otiiiijā niiHiati
Drapče un Briedis kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 962 un sastāvošu no
diviem motoriem un bandzāģi, dēļ viņa
1923. g. pils. nek. īpaš. nod. un °/o peļ
nod. nodokļa segšanas.

Rīgā, 16. martā 1925. g.
24788 Piedzinējs (paraksts).
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