
Valsts tipogrāfija
Jndz savus god. pasūtītājus: valsts 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 līdz šā mēneša beigām — iemaksājot attiecīgas sumas vietējā Latvijas bankas
kasē uz tipogrāfijas tekoša rēķina Ne 832 vai ari piesūtot tās tieši valsts tipogrāfijai.

V ilsts Prezidenta pavēle.

Valsts Prezidenta rīkojums.

Ministru kabineta sēde š. g. 12. martā.
Noteikumi par tranzita audumu pārstrā-

dāšanu — gumijošanu.

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums Nr. 54.

1925. g. 10. martā.
No teikumi par tranzita audumu
Pārstrādāšanu — gumijošanu.

i- Tranzita audumus (muit. lik. 138. p.
Pielik. 1..) atļauts pārstrādāt (gumijot)
Latvijā un gumijotā veidā tranzitet uz
ārzemēm uz preču rīkotāja lūguma pa-
mata, kas iesniedzams attiecīgai muitai.

2. Tranzita audumi, pirms nogādā-
šanas pārstrādāšanas vietā, pārbaudāmi
(muit. lik. 138. p. piel. 5. p.).

3. Pie tranzitaudumu pārbaudīšanas
^

p.) izmērāma šo audumu virsme un
jļptēķinams muitas nodoklis par vienu
K vadrātmetru. Dabūtie dati atzīmējami
Pā rbaudīšanas dokumentā.

«,- % Pēc audumu pārbaudīšanas un iz-
krišanas (2. un 3. p. p.) no tiem no-
jumi paraugi un piekaramas plombis
"°os audumu galos. Plombas piekara-
mas no preču rīkotāja piegādātā stipra,
!P». 50 cm garā šņorē, ne tālāk, kā

«b no katra auduma gala un malas,
dod' °Plombētie tranzita audumi iz-
J^ami pārstrādāšanai pēc nodrošinājuma,
r?I tt m citu nodok Japmērā, kādi

īeml par Pārstrādājamo partiju,
eari -

3S ffluitas depozitā, un attiecīgos
i,, 1)Ufflos ari pec naudas sodu nomaksas,«sKaņā ar muitas likuma 601. pantu.
«Sāia *

PāTstrādāšanas audumi nogā-
ietpL- » muitas iestādē, kuras tranzit-
PlomK tle skaitās. Muita konstatē, vai
*u«Sm ve8elaS resP- kārtībā, salīdzina
(4 Jzar muitā esošiem paraugiem

ktrfiki
UD izmēra virsmi. Ja izrādītosKUQ,8, salīdzinot ar pārbaudīšanas

rezultātiem (8. p.), tad par to iekasējams
muitas nodoklis pēc tā ievedmuitas tarifa
panta, kāds audumiem piemērots pie
pārbaudīšanas negumijotā veidā.

7. Pēc_ pārstrādāto audumu tranzita
un varbūtējo nodokļu (6. p) nomaksas,
nodrošinājums atmaksājams.

8. Ja muitas likuma 138. p. pielikuma
8. p. noteiktā laikā pārstrādāšanai izdotie
audumi nebūtu tranzitēti, nodrošinājums
ieskaitāms valsts ieņēmumos.

Pamats: muit. lik. 138. p. piel. 11. p.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Meklējamo personu saraksts

Nr. 201.

(1. turpinājums un beigas.)

12648. Michailovs, Vasilijs Fecjdļora
dēls. 25 g. v, pied pie Rēzeknes pilsē-
tas, pilnīga auguma, iegarenu seju,mazu
melnu bārdu, zilas acis, tumšiem ma-
tiem, ģērbies kara mētelī, zābakos, aiz-
sargu krāsas cepure. — Rēzeknes apr.
2. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša 1924. g.
11. jūnija raksts Na 1615 (7-11-25), apv.
uz sod. lik. 51. p. un 589. p. 2. d., 4.
un 5. pkt. un 583. p. 1. pkt., sastāvējis
zem policijas uzraudzības un patvarīgi
atstājis dzīves vietu. — Atrašanas gadī-
jumā ņemt zem policijas uzraudzības,
paziņot meklētājam un Rēzeknes pilsētas
policj-s priekšniekam dēļ Michailova
uzraugāmās lietas nosūtīšanas pec viņa
dzīves vietas, kā ari saukt Michailovu
pie atbildības par izvairīšanos no uzrau-
dzības un patvarīgu dzīves vietas at-
stāšanu.

12649. Medvedevs, Afanasijs Trifona
dēls, dzim. 1901. g., Latyijas_ pavalst-
nieks, dzīvojis Grīvā, G&raiela Na 199,
vidēja auguma, brūnēts, zilām acīm —
Ilūkstes apriņķa priekšnieka 1925. g.
29. janvāra raksts Na 2408/11 (7-11-25),
izsniedzami dažādi dokumenti, atrasti uz
SSSR robežas (pēc ziņām_ M. pārgājis
nelegāli uz SSSR). — Nogādāt meklētajā
rīcībā.

12650. Maksimovs, Aleksandrs Jēkaba
dēls, dzimis 1903. g., pied. pie Slokas
pilsētas, agrāk dzīv. Rīga, Ģertrūdes ielā
Ns 109, dz. 6, Latvijas pase izdota no
Rīgas prefektūras 1924. g. 29. decembrī
zem Na 250439. — Kriminālas pārvaldes
Rīgas nodaļas raksts no 1925. g. 17.
februāra (26-11-25), apvaino's zādzībā. —
Apcietināt.

12651. Madalenko, Jānis-Rudolfs Mār-
tiņa d., agrāk dzīv. Krūzesmuižas stacija
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas apgabal-
tiesas 2. kriminalnodaļas 1925. g.
12. febr. raksts Na 22060 (26-11-25),
1923. g. 29. okt. no Rīgas apgabal-
tiesas 2. kriminalnodaļas uz sod. lik.
475 p pamata sod. ar 5 dienām aresta.
— Paziņot dzīves vietu.

12652. Mironovs, Dāvids Jāņa d,

51 g. v., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Ludzas ielā Na 36, dz 53.—
R gas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
2. febr. raksts Na 85 (26-11-25), sod. no
Rfgas prefekta ar Ls 35,— vai 10 dienām
aresta. — pazinot pref. 3. nodaļai.

12653. Mednis, Kārlis Miķeļa d,,
60 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, sgrak
dzīv. Rīgā, Hospitāļu iela Na 18. —

Rīgas prefektūras 3. nod. 1925. g. 11. febr.
raksts Na 3430 (26-11-25), sod. no Rīgas
prefekta ar Ls 5 vai 2 dienām aresta.
— Paziņot pref 3. nod.

12654. Metuzal, Julianna, agrāk dzīv,
Alsviķu pag, Jāņu muižā (tuvāku ziņu
nav). — Rīgas apgabaltiesas 2. kriminal-
nodaļas 1925. g 10. febr. raksts Na 21976
(26-11-25), 192i. g. 4. nov. no Rīgas
apgabaltiesas 2 kriminalnodaļas uz sod
lik 530. p. pam. sod. ar 300 rubļ. vai
8 dienām aresta. — Paziņot dzīv. vietu.

12655. Majors, Jānis Jāņa d., dzim.
1884. g. 20. jūnijā, pied. pie Rencēnu
pag., Valkas apr., Latvijas iekšzemes
pase izdota no Rīgas prefektūras zem
Ks 138459, pēdējā dzīvesvieta Bulduros,
Rēzeknes prosp. Na 7. — Rīgas apriņķa
priekšnieka 1925. g. 22. janvāra rak&ts
JNb 4483,11 (180/M-24-XI), sod. administra-
tīvā kārtā par atrašanos publiskā vietā
piedzērušā stāvoklī. — Paziņot dzīves
vietu.

12656. Novicki, Krišjāns Kārļa d.,
52 g. v., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Vāveres ielā JSTe 3, dz. 1. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
12. februāra raksts Nš 1044 (26-11-25),
sod. no Rīgas prefekta ar Ls 6.— jeb
2 dienām aresta. — Paziņot pref. 3. nod.

12657. Orlovski, Pavels Katrines d.,
dzimis 1902. g., piederīgs pie Rēzeknes
apriņķa, Viļānu pagasta, agrāk dzīvojis
turpat, pareizticīgs, čigāns, strādnieks,
7. Siguldas kājnieku pulka jaunkareivis. —
4. iecirkņa kara izmeklēšanas tiesneša
1925. g. 11. februāra raksts Na 374
(14-11-25), apvainots uz k. sod. lik. 128. p.
1. d., 133. p. un s. 1. 1903. g izd.
581. p. 1. d. — Apcietināt, ievietot kara
pārmācības iestādē (Rīgā, Citadelē) un
ieskaitīt meklētāja rīcībā.

12658. Pupenis, Antons Antona dēls,
dzimis 1896. g. 2/16 maijā, Rēzeknē,
pierakstīts pie Rēzeknes pilsētas, pēc
nodarbošanās kalējs, polis, Latvijas pa-
valstnieks. — Ārlietu ministrijas admi-
nistratīvi juridiskā departamenta saim-
nieci as un finansu nodaļas raksts
Na M. S. 70-153/02629 (7-II25), aiz-
ņēmies no Latvijas sūtniecības Kaunā
un konsulātā Šauļos, Lit. 20. — S. 2.—
un Ls 18,20. — Piedzīt aizņemto naudu.

12659. Prauliņš, Mārtiņš Pētera d,
33 gadus vecs, piederības vieta nav zi-
nāma. — kīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 30. janvāra raksts Na 1074
(13-11-25), sodīts no Rīgas 12. iec. miert.
uz sod. lik. 276. p. 3. pkt. pamata ar
6 mēnešiem cietuma. — Nogādāt pre-
fektūras 3. nod. rīcībā.

12660. Polican, Filimona Antona m.,
19 gadus veca, piederīga pie Ludzas
apr., Zvirzdines pag., agrāk dzīv. Rīgā,
lielā Ķenguraga ielā Na 3, dz. 11. —
Jaunjelgavas iecirkņa miert. 1925. gada
21. janvāra raksts JSTe 195 (2-II-25), ap-
sūdzēta par zādzību uz sod. lik. — 581. p.
— Paziņot dzīves vietu.

12661. Pētersons, Kārlis Kristapa d.',
dzimis 1888. g., piederīgs pie Rīgas,
agrāk dzīvojis Rīgā, Brīvības ielā Na 7,
dz. 10. — Rīgas policijas 3. iec. pr-ka
1925 g. 2 februāra raksts Na 35584
(13-11-25), par karaklausības likuma ne-
ievērošanu. — Paziņot dzīves vietu.

12662. Reiskarts, Augusts Dāvā d.,
25 g. v., _agrāk dzīv. Mālpils pag. Ande-
rinu mājās — Rīgas apriņķa priekšnieka
2. iecirkņa 1925. g. 29. janvāra raksts
Na 178 (20-11 25), apv. uz sod. 469. p.
I. d. — Paziņot dzīves vietu.

12663. Salenieks, Broņislavs Staņislava
dēls, dzim. 1899. g., pied. un dzīv.
pirms iesaukšanas kara dienestā —
Rēzeknes apr., Varakļānu pag., Arkle-
nieku sādžā, 7. Siguldas kājn. pulka
jaunkareivis, katoļticīgs, latvietis, zem-
kopis. — IV. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša 1925. g 11. februāra raksts
Na 309 (355-23 VII), apv. k. sod. lik.

128. p. 1. d. un 133 p. — Apcietinot,
ievietot kara pārmācības iestādē (Rīgā,
Citadelē) un ieskaitīt meklētāja rīcībā,
par ko paziņot.

12664. Steckij, Timofe's Timoteja d ,
dzim. 1902. g., pied. pie Rēzeknes apr.,
Viļānu m., pirms iesaukšanas dzīv. Vi-
ļānu miestā, Varakļānu ielā N929, kat ļ-
ticīgs, latvietis, kurpnieks, 7. Siguldas
kājn. pulka kareivis. — IV. iec. kara iz-
meklēšanas tiesneša 1925. g. 10. februāra
raksts Na 348 (385-24-XI), apv. k. sod.
lik 128. p. I. d., 129._p., 133. p un
192. p. I. d. — Apcietināt, ievietot kara
pārmācības iestādē (Rīgā, Citaaeh) un
ieskaitīt meklētāja rīcība, par ko paziņot.

12665. Sabonevič, dzim. Bebrīn Anna
Augusta m., agrāk dzīvojis Edinburgā,
Rīgas ielā Na 95 (tuvāku ziņu nav). —
Rīgas apgabaltiesas 2." kriminalnodaļas
1925. g. 10. februāra raksts JVg 21972
(244-23-VI), 1922. g. 11. okt., no Rīgas
apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas uz sod.
lik. 475. p. pam. sod. ar 3 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vieta.

12666. Soloveiciks, Haims Joseļa d.,
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas prefektūras
pasu nodaļas 1925. g. 17. janvāra raksts
JVfs 568 (29-1-25), izvairās no personības
dokumentu nokārtošanas. — Nogādāt
pasu nodaļā.

? 2667. Sunits, Erns's Jāņa d., dzim.
1884 g. 22. jūnijā, pied. pie Valmieras
apr.,\ Puiķeles pag., 1923. g. vasarā un
rudenī dzīvojis Rīgas apr, Ķempu pa-
gastā. — Rīgas apr. 2. iecirkņa miert es-
neša 1925. g. 6. februāra raksts N° 493
(24-11-25), apv uz sod. lik. 581. p.
1. d. p. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā.

12668. Staričenko, Pēteris Jegora d.,
18 g. vecs, pied. pie Ludzas apriņķa,
Posines pagasta, krievs. — Valkas apr.
priekšnieka 1925. g. 10 februāra raksts
Na 3490,1 (26-11-25), sod. administratīvā
kārtā par parādīšanos publiskā vietā pie-
dzērušā stāvoklī ar 10 latiem vai 2 die-
nām aresta. — Paz ņot dzīves vietu.

12669. ZāTts, Paulis Pētera d, 31. g.
vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīv.
Rīgā, Rēveles ielā Na 85, dz. 51. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
11. februāra raksts Na 464 (26 11-25), sod.
no Rīgas prefekta ar 15 latiem. — Pazi-
ņot pref. 3. nodaļai.

12670. Sotčenko, Vladimirs Fedora d.,
34 g. vecs, pied. pie Ludzas apr., Posi-
nes pagasta. — Latgales apgabaltiesas
prokurora 1925. g. 7. februāra raksts
Ko 2823 (26-a-25), ar Latgales apgabal-
tiesas 1924. g. 28. apriļa spriedumu no-
tiesāts uz 4 mēnešiem cietuma. — Apcie-
tināt un ievietot cietumā meklētāja rīcībā.

12671. Zaičevs, Jānis Jāņa d,, 54 g.
vecs, pied. pie Daugavpils apr. Maļī-
novas pagasta. — Latj-sles apgabal-
tiesas Ludzas apr. 3. iec. miertiesneša
1925. g. 10. febr. raksts Na 424
(26-11-25), apv. sod. lik. 262., 530. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

12672. St'nkats, i-udolfs _Mārtiņa d.,
35 g. v-, Lstvijfs pilsonis, pēdējā dzīves
vieta Jelgavas apr., Vilces psg. Kop-
moderniecibā. — Jelgavas apriņķa pr-ka
1925. g. 7. febr. raksts Na 7592/1.
(428-24-XI), sod. administratīvā kārtā. —
Pazinot dzīves vietu.

12673. Šerkovs, Aleksejs, 38 g v,
pied. pie Rīgas pilsētas. — Latgales
apgabaltiesas Ludzas apr. 7. iec mier-
tiesneša 1925 g. 6 febr. raksts Na 352
(24 11-25), apv. uz sod. lik. 581. p. —
Arestēt un nogādāt meklētāja rīcībā.

12674. Tamarkina, Zara Klementija
m., 45 g. veca, pied pie Rīgas pilsētas.
— Rīgas 2. iecirkņa mi ertiesneša 1925 g.
9. janv. raksts Na 1275/24 (121-24-VII1),
apv. uz sod. lik. 207. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12675. Trups, Francis Kazimira d.,
dzim. 1907. g. 30. martā, Vidzmuižas

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1925. g. 13. maitā

Nr. 405.
Pārdēvēju Artilērijas laboratorijas virs-

leitnantu Alfrēdu Ķelle par V. šķiras
kara ierēdni ar izdienu no 1916. gada
1. jūlija.

Pamats: L. R. S. 42. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

Valsts Prezidenta rīkojums
1925. gada 13 martā

Nr. 406.

Atļauju Ārlietu ministrijas preses no-
daļas vadītājam sūtniecības padomniekam
Aliredam B ī 1 m a n i ra un diplomatiski-
konsularā dienesta V. pakāpes 1. sekre-
tāram Herbertam Liepiņām nēsāt
piešķirto pirmām komandiera un otram
kavaliera šķiras Polijas ordeni „Polonia
Restituta*.

Pamats: Not. par āiv. ord. u. c.
god. z 1. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Maksa P« .Valdības Vēstneši* sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:
pat » ""S»8* 1 lats 50 aant.

piesūtot mājā nn pa pasta:
p« l mēnesi 1 lats 80 aant
p« atsevišķu numura: saņemot
n ekspedīcijā - . 6 .
pie atkalpārdevējiem . . . . — . 7 .

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī Na 3. Tel. Ks 9-89
Runas stundas so 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili Na 1. Te!. Na 9-57
Atvērs no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



pag, Maltas-Drupu sādžā, pied. pie Rē-

zeknes apr., Vidzmuižas pag. — Rīgas
apgabaltiesas prokurora 1925 g. 31. janv.
riksis Na 3117 (26-11-25), »pv sod. lik.
51., 583. p. _ 2. pkt. -- Apcietināt un
ieskaitīt meklētāja rīcība

12676. Treimans, Reinholds Jēkaba d.,
43 g v., pied. pie Ludzas epr, Kārsavas
pag. — Latgales apgabala tiesas Ludzas
apr. 3. iec miertiesneša 1925. g. 10. fe-
bruāra raksts No 417 (26I1-25), apv. sod
lik 531. p. un 540. p. — Paziņot dzīves
vietu.

12677. Vainers Hirš, 30 g. v.,_ gara
auguma, noskūtu seju, blonds, ģērbies
pelēkā puskažokā, gdvā pelēka platmale,
drēbes pelēkas, kājās šņorzābaki ar
pelēkām getrām, dzīv. Rīgā, Ģertrūdes
iela Na 47, dz 1. — Rīgas 7. policijas
iecirkņa priekšnieka 1925. g. 4. februāra
telefonograma Na 40 (20-11-25), 1924. g
26. janvārī aizbraucis uz Smilteni un nav
atgriezies. — Paziņot meklētājam.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tiieatāls

Darbvedis A. Zaķis

Meklējamo personu saraksts
Nr, 202.

12678. Aleksans, Vladislavs Lūkasa
dēls, 19 g. v., pied. pie Ludzas apr.,
Viļānu pag, Skandines ciemā. — Lat-
gales apgabaltiesas Ludzas apr. 5. iec
miertiesneša 1925. g. 10. februāra raksts
JA 428 (2-1II-25), uz sod. Ik. 230. p. p,
sod. ar Ls 10,— vai ar 3 dienam aresta.
— Paziņot dzīves vietu.

12679. Adamkovič, Alvīne Jēkaba m.,
35 g. v., piederības vieta nav zināma.—
Cēsu apr. priekšnieka palīga 2. iec.
1925. g. 19 janvāra raksts Na 8157/24
(30-1-25/, viņai izdota no Iršu kolonijas
pagasta valdes Cēsu apr., uz nepietie-
košu dokumentu pamata Latvijas pase
Na 30 no 1920. g. 30. janv. — Pieprasīt
dokument. pie»adījumu par piederību pie
Latvijas, kā ari dzimšanas apliecību un
nosūtit meklētājam.

12680. Anskuls, Ignats Bertvina d.,
dzim. 1878. g, , pied. pie Līvānu miesta
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
raksts no 1925. g. 23. febr. (5-H-25), apv.
piesavināšana, — Ziņot meklētajam.

12681. Avots, Pēters Kārļa d., pied.
pie Cērkstes pag. (Slokenbekas pag),
Tukuma apr., Latvijas iekšzemes pase
Na 271, izd. no Cērkstes pagasta valdes.
— Tukuma apr. priekšnieka 1925. g.
13. febr. raksts Na 90/1 (2-III-25), sod.
par parādīšanos publiskā vieta piedzē-
rušā stāvoklī — Paziņot dzīves vietu.

12682 Apiņš, Andrejs Andreja d.,
47 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Parka ielā Na la, dz. 3 —
Rīgas prefekt. 3. nod, 1925. g. 12. febr.
raksts Na 1042 (27-11-25), sod. no Rīgas
pref. sr Ls 10 vai 5 dienām aresta. —
Paziņot pref 3. ncd.

12683. Amolin, Matilde Pētera m.,
dzim. 1905. g, pied. pie Rīgas pilsētas,
— Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesu.
19>5. g. 9. febr. raksts Na 27 (27-11-25),
apv. sod. lik. 581. p. 2. d. — Paziņot
dzīves vietu.

12684. Aršons, Bencions Miķeļa d.,
35 g. vecs,, pied. pie Rēzeknes pilsētas,
žīds, tirgotājs, maza auguma, melniem
matiem, tumšām acīm, pēdējā dzīves vieta
Rīgā, Matīsa ielā Na 27, dz. 26. — Rīgas
apgabaltiesas 5. iec. izmeklēšanastiesneša
1925. g. 13. februāra raksts Na 613
(27-11-25), apv.hr. sod. lik. 440. p. —
Aizturēt un nogādāt meklētāja rīcībā.

12685. Borovič, Jānis Kārļa d., 39 g.
vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīv.
Tirzas dzelzsceļa stacijā. — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1925. g. 11. februāra
raksts Na 63 (26-11-25), sod. no Rīgas
prefekta ar 20 laJem vai 7 dienām
aresta. — Paziņot pref. 3. nodaļai

12686 Barkovski, Voiciks Jāzepa d.,
dzim. 1890. g., pied. pie Daugavpils
apriņķa, Liksnas pagasta. — Latgales
apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas 1925. g
10. februāra raksts Na 3704 (26-11-25), apv.
sod. lik. 469. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

12687. Bierands, Pēteris Kriša d.,
dzim. 1868. g, Latvijas pilsonis, pēdējā
dzīves vieta Aizpttē, Boju ielā Na 23. —
Liepājas prefekta 1925. g. 16. februāra
raksts Na 459 II (27-II 25), dēļ lēmuma
no .924. g. 8 decembra Na 3395 II —
par piedzeršanos, izpildīšanu. — Paziņot
dzīves vietu.

12688. Baker, Khra Jāņa m., dzim.
1900. g., Vācijas pavalstniece, pēdējā
dzīves vieta Jelgavā, Pasta ielā Na 38.—
Jelgavas apriņķa priekšnieka 1925. g.

13. februāra raksts JA 7103/1-24 (27-11-25),
sodīta administratīvā kārtā. — Paziņot
dzīves vietu

12689. Bērziņš, Zigfrīds Jāņa d , dzim.
1901. g. 10. maijā, Reņģes pag, Kuldī-
gas apr., pase izdota no Reņģes pagasta
valdes zem Ne 181. — Jelgavas apriņķa
priekšnieka palīcra 2. iec. 1925 g. 11. fe-
bruāra raksts Na 470 (27-11-25), apvai-
nots mantu piesavināšanā. — Paziņot
dzīves vietu.

12690. Bērziņš, Zigfrīds Jāņa d., dzim.
1901. g., Latvijas pilsonis, bez noteiktas

dzīves vietas. — Jelgavas apriņķa priekš-
nieka 1925 g 13 februāra raksts Ka 1140
(27-11-25), sodīts administratīvā kārtā. —
Paziņot dzīves vietu

12691. Brauns, Vilhelms Jēkaba ' d.,
dzim. 1893. g., dzīv. agrāk Kr. Barona
ielā Na 37, dz 20. — Rīgas policijas
3. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 14. febr
raksts Na 3170 (27-11-25), par ksravī u
noteikumu neievērošanu — Paziņot
dzīves vietu.

12692; Bidsit, Zelma Kārļa m., 22 g.
veca, pied. pie Blomu pag, Cēsu apr.
— Rfgas apriņķa" 2. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 11. febr. raksts JA 527
(27-11-25), sod. lik. 581. p. ,1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

12693. Bērziņš, Voldemārs Antona d,
dzim 1905. g 12 dec, pied pie
Vestienas pag, agrāk dzīv. Rīgā, Marijas
ielā Na 49, Latvijas pase izdota 1923. g
8. maijā no Madonas iec. policijas
priekšnieka zem Na 89. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka raksts
1925. g. 26. febr. (5-III-25), apv. piesa-
vināšanā. — Apcietināt.

12694. Bojarunec, Francis Franča d.,
41 gadus vecs, piederīgs pe Rīgas. —
Rīgas 2. iec. miertiesu. i925 g. 18. fe-
bruāra raksts Na 1123/24 (5-III-25). apv.
sod. lik. 262. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

12695. Boločko, Josifs Josifa d.,
18 gadus veca, Latvijas pilsonis — Rīgas
2 iecirkņa miertiesn. 1925. g. 18. februāra
raksts Ne 130 (5-III-25), aovain sod lik.
581. p 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

12696. Bērziņ, Marija Annas m.,
dzim. 1898 g, luterticīga, neprecējusies,
prostituēta, Latvijas pavalstniece, agri.k
dzīvojusi lielā Lāču ielā Na 18, dz. 31. —
Rīgas 8. iec, miertiesn. 1925 gada
12. februāra raksts Na 100 (5-III-25), ap-
vainota uz sod. lik. 528. p. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

I2b9/. tsuks, Ernsts Brenča d., a?m.
24 gadus vecs, piederīgs pie Kuldīgas
apr., Rendes pag. — Kriminālās pār-
valdes Rīgas nodaļa* or-ka 1925. gada
2. marta raksts (5-1II-25), apvainots zā-
dzība. — Apcietināt.

12698. Belicki, Mehnija Vilhelma m.,
agrāk dzīvojusi Varkļanu pagasta Tropu
ciemā (tuvāku ziņu nav). — Rēzeknes
apriņķa priekšnieka 1925 g. 20 janvāra
raksts Na 2817 (5-II-25), sodīta admi-
nistratīvā kārtā. — Paziņot dzīves vietu.

12699. Beškins, Zamuels Leiba d.,
apmēram 42 g. vecs, piederīgs pie
Daugavpils pilsētas, agrāk dzīvojis Dau
gavpilī, Šilderu ielā Na 46. — Daugav-
pils apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 31. janvāra raksts Na 449/Kr.
(13 11-25), apvainots sod. lik. 138. p. —
Paziņot meklētājam.

12700. Brīvers, Pēteris Jāņa d , dzimis
1903. g., piederīgs pie Ludzas apriņķa
Zaļmuižas pagasta, agrāk dzīvojis turpat,
Smilktinu ciema. Vidzemes artilērijas
pulka kareivis. — Rīgas pilsētas koman-
danta palīga 1925. g 19 februāra raksts
Na 924 (5-III-25), bijis atvaļināts līdz
1925. g. 10. februārim, bet vēl nav at-
griezies. — Arestēt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā.

12701. Baranovs, Jevdokims Sergeja
d., 45 g. v , krievs, pareizticīgs, precējies,
pied. pie Višgorodas pag., Ludzas apr.,
agrāk dzīv. Maskavas ielā JA 108, dz. 13.
— Rīgas 8. iec. miertiesneša 1925. g.
16. februāra raksts Na 92 (5-III-25), apv.
uz sod. lik. 581. p. 2. d. p. — Apcietina!
un nogādāt meklētāja rīcībā.

12702. Bediks, Andrejs Miķeļa d.,
dzim. 1871. g. 14. jūlijā, latvietis, luter-
ticīgs, neprecējies, pied pie Rīgas apr.,
Katlakalna pag., agrāk dzīv. Rīgā,
Vitebskas ielā Ne 35, dz. 5. — Rīgas
8. iec. miertiesneša 1925. g. 12. februāra
nksts JA 133 (5-III 25), apv. uz sod. lik.
581. p. 1. d. p. — Apcietināt un no-
gādāt meklētāja rīcībā.

12703. Baumans, Kārlis Jāņa d., apm.
30 g. v., dzīvojis Cēsu apr., Lenču pag.,
Lukstiņu mājās, gara auguma, tumšu
seju, pase JA 5230 izdota no Cēsu pil-
sētas policras. — Valmieras apr. priekšu

Sr ?nJ* lec> 1925- g- 21. februāra raksts
JA 595 (5-111-25), izbēdzis, apvtiuots
zādzībā. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā

12704. Cebolts, Andrejs Jēkaba d.,
jg- v., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Marijas ielā JA 8 a, dz. 2. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
2. febr. raksts JA 1292 (28 11-25), sod.
no Rīgas prefekta ar Ls 6,— vai
2 dienām aresta. — Paziņot pref.
3. nodaļai

12705 Černovski, Konstantins Alek-
sandra d., 41 g. v. — Latgales apgabal-
tiesas Daugavpils apr. 6 iec miertiesn.
1925. g. 9. febr. raksts JA 616 (2-III-25),

uz sod. lik. 530. p. sod. ar Ls 10,- vai
3 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

12706. Čiblis, Kazimirs Ādama d.,
apm. 32 g. v., Lietavas pavalstnieks,
pedeja dzīves vieta Staro-Dorišče ciemā,
Kurciema pag. Ilūkstes apr. — Latvijas
tiesu palātas kriminaldepartamenta
1925. g. 12. febr. raksts JA 1558

(28-11-25), apv. sod. lik 49, 453, p. —
Apcietināt un ieskaitīt tiesu palātas
rīcībā.

12707. Dauge, Fricis Kārļa d., dzm.
1886. g., Latvijas pilsonis, pedejā dzīves
vieta Sasmaka, Talsu ielā Na 8. — Jel-
gavas apriņķa priekšnieka 1925, g. 10.
februāra raksts JA 291 (2-III-25), sodīts
administratīvā kārta. — Faziņot dzīves
vietu.

12708. Dāvid, Ida Pētera m., 27 g.
veca. pied. pied. pie Sarkanmuižas pag.,
pēdējā dzīves vieta Rīgā, Lāčplēša ielā
JA 53, dz. 24. — Rīgas 13. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 9. februāra raksts JA70
(27-11-25), apv. sod. lik. 528. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

1270J. Eks, Jānis Jāņa d., 36 g. v.,
Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīv. Rīgā,
Aptieku ielā Ne 38, dz. 11. — Rīgas
prefektūras III. nodaļas 1925. g. 10 febr.
raksts JA 10860 (28-11-25), sod. no Rīgas
prefekta ar Ls 15,—. — Paziņot pref.
III. nodaļai

^12710. Evel, Kristīne Pētera m , 48 g.
veca, Latvijas pilsone, pied. pie Val-
mieras apr., Ķieģtlu pag., agrāk dzīv.
Rīgā, Pokrova ielā JA 11, dz 18. —
Rīgas apgabaltiesas 2 kriminalnodaļas
1925.g. 11. febr. raksts JA22009 (28-11-25),
1921 g 21. sept. no Rīgas apgabaltiesas
2. kriminalnodaļas uz scd lik 581. p.
1. d pamata sod. ar 7 mēnešiem ciet,

no kuriem vēl jāizcieš 3 mēneši. — Ap-
cietināt un paziņot meklētājam.

12711. Ērmans, Augusts Dāvida d.,
22 g. vecs, pied. pie Jelgavas apr. Nau-
dītes pag., agr. dzīv. hīgā, Stabu ielā
JA 2, dz. 2. — Rīgas 13. iec. miertiesn.
1925 g. 17. febr. raksts JA 124 (5-III-25),

apv. uz sod. lik. 274. p. 1. d p. — Ap-
cietināt un ieskaitīt meklētāja rīcībā.

12712. Fedorovs, Afanasijs Fedora d,
23 g. vecs, agrāk dzīv. Sakstigales pag.,
Mortišku ciemā. — Rēzeknes apriņķa
prie-šn. 1925. g 20. janv. rakstsJA41U2
(5-II-25), sod. administratīvā kārtā. —
Paziņot dzīves vietu.

12713. Feodorovs, Jānis Pētera dēls,
57 g. v., pied. pie Jelgavas pilsētas, pē-
dējā laikā dzīvojis Rūjienā un Valmierā
(tuvāku ziņu nav). — Valmieras apriņķa
priekšnieka 1925. g. 16. februāra raksts
JA 8024 (28-11-25), sod. ar meklētāju lē-
mumu no 1924. g. 9. sept JA 9136, par
žūpību ar Ls 30,— vai 10 dienam aresta.
— Paziņot dzives vietu.

12714. Feodorovs, Filips Ābrama d.
(tuvāku ziņu nav). — Jaunjelgavas iec.
miertiesneša 1925. g. 10. februāra raksts
JA 443 (5-III-25), apv. sod. lik. 51. p.
un 581. p. 1. d. p. — Pazīņot dzīves
vietu.

12715: Feodorovs, Safons Jemeljana
dēls (tuvāku ziņu nav). — Jaunjelgavas
iecirkņa miertiesneša 1925. g. 10. febr.
raksts JA 443 (5-III-25), apv. sod. lik.
51. p. un 581. p. 1. d. p. — Pazņot
dzīves vietu.

12716. Freimans, Jānis Indriķa dēls,

28 g. vecs, pied. pie Talsu apr., Aiz-
putes apriņķa. — Latgales apgabaltiesas
prokurora 1925. g. 12. februāra raksts
Ne 3429 (83 24-V), ar tiesu palātas
1924. g. 31. maija spriedumu notiesāts
uz 1 gadu cietumā, ieskaitot 5 mēnešus
iepriekšējā apcietinājumā.

^
— Apcietināt

un ievietot cietumā meklētāja rīcība.
12717. Gel farbs, Genochs Vulfad,

32 g vecs, Polijas pavalstnieks, tirgotājs,
agrāk dzīv. Daugavpili. — Latgales ap-
gabaltiesas Daugavpils apr. 2. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 14. februāra raksts
JA 1174 (2-III-25), apv.sod. lik. 475. p. —
Paziņot dzīves vietu.

12718. Gromovs, Ivanš Jēkaba dēk39 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Zaķa sala, Salas ie'ā JA 2, dz. f
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925 ^~
14. febiuara raksts JA 14359 (2-III-25)
sod. no prefekta ar 10 latiem vai 3 dj e.nām aresta. — Paziņot pref 3. nodaļai"

12719. Gorsanova, Tatjana Ignata m
*

31 g. veca, agrāk dzīvojusi Rīgā, Daugav'
pils ielā JA 12, dz. 1.1. _

RēzeKnes
apriņķa priekšnieka 1925. g. 20. janv ra
raksts JA 3036 (5-II-25), sodīta ādmini!
strativā kārta. — Paziņot dzīves vietu.

12720. Grinfeldt, Marija Oto meita
42 g. veca, piederīga pie Talsu apri ņķa'Kandavas pagasta. — Rīgas pilsētas
1. iecirkņa miertiesneša 1925. g 9 [e
bruara raksts JA 109 (28-11-25), apvainota
akc. sod. lik 46. p. — Paziņot dzīves
vietu.

12721. Gribuška, Jānis Jēkaba d
31 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
czīvojis Rīgā, Riupes ielā JA10,

dz.4.__
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925 g
10. februāra raksts JA 14195 (28 II 25)
sodīts no_ Rīgas prefekta ar Ls 20,- "
vai 7 dienām aresta, t-* -.. Paziņot pre-
fektūras 3. nodaļai.

12722. Genjušs, Ādams Vikentija d.
48 g v., Polijas pavalstnieks, agrāk dzī-
vojis Rīgā, Tērbatas ielā JA 20, dz. 3.—
Rīgas apgabal iesas 2. kriminalnodsļas
1925. g. 11. februāra raksts JA 22015
(28 II 25), 1921. g. 12. okt. no Rīgas
apgabaltiesās 2. kriminalnodaļas uz sodu
lik. 591. p. 3. pkt. pamata sodīts ar pie-
ciem tcēnešiem cietuma. — Apcietināt
un paziņot meklētājam.

12723 Hoiova, dzim. Potapova, atr.
Ivanova, Feofanija Jāņa m, dzim, 1885 g.
3. martā, Rīgā, agrāk dzīv. Daugavpils
ielā JA 1 — Rīgas 4. iecirkņa mierties-
neša 1925. g li. februāra raksts JA 1440
(27-11-25), apv. sodu lik. 138. p. un528.p.
— Paziņot dzīves vietu.

12724. Inde, Aleksandrs Augusta d.,
dzim. It03 g. 12. jūnijā, pied. pie Drei-
liņu pag. Rīgas apr., pamaza auguma,
bālu seju, gaiši mati, ģērbies tumši pelēkā
mētelī, zilā cepurē, zaļi-pelēks - spoita
krekls mugurā. — Centrālās krimināl-
policijas kriminālās pārvaldes raksts no
1925. g. 12. februāra (2-III 25), nozudis.
— Paziņot dzīves vietu.

12725. Jansons, Arturs Anša ā.,22g.
v., pied. pie Talsu apr-, Vatgales pag,
agiāk dziv. Katoļu ielā. JA 58, dz. 69.
— Rīgas pilsētas 3. iec. miertiesneša
1925. g. 16. februāra raksts JA 1351 24
(2-IH 25), apv. uz tod.lik.231. p. l.pkt
— Paziņot dzīves vietu.

12726. Kručif, Antons Marijas d.,
dzim. 1906 g. 10. maijā, Latvijas pilsonis,
agrāk dziv. Rīgā, Rēveles ielā Na 53,
Latvijas pase izdota 1924. g. 21. jūlijā
zem JA 121993. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas raksts no 1925. g. 23 fe-
bruāra (5-111-25', apv. piesavināšanā. —
Apcietināt.

12727. Kalniņš, Voldemārs Kārļa d.,
30 g. v., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Parka ielā JA 1 a, dz. 19. -
Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1925. g.
21 febr. raksts JA 12477/24. (5-1II-25),
sod no Rīgas prefekta er Ls 6,— vai
2 dienām aresta. — Paziņot pref.
3. nodaļai.

12728. Krekmans, Rūdolfs Pētera d,
dzim. 1901. g., pied. pie Dreiliņu pag,
Rīgas apriņķa. — Rīgas 2. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 18. febr. raksts
JA 1273/24. (5-11-25), apv. sod. lik-
262. p. — Paziņot dzīves vietu.

12729. Krucik, Emilija Pāvila m-,
Latvijas pavalstniece, agrāk dzīv. RIgā>
Krasta ielā JA 65, dz. 2 (tuvāku zintf
nav). — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 31. janv. raksts JA 14064/24.
(5 III-25) , sod. no Rīgas prefekta ar
Ls 15,—. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

12730. Kazilionis, Kazimirs Kazirni»
d., 51 gadu vecs, Lietuvas pilsonis, agrā»
dzīvojis Rīgā, Kalugas ielā JA 16, dz. 9>
— Rīgas apgabaltiesas 2. k'iminalnodaļas
1925. g. 10. februāra takstsJA219'(28-11-25). 1921. g. 19. janvārī no RīgaS
apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas sodīt'
uz iod. lik. 149. p. 1. d. pamata ar
vienu nedēļu aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

12731. Kleins, Faiva Leiba d., 56 g-

vecs, piederīgs pie Valkas apr., _ JaU .]
laļcenes pag., agrāk dzīvojis Ope, D'
navu ielā JA 24. — Rīgas apgabaltiesas
2. kriminalnodaļas 1925. g. 11. febniaj»
raksts JA_ 22016 (28-11-25), 1921. g*Q?
12. maija no Rīgas apgabaltiesas 2. kri-
minalnodaļas sodīts uz sod. lik. 581. r
1. d. pamata ar 4 mēnešiem cietuma"
Apcietināt un ziņot meklētājam.



12736. Krger, Milda Mārtiņa meita,

20 g. veca, piederīga pie Irlavas apg.;
Tukuma aprņķa, Latvijas pavalstniece,
latviete, luterticīga. — Kriminālās pār-

valdes Jelgavas nodaļas 1925. g. 16. fe-
bruāra raks's JA 19-2 (27-11-25), nozu-
di.

_ paziņot dzīves vietu.

12737 Kozlovski, Broņislava Ustina
meita, 29 g. veca, Polijas pavalstniece,
agrāk dzīvojusi Rīgā, Jēkabpils ielā JA 9,
4z 41-a. — Rīgas prefektūras 3. no-
daļas 1925. g. 16 februāra raksts JA 6109
(Ž7-II-25), sodīta no Rīgas prefekta ar
Ls 10,— vai 2 dienām aresta. — Pa-
ziņot prefektūras 3. nodaļai.

12738. Kaganovičs, Mendels Abjama
Leiba d, 22 g. vecs, iekšlietu ministrijas
pasu nodaļas cērt fikats JA 661. — Emi-
grantu un bēgļu nodaļas 1925. g.
16. iebruara raksts JA 120^79 (28-11-25),
patvarīgi atstājis valsts emigrantu namu.—
Nodot viņu meklētāja rīcībā.

12739. Logins, Broņislavs Bernarda
dēls, vecums nav zināms, pied. pie

19799 Kažus, Viktors Vikentija d.,

J gadus vecs, agrāk dzīvojisi Viļānu

% Skujenieku ciema. — Rēzeknes
P nr-ka 1925. g- 20. janvāra raksts
i^'1543 (5-H-25), sodīts administratīva
]ļ,X _. aziņot dzīves vietu.

12733 Kudrjavcevs , Maksims Mak-

Ja dēls, 55 g. v agrāk dzīvojis Ro-
"muižas pag, Ivaskii, ciemā. - Re-

tnes apr. priekšnieka 1925. g. 20. jan-
?i raksts JA 3824 (5-11-25), sod. admi-
cistrativā kārtā. — Paziņot dzīves vietu

12734- Krūmiņš, Jānis Kriša d., 40 g.
s Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīvo-

jisJelgavas apr., Salienieku pag., Jaun-
mins — Rīgas prefektūras 3. nodaļas

1925 B- 13- ianvara raksts n- 9650

(19-11-25), scd no Rīgas prefekta ar
S 5 vai 1 dienu aresta. — Paziņot

nref '3 nodaļai.
12735. Kovaļevs S velijs Konstantīna

dēls 25
*

g v, piederīgs un pastāvīga

dzīves vieta Rēzeknes apr. Silajāņu pag.
_ Daugavpils apr. priekšnieka lēmums
M, 1668III/553 no i924. g. 15. maija
(344-24-XI i, sod. administratīvā kārta ar
ļ^ ļ0ļ_ vai 5 dienām aresta par pa-
rādīšanos dzērumā. — Izpildīt lēmumu
un paziņot meklētājam.

Ludzas apr., Viļakas p.Koslovas ciema. —
Ludzas apriņķa 5. iecirkņa miertiesneša
1925. g. ' 23. janvāra raksts JA 235

(4-11-25), ar spriedumu no 1924. gada
23. maija uz sod. lik. 624. p. p. sod ai
5 latiem vai 2 dienām aresta. — Izpildīt
lēmumu un ziņot miertiesnesim.

12740. Launerts, Alberts Ādolfa dēls,
vecums nav zināms, bii. Krievijas pa-
valstnieks, agrāk dzīv. Rīgā, Sapieru ielā
N° 1a, dz. 26. — Rīgas prefektūras
5. nodaļas vizi galda 1925. g. 10, febr.
raksts JA 252 V (17-1125), jāmaksā vizas
nodoklis par nodzīvoto laiku 19 lati. —
Paziņot pref. vizu galdam.

12741. Lācis, Augusts Gustava dēls,
dzim. 1904. g 31. maijā, Latvijas (Drei-
ļip pag.) pilsonis, pēdējā dzīves vieta
Liepājā, Huzaru ielā JA 29. — Liepājas
Prefekta 1925. g 16. februāra raksts
j« 459,11 (2711-25), patvarīgi atstājis
n ves vietu, kā sastāvošs zem policijas
uzraudzības, zem kuras nolikts uz Liepā-
ļas iec izmei Iešanas tiesneša 1924. g.
w: decembra lēmuma pamata, kā ap-
ļjmots uz sod. lik. 102. p. 1. d. —
Ņemams zem polici'as uzraudzības un
Paziņojama dzīves vieta.

1-2742. Lesin, Karlīne Pētera m., 50
gadus veca, Latvijas pavaltniece, agrākQzv. Rīgā, Katoļu ielā JA 28, dz. 51 —
"gM prefektūras III. rodaļas ? 1925. g.
'Iebruara raksts JA 12181 (27-11-25),

7,.° Rīgas prefekta ar Ls 15— jeb

nodaļaT areSta> "~ Paziņ0t Prd ' '"

40 9 3' ^edevs i Jefims Jeremija d.,
d?ī d'' L-alvi Jpavalstnieks, agrākv. Kezeknes apr, Siljāņu pag , Skan-
da» , ma- ~ ^as prefektūras III. no-
A !25' £ 12. februar* raksts

^
5 5/24 (27.IU25 sQd_ ^ Rigas^icKta ar Ls 35— jeb 7 dienām aresta.

1274i90* pref- 1IL nodal ai-
1923 ^oganovskij, Osīps Pctera d.,
% n

g" \ * Kārsavas miestā (tuvāku
Lud za??" r LatSa)es apgabaltiesas
10 fpu a Pr- 3- iec. miertiesneša 1925. g

ūZ'rP raksts N- A2i C27'11"25)' aPv-
viet u 251, P- ~ Paziņot dzīves

22 g
4

V
5 ' Makuševa , Anna Stepana m ,

Ma&naii«
piel -. pie Llvānu PSasta -

11 fPkas iea Policijas priekšnieka 1925 e.
1924

tua
/.raksts Wfc 3098 (27 II 25),

di s č1 3t JulijS nezināmā kārta nozu-
vaudonas-Odzienas pagasta un

tagad uzturas bez kādiem dokumentiem
un ka domājams, nodarbojas ar dažādu
noziedzību pastrādāšanu. — Pazinot dzī-
ves vietu.

Iii746. Mičunas, Pēteris Pētera d.,
15 g. v, piederīgie dzīvo Daugavpili,
maza auguma, ģīmis iegarens, acis zilas,
mati un uzacis gaiši, uzņemts kolonijā
uz Daugavpils apr. 2. ^ec,, miertiesneša
1&21 g. 25. jūlija spriedumu. — Iekš-
lietu ministrijas nepilngad'go zemkopī-
bas un amatniecības kolonijas direktora
1925. g. 27. lanvara raksts Na 1339
(2811-25), 1925. g. 24. janvārī izdedzis
to kolonijas. — Ievietot a.pakaļ kolo-
nijā.

12747. Meijersons, Sorls-Bers Arona
d., 33 g. vecs, agrāk dzīv. Rēzeknē,
Janopoles ielā JA 3. — Rēzeknes apr.
priekšu. 1925. g. 20. janv. raksts JA 4263
(5-1125), sod. administraL kārtā. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12748. Melbards, Jānis Jēkaba d.,
pied. pie Naukšēnu pag, Valmieras apr ,
agrāk dzīv. Rīgā, Valtera ielā JA 10,
dz. 2, (tuvāku ziņu nav). — Talsu iec
miertiesneša 1925. g. 13 febr. raksts
JA 151 (87 24-X), apv. uz sod. lik. 262
p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu

12749. Minsk, Gēna Morducha m,
29 g veca, pied. pie Daugavpils, agr.
dzīv. Daugavpilī. — Latgales apgabal-
tiesas Daugavpils ar. 2. iec. miertiesn.
1925. g 14. febr raksts JA 96 3 (2711-25),
apv. uz sod lik 138. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12750. Mazaloks, Ivans Marka d.,
apm. 52 g. v., krievs, pied. pie Kaunatas
pag , Rēzeknes apr., agrāk dziv. Rēzeknē,
Muižnieku ielā JA 48. — Latgales ap-
gabala tiesas Rēzeknes apr. 1. iec.
miertiesneša 1925. g. 13. februāra raksts
JA 712 (27-11-25), apv. uz akc. lik. 40. p.
— Paziņot dzīves vietu.

12751. Markelovs, Fedots Pētera d,
44 g. v, pied. pie Izvoltes pag., Daugav-
pils apr., agrāk dzīv. turpat. — Latgales
apgabala tiesas Daugavpils apr. 2. iec.
miertiesneša 1925. g. 14. febru?ra raksts
JA 513 <27-II-25) apv. az sod. lik.
262. p. 2. d. 530. p. 475. p. un 139. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

12752. Osipovs, Aleksandrs Jēzupa d,,
20 g. v., agrāk dzīv. Makašānu pag.,
1. Garanču sādžā. — Rēzeknes apr.
priekšnieka 1925. g. 20. janvāra raksts
JA 1462 (5-11-25), sod. administratīvā
kārtā. — Paziņot dzīves vietu.

12753. Ozols, Matīss Mārtiņa d.,
52 g v., latvietis, luterticīgs, tējnicas
īpašnieks, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dziv. Rīgā, lielā Maskavas ielā JA 140.
— Rfgas 8. iec. miertiesneša 1925. g.
16. febr. raksts JA 66 (5-III-25), aov.
akc. sod. lik. 38. p. 2. p. 46. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12754. Punovskij, Jānis Jāņa d.,
18 g. v., pied. pie Saukas pagasta. —
Madonas iec. policijas priekšnieka
1925. g. 11. febr. raksts JA 3098
127-11-25) 1924. g. 13. jul. nezināmā
kārtā nozudis no Ļaudones - Odzienes
pagasta un tagad uzturas bez kādiem
dokumentiem, un kā domājams, nodar-
bojas ar dažādu noziedzību pastrādā-
šanu. — Paziņot dzīves vietu.

12755. Polačeks, Ļevs, 16 g. v., Po-
lijas pavalstnieks, agrāk dziv. Jūrmalā,
Jūras ielā JA 26 — Rīgas prefektūras
3 nodaļas 1925. g 10. febr. raksts
JA 616 (27 II 25), sod. no Rīgas prefekta
ar Ls 5,— vai 1 dienu aresta, piedzenot
uzturas vizu Ls 14,—. — Paziņot pref.
3 nodajai.

(Turpmāk vēl.)

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

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Pavēle J*J? 14.

Līdzšinējo kredita departamenta kredita nodaļas
revidenta vietnieku PēteriP e t e r s 0 n u apstiprinu
par revidentu ar algu pec VII. amatu kategorijas,
skaitot no š. g. 1. marta.

Rīgā, 1925. g. 10. martā.

Finansu ministrs J. Blumbergs.
*

Rīkojums Ms 64.
Saskaņā ar 1§23. g. 23. aprīļa likuma 6. pantu

ieceļu par vietējas (pagasta) zemes vērtēšanas
komisijas priekšsēdētāju zemes vērtēšanas daļas
virstaksatoru Žani Strjupmani Jelgavas ap-
riņķa Ozolnieku pagasta.

Rīgā, 1925. g. 12. martā.
Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t &

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1925. g. 12. martā ;.

1. Pieņem instrukciju akciju un paju
sabiedrību likvidācijas komisijām un no-
lemj to izsludināt pārvaldes kārtībā.

2. Atsvabina no amata, uz pa?a lū-
gumu, miertiesnesi pie Latgales apgabal-
tiesas Nikolaju L i e 1 m e ž u.

3. Apspriež tekošas darbības jautā-
jumus.

Rīga
Latvijas Sarkanā krusta

biedrības
pilna gada sapulce notiks š.g. 31. martā
pulksten 7 vakarā, Sarkanā krusta birojā,
Skolas ielā 1, ar sekošu dienas kārtību
1. Sapulces darb nieku vēlēšanas 2. Gal-
venās valdes pārskats par 1924. g. un
revzijas komisijas ziņojums 3 Turpmākā
darbība. 4. Vēlēšanas. 5. Jautājumi un
priekšlikumi, saskaņā ar statūtu § 28.

Latvijas Sarkanā krusta
galvenā valde.

Latvijas bibliotekāru biedrības
valde sasauks pilsētas bibliotekāru kon-
ferenci, š. g. 22. martā, pulksten 10 no
rīta I. Rīgas pilsētas bibliotēkā, Ģertrūdes
ie'ā JA 19/21.

Dienas kārtība: 1. Atklāšana
2. Konferences amata personu vēlēšanas.
3. Bibliotēku stāvoklis Latvijas pilsētās.
(Ref_ V. Caune ) 4. Bibliotēku stāvoklis
kīgā. (Ref. J. Missiņš un koref. T. Lī-
ventā's.) 5. Kā nostādītas pilsētas biblio-
tēkas citās zemēs. (Ref. E. Libbert.)
6. Kā būtu nostādamas pilsētas biblio-
tēkas Latvijā. (Ref T. Līventāls ) 7. Da-
žādi priekšlikumi.

Konferencē ņemt dalību uzaicināti pil-
sēta* bibliotekāri un izglītības nodaļu
pārstāvji no visām pilsētām ar balss
tiesību. Pārtraukuma laikā apskatīs
Rīgas centrālo bibliotēku un bērnu draugu
b edrības bibliotēku. Vakarā pie tējas
glāzes ziņojumi no vietām. Piedalīšanās
maksa 2 lati.

Māksla

Dailes teātrī vakar kā novitāti izrā-
dīja Tristana Bernara vieglo joku .Mazā
kafejnīca", kur redzam Parizes uz-
dzīvotāju aprindu zīmīgus eksemplārus
ar viņiem sekojošām un ap viņiem jū-
kcsošām sievietēm, kuras nesēj, nepļauj
un ari cita neko nestrādā, bet tomēr ap-
ģērbtas jaukāki nekā Zālamans visā savā
godībā. Pirmā cēlienā daudz as-
prātīgu vārdu un situāciju, kas skatī-
tājam sagādā priecīgi veselīgus smieklus.
Bet vēlāk autors savā asprātību virknē
atslābst un tam jāķeras pie fokstrotiem
un citiem tamlīdzīgiem ņo ārienes lugā
it kā vilkšus ievilktiem līdzekļiem, lai
pildītu tukšumu.

Izrāde, kā jau aizvien Dailes teātrī, ari
šoreiz bija spīdoši ierīkota un smalki
noskaņota visos sīkumos. Visa gabala
centrālā figūra ir restorāna sulainis
Albērs, kuru apbrīnojami jatki tēloja
Arveds Michelsons. Tiešām var
teikt: visās raibu raibajās situācijās viņš
kā dzīvot dzīvoja. Bet ari Jānis
Marsietis padumjā, pakurlā izdzīves
kārā veča lomā bija visai patiess un
dzīvs. Tāpat ļoti savās vietās bija
Gustavs Žibalts,' Paula Balt-
ābol, Emilija Viestur un citi.

Publikai joku un asprātību bagātais
gabals tiktin patika. —J—

Nacionālaisteatrs.Piektdien, 13. martā,
pulksten 7/2 vaka fā Annas Brigader
spilgtā komēdija .Sievu kari ar
Belcebulu". Sestdien, 14. martā
pulksten 7Va vakarā Dimā populārā
drāma .Kameliju da-ma". Svēt-
dien, 15. martā, pulksten 2 dienā Šekspira
komēdija .Spītnieces precības.
Pulks'.en 7Va vakarā Etjtna Reija .Skai-
stas sievietes". Pirmdien, 16. martā,
Jāņa Oša jubilejā L. Andrejeva „T a s,
kufu pliķē", ar jubilāru titula lomā.
B letes dabūjamas.

Dailes teatrs. Piektdien, 13 martā,
pulksten 1/a8 vakarā, .Mazā kafej-
nīca" . Sestdien, 14 martā, pulksten
V28 vakarā, .Dantons". Svētdien,
15. martā, pulksten 2 dienā par strād-
nieku izrādes cenām ,T r I n e s grēki",

un pulksten V28 vakarā .Mazā ka-
fejnīca". Otrdien, 17. martā, pulksten
V28 vakarā, .Mazā k a f e j n i c a".

Tirdzniecība un rūpniecība.

Prāgas paraugu preču izstāde,
Prāgas X! paraugu preču izstāde no-

tiks no š. g. 22. līdz 29. martam. Pa-
vasaras izstādē pavisam piedalīsies 2168,
kā ārzemju, tā ari iekšzemju firmas ar
laukuma lielumu — 21.337 kv. metr.

Čechoslovaķijas tekstila, stikla-porce-
lana un keramiskas preces, galantērijas,
lauksaimniecības un citas mašinas, mūzi-
kas instrumenti ir visur joti iecienītas un
atrod daudz noņēmēju.

Latvijas tirgotājiem un rūpniekiem,
kuri vēlētos apmeklēt šo izstādi, ietei-
cams, iegādāties par Ls 3,— leģitimā-
cijas kartiņas, kuras uzrādot Čechoslo-
vaķijas dzelzsceļiem, pasažieru tarifs
tiks pazemināts par 33°/o > iebraukšanas
viza izsniedzama par velti (gratis).

Visas tuvākas ziņas un leģitimācijas
kartiņas dabūjamas Čechoslovaķijas kon-
sulātā Rīgā, Strēlnieku ielā JA 9, dz. 3,
katru dienu no 9 līdz 1.

KURSI

Ķīļu bltīt, 1925. gada 13. martā.

D ev i te?:
1 Amerikas dolāra .... 5,175 — 5,20
i Anglijas mārciņa .... 24,76 — 24,88
100 Francijas franka . . . 26,30 — 2680
100 Be|ģijas franka .... 25,90 — 26,40
100 Šveices franka .... 99,40 — 100 40
100 Itālijas liru 20,80 — 21 20
100 Zviedrijas kronu . . . 138,95 — 140,35
100 Norvēģijas kronu . . . 78,60 — 80.20
100 Dānijas krona .... 52,55 — 94,40
100 Čechoslovaķijas krona . 15,20 — 15/0
100 Holandes guldeņa . . . 205,95 — 2C8 .00
100 Vācijas marku .... 122,00 — 12500
500 Somijas marku .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marka , , . 1,35 — 1,40
100 Polijas doto 98,00 — 102,00
(00 Lietuvas litu 50,50 — 52,0u
t SSSB Cervooecs . . 26,40 — 26,88

Dargmet ai i:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105—112

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības ateņēmuras . 98 — 100
4°/o Valsts prem. afeņ. . . 98—100
S°/c Zemes bankas ķīlu zīmes 92—93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 97

Rijas biiias kotacijaa komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s.

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Berlinē, 12. martā. »Tag" ziņo no
Maskavas avotiem, ka Padomju
Krievijas ārlietu komisārs
Čičerins nesaskaņu dēļ ar
trešās internacionāles pre-
zidentu Zinovjevu atkāpšo-
ties noamata, pēc kam viņa
vietā stāšoties Ļitvinovs.

Romā, 12. martā. «Agenziadi Roma"
zino, ka Polijas republikas pre-
zidents Voicjechovskis maija
mēnesī apciemo šot B elgra d i.
Braucienā piedalīšoties ari ārlietu mi-
nistrs. Dienvidslāvijas karaļpāris jau šo-
gad atbildēšot ar oficiālu pretvizīti Var-
šavā.

Literatūra

Latvijas Republikas Ģenerālkonsulāta
Londona 1924. g. pārskats.

Tāds ļoti rūpīgi izstrādāts un uz rakstām-
mašīna s_ glīti norakstīts 83 lappušu folio
biezs pārskats par mūsu ģenerālkonsulāta
darbību Londonā 1924. gadā piesūtits
ārlietu_ ministrijai un dažādām citām
iestādēm un ari mums. Pārskats sniedz
pamatīgas un ļoti interesantas ziņas par
paša konsulāta darbību, par mūsu goda
konsulātiem Lielbritānijā, par Latvijas
tirdzniecību ar Lielbritānijas impēriju,
par Lielbritānijas impērijas saimniecisko,
tā it sevišķi ari viņas zemkopības un
lopkopības stāvoklī, kā ari par darba
apstākļiem, algām, dzīves dārdzību uu
streiku kusjību šai valiti. Viss šs pār-
skats ir mūsu rūpīgā un gādīgā ģenerāl-
konsula Ed. Bīriņa sagāiājums.
Turpmāk pie gadījuma pasniegsim dsžas
tuvākas ziņas no šī krājuma.

Redaktors: M. AVoas.

Šim numuram 8 lappuses.
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Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
5. februārī Nītaures pag. .Lejas-Slakteri*
mājas mirušā Jura Jēkaba d. L a z d i ņ a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 28. februārī. L Ne 2195
Priekšsēdtāja v. A. Veidners.

23447 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvflnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1923. g.
13. oktobrī Rīgā mirušā Jura Friča
dēla L e i t a na (Leitona, Leitoka) ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
So mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. f., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

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

Rīgā, 1925 g. 5. martā. L Na2378
Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t a 1s.

23756 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod.
nz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
22. oktobrī Trikates pag. miruša .Augst-
roze" mājas līdzīpašn. Jāņa Ventera
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī/ _

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

Rīgā, 1925. g. 5. martā L J* 1932
Priekšsēd. v. A. B1 um e n t a 1s.

23755 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1919. g.
24. februārī Ķemeros mirušā Anša Friča
dēla G r ii n u p a (Griinopa) ai. Grūnhof,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 5. martā. L Ne2314
Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t a 1 s.

23757 Sekretārs A. Kalve.

Kigai apgānāmie o.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1908. g.
22. februārī Koku pagastā mirušā
.Roberģu" mājas īpašn. Ernsta (Ernasta)
Pētersona ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt

^
šīs tiesības

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

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

Rīgā, 1925. g. 3. martā. L 1* 2330
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

23759 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. dvllnod.
nz civ. ties. tik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1922. g.
15 maijā Rīgas Jūrmalā, Bulduros mir.
Mārtiņa Andreja d. Brūzis (Krūze, ai.
Brūns}, ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteiM šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika,

skaitot no šī sludinājuma iespiešanas

dienas .Valdības Vēstnesī."
Ja minētās personas savas tiesības

augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņās atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 3. marta L Ns 2321

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
23760 Sekretārs A. Kalve.

»! civiinoe

Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod.
nz civ. ties. lik. 2011., 20K un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1923. g
8. janvārī Smiltenes draudze mirušās
Smiltenes pilsmuižas zemnieku zemes
mājas . Lejas Cimdiņ' īpašn. atr. Marijas
Dāvā m. Knostenberg, dz. Zadde,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas . Vaid.
Vēstnesī."

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

Rīga, 1925. g. 5 martā. L Ns 2.52
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

23758 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062p. p.
ievērojot Valsts zemes bankas lūgumu
un savu 1925 g. 24. februāra lēmumu
paziņo, ka parādnieks Augusts Jura d.
Smekša paradu par 1510 rbj. pēc
pirkšanas pārdošanas līguma, noslēgta
starp Voldemāru fon Hagenmeisteru, ka
pārdēvēju no vienas un Jura Smikša,
kā pircēju no otras puses apstiprnata
1873. g. 28. aprilī uz nekustamu īpašumu
Cēsu apriņķī no Gatartes muižas atdalīto
zemnieku zemes gabalu ar zemes gram.
reģ. Ns 984 zemnieku zemes māju
.Vec-Ješke", kurš līgums pārgājis manto-
šanas ceļā uz miruša Jura Smekša man-
tiniekiem: a) Augustu, b) Mariju,
c) Pēteri un d) Jani _ Juja bērniem
Smekšiem nu e) miruša Kārļa Jura d.
Smekša m. Austru un Reini-Aleksandru
Smekšis no kuriem mantiniekiem pec
noslēgtā dalīšanas līguma, apstiprināta
1923. g. 25. aprilī ar Ns 662 uz kur ^apamata pirkšanas atlieka_ par augš-
minētiem 1510 rbļ. ir pārgājusi uz Au-
gustu Jura d. Smekši — ir samaksājis
1924. g. 1. novembrī, bet šīs pirkšanas
pārdošanas līgums nevar tikt izsniegts
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājis zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, _ kurām būtu
tiesības uz augšā minēto pirkšanas
pārdošanas _ līgumu, _ pieteikties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no dienas,
kad šis sludinājums iespiests .Valdības
Vēstnesī", un aizrāda, ka ja šīspersonas
noteiktā laikā nepieteiksies, parādu atzīs
par samaksātu un lūdzējai dos tiesību
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 28. februārī. Ns 2245
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

23457 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgu maksāšanas līdzekli un civ!
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Eduarda Mārča d. Bajāra lūgumu un
savu 1925. g. 24. februāra lēmumu, pa-
ziņo, ka Eduards Mārča d. Bajatis parādu
pēc obligācijām:

1) par 1000 rbļ., apstiprinātas 1909. g.
30. novembrī ar Ns 643, uz nekustamo
īpašumu Cēsu apriņķī, Zetleru muižas
dzimtsrentes zemes gabalu pec kartes
Ns 20 un 21 ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1154, izdotas no Jāņa Mārtiņa d.
par labu Mārtiņam Mārtiņa d. Cinim;

2) par _ 2000 rbļ., apstiprinātas 1912. g.
12. marta ar Ns 84, uz to pašu nekustamo

ipašumu, izdotas no Dāvā Jāņa d.
Bambis par labu Fricim Jāņa d. Felze-
nam —_ ir iemaksājis Rīgas apgabaltiesas
depozīta Ls. 6), šo augša minēto obli-
gāciju kapitāla un procentu dzēšanai.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas kurām būtu
tiesības uz augša aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies

^
obligācijas atzīs par samaksātām

uniudzejam dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmata.

Rigā, 1925. g. 27. februārī. Ns 2276
Priekšsēd. v. D. C i m me r m a n s:

23465 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvllnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
tikuma par vienīgo" maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu 1925. g. 24. februra lēmumu,
paziņo, ka parādniece Marija Jāņa m.
Eiduk, dzļm. Kauliņ paradu par 273 rbļ.
57 kap. pec pirkšanas pārdošanas līguma,
noslēgta starp Edgaru fon Loevenšternu
ka pārdevēju no vienas un Jāni Kauliņu
ka pircēju no otras puses, apstiprinātu
1884. g. 11. septembrī uz nekustamo
īpašumu Valmieras apr., Valmieras
muižas zemnieku zemes .Kauliņu - mājām
ar zemes grāmatu reģ. Ns JvTs 3172, par
labu Edgaram fon Loevenšternam, kurš
pirkuma sumas atlikums ir mantošanas
ceļa, uz Rīgas apgaballiesas 1914. g.
7. marta lēmuma pamata pārgājis uz
Modestu-Kārli-Ottonu-Kurtu fon Loeven-
šternu fideikomisa īpašuma, ir samaksājuši
1924. g. 9. augusta

^
bet šis augšā

minētais pirkšanas pārdošanas līgums
nevar tikt izsniegts atpakaļ parādniecei,
tamdēļ ka ir gājis zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā minēto pirkšanas pārdo-
šanas ligumu, pieteikties tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests .Valdības Vēstn.",
un aizrāda, ka, ja šīs personas noteiktā
laika nepieteiksies, līgumu atzīs par
samaksātu un lūdzējai dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīga, 1925. g. 28. februārī. Ns 2247
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

23456 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Jāņa Kaspara d. Dobelnieka lūgumu
un savu 1925. g. 3. marta lēmumu, pa-

ziņo, ka parādnieks Jānis Kaspara d.
Dobelnieks paradu pec obligācijas par
7000 rbļ., apstiprinātas 1911. g. 23. maijā
ar Ns 1560, uz nekustamo īpašumu Rīgā
V. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. Na 927 izdotas no Jāņa Dobelnieka
par labu Mārtiņam Miķeļa d. Vīksne,
kura pārgājusi uz Hermani Kārļa d!
Karrjpe, ka blankocesionaru, kas viņu ir
cedejis atkal blanko ir samaksājis viņas
beidzamai kreditorei Rīgas namu Īpaš-
nieku krāj-aizdevu sabiedrībai, bet šī
augša minētā obligācija nevar iikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas j zemes grāmatas, tamdēļkā ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju ,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā'
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies

^
obligāciju atzīs par iznīcinātu

un_ lūdzējam dos tiesību prasīt parādu
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 8. martā. Na 2385
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24047 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata uz Annas Dāvā m.
Lapiņ, dzim. Lapiņ, lūgumu uzaicina visas
personas, kuram ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 3. martā
1925. g. publicēto 1924. g. 1. decembri
miruša Vaidavas pagastā .Robežnieku"
mājas īpašnieka Jāņa Mārča d. Lapiņa
testamentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mirušā Jāņa
Lapiņa mantojumu vai sakara ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, paraddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 3. martā 1925. g. L. Na 2300

Priekšsēd. v. A. Veidners.
23752 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011— 2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 24 februārī i 925. g.
publicēto 1924. g. 6 martā Jaunpilspag.
.Pielenos" mirušā saimnieka Jāņa Jē«aba
d. Z a k s a testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Jāņa Zaksa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
paraddevējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuņia iespiešanas dienas.

Ja tas_ minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet mantojuma ligumu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 6. martā 1925. g. L. Ns2028
Priekšsēd. v. A. Veidners

24051 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Otto Škendcn pilnv.
zv. adv. Jura Kēmaņa lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
3. marta 1925. g. pubHcēto 1924. g.
2. augusta mirušās Šveice, Davosas sa-
natorijā Elviras-Annas Voldemāra meitas
Aizpurit testamentu, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Elvīras-Annas Aizpu it mantojumu vai
sakara ar šomantojumu, kā mantin., legat.,
fideikomisariem, paraddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas_minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā, 3. martā 1925. g. L. Ns2372
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23751 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Kārlis Friča d. S a m t i ņ š
un Katrine O to m. Samtiņ, dzim. Cerpe,
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra J. Purgala 14. februāri
1925. g. reģistra Na 18*9, ar kuru viņi
attiecība uz viņu noslēgto laulību, n
atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību

Rīgā, 3. martā 1925. g. L. NŠ2325
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23772 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.^ 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pecl920. g. 16. janvārī
Rīgā mirušā Jāņa-Eduarda Pēteja dēla
Celmiņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to. tiesības kā manti-

niekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja _ minētās personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 3. martā 1925. g. L. Ns 2334
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.

23762 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 201L, 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1925. g. 5.j'nvarl
Vecbrenguļu pagmirušā jaunsaimnieka
Pētera Kārļa dēla S a u 1 ī š a ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem , kreditoriem un t. t.pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 3. martā 1925.g. Ns2329
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2376T Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1903. g 21. maijā
Rīgā, mirušā namīpašnieka Johana-Got-
frida Juliusa (Jūlija) B i r n a ir
atklāts mantojums, un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rigā, 3. martā 1925. g. L. Ns 2369
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23765 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
iz civ. ties. lik. 2011., 20M. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc H'22.g. 15. februārī
Rīga mirušas atraitnes Trinas Miķeļa m.
Platniek, dzim. Kauliņ, atraitne Briedis,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
šomantojumu, vai sakarā ai to, tiesības kā
mantiniekiem, legatariem.Udeikomisariem,
kredtoriiem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 3. martā 1925.g. L. Ne 2335
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

23764 Sekretārs A. Kalve.

Rīg. apgabalt 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, kāpēc 1915.g 29.augusta
Rīgā mirušās atraitnes Annas7Ksrolines
B i r n, dzim. Michaelson, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētas _ personas savas tiesības
augšā uzradīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 3. maitā 1925. g. L. Na2369
Priekšsēd. v. A Veidners.

,23766 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
sisttaņā ar civ. proc. likumu 1958. p., ar
šo paziņo, ka 24. martā 1925. g,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1924 g. 3. jūlijā mirušā Lielā
pagasta, .Gala krogā", Maaiņa Jāņa
dēla Mācernieka testamentu.

Rīgā, 11. maitā 1925. g. L. N> 2527
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21330 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvllnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.
u šo paziņo, ka 24. martā 1925. g.,
ninetās nodaļas atklātā tiesas sēdt
iiolasīs 1924. g. 20. decembri mirušā
Prauienes pag. .Lavan-Vilum" mājas
īpašnieka atraitņa Indriķa Jāņa dēli
B a r 1o t i mantojuma līgumu, kurš no-
slēgts starp mir. Indriķi Jāņa dē a
Barloti un tā dēlu Jāni Indriķa dēla
Barloti pie C su notāra Roberta Koberta
dēla fon Voigta 1893. gadā 1. decembrī.

Rigā, 11. martā 1925. g. L. Ne 2393
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24331 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalties. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 11.martā 192 . g. Bertas
Reiņa m. Janson, dzim. Kriķis, prasības
lietā pret Kārli Gatera d. Jansonu par
laulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas noelēgta 1914. g. 1. de-
cembrī Riga statp Kārli Gatera d Jansonu
un Bertu Reiņa m. Janson, dzim. Kriķis,
atļaujot prasītājai no jauna iedoties lau-
lībā iepriekš lik. par laul. 8. p. paredzētā
termiņa notecēšanas.

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

Rīgā, 12.martā§1925.g. Na 432000 326
Priekšsēd. b. E g 1ī t s.

24308 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgsbalt. 4. civilrrodat»
uz lik. par laul. 77. p. pamata J 'zināmu, ka tiesa 11.februārīīcm*Annas Karļa _ m. Kalni ņ, dzim R l-
prasības lieta pret Ernstu Kārla d Kat C ''par laulības šķiršanu, aizmuguriski '"sprieda: šķf tlaulību, kasnoslēsta SM."^1914. g. starp prasītāju Annu Kā j?'"Kalniņ, dzim. Brocis, un athiiH-,-™'
Erneslu Kārļa d. Kalniņu; parta &15 aprilī 19 5. g. dzimušo me,tU MSAntoniju Kalmņ nodot līdz viņas nigādībai prasītajās audzināšanā. P

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728 70,
un 748. p. p paredzētā laikā neies'5tiesai atsauksmi vai pārsūdzību t.l
spriedums stāsies likumīgā spēkā. '

Rīgā, 11.martā 1925. g. Na 431942/450
Priekšsēdētāja b. Eeliti

24300 Sekretāra v. S°u'!'

nīgas apgaoaities. 4. civilnod
nz lik. par laul. 77. p. pamata, dar»zināmu, ka tiesa 11. februārī 1925 0Ellas Kriša m. Kiriļin, dzim. Knoii'
prasības lieta pret Aadrēju Andreja dKiriļinu par laulības šķiršanu aizmuguri*
nosprieda: šķirt laulību, kas noslēp
Krievijā, Peterpitf 1912.g. starp Andr!
Kiriļinu un Ellu Kiriļīn, drim. Knoff

Ja atbildētājs civ.proc. lik. 728 731un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai parsūdzibu, tadspriedums stāsies likumīgā spēkā. '

Rigā, 6.martā 1925. g. Na431850/3»
Priekšsēd. b. Eglīts

24053 Sekretāra v. Stūre

^īgas apgabalties. . civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 18. februārī 1925.0
Kārļa Jāņa d Kalniņa prasības lieti
pret Karolini-Mariju-Magdalena Kalniņ ,dzim.Zommer, par laulības šķiršanu aiz '
mugm_iski;nosprieda _ : šķirt pastāvošo starp
prasītāju. Kārli Jāņa d. Kalniņu un
atbildētāju Karolini -Mariju-Magdaleni
Kalniņ, dzim. Zommer, likumīgo laulību.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 73i.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 11.martā 1925. g. Na431941/355
Priekšsēd. b. Eglits.

24301 Sekretāra v. Stūre.

*īgas apgabaltias. 4. civilrnd,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Emīlijas
MikolaiČik, dzim. Gails, lūgumu viņas
prasības lietā pret Staņislavu Vladislava
d Mikolaičiku par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīve's vieta prasī-
tajai

^
nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu

laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
līdz ar tuiktjumu un norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 9.martā 1925. g. Na 431899/948
Priekš ēdētāja b. E g līts.

24055 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties 4 civilnod,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 31i. p.p. pamata, uz 013as
Jāņa m. Januševič, dzim. Bufkevic,
lūgumu viņas prasības lieta pret Franči
Ignata d. Januševič par laulības šķiršanu ,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta prasī-

tā]a[ nav zināma, ierasties tiesa 4 mēnešu

laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti laulības ap liecība,
pilnvara un' Rīgas prefektūras ap liecība
par atbildētāja bezvēsts prombūtni !?«
ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku,"nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-

muguriski.
Rīgā, 2. martā 1925. g. Na 431 735/952

Priekšsēdētāja b. E g līts-
23745 Sekretāra v. Stūre.

pi;_. _ in.-__ A ~iwilnnd..t

mg s apgaoames. . U"""ĻT
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298-, 301-,

309. un 311. p. p. pamata, uz Petep

Voldemāra d T a u b e lūgumu viņa p»
sības lietā pret Jadvigu Jaroslava1 «?

faube, dzim. Dovnaiovič, par lau«"

šķiršanu, uzaicina pedejo, kuras <»

vieta prasītājam nav zināma , ,eta
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludināji"»
publicēšanas dienas. .. ->,.

Pie lūguma pielikti laulības tplie^
un Rīgas prefektūras apliecība par *
dētajās bezvēsts prombūtni līdz ar
rakstiem. .;,.»

Ja atbildētāja noliktā laikā neierauj
personīgi vai caur pilnvarnieku , tiK
likta tiesas sēde lietas klausīšanai
muguriski. ^j

Rīgā, 9. maitā 1925. g Na 43110» »

Priekšsēd. b. E g 1 'ts-
24054 Sekretāra v^

Stur^,

Jelgavas apgabaltiesa.
uz 1921. g. 1. februāra likuma par a

^lību 50. un civ. proc. lik. ^".,,,,,,111
411. un 718. p. pam-ta-dara»Jānim Žanim L i ek n e, ka tiesa l^
13. decembri aizmuguras nospriea*
laulību ar Līnu L i e k n e, dzim ? WV

^'r *' 9^512*
Jelgavā, 1925. g. 19. febr. L. J*24 \

Priekšsēdētāja v. R. Mūl J*^
22618 Sekretāra pal. F- Ka>'



Jelgavas apgabaltiesa,
„,proc. lik. 1967., 2011., 2014

7TI79 o P- pamata uzaicina visus,
Sn, būtu iz 8. okt. 1916. mir., Tukuma
"r Brizules Berzkaleja māju īpašnieka

Reina Jēkaba d. KronkaUa atstato
mantojumu kādas tiesības ka mantinie-
S. legatariem, fideikomisariem, kredi-

toriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
M tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības

Termiņ ā nepieteiktas tiesības ieskatīs
DW spēku zaudējušām.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g. L.NŠ120425
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

23726 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079 PP- pamata uzaicina visus, kam

būtu uz 8. maijā 191i*. g. miruša Jaun-
jelgavas apriņķa, Lindes pag, Mežvidu
mālu jaunsaimnieka Jura Andreja dēla
Šrnidta atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, lidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 28. iebr. 1925. g. L Na895/25
Priekšsēd. v. F e 1 d m a n s.

23727 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. P-P- pama'a uzaicina visus, kam
būtu uz 21. novembrī 1898. g., Tukumā
miruša Juliusa 01i m s k a atstāto man-
to urnu kādas tiesības ka mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g. L.Nel203|25
Priekšsedēt. v. F e 1 d m a n s.

23728 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 6. aprilī 1923. g., miruša Jaun-
jelgavas apiiņķa, Lindes pagasta jaun-
saimniecicas Ne 164 īpašnieka Jāņa Je
kaba dēla K a 1 n i ņ a _ a stāto manto-
jumu kādas tit-sības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaiiīs
pat spēku zaudējušām.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g. L.Ns '1193/25
Priekšsēdei, v. F e 1 d m a n s.

25729 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicini visus, kam
būtu uz 2. novembrī 1923. g., mirušā
Jelgavas apr., Maz-Mežamuižas .Kr.e-
viņu-Maz" māju īpašnieka Ģederta Ger-
beiaatstto mantojumu kādas tiesī-
bas ka mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t„ pieteikt
savas tisibas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma nodrukā-
šanas dienas

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 5. marta 1925- g L.Ns417/25
Priekšsēdei, v. Feldmans.

£ĶĶ> 1 Sekretārs K P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
«ļ civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
4)79. p.p. pamata uzaicina visus, kan
litu uz rudeni 1914. g. mirušo Ilūkstes
apr-, Pilskalnes pag. Mukanu Nš 1, zem
"'ēku māju īpašn. Pētera Timšana at-
jāto mantojumu kādas tiesības kā manti-neniem, legatar., fideikomisariem, kre-jotiem u. t. t„ pieteikt savas fie-
sks 't»

tiesai sešu mēnešu iaikākaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
lermiņā nepieteiktas tiesības ieskatīsF« speķu zaudējušām.
lī gavā, 28. febr. 1925. g. L.Ne987/25

24(ko Priekšsēd. v. Feldmans.
^™i__ Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
SL- Ptoc. lik. 1967., 2011.—2014.,
«zair'in^

priv - lik
- 245 1- P- P- pamata,

stririi
Vlsas P°nas, kurām būtu kādi

1924 „ iemnas Pret 14- oktobri
Kati ! ' m,msā A"ša Zandera d. Au-
«tldim T^ 1923' & notarielā kārtībā
dus „„ testamentu , pieteikt savus strī-
laika ci -?!šai tie? ai sešu mēnešu
dien« \l,\ , no sludinājuma iespiešanas

Pēc _y a i.Jbas Vēstnesī*.
n*ādas termina notecēšanas, tiesa
!*iktā<! tiQ' -Lunas nePieņems un nepie-
i«sām bas atzis Pār spēku zaudē-

Je!eavā, 5. martā 1925. g. L. Ne1177
24060 Hnek§s|detaja v. F e 1 d m a n s.~7 —__Sekretars Ķ. Pussars.

Jļsavas apgabaltiesa,
2079.V^; lik- 1967., 2011.—2014.,

^^Uk- 2451- P-P. pamata,
k,(1 i strīrti Personas, kurām būtu
1S21 . g"'.^' ierunas pret 14. aprilī
192i . |- «"«*» Jura Rēpe 4. aprilī
?«otu «ipf.** k5lt'bā sastādito testa-

"«e«t savus strīdus an ierunas

sai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušam.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g. L. Ne476/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

24063 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 12. fe-
bruāra nolēmuma, uzacina Arvidu-Juri-
Egoņu Gavenu ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī"
un saņemt lūdzēja Georga Gavena
iemaksāto naudu Ls 13,40, kuji viņam
pienākas pēc dalīšanas, akta, izstādīta
1913. g. 17. septembrī un korob. 1913. g.
17. septembrī zem Ne 2212 uz Jelgavas
apr. Liel-Iecavas mu'žas .Liel-Gavenu"
mājam ar zem. grām. Ns 4528.

Ja minētā termiņā neieradīsies, tiesa
atzīs parādu pac minētā akta par sa-
maksātu un lūdzējam Georgam Gave-
narņ dos tiesību prasīt šā parāda dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925.g. 28. febr. L. Ns375/25
Priekšsēdētaja v. E. Feldmans.

23738 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu_ šā g 29. janvāra
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
paržds 1200 krievu rubļu epmēra, pēc
pirkuma-pārdevumaliguma, korob. I897.g.
27. oktobrī zem Ne lu30_ uz Bauskas
apr., Lieliecavas .Lode" mājām ar zem.
grām. Ns 2812, atzīts par samaksātu un
lūdzējai valsts zemes bankai dota tiesība
prasit ša parada dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L.Nslll/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

22962 Sekretārs K. Pussars.

Je'gavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 29. janvāra
nolēmumu, dara vispārībai zināmu , ka
parāds 2203 kr. rbļ. apmērā, pec pii-
kuma-pārdevuma līguma, korob. 1894. g
23 novembrī zem Ns 1268 uz Bauskas
apriņķa, Iecavas pag., ,Salagal-Jaun"
mājām ar zem. grām. Ns 2508 atzīts pai
samaksātu un lūdzējai valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt šā parāda
dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L Nš148/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

22972 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 29. janvāra
nolēmumu, dara vispārībai _ zināmu, ka
parāds 3000 kr. ibļ. apmēra, pec pir
kuma-pārdeviima līguma, korob. 1897. g
27. oktobri zem Nš 1040 uz Bauskas apr.,
Lieliecavas muižas .Rāke-Liel" mājām
ar zem. grām. Ns 2822 atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai valsts zemes bankai
dota tiesība prasit šā parāda dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L.Na 156/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

/2973 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu š. g. 29. janvāra
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 26TO kr. rbļ apmēra, pēc pir-
kuma pārdevuma līguma, kor b 1897; g
2'. oktobri zem Ne 1033 uz Bauskas
apr., Lieliecavas .Muižzemnieku-Kalna"
m jām ar zem. grām. Nš 2-ilS atzit
par samaksātu un lūdzējai valsts zemes
bankai dota tiepība prasīt ša parāda
dzēšunu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 23. febr 1925. g. L Ns 154/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

22974 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savas. g. 19. februāra
nolēmumu, uzaicina tas personas, kuru

rokās atrodas šādas uz Tukuma apr.,
Vilkājas .Bērziņu * mājam ar zem. gram

Ns 1778 koroborētas obligācijas: 1) par
4000 kr. rbļ., izdota uz Anša Egle
vārdu, korob. 1897. g. 31. decembri zem

N» 1130 un 2) par 15,000 kr. rbļ., izdota
uz Jāņa Eichenberga vardu, korob.

1901. g._ 26. aprilī zem. Ne 228, — ie-
sniegt tās šai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs
tiesa tās atzīs par iznīcināt, un lūdzējai
Tukuma viesīgās biedrības krāj-aizdevu
kasei, kas sevi uzdod par šo aktu liku-
mīgo īpašnieci, izsniegs aktu no-
rakstus, kuri stāsies nozudušo orģinalu
vietā.

Jelgavā, 1924. g. 28.februarī.
L. Ns 502/25.

Priekšsēdētāja v. Feldmans.
23733 Sekmtars K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savus. g. 29. janvaja
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 3100 kr. rbļ. apmēra, pēc pir-
kuma-parveduma līguma, korob. 1894. g.
28. februārī zem Ne 197 uz Bauskas
apft, Lieliecavas muižas .Vaselniek"
mājām ar zem. gram._ Ne 2461 atzīts

par samaksātu un lūdzējai valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt ša parāda
dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L.Nš 144/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans

22975 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
parna'odamās uz savu š. g. 29. janvafa
nolēmumu dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2000 kr. rbļ. apmērā, pēc pir-
kuma-pardevuma līguma, korob. 1894. g.
28. februārī zem Ns 160, uz Bauskas
apr, Lieliecavas pag. , t'luce" mājām
ar zem. gram. _Na_ 2444 atzīts pār
samaksāt» un lūdzējai valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt šā parāda
dzeša u zemesgrāmatās.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L.Ne 155/25
Priekšsedēt. v. Feldmans.

229'1 Sekretārs K. Pussars <

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 19. febr.
lēmumu, uzaicina to personu, kūjas ro-
kās atrodas obligācija par 27,100 kr.
rub., izdota uz Kurzemes kredītbiedrības
vārdu, korob. 1903. g. 11. jūnijā zem
Nr. 544 uz Ilukstes_ apr. Kurcumas
muižu ar zemes grām. Nr. 39, ie-
sniegt to šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-

nas .Valdības Vēstnesī".
Ja minētā termiņā obligāciju neie-

sniegs, tiesa to atzīs par iznīcinātu un
lūdzējai, Valsts zemes bankas Zemgales
aģentūrai, kas sevi uzdod par šī akta
likumīgo īpašnieci, izsniegs akta no-
rakstu, kujš stāsies nozudušā oriģināla
vietā.

Jelgavā, 28. februārī 1925. g.
L. Na 515/25. g.

Priekšsēdētaja v. E. Feldmans.
23732 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz sava š. g. 19. februaja
nolēmumu, uzaicina tās personas, kuru
rokās atrodas šādas, uz nekustamu īpa-
šumu Jēkabpilī ar zem. grām. Na 463,

koroborētas un uz Rivkas Zelika m.
Jakobson , dz. Berkovič vārdu izstādītas
obligācijas: 1)par 1000 kr. rbļ., korob.
1911. g. 23. septembrīzem Ne 2221 un
2)parl000kr. rbļ.,blankoced. kor. 1913. g.
9. oktobrī zem Ne 1531, — ierasties
šai tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī" un iesniegt minētos
aktus

Ja minētā termiņā neieradīsies un
aktus neiesniegs, tiesa atzīs parādus pēc
tiem par atmaksātiem un lūdzējai Jē-
kabpils pilsētas valdei, dos tiesību prasīt
šo parādu dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925. g 28. februārī.
L. Ne 540,25. g.

Priekšsēdētāja v. Feldmans.
23734 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 19. fe-
bruāra nolēmumu, uzaicina to per-
sonas, kufas rokās atrodas obligācija
par 900 kr. rbļ..izdota uz Džūkstes-Pie-
navas krāj. - aizd. kases vārdu, korob.
1902. g. 12. martā zem Ns 156 uz _ Tu-
kuma apriņķa .bpirgus-Skrivelu" mājām
ar zem. grām. Nelikti, — ierasties šai
tiesā viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājumu iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī" un iesniegt minētos aktus.

Ja minētā termiņā neieradīsies un
aktu neiesniegs, tiesa to atzīs par
iznīcinātiem, parādus pēc viņiem pai
samaksātiem un lūdzējam Fridricham
Krimonam dos tiesību prasīt šo parādu
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1924 g. 2« . februārī.
_ L. Ne 507 25. g.

Priekšsēdētaja v Feldmans.
23737 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 21. februaja
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc šādām uz Jelgavas apr.,
Bukaišu muižas .Anšķina't" mājām ar
zem. grām. Ne 647, koroborētām obligā-
cijām: 1) par 9U0 kr. rbļ., korob. 1895.g.
13. februārī zem Ne 155, 2) par 900 kr.
rbļ., korob. 1895. g. 12. jūlijā zem
Ne 797 un 3) par 900 kr. rbļ., korob.
1899. g. 30. septembrī zem Ne 899
atzīti par samaksātiem un lūdzējam Jā-
nim Feldmanim dota tiesība prasīt šo
parādu dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā 1925. g. 28. februārī.
L. Ns 267/25. g.

Priekšsēdētaja v. E. e 1 d m a n s.
23739 Sekretārs K. Pussars.

Je'gavas apgatajtiesa,
pamatodamās uz savus g. 29. janvafa
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2700 kr. rbļ. apmērā, pēc pir-
kuma pārdevuma līguma, korob. 1889. g.
27. novembri zem_ Ns 458 uz Talsu apr.,
Spīrnes pag., .Jēču" mājām ar zemes
grām Ne 1486 atzīts par samaksātu un
lūdzējai valsts zemes bankai dota tie-
sība prasīt šā pa āda dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 23. febr. 1925.g. L Ne94/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

22976 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savus. g. 29. janvafa
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2800 kr. rbļ. apmēra, pec pir-
kuma-pārdevuraa līguma, korob. 1894. g.
28. novembrī zem Ne 1270 _uz Bauskas
apr., Lieliecavas muižas ,Lūce* mājām
ar zem. grām. Ne 2510 atzīts par samak-
sātu un lūdzējai valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt ša parada dzēšanu
zemesgrāmatās

Jelgavā, 23. febr. 1925.g L.Nš 138/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

23170 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 12. februāra
nolēmumu, uzaicina tās personas, kura
rokās atrodas obligācijas par 7200 kr. r.,
izdota n) Zameļa Feļdmaņa uz
Donas zemes bankas vārdu, korobor.
1911. g.. 1 aprilī ar Ne 1128, uz Jelgavas
apr., Bramberģes pag., Bramberģes
.Lauku-Mikšu" mājām ar _ zem. grām.
Nš 4010. vai kūjām būtu kādas t'esības
vai prasības uz minēto obligāciju, ie-
sniegt to šai tiesai un pieteikt savas
ties bas un prasības sešu mēneša laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstnesī".

Ja minētā termiņā obligācijas neie-
sniegs un prasības vai tie»ibas _ nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu par tas par
samaksātu un lūdzējai, Donas zemes
bankai, kūja uzdodas sevi par minētas
obligacij s īpašnieci, dos tiesību prasīt
šā parāda dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 23. febr. 1925. g. L. Nš506/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

22171 Serkretars K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 12. februaja
nolēmuma, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 3250 kr. r.,
izdota no Glafiras Makarenko uz
Donas zemes bankas vārdu, korobor.
1913. g. 5._decetnbrī ar Ne 1668, uz
Talsu apr., Arlavas pag., ,Pūnu-Medņu"
mājām ar zem. gram. Ne 548, vai kurām
būtu kādas liesmas vai prasības uz min.
obligāciju, ies iegt to sai tiesā un pie-
teikt savas tiesības un prasības sešu
mēneša laikā, skaitot nu sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.*.

Ja minētā termiņā obligtciju neie-
sniegs, un prasības vai tiesibas nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu pēc tās par
samaksātu un lūdzējai, Donas zemes
bankai, kūja uzdodas sevi par minētas
obligācijas īpašnieci, dos tiesību prasīt
ā parāda dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 24. februārī 1925. g.L.Nš 505/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

23173- Sekretārs K Pussars.

Jelgavas apgabalti sa,
pamatodamās uz sava š. g. 2. februāra
nolēmuma, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 901 rbļ.,
izdota uz barona Anatola Budberga
vārdu, koroborētu 1903. g. 3. decembrī
uz Ilūkstes apr., Vec-Grinvaldes ,Blu-
siņ Nē 4" mājām, ar zem. grām. Ne 2628,
ierasties šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
d enaš ,Vald. Vesta." un piete kt min.
aktu.

Ja minētā termiņā neieradīsies un aktu
ne esniegs, tiesa atz<s parādu pēc tā
par samaksātu un lūdzējam Fricim
Putniņam dos tiesību prasīt šā parada
dzēšanu zemes gramaiās.

Jelgavā, 2i. februārī 1925. g.L Na470/25
Priekšsēdētāja v Feldmans.

22945 ? Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 19. fe-
bruāra nolēmumu, dara vispārībai zi-
nāmu, ka parādi pēc šādiem uz neku-
stamo īpašumu Jelgavā, 111 hip. iec. ar
zem. grām. Ne 6'i koroborētiem parādu
aktiem: 1) pirkšanas-pārdošanas līguma
par 400 kr. rbļ., korob. 1844. g. 19. jū-
lijā zem Nē 93; 2) obligācijas par 3u0
kr. rbļ., korob. 1846. g. 19. jūnijā zem
Ne 118; 3) obligācijas par 400 kr. rbļ.,
korob. 1857. g. 11. jūlija zem Ne 245;
4) obligācijas par 1000 kr. rbļ., korob.
1908. g. 2. janvārī zem Ns 7, blanko
cedēta, un 5) piikunia-pārdevuma lī-
guma par 300 kr. rbļ., korob. 1914. g.
25. jūnijā zem Ne 1676, atzīti par sa-
maksātiem un lūdzējam tduardam Roze
dota tiesība prasīt šo parādu dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1925. g. 28. febr. L. Ne264/25
Priekšsēdētāja v. E Feldmans.

23735 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 19. fe-
bruaja nolēmuma, uzaicina to personu,
kūjas rokās atrodas obligācija par
13.000 kr. rbļ., izdotu no baroneses

Ellen Engelhaid uz Donas zemes ban-
kas vārdu un korob. 1909. g. 3. jūnijā
uz Ilūkstes apr. Vecbornes mazmuižu
.Dvarcške" (Dvoriški) ar zem. grām.
Ne 1982 un no Vecbornes mazmuižas
.Dvarciške" (Dvoriški) atdalīto zemes
gabalu .Adolfovo" ar zem. grām.
Ne 2379, — iesniegt to šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludjnājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstoesī".

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa to atzīs par iznīcinātu un
lūdzējai, Donas zemes bankai, kas sevi
uzdod par šī akta likumīgu īpašnieci,
izsniegs akta norakstu, kas stāsies no-
zudušā oriģināla vietā,

Jelgavā, 1925. g. 28. febr. L. Ns 413/25.
Priekšsēdētēja v. E. Feldmans.

23731 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 19, fe-
bruaja nolēmuma, uzaicina to personu ,
kufas rokās atrodas obligācija par
28000 kr. rbļ., pēc kufas samaksāti
7100 kr. rbļ., izdotu no Karolīnes En-
gelhard uz Donas zemes bankas vārdu,
korob. 1907. g. 10 septembrī uz Ilūk-
stes apr. mazmuižu .Lizetenhof" ar zem
grām. NšNē; 610 un 911 , — iesniegt
io šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā obligāciju n eie-
sniegs, tiesa to atzī 's par iznīcinātu un
lūdzējai, Donas zemes bankai, kas sevi
uzdod par šī akta likumīgu īpašnieci,
izsniegs akta norakstu, kurš stāsies no-
zuduša oriģināla vietā.

Jelgavā, 1925.g. 28. febr. L. Ns 412/25:
Priekšsēdētaja v. E. Feldmans.

23730 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. lik. 1460".
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 23. februāri 1925. g, atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Šķibes lauksaimnie-
cības biedtību, ievedot viņu kboperativu
sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Šķibes pagasta.

Jelgava, 25. febr. 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J S k u d r e.

23478 Sekr. pal. D. L e š i n s k i j s.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460'.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 2i, februārī 1925. g. atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Piksteres meliorācijas
sabiedrību ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļa.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Sunākstes pagasta, .Mazjāņu" mājās.

Jelgavā, 25. februārī 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

23476 Sekretāra pal. D. L e ši n s k i j s.
j
»,ywvas apgaoau. reg. noaaļa

pamatodamās uz civil ties. likuma 1460".
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 23. februārī 1925 gadā atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Piksteres piensaimnieku
sabiedrību , ievedot viņu kooperativu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Piksteres muiža, Sunākstes pagastā.

Jelgavā, 25. febr. 1925. gada
Reģ. nod. parz. J. Skudre.

23477 Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņa ar 26. februāra 1925. g. lēmumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 2054.
un sek. p.p., uzaicina mirušā Pēteja
Kristapa d. Pavīla 1924. g. marta
mēnesī sastādīta testamenta nezināmā
turētāju stādīt to testamentu sešu mē-
nešu laika no sludinājuma iespiešanas
dienas Liepājas apgabaltiesas priekša.
Pie karn tiek aizrādīts, ka pretējā gadī-
juma pec minētā sludinājuma termiņa
notecēšanas Pēteja Pāvila testamenta pirm-
raksta tiks atzīts par nozudušu un lietai
tiks dota tālāka virzīšana pēc viet. priv.
lik. 2449L panta.

Liepāja, 3. marta 1924. g. Na 585m/i5
Priekšsēd b. V. Bienenštams.

23648 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 26. f;bruaja 1925. g.
lēmumu, uz Viļā G i b i e ša pilnv. zv.
adv. A Petrevica lūgumu un civ. proc.
lik. 29^

un 3091. p.p., pamata uzaicina
atbildētājus Vilhelmu , Eižena Jevgeņija
dēlu, Meieru un Matildi H kker, dzim.
Meier, kūju dzīves vietas nav zināmas,
četru mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ierasties šai
tiesa saņemt norakstus no Viļā Gibieša
iesūdzības raksta par Ls 100 un uzdot
savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā uzaicinājamie neie-
rastos, lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Liepājā neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un visus
pārējos oapirus atstās tiesas kanclejā.

Liepāja, ž.martā 1925. g L Ns 337/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

23665 Sekretārs A. Ka sperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
19. februārī 1925. gadā, uz Kristapa
Gomze lūgumu, civ. proc. lik. 2083. lidz
2084L pantu pamata uzaicina obligācijas
turēta u kūja izd ta par 300 rbļ. uz
Lui Eduarda Rudjlfa dēla Rāma vārdu
un 17. decembrī 1909. gadā nostiprināta
uz Kristapam Andža d^am Gomzam
piederošas nekustamas mantas Kuld gas
pilsēta zem krep. Ns 487 — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas _ dienas, ierasties tiesā bdz-
ņemot minēto .obligāciju.

Pie kam tiekaizrādts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētajā neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, _ piešķijot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes-
grāmatām.

Liepājā, 25. februārī 1925. g.Ne 345V25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

23245 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņa ar savu 1925. g. 19. februaja
lēmumu, uz Krīšjāņa Liepiņa lūgumu
un civ. pr. lik. 2083.—2084. _ p.p. pa-
mata, uzaicina obligācijas turētāju, kūja
izdota par 3000 rbļ. uz Idas-Matildes
Gustava meitas Liepiņas vārdu un
1913. g. 7. septembrī zem žurn. Na 1265
nostiprināta uz Krišjānim Jāņa d. Lie-
piņām piederošas nekustamus mantas
Liepājā zem krep. Ne 1990 — sešu
mēnešu laikā no sludinājuma iespie-
šanas dienas ierasties tiesā, līdzņemot
minēto obligāciju. Pie kam tiek aizrā-
dīts, ka pēc minētā termiņa notecē-
šanas, ari obligācijas turētāja neiera-
šanās gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu un pašu obligāciju par iznīci-
nāju, piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1925. g. 3. martā. Ne340/25-
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

23929 Sekretārs A. Kasperovičs.



LfepSias apgabaltiesa
19: februārī 1925 gadā, uz Jēkaba
Zelmeņa lūgumu, un civ. rroc. lik
2083—2084. pantu uri 18. maita 1920:g
likuma pamata uzaicina obligācijas
turētāju, kūja .izdota par 5000 rbļ. uz
Jevgeņija Vasi ija dēta Meiera vardu
uti 24 aprilī 'li902 gada zem Žum.
Ns 382 nostiprināta uz Jēkabam A ša
dēlam Zelmenim piederošas nekustamas
mantas Liepājā zem krep. Ne 56, —
1 mēnešu laikā, no sludinājuma iespieša-
nas dienas skaitot, ierasties tiesa līdz-
ņemot minēto obligāciju, dēļ iemaksāto
Ls 106X8 t. i. parada ar procentiem
saņemšanas.

Pie kam tiekaizrādīts, ka pēc minētā
termiņa i otecešanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījuma, paradu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 25. februārī 1925 g. Ne 350'/25
Priekšsēd b. V. Bienenštams.

23243 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa

19. februārī 1925. gada, uz Andteja
Šiliņa lūgumu, civ. ptoc. lin. 2083 1 dz
208t. p. p. un 18. rnaiti 1920. g likuma
pamata uzaicina obligācijas turētāju
kūja izdota par T\000 rbļ. uz barona
Georga Heinnchi dēla fon Manteifeļa
vārdu, un 31. maijā 1903. g. zem žurn.
Ne 586 nostiprināta uz Andi ejam Jāņa
dēlam Silingam pied.rošas ne> ustamas
mantas Lieoājā zem krep Ne 561
viena mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas, ierasties

^
tiesā,

līdzņemo: minēto obligāciju, dēļ ie-
maksāto Ls 200.—, t. i. parāda ar pro-
centiem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīt», ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, paradu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējam
tiesību' pieprasīt parāda ' izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 25. februārī 1925. g Ne 338V25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

23244 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabalties a

saskaņā ar savu 9. februaja 1925. g
lēmumu, uz Indriķa K ā r k l i ņ a lūguma,
uz 18. marta 1920 g. likuma un civ.
proc. lik. 2083.—2084. p. p. pamata uz-
aicina obligācijas turētāju, kūja izdota
par 1745 rbļ. uz kņaza Vilhelma Alek-
sandra d. L ī v e h a vārdu un> 23. no-
vembri 1902 g. zem žurn. Ne 563, no-
stiprināta uz Indriķim Jāņa d. Kārkliņam
piederošas nekustamas mantas no Buka-
meža muižas, Liepājas apriņķī atdalīto
zemesgabala zem III. reģistra, krep
Ne 46l — 1 mēneša laikā, skaitot no
sludjnājuma iespiešanas dienas, ir rasties
tiesā iidzņemot minēto obligāciju dēļ
iemaksāto Ls 16 9J, t i. parāda ai
procentiem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari ooligacijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par >amaksātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parada izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 25. februārī 1925. g. Ne 320/25
Priekšsēd. b V. Bienenštams

23241 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
19. februāri 1925. gadā, uz Abrama-
Bera Rabinsona lūguma, civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p.

nolēma:
1) parādu 4r 00 rbļ. pēc obligācijas, iz-

dotas uz Liepājas krājkases vārdu
un 14. februāri 190'. gadā zem
žum. Ns 165 nostiprinātas uz

? Ābramam-Beram Vulfa dēlam Rabin-
sonam piederošas nekustamas
mantas Liepājā zem krep. Ne 502,
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visiem procentiem un pašu obligā-
ciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt Zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu iz-
dzēšanu iz zemesg'āmatām.

Liepājā, 25. februārī 1925. g. Ne 769724

Priekšsēd. b, V. Bienenštams.
23242 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
19. februārī 1925. g., uz Otto Gross-
barta lūguma un civ. proc. lik. 2081.
līdz 2086. p. p. pamata,

nolēma:
1) parādu 1000 rbļ. pēc obligācijas, iz-

dotas uz Kuldīgas sadraudzīgss un
lauksaimniecības biedrības krāj-aiz-
devu sabiedrības vārdu un 11. jūlijā
1912. g. nostiprinātas uz Ottonam
(Otto) Grosbartam (Grosbardam)
piederošas nekustamas mantas
.Brūne" māju zem krep. Ne 1010 —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ai
visiem procentiem un pašu obligā-
ciju par iznīcinātj;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt Zemes-
grāmatu nodaļā minēto parāda iz-
dzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 28. februārī 1925. g. Nš 562/24

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
23662 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabalt. Krlmlnalnod.,
saskaņā ar savu 1925. g. 14 februaja
lēmumu atsauc .Valdības Vēstnesi"
239 num. 20. oktobri 1924. g. iespiesto
sludinājumu par Daugavpils apr. Dagdas
pagasta piederīgā Jozepa Konstantīna d.

Adamoviča meklēšanu, jo minētais Ada-
movičs ir atrasts.

Daugavpilī, 17. februārī 1925. g.

Priekšsēd. v. Magnus.
22520 Sekretāra v. K. Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas 1. Modāla
atklātā tiesas sēde 1925. g. 30. janv.
izklausījusi Kazimira Donata d. Džar-
dana un Jāņa Jāņa d. Gulbinska
lūgumu atzīt . Ādamu Donata dēlu
Skruzrnam par _ atrodošos bezvēsts
prombūtne nolēma: publicēt „ Valdī-
bas Vēstnesī" par bezvēsts promesošo
Ādamu Donata d. Skruzmani un uzdot
Līvānu pagasta padomei iecelt aizbil-
dniecību par bezvēsts promesošā Jāņa
Jāņa d. Gulbinska mantu, atrodošos
Līvānu pagasta Skruzmaņu ciemā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 14. febr. 1925. g. LNe372a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

22592 Sekretārs J. K a n g u r s.

Jelgavas pils. miertiesn. ,
saskaņā ar savu 1925. gada 5 marta
nolēmumu, uzaicina visus, kam būtu
kādas tiesības uz 1881. g. 20. decembrī
Itālijā mir. Teodora Teodora d. H ā r a
atstāto mantojumu kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt _savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešan. dienas
.Valdības Vēstnesī.*

Termiņā nepieteiktas prasības vai tie-
sības neievēros.

Jelgavā, 1925. g. 5. martā.
23907 Miertiesnesis M. K a r p s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr- 3. Iec. miertiesn..
kūja kamera atrodas Rēzeknē, saskaņa
ar savu 1925. g. 26. februaja lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1498. p. p. ar šo uzaicina
1924. g. 18. novembrī mir. Sergeja
Vladimira d. Š i š k i n a_ likum. manti-
niekus pieteikt pie minētā miertiesn. sa-
vas tiesības uz palikušo pēc to
Rēzeknes apriņķi, Silajāņu pag , Feimaņu
muižā nekustamo īpašumu sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī.*
23922 Miertiesnesis J. K r a u 1i s.

Latoal6i3p0a!i .Ladzasapr. 5.ier.ralert.
uzaicina Ludzas apriņķi, Tolkovas .pag.
1876. g,: mirušā Ķirsana barošana d
Samsonova mantiniekus pie-
teikt viņam savas mantošanas, , tie-
sības uz nelaiķa atstāto mantību sešu
mēnešu laikā no Šī uzaicin. iesp. dienas
.Vaid: Vēstn *.

Viļakā, 925. g. 26. febr. NŠ37
23435 Miertiesnesis R. Petersons.

Daug ivpils apr. 5 iec. miertiesn.
Preiļos, pamatodamies un civ. lik. X. sēj.
1239. p. un civ. proc. 1401. p., uzaicina
19 "0. g. 8. febru'ri mirušā ivana T;'en
ti a dēla Terentjeva mantiniek.is
pieteiks savas man'ouma tiesības uz
atst tj no minētā Mazo Leiču s. Preiļu
pag., kustamu un nekustamu īpašumu
augšminētam mie<tiesnesim sešu mēnešu
lakā skaitot no šī sludinījuna iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesi".
23087 Miertiesnesis Skromans.

ilgai apgabaltiesas 3. iec. tiesa Izpildītāji
paziņo, ka 20. martā 1925. g., pulksten
10 die lā, Rigī, Kurmanova iela Nš 19,
noiiKtavā pārdos sab. .Brāļi Cers"
kustamo mantu, s īstāvošu no mašīnām
un novērtētu par Ls 600.

Izzināt saraustu, novērtējumu,_kā ari
pskatīi pārdod rnio mantu, varēs pār-

došanas dienā uz vietas.
Kigā, 12. martā 1925. g.

24292 Tiesu izpild. Grinields.

Codes pag. tiesa,
Bauskas ā'pr.', pamatodamās uz sa a<
š. B4. decembra lēmuma . ua paģ?s a
ties i lkuma 108. in 109. p. p. Er šo
o?z n i, ka laulātie d augi Jānis un Na-
tālija K a I n i ņ i, dzi /. Codes pagastā
lejas-Ducmaņos, kujie.n bērnu hiv
pieņem 'bērna vietā (adoptē)' Hermīni
(Vftiliju Veru Radziņu (Jāņa un Lt-
bes Radziņu meitu), dzim. 26. augusti
1924. g., piešķijot viņai miesīga bērna
tiesības, kā mantošanas ziņa, tā ari
uzvārda.

Personas kājām pret šo adopciju ir
kādi i bildumi, tiek uzaicinātas tos pie-
ttint

^
šai tiesaļ sešu mēnešu laikā, skaitot

no šī sliduajima iespiešanas dētas
.Vaid bas Vēstiesī" 1rešo rrizr.

Pec uzrādītā termiņa nekādas ierunas
netiks pi ņentas un adopcija skait sies
pu lkumiga spēka gājuij.

Codē, 6 ai ustā 1924. g. 2
Prieltš ēdēt js . V. Vec vagars.

17681 Darbvedis M. J ure v it s

Codes pag. tiesa
Bauskas apr., ar šo izsludina vispārības
zināšanai, ka Jānis Jura d Celmiņš
no šī pag Valtiņu m. vēlas adoptēt sev
par mei.u savas sievas ārlaulībā dzimušo
meiteni Veru Veroniku Na^alinsni, dzi-
mušu 1909. g. 18. februārī v. st, pār-
mainot adoptējamo uzvārdu Navalinski
uz Celmiņ.

Personām, kutāmir kādas ier ms šai
adoptēšanas lietā, tas jāpieteic šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no sī sludi-
nājuma iespiešanas t ešo reizi .Valdīb.
Vēstnesī*. Pēc šī te miņa notecēšana
nekādas ierunas netiks pieņemtas un
adoptēšana tiks apstiprināta

Codē, 12. februārī 192 i. g. 2
Priekšsēdētājs V. Vecvagars.

22174 Darbvedis J Grinvalds.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. 'ec. mierties.
kūja kancleja atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņa ar savu lēmumu 27. februārī
1925_ g. uzaicina 1923. g. 5. febr.
miruša Matīsa Ignata d. Dubrovska
mantin., pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augša minētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstato nekustamo mantojumu,
atrodošos Rēzeknes apriņķa, Atašienas
pagasta, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

Pec šī termiņa notecēšanas, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

27. februārī 1925. g. Ns 792
23418 Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 6. lec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p., un
saskaņā ar savu 1925. g. 5. marta lē-
mumu _ uzaicina miruša M o v š a
Icika dēlā L a f e r a mantiniekus, pie-
teikt savas mantojuma tiesības mierties-
neša kamerā Krāslavā, Polockas ielā
N5 52, uz nelaiķa atstāto mantojumu,
sešu mēnešu laikā skaitot no šī sludin.
iespieš. dienas .Vaid. Vēstn."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslava, 5. martā 1925. g.
24143 Miertiesnesis A. P ļ a v i ņ š.

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1925. g. 16. februaja
lēmumu, meklē uz sod. _lik51. p. un
587. p. 2. d. pamata apsūdzēto Ludzas
apriņķa, Kārsavas pag. piederīgo, 53 g
veco Stepanu Katrinas d. I<rasovski,
kūja pazīmes ir sekošas: šatens, zilas
acis, vāja redzes spēja, apaļa seja.

Visām iestādēm un personām, kūjām
ir zināma minētā Stepana Krasovska
un viņa mantas atrašanās vieta, jā-
paziņo Rēzeknes apr. 3. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 17. februārī 1925. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

22521 Sekretāra v. i. J. V a nags.

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1925. g. 19. febr.
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.
un 589. p. 2. d. 1. un 5. pkt. un 3. d.
pamata apsūdzēto Rēzeknes apr., Vidz-
muižas pagasta piederigo, 30 g. veco,
lsaju Filipa d. Denisovu, gāja auguma,
kalsnēju skūtu seju, gaišiem matiem,
mazām gaišam usiņam.

Visām iestādēm un personām, kūjām
ir zināma minēta Isaja Filipa d. Denisova
un viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apriņķa 1.. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 21. febr. 1925. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

22689 Sekr. p. v. i. K. Veinbrants.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. lec miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 31. dec. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.
1239. p., paziņo, ka pēc 1919. g. 18. no-
vembrī mirušā Jāņa Stepana d. V o i -
c i ša ir palicis nekustams mantojums,
kujš atrodas Ludzas apriņķī. Rugāju
pagastā, Auškas mājas un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu vai
sakarā ar viņu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā Bolvu muižā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludin.
iespieš. dienas .Vaid. Vēstn."

Bolvos, 31. janvārī 1925 g.
21083 Miertiesnesis P. R o n i s.

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 26. februaja
lēmumu un uz civ. proc. lik. 140t.p. un
civ. likumu X. sējumu 1239. p.
pamata ar šo paziņa, ka pēc
mir. 1914. g. 24. jūnijā Jāņa Kārļa d.
Z e m ī ša ir palicis mantoj. Daugavp.
apr, Mežmuižas pag., Galvanu ciemā un
uzaicina visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim _ viņa kancleja
Krustpilī sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī "

Krustpilī, 1925. g. 28. febr. Ne 581
23416 Miertiesnesis L i e 1 m e ž s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 20. martā 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 66,
dz. 4, pārdos B. Steina ku<tamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 204.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
sp'skatīt pārdodamo maitu, varēs pāi
došanas dienā uz vietas.

Hīti, 13 martā i«25 g.
24291 Tiesu izpild. Grinields.

Rīgas apgabalt. 3. iec. tiesas
izpildītājs

oaziņo, ka 18. martā 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Marijas iela N° 13,
mēbeļu veikala pārdos Izaka Lem-
klna kustama mantu, sastāvošu nn
trēzmašinas un novērtētu par Ls 220.

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

Rigā, 10. martā 1925. g.
24230 Tie.su izpild. G r i n f e 1d s.

-ligas apgabaltiesas 3. iecirkņu
tiesas izpildītājs

inzlno, ka 18. martā 1925. g., tmlkj'en
10 rītā, Rīga. Marijas iela Nš 13 p ā > -
dos Izaka Lemkina kustamo mmtu,
sastāvošu no pianīno un novērtētu pat
Ls 220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēt pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. martā 1925 g.
24281 Tiesu izpild. G r i n f e 1d s.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. martā 1925. g., pulksten
9 rīta, Rīga, Rēveles ielā Ns45, pār-
dos Eduarda Briedis kustamo mantu
sastā /ošu no viena gāzes mo ora ar pie-
derumam un dižādiem sīkumiem, un
novērtētu par Ls 8 8 —

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

Rīgā, 10. martā 1925. g.
24293 Tiesu izpild E S m e i l s.

Rīgas apgabaltiesas 6, iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16. martā 1925. g., pulksten
10_ diena, Riga, Kr. Barona ielā Nš 3,
pārdos Ābrama Šeera kustamo
atantu, sastāvošu no manufaktūras un
.īovertētu par Ls 250 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu ks«oakatit pārdodamo mantu,varēsV'iiUnns dienā uz vietas. P5''
^īgā, 14. februārī 1925 g

24294 Tiesu izpild J. Zir {,„i ?

iiiu iMitittim 6. itTluinžijīt
paziņo, ka 17. martā 1925. g„ pulks, '
10 no rīta, Rīga, Kr. Baron» ielā )* ,
pārdos Ābrama tSeer» kustam,;
mantu, sastāvošu nū manufaktūras
novērtētu par Ls330.—'Izziņai sarakstu, no vērtējumu «i ariipskatīt pārdodamo mantu, varēs oifio5<iis ^iena uz vietas

Rīgā, 14 februārī 1925 g.
24295 tiesas izpila. J. ZitčeU

lU» uumituui 6. ik. min mii.
paziņo, ka 17. marta 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Kr. Barona ielā Mj 3
pārdos Aorama Šeera kustamo
man _tu,_ sastāvošu no manufaktūras unnovērtētu par Ls 33 J.—

Izziņai sarakstu, novērtējumu, kā mi
soskļtīt pārdodam" man:u, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietts.

Rigā, 14. februārī N25. g
24296 liesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabalt. 7. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 20. martā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīga, 1. Miesnieku ielā Nš 2,
pārdos komanditsab. .Erich Ring un
biedri* kustamo mantu, sastāvošu no
5 pudi tipogrāfijas burtu, un no/ertētu
par Ls 2l 1.—

Izzināt sarakstu, novē lējumu, kā aii
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rigā, 10. martā 1925. g.
24184 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirknitiesas izņilditājs
j«iņo, ka 19. martā 1925. g„ pglk,ten10 diena, R"? a, Kr. Barona ielā J^5 3naidos Ābrama Šeera kust'nu
Mantu, sasta.usi. «) manufaktūras „«
novērtētu par Ls 1800.- ' a

ksinri sarakstu, novērtējumu , ka «ii
tpskatīt pārdodamo mantu varea pļ.
formas dienā uz vietas

Rīgā, 14. tebruarī 1925. g.
24297 Tiesu izpili 1. Zirģels.

algas apgabaltiesas 7. Ik. tīra Izpildi!
paziņo, ka 20. martā 1925. g., pulksten
11 diena, Rīga, 1 Miemenu ielā N* 4,
pārdos ot os torgos .Erch Ring un
biedri' kusmmo mantu, sastāvošu no
1 ozolkoka skapja un raks'amgalda, un

novērtētu par L» 21t).—
izzināt saraksta, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

^īgā, 10. maitā 1925. g.
24185 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 7, iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 21. ma^tā 1925. «., pulksten
10 rīta, Rigā, Manpes iela Nš 3-b,
pārdos otro ? torgos AugustaA ur īt a
kustam" mantu sastāvošu no ēvelbenķa
un dažādām meb lēm, un novērtētu pai
Ls 330.—

Izzināt saraustu, novērtējumu
^

kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs p ārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rigā, 10. martā 1925. g.
24183 Tiesas izpjld Kazubierns.

i'.gas apgabaltiesas 7. iecirkņa
*"53u «zpildltājs

paziņo ka 20. martā 1975. g., pulksten
11 diena, Rīga, 1. Miesnieku iela ī* 2,

pārdos .Erich Ring un biedii" '" "
stamo mantu, sa«avoSu_ no5P»**"tipogralijas biiitu, un novērtētu par Ls211-

uaaal saraustu, novērojuma, KS «'
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs p«"
M <nas dienā uz vietas.

Rīgā, 1P. ma tā 925. g
24299 Tiesu izpild. J. Kazubļ ernj:

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa I. iec. tiesu izoilditāj s

oaziņu, ka saskaņā ar tiesas sprieduma
21. martā 1925. g., pulksten 3_ diena,
Krapes pag, Krapes muiža paj dos
Kaļam Bergmaņam piederošo ku-

stamo mantu, sastāvošu no vienas
„Hellzinga" firnus linu apstrādāšanas
mašinas, un novērtētu par Ls 1200

^Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā "J1
apskatīt pārdodamo mantu, varēs Par'
došanas dienā uz vietas. ,
24279 Tiesu izpild. A. Ozolioj^
Rīgas apgabaltiesas Rīga» apr.

2 iec. tiesu izpildītājs
Jiziņo, Ka saskaņā ar tiesas spriedumu ,

24 martā 1925. g., puiKSien lLdl.,
Ķēču pag., .Piperu* mājās P,
Indriķa Blumberga kustamo m«BI*
sastāvošu no vienas tumši brūnasļspalva*
apm. 6 g v. ķēves, mazu zīmi p'er i
un novērtētu ' par Ls 300.— j

Izzināt sarakstu, novērtējumu , ks
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs p*ra^
!»nas dienā uz vietas. ,
24174 Tiesa izpildītājs J ajrjjjjj^

Rīgas apgabaltiesas Rīgas,?1
2. iecirKga tiesu izp ildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedum .

27. martā 1925. g., pulksten 1 d,e"a:
R'gā, Merķeļa ielā ,N° 21, Par°"
Pētera Dzelves kustamo mantu,
stāvošu no viena „Deuč" fi:mas 6 P

^"petrolejas motora, un novērtētu par Ls
^Izzināt saraksta, novērtējumu, J™ ^.apskatīt pārdodamo mantu, varēs p

lošanas dienā uz vietas. . -
24174 Tiesu izpildītājs J a k s 11 v »•

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr. 4. lec. miertiesn.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 26. febr.
lēmumu uzaicina 1924. g. 27. janvārī
mirušā Pētefa Jēkaba d Jaka un mir.
9. oktobrī 1913. g. Annas Jak man-
tiniekus , pieteikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamerā Viļānos,
uz kopīpašuma viensētas zemes gabalu
atrod. Garavacaiņu ciemā, Bikovas pag.,
sastāvošu no 6,72 des. zemes ar saim-
niecības ēkām, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludin. iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī.*

Pec minētā termiņa notecēšanas, ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
23280 Miertiesnesis D u k a 1s k i s.

Latgale, apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 30. janvārī
izklausījusi Teklas Jāņa m. Krišan
lūgumu atzīt Onufriju Jāzepa d. Krišanu
par atrodošos bezvēsts prombūtnē no-
lema^ publicēt ,Valdības Vēstnesī" par
bezvēsts promesošo Onufriju Jāzepa d.
Krišanu un uzdot Zaļmuižas pagasta
padomei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesoša Onufrija Krišana man-
tu, atrodošos Zaļmuižas pagasta, Sarnu
ciema.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 1925.g. 14.febr. LNš218a/25
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

22593 Sekretārs J. Kanguis.

Latgales apg. 1 civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. g. 3 oktobrī Laura (Lavrentija)
Ādama d. Lebeda notar. testaments, ar
kuj;u testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Juliānam Alekseja d.,
Pabianam Izidora d. un Biigitai Lebe-
diem, ar apgabaltiesas 192i. g. 29. dec.
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niekiem Juliānam un Pabijanam Lebe-
diem.

Daugavp , 14. febr. 1925. g.
LN 15548 1924. g.

Priekšsēd. b J. Krūmiņš.
22591 Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalties. krlmlnalnod.,
saskaņā ar savu 1925. g. 17. februāra
lēmumu atsauc «Valdības Vēstnesī"
153. numurā 11. jūlija 1924. g. ie-
spiesto sludinājumu par Marijas Ignata
meitas Senkan meklēšanu, jo minētā
Marija Senkan ir atrasta.

Daugavpilī, 17. februāri 1^25. g.

Priekšsēd. v. Magnus.
22522 Sekretāra v. Ķ. Ozoliņš.

Latgales apgaHaltiesas krlminaliiotfala,
saskaņā ar savu 1925. g. 12. februāra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.
un 581. p. 3. d. pamata apsūdzēto
Rēzeknes apr., Vidzmuižas pag. pie-
derīgo, 30. g. veco lsaju Eilipa d.
Denisovu, kūja pazīmes ir sekošas:
garš augums, brūni sprogaini mati,
brūnas acis, iegarena seja

Visām iestādēm un personām, kur,am
ir zināma minētā Isaja Denisova un
viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apriņķa 3. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 16. februārī 1925. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

22176 Sekretāra v. (paraksts^,



nSTtestaiustutUnaJumt.
——^—'^************—^

i2JiTietu min.administra-
tīvais departaments,

m,tnioties uz 1920. g. 15- septembra
Pf'^C uzvārdu maiņu

p. 10
darn

,,k
T, ka uz: 1) Dāuda Nabaga,

f i uci' ias Nabag, 3) Alta (Otto) Peze^a
2seva Idas, meitu: Martas-Lilijas,
Mildas Antonijas un dēla Jīna-Antona,

^ t,vas Dirš, viņas meitas Annas un
At lāna 5) Anetes Apšukrap (laulība

ffi.) fli viņas dēlu: Alfrēda un Friča

hl Jāņa Rutkasta un viņa sievas

Melitas dzim. Kreicberg - attiecīgiem
r«miem dēļ uzvārdu maiņas, kuri

SSSSS l .Valdības Vēstaesī* 272.

Sūrā no 29. novembra 1924. g un
flkufiem triju m en e su laika
iebildumi nav celti, iekšlietu ministrs

noļima:
I. Lūdzējiem turpmāk saukties:

D Dāvidam Nabagam — uzvārdā

.Liepiņš".

2) Lūcijai Nabag — uzvārda „Pļav-
niek" .

3) Attim (Otto) Pezekam, viņa sievai
īdai, meitām : Martai-Lilijai, Mildai-
An'onijat un dēlam Jānim — uzvārdā
.Lazdiņš*.

4) Ievai Dirš, viņas meitai Annai un
dēlam Jānim —uzvārdā .Daukste*

5) Ann'tei Apšukrip, viņas dēliern:
Alredim un Fricim — uzvārda
.Ozoliņ š* un

6) Jānim Rutkastam _ un viņa sievai
Meifai — uzveda .Kre/cbergs".

II. Visi dokumenti, kā; pases, aplie-
cības, pilnvaras, līgumi, _ kvītes un I. t.,
4«s izdoti līdz šim uz Jūdzēju vardu no
visādām iestādēm, ka ari valsts amata
an privātām personām, ir skaitaitti ka
izdoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spēkā
1 martā 1925. g.

Rīgā, 9. martā 1925. g. Ns 29522, V

Administratīvā departamenta
vicedirektora v. i. V L u d i ņ š

24223 .Nodaļas vad. K. Ābels.

mii iMtfnļoi
it iesniegusi lūgumus deļ uzvārdu
milnas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:

1) Aleksandrs-AitursBašmaks, dz vojošs
Ludzas apriņķī, Istras pagastā, Vec-
slabadas pamatskolā, kvfš vēlas
saukt.es uzvārdā — .Burtnieks*.

2) Eduards Studits, _ ari Skudīts ar
sievu Martu un dēlu Osvaldu, dzī-
vojoši Valkas apriņķī, Strenču miestā
Upes iela Ns 7, kuri vēlas saukies
uzv.'rda — .Straume*.

3) Jānis Azerst?rps, dzīvojošs Cēsu
apriņķī, Ļaudonas-Odzienis pagastā,
Aizelksnē, kujš vēlas saukties uz-
vārda — .Ezeriņš".

4) Eduards Maks (Makše) ar sievu
Vandu, dzīvojoši Valkas apriņķī,
Litenes pagastā, Briežu muižā, kuri
vēlas saukties uzvārdā — .Maks".

5) Johanna _ Upman (laulība šķirta),
dzim. Lacs, dzīvojoša Rīga, Ģer-
trūde ielā Ni> 129, dz. 9, k> ja vēlas
stumties uzvārda — .Ozoliu" un

«) Ādolfs Piekus ar sievu Emiliju un
aetu Rūdolfu-Ed gatu, dzīvojoši Rigas
npti ņķ', Slokas pagastā, Lapmež-
ciema, hiri veļas saukties uzvārdā
— .Strautiņš'.

Varbūtēj i iebildumi pret pievesto«gurnu ievērošanu paziņojami iekšlietu
ministrijai t r i j u m ē n e šu laikā, skaitot
„JLsludinājuma publicēšanas dienas;
„„, '-l gadījuma , pēc minētā termiņa««ecēšanas , lūgumus izpildīs.

"īg« . 6. martā 1925. g. Ns 29521/V
Administratīvā departamenta

..^ '«direktora v. i. V. Ludi ņ š.
~ilfil_Nodaļas vad. K. Ābels.

Paziņojums

atKt ,;5' §ada 6- marta finansu ministrs
S,T tirdzn'ecības un rūpniecības
izlaM,,»»' ",v JurgensoiT* otra akciju'atduma sekpšus emisijas noteikumus:
Klai 'dnn, e1riba izlaiž s°0 jaunas otrāKr- akcijas p;,r Ls 5 °o-- katr«.
vārtibā ' P'Ls 15°.°00- nominal-

SfeJatal'™ iauna izlaiduffla ak?'') u
pieskS Vlrs nominālvērtības Ls 10.—^ tīšana, rezerves kapitālam.
ja'mas 6 m- 'v^"™:_akcijas sazīmē-
i zskidinā? 116"6811 laika P ēc jauiiizlaiduma
*#i ™Tdienas «Valdības Vēst-
rrtaksā 1 , "}? Pie parakstīšanās jāie-

H bcf n- -u akc'iu 50°/o no vērtī-
%ka i PJrV*50°/» jānomaksā -ne vē-
ršanas 'ai1™ pec Parakstīšanās

4 i, ' .
sanu Dr,ew a izlaiduma akciju iegū-
ak cīonar,em

rOC
-- P iešķipima veciem

akc'j« skaiE
samera ar viņiem piederošo

"visas ' P 'kam > ia vecie akci °-
atlikušās' - aUnaS akciJas jieizņemtu, tad
Personām - ')a? P iedavajamas trešam
!pii ņus. Iever°Jot 3. p. noteiktos

^"desn'i? ,nkc'Jas Piedalās pie divi-
IZ darit3mLl- /1925- 8- samērā ar

6Paraka--3 sam un iemaksas laiku.
P'^<n valni n-os uz ia»nām akcijām
TiMzr, „„ i ' R'8a ' Va!nu ielā JSTs 20.39Un bankas nod.pr. p.V. Gailīt s.

«evidents A. Zalpēters.

pozinojumf
1925 g. 6 matā finansu ministrs

anstiprinājis statūtus. ..Rūpniecības un
elektrības, akciju sabie-drībai ..Gaisma ",
kujas mērķis ir: nodarboties ar vilnas
un 1 nu apstrādāšanu un to iepirkšanu
un pārdošanu iekšzemē un ārzemēs , uz
sava rēķina un komisijā; izbūvēt pie
Saldus pilsētas elektrisku spēka staciju
elektrības eņeģrijas ražošanai, izdalīšanai
un izmantošanai.

Šo mērķu sasniegšantii sabiedrība pār-
ņems savā īpašumā: 1) Andrejam Cī-
rulim piederošo nekustamo mantu
Sa'dū, Peldu ielā Nš 10, līdz ar vilnas
vērptuvi, austuvi, krāsotavu ar visām
mašinām un ietaisēm ar visiem aktīviem
un pasīviem uz bilances pamata un 2)
Otto. Freimanim piederošo nekustamo
mantu — Upatnieku māju, upes lejas
sprosta un elektriskās spēka stacijas
izbūvei, līdz ar zemes platību, kā ari
to zemi, kura pal ek zem ūdens, upi
uzplūdinot.

Sabiedrību dibina Latvijas pilsoņi:
1) Andrejs Cīruls. dz. Saldū, Upes-

muižas ielā Ne 11,
2) Juris Valters, dz. Liepājā, Lilien-

feldta eliā Ne 3,
3) Jānis Zichmanis, dz. Saldū, Upes-

muižas ielā Ne 11,
4) Otto Freimanis, dz. Saldus pag.,

Upatnieku mājās un
5) Mārtiņš Veicherts, dz. Rīgā,- mazā

Pils ielā Nš I.

P _amatkapitals _ Ls 100,000.—, kas sa
dalās 200 akcijās par Ls 500.— katra

Valdes sēdeklis atrodas Saldū.
I irdzn. un b. nod. pr. A. Gailīt s.

24193 Rev.dents A Zalp ēters

Paziņojums
Finansu ministrijas tiudzniecības un

banku nodaļa paziņo ka 192*. g. 17.
nov. no finansu ministra apstiprinātie un
1924. g. 4. decembrī .Valdības Vēst-
neša" 276. num. izsludinātie emisijas
noteikumi tirdz. un rūpu. akc. sab
„Ch. Jurgenson" akciju jaunizlaidumam
anulēti, sakarā ar jaunu noteikumu
apstiprināšanu.

Tirdzn. un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

23949 Revidents A. Z a 1 p e t e r s

Rīgas pilsētas domniekn saratsts.
Pamatojoties uz pagaidu noteikumiem

par pilsē'u domtrekii vēl šanām, 30. p.,
Rīgas pilsētas valde

paziņo, ka 1925. gada 28. februārī
un 1. martī

Rīgas pilsētā Ievēlēti par pilsētas
linifilin

uz tikuma paredzē*o laiku:

No kandidātu saraksta Nr. 1
Vācu-Baltiešu vēlēšanu

komitejas
1. Šiemann, Paul
2. S;tdovsky, Valter
3. Pussull, Voldemar,
4. Ullmann, Georg
5. Stemert, Alexander
6. S.hoeler, Lotar
7. Schwartz,'Eugen
8. Poelchau, Oskar
9. Stegmann, Helm.th

10. Hacb, Herbert
11. Hedetistrom, August
12. Saje, G o g Ludvig
13. Ruhtenbe g, Hans A!ex Gust.
14; Eppitiger, Georg Robert
15. Broecker, Charles Kari

No saraksta Nr. 2
Saimniecisko grupu apvienības
16. Krastkalns, Andrejs
17. Purgal, Jānis
18. Polis, Kārlis
19 Vanags, Konstantīns

No saraksta Nr. 3

Nacionālo karavīru, invalidu,
strādnieku un darba inteliģences

apvienības
20. Bāce, Roberts

No saraksta Nr. 4

Nacionālās apvienības
21. Bergs, Arveds
22. Ausējs, Longins
23. Kasparsons, Kārlis
24. Asars, Hermans
25. Bergs, Edgars
26. Reinhards, Gustavs
27. Brigaders, Jānis

No saraksta Nr. 5
Progresīvo pilsoņu apvienības
28. Andersons, Alfrēds
29. Meietovics, Zigfrids
30. Dauge, Aleksanders
31. Barons, Kārlis
32. Siecenieks, Peters

No saraksta Nr. 6
Saimnieciski -kulturelās

apvienības
33. Breikšs, Jānis
34. Akuraters. Janis
35. Dišlers, Karlļs
36. Bokalders, Jānis
37. Zertigal-' , Gustavs
38. Kirchensteins, Augusts
39. Fridenbergs, Andrejs

No saraksta Nr. 7

Latvijas social-demokratu
strādnieku partijas

40. Dēķens. Kārlis
41. Bast/āns. Voldema s
42. lagars, Jānis
43. Rainis-Pliekšans, Jānis
44. Kaupiņš, Hermans
45. Līventals, Teodors
46. Tīfentals-Dziļleja Kārlis
47. Aberbergs, Jānis
48. Veckalns, Andrejs
49. Lorencs, Klāvs
50. Morics, Ernests
51. Oriviņš, Valdis
52. Steins, Augusts

3. Dēķen-i. Antons
54. Ozoliņš, Augusts
55. Vfgners, Jānis
56. Grots, Jānis
57. Dzelzits, Jānis
58. Vitenbergs, Fricis
59. Staprans, Teodors
6'). Bungšs, Kārlis
61. Prūsis. Jūlijs
62. Ozoliņš, Mārtiņš
63 Zvejmeks, Fricis
64. Mazurs, Kārlis
65. Rudzits; Roberts
66. Caune. Voldemārs
67. Kalniņš, E-nests
68. Kauliņš, Jānis >

No saraksta Nr. 8

Rīgas poļu biedrības
69. Strvčko, Pavils

N) saraksta Nr. 9

Vecticībniekiem
70. Jupatov, Ivan

No saraksta N . 10
Krievu nacionālās savienības

71. Krivošapkins Michails
72. Ladigins, Petr

No saraksta Nr. 11

Latvijas strādnieku social-demo
kratu mazinieku partijas un

nomaļnieku grupas
73. Skujenieks, Marģers

No saraksta Nr. 12

„Ceire-Cion74.Lazersons,Maksis
75. Vinnik, Jerachmiel

No saraksta Nr. 13

Ebreju bloka
76. Grinsteins, Nochums
77. Joffe, Izaks
78. Veinbergs, Mozus
79. Rapcports, Jozefs

No saraksta Nr. 15

Latvijas social-demokratiskās
strādnieku partijas ebreju

„Bunda"
80. Eljasbergs, Julius '
81. Bērzs, Izaks

No saraksta Nr. 16

Apvienotā Rīgas arodbiedrību
centralbiroja un kultūras

darbiniekiem
82. Paegle, Leons
83. Laicens. Linards
84. Krūmiņš, Ādolfs
85. Slaueotnis-Cukuis, Jānis
86. Piens, Viktors
87. Zamuels, Kārlis
88. Ansbergs, Jēkabs

No saraksta Nr. 17
Apvienotiem lietuviešiem

89. Šulpo, Sīmanis

No saraksta Nr. 18

Latvijas tirdzinieku savienības
90. Vindiņš, Andrejs.

Visu to personu saraksts, kujas ieskai-
tītas domnieku kandidātos, izlikts
publikas ieskatam Rīgas pilsētas valdes
telpšs, 1 Ķēniņa ielā Ns 5 laikā ne
pīkst. 9 rītā līdz pīkst. 3 dienā.

Rigas pilsētas galva A. Andersons.
24348 Pilsētas sekretārs Pļavinskis

Saistoši noteikumi
par ēachtu tīrīšanas kārtību un
maksu par kanalizaci as lieto-

šanu L/epājas pil ētā
(Apstiprināti no pašvaldības depar-
tamenta ar rakstu no š:.g. 9. marta

zem Ks 101813;.
§ 1. Sētas šachtu tīrīšanu pilsēta iz-

dara 4 reizas gadā, bet ja nepieciešama
šachtu vaiīākreizēja tīrīšana, tad tīrīšanu,
skatoties pēc vajadzīcas, jāizdara namu
resp. grantstpašniekiem pašiem uz sava
rēķina.

§ 2. Gruntsgabalu robežas atrodošo
kanalizācijas šachtu vadu tīrīšanu izdara
pilsētas valdes techniskā nodaļa uz at-
sevišķu pasūtījumu pamata bez sevišķas
atlīdzības no namu resp. gruntsīpašnieku
puses.

§ 3. Par pilsētas kanalizācijas lieto-
šanu _ un uzturēšanu gruntsīpašnieki
maksā pilsētai atlīdzību 2°/o apmērā no
nekustama īpašuma pirmskara tīra ienā-
kuma, paaug'tinātu 40 kārtīgi, ņemot
par pamatu 1914. g. pilsētas itnobiliju
komisijas taksācijas protokolus.

Attiec bā uz namiem, būvētiem pēc
1914. gada, pilsētas techniskā nodaļa
uzstāda viņu tīrā ienākuma _ vērtību,
kāda ta būtu bijusi 1914. gadā.

§ 4. Šie maksājumi jāiemaksā kārtīgi
pilsētas valdes kase līdz no pašvaldes
nosacītam termiņam, un termiņa novēlo-
šanas gadījumā maksājumam tiek pie-
skaitīta l°/o soda nauda mēnesī. Nesa-
maksāšanas gadījumā maksājumus līdz
ar soda naudu piedzen spaidu ceļā, pa-
stāvošā kār.ibā.

Šie noteikumi stājas spēkā pēc 2 ne-
dēļām no viņu izpublicēšanas .Valdības
Vēstnesi".
24226 Liepājas pilsētas valde.

Mežu departaments
p3ziņ<y ka izsludinātas mežu departa-
menti š. g. 25. un 27 marta izsoles
(nodr. .Vaid. Vēstn." J6J* 45., 51. un 55.)

pārceltas:
25 marta izsole — uz 24. m a r t u un
27. , „ , 30.

Izsoles notiks- Latviešu biedrībā, Mēr-
ķēja ielā Ns 13.

24357 Mežu departaments.

Ualtenbersa pāīasta nalde
ar šo izsludina, ka otrdien, 17. marta
S. g., pulksten 12 dienā, Valfenberģu
Kabzemes mājās tiks noturēta

ŪTRUPE,
ku;a pārdos Arnolda . N u ķ i s kustamu
mantību, sastāvošu no 2 zirgiem un
l cūkas — par labu pagasta nodokļu
segšanai.

Priekšsēdētājs Arnolds Riekstiņš.
24347 Darbvedis Augusts Krastiņš.

Rīgai apr. priekšnieka palīgs I. iet
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) Latvijas pasi Ns 1225, izdotu no
Ikšķiles pagasta valdes uz Emmas
Andtēja m B e r g vardu; 2) zirga pasi
.Ns 13, izdotuno Ikšķiles pagasta valdes
uz Kārļa Mārtiņa d. Peinberga v.;
3) Latvijas pasi Ns 896, izdotu no Bie-
riņu pag. valdes uz Līnas Māitiņa m.
A v a vā du; 4) kafa klausības apliecību
Ns 22843 i'dotu no Rigas kara apriņķa
pr-ka uz Kārļa Eduarda d. Knoka v.;
5) kafa klausības aoliecības dublikātu
Ns 11865 izdotu no Rīgas kāja apriņķa
pr-ka uz Eduarda Eduarda d.K n ok a v.;
6) Mra klausības apliecību Ns 2135
izdotu no 8. Daugavpils kājn. p-ka k-ra
uz Kārļa Jāņa d. Pūriņa vārdu;
7) Latvijas pasi Ns 2 izdotu no Perni-
ģeles pag. valdes uz Olgas Augusta m.
V i n t e r vārdu; 8) Latvijas pasi Ns 116
izdotu no Ādažu pag. valdes uz Jāņa
Bernata dēla R u n ģ a i ņ a vārdu;
9) Laivijas pasi Ns 70462 izdotu no
Rīgas Vil. pol. jec. uz Annas Augusta
m. G u s m a n vārdu; 10) atvaļinājuma
apliecību Ns 2212 izdo u no 2. robež-
sargu p-ka k-ra uz Nikifora i ukjana d.
Fomiņa vārdu; II) Latvijas pasi
Ns 371 izdotu _ no Ropažu pag. valdes
uz Annas Andreja m. Jirgenson vardu;
12) zirga pasi Ns 153 izdotu no Lauber-
Ozolu pag. valdes uz Jāņa Juja dēla
A u šm a ņ a vārdu. 13) Latvijas pasi
Ns 6769 izdotu no Andrupines pagasta
valdes uz Adeles' Andreja meitas
M u n d a vārdu; 14) atvaļinājuma ap
liecību Nš 971 izdobj no 1. Liepājas
kājnieku p-ka k-ra uz Andreja Andreja
dēla Kaitina vārdu; 15) zirga pasi

_

Nš.164 *zdotu_ no SveiCiema pagSsla
valdes uz Jāņa T r e i j a .vārdu;
16) Latvijas pasi N» 1258 izdotuno
Ādažu pag. valdes uz Marrjfas Jāņa m.
M elkus vārdu; 17) atvaļinājumi ap-
liecību Ns 19300 izdotu ņp'Rigē&'kara
apiiņķa pr-ka uz Timoteja Ivana d'-ia
D e n i so v a vārdu; 181 Lstvijas pasi
Ns 1280 izdotu no Ropažu pag. valdes
uz Oskara Kārļa d. Grāva vārdu un
kara klausības apliecību Ns 7026 izdotu
no 9. Rēzeknes kājnieku pr-ka k-ra uz
tā paša vārdu; 19) Latvijas pasi NŠ418
izdotu no Rembates pag. valdes uz
Mildas Jāņa m. Dubinskajas vārdu;
20) atvaļinājuma apliecību Ns 1564
izdotu no Rīgas kafa apr. pr-ka uz
Jūlija Jāņa d. Rutka vārdu; 21) Lat-
vijas pasi Ns 113 izdotu no Doles pag.
valdes uz Veronikas Mārtiņa meitas
Bērziņ vārdu; 22) zirga pasi Ns 103
izdotu no Ainažu pagasta valdes uz
K r a s t i ņ a vārdu; 23) atvaļinājuma
apliecību Nš 16332 izdotu no Latgales
partizāņu p ka k-ra uz Jēkaba Andreja
d. Ozoliņa vārdu; 24) Latvijas pasi
Ns 169095 izdotu no Rīgas prefektūras
uz Elir das Jēkaba m, S i r u p vārdu;

25) Latvijas pasi Ns 228 izdotu no
Ikšķiles pag valdes uz Kārļa Mžrtiņa d.
M i 11 e r a _yārdu; 26) 2irga pasi Ns210
izdotu no Ādažu pag. valdes uz Mārtiņa
Jēkaba d. Krūmiņa vārdu; 27) Lat-
vijas pasi Ns 1546 izdotu no Rīgas
apriņķi pr-ka palīga 1. iec. uz Jēkaba
Jēkaba d. Sausiņa vārdu; 28) Lat-
vijas pasi Ns 463 izdotu no Rīgas
apriņķa pr-ka palīga I. iec. uz Annas
Jāņa m. Bankevič vārdu; 29) Lat-
vijas pasi Ns 218 izdotu no Rigas
apriņķa pr-ka palīga I. iec. uz Annas
Pētera meitas Pope vārdu; 30) Lat-
vijas pasi Ns 3500 izdotu no Rīgas
ap iņķa pr-ka palīga_ I. iec. uz Annas
Miķeļa m. Palej vardu; 31) Latvijas
pasi J^š 3431 izdotu no Rīgas aptiņka
pr ka palīga I. iec. už Jāņa Jāņa dila
Krūmiņa vārdu; 32) kafa klausības
apliecību Ns 36466 izdotu no Rīgas kara
apriņķa pr-ka uz Bernharda Jāņa dēla
Zariņa vārdu; 33) zirga pasi Ns 20,
izdotu no Ulbrokas-Stopiņu pag. valdes
uz Antona Toma d. Karaļkova vārdu;
34) l atvijas pasi Ns 3991 izdotu no
Rīgas apriņķa pr-ka palīga I. iec. iz
Kārļa Kārļa d. Līcīša v. 23550

Torgs.
Valmieras apr. priekšn.

izsludina, ka 24. martā 1925. g., pulkst.
10 no rīta, Valmierā, pie apriņķa priekš-
nieka kanclejas, Brūvēju Iela Ns 2,

tiltos iii wMM
vienu policijas dienestam nederigu va'sts

zivģu,
nocenotu uz Ls 20—.

Valmierā, 10. martā 1925. g. Ns20210.
Valmieras apr. prie'<šn. L i e v e n s.

2422J Sekretārs Cepurnieks.

Rīgas pol. 6. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto atvaļinājuma apl.
uz Joseļa Aba d. Rota v., kura izd. no
Jelgavas-Bauskas kafa apr. pr-ka 1924. g.
28. iebruarī ar Ns 4892." 23320

Rīgas pol. 1. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudētu kafakl. api., 'izd. no
Rīgas kafa apr. pr-ka 9./10. maijā
1921. g. ar Na 15306 uz Heimana Zelika
d. Levensteina v. 23020

Bārbeles pag. valde izsludina par ne-
derīgu Lats. iekšz. pasi, izd. no Bārbe-
les pag. valdes 1920. g. ar Ns 665 uz
Katrines Mārtiņa m. Sīlis v., kura to
pieteikusi par pazaudētu. .23354

Rīgas pol. 1. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudētu kafakl. apl., izd. no
Rīgas kafa apr. pr-ka 25. okt. 1920. g.
ar Ns 35007 uz Eberharda Jāna d.
Eka v. 23019

Valtenberģu pag. valde, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgām nozaudētās 2
zirga pases NšNs 823 un 824, izdotas no
Valtenberģu pag. valdes uz Jāņa Treijera
vārdu 22360

Ērgļu pagasta _ valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ns 853, izdotu no šās pag. valdes
19. jūlija 1922._ g. uz Jaņa-Artura Pētefa
dēla Bērziņa vardu. 21694

Nozaudēta iekšzemes pase Ns 197,
izdota no Sēļu pag. gaides 23. martā
1920. g. uz Mājas Ādama m, Vitin
vārdu

^
22C68

Prodes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšz. pasi Ns 288,
izdotu no šīs pagasta valdes 5. augustā
1920. g. uz Minnas Pāvila m. Kuzma,
dzim. Vendel vārdu. 22848

Ozolu pagasta valde izsludina par ne-
derīgu Latvijas pasi Ns 501, izdotu no
šīs pag. valdes 13. dec. 1921. gadā uz
Jāņa Ādama o. Dreimaņa v. 22847

Lindes pagasta valde izsludina par
nederīgām nozaudētas sekošas pases ,
izdotas r.o viņas: 1) Latv. iekšzemes
pasi Na _3a7, izd. 16. jul. 1920. g. uz
Elzas Kārļa m. Kaupman vardu, 2) Latv.
iekšzemes pasi Nš 88, izd. 16. aprilī
1920. g. uz Lības Jēkaba m. Drampev.,
3) zirga pasi Ns 196, izd. 31. martā
1920. g. 6 g. vecam ērzelim tumšr dzelt,
spalvu, 1 aiš. 15/i vērš. augstu — uz
Andreja Lazdas vārdu. 22843

Kolupes pag. valde izsludina par ne-
nederīgu nozaudēto šīs valdes izdoto
zjrga pasi Ns 1129 30 aug. 19A'. g. už
Ādama Antona d. Alika vārdu, pārrak-
stītu 25 jūnijā 1923. g. uz Jāna Antona
dēla Palika vārdu. 22833

Kolupes pag. valde izsludina par ned.
nozaudēto peis. p.si Ns 3891, izd no
šis valdes 1 oktobiī 1921. g. uz Agates
Justlņa m. Strod vārdu. 22834

Koku pfgasta valde izsludina par ne-
dnrigu nozaudēto Latvijas iekšz pasi
Ns 5525, izdotu no Valmieras pils -tas
policijas 1920. g. 10. augustā uzEduaida
Miķeļa d. Graudiņa vardu. 22830

Koku pagasta valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latv. iekšzemes pasi
Ns 601, izdotu no Valmieras pagasta
valdes 1920. g. 6. aprilī uz Annas Kārļa
meita Svikas vārdu. 22829

Latvijas
Sarkanā Krusta biedrīb.

pilnu gadi sapīto
notiks _ 31. martā 1925. g., pulksten 7
vakara, Sarkana Krusta biroja, Skolas
ielā Ns 1, ar sekošu

dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Galvenās valdes pārskats par 1924 g.

un reviziļa-i komisijas ziņojums.
3) Turpmākā darbība.
4) Vēlēšanas.
5) Jautāju»! un priekšlikumi, saskaņā

ar statūtu § 28.
24233 2 L. S. Kr. galvenā valde.

Rīgas Jūfmalas pol. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudētu dienesta apl.,
izd. 1919. g. no Rīgas apr. pr-ka (Ns ne-
zināms) uz Jūfmalas pol. iec. kanclejas
ierēdnes Almas Kriša m. Kuģeniek v.

23018



mšu ii. mm littiii,
B a u ņ u pagastā, Valmieras apriņķī,

steidzīgi vajadzīgs

otrs sholotfiio
vietas izpildītājs (-ja)

uz 3 mēnešiem.
Pilntiesīgi kandidāti tiek lūgt* nekavē-

joties pieteikties Bauņu pagasta valdē,
caur Matīšiem.

Pieteikšanos var izdarīt ari pa tele-
fonu Matīšos Nš 8.

Bauņos, 9. martā 192?. g Ns 316.
Valdes priekšsēdētājs (p raksts) ,

24346 Darbvedis Pakalns.

Lun Diet mulatos
att. lai.direkūia

RTga, Valdema-as ielā Nr. 61, dz. 5.
Attiec bā iz ,Va:d. Vēstnesī" Ns 197,

1. septembrī 1924. g. ievietoto sludinā-
jumu.ar šo dara zināmu, ka pec likuma
par vērtspapīru modifikāciju 29. aprīļa
1920. _g. (.Vaid. Vēstn." Ns 97) pa-
icdzeta izsludināšanas laika notecēšanas,
sekoša sarakstā uzrādītās lir.u un džu-
tes manufaktūras ackiju sabiedrības
akcijas un_ _ obligācijas uzskatamas
par mortificetam, un ka tiem akcionadem
un obligacionar. kufi paziņojuši diiekc jai
par savu, sekošā saraksta min to akciju
un obligāciju pazušanj, tagad tiks iz-
sniegtas saskanīgi j unas akcijas un
ibligacijas zem tiem pašiem numuiiem.

M&itificēto aktīm laralits: 1
Ns Nš 701—900, 1701—1800, 1971—2170,
10201—10275, 11241-11290, 11601—
11660, 11906—11910, 12151—12185,
20097, 21123—21124, 21245—21258,
21259—21321, 21322, 21323—21353.
21354—21462, 21585-21614. 21683—
21706, 21735-21736, 21778-21780,

21841—21845.
Visu šo akciju nominālvērtība ir 100kr.

rbļ. katrai.

Moitifitžlo ohigaiiln imh\\
NšNs 751—754, 757—760, 762-770
774—777, 781—785, 787—790, 792
794—796, 799. 801,803-805,808-811
813—817, 819-824, 827, 830-833
835—839, 841—843, 845, 847-851
854—862, 864-867, 869, 872-874, 877
881—883, 885, 890- 891, 893-895, 897
s-00, 902- 903, 906-907, 910—911, 914
917-920, 923-924, 926, 9 9,931-932
934, 936-937, 942- 943, 946-952, 954
956, 958-966, 968,970—9/3,976-977
982-983, 985—996, 1C01—1006, 1009-
1010, 1012—1013, 1015—1018, 1021-
1024, 1028— 1032, 1034, 1037—1051
1054—1055, 1059—101^3, 10S5, 106/-
1071, 107 3—1074, 1077-1078, 1080,
1082-1085, 1087—1088, 1090—1093
1095, 1097—1098, 1100—1101, 1103-
1104, 1106-1107, 1111—1113, 1115-
1121, 1124—1125, 1128—1131, 1134,
1137-1144, 1149-1157, 1159, 1161—
1163, 1165—1166, 1168—1185, 1188—
1189, 1192-1195, 1197, 1199, 1200-
1201, 1203, 1205—1207, 1209-1219.
1221—1224. 1226-1228, 1230, 1235—
1238, 1240, 1243-1249, 1251-1252,
1254, 1257—1265, 1268-1270, 1272-
1275, 1277-1282, 1284—1286, 1288,
1290, 1292-1294, 1298—1299, 1301,
1305, 1307, 1309—1310, 1313-1314,
1316, 1318, 1322, 1325, 1327, 1331—
1334, 1338— 340, 1345-1346, 1348,
1350—1351. 1353, 1355—1359, 1362—
1364, 1366-1370, 1372—1374, 1378,
1380—1381, 1383,1385 1390, 1393—
1394, 1398, 1402—1406, 1408, 1410—
1411, 1413, 1415-1416, 1418—1427,
1430—1431, 1433, 1437, 1439—1448,
145", 1452, 1456-1461, 1463—1464,
1466, 1468, 1470, 1496, 1498, 1500—
1501, 1503, 1505—1506, 1508, 1510—
1511, 1516, 1518—1521, 1523, 1526-
1578, 1530—1533, 1538—1539, 1543-
1550, 1552—1555, 1562, 1565—1567,
1569, 1572—1575, 1577—1581, 1585,
1587—1588, 1591—1596, 1598, 1601—
1604, 1606- 1609, 1612—lbl3, 1615—
1616, lol9-1620, 16'2—1625, 1852,
1856-1859, 2188, 2209—2213, 2216—
2220, 2223, 2^25, 2227—2230.

Visu šo obligāciju nominālvērtība ir
500 krievu rubļu ka'rai.

Rīgā, 11. martā 1925. g.
24227 Valde.

Jēkaba Becka Rīgas stikla fabrSt
akciju sabiedrība ^

ar šo uzaicina savus akcionārus u

kārtējo fbpirijs laia'nu
kufa notiks 1925. g. 31. martā n6 vakara, Rīga, Melngalvju ielā J^Dienas kārtība;
1) 1924. g. pārskata un bilances nm, ?

sāna un atsvabināšana no atbildi
2) Valdes locekļu uu revīzijas kol '

jas velēšanas.
3) Akcionāru priekšlikumi un uj. >lietas.

t(-kos»
Noteikumi par _akcionaru piedalīšan

vispārēja sapulce uzradīti sabiertrik
statūtu 57. pantā.

Gadījuma ja š. g. 31. martā he»disies vajadzīgais akcionāru skaits msapulce notiks 1925. g. 15. apriJi^u?6. vakara tais pašas telpās, pie kam s
pulcē skaitīsies par likumīgi sanākut
neskatoties uz ieradušos akcionāru *.«?
2*239 Valde

Valkas pilsētas gaide
21. marta 1925. g., pulksten 12 dienā,
izdos rakst. un mutiskā

mozObsolKanB
pilsētas ķieģeļcep|a jau-
nas krāsns, skursteņa,
lieveņu un cit. būvdarbus,
par apmēram Ls 40.000.

Drošības nauda Ls 200.
Raksti ki priekšlikumi un lūgumi pie-

laist pie mutiskas mazāksolīšanas, līdz
ar droškas naudu jāiesniedz līdz š. g.
2t. martam, pulksten 12 dienā.

Tuvākas ziņas dabūjamas pilsētas
valdē. 1 24189

DzoicinDjoms.
Visas iestādes un personas, kufam

būtu kades naudas prasības pret

Vidzemes artiler. pulku,
par laiku no 1924. g. 1. apriļa līdz
1925. g. 1. apiilim, tiek uzaicinātas tādas
iesniegt pulka saimniecības daļai Rigā,
artilērijas kazarmēs, līdz 5. aprīlim š. g.

Pec _ norsdītā laika celtie iebildumi
nevarēs tikt ņemti ve ā 1924./25. bud-
žeta gada noslēgšanas dēļ.
24252 Pulka kom. v. p. i. (pārak ts>.

Finansu ministrijas
kredita departaments

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

rakstisku tahiuo
uz

remontdarbiem
finansu ministrijas nama

pagrabu dzīvokļos.
Konkurence galīga.
Piedāvājumi nomaksāti ar attiecīgu

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

Drošības nauda Ls 460.— iemaksā-
jama līdz pulksten 9/' rītā konkurences
dienā.

Tuvākas ziņas par konkurences no-
teikumiem un darba maksas aprēķini
saņemami valsts grāmatvedības nodaļā,
Valdemāra ielā Nš 2-a. 1 24218

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļ?
izsludina par nederīgu nozaudēto
Marijas Kozlovskas ārzemes pasi
Ht 8533, izdots Rigā, 7. okt. 1924. g. 24266

Latvijas universitātes leģitim. kartiņa
ar J6 4151, _ uz Mača Vilfrida
vardu, pazaudēta un ar šo tiek izsludin.
par neder gu. 24259

Dzelzsceļu I. ceļu iec.
priekšnieks

izsludina uz 25. martu š. g., pulksten
12 diena, sava kantorī, Rīgas I. stacijā

Jauktas top
sr pēctorgiem 28. marta š. g., pulksten
12 diena, uz Rīgas - Kmstpils līnijas
71 klm cauitekas bertnes

velenošanas darbiem.
Drošības nauda Ls 2C0— iemaksājama

I. iec.kase pirms torgu sākšanā'.
Sīkākas ziņas iec. kantorī, darbdienās

no pulksten 10—14 dienā. 24253

Talsu pilsētas iec. polic.
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 17. aprilī š. g.,
pulksten 10 no rīta,

Pārdos vairāksolīšanā
Talsos, Ezeni ielā Nš 2, sētā, dažādas
mantas: ka [zirgus, ratus un ragavas,
kopvērtībā par Ls 754,82 piederošas
Hermanim Frejdbergam, dzīvojošs
Talsos, Liela iela N° 18, valsts parāda
piedzīšanai.

Talsos, 10. martā 1925. g.
24276 Priekšnieks (paraksts).

Poļeščinas iecirkņa policijas pr-ks
dara zināma, ka š. g. 29. martā pulk-
sten 12_ pie Landskoronas pag. valdes
tiks izpardots

vairāksolīšanā
Eduardam Matušonokam piederošs zirgs
— ērzelis, droška ar atsperēm un aiz-
jūgs, deļ procentuālā peļņas nodokļa ar
°,o/° segšanas. 24230

Rijas sietiešu biedrība.
Dib. 1818. g.

vispārējā sapulce
sestdien, 31. marta, pīkst. 3 p. p. Rīga,

Merķeļa ielā 7, dz. 3.
Dienas kārtība:

1924. gada pārskats.
1925. gada budžets.
Valdes priekšlikumi.
Biedru priešlikumi,
Vēlēšanas.

24240 Valde.

Kinematogrāfa alu. »t. „Ars"
ar šo paziņo saviem akcionāriem, ka

14. aprilī 1925. g., tiks sasaukta

kārtēja visplr.akcīon.sapulce
kura notiks Elizabetes iela Ns 63, dz. 5,
pulksten 6 vakarā.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojumi.
2) Revizijas komisijas paziņojums.
3) Gada pārskata apstiprināšana par

1924. gadu.
4) Budžeta apstiprināšana par 1925. g.
5) Peļņas sadalījums.
6) Valdes un revirijas komisijas locekļu

vēlēšanas.
7) Aizņēmums pret obligāciju Ls 280000

apmērā.
8) Tekoši darbi.
Rīgā, 10. martā 1925. g.
24341 VoMg.

Iespiests Valsta tipogrāfijā.

Rigas ii as spiestuves ab. sab
senāk 11Haitnais.

5.mortīflkac. saraksts.
Pamatojoties Uz mortifikacijas likuma

3. un 11. punktiem, Rīgas eļļas spie-
stuves akc. sab. senāk Vm. Hartmans,
direkcija izsludina vispārībfs zināšanai,
ka pret mortificējamām ekcijām, izslu-
dinātām „Vald. Vēstn." ro 2. jūnija
1924. g. Ns 123, par zudušām, līdz
šim nav iebildumi celti, un tādēļ augš-
minētās sabiedrības direkcija, pamato-
damās uz attiecīgo mortifikacijas likumu,
noteic, izsludinātās akcijas par nederī-
gām un izsniegs nozudušo akciju vietā
jaunas pagaidu akcijas ar agrāko akciju
tiesībām un nosacījumiem.

Mortificējamfs akcijas ir sekošas:
NsNs422/8, 1991/2100, 3821 3910.

Rīgā, 12. martā 1925 g. 24250
DirekcHa.

I. Rīgas amatn. un sīkr.
krāj-aizdevu sab. valde,
Kalku ielā 36, paziņo saviem biedriem,
ka viņa sasauc 2. aprilī š. g., pulksten
4 dienā, sabiedrības telpās

pilnu sapulci.
Dienas kartība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Pagājušās pilnās sapulces protokola

nolasīšana.
3) Valdes un padomes ziņojums par dar-

bību 1924. g.
4) Gadi pārskats par 1924. g. un peļņas

sadalīšana
5) Budžeta apstiprināšana par 1925. g.
6) Vēlēšanas
7) Dažādi jautājumi. 2<i244

Ja sapulce nenotiktu dēļ statūtos pa-
redzētā biedru skaita, tad otra pilna
sapulce notiks 19 aprilī š. g., pulksten
4 dienā, mazā Ģildes zālē, neskaitoties
117 eanākijčn hipHrj, skaitu Vīllrif»

Dažādi sludinājumi.

savstarpējai palīdzībai Klinta
Jninir Companfe stimr Rīgā.

Kartēja sapulce
tiek sasaukta 27 martā š g. Rīgā, Rī-
gas tirgotāju biedrībā, Anglikāņu ielā Nš 5,
pulksten 6 vakarā.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums.
2) Valdes vēlēšanas un revizijas komi-

sijas vēlēšanas.
3) Jautājumi. 24241 Valde.

latibii Jaunatnes savienībai valde,
pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas ad-
ministratīvas nodaļas 11. marta 1925. g.
spriedumu, sasauc 20. martā š. g,
pulksten 8 vak., Parka ielā Ns 6,

āikārtī.» p ilnu biiu imio
ar sekošu dienas kartību:

1) sapulces priekšsēdētāja, sekretāra
un balss skaitītāju vēlēšana, 2) visu no
valdes līdz 2 . septemb. 1924. g.pieņemto
īsto biedru galīga apstiprināšana, 3) gada
pārskats, 4) revizijas komisijas ziņojums,
5) valdes, padomes un revirijas komis.
ziņojums par tekošo darbību, 6) valdes,
revizijas komisijas un padomes pārvēlē-
šanas un 7) dažādi jariājumi.
24342 Latviešu Jaun. savien. valde.

nozoooeto
un tadeļ nederīga naudas saņemšanai
Ventspils dzelzsceļa preču stacijas izdota
dažādu ieņēmumu kvīte Ns 42500 no
26. jūnija 1924. g. par divu preču va-
gonu padošanu.

J. Ulpe,.
24232 Ventspilī, Pētera _ielā 2L

Kokorevas
pareizticīgo dr. mācītāja
apliecibu Ns 2i, izd. š. g. 10. februāri
par pils. Aleksandra Akmentiņa un Em-
mas Skrabbe laulību, izsludinu par
nederīgu.

Kokorevas pareiztic. dr. mācītājs

22101 Nikolajs Lapikens. __
Gājis pazušanā J;

blanko veksels ar vekseļa izdevēja A-
Kuvalda parakstu par sumuLs 10,0U).
Personas top brīdi atas no viga Po-
šanas vai p.enemšanas.
34221 ' Salomons-DavidsJjge [i-

Nozaudēta gatavības apliecība , izdota
zem Na 320, no Rīgas sieviešu TailoWj
Tailova vidusskolas, uz Reisas MM™

vārdu; skaitāma par nederīgu-
Pamats: Privātās realģimnazijas

,L. J. Tailova' apliecība 10. n>arw

1925. g. Na 907. ^4W _

iatipeiliiiiiiahiji

iaiiUiiļjkaitēja vispārēji upi
notiks sestdien, 4. apnlī 1925. g. n\\%\
6 vakara, valdes telpas Rīgā, Basteia

bulvārī N» 11.
Dienas kārtībā.

1) Sapulces vadītāja velēšana.
2) Revizijas komisijas pārskats.
3) 1924. gada darbības [pārskata apstip-

rināšana un direktoru attaisnošana
4) Valdes pārskats.
.5) Tīras peļņas sadalīšana un dividen-

des noteikšana.
6) Budžets par 1925. gadu un atlīdzības

noteikšanas valdes locekļiem saskaņā
ar statūtu 45. pantu.

7) Valdes dažādi priekšlikumi.
8) Akcionāru dažādi priekšlikumi.
9) Noteikta laikā ienākušo priekšlikumu

izpildīšana
10) Revizijas komisijas vēlēšana 1925. g.
11) Vispārējas vēlēšanas.
12) 3 akcionāru vēlēšanas protokola pa-

rakstīšanai.
Akcionāriem. _ kuri vēlas piedalities

vispārējā sapulcē ar balsu tiesibām, jā-
reģistrē savas akcijas sabiedrības valdē
7 dienas iepriekš vispārējas sapulces.

Gadījumā, ja vispārējā sapulcē pieda-
lās mazāk kā puse no visa akciju ka-
pitāla, 25. aprilī 1925. g., saskaņā ar
statūtu 79. pantu, tanīs pašās telpās no-
tiks otra vispārēja sapulce, kura, neska-
toties uz ieradušo akcionāru skaitu un
iesniegtām akcijām, ir pilntiesīga.
24238 Valde.

Nacionālais teatrs.
Piektdien, 13. martā, pulksten 7/* «*;
.ficvuftarior!fJef«e0ufSestdien, 14.martā,pubsten?1/1.Jfrnraeliju datna'
Pirmdien, 16. martā, pulksten 7V» "*"

Jāna Oša jubilejā
Pirmo reizi:

,&us.6utu p«£«" '
6J

L. Andrejeva drāma 5 celienos^^

Intendanturas Daugavpils noliktava

izdos mutiskos un rakst. torgos apm. 130 tonnas

m\m liellopu soļos mmmm
no 1. aprija līdz 1. jūlijam 1925. g.

Torgi notiks Daugavpilī. Viļņas ielā Nš 99, Intendanturas Daugavpils no-

liktavas kancleja 19. m a r t a 1925. g., pulksten 10. 4„raiPm
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes «r uzrakstu: .Uz gaļas torgiem

19. martā 1925. e." un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar at-
tiecīgu zīmognodSkli — iesniedzami līdz torgu atklāšanai Intendanturas Daugavpils

noliktavas priekšniekam, vai torgu diena torgu komisijai. _
Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā noliktavas kase Ls /u

no katras tonnas gaļas, kufu piegādātājs uzņemas piegādāt.
Ar gaļas kondicijām un sīkākiem torgu noteikumiem var iepazīties Ikdienas

Intendanturas Daugavpils noliktavas kancleja. 3 24248

Finansu ministrijas kredita departaments
izdod mazākprasīiājam

20 kub. asis sausas bērza malkas piegādāšanu
Finansu ministrijas namā Piedāvājumi apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli,
slēgtas aploksnēsar uzrakstu: .Uz malkas konkursu" iesniedzami kredita depar-
tamenta valsts grāmatvedības nodaļai, Valdemāra ielā Ns2a, līdz š.g. 21. martam,
pulksten 10 rīta.

Tuvāki noteikumi turpat. Drošības nauda Ls 100. 24343

Dzelzsceļa vil. ceļa Iecirkņa priekšnieka kantori,
pie Torņakalna stacijas, 23. martā š. g., pulksten 12, notiks

Jaukti torsi, ar pēctorgiem
27. marta š. g., pulksten 12,

dtrbu izdoēenai Lielupes gultnes nost prinsSansi pie Bu'duru
ti ta er faēinu matr* čiem un akmeņu uzbērumu, ar \ is em

uzņēmēja materiāliem.
Torgu dalībniekiem, iepriekš torgiem jāiemaksā VII. ceļu iecirkņa kasē

drošības nauda Ls 1360. Rakstiski, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz torgiem
23. martā 1925. g.*, priekšlikumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesūtāmi
VII. ceļu iecirkņa priekšniekam līdz 22. martam š g. Tuvāki paskaidrojumi
iecirkņa kantorī katru darbdienu no pulksten 10 līdz 14. 24344

1m mitis W linumi M Daugavpils m
Daugavpils cietoksnī, Embotes iela Nš 26, grupas kancleja, izsludina

iauktus torgus
17. martā š. g., pīkst. 12, uz sekošu, zemāk minēto remontu darbu izvešanu:

1) Ielas, trotuāru un rensteļu pārbruģēšana pie ēkām NšNš 31. un 326, cietoksnī.
2) Astalta trotuāru atjaunošana pieekasNš28cietoksnī3) Ielas, rensteļu, trotuāru un pagalma pārbruģēšana pie ēkas Ns 338., cietoksnī.
4) Jaunuzbēita cietokšņa rīta vārtu dambja šosēšana un kājnieku ceļa pagatavo-

šana un
5) Remontu darbu izvešana ēkas Nš 104. Jātnieku pulka rajona.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, piedalīties mutiskos
torgos, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami torgu diena līdz pīkst. 12.

Pie piedalīšanās torgos jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmēra no apsti-
prinātu darbu maksas aprēķinu sumas.

Tuvākus noteikumus, darba maksas aprēķinus un zīmējumus var apskatīt
darbdienās no pulksten 9—15, Daugavpils grupas kancleja, Daugavpils cietoksnī,
Embotes ielā Nš 26. 2

Torgi galīgi. 24247

Soostarpēlo Kredītbiedrība pie Latolias tirgotajā «•
sasauc piektdjen, 27. martā 1925. g., pulksten 7 vakarā, Latvijas tirgo")"
vienības telpas,

vispārēju sapulci
ar sekošu dienas kartību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas. sr skflta
2) Gada pārskata nolasīšana, revizijas komisijas ziņojums un gada pa

pieņemšana.
3) Budžets 1925. g 242#
4) Ziņojumi un priekšlikumi.
5) Vēlēšanas. y_aj_ d_ e

^
'

Rīgas „Transport-Artelim", lielā Smilšu ie^J(«
glabāšana nodotas un neizņemtās mantas uz kurām guļ parāds zem Ns70 '

tiks izūtrupētas
pirmdien, 30. martā š. g., pulksten 11 no rīta, lielā Smilšu iela Ns 19-
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