
Likums par karaklausības likuma 26. panta

papildinājumu.
Pārgrozījumi rūpniecības nolikumā, kā

ari likumā par izgudrojumu, modeļu
un preču nozīmju aizsardzības ap-
liecību un patentu izdošanaskārtības
noteikumu grozīšanu.

Rīkojums par linu cenu grozīšanu.
i»

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

karaklausības likuma 26. panta
papildinājumu.

Karaklausības likuma 26. pantu izteikt
šādi:

26 Mobilizācijas gadījumā iesauktie
valsts un pašvaldības iestāžu
darbinieki,pastāvīgie dienas strād-
nieki un amatnieki, viena mē-
neša laikā pēc viņu demobilizē-
šanas patur tiesību ieņemt vai nu
savas agrākās vai līdzīgas vietas.

Piezīme. Apmācībāiesauktie
rezervisti un zemessargi pa-
tur savas agrākās vietas un
algas.

Rīgā, 1925. g. 19. martā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījumi
rūpniecības nolikumā,kāari likumā
per izgudrojumu, modeļu un preču
nozirrju aizsardzības apliecību un
patentu izdošanas kārtības no-

* teikumu grozīšanu.
1922. gada 17. maija likuma par iz-

gudrojumu, modeļu un preču nozīmju
aizsardzības apliecību un patentu izdo-
šanas kārtības noteikumu grozīšanu (Lik,
un vaid. rīk. krāj. 1922. g., 100) 129. panta
piezīmi un bij. Krievijas rūpniecības no-
likuma 141. pantu (1913. g. izdevumā)
izteikt sekosi:

129. p. Piezīme. Šī panta no-
teikumi neattiecas uz ārvalstu
rūpnieku un tirgotāju preču no-
zīmēm, kā ari uz preču nozīmēm,
kas sastāv no vārdu, burtu, skaitļu
vai sīku zīmējumu sakopojumiem,
kā ari atsevišķiem vārdiem, ko
lieto kā īpatnēju pazīmi uz precēm,
etiķetēm, iesaiņojumiem un taml

Finansu ministrim ir tiesība,
pielaist izņēmumus ari citos gadī-
jumos, ja preču īpašību, samēru
vai citu iemeslu dēļ šī panta no-
teikumi nebūtu izpildāmi.

1pants. 140, panta 1.—3. punktos
uzskaitītos gadījumos preču no-
zīmes vienīgās lietošanas tiesības
t«s gadu laikā, skaitot no tās
dzēšanas dienas preču nozīmju
sarakstā, nevar no jauna piešķirt
nevienam, izņemot šis nozīmes
agrāko īpašnieku.

Ar §i likuma spēkā stāšanos atcelti
Sļ|?.Republikas Satversmes

^
81. panta

nniil izdotie Pārgrozījumi rūpniecības
krās , s (Lik- un Min. kab. noteik.*raj - 1924. g., HO).

*&, 1925. g. 19. martā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums.

Ņemot vērā linu cenu krišanos ārzemēs,
finansu ministrija groza savu š. g.
23. janvāra rīkojumu N*i 4417, p. 1.,
nodalījumos a) un b), samazinot cenu
celšanos piemaksu pie pamatcenas par
katru kilogramu izstrādāto linu no 60
sant. uz 30 santimiem, sākot ar š. g
23. martu, kad ari atjaunojama linu pie-
ņemšana punktos. Linu nodevējiem
izsniedzamas līdzšinējā parauga linu
pieņemšanas zīmes, izlabojot viņās pie-
maksas normu. Par līdzšinējām cenām
iepirktie lini iesūtāmi ministrijas centrālās
linu noliktavās Rīgā līdz š.g. 25. martam,
atsevišķi no vēlāki iepirktiem.

Finansu ministrs J. Blumbergs.
Departamenta direktora v. L. Dīriķis.

Nodaļas vadītājs Osk. Šķipsna.

Valdības iestāžu paziņojumi

48. saraksts
par personām, kas uz ministru kabineta
lēmuma uzņemtas Latvijas pavalstniecībā

p. g. 25. novembra sēdē.
1) Kudrjašovs Gabriels, 2) Chmeļev-

skis Nikolajs, 3) Blumenbach% Arnolds,
4) Fedorovs Vasilijs, 5) Hoifmans Vol-
demārs, 6) Jasutis Ādolfs, 7) Maijers
Arturs, 8) ŠčebanovsAleksandrs, 9) Tie-
demans Herberts, 10) Erdmans Arturs,
11) Bats Jēkabs,, 12) Mosolovs Aleksandrs,
13) Zauērs GeOrgs, 14) Sokolovs Jānis,
15) Holodnijs Dmitrijs,. 16) Ladinskis
Vladimirs, 17) Šucherts Richards, 18)
Aleksejevs Foka, 19) Bitlers Fricis, 20)
Berzners Arons, 21) Bērziņš Krišs, 22)
Bloch Rozā, 23) Bučels Jāzeps, 24) Bra-
ciškovs Jāni?, 25) Daujats Kristaps, 26)
Dimbinska Urzula, 27) Dvoreckis Augu-
stīns, 28)Domaševič Franciska, 29) Franc-
kevičs Antons, 30) Gutmans Ābrams
31) Grūbe Dāvis, 32) Grābens Žanis,
33) Jorcigs Ēvalds, 34) Kal-
niuis Alberts, 35) Kleinbergs Ver-
ners, 36) Kins Johans, 37) Klementjevs
Andrejs, 38) Karr Alfrēds, 39) Kimmels
Teodors, 40) Mamikovs Miķels, 41)Meijer
Minna, 42) Moišinovičs Andrejs, 43) Ne-
gelevs Michels, 44) Navarskis Leopolds,
45) Podmošenskis Ivans, 46) Pavlovičs
Jānis, 47) Polidorovs Konstantīns, 48) Pile-
šinas Antons 49) Ports Augusts, 50) Pris-
mans Georgs, 51) Pontaks Aleksandrs,
52) Poplavskiš Pēteris, 53) Ramman
Emma, 54) Reiznieks Kārlis, 55) Zilo
Ieva, 56) Segals Jēkabs, 57) Šeinuks
Mārtiņš, 58) Skovorodko Ivans, 59) Segai
Pessa, 60) Sloveckis Nikolajs, 6i) Tomi-
lina Anna, 62) Vēver (Vevel) Hilda,
63) Veic Vilma, 64) Golubevs Aleksejs,
65) Jirgens Erichs un 66) Kueglers
Rūdolfs.

Rīgā, 1925. g. 3. janvāri. M> 25148 III

Iekšlietu ministrijas administrativā
departamenta vicedirektora vietas

izpildītājs V. L u d i ņ š
Nodaļas vadītlja vietas izpildītājs

(paraksts)

Izlabojums.

«Valdības Vēstneša" š. g. 46. numurā
izsludinātā muitas departamenta rīko-
jumā Ns 47 piektā rindiņā no augšas
iespiests: „pēc preču nomuitošanas . . ."
jābūt: .pie preču nomuitošanas.. ."

Iecelšanas.
Rezolūcija JMš 42.

Ludzas pilsētas policijas priekšnieku Jāni V i -
ļumu, dienesta laba ieceļu par Jaunlatgales ap-

riņķa, Baltinovas iecirkņa policijas priekšnieku,
skaitot no š. g, 1. aprija _

Rīgā, 1925. g. 16. marta. M» 10896.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.

Administrativā departamenta direktors
Slosbergs.

Rezolūcija J>& 43.
Ludzas apriņķa Jaunlatgales iecirkņa policijas

priekšnieka palīgu Kārli K e r z u mju, dienesta
laba ieceļu par Jaunlatgales apriņķa, Lipnas
iecirkņa policijas priekšnieku, skaitot no s. g.
1. aprija.

Rīgā, 1925. g. 16. martā. N» 10835.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.

Administrativā departamenta direktors
Slosbergs.

*
Rezolūcija M» 44.

Ludzas pilsētas policijas darbvedi Ādamu
Čigānu, dienesta labā ieceļu par tās pašas
policijas priekšnieku, skaitot no š. g. 1. apriļa.

Rīgā, 1925. g. 16. martā. JMs 10825.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņš.

Administrativā departamenta direktors
Slosbergs.

Latvijas republikas
ģenerālkonsulāts Londona.

1924. gada pārskats*).
I.

Ģenerālkonsulāta darbība.
Latvijas politiski-ekonomiskām attie-

cībām ar Lielbritānijas impēriju ikgadus
vairāk nostiprinoties, ģenerālkonsulāta
darbība paplašinās, piemērojoties te-
košām vajadzībām, lai sekmētu un uz-
turētu šos priekš mūsu valsts tik vēr-
tīgos sakarus. Konsulārā organizācija
palielinājusies un vairāk piemērojusies
to uzdevumu sekmīgai veikšanai, kādus
tai uzliek pieaugošā tirdzniecība
un kuģniecība starp Latviju nn Liel-
britāniju. Ģenerālkonsulāts pārskata gadā
ierosinājis mūsu valstij un privātai tirdz-
niecībai svarīgus kredita jautājumus, no
kuriem daži ir jau sekmīgi realizēti. Gal-
venais traucējums plašāku kreditu reali-
zēšanai bija dažreiz politiskās situācijas
neskaidrības attiecībā uz SSSR, kā pie-
mēram notikumi Rēvelē un citi, kufus
aiz zināmiem nolūkiem dažas aprindas
šeit sevišķi izcēla, lai atbaidītu kreditus
no Baltijas valstīm. Šādām parādībām
ir pārejošs raksturs.

Ģenerālkonsulāts pārskata gadā pie-
grieza sevišķu vērību tam, lai Lielbritā-
nijas konfideuce pret Latviju un citām
Baltijas valstīm tiktu nostiprināta, ko
lielā mērā izdevās panākt izplatot ik
nedēļas biļetenu angļu valodā. Izvilkumi
no tiem parādījās visā angļu presē. Lai
sekmīgi varētu izmantot mūsu labos
saimnieciskos sakarus ar Lielbritānijas
impēriju, atklātam vārdam un informācijai
par mūsu valsti, par tās poliuski-ekono-
miskiem un kultureliem jautājumiem, ir
liela nozīme.

Sakari ar šejienes valdības iestādēm,
saimnieciskām organizācijām un citu
valstu pārstāvībām, arvien ir bijuši kor-
diali, kas lielā mērā veicināja ģenerāl-
konsulāta sekmīgo darbību Lielbritānijā.
Sevišķi tuvus sakarus ģenerālkonsulāts
uzturējis ar Igaunijas, Lietavas, Somijas
un Polijas konsulāriem pārstāvjiem un
pārskata gadā starp tiem netika vairākas
kopīgas informelas apspriedes par saim-
nieciskiem un konsulāriem jautājumiem.

Kuģniecības un jūrnieku lietām ģene-
rālkonsulāts piegriezis sevišķi lielu ievē-
rību un izšķīris labvēlīgi daudzus jauā-
jumus, tādā kārtā novēršot traucējumus
un zaudējumus mūsu kuģniecībai un jūr-
niekiem Lielbritānijas teritoriālos ūdeņos
un ostās.

Lai pilnīgāk ra"ksturotu ģeneralkonzu-

lata vispusīgo un plašo darbību Liel-
britānijas impērijā, pievedu šeit īsus
pārskatus par tā dažām galvenajām dar-
bības nozarēm sekošā kārtībā:

Pases izdotas 130 Latvijas pilso-
ņiem; pases pagarinātas — 63. Jaunas
pases izdotas vecu nolietotu un notecē-
jušu pasu vietā. Lūgumi par uzņemšanu
Latvijas pavalstniecībā ģeneralkonzula-
tam ienākuši un nosūtīti ārlietu ministri-

*) Pārskats sniegts pēc ģenerālkonsula E. Bi-
ri ņ a sniegtām ziņām.

jas rīcībā — 2. Pasu dēļ mūsu pilso-
ņiem Lielbritānijā nav bijuši ne-
kādi sarežģījumi. Pases pagarinātas gal-
venā kārta mūsu jūrniekiem uz ārzemju
kuģiem un tirgotājiem. Citu arodu La-
tvijas pilsoņi Lielbritānijā vispārīgi ir
tikai nedaudzi. Salīdzinot šinī darbības
gadā izdotās un pagarinātās pases ar
iepriekšējo gadu, dabūjam sekošus
skaitļus:

Vairāk -\-
1924. g. 1923. g. mazāk —

1924. g.
Pases izdotas 130 32 + 98

„ pagarinātas 63 128 — 65
Vizas izdotas 1202 personām, no

tām uz Latviju — 610 un tranzītā caur
Latviju — 592. Pārskata gadā uz
Latviju izbraukuši 510 Lielbritānijas
pavalstnieki, starp tiem no Dienvidafnkas
— 28, Austrālijas — 5, Īrijas — 3 un
Kanādas — 2. Tranzītā uz Krieviju caur
Latviju izbraukuši 72 Lielbritānijas pa-
valstnieki uz Igauniju — 69, Poliju — 29 un
Lietuvu — 13. Padomju Krievijas pa-
valstnieki izbraukuši uz Latviju — 6, bet
caur Latviju uz Krieviju — 286, pret
158 iepriekšējā gadā, t. i. par 128 vairāk.
Pavisam vizētas 28 dažādu valstu pa-
valstnieku pases. Sekoša tabele dod
pārskatu par vizētām Lielbritānijas pasēm :

Vairāk +
1924. g. 1923. g. mazāk —

1924. g.

Uz Latviju . . 510 540 —' 30
Tranzītā . . . 173 157 + 16

Nelielā samazināšanās izskaidrojama
ar to, ka pēdējos gados mazāk izbrauc
uz Latvija spekulatīvos nolūkos, bet
vairāk nopietni angļu tirgotāji, rūpnieki,
finansisti, žurnālisti un sabiedriski dar-
binieki. Tā ir sevišķi apsveicama pa-
rādība. Vizu skaita samazināšanās
iemesls ari tas, ka Lielbritānijas pa-
valstniekiem izdodamas gada vizas.

Salīdzinot ar 1923. gadu, pavisam iz-
dotas vizas:

Vairāk -f-
1924. g. 1923. g. mazāk —

1924. g.

Uz Latviju . . 610 690 — 80
Tranzītā . . . 592 389 -I- 203

Tranzita vizu pieaugšanas tendence
ir ievērojami stipra nevien uz Krieviju,
bet ari uz Igauniju. Piem. uz Igauniju
caur Latviju izbraukušas 125 personas
pret 85 personām 1923, g Šeit pievestie
skaitļi attiecas tikai uz tām personām,
kuras izņēmušas vizas mūsu ģenerāl-
konsulātā Londonā, bet tie nav attieci-
nāmi uz tām Lielbritānijā dzīvojošām
personām, kuras Latvijas vizas izņem
citās mūsu pārstāvībās ārzemēs.

Sūdzības par neērtībām un sliktu ap-
iešanos pie iebraukšanas Latvijā, izņemot
vienu gadījumu, nav ienākušas. Tomēr
katra atsvabināšanās no liekām formali-
tātēm varētu tikai veicināt lielāku ār-
zemnieku kustību pa mūsu dzelzsceļiem,
kā ari izsauktu tūrista ceļojumus uz
Baltijas valstīm.

Šeit gribu atzīmēt, ka tagadējā vizu
izdošanas kārtība nav bijure par kavēkli
pilnīgi brīvai un netraucētai bona fide
ceļotāju satiksmei starp Latviju un Liel-
britāniju. Darba meklētajiem un trūcī-
giem ārzemniekiem vizas nav tikušas
izdotas, lai izsargātos no šādu persona
traiikas, kas savukārt varētu radīt apgrū-
tinājumus pie šo elementu repatrēšanas.
Pie vizu izdošanas un nodokļu aprēķi-
nāšanas viscaur ievērota reciprocitjte,
ciešā kontaktā ar ārlietu ministriju Rīgā.

Pilnvaras, līgumi un citi do-
kumenti legalizēti — 429, gal-
venā kārtā tirdzniecības, kuģniecības un
tiesu lietās.

Latvijas kuģu satiksme ar
Lielbritaniju _ 1924. gadā. Ģenerāl-
konsulātā reģistrēti Lielbritānijas ostrs
zem Latvijas flagas ienāktši kuģi
1924. g. — 149, 1923. g. — 148. Tā
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tad salīdzinot ar iepsjekšejo gadu, tikai

viens kuģis reģistrēts vairāk. Starp
tiem — 138 tvaikoņi un 11 buru kuģi.
Kā iepriekšējos gados, tā ari pagājuša
gadā galvenā krava bijusi koku materiāli
un lini no Latvijas un akmeņogles no
Lielbritan jas. Zemās fraktis lielā mēra
bijušas par kavēkli rosīgākai kuģniecības
attīstībai ar Lielbritānijas ostam.

Latvijas pilsoņi pirkuši ku-
ģus Lielbritānijā 1924. gadā —
divus tvaikoņus pret deviņiem iepriekšēja
gadā. Latvijas buru kuģi „Uranus\
kas cieta avāriju un nāca pārdošana
Anglijā, nopirka tā agrākais īpašnieks
un tas palika zem Latvijas flagas pa-
gaidu patenta un reģistrēja to pie La-
tvijas ostām.

Latvijas kuģi cietuši avā-
rijas Lielbritānijas ūdeņos.

1. Burenieks «Varonis" ceļā_ no
Santos uz Roterdamu ar kafijas lādiņu
stiprā vētrā dabūjis sūci un citus bojā-
jumus: izlabots Barbados ostā.

2. Tvaikonis „Dagmar", nākdams ar
balastu no Grangemouth'as 8. janvārī
Leith'as ostā atgrūdies pret molu Alberta
dokā un dabūjis bojājumus. Pēc izla-
bošanas izgājis no ostas.

3. Tvaikonis ,.Linhope" bijis kolīzijā
Kirig' s dokā Svansea'ā, bet nav cietis
bojājumus.

4. Burenieks „Equator", kapteinis
M. Bērziņš, ceļā no Trinidad'as uz
Falmouth'u ar asfalta lādiņu 5. novembrī
1923. g., pazudis bez vēsts.

5. Šoners „Vizma" ceļā no Rīgas uz
Civita Vecchia dabūjis bojājumus un
1924. g. 26. oktobrī 50 jūdzes aiz Vigo
pilsētas nogrimis. Kuģa ļaudis izglā-
bušies laivās. No Liverpūles kuģa ļaudis
repatrēti uz Latviju.

Disputi uz Latvijas kuģiem
starp kapteiņiem un kalpo-
tājiem — 4. Šiem disputiem par
galveno cēloni mēdz būt dažādas preten-
zijas no jūrnieku puses par sliktu ēdienu

un apiešanos ar tiem. Izmeklējot tuvāk
šādus gadījumus, izrādās, ka nemiera
cēlējs parasti ir viens, daudz, ja divi
cilvēki, kuru nolūks — atsvabināties no
kuģa dienesta Anglijā, lai varētu pāriet
uz ārzemju kuģiem. Parasti šādas lielas
nokārtojušās draudzīgi, izņemot vienu
gadījumu, kad viens jūrnieks patvarīgi
atturējās no darba un ar viņa piekrišanu
to nācās pārsūtīt uz Latviju, jo Anglijas
valdība neatvēl atlaist jūrniekus no
ārzemju kuģiem, lai tie šeit varētu ap-
mesties. Katru disputa gadījumu ģene-
rālkonsulāts rūpīgi pārbauda un arvien,
ievērodams jūr.rieku un kuģu īpašnieku
intereses, likvidē tos miera ceļā

Miris kapteinis uz jūras —
1. Latvijas tvaikoņa „Kangars* kapteinis
Augusts Juliusa dēls Erhardts nomira
uz kuģa c.ļā no Kanādas uz Antverpeni.
Viņa_ atstātās mantas ģenerālkonsulāts
pārsūtīja uz Rīgu.

Latvijas jūras tirdzniecības
f 1 o t e's pilnīgus sarakstus angļu
valodā ģenerālkonsulāts ikgadus
piesūta 60 eksemplāros Llovds
kuģu reģistrācijai tās priekšstāvju
zināšanai, lai tie būtu pareizi informēti
avāriju un citos vajadzības gadījumos,
par Latvijas kuģu starptautiskiem signālu
kodiem, kuģu un īpašnieku vārdiem,kuģu
reģistrācijas vietu un tonnažu

Par glābšanas laivām Latvi-
jas glābšanas biedrībai uz ūdeņiem
ģenerālkonsulāts ievadījis sarunas ar at-
tiecīgām iestādēm Anglijā, lai m nētai
biedrībai nodotu tās glābšanas laivas,
kuras šeit vairs nelieto, jo buru un airu
glābšanas laivu vietā šeit ieved motora
laivas, Tāpat sarunas ievadītas par glāb-
šanas raķetu aparātiem.

Jūrnieku un citu Latvijas
pilsoņu mantojumu lietas
ģenerālkonsulāts pārskata gadā nokār-
tojis — 18, kopsumā par £ 1889/9 972.
Paliek vēl nenokārtotas uz 1925 gadu
19 lietas, Nosebojumi cēloņi pa lielākai
daļai ir mantinieku nepieteikšanās. Te
atkārtoti jāuzsver Lielbritānijas valdības
lielā pretimnākšana pie mantojumu kārto-
šanas nevien Anglijā, bet ari Austrālijā,
Kanādā un Dienvidafrikā. Kopā ar
iepriekšējiem gadiem pavisam ģenerāl-
konsulāts nokārtojis 116 mantojumu
lietās

Kompenzacija un pensijas
Latvijas pilsoņiem. Nokārtota
viena kompenzacija par £ 52'4/0. Paliek
nenokārtotas uz 1925. gadu 3 lietas.
Kopā ar iepriekšējiem gadiem nokārto-
tas 25 kompenzacijas lietas par £ 800
un 5 pensijas kapā kritušo sievām un
bērniem.

Latvijas pilsoņi repatrēti
— 5. Starp tiem viens no vājprātīgo
slimnicas, trīs slimi un viens ar sievu un
trīs bērniem. Pārsūtīšanu uz Latviju
nokārtoja ģenerālkonsulāts.

Dezertējuši no Latvi j as ku-
ģiem — 19. Yisi ~~ jūrnieki. Angli-
jas ostās viņi pārgājuši uz ārzemju ku-
ģiem. Dezertieriem draud arests un cie-
tuma sods Anglijā.

Latvijas pilsoņi cietumos —
4. Izņemot vienu, visi sodīti par dezer-
tēšanu no kuģiem.

Latvijas pilsoņi deportēti
— 6, pēc cietuma soda izciešanas, starp
tiem viena sieviete.

Latvieši vājprātīgo slim-
nīcā s — 3. Uz ģenerālkonsulāta iero-
sinājumu viens atsvabināts, kā izārstēts
un repatrēts uz Latviju. Pārējos apme-
klēt slimnīcās ir sūtīts ģenerālkonsulāta
ierēdnis, lai pārbaudītu šo nelaimīgo ap-
stākļus, kādos tie nokļuvuši slimnīcās

Pabalsti izsniegti 6 pilsoņiem, kā
atmaksājami aizdevumi.

Laulības reģistrētas — 3,
dzimuši — 5.

Miruši Latvijas pilsoņi re-
ģistrēti — 3.

Mantojumu pārzināšanu un nokārto-
šanu uzņēmās ģenerālkonsulāts Londonā.

Informāciju un propagandu
par Latviju pārskata gadā ģenerāl-
konsulāts neatlaidīgi turpināja. Tar ir
darbs, kuram ir sevišķi lielā nozīme pie
tautas un valsts labklājības veicinā-
šanas. Lai mēs varētu gūt kreditus,
labu slavu un ievērību savām pre-
cēm un valstij, katrā ziņā jāiegūst
ārzemēs konfidence, bez kuras nevar
būt savstarpēja uzticība, kāda ir nepie-
ciešama, lai attiecības starp valstīm būtu
tuvas un draudzīgas. Tas ir vienīgi
panākams izplatot patiesas ziņas par
savu valsti presē un sabiedrībā ārzemēs.
Jaunajām valstīm šis darbs ir no liela
svara, lai sev Un saviem ražojumiem
iekarotu pienācīgu vietu pasaulē. Tādēļ
ģenerālkonsulāts piegrieza sevišķu ievē-
rību savu veco sakaru ar angļu presi
un sabiedriskiem darbiniekiem izkop-
šanai un paplašināšanai. Bez pār-
traukuma tika turpināta iknedēļas biļe-
tena angļu valodā izdošana. 1924. gadā
iznāca 53 numuri 14250 eksemplāros.
Tcs plaši izplatīja presē un sabiedrībā.
Izvilkumi 110 tiem parādījās visos angļu
ievērojamākos saimnieciskos laikrakstos
un žurnālos. Tanīs sniedzām kārtīgas
ziņas par visiem Latvijas politiski-
ekonomiskiem jautājumiem un Latvijas
saimnieciskām vajadzībām un ražo-
jumiem, kā ari devām norādījumus par
sakariem ar Latvijas tirgotājiem un
rūpniekiem. Kā sevišķus pielikumus pie
biļeteniem izsūtījām žurnāla „Latvijas
Tirgotājs" Anglijas numuru, statistiskus
pārskatus par Latvijas importu un
eksportu, Latvijas eksportieru sarakstu,
pārskatu par Londonas tirdzniecības
palātas Latvijas un Igaunijas sekciju
sapulci u. t. t.

Pārskata gada ģenerālkonsulāts ap-
gādājis ar ziņām par Latviju vairākas
angļu gada grāmatas un periodiskus
izdevumus, kā ari saimnieciskās organi-
zācijas, valdības un citas iestādes Liel-
britānijā, piem. ziņas par mūsu lauk-
saimniecības skolām, statistiku, ziņas par
kuģniecību, par saimnieciskām organizā-
cijām, bankām un citām ekonomiskām
un kulturelām iestādēm. Ģenerālkon-
sulāts noskaidroja nepareizības angļu
prese par Liepājas ostu, Rīgas pilsētas
Anglijā pārdotām 1914. gada obligā-
cijām un Latvijas kredītiem.

Ģenerālkonsulāts apgādājis uzņē-
mumus resp. skatus iz latviešu dzīves
bērnu enciklopēdijai un citiem jaunatnes
izdevumiem Londonā.

Sakarus " ar Latvijas skautiem un
gaidsm ģenerālkonsulāts uzturējis tuvus
un dažādi veicinājis viņu sakarus ar
Angliju Pagājuša vasarā uz ģenerāl-
konsulāta ierosinājumu noorganizējās
latviešu ga'du brauciens uz Londonu.
Tas labi izdevās un atstāja šeit paliekošu
iespaidu, kas, bez šaubām, var nākt
tikai par labu pie latviešu-angļu jau-
natnes tuvināšanās.

Informācijai par Lielbri-
tan i j u ģenerālkonsulāts turpina izdot
nedēļas ziņojumus latviešu valodā, kuri
bez maksas tiek piesūtīti caur ārlietu
ministriju saimnieciskām organizācijām
un bankām Latvijā. Nedēļas ziņojumi
sniedz informāciju par visiem jautāju-
miem, kuri varētu interesēt Latvijas
saimnieciskas aprindas, kā ari cenas par

galvenam eksporta un impoita precēm,
statistiku par Londonā importētām
ēdamvielām, par Latvijas kuģiem un
sudraba un zelta cenas.

Rīga.
Rigas tramvajs un viņa spēka

stacijas.
Spēka ražošanai Rīgas tramvajam tram-

vaju sabiedrība bija izbūvējusi no paša
iesākuma, 1901. g„ 3 spēka stacijas: gal-
veno staciju ar tvaika mašinām, Miķeļa
iela, un 2 papildu stacijas — vienu Pār-
daugava ar naftas motoriem un otru
Brīvības ielā N& 171 ari ar naftas mo-
toriem, kuras ražoja katra patstāvīgi līdz-
strāvu pie 550 voltiem. Šāda vairāku
patstāvīgu staciju sistēma Rīgai bija va-
jadzīga, jo Rīgas Jramvaju tīkls bija par
lielu, lai apgādātu viņu visu ar līdz-
strāvu no vienas centrāles. Šās stacijas
darbojās un apgādāja tramvaju ar ener-
ģ ju lidz pasaules karam.'

Beidzamos gados tramvaju tiklam iz-
būvētā apakšstaciju sistēma pastāv iekš
tam, ka no galvenās pilsētas elektriskās
centrāles enerģija pa augstspraiguma
apakšzemes kabeļiem tiek novadīta uz
atsevišķiem _ rajoniem. Šajos rajonos ii
izbūvētas pārveidotāju stacijas, kur attie-
cīgos transformatoros un speciālās pār-
veiCotāju mašinās trijfazu strāva tiek pār-
strādāta uz līdzstrāvu. Šo līdzstrāvu tad

ievada tramvaju vadu tīklā, no kura tram-
vaju vagonos iebūvētie motori dabū elek-
trisko enerģiju un nodarbina tramvaju
vagonus_ Līdz šim tramvaju sabiedrība
ir izbūvējusi 3 tādas pārveidotāju sta-
cijas : vienu Pārdaugavā, Šoneru ielā,
otru Citadeles ielā Ns5 un trešo Brīvības
ielā N» 171. Tramvaju liniju tiklam
paplašinājoties, šo izvēlēto enerģijas pie-
gādāšanas metodi var ērti un viegli
paplašināt ļoti lielos apmēros: vajaga
tikai uz kādu jaunizbūvētu tramvaja
rajonu izvilkt augstsprieguma kabeli un
izbūvēt attiecīgu pārveidošanas staciju,
kura tad var ērti apgādāt veselu rajonu.
Ar izvēlēto strāvas piegādāšanas sistēmu
varētu piemēram no elektrotechuiskā
viedokļa viegli pieslēgt Rīgas spēka
centrālei tramvaju un Rīgas jūrmalu.

Izbūvēto apakšstaciju techniskie dati
ir sekosi:

Šoneru ielas apakšstacijā ir uzstādīti
2 vienenkura pārveidotāji, katrs 240 kv
tiudas, kuri apgādā Pārdaugavas rajonu.
Šī stacija ir izbūvēta kā pirmā un tika
palaista darbā 1922. gadā. Kā otru iz-
būvēja un palaida darbā 1924. gada
septembrī galveno pārveidošanas staciju
Citadeles ielā M° 5. Šai stacijā ir uz-
stādīti 2 vienenkura pārveidotāji, katrs
a 750 kv jaudas.

Vienenkura pārveidotājs ir speciela
elektriska mašina, kur vienā agregātā,
zem viena kopēja magnētiska lauka ap-
vienoti maiņstrāvas motors _ un līdzstrāvas
dinamo mašina. Šaī pārveidotajā no
vienas puses caur specielu transfor-
matoru laiž iekšā no pilsētas centrāles
pievadīto trijfāsu maiņstrāvu un otrā
pusē iegūst līdzstrāvu pie 600 voltiem
spraiguma. Pārveidotāju mašinas kā no
maiņstrāvas, tā ari no līdzstrāvas puses
izbūvētas ar moderniem mērīšanas,
kontroles un drošības instrumentiem un
aparātiem.

Trešā apakšstacijā, Brīvības ielā Ns 171,
elektriskās enerģijas pārveidošanai uz
līdzstrāvu uzstādīts dzīvsudraba pārvei-
dotājs 360 kv. jaudas. Dzīvsudraba pār-
veidotājs pieder pie visraodernākiem spa-
ratiem enerģijas pārveidošanai no maiņ-
strāvas uz līdzstrāvu. Š's aparāts ir ga-
līgi izveidots un piemērots tramvaju va-
jadzībām tikai beidzamos 6 gados. Viņa
raksturīgās īpašības vispilnīgāk atbilst
tiem strāvas piegādāšanas apstākļiem,
kādus uzstāda tramvaja eksploatacija
dzīvsudraba pārveidotājs viegli uzņem lieas
enerģijas patēriņa svārstības; viņu var uz
īsāku laiku ļoti stipri pārslodzei; viņa
lietderības koeficents ir loti augsts un
vienāds, kā pie pilnas, tā ari daļu
slodzes.

Vienenkura pārveidotāju lietderības

koeficients ari ir ļoti augsts (91-_92°o),
bet dzīvsudraba pārveidotājs to vel pār-
spēj. Viņa lietderības koeficients sa-
sniedz 95—96°/o, tā kā pie enerģijas
pārveidošanas no maiņstrāvas uz līdz-
strāvu iet zudumā tikai 4—5%.

Dzīvsudraba pārveidotāja stacija, Brī
vības ielā Nfe 171, ari slēgumu ziņā ir
izbūvēta ar vismodernākiem aparātiem.
Šai ietaisē stacijas darbā laišana un ari
apturēšana vajadzīgās stundās notiek

pilnīgi automātiski, caur attiecīgiem
elektromagnētiem, un vispārīgi, stacijai
darbojoties nav vajadzīgs sevišķas cilvēka
apkalpošanas. Visas vo stacijas atejošās
barojošās strāvas ķēdes ari izbūvētas ar
automātiskiem elektromagnētu izslēdzē-
jiem, un ja Iinijā vai kādā tramvaja vagonā
notiek kādi bojājumi elektriskos vados,
tad šie automātiskie izslēdzēji attiecīgo
liniju noslēdz no stacijas. Pēc katras
tādas izslēgšanas tas pats automāts pēc
noteiktiem starpbrīžiem atkārto izslēgtās
linijas ieslēgšanu līdz 5 reizes. Ja bojā-
jums pa to starpu ir novērsts, tad auto-
māts pats būs minēto liniju atkal
ieslēdzis. Pretējā gadījumā, pēc piec-
kārtīgas ieslēgšanas atkārtošanas, auto-
māts apstāj darboties un cilvēkam jānāk
palīgā.

Par viriem automātu izslēgšanas gadī-
jumiem un bojājumiem attiecīga optiska
un akustiska signalizācija ziņo stacijai
blakus atrodošai sardzei.

Visu apakšstaciju mašinas, aparāti un
techniskā ierīce piegādāta un uzstādīta
no L&tvijas akciju sabiebrības «Siemens".

Pēc spēka staciju izrādīšanas tramvaja
akciju sabiedrības valde aicināja preses
pārstāvjus Š/arca restorānā brokastis, kut
sacītās runās — tiklab no piesēs dalīb-
nieku, kā ari no sabiedrības pārstāvju
puses — izskanēja vēlēšanās, ka
tramvajs atstājams ari turp-
māk akciju sabiedrības rokās,
jo visu prasīt un gaidit tikai no
komūnas jeb valsts nebūtu nedz liet-
derīgi, nedz brīvu pilsoņu cienīga rīcība;
brīvā demokrātiskā valstī visur priekš-
roka dodama brīvai iniciativai un par
savu labierīcību jārūpējas vispirmā kārtā
pašiem pilsoņem. Komunālie un valsts
uzņēmumi ari gandrīz nekad tik labi
neveicas, kā privātas iniciatīvas darbs.

Tāds bija visu runu galvenais saturs.
Galvas pilsētas jaunai domei nuarit"jāsaka savs vārds.

KURSI

tīfas biižā, 1925. gada 19. martā.
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1 Ar»«ika« dolārs . . . 5,175 — 520
1 Anglijas mārcin* .... 24,74 — 24 gfi
100 Francijas frsn» . , . 26,55 — 270"»100 Beļģijas itaa».» .... 25,95 - 26'sn
100 Šveices franka .... 99,40 — lo^in
100 Itālijas lira ..... 20,80 - 2125
100 ZviedriļĒ* krona . . . 139,00 — 14040100 Norvēģijas krona . . . 78,90 — 80 Jo
100 Daaijas krona .... 92,75 — 94 ģt
100 Čeciioslovaķifjjs krosa . 15,20 — 1550100 Holandes jruldcņa... 20595 — 20800
100 Vācijas marka .... 122,00 — 12b u;i
100 Somijas marka .... 12,95 — 1320
100 Igaunijas marka . . . 1,35 — 14.
100 Polijas «tolu 98,00 — 102 00
101 Uetuvas lita 50,50 — 52 0t>
1 SSSB červooccs .... 26,40 — 26^85

Dārgmet ali:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105 — U2

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības «isijeasums . 98 — 100
4°/o Valsts prera. aizn. . . 98 — 100

&"/« Z<imcs bankas ķilu elmes 92 — 93
8/o Hipotēku bankas ķilu zī-

mes 96 — 97

Sīgas bfriaa kotacija» komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e 01.

ZVetimt» rt»ri>s» mākiet» Th. Šummera
mmmmoBaamĒmīĒmmmKmiammmmmmaamĒMmmm

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.»

Berlinē, 18. martā. No Maskavas
ziņo, ka Sachalinas evakuācija ritot pima
kārtībā. Japāņi galīgi nodevuši Padomju
Krievijai jau Austrumsachalinu.

Berlinē, 18. martā. Laikraksti ziņo
no Be'grades, ka mazās antantes kon-
ference atlikta cz 1. maiju un notiks

nevis Bukarestā, kā iepriekš bija P'
redzēts, bet Sinajā. Atlikšanu ved sa-
karā ar gaidāmo Grieķijas P*
vienošanos mazai antantei.

Literatūra
Latvijas Jaunatnes Sarkanā K?^j

Rokas grāmatiņa nupat iznākusi. Grirnatl',js
paskaidrojumi par higiēnu skolā un māja (vese 1
likumi), J S. K. biedru pilsonisku darbību sKO'^-
sabiedrības, valsts un visas cilvēces laba,
starptautisko skolu korespondenci, ka ari doti

^radījumi pulciņu nodibināšanai Tekstā vair gksļ,s
60 ilustrāciju. Šo grāmatiņu saņems bez rn
pa vienam eksemplāram visas Latvijas sk

^bez tam viņu izsutis uz 52 valstīm ārzemes,
nodibināts Jaunatnes Sarkanais Krusts. _ .,

Grāmatiņa dabūjama Jaunatnes Sarkana rv
biroja, Skolas ielā 1. _ g,

.Kopdarbība". Populari-zinātnisks rne" .
raksts Ms 3 (marts 1925.) izn ācis Keda*'
V. Šiliņš un J. Roze. Izdevēji: c_fraLv
nība .Konzums", Rīgā, Dzirnavu iela Na °^->

Redaktors M **•?».
^

+

Šim numuram 8 lappuses.



Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē izklausījuša Arona
Susmaņa d. Šmuljana lūgumu dēļ hipo-
tekaīisko parādu dzēšanas un nolēma:
atzīt par iznīcinātu uz Aronam Susmaņa
d. Šmuljanam pjederošo nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā, II. hipotēku iec.
ar zemes grāmatas reģ. Ks 1678, ap-
stiprināto 10. jūlijā 1912. g. ar JMš 2125
obligāciju 6000 rbļ. lieluma Rīgas pilsētai
par labu,

Rīgā, 1925. g. 12. martā. Jft 186
Priekšs. v. A. Vel dners.

24581 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. martā iz-
klausīja Uriela Ideāla d.Berchina lūgumu
dēļ hipotekariska parāda dzēšanas un
nolēma: I. atzīt par iznīcinātām:
1) obligāciju par 7400 rbļ., apstiprinātu
16. janvārī 1909. g. ar .N° 74 uz nekustamu
īpašumu Rīgā, II. hipotēku iecirknī, ar
zemes grāmatu reģ. .Ne 1506 Rīgas sav-
starpīgai kredītbiedrībai par labu;
2) obligāciju par 40000 rbļ., apstiprinātu
17. janvārī 1999. g. ar N° 86 uz to pašu
nekustamo īpašumu Heinricham Kārļa d.
{. Zengbušam par labu kas minēto obli-
gāciju ir cedējis blanko un 3) obligāciju
par 16,000 rbļ, apstiprinātu 15. maijā
1917. g. ar Me 207 uz to pašu nekustamo

īpašumu Edgaram Mārtiņa d. Cunkeram
par labu, kas viņu ir cedējis blanko.

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

74580 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. martā
izklausīja mir. Gotharda Elksne manto-
šanas lietu un n o 1 e m a: par prombūtne
esošā Teodora Andreja _ Gotharda d.
Elksne mantu iecelt aizgādniecību, par
ko ar pavēli ziņot Rīgas bariņu tiesai.

Rīgā, 1925 g. 12. martā. Ns 718
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24578 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g_ 3. marta
izklausīja Trīnes Straume lūgumu dej
aizgādniecības iecelšanas par prombūtne
esošās Vilhelmines Dorotejas Paula m.

Straume mantu un n o 1ern a: par bez-
vēsts prombūtne esošas Vilhelmines
Dorotejas Paula m. Straume mantu iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot R'gas
Jūrmalas pilsētas bariņu tiesai; šo lēmumu
publicētk civ. proc. lik. 1944. p. paredzēta
kārtībā.

Rīgā, 1925. g. 12. martā. L Ne 2336

Priekšsēd. v. A. Veidners.
24579 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,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 10. martā 1925. g.
publicēto 1924. g. 17. oktobrī mirušā
Sarkan pag. .Baškalno^" jaunsaimnieka
Viktora Indriķa d. Eglona testamentu
kāari visas personas, nūjām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Viktora Eglona mantojumu
vai sakara ar šo mantojumu, kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
paraddevējiem u. t. t., pieteikt savas
iesības, 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 mantojuma Ilgumu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 12.martā 1925. g. L.J6 2324

Priekšsēd. v. A. Veidners
24333 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 Ēvalda J ņa dēla
Cepunša lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 10.martā 1925.g.
publicēto 1924. g. 10. jūnijā Jaungulbenes
pag sta „Dreinu" mājas mirušā Jāna
Pētera d. Cepuriša testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas tie-
sības uz mir. Jāņa G-puriša mantojumu vai
sakarā ar šomantojumu , kāmantin., legat.,
fideikomisariem, paraddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 12. martā 1925. g. L.J&2066
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24332 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 19. febr.
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokas atrodas obligācija par 12000 kr. rbļ.,
izdota uz RomsnaMichaila-Apolinarija-
Ļeva Michaila d Rik (Rick) vārdu un
koroboreta 1913. g. 9. decembri Nr 1877
uz Ilūkstes apr, Borovkas pag. .Katineli*
mājam ai zem. _ grāmatu Ne 4i, —
ierasties šai tiesa sešu mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī" un iesniedzot
minoto aktu saņemt iemaksātos parāda
nolīdzināšanai Ls 218,53.

Ja minētā termiņā neieradīsies un
aktu neiesniegs, tiesa atzīs parādu pēc
ta par samaksātu un lūdzējai Terezai-
Gabrielei-Marijai Pētersen dos tiesību
prasīt šā parādu dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 12. martā 1925. g.
L. Ns 350-25. g.
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

24896 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 19. febr.
lēmumu, uzaicina to personu, kuras ro-
kas atrodas obligācija par 7U00 kr.
rub., izdota_ uz Otto Niedras vārdu,
blanko cedeta, korob. 1914. g. 17. dec.
zem Nr.1347 uz Tukuma apr Irlavas
pag. .Kaleraugu" mājam ar zemes
gram. Nr. 2448, — iesniegt to šai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma 'iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi".

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa to atzīs par iznīcinātu un
lūdzējai, Hermīnei Renberg, kas sevi
uzdod par ši akta 'likumīgo īpašnieci,
izsniegs _ akta norakstu, kurš stāsies
nozuduša oriģināla vieta.

Jelgavā, 28. februāri 1925. g.
L. .Nē 504/25. g.

Priekšsēdētāja v. E. Fe Īd mans.
23736 Sekretārs K. Pus sars.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925.g. 11. februāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,Vacu aitu-suņu kopšanas biedrība La-
tvijā" , ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
24562 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 11. martā 1925. g.,
Antonijas Jāņa m. Sten der, dzim.
Bērziņ, prasības lietā pret Kārli Pētera
d. Stenderi par laulības šķiršanu, aiz-
muguriski nosprieda: šķi t laulību, kas
noslēgta 1913. g. 28. aprilī (v. st.)
Ērģemes draudzes baznīcā, starp Kārli
Pēlēja d. Stenderi un Anton ju Jāņa m.
Stender, dzim. Bērziņ, atstājot šinī lau-
liba 1914. g. 29. septembrī (v. st) dzi-
mušo meitu Ellu Mariannu līdz viņas
pilngadībai mātes audzināšanā un pa-
šķirot prasītājai tiesību sauKt es turpmāk
sava pirmslaulības uzvārdā „Bīrziņ".

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

Rigā, 14.martā 1925.g. Xe432114/256
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

24867 Sekretāra v. Stūre.

Rig%s aogabaltiesas 4. civi'nod,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p.p. pamata uz Marijas Pē-
tera m. Švendig, atr. Ulman, dzim.
Everts, lūgumu viņas prasības lietā pret
Pauli Ludviga d. ^vendigu par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no ši sludinājuma publir
cēšanas dienas.

Pie lūguma pieliktas laulības apliecība
un Rīgas prefektūras aplie:iba par atbil-
dētajā, bezvēsts prombūtni līdz ar no-
rakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku , tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 11. maitā 1925. g. Ke431952/981
Priekšsēdei b. E g 1 ī t s.

24304 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
>z civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019. p.p_
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 1. jūnija
Ļaudona- --Odzienas pagasta .Razbukās."
mirušā Pēteja Andreja d. Va v i n s k i
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatariem.fideiķomisariem,
kredtoriiem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
lugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 14 martā 1925.g. L. >6 1609
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24640 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4 civilnodaļa
uz civ proc. lik. 293, 295., 298, 301.
309., 311 p. p. pamata, uz Vladimira
Alekseja d. Babenko lūgumu viņa pra-
sības lietā pret Evgeniju Mārtiņa m
Babenko, dzim. Lein, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta
prasītājam nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara un lau-
lības apliecība ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 13. martā 1925 g. Mš 432031/1006
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

24868 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik, 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 3. aprilī
Rīga mirušas Adelheides-Zenijas Fridas
Artura m. Š u 1 c fon Ašeraden ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem un 1.1., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā , skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 13 martā 1925. g. MŠ2457
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24641 Sekretārs A. Kalve.

rļlesu sludinājumi.
nZ~apgabaltiesas 3. civilnodaļa
, rlv ties lik. 2011..2014. un2019 p.p.

Haīa panno , ka pēc 1905. g. 31. okt.

fSeres draudzē mirušā Remberta-Fri-
Sa-Augusta-Eižena-Georga-Artura ba-

a Šulc fon Ašeraden ir atklāts man-

llau un uzaicina, kam ir uz šo man-
«mu vai sakara ar to, tiesības ka

mantiniekiem , legatarijiem, fideikomisa-
,Miem kreditoriem un t. t, pieteikt sīs
!«ības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-

šanas dienas.
ja minētās personas savas tiesības

.ualā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā 13. martā 1925. g. L. Ne 2456
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

_,/.j<i Sekretārs A. Kalve.
j.yyw

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
„, civ «es. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p
-mata paziņo, ka pēc 1923. gada
17 jūnijā N taures pag. Jukumu" mājās
fliirušā Hugo Pētera dēla Kronberga

ir atklāts mantojums un uzaicina,
tam ir «z šo mantojumu, vai

sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rigā, 13. martā 1925. g. L. Ne 1114.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

24613 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. lies. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1923 gada
29, oktobri Palsmanes pagasta .Malējas"
mirušā' Andža Jāņa dēla K u k u r i t a
ir atklāts mantojums un uzaicina
kara ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
1o, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rigā, 13. martā 1925. g. L. Ns 1956.
Priekšsēdētāja v A. Veidners.

24644 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924 g. 13. aprilī
talkas pagastā Sēļa muižā mirušā Kārļa
Jāņi dēla Vērša ir atklāts man-
tojums un- uzaicina, kam ir az šo man-
tojumu, vai sikarā ar to, tiesības kā
?mantiniekiem, legatarijiem, lideikomisa-
tijiem, kreditoriem u t t, pieteikt š s
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas ties bas
augšā uzrādītā termiņā nep;eteiks tad
viņas atzīs ka šīs tiesibas zaudējušas.

14. martā 1025. g. L.K°2377.
Priekšsēdētāja v A. Blum entāls.24f66 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17, marta 1923. gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
™ civ proc lik. 2060. un 2< 62. p. p,
ievērojot Kārļa Jēkaba d. Arnes lūgumu?» savu 1825. g. 3. marta lēmrmu pa-
m ka parādnieks Kārlis Jēkaba d.«nes paradu pēc obligācijas par 400 rbļ,
^stiprinātas 1910. g 19. janvārī Ns 2U« nekustamo īpašumu Rīgas apriņķī,
«magu muižas muižas zemes Lejas Āres
Jļajani zem zemes grāmatu reģistra
ii m izdotu no K?rļa Amesa partm Madei Jēkaba m. Apš ir iemaksājis««as depozitā Ls 854 Šīs augšā minētās
Nācijas kapitāla un °/o<>/o &?ēšanai,apec apgabaltiesas 3. civilnodaļa

<-aicina visas personas, kurām būtu
2Z, uz au *šā aprādīto obligāciju,
ff. tiesa viena mēneša laikā,«ai ot no dienas, kad šis sludinājums«piests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
; J« sis personas noteiktā laikā nepie-
m ,{«'.. obligāciju atzīs par samaksātu
*«,„ )3m dos «esību prasīt hipotēkas

pSZem« grāmatā.
T'.v-^'tā 1925. g. Ns 1877.

250ln ēdētāja v. A. Veidners.
:-!___ Sekretārs A. Kalve.

*'9as apgabalt. 3. civiln.,
*»««? ?vniiku ™ kop- 36. p. pie-
laulāiip P?mata' Paziņo vispārībai, ka
un EiL p I'., 311"8 Anja d- Lācgalvs
Sastafnm ,'?a m Lacgalv noslēguši
«otai » f°n aulbasl

'8PR'g'^Na24?7a".. "5?-&'
°* vin„ . f? ' aT kulu viņi, attiecība
% dviS-lM8to ,aulibu

' ir atcēluši vie-
!(C -f111 79- un twpm. P-P-Paulato mantos kopību. - H

W. 17. martā 1925 g. L. >& 2532
2-1997 nekšsed- v. A. V e i d n e r s.
DjT Sekretārs A Kalve.

a,£fap8aba'«esas 3. civilnod.
«klausīja **ī1925- ' «• 10. martā
Nojūma ,-'; Ju,iusa Pētera d. Punka
^ esr,?5

et
rT ™ " o 1 ē m a: par prom-

""• tu kW. ertas Pf'era m. Punka
Javēli Da?iLaizgādnieciD u. Par ko ar

Rīā ,q'' attiecigai bāriņu tiesai.S9' !925- g- 12. martā. Ns 703
54177 Pr*ēdv.A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un

079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Kārļa Dubinskij un
citu _ lūgumu uzaicina visas personas,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 10. martā
1925. g. publicēto 1920. g. 10. jūnijā
mirušā Rembates pagasta « Jaunzemu*
mājas īpašnieka Mārtiņa Mārtiņa dēla
Dubinskij testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Mārtiņa Dubinskij man-
tojumu vai sakarā ar šo . mantojumu,
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, paraddevējiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesibas, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzis kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības

^bet testamentu pasludinās par likumigā
spēkā gājušu.

Rigā, 10. martā 1925. g. L. N» 2226

Piiekšsēd. v. A. Veidners.
24317 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 Marijas Felitan,
atr. Butte, lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesa 10. martā
1925. g. publicēto 1920. g. 18 jūlija

Rigā miruša Georga-Augusta G tliebad.
Butte notarielo testament^ ka ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesibas
uz mirušā Georga Butte mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, ka mantiniek.,
legatar., fideikomis., paraddevējiem u 1.1,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai s e šu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
ad minētās personas atzīs kā atteikušas

no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
iet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 10. martā 1925 g. L.M> 2390

Priekšsēd. v. A. Veidners.
24318 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
jīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Kārlis-Hugo Kārļa d.
G r o t u s un Anna Kārļa m. Grotus,
dzim. Stelp, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra J. Kreicberga
12. februārī 1925. g. reģistra J6 3037,
ar kūju viņi attiecība nz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p.p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 10. martā 1925. g. L. N> 2446
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24340 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1924.g. 28. maijā
Rīgā mirušā Jēksba Jura dēla Gulbja
ir - atklāts mantojums, un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legat., fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. ?., pieteikt šis
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
lugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
"iņas alzis kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 13 martā 1925. g. L. 1*1792
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24637 Sekretārs A. Kalve.

Rīg. apgabalt 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1897j*. 23.jūnija
Mores pag. mirušā .Lejas-Arnū" mājas
īpašnieka Miķeļa M ķeļa dēla R o z'e
ir atklāts mantojums un uzaicina kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatariem-
fideikomisariem, kreditor. un 1.1., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 13. maitā 1925. g. L. )* 1814
Priekšsēd. v. D Cimmermans.

24638 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apga, alt. 8. civilnod.,
uz civ. ties. lik 1967., 2011.—2014. un
2079 p. p. un vietējo privāttiesību kop.
2451. p p., uz Roberta Gelsona un citu
pilnv. zvērināta advokāta Vai era Morr
lūgumu uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas _ pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 10. martā 1925.g. publicēto
911. g. 31. janvāri mirušas Mellužos

atraitnes Marijas Pavla (Paula) rneitas
G e 1 s o n , dzim. Ivanova notarielo testa-
mentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mirušās
Marijas Gelson mantojumu vai sakarā
ar šomantojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, iideikomisarijiem, paraddevējiem
u t. t., pieteikt savas _ tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. martā 1925.g. LJJŠ2405
Priekšēdētāja v. A. Veidners.

24319 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1919. g. 11. febr.
Opekalna draudzē mirušā Alūksnes pag.
,RatniekKs37* un .Vengerskij N° 1 un2"
majfis īpašnieka Gustava Pētera dēla
Ratenieka 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 laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

la minētas personas savas tiesības
mgšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
?'iņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 13. martā 1925. g. L. J6 1990
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.

?46 9 Sekretārs A Kalve.

Rīgas aogabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Eleonoras
Teodora m R o z i n k o, atr. Mandrik,
dzim. Danilovič, lūgumu viņas prasības
lietā pret Ādamu Kazimira d. Rozinko
par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā 4_mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un Rīgas prefektūras apliecība par atbil-
dētāja bezvēsts prombūtni līdz ar no-
rakstiem

Ja atbildētāja nolikta laikā neieradīsies
personīgi vaicaur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 11.maitā 1925. g. Ns431951 976
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

21303 Sekretāra v. Stūre.

4igas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.
309. un 311. p.p. pamata, uz Jāņa Pētera
d. Sorapa lūgumu viņa prasības lietā
pret Emiliju Jēkaba m Sorapu, dzim.
Vīksne, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītājam
nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikt* noraksts.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies

personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rigā, 11. martā 1925.g. Nš431950/980
Priekš ēdētāja b. Eglīts.

24302 Sekretāra v. Stūre.

Rigas epgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p pamata, uz Elizes Kārkliņ,
dzim. Ragul lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 10. manā
1925. g. publicēto 1925. g 12. janvārī
Rīgas I. pilsētas slimnica miruša Eduarda
Jēkaba dēla K ā r k 1i ņ a testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir kaut kā-
das tiesības uz mir. Eduarda Kārk-
liņa mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, paraddevējiem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 11. ma tā 1925. g. L.NŠ2396
Priekšsēdētāja v, A. Veidners.

24320 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt.reģistrac. nodaja
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. febr.
lēmumu pārreģistrēti ,Carnikavas zvej-
niecības biedrības* biedru pilnā sapulcē
21. decembrī 1 24. g. pieņemtie grozītie
statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
24567 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas >925. g. 4. februaja
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Alūksnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-
drība", ar valdes sēdekli Alūksnē.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
24568 Sekretārs Fridrichsons .

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedriba:
.Priekuļu bibliotēkas biedrība", ar valdes
sēdekli Priekuļu pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
24569 Sekretārs Fridrichsons.



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 19. jūnijā 1911. g., Nurmuižas
pagastā miruša Odres-Evužu māju īpaš-
nieka Friča Viļā d. Kronberga
(Krumberga) atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 9. martā 1925. g. L. 1*1198/25
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

24409 Sekretārs K. P u s s a r s.

Mims .NamitiM. itilstmllai nodala.
pamatodamās uz civil. ties. likuma 1460"
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
(as 23. februārī 1925. g. atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Lubezeres lopko-
pības pārraudzības biedrību .Druva",
vedot viņu to biedrību reģistra pirmajā
daļā, kuram nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lubes muižā.

Jelgavā, 3. martā 1925. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

23740 J. S k u d r e.
Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s.

Liepāju apgabaltiesa: nļbtradlu neiala
uz civ. proc. lik. 1460. panta pamata
paziņo, ka ar viņas š_ g. 10. marta
lēmumu reģistrēta Liepājas krāj-aizdevu

nepālas apgabaltiesa? le&Istiatlla stt
uz civ. proc. lik. 1460p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas š g. 10. marta lē-
mumu reģistrēta Liepājas tramvaja un
elektrības tabrikas darbinieku savstarpējā
palīdzības kase ir ievesta koo erativu
sabiedrību reģistra un viņu savienība
reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 12. martā 1925 g. Ns 30/25.
Priekšsēdētāja biedra v. i.

A. K i r š f e 1 d s.
24548 Sekretārs A. J>insons.

Liepāja* apgabalt. reģistr. nod,
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata pa.'.iņo, ka ar viņas š. g. 2t. febr.
lēmumu reģistrētā: Skrundas biškopība»
biedrība .Centība", ievesta bezpeļņas
biedrību un viņu savienibu reģistra 1.daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Skru īdas pa-
gastā.

Liepājā, 28. febr. 1925. g. J* 26/25

Priekšsēdei, b. v. i. A. Kiršfelds.
23473 Sekretārs A. Jansons._

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisiia.

uz lija Kārļa dēla un Kazimira lija dēla

Želkaru lūgumu par neku ta ? as ņiantis,

sastāvošas no Vamži muižas izdalīta

zemes gabala zem nosaukuma .Antopol,
platībā 20,94 desetīnas. atrodošos-

Rēzeknes apriņķa Rozenmuižas paosta,

ievešanu zemes grāmatu reģistri, -~
uzaicina visas personas, ku[ām ir kādas

tiesības uz minēto nekustamo mantu, ie-

sniegt komisijai partopaziņojumu4tneiies«
laika no izsludināšanas dienas .VaidiM'

Vēstnesī", pretējā gadījuma nepieteiRi
tiesības skaitīsies par iznīcinātam «"

lūdzēji var tikt ievesti Latgales zem»

grāmatu reģistri par norādītās nekustam»
mantas īpašniekiem bez kādiem aP toDez"
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925.g. 10.marta >*32»

Komisijas priekšsēdētājs, .
apgabalt. vec. notārs E.Hellv *

24527 Sekretārs A. B£f|;

LatBalisiBiD2.o^inaiia8u.liDffl'i
uz Andrej» , Nikifira, Alekseja ,

^Jāņa un Anastasijas AJeksej vu, »S

pēc uzvārda Makarovsku lūgumu r

nekustamas mcntas, sastāvošas no cv

Aleksandropoks muižas izd:lmem .oi'
^

;:emes gabaliem, platībā ; 1) vr.,
22 desetīnas, un 2) J* 6 - 17.™
vairāk vai mazāk, atrodošos L^tf i
Bolvu ; agasta Nikolaj.vas "f0018

^!
ipašumu viņi mantoju '.i no

^Ivanova, ievešanu zēnus g .
reģistri, — uzaicina visas P> ņ
kuram ir kādas tiesības uz «

^nekustamo mantu, iesniegt *"
^par to paziņojumu 4 men?, v'ēs1 '

no izsludināšanas dienas .7-ttas it
nesi", pretējā gadījumā nepiete"" $
sības skaitīsies par iznicināt3»

F
minētie: lūdzēju mantojuma ae

ksejs Ivanovs un pēc tam ari v i
^lūdzēji, var tikt ievesti Latgale»
^grāmatu reģistri par norāditas
^mss mantas īpašnieku bez kaai e^

bežojumiem ar neapstrīdamas v
^nas _m hipotekarisku apgP»"'

tiesībām. - jaS'
Daugavpili,1925.g-ll.rmwKomisijas priekšsēdētājs ,

jc ļ,i
apgabalt. vec. notārs E.-ņeii

e s-
24528 Sekretārs A- b

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un

2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 16. decembri 1913. g., Valles
pagastā mirušā Taurišu zaldātu zemes
gabala Ns 77 īpašn. Bertuļa Tauriša
atstāto mantojumu kādas tiesītas kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t„ pieteikt savas
tiesibas šai tiesai divpadsmit mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņa nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 10. martā 1925. g. L.N»1240/25

Priekšsēdei, v. Peldina ns.
24621 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309. p.p.
pamata uzaicina Frici Indriķa d. Gaili,
kura dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā ierasties šai tiesa saņemt
norakstus no viņa ' sievas Katrīnas Ro-
zālijas Gailis, dzim. Kalniņ, iesu-
dzības raksta viņu laulības šķiršanas lieta
un no pielikumiem un uzdot savu dzī-
ves vietu Jelgavas pilsēta.

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

Jelgavā, 11. martā 1925. g. L.Ns243/25
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

24630 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 19. februāra
nolēmumu, [uzaicina to persona, kuras
rokās

^
atrodas obligācija par 1500 kr.

rbļ., izdota rio Kriša Jurģa uz Džūkstes-
Pienavas krāj-aizdevu kases vārdu un
koroborēta 1904. g. 15. aprilī zem.
Ns 220 uz Tukuma apr.Jrlavas pag,
.Kaleraugu" mājām zem zemes grām.
N°_ 2448 — jesniegt tās šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ies-
piešanas dienas «Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņa obligāciju neiesniegs
tiesa tas atzīs par iznīcināt, un lūdzējai,
Džūkstes-Pienavas krāj-aizdevu kasei,
kas sevi uzdod par ši akta likumīgo
īpašnieri, izsniegs obligfcijas norakstu,
kuri stāsies nozudušo orģinalu vietā.

Jelgava, 1924. g. 10. martā.
L. Ns 503/25.

Priekšsēdētāja v. Feldmans.
24623 Sekrn'tars K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par lau-
lību, dara zināmu Jānim Jāņa dēlam
Lapinskim, ka tiesa š. g. 7. febr.
aizmuguras nosprieda viņa laulību ar
Andartu L a p i n s k u, dzim. Miezīt
šķirt.

Jelgavā, 1925. g. 5. martā. L. N9164125

Priekšsēd. v. R. Miillers.
24397 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. gada
4. aprilī attaisīs un nolasīs 1919 g.
19. maija miruša Vilhelma Fridricha d.
Bechrriana testamentu. L.Ns 1380/25

Jelgava, 16. martā 1925. g.
Priekšsēdētāja v. R. Mūllers.

24972 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. g.
4. aprīlī attaisīs un nolasīs 23. augustā
1924. gadā miruša Jēkaba V a r n e v i c a
testamentu.

Jelgavā, 16.martā 1925.g. L.Ns 1369/25
Priekšsēdētaja v. R. Miillers.

24894 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam bulu uz 21. aprilī 1913. g, mirušā
Eduatda Brokhuzena , Ilūkstes pil-
sētas nekustama īpaš. ar h 48 īpašnieka,
atstato mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legat., fideikomis., kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatu
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 10. martā 1925. g. L.J*1245,25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

24622 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p
otziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. gada
4. aprīlī attaisīs un nolasīs 1925. gadā
9. februārī mirušā Kārļa Miķeļa d. Anš-
fc e v i c a testamentu.

Jelgavā, 16.martā 1925. g. L. Mš 1189,25
Priekšsēdētāja v. H. Mūllers.

24973 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgab. reģ. nod
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 21. februārī 1925. g. atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Seces lopkopības pār-
raudzības biedrību Nš 82, ievedot viņu
to biedrību reģistra pirmajā daļā, kurām
nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Seces ,Tisos" caur Seci.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

23644 Sekretāra pal. D. Lešinskijs

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļs
pamatodamās uz civil ties.lik.1460panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
da ļas 23. februārī 1925. g, atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Praviņu un apkārtnes
lopkopības pārraudzības biedrību, ievedot
viņu to biedrību reģistra pirmajā daļā,
kurām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Praviņu pagasta, Tukuma apriņķī.

Jelgavā, 3. mirta 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

23641 Sekr. pal. D. L e š i n s k i j s.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar 9. marta 1925. g. lēmumu,
uz Annas Priedenes lūgumu un pa-
matojoties uz civ. pr. lik. 293^, 301.
un 309. p p., uzaicina atbildētāju Mi-
ķeli Jēkaba d. Priedenu, kuru dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā
ierasties šai tiesā saņemt norakstu no
viņa sievas Annas Priedenes iesū-
dzības raksta viņu laulības šķiršanas
lieta un uzdot savu dzīves vietu Lie-
pājas pilsētjL

Ja minētā laikā aicināmais neiera-
stos, lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņa klātbūtnes, ja ieradī-
sies, bet savu dzīves vietu Liepājā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tiesas
kanclejā.

Liepājā, 10. martā 1925. g. L. )*208 25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

24537 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. marta 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaic. 29. maijā 1924. g., Bārtas pag.,
mirušā Jāņa Jāņa dēla K a i r e manti-
niekus, kreditor., legat., fideikomisarus
un visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 11. martā 1925. g. JM°586m 25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

24534 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 12. maita 1925. g
pamata uzaicina 24. aprīlī 1916. g.
mirušā Uldriķa Friča dēla M i 11 e r a
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespielanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks at-
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, !4.februārī 1925. g.N°626m/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

24907 Sekrerats A'. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 12. marta!925. g.
pamata uzaicina 17. martā 1893. g. mir.
Frumes Judeļa m. M a r g o 1i s dzim.
Karo un 11. decembri 1919. g. mirušā
Meiera Vulfa d. Margolisa manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fideikomisa-
rus un visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības jeb prasības uz atstāta
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 17. martā 1925. g.Ns627m/25.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams,

24960 Sekretārs A. Kaspero vičs,

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 16. aprīli
1925. g., pulksten 10 no rīta, pasludinās
23. [oktobrī 1902. g. mirušā Ermaņa
F r e i m a ņ a testamentu.

Liepājā, 17. martā 1925. g. Ns 640m 25

Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.
24959 Sekretārs A, Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
5. februārī 1925. g. nolēma — iecelt
aizgādniecību par promesošā Jāņa An-
dreja dēla Reiņa mantību.

Promesošā Jāņa Andreja d. Reiņa
pēdējā dzīves vieta bija Liepājas pilsētā.

Liepājā, 6. martā 1925. g. Ns 312-1/25

Priekšsēd. b. V. Bienenštams
24078 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 26 februāra 1925. g.
lēmumu, uz Līzes Akšel lūgumu, uz civ.
pr. lik. 2083.-2084. p. p. un 18. marta
1920. g. likuma pamata, uzaicina obli-
gāciju turētājus, kuras izdotas 1) par
7000 r.uz Richarda Kārļa d. Jach-
maņa vārda, kāda obligācija tagad skai-
tās 6000 r. _ atlikumā un ir pārgājusi
Zimona, Jēkaba d. Levi īpašumā;
2) 2000 r. uz Friča, Friča d. Jakobsona
vārdu un_ 3) 2500 r. uz Žanno Lapiņa d.
Siksne vardu un 1) 17. maijā 1903. g.
zem žurn. Ns 512, 2) 19. janvārī 1911. g.
zem žurn. Ns 77 un 3) 14. aprilī 1912. g.
zem žurn. JMe 556, nostiprinātas uz lau-
lātiem Jānim, Miķeļa d. Akšelim un
Līzei Ernesta m. Akšelei, dz Sudmalei
piederošas nekustamas mantas Liepājā
zem krep. Ns1689, mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, līdzņemot minētās obli-
gācijas deļ iemaksāto Ls 190,20 parādu
ar proc. dzēšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nētā termiņa notecēšanasari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējai
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz

zemesgrāmatām.

Liepājā, 1925. g. 3. martā.
Ns 324/25.

Priekšsēdētaja b. V. Bienenštams.
23928 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 25. augustā 1919. g., Bauskas
apr., Iecavas .Tiltiņos" mir. Friča Pū-
riņa atstāto mantojumu kādas tiesī-
bas kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma nodrukā-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 10. marta 1925. g. L.MŠ1241/25
Priekšsēdei, v. Feldmans.

24619 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 14. fibruarī 1906._ g., Neretas
pagasta Zvejniekos mirušā Miķeļa Mi-
ķeļa» d Jonasta atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. i, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā neojeteiktas tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 10. martā 1925. g. L.N2976/25
Priekšsēdei, v. Feldmans.

24618 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 7. jūnijā 1922. g., Dignājā
mirušās Ilzes Jaundalder atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesibas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma nodrukāšanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 10. martā 1925.g. L.NŠ1083/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

24617 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 8. maijā 1924._g., Biržu pagastā
mirušā Lazdaru 1. māju kopīpašnieka
Jūlija Pētera d. Krūmiņa atstāto man-
tojumu kādas tiesības 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 ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 10 martā 1925. g. L.NH242125
Priekšsēdei, v. Feldmans.

24616 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., .2014. un
20 ī 9. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 24. aprilī 1920. g., mirušā
Bauskas apriņķa, Baldones pag., Ķauķu
māju ipašnieka Jāņa Miķeļa d. Koškina
atstāto mantojumu kādas -tiesības ka
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 28. febr. 1925. g. L. *fe 964/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

24615 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, karn
būtu uz 20. septembrī 1921. g, Sauka
mir. Lējas-Palsaņu māju īpašn. Jāņa P u-
ķuleja atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, lideikorai-
sariem, kreditoriem'; u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 10. martā 1925. g. L. J*803/25
Priekšsēd. v. Feldmans.

24614 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2o7P. p.r- pamata uzaicina visus, kam
būtu jiz 19. oktobri 1917. _g., Rīgā
miruša Jāņa G a b e r a atstato man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
v. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
desmit mēnešu laikā, skaitot no slu-
dināļurra iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
psr spēka zaudējušām.

Jelgavā, 10.martā 1925. g. L.Ni>1283/25
Priekšsēd. v. Feldmans.

24620 Sekretārs K. Pussars.

)imm ittltli!.. itfilitiailiii notin
pamatodamas uz civil. ties. likuma 1460"
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
ļas 2. martā 1925 gada atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Valdgales krāj-aizdevu
sabiedrību, ievedot viņu kooperatīvu
sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Valdgales pagasta, _ Talsu apriņķī.

Jelgavā, 6 maita 1925. g
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

24064 J. Skudre.
Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 9. marta 1925. g. lēmumu,
uz Ferdinanda Petrovska lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 293,
301. un_ 309., uzaicina atbildētāju Že-
niju Kārļa m. Petrovsku, kuru
dzīves vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt norakstu
no viņas vīra Ferdinanda Petrovska
iesūdzības raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un uzdot savu dzīves vietu Lie-
pājas pilsētā.

Ja minētā laikā uzaicināmā neie-
rastos, lietu noliks ai termiņu un iz-
spriedīs bez viņasklātbūtnes, jaieradīsies,
bet savu dzīves vietu Liepājā neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un visus
pārējos papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 10. martā 1925. g. N°236/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

24536' Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 2. marta 1925._ g. lēmuma
pamata uzaicina 26. maijā 1922. g.,
Dženovā (Itālijā) mir. Artura Baltaisa man-
tiniekus, kredit, legat, fideikomisarus un
visas citas personas, kam vatētu
būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 5. martā 1925. g. X°610m/25
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams

23927 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 5. martā 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 27. marta 1922. g.,
Ēdoles pagastā mirušā Kristapa Friča
dēla Lagzdiņa mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būi
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai_ sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 11. martā 1925. g. Ns615m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

21532 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 5. martā 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 15. augusti 1923. g.,
Pormsates pagastā mirušā Jāņa Jāņa d
K a d i g a mantin., kredit., legat,. fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības- vai prasības
uz atstāto mantojumu

^
pieteikt viņas

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības nn prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā taikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 11. martā 1925.. g. N°617m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams

24533 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. marta 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 31. oktobrī 1916. g.,
mir. Krista Pētera d. Bērziņa mantin,
kredit., legat., fideikom. un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot nosludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 11. martā 1925. g. N?502m/25

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
24535 Sekretārs A. Kasperovičs.

sabiedrība ir ievesta kooperatīvu .biedrību un viņu savienību
^

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā
Liepājā, 12. martā 1925.g.ji%wPriekšsēdētāja biedra v. v.

,25'
24547 SekretarsA{ a

Š
n.i.^

Liepājas apgabalt. reģistr . nod
uz likuma par biedrībām , savienībām mpolitiskām organizācijām 17. panta namata paziņo, ka ar viņas š. o % j°*
bruaa lēmumu reģistrētā: Kuld '

maTebreju labdarīgās biedrības apbedīšanas
brālība .Hevra Kadisj" ievesta bezpeC
biedrību un viņu savienību rečiVfr»
I. daļā. glstr*

Valdes sēdeklis atrodas Kuldīgā.
Liepājā, 6. martā 1925.g. M19024

Priekšsēd. b. v.i. A. Kiršfelds
23931 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabalt. reģistr ^T
uz likuma par biedrībām , savienībā m Lpolitiskam organizācijām 17. panta n3mJpaziņo, ka ar viņas š. g. 24. febm,lēmumu reģistrēta:Grobiņas

lauk«iniecības biedrība ievesta bezbelnas wdribu un viņu savienību reģistra I da'rValdes sēdeklis atrodas Grobiņāi
Liepājā, 6. martā 1925. g. j^™
Priekšsēdei, b. v. i. A. Kiršfeld*

23930 Sekretārs A. JanSū„ '

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
paziņo, ka ar viņas š. g. 24. februāra
lēmumu no 1922 g. pastāvošā bezpeļņas
Gaiķu-Satiķu lauksaimniecības biedrība
.Arājs*, saskaņā ar pilnas biedru sa-
pulces 1925. g. 11. janvāra nolēmumu,
pārreģistrēta par kooperatīvu un ievests
keoperctivu sabiednbu un viņu savie-
nību reģistral. daļa.

Valdes sēdeklis atrodas Gaiķu pa-
gasta.

Liepājā,_ 27. febr. 1925. g. 1*27/25
Priekšsēdei, b. v. i. A. Kiršfelds.

24097 Sekretārs A. J a n s0ns.



īataales zemes ērām aijaun. komlslia
1 * kopības ministrijas pieprasījumu
^ ,ernes grāmatu reģist a ieraksta at-
Par & « Pintu f° lvarltu - Patībā
i- tlm 138,27 ha, atrodošos Rēzeknes
apnl

nka Andrupenes pagasta, kura fol-
""La 100 ha pārsniedzoša daļa ieskaitīta

i »c ?emes fonda, uz agrārās reformas
tfL I daļas 2. panta un ?. panta

? ounkta pamata, ka Augusta Jāņa d.

0oļa bh'ušais īpašums, uzaicina visas
fnnas kurām ir kādas tiesibas «z

P neto nekustamo mantu, iesniegt komi-
"?? «ar to paziņojumu 4 mēnešu laikā
"i izsludināšanas dienas gaidības Vest-

-« pretfjā gadījuma nepieteiktas

««īb' as skaitīsies par iznīcinātam un
«ksiinētata folvarks var tikt ievests
Latgales zemes giamatu reģistri ar visam

attiecīg ā"» tiesībām.
Daugavpilī , 11. martā 1925.g. Ns 3282

KomNjas priekšsēdētājs
.noabaltiesas vec. notārs E. Hellviebs.

'fJjO Sekretārs A. Bergs.

Ugāles apgabaltiesas vecākai s
Paziņo i, notars
pie DaWaLr

C
t 1913- & 7- decembrī

slē gtā nitts P!snotara K. de-Konradi no-
n^ināta iqoias-Pārd°šanas '>guma - *P"
Karols «?«,! i S- 2- martā, Gabriels,
ti«li PuPi J avs un Andrejs Augusta
l6 'Jl/84 l ko P«esības uz 12 des.
Ciss ,\ktv- saž- Uršuļa Pētefa m.Antons Bērtuļa d. Cavors -

katrs uz 5 des. 67,37/89 kv. saž., Ādams
Jura d. Cišs — uz Ģ des. 80,78/89 kv.
saž., Antons Ādama d. Vilcans, Boļe-
slavs Ādama d. Staris un Marija Jēkaba
meita Klodan — katrs uz ^2 deset
161,71/89 kv. saž., Teodors Ādama d.
Vilcans, Jezups un Edvards Andreja dēli
Ušacki_— katrs uz 4 des 53,83/89 kv.
saž., Jēkabs Antona d. Vilcans — uz
2 des. 26,86/89 kv. saž. un Jānis Jura d.
ĻJšackis uz 11 des. 148,30/89 kv.
saž. ieguvuši no Marijas-Eiženijas-Ksa-
veras Miķeļa m. Kersnovskas, Ksaveras-
Helenas-Eiženijas-Annas Miķeļa meitas
Bieļskas Jadvigas-Marijas-Helenas-Ksa-
veras Miķeļa m. Offenberg, dzimušām
Reutt, Terezas-Ksaveras Miķeļa meitas
Reutt, Aleksandras (viņa ari Aleksandra-
Elizabete) Leva (Leopolda) m. Reutt, dz.
Klemens, Miķeļa (viņš ari Miķelis-Au-
gusts - Ksaverijs - Joachims) Miķeļa dēls
Reutta un Helēnas (Helēna-Ksavera-
Anna) Miķeļa m. Richlevič, dzim Reutt,
nar 8455 kr. rbļ. — 5636 rbļ 67 kap.
latv._ val. — Ls 112.74, nekustama īpa-
šuma ku(š atrodas Daugavpils apriņķa
Varkovas pag. un pastāv no Varkovas
muižas ar lolvarkiem Rožanovo, Mo-
cām, Zibergovo, Ksaverinovo, Timanovo
Michalovo un Reuttovo izdalītā zemes
gabala zem vietējā nosaukuma „Diukļa-
Egļupa" 89,50 deset. platībā.

Dauoavp.lī, 1925 g. 9. martā.N» 3138
Vecāka notāra vieta,

viņa palīgs A. M i k a 1 k s
24676 Sekretāra paligs J Stradv

Latgales apgabaltiesas
reģ stracijas nodaļa

dara zināmu, ka. saskaņā ar apgabal-
tiesas 1925. g 27. februaja lēmumu, uz
lik. par kooperatīviem 9. _ p. pamira,
reģistrēti Varakļānu patērētāju biedrības
pilnā biedru supulcē 15. jūnijā 19^4. g
pieņemtie statūtu grozījumi un papildi-
nājumi.

No Jaļ.is pārzinis M. A b u 1 s.
23931 Nekretara v. A. A u z i ņ.

Lugām apgabaltiesai ncākaii netin
parlņo, ka pec 1925. g. 16: februārī
pie Daugavpils notāra P. Zibina noslēgta
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprināta
1925 g. 14. martā. Pēteris-Pauls Jāņad.
Zvirbulis ieguvis no Klāras-Matketas-
Ksenijas Ladislava m Pētriček par Ls2506
no Kudepas-Liepājas muižas ar pūstošu
Deksne a dalītu zemes gabalu zem no-
saukuma ferma .Ostrova* 35,8 des.
platībā, Ludzas apr. Lipnas p?g.

Daugavpilī, 19i5.g 14. martā NŠ3553
ecākā notāra vietā, viņa palīsjs

A. Mi kalks.
24881 Sekretāra paligs J. S t r a d s.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miertiesnesis,

Saskaņā ar savu 1925. g. 28. febr. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.
1239. p., paziņo, ka pēc 1913. g. 22. sept.
v. st. miruša Jēkaba Sīmaņa d. Mača
ir palicis kustams un nekustams man-
tojums, kurš atrodas Ludzas apriņķī,
Bolvu pag. Recu Ns 4 fermā un uzaic. 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."

Bo.vos, 7. martā 1925. g.
94403 Mi^rtJAonAcio P P n n i c

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr- 3. lec. miertiesu.
kura kamera atrodas Rēzekne, saskaņa
ar savu 1925. g. 10. marta lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. p. ar šo uzaicina
1915._ g. 11. oktobrī mirušā Ignata
Andreja d. Čerujavska likum. manti-
niekus pieteikt pie minētā miertiesn. sa-
vas tiesības uz palikušo pēc nel.
nekust. īpaš. Rēzeknes apr., Silajāņu
pag., Pizanu folvarkā sešu mē-
nešu laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas «Valdības Vēstnesī.*
24506 Miertiesnesis J. K r a u 1i s.

Latgales apgabaltiesas
BaBjaiplls ipriļļii 7. mirkļi miertiesnesi,,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ.lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņa ar savu 1925. g. 28. febr.
lēmumu, paziņo, ka pēc 1919. gada
12. janvāra Daugavpils apr., Dagdas
pag, Noviku ciemā mirušā Donata
Špakovska ir atstāts mantojums,
kurš atrodas Dagdas pagastā, Novičku
sādžā, kādēļ uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to kādas tiesības, pieteikt
tās _ minētam_ miertiesnesim viņa ka-
merā, Dagdā, Alejas ielā Ns 27, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī.'

Bl.L 49. Dagdā,28. febr. 1925. g. NŠ615
24145 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apriņķa 7. Iecirkņa miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un sa-
skaņā ar savu š. g. 21. februāra lēmumu
paziņo, ka pēc 1874. g. 18. oktobra
mirušā Pāvela Osipa d. G r i b u s t a ir
atstāts mantojums, kurš atrodas Osunes
pagastā, Dinkinišku sādžā, kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo manto-
jumu vai sukarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā, Dagdas miestā, Alejas ielā
Ns 27,_ sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas „Valdīb. ,
Vēstnesi."

Bl. 1. Ns 29. Dagdā, 1925.g.25.febr. Ns610
24151 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 10. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu 1925. g.5. maitā
uz civ. ties. lik. 2011., 2012., 2J19. un
2079. p. p. pamata uzaicina 13. aug.
1920. g., Rīgā, mirušā Jāņa Strautmaņa li-
kumīgos mantiniekus, legetarijus ,
iideikomisarijus, kreditorus un t. t.
pieteikties pie minētā miertiesneša, Rīgā,
Andreja Pumpura ielā >, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vaid. Vēstn."

Ja minētas personas savas tiesības
augšā minētā laikā nepieteiks, tad viņas
tiks atzītas, kā šīs tiesibas zaudējušas.
24871 Pap. miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 11. 9C. miertesn,
uz krim. proc. lik. 846. p. pam. meklē
pie R'gas pils. piederīgo Gustavu Adobs
dēla Vasilevskij, apvainots pec
sodu lik. 607. p. 2. d , dzim. 1882. g,
precējies, līdz 20. maijam 1924. g. dzī-
vojis Rīgā, Marijas iela Ns 32, dziv. 14

Ikkuram, kam zināma Vasilevska atra-
šanās viata, pienākas to uzradīt.

Rīgā, 2. martā 1925. g. Ns 196.
23603 Miertiesnesi (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1.civiln.,
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1925. g. 9. februārī Mildas Vilhelma m.
Ž u k o v a s, dzimusi Tovič pra-
sības lietā pret Vasiliju Sergeja d.
Žukovu par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: laulību,
noslēgtu 1919. g-, Petrogradā starp pra-
sītāju Mildu Vilhelma m. Žukovu, dzim.
Tovič un atbildētāju Vasiliju Sargeja d
Žukovu, atzīt par šķirtu, meitu Leonoru
Tamāru, dzim. 1919. g. 17. nov., atstāt
pie matēs.

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

Daugavp., 9. martā 1925. g. LNš98p/25
Priekšsēd. b. J Krūmiņš.

24518 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

«z Kārļa Jāņa dēla Sila v _a lūgumu

oar nekustamas mantas, sastāvošas no
Aleksandropoles muižas atdalīta zemes
sabala zem nosaukuma .ferma Pokoti

% 2", platībā 50 desetīnas lt28 saženi
vairāk vai rrnzāk, atrodo'.os Ludzas ap-
riņķa RugMJ, senāk Bolvu pagasti,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
nzaicina visas personas, kurām i'
liād'S tiesības uz minēto nekustamo
mantu, ifsnlegt komisijai par to paziņ -
ļumu i e i ru mēnešu laikā no izsludini-
ianas dienas .Valdības Vēstnesī*, pretējs
tsdījumā nepieteikta* Mesības snaitīsies
par iznīcinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgsies zemes grāmatu reģistri par no
rādītās nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tesibām.

Dttig*vpili, 10. martā 1925. g. M3195
Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas

vecāk, notais E. H e 11 v i c h s.
24526 Sekretārs A Bergs.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka pec 1925. gada 26. janvārī
pie Krustpils notāra N. Vidējā noslēgtā
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprināta
1925. gada 9. martā, jēkabs Jēkaba d.
Lazdiņš ieguvis no Anča Anča d
Ozoliņa, par 1000 latiem, nekustamu
īpašumu, kufš atrodas Daugavpils apr.
Krustpils pagastā pie Landzanu sādžas
un pastāv no zemniekiem piešķirtās ze-
mes 11 gabalos NšNs: 1, 4. 6, 10, 11,
14, 16, 17, 18, 21 un 24, kopplatībā

39 des. 527 kv. saž. un bez tam vel
tiesības zemes gabalā Ns 27, kura pla-
tība 862 kv. saž an kufš atrodas Rizge
sādžas zemnieku kopvafdīšanā.

Daugavpilī, 1925.g. 13.martā. Nr.3441.
Vecākā notāra vietā

viņa palīgs A. Mikalks.
24651 Sekretāra palīgs J. Strads.

Latgales apgabaltiesas ^ ccākais
no ars

paziņo, ka pēc 1913. gada 4. decembri
pie Daugavpils notāra Konstantīna de-
Konradi noslēgta pirkšanas-pārdošanas
«guma,_apstipnnāta 1925. g. 9 martā,
Juris Jēkaba d. Vilcans — tiesības uz
16 des. 1487,u/ie d. kv saž., Onufrijs,
Donats, Antons Jāņa d d. Vilcani, An-
drejs Andreja d. Kursišs, Andrejs Pē-
tefa d. Vilcans, Alozijs Ādama d. Vil-
cans , Jānis Jura d. Vilcans un Edvards
Andreja d. Vilcans — katrs uz 6 des.
1970,15/16 d. kv. saž., Ādams (Odums)
Andreja d. Vaivods — uz 2382 kv. saž ,Kristaps (Krištofs) Jua d. Vilcans —

z 15 des. 1525,'o/ie d. kv. saž, JānisĀdama d. Vilcans — uz 8 des. 1934,is/ig«v -saz, Jēkabs Jāņa d. Vilcans — uz
»des. 1988,15/16 kv. saž., Jezups Bēr-
ļ»]a d. Vilcans — uz 13 des. 1540,» io
^- saz. un Donats Andreja d. Vilcans—i (Ies 2364 kv. saž. ieguvuši kop-
'Pasurra no Marijas-Eiženijas - Ksaverasi iķeļa m. Kersnovskas , Ksaveras-Hele-
"as-hizenijas-Annas Miķeļa m. Bielska ,
fdv'gas-Maiijas-Helenas-Ksaveras Mi-
;Z T;0,fen berg, dzimušām Reutt, Te-
rezes-Ksaveras Miķeļa m. Reutt, Aleks-"uras (viņa ari Aleksandra-Elizabete)
ZAe?P?!da) m ' Reutt. dzim - Kle-iens, Miķeļa (vi ņš ari Mikeļis-Augusts-
^avenjs-Joachims) Miķeļa d. Reutts un
lvSāS5a ari Helena-Ksavera-Anna)
lOlfin i"" ?ichlevič, dzim. Reutt, par
ffl. u'°rbl' Latv val - =
kur* o« j sant-' nekustama īpašuma
plJs

0das Daugavpils apr. Varkovas
arC I"" pastav no Varkovas muižaslolvarkiem Rožanovo, Močani, Ziber-
lova ,,„ oVermova

' Timanova, Micha-
Rab-iu n K,iuttova izdalītiem 3 zemes
tovk ' M., vietĒ)ā nosaukuma „Šuļ-
pi intoa8 ds;tiņ ua n s -Lipata " -kop"

Da«8avpm , i925.g.i3 rnartā ^,3447_
Vecākā notāra vietā,

2464R c , Viņa Pal'Ss A- Mikalk s.
i— 2Hl^tara pabgs I. Strads.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
:tz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata uz Nikolaja
Kuzma d. I g n a t j e v a lūgumu, viņa
prasības lietā pret Annu Doroteja m.
lgnatjevu, dzimusi Stepanova pai
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
tizīves vieta prasīt, nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."

Pie lūguma pielikts tā noraksts un
laulības apliecība ar noraustu.

Ja atbildētāja noteiktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Daugavp., 1925.g. 9.manā CLNs505p 25
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš

24517 Sekretārs J. Kangurs.

Mārcienas pag. tiesa,
pamatodamās u- , savu 2i. februar' š.g
lēmumu, ižai. ina visus 19 7. g-id ,
25. ro/t-mbiī, mirušas Mar:iena> pag.
„Asmu" mājas līdzmantiniece.» Annužas
->aminsky mantinieces, ptrāda de-
vēj.s, pa ādn'ekU' un ciias per onas,
kurām bū u kādas tiesibas uz nelaiķes
atstāto manto.umu, pietei t šai tiešai
sešu mēnešu laikā, sksitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas trešo reizi
„Va'dības Vēstnesī", laikā nie nigtas
prasības un iebildumi tiks atstati bez
ievērības. 3 _

Priekšsēdētājs J. St āls
23905 Darbvedis O. S i sens

Jaunpils pagasta tiesa,
pamatojoties uz sava 7. maita 1925. g.
lēmuma, caur šo uzaicina personas,
kurām būtu ceļami kādi iebildumi pret
Jūles Friča meitas Lagzda, dzim. Vever,
precējušos Ozoliņ, miesīga dēla Zaņa-
Arno)da Vilhelma d Ozoliņa adoptēšanu
no Žaņa Jāņa dēla Lagzdas un viņa
laul. draudzenes Jules _ Friča m. Lagzda,
tādus iesniegt triju mēnešu laika, skai-
tot no šī ziņojuma iespiešanas dienas,
Jaunpils pagasta tiesai.

Priekšsēdētājs K. Š i n t s
24928 Darbvedis Fr. S k r a b i ņ š

Kuldīgas iec. miertiesn ,
uz civ. proc lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. _ pamata
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strādi vai ierunas pret 19. augustā
1923. g. Raņķu pag. Birznieku mājās
mir. Jura Indriķa d. Blumberga
1921. g. 18. oktobri mājas kārtibā sa-
stādīto testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas minētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas

^
dienas .Vaid. Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Kuldīgā, 2. februārī 1925. g.
24160 Miertiesnesis (paraksts).

Latga'e; apgabaltiesai vecākai! notārs
paziņo, ka pēc 1924. g. 2. jūlijā pie
Daugavpils

^
notāra R. Skujas noslēgta

pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprināta
1925. g 12. martā Jānis Bērtuļa dēls
Vīgants ieguvis no Voičika Ādama d.
Zacharana, par Ls 2000 no Bolvu-Ale-
ksandropol muižas izdalītu zemes gabalu
Ns 4, platībā 24,42 des., kurš atrodas
Ludzas apriņķa Bolva pigasta Ozolsalas
uročiščā.

Daugavpilī, 1925.g. 13. martā Ns 3489
Vecākā notāra vietā,

viņa palīgs A. Mikalks.
24880 Sekretāra palīgs J. Strads.

Latg. apgabaltiesas
Ludzas apr. I. iec miertiesn,

pamat, uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. krāj. X. sēj. 1239. p., uzaicina
1921. gadā mirušā Viktora Andreja
dēla R u d o v i č a mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesība
uz nelaiķa mantību miertiesneša
kamerā, Ludzā, Daugavpils _ ielā
Ns 6, sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

13. martā 1925. g.
24771 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 2. iec. miert.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p
un civ. lik. X sēj 1. d. 1239 p. un sa-
skaņā ar savu 1925. g. 28, febrftara
lēmumu, uzaicina rnirušo Aloizija Niki-
fora d. Dukuja un Agates Ādama m.
Dukul mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī "

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.
Jurčinovā, 6. marti 1925. g- Nš 1099
24 64 Miertiesneša v. i. V. Š1eaj rj š.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 2. iec. miert.
pamatodamies uz civ. proc. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un saskaņā ar savu 1925. g
5. marta lēmumu, uzaicina miruša Mak-
sima Jāņa d. Joniškana mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tiesības 112
nelaiķa atstāto mantojumu sešu mē
nēšu laikā, skaitot no šī sludinājums
iespiešanas dienas .Valdibas Vēstnesī",

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.
TurČinovā, 7. martā 1925. g. Ns 1150
24163 Miertiesneša v. i. V. Šleziņš

Latgales apgabaltiesas,
lūdzas apr. Z. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925. g- 26. februāra
lēmumu uzaicina mir. Antona
Jāņa dēla M e k š a mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas uz nel. atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas _ dienas ,Vald. Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

TurČinovā, 1925. g. 3. martā. NslOOC
236C8 Miertiesneša v. i. V. Šleziņš.

Daugavp. apr. 4. iec. miertiesn.
saskaņā ar savu lēmumu 9. martā
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. _140l. un 1402. p. p. un civ. lik.
X sej. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
25. aprilī 1914. g. mirušā pilsoņa
Pidriķa Ermaņa d. Šūmaņa mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
Daugavpils apr., Līvānu pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
24513 Miertiesnesis K. Avens.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 5. iec.miert
kura kanclejā atrodas Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239 p., sa-
skaņā ar savu 1925. g. 7. marta
lēmumu, uzaicina 1923. g. 13. novembrī
mirušā Antona Mateuša d. Elste manti-
niekus pieteikt savas mantošan. tiesības
augšā minētam miertiesnesim uz nelaiķa
atstāto mantojumu, sastāvošu no pirktas
un zemniekiem pješķirtas zemes, kop-
platībā 17,75 ha un atrodošos Varakļānu
pagastā, M. Poču sādžā sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesī." Pēc šī
termiņa notecēšanas nekādas prasības
vairs netiks pieņemtas.

1925. g. 7. martā. Ns 908.
24168 Miertiesnesis J. B e r ķ i s.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr.5. ec.miert.
kura kanclejā atrodas Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņā ar savu 1925. gada 7. marta lē-
mumu uzaicina 1924. g. 24. augusta mir.
.ēzupa Franča d Dubrovska mantiniek.,
pieteikt savas mantošanas tiesības augšā
minētam miertiesnesim uz nelaiķa at-
stāto mantojumu, sastāvošu no zemes,
kopplatībā 20,80 ha un atrodošos Atašie-
nes pagastā, Trošku ciemā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šīs publikācijas
iespiešanas dienas „Vald. Vēstnesī "
Pēc šā termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

1925. g. 7. martā. Nš 906.
24169 Miertiesnesis J. B e r ķ i s.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miert.
saskaņā ar savu 1925. g. 31. janvāra
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc
lik. 1401. p. un-lik. krāj. X. sēj. 1. dļ.
1239. p. paziņo, ka pec 1924. g. 4. febr.
mir. Pētera JSkaba d. Eglīša, ir palicis
nekustams mantojums, kurš atrod. Ludzas
apr., Rugāju pag., Dziesniekos Ns 2 un
uzaicina ViSuj, kim uz šo mantojumu
vai szka'ā ar viņu būtu kād s tiesības,
kā maniniekiem, pieteikt tās minētam
m'ertiesnesim viņa kamerā Bolvu muižā
sešu mēnešu 1 ikā, skaitot no ši sludin.
iespiešanas dienas ,Va!d. Vēstn."

Bolvos, 27. februārī 1925. g.
23434 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgibal iesas
Ludzas apr. 6 iec. mier'
saskaņā ar s vu 1925. g. 31. janvāra
lēmumu un oam ītodami s uz i iv nroc.

lik. 1401. p. un Vk. krāj. X. sēj. 1 dļ.
1239. p. paziņo, ka pēc 1903. g. 2. okt.
(v. st.) miruša Voldemāra Ernesta d.
Vanaga ir palic s kustams un
nekastams mantojums, kurš atrodas
Ludzas apriņķī, Rugāju ' pagastā ,
„Vēžī* un uzaicina visus, kam uz
šo man'ojumu vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, p eteikt
tās minētam miertiesnesim viņa kamerā
Bolvu muižā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludin. iesp. dienas .Vaid.Vēstn.".

Bolvos, 2 7. februārī 1925. g.
23425 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miert.
saskaņā ar savu 1925. g 31. janvāra
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. dļ.
i239. p. paziņo, ka pec 1920. g. 18. nov.
mirušā Pētera Pēlēja d. Stokmaņa
ir palicis nekustams mantojums, - ujš
atrodas Ludzas apr., Bolvu pagastā,
Puragala fermā Ns 3 un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu vai sakarā ar
viņu būtu kādas tiesības, kā mantinie-
kiem, pieteikt tās minētam miertiesne-
sim viņa kamerā Bolvu muižā sešu
mēnešu la kā, skaitot no ši sludin iesp.
dienas .Vaid. Vēstn."

Bol os, 27. februārī 1925. g.
23422 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miert.
saskaņā ar savu 1925. g. 31. janvaja
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj X. sēj. 1. dļ.
1239. p. paziņo, ka pec 1916. g. 27. jun.
v. st. miruša Jāņa Reča d. Zigura
ir palicis kustams un nekustams
mantojums, kufš _ atrodas Ludzas apr.,
Rugāju pagastā, Treknu Ns 2
fermā 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. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn."

Bolvos, 27. februārī 1925. g.
23426 Miertiesnesis P. Ro n i s.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 31. janv. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.
1239. p., paziņo, kāpēc 1918. g. 18. aug.
j. st. mirušā Otta Pētera d. Biezā
ir palicis kustams un nekust, mantojums,
kufš atrodas Ludzas apriņķī, Domopoles
pagastā, Garosīla mājās 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 „Vald. Vēstn."

Bolvos, 27. februārī 1925. g.
23427 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas,

Rēzeknes apr. 4. iec. miertiesn.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 4. marta
lēmumu uzaicina 1920. g. 8. jūnijā
mirušā Pāvila Jāņa d. Bernana
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas
tiesības _ miertiesneša kamerā Viļānos,
uz 15_pūrvietam un 700 kv. asis zemes
un ēkām , atrodošām Vidzmuižas pag.,
Štikānu sādžā s£Šu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludin. iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas, ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
24167 Miertiesnesis D u k a ļ s k i s.

Daugavpils apr.4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 9. marta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. p. un civ. lik.
X. sej. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
15. dec. 1912. g. mir. Andreja Ādama
dēla J u k š a mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Līksnas pag.,
Kalnišķu sādžā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas- dienas
.Valdības Vēstnesi."
24512 Miertiesnesis Ķ. Avens.



Latgales apgabaltiesas

Daugavpils ap īņķa 7.ltclfkņa mieitlisBesIs
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņa ar savu š. g. 3. marta lēmumu,
paziņo, ka pēc lb23. g. 1. decembrī
mirušā Egora Nestera d. Timofejeva
ir atstāts mantojums, kur š atrod. Dagdas
pagastā, Maranpoles muiža ,

^
kadeļ

uzaicina visus, kam būtu uz šo man-
tojumu vai sakarā ar to kādas
tiesības, pieteikt tās min. miertiesnesim
viņa kamerā, Dagdas miesta, Alejas iela
Ns 27, sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas „Valdīb.
Vēstnesī."

Bl. 1. Ns48. Dagdā 1925.g.4.martā Ns646
24144 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

pariņo, ka 24. martā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela Ns 3,
pārdos Ābrama Šeera kustamo

mantu, sastāvošu no manufaktūras un
nevērtētu par Ls 330.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipjkatīt pārdodamo mantu, varēs par-
esnas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. februārī 1925 g.
24663 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24. martā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā. Šķūņu iela N* 6, veikala
pārdos Leizera CeltHna kustami
mantu, sastāvošu no rakstāmlietām, un
novērtētu par Ls 560.—.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ar
spskstīt pārdodamo mantu, varēs pār
ioiinas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. maitā 925. g.
54779 Tiesu izoild. J. Kazubierns.

Paziņojums.
1925. _g. 9. marta finansu ministrs

apstiprinājis akciju sabiedrības .Valters
un Rapa" statūtu 12. § grozījumu, sa-
skaņā ar ko sabiedrībai atļauts izlaist
4000 jaunas, ceturtā izlaiduma akcijas,
katru par Ls 75 —, kopsumā par
Ls 300,000.—, sastādot tādā veidā visu
pamatkapitālu Ls 750 000.—, sadalītu
10,000 akcijās par Ls 75.—. Jaunam
akciju izlaidumam finansu ministrs ap-
stiprinājis sekošus emisijas noteikumus:

1) akciju sab. „Valters un Rapa" iz-
laiž 4000 jaunas, ceturtā izlaiduma ak-
cijas, katru Ls 75.— nominālvērtībā,
kopvērtība Ls 300,000.-;

2) parakstīšanās uz akcijām pieņem
sabiedrības kantorī, Rigā, Teātra ielā 11;

3) tiesības iegūt jaunizlaistās akcijas
vispirms piekrīt veciem akcionāriem,
kuriem parakstīšanās uz jaunām akcijām
jāizdara mēneša laikā, skaitot no attie-
cīgu noteikumu izsludināšanas dienas.
Katras trīs agrāko izlaiduma akcijas dod
tiesību iegūt 2 jaunā izlaiduma akcijas,
kuras samaksājamas 3 mēnešu laikā
pēc parakstīšanās;

4> ja no veco akciju īpašniekiem
augšā minētā termiņā netiktu pieprasītas
visas ceturtā 'izlaiduma akcijas_ . tad atli-
kumu pārdod kā veciem, tā jauniem
akcionāriem sabiedrības padome;

5) jaunizlaisto akciju atlikumu pārdod
pakāpeniski pec vajadzības un to iegu-
vējiem akcijas pilnīgi jāsamaksā 3 mē-
nešu laikā pēc pirmās iemaksas.

Tirdzn. un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

24809 Revidents A. Z a 1p e t e r s,

mmm
Finansu ministra kgs s. g. 16. mana

apstiprinājis Rīgas hipotēku biedrības
statūtu grozījumus. Ar tiem statūtu
109. pants papildināts ar piezīmi,

kurā paredzēts, ka biedrībai no nedalīta
tīras peļņas atlikuma un no peļņas, kas
saņemta, pārdodot nekustamo mantu
atjauts krāt speciālu rezerves kapitālu
un iepirkt par tā sum'm bied ības pašās
ķīlu zīmes; bit 115 panta jaunā redak-
cijā izteikts, kā biedrības zaudējumi
pirmā kārsT sedzami no speciālā rezer-
ves kapitāla Un peļņas ftlikurrs pec
izdevumu segšams pieskaitāms speciā-
lam rezerves kapitālam, ja rezerves ka-
pitāls jau sasniedzis likumīgo normu.

Tirdzn. m banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

24808 Priekšnieka palīgs V G a i 1ī t s.

Bolvu isc. pol. priekšnieks
Ludzas apriņķī, izsludina par nederīgiem
zemāk minētos nozaudētos dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Bolvu pag. v. 27. novembri 1924. g. ar
Ns 8399 uz Stepana Romanova vārdu;
2) karaklausības apliecību, izdotu no
Ludzas kara apr. pr-ka 19 jūliji 1,924. g
ar Ns 13699 uz Antona Jāņa d * Spra-
dzana v.; 3) Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no Bolvu iec pol. pr-ka 16. nov
1920, g. ar Ns 2131 804 uz Annas
Ja?epa m. Cilke v; 4) kara atvaļinājuma
apliecību, izdotu no Ludzas kara apr.
pr-ka 2. aprilī '921. g. ar Ns 305 un
Latvijas iekšzemes pasi, izd no Domo-
poles pagasta valdes 2S. nov, 1922. g.
ar Nš 331)5 uz Jāzepa Antona d Mor-
tuzana v.; 5) kāja klausības apliecibu,
izd no Ludzas kara apr. pr-ka 25. jul.
1.921. g. ar Ns 8384 uz Jūlija Gotlība
dēla Dumpe v.; 6) Latvijas iekšz pasi,
izd. no Bolvu inc pol. nr-ka 30. dec.
1920. g. ar Nš 283S 5200 uz Aksenijas
Stepanovas v.; 7) zirga pasi, izdotu no
Domopoles pag v. 7. sept 1920. g. ar
Ns 189 uz Staņislava Staņislava d
Gusta v.; 8) kara klausības apliecību,
izd. no udzas kara apr. pr-ka 28. apr
1921. g ar Ns 4612 uz Jāna Ju a d.
Atpils v.; 9) kara klausības apliecibu,
izd. no Latgales partizāņu pulka kom.
8 martā 1921. g. ar Ns 3555 uz Eduarda
Jāņa d Sedvela v.; lu) kara atvaļināj,
apliec, izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
28 aprilī 1921. g. ar Ns 4621 uz Jāņa
Miķeļa d Šastrova v.; 11) kara atvaļin.
apliecibu, izd. no 1. Liepājas kājnieku
pulka komandiera 21 maijā 1921. g. ai
Ns 976 uz Staņislava Jāzepa d. Roma-
novska v.; i2) karaklausības atvaļināj.
apliecibu, izd. no Latgales partizāņu
pulka kom. 23 dec. 1922. g. ar Ns 17552
uz Alfrēda Aleksandra d. Zēģeles v;
!*) kara atvaļinājuma apliecību, izdotu
no Latgales partizāņu pulka komandiera
28. maijā 1921. g- ar Ns 1085 uzJēzupa
Ādama d Apiņa v.; 14) Latvijas iekšz.
pasi, izd no Bolvu iec. pol. pr-ka
1920. g ar Ns 3s5l uz Pereles Vulfa

meitas Drujan v.; 15J Latvijas iekšz.
pasi, izd. no Lubānas pag v. 28. aprili
1921. g. ar Ns 2287, ieroču atļauju, izd.
no Ludzas apriņķa priekšnieka marti
mēnesi 1924, g. ar Nš 342/11246 uz
Otto Otto d. Rutmaņa v. un zirga pāri,
izd. no Jelgavas pils. valdes 13. janvāri
1925. g. ar Nš 8 uz Andreja Kristapa d
Pauča vārdu un pārrakstītu uz Otto Otto
dēta Rutmaņa v. 21332

Latgales apgabaltiesas

Dmiaiplli apr. 9. iet. mltrtiesnesls,
saskaņa ar Manefas Lukjana m. Doro-
fejevas lūgumu un savu š. g. 28. febr.
lēmumu uz civ. proc. lik. 148".—1460.
p. p. caur šo dara zināmu, ka atzīta par
iznīcinātu pilnvara, izdāta no Manefas
Lukjana m. Dotofejevas uz Agafļas
Pētera m. Jankovskas vārdu, apliecināta
Daugavpils notāra de Konrādi kantori
1921. g. 9. maitā pēc reģistra Nš 487,
ar tiesībām pārzināt, iznomāt un pārdot
Doroiejevaī piederošo nekust īpašumu
Daugavpilī, Šosejas un Mogiļevas ielu
stūrī, sastāvošu no ēkām un dzimtlieto-
šanas tiesībām uz 498/3 kvadrat asīm
pilsētas zemes.

Daugavpils, 28. februārī 1925. g.
23607 Miertiesnesis (paraksts)

Ludzas apr. 7. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu š g., 17. janvāra lē-
mumu, pamatodamies uz civ. proc. lik
1401. p. un civ. lik kiāj, X. sej. 1. d.
1239. p. paziņo, ka pēc 917. g. mirušā
Miķeļa Aleksandrova ir palicis
maniojums, kur š atrodas Ludzas apnņķj,
Gavru pa?žstā, LopuMiu ciema, kadeļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo manto-
.umu, vai sakara ar viņu kādas tiesības,
Jka man iniekiem pieteikt savas tiesības
pēc piekritīoiis sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Kārsavas stac, 31. janv 1924. g.
21255 Mieitieaneris (paraksts).

Iltli UMlttU 6, ls. ļims izpildīt.
paziņo, ka 24. marta 1925. g., pulksten
10 no rīta, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 3,
pārdos Ābrama Šeera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras, un
novērtētu par Ls 400.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
ap?skatīt pārdodamo mantu, varēs pār
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. februārī 1925 g.
24662 Tiesas izpild. J Zirģels.

Valsts tioopiiji (Bil tf
izgatavotas un dabūjamas

laatstraia.iaiba iMl
Grāmatiņā ir divas daļas: I. l'g«ma

noteikumi un II. algas rēķins.
Grāmatiņa vākos maksa:

bez piesūtīšanas 7 sant-
ar piesūtīšanu 9 sant. ,—Dzelzsceļu virsvalde

2 izsludina sekošus
rakstiskus torgus

30. martā 1925. g- uz sliktu, logu un
zignalu — aptn 12000 lokšņu, pēc
saraksta.

30. ma tā T925. g. uz 1) kārbām
skārda petardēm: 6 petardēm — 350
gab. un 10 petardēm — 100 gab. pc
apstiprināta parauga; 2) lampām K un N
ceļu pārmiju lākteņiem ar 8"' ap. de-
dzekli .Kosmos" — 100 gab., pēc ap-
stiprināta parauga; 3) lampām stabu un
sienas lākteņiem ar 10'" dedzēkli
„Kosmos" — 150 gab., pēc apstiprināta
parauga, un

rakstisku konkurenci.
_ 25. martā 1925- g uz ūdensmērī-

tajiem — 29 gab. un noslēdzamiem
ventiļiem — 24 gab. pēc saraksta.

Torgu un konkurences sākums pīkst.
10 no nta. Torgu un konkurences da-
lībn ekiem jāiemaksā 10°/o drošības nau-
das no pied. vērtības Tuvākas zinas
ist. Ns 122a no nīkst. 12—'4. 24032

Valmieras apr. priekšnieka
I. iecirkņa palos

izsludina par nederīgiem sekošus nozs,,dētus dokumentus:
1. PasļJMŠ 779, izdotu no Valmiera,ap- , priekšnieka I iec. palīga 18 ,',

1923. g. uz Zelmas Mārča m Liek ,'
2. Pasi Ns 2777, izdotu no Valmie-ras pilsētas polic 18, martā 1920. e '«Metas Roberta meitas Masjanov ' *!«?

Ozoliņ vārdu. ' z'm-
3 Pasi Nš 4355, izdotu no Valmieras

pils. rolic. 16 aprilī 192 <. g UZ Matil
des Kārļa m. Balod, dz. Voldiņ v

4Pasi Ns 4r,03, izdotu no Valmieras
pilsētas polic. 12. aprilī 1921 s a lAntona Mārča d. Ābeles v.

5. Pasi Ns 4947, izdotu no Valmieras
pils. polic. 21. aprilī 1920. g. uz Ew
Ernesta m. Skreba v

6. Pasī Ns 5633, izdotu no Valmie
ras pils. polic. 14. m tija 1920. g.j
Mārča Jāņa d. Janīša v.

7. Pasi Ns 3491, izdotu no Valmie-
ras pils. pol. 23. martt 1920. g. llz
Irenes Hennaņa m Grasman v.

8. Pasi Ns 4-52. izdotu no Valmieras
pils. polic 12 aprilī 1920. g. uz Olgas
Jāņa m. Makše v,

9. Pasi Ns 317>,_ izdotu no Valmieras
pils polic. 20. marta 1920. g. uz Irenes
Annas m. Balod v

10. Pasi Nš 1976, izdotu no Valmie-
ras pils. polic. 4. martā 1920. g. uz Eli-zabetes Mārča m. Berklav v.

11. Pasi Ns 203, izdotu no Ungur-
pils pagasta valdes 12. martā 1920. g.
uz Jāņa Jēkaba d. Jiirgensona v.

12. Kara klausības ap. N° 10697
izdotu no Valmieras kara apr. priekšn!
30. jul. 1921. g. uz Viļā Konstantīna d.
Mašjanova v.

13. Aizsarga apliecību Ns 2429, iz-
dotu no Valmieras apr. priekšnieka
1922. g. uz Jāia Bērziņa v.

14. Kara klausības apl. Ns 4653, iz-
dota no Daugavpils kara apr. priekšn.
1921. g. uz Pētera Pētera d. Eglītes v.

23702
Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs

1. iecirknī izsludina par nederīgu iekš-
zemes pasi Ns 353, izdotu no Cērkstes
pag. valdes uz Lības Amsil v. 24921

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi Ns 6995,
izdotu 19. martā 1924. g. no Kapiņu pag.
valdes uz Ādolfa Ādolfa d. Tizengolda
vārdu. 24953

Latvijas skolotāju kopējā slimo kāst
ziņo, ka n zaudēta Latvijas skolotāju
kopējās slimo kases dalībnieka grāmatiņa
Ns 4634 uz Marijas Ignatan vārdu;
skaitīt par ned ;rīgu. 24268

Rīgas policijas IV iec. priekšn. izslu-
dina par nederīgu kāja klausības aplie-
cību, izdotu no XIII Tukuma kajn. pulka
komandiera 30. janvāri 1921. g. K» 17
uz Cēleviča Alfrēda Vilhelma d. vārdu
kā ari Latvijas atbrīvošanas piemiņas
zīmi (Ns nav zināms) ka nozaudētus

Rīgas prefektūra izsludina par nederī-
gām nozaudētas ziedojumu vākšanas
biļetes NšNs 4, 5, 6 un 13, apstiprinātas
no prefesiuras 11. novembri 1924. g.un
izdotas biedrībām „Oze" un ,0rt" zie-
dojumu vākšanai par labu tuberkulozes
apkajošanai un arodskolas ierīkošanai
trūcīgiem b°rniem. 24M0_

Rigas prefektūra izsludina par neder,
nozaudēto šofera apliecību Ns 44, izdotu
27. janvārī 1922. gadā no Rīgas auto-
mobiļu pārbaudīšanas komisijas pilsonim
Jēkabam Jāņa d Freijam. 24038__

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 6. marta
lēmumu un uz civ. proc. lik. 1401.p. un
civ. likumu X. sējumu 1239. p.
pamata ar šo paziņo, ka pēc
mir. 4. febr. 1924. g. Jāņa Jēkaba d.
Dābola ir palicis mantojums Dau-
gavp. apr, Krustspils pag., Skramunu c.
un uzaic. visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa kanclejā
Krustpilī sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī"

Krustpilī, 1925. g. 11. martā. Ns 692
24509 Miertiesnesis L i e 1 me ž s.

Rigas apgabalt. 2. iec. tiesāt
izpildītājs'

paziņo, ka 21. martā pulksten 10 dienā,
un 11. un 25. martā 1925. ķ_ , pjlksten
11 dienā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns lu/12
Dārdos II. ūtrupē Karavīru kooperatīva
konkursa masas Kustamo mantu, st-
jtā\ošu no manufaktūras, galanlerijas
un pārt kas precēm, traukiem, mēbelēm,
veikala iekārtas u t. uu novērtētu par
Ls 95.673.

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

Rīgā, 16. martā 1925. g.
25011 Tiesa tzniM K r e b s.

Rīgas apgabaltiesas 4 lecirKņa
tiesu izoildītajs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, ^asioo, ka 30. marrā
š. g., puinsien 10 'rītā, Rīga, Vaļņu
ielā J>6 22, veikalā, gardos Ludviga
Karnevāla kustamo mantu, sastāvošu
no tapetēm un novērtētu par Ls 762.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
24924 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 24. martā 1925. g., polkster
10 diena, Rīga, Kr. Barona ielā Ns 3,
pārdos Ābrama Šeera kust av
mantu, sastāvošu »o manufaktūras, ar
novērtētu par Ls 230.—

Iziln-t sarakstu, i w«tējumu, kā an
apskatīt pārdodamu mantu, varēi par
dafana* dienā uz vietas.

Rigā, 19. februārī 1925. g.
24661 Tiem izpild. J. Zirģels.

lilii ipgatiltln» 7. Ik. tini Izpild.
oaziņo, ka 24. martā 1925. g., pulkstm
10 dienā, Rīga, Šķūņu ielā Nš 6, veikala
pārdos Leizera Ceitlina kustamo
mantu, sastā ošu no raks'apgaida,
bufetes un plauktiem, uti novērtētu par
Ls 560.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā an
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
ļoganas dienā uz vietas

Rīgā, 5 martā 1925. g
24780 Tiesu izoild. J..Kazubierns.

$Igas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24. martā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Šķūņu ielā N° 6, veikala
pārdos Leizera Ceitlina kustamo
mantu, sastāvošu no konto grāmatām,
un novērtētu par Ls 530.—

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

Rigā, 5. maitā 1925. g.
24781 Tiesu izpild. J. Kazubierns

Rīgas aog«ibaltiesas Rīqas ap-
riņķa II. iec. tiesu izpild tājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
3l. martā 1925. g., pulksten 3 p. p.,
Ādažu pag., Ošu mājas, pārdos
Ericham un Kārlim Krauzem piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no 4 g vīm,
2 telēm, 2 zirgiem, 2 sivšniem, 6 aitām,
viena U/a jūga dzelzs arkla, 1 spīļu
arkla un citām lietām un novērtētu par
Ls 976 _—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
24923 Tiesu iznild. L lakstiņš

Jelgavas apgabaltiesas tiesas
izpildītājs

31. martā 1925. g
^

pulksten 10 rītā,
Jelgava, Palejas iela Ns 2>, istaba 17,

pāīdos fiUiiiii
Kristapam Manovskim piederošu blanko
obligāciju, koroborētu 4. aprilī 1923. g.
zem zemes grāmatu Ns 1197, par nomi-
nālvērtību Ls 6000, uz Jelgavas neku-
stamu īpašumu IV. iecirknī zem hip.
Ns 32 B, noveriet i par Ls 4000.

^ārdodamā obi gacija apskatāma pār-
došanas dieni uz, vietas.
24925 Tiesas izpild. J. V e i s s.

[ m Mažui stuinfljsiii. ]
*>?- .—.— i#

Paziņojums.
1925 g. 16 martā finansu ministrs

p<tmrinājis raugu fabrikas , degvīna de-
dzinātavas, spirta rektifikācijas un de-
stilācijas akciju sab. „A. Volfšmidts"
statūtu § 8. grozījumu

^
saskaņā ar ko

akciju kapitāls palielināts, izlaižot 2400
jaunas akcijas par Ls 150.— katru, kop-
sumā par Ls 360,000.—, tā kā viss
akciju kapials sasniedz Ls 720 000.— un
sadaļas 4800 akcijas pat Ls 150.—
katra.

Jaunam akciju izlaidumam finansu
ministrs apstiprinājis sekošus emisijas
noteikumus:

1) sabiedrība izlaiž 2400 jaunas ak-
cijas par Ls 150.—, kopsumā nomināl-
vērtībā Ls 360,000.—;

2) par katru jaunizlaisto akciju tās
īpašnieks iemaksa virs nominalcenas vēl
vienu prēmiju Ls 7.— un Ls 2.— par
izdevumiem ;
i 3) agrāko akciju īpašniekiem viena
mēneša laika, skaitot no .Valdības
Vēstnesī" izsludinātās parakstīšanās at-
klāšanas, ir pirmtiesības uz jauno ak-
ciju iegūšanu un p.oti uz vienas vecās
akcijas vienu jauno. Ja šī mēneša laikā
ne visi agrāko akciju īpašnieki jaunās
akcijas izņem, tad katram agrāko ak-
cijuizlaidumu īpašniekam tiesības nā-
košas nedēļas laikā parakstīties uz atli-
kušam akcijām. Ja pie šīs parakstīšanās
piedalās vairāki akcionāri un atlikušās
akcijas _ nevar visus akciju gribētājus ap-
mieiinat, tadakcijas sadala starp gribē-
tajiem samērā ar viņiem piederošā veco
akciju skaita. Ja ari pie otrreizējās pa-
rakstīšanas agrāko akciju izlaidumu
īpašnieki visas akci jas neizņem, tad uz
parpalikušam akcijām ar finansu mini-
stra atļauju un uz viņa iepriekš apsti-
prinātiem noteikumiem atklāj publisku
parakstīšanos.

4) parakstītajiem _ par _ sazīmētām
sabiedrības kase jāiemaksā pie parak-
stīšanas Ls 2.— par akciju izdevumiem ,
līdz 1925. g. 1 maijam 50°/o no akciju
un prēmijas nominālvērtības, līdz 1925. g.
1. novembrim 20%, līdz 1926. g.
1. februārim 15°/o un līdz 1926. gada
1. maijam atlikumu — 15°/o. Tie ak-
ciona-i, kuri _ savas iemaksas izdara
pirms noteikta termiņa, saņem par labu
15"/o par pirmstermiņa iemaksu. Ja ne
it visi akcionāri," kuri parakstījušies uz
jaunam akcijām, savus maksājumus no-
teiktos termiņos izdarījuši, tus nedēļas
laika ar sludinījumiem .Valdības Vēst-
nesī" uzaicina maksāt. Ja samaksa
izsludinātā termiņā tomēr nenotiek, val-
dei ir tiesības nenomaksātās vai tikai
pa daļai nomaksātās akcijas pārdot, pie
kam iegūtā pārmaksā iemaksājama ak-
ciju pirmparakstītajam.

5) dividendi par jaunizlaistām akcijām
izmaksās sākot ar 1925. g. 1. jūliju.

6) parakstīšanos uz jaunizlaistām ak-
cijām notiek sabiedrības valdē, Pulkveža
Brieža ielā, 25/27.

t irdzn un banku nod pr. A.K a c e n s.
248 7 Revidents A Zalp ēters.

Rīgas policijas VIII. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu pazaudētu, iz-
dotu no Zemgales artilērijas pulka ko-
mandiera no 25. februāra 1921. g. zem
Ns 895, uz Ādolfa Pētera d. Oraf vārda,
dzim. 20 novembrī 1895. g. piederīgs
pie J. Gulbenes pag., Valkas apr. un
dzīv, Lienes ielā Ns 15, dz. 41.

Latvijas skolotāju kopējā slimo kase
ziņo. ka nozaudēta Latvijas skolotāju
kopējās slimo kases dalībnieku grāma-
tiņa 2930 uz Annas Beņķis vārdu —
skaitīt par nederīgu. 25555

Priekules policijas priekšniek* Liepā-
jas apriņķī izsludina par nederīgiem, kī
nozaudētus, sekošus dokumentus:

1) kara klausības apliecību Ns 151°5,
izdotu 18. martā 1922 g. no Kurzemes
artilērijas pulka k diera uz Miķeļa Oirta
dēla Treimaņa vārdu,

2) kara klausības apliecibu Ns 16S1,
izd tu 9. martā 1921. g no 8. Daugav-
pils kājn. pulka komandiera uz Andreja
Miķeļa dēla Budiča vārdu,

3) Latvijas iekšzemes pasi Ns 189,
izdotu 15. martā 1920. g. no Aizputes
apr. pr-ka palīga par II iec. uz Magrie-
tas Pētera m. aolme vārdu,

4) Polijas ārzemes pasi zem Ns l66,
izdotu 27. aprilī 1923. g. no Polijas
konsula Liepājā uz Eduarda Mundi v.,
kā ari Iekšlietu ministrijas, pasu nod i-
ļas uzturēšanās, apliecību zem Ns 0J730,
izdotu 26. jūnijā 1924. g./ģk to pašu
vārdu. ' 23794

Kolupes pagasta valde izsludna par
n'der gu nozaudēto atvaļinājuma aplie-
cību Ns 28433, izdotu no 3. Robežsargu
pulka komandiera 7. martā 1922. g. u*
Jāņa Sergeja d. Demeutjeva v. 22708

Rīgas policijas VI iec. policijas pr-ks
izsludina par nederīgu Kurzemes artile
rijas pulka komandiera atvaļinājumu ap-
liecību Ns 14769, izdotu 1922 g. uz
Aleksandra Antona d. Karpoviča vārdu,
kura pieteikta kā nozaadēta šā gada
3. marta. 23S86

Tukuma apr. pr-ka palīgs I iecirknī,
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi,
izdotu no Tukuma pils. pol. pr-ka zem
Ns 1458 uz Leibes Elissa m. Brandt
vardu. 237s-9

Liepāj's kara apriņķa pārvalde izslu-
dina par nozaud tiem un tamdēļ nede-
rīgiem sek. karaklausības dokumentus:

A. Atvaļinājuma apliecības:
1) Ns 10^-21, izdotu no Liepājas kāja

apriņķa priekšnieka 1921. g. 11 nov.
Jānim Jāņa d. Kambutatn, 2) Ns 3714,
izdotu no Aizputes k-jn, pulka komand.
1921. g. 12 martā Andrejam Miķeļa d.
Novadam, 3) Ns 604 7/A, izdotu no
3. Rob ž'argu pulka komandiera 1921. g.
9. martā Pēterim Jāņa d, Bergmanim,
4) Ns 4983, izdotu _ no 2. Robežsargu
pulka komandiera Jānim Andreji dēlam
Pe'.nenatn, 5) Ns 2219, izdotu no Liepā-
jas kara apriņķa priekšnieka 1920. g
17. martā Andrejam Anša d. Jurkim,
b) Ns 4581, izdotu no 10. Aizputes kājn.
pulka komandiera 1921. g. 26 martā
Kārlim Kārļa d. Plukše, 7) izdotu no
12 Bauskas kajnpulka komandiera
1921 g 23. marta Jānim Andreja d.
Kede, 8) Ns 779, izdotu no Latvijas
Strēlnieku pulka komandiera 1921. g
31. martā Niklāvam Miķeļa d. Šimim,
c) izdotu no Daugavpils dzelzsceļa
mezgla komandanta 1922 g. 3. martā
Jochanam Kārļad Klameram, 10)Ns4579,
izdotufcno Liepājas kara apriņķa pr-ka
Jēkaflm Miķeļa d Siklim, 11) NŠ 3596,
izd. no Liepājas kara apr. pr-ka 1921 g
22. aprilī Fricim Jāņa dēlam Krauzim

B. Nederīgo apliecība:
12) Ns 4441, izdotu no Liepājas kara

aoriņķa priekšnieka 1919. g. 12. dec
Jēkabam Jāna d Valteram 24946

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas noda|a

laidusi klajā sekošus kodifikacijas izde-
vumus :

Noteikumi par strādnieku u"
citu algotu darbinieku nodro-

šināšanu slimības gadījumos
(1922. g. izd.)

broš. Ls 0,50, ar pies. Ls 0,/u.

Kriminālprocesa likurn'
Vispārēji noteikumi un I. grān»»

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

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls U,W
ies. , 1,60, , . - I'"; i

Civilprocesa likumi
Vispārēji noteikumi un I. g«ma

(tiesāšanas kārtība miertiesas;
(1923. g. izd.)

broš. Ls 0,90, ar pies. Ls i. ig
ies. , 1,90, , . » ' ' i

Tiesu iekārtas likumi
(1924. g- izd.)

broš. Ls 1,60, ar pies. Ls i,w

ies. . 2,80, . . "'it
Pagasttiesu likumi

(1924. g- izd.) .
broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,w

ies. . 1,60, ,
Dabūjami .. .^

Valsts tipogrāfijā, pilī, 1- ISId
kur ari vienīgi

jāgriežas ar p ieprasījumiem-



Krāslavas iecirkņapolicijas
oriekšnieks

- Izslud ina par nederīgiem sekošus

iteiktus par nozaudētiem dokumentus,
P 111 Latv ijas ieksz. pasi Nš 73, izdotu
„ Lv 1920. g un zirga pasi Ns 1880,

?«ioui S. maijā 1923. g:, abas no Iza-

Snas Pi- valdes '
uz Vēvera Antona

,.„ (in d. vardu.
o\ 7irea pasi Ns 307, izdotu uo Iza-

JLs pag- valdes 28'§" 192a 8- uz

San Teklas Miķejam vārdu.

11 Latvijas ieksz. pasi Ns 471, izdotu
„„ Pust inas pag. valdes 9. jun. 1921. g.

, Terlecka Eduarda Ludviga d. vārdu.

41 I atvijas iekšz. pasi Ns 510, izdotu

Krāslavas pag. valdes 17. janvārī

ļ02i g. uz Gerkis Antona Vincenta d.

vaLatvijas iekšz. pasi Ns4705, izdotu

„o Krāslavas pag. valdes 30. decembrī
1922 "? uz Kebzera Franča Antona d.

\) Latv. iekšz. pasi Ns 4706, izdotu

„o Krāslavas pag. valdes 30. decembrī

1922 g. uz Kebzera Uršulas Tomasa

meitas vārdu.
7) Latvijas iekšzemes pasi Ns 4707,

izdotu no- Krāslavas pag. valdes 30. de-
cem brī 1922. g. uz Kebzera Donata

Franča d. v.
8) Latv. iekšz pasi Ns 4241,_izdotu no

piedrujas pag. valdes 14 marta 1924. g.

m Borisenka Donata Jognata d. v.
9) Zirga pasi Ns 356, izdotu no Pje-

drujas pagasta valdes 192(L _ g. 112
Bārtuļa Antona Staņislava d. vārdu.

101 Kafa klausības apliecība Ns 18490,

izdotu no Jātnieku pulka 14. martā
1922. g- uz Krumpana Boļeslava Do-
nata d. vārdu.

111 Personas apliecību Ns 3, izdotu
no Krāslavas iec. pol. pr-Ba 1. oktobrī
1924. gadā uz Nartiš Antona
Alekseja d. vārdu.

12) Latvijas iekšz pasi Ns 514, iz-
dotu no Izabelinas pag, valdes 17. de-
cembrī 1920. g. uz Olechno Sofijas Pē-
lēja m. vārdu.

13) Lalv. iekšz. pasi N!> 3312, izdotu
no Krāslavas iec. policijas pr-ka 23.
aprīli 1921. g. uz Oļechno Franča Pē-
tera d. vārdu.

14) Latv. iekšz. pasi Ns 1229, izdotu
no Krāslavas pag. valdes 29. augustā
1921. g. uz Boluž Vincenta Ādama d.

vārdu.
15i Latv. iekšz. pasi Ns 3057, izdotu

no Krāslavas pag. valdes 13. decembrī
1921. g. uz Boluž Teklas Miķeļa m.
vārdu.

16) Zirga, pasi, izdotu no Krāslavas
pag, valdes 13. septembrī 1922. g. uz
Boluž Jāņa Ādama d. vārdu.

17. Latv. iekšz. pasi Ns 2110, izdotu
no Izabelinas pagasta valdes 5. sep-
tembrī 1921. g. ' uz Muļķa Andreja An
«Īrēja d. vārdu.

18) Latv. iekšz. pasi Ns 2660, izdotu
no Krāslavas pag. valdes 18. oktobrī
1921. g. uz Muiženik Katrīnas Donata
meitas v.

19) Nozaudēts vekselis par Ls 40,
izdots 1924. g. no Čiževska Pētera Jo-
sta d. Krāslavas pilsonim Jankovskim
Jānim.

2 ) Latvijas iekšz. pasi Ns 1322, iz-
dotu no Krāslavas pag. valdes 5. sept.
«1. (ļ. uz Dunska Augusta Augusta

Ma vārdu.
21) Latvi, iekšz pasi Ns34, izdotu no

«āvas pag. valdes 29. sept. 1920. g.« 0re|is Donata Miķeļa dēla vārdu.
--> Zirga pasi, izdotu no Krāslavas

ļ»g- valdes 17. sept. 1920. g. Ns 682,
,, tana Konstantīna Jāzepa dēla v.

mv n ' 'ekŠZ ' Pasi N° 3185 > izdotu
0 Nralavas pag. valdes 16. decembrī
™ļ g- uz Sišlo Aleksandra Donata d,

») Latvijas iekšz pasi Ns 1053, iz
ZL™ Krāslavas m i esta valdes 3. de-

m valdu ?
g' "BasinGoldasJose

I3 Lat .y iias iek& - Pasi Ns 2180, iz-

Vemh
n° Krāslavas pag. valdes 31. ok-wi 1921. g uz § janit Rozalijas pg.

\V;' 23801
no iLv v

,ekšz ' PNs 10P8, izdotu
'«Delinas pag. valdes 24. janva-ī

-U™ Sisa Mikela Vitontii* a „;,a„

Rēzeknes aor., Varakļānu iec.
poliC pr-ks

izsludina par nederīgiem, ka pieteiktus
par zudušiem sekošus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. no Rēzeknes
apr., 4. iec. pol pr-ka 10. novembri
1920. g. ar Ns 2185 uz Laura Tropa v.;

2) Latv. iekšz pasi, izd. no ta paša
pr- a 25. novembrī 1920. g. ar Ns 1989
uz Gelenas Treč v.;

3). Latv. iekšz. pasi. izd. no tā paša
pr-ka 6. decembrī 1920. g. ar Ns 6412
uz Savelija Orlova v.;

4) Latv. iekšz. pasi, izd. no tā paša
pr-ka 10. novembrī 1920. g. ar Ns 1513
uz Veronikas Just v.;

6) Latv. iekšz. pasi, izd. no Preiļu
pag. valdes _28. jūnijā 1922. g. ar
Ns 5538 uz Jezupa Ondzuļi v.;

6) kajakl. apl., izd. no Rēzeknes kara
apr. pr-ka 11. maijā 1923. g. ar Ns7503
uz Jezupa Ondzuļa v.;

7) zirga pasi, izd. no Preiļu pag.
valdes 5. novembrī 1924. g. ar Ns 285
uz Ustina Vonoga v ;

8) Latv. iekšz. pasi, izd. no Rēzeknes
apr. 4. iec. pol. pr-ka 16. aprīlī 1921. g.
ar Ns 5679 uz Olgas Peterson v.;

9) Latv. iekšz. pasi, izd. no tā paša
pr-ka 17. novembrī 1920. g. ar Ns 2357
uz Jezupa Molnieka v.;

10) Latv. iekšz. pasi, izd. no tā paša
pr-ka 15. decembrī 1920. g. ar Ns 6640
uz Izidora Pušmucana v.;

11) Latv. ieksz. pasi, izd. no Rēzeknes
apr. 4. iec. pol. pr-ka 25. novembrī
1920. g. ar Ns 6 13 uz Ignata Zesa v.;

12) karakl. apl, izd. no 6. Rīgas
kajn. pulka komand. 29. janvārī 1921.g
ar Ns 1402 uz Pētefa Vaivata v.;

13) Latv. iekšz. pasi, izd. no Vara-
kļānu pag. valdes 27. oktobrī 1921. g.
ar Ns 733 uz Jāņa Stroda v;

14) Latv. iekšz. pasi, izd; no Korvas
pag. valdes 27. janvārī 1922. g. arNsSO
uz Leontinas Mitrovskij v.;

15) Latv. iekšz.. pasi, izd. no Preiļu
pag valdes 9. oktobrī 1920. g. arNs 678
uz Pētera Stupana v;

1*) Latv. iekšz pasi, izd. no Stir-
nienes pag. valdes 16. martā 1923. g.
ar Ns 721 uz Olgas Baltais v;

17) Latv. iekšz. pasi, izd. no tās paša
pag. valde? 16. martā 1923. g. ar Ns 720
uz Paulines Baltais v.;

18) personas apl., izd. no Varakļānu
iec. pol. pr-ka 20. maijā 1924. g. ar
Ns 2785 uz Leiba Burina v,;

19) dienesta apl, izd. no Varakļānu
iec. pol. pr-ka uz Varakļānu miesta vec.
pol. kārt. Jāņa Svennes v.;

20) zirga pasi. izd. no Salonājas pag.
valdes 3. janvārī 1921. g. ar Ns 441 uz
Jāņa Kromerav.;

21) zirga pasi, izd. no Varakļānu pag.
valdes 19. augustā 1920. g. ar Ns 581
uz Jāna Broka v.;

22) Latv. iekšz. pasi, izd. no Vara-
kļānu pag. valdes 16. septem. 1921. g.
ar Ns 567 uz Konstantīna Repša v.;

23) Latv. ieksz. pasi, izd. no Rīgas
pref. 1922. g. ar Ns 215944 uz Miķeļa
Bērziņa v.;

24) karakl. apl., izd. no Rēzeknes kara
apr. pr-ka 17. aprilī 192 t. g. ar Ns8175
uz Miķeļa Bērziņa v.;

25) dienesta apl, izd. 110 Varakļānu
virsmežn. 8. novembrī 1923. g. ar
Ns 135 uz Miķeļa Bērziņa v.:

26) medības apl., izd. no mežu depar.
20 oktobrī 1924. g. ar Ns 23248-56 uz
Miķeļa Bērziņa v;

27) karakl. apl., izd. no 9_ Rēzeknes
kājn. pulka komand. 7. jūnija 1921. g.
arNs 4494 uz Jāzepa Pels v.;

28) Latv. iekšz, pasi, izd. no Rēzeknes
apr. 4. iec. pol. . pr-ka 12. oktobrī
1920. g. ar Ns 365 uz Ciles Sandler v.;

29) Latv. iekšz. pasi, izd. no Borkavas
pag. valdes 22. jūlijā 1921. g. ar NŠ645
uz Marijas Molniek v.;

30) zirga pasi, izd. no Neretes pag.
valdes 14. janvārī 1925. g. ar Ns 9422
uz Gurija Maslobojeva v.;

3i) zirga pasi, izd. no Ne'etes pag.
valdes 24 maijā 1922. g. ar Ns 1693 uz
Jāna Skalbīša v.;

32) zirga pasi, izd. no Neretes pag.
valdes 14. janvārī 1925. g. ar Ns 9447
uz Icika Šovlova v.;

33) karakl. apl., izd. no Rēzeknes
kara apr pr-ka 23. novembrī 1921. g.
ar Ns 12968 uz Konstantīna Zepa v.

21981Par nM "pag' vaIdc' ar lo izsludina
pasi uS ka nozaudētu Latv. iekšz.

«iivald rt- u
z Mar'iasErmanamdzim n,Tbazm"«s ruļļiem Āboliņ),

Pae- valde?,?ic^ ,'Kazdangas
^SLi1-maiļa 1920. e. 23367

nederī!' Cenes Da §- valde izsludina par
izd. no 5;"0zaudet0 Latvijas iekšz. pasi,
* 14? „* VB- va'des 1920. g.18. aug.
vārdu Kara Jēkaba d. Vītolnieka
""
laT"- 23878

Nerb! ī;nes Pa8 valde izsludina par'ai - no L audēto Latvijas iekšz. pasi,
* '030 ,J% vaIdes 20- nov. 1920 g.
lz tQ uarda Pētera d. Arkliņa

7 //
j, -7 zoo

°«igunnf ?agvalde izsludina par
!%u ' noza udeto Latv. iekšzemes pasi,

^
LlP'g-valdes 27. martā

i^ezdin vī'uz Lienes Andreja m.

(^T^ 23876

fo8« Pieteiks ValdeizsludinaPl't>as ani? -, par nozaudētu kara
feskas £ ,"' izdotu no Jelgavas-

£' * ** 141701
, Pr"30'Ptembd

^kaVrr 79 uz Jēkaba Jāna d.
Uuj^^/ 23864

S,
l0(lin ad^' Valde

' Daugavpils apr.,

brcib«
J* 4Rjn

eder 'Ru fWausibas
Am a Pr -

"
nr 1 ' izd no Daugavpils

^<S A
2- a"§- 1921. g- uzpa d- AukŠpol v, 23372

Piltenes iec. policijas pr-ks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes
pasi Ns 762, izdotu no viņa 1920. gada
14. augustā uz Kriša Inta d. Boze v.

23873
Grāveru pagata valde izsludina pai

nederīgu, kā nozaudētu atvaļinājuma

apliecību, izdotu no Daugavpils kara
apriņķa priekšn. 4 apr lī 1923. g. «i
Ns 9206/1160-Ž uz Ādolfa Jura dēla
R a č k 0 vārdu. 24704

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs 1. lec. iz-
sludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi Ns 1203, izdotu

no Kuldīgas p ilsētas policijas priekšnieka
1920. g. 3. maijā uz Elizabetes Toma m.
lauva vārdu. 23790

Kuldīgas apr. pr-ka paligs 1. iec. iz-

sludina par nederīgu, ka nozaudētu,
I atvijas iekšzemes pasi Ns 2588, izdotu

no Kuldīgas pilsētas policijas priekšnieka
1920. gada 8. jūlija uz Ilzes Viļā m.

Ozoliņ vardu. 23791

Ķirbižu pag. valde _ izsludina, par zu-

duš'ām un nederīgam sekošas pa-es

izdotas no šīs pagasta, valdes uz Jānim

Kārļa d Reinholdam — iekšzemes pasi

N° 709, izdotu 1920. g. 24 augusta, un

zirga pasi Ns 41, izd. 1920. g- 9- marta
23369

Piltenes iec. policijas pr-ks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu iekšzemes
pasi Ns 814, izdotu no viņa 1920. gada
28. martā uz.Indriķa Jāna d. Briedē v.

23792

Vilces pag. valde izsludina par nede-
rīgu, kā zudušu, pasi Ns 542, izdotu no
šīs pag. valdes 24. sept. 1920. g. uz
Līzes Muzikantes vārdu. 24382

Vadaktes pag valde, Tukuma apr.
izsludina par nederīgu zirgu pasi Ns 2,
izdotu no Vadaktes pag. valdes 1920. g.
9. sept. uz Jāņa Pāvela vārdu, kufa pie-
teikta par zudušu. 24380

Vadaktes pagasta valde, Tukuma apr,
izsludina par nederīgu kafa klausības
apl;ecībn Ns 7997, izdotu no 3. Robež-
sa gu pulka 1921. g. 30. martā uz pils.
Žarja Jāņa d, Pēterjāņa vārdu, dzim.
1895. g. kufa pieteikta par zudušu.

21379

Rīgas polic. 7. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu kafa kļaus, apliecību Ns 3758,
Izd. no ?<. Rīgas kājn. pulka kom. uz
Pētera Miezīša vārdu, dz. Dzirnavu ielā
82, dz. 30, kā nozaudētu. 24465

Rīgas polic. 4. iec pr-ks izsludina par
nederīgu ozaudēto kafa klausības apl.
Ns 11894, izd '920. g. 20. dec_ no
ļ. Cēsu kajn. pulaa kom. uz Peteja
Adatna d. Vārns vārdu, dz. 1892. g.
24 67

Rīgas 6. polic. iec. pr-ks izsludina

par nederīgu nozaudēto atvaļinājuma
apliec. Ns 64171, izdotu Rīgas kāja apr.
pr-ka 1921. g. 19. februāri rz Antona
Jēkaba d. Midega vārdu. 24484

Ventspils pils polic. 1. iec. priekšn.
izsludina par nererīgu, nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi Ns 1877, Izdotu no Vents-
pils apr. pr ka pal. l. _ iec. 1920. g.
4. aug. uz Annas Andreja m. Bauman
v ā rdu. 21488

Ventspils apr. pr-ka palīgs,2. iec. iz-
sludina par nederīgu, nozaudēto Latv,
iekšzemes pasi Ns 2316. izdotu no viņa
1920. g. 30. aug. uz Eduarda Nikolaja d.
Melcbert vārdu. 24489

Rīgas pol. 7. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu, nozaudāto kara klausības apl.
Ns nezināms, uz pils Nikolaja Gralrņaka
vārdu, dz, Gertrūdes ielā lz5, dz. 38.
24466 ?

Michalovas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus:

1) kāja klausības ap'iec. Ns 1443,
izdotu 1921. g. 25. martā _ no Vidzemes
inžen. rotas uz līdz turpmākam.rikoju'm.
atvaļ. Grigorija Aleksandra d. Baikova
vārdu, dz. 1896. g.

2) kafa kļaus _ apl. Ns 4921, izdotu
1921. g 6. maijā no Ludzas kafa apr.
pr-ka uz līdz turpmākam rīkojum, atvaļ.
Andrēļa Teodora d Kovaļenka vārdu
dz 1895. S-.

3) kafa klausības apl. Ns 11253, izd.
11/23. g. 12. febr. no Ludzas kafa apr.
pr-ka uz līdz turpmākam rīkojum. atvaļ.
Antona Vasilija d. Nikuļina vārdu, dz.
1902. g.

Pamats: Instrukcija, par rezervistu
reģistrēšanu 48. p. un pieteikumi pat
nozaudēšanu. 24378

Rīgas polic. XI. iec. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu kafa klausības atva-
ļinājuma apliecību Ns 5"356, izdotu no
Rigas kāja apr. priekšnieka 23. oktobrī
1924. g. uz Gotfrīda Mārtiņa d. Gulbis
vārdu. ; 24823

Rīias polic. VIII. iec.priekšn izsludina
par nederīgu nozaudētu, izdotu kafa
kļaus, apl NS 4913, no Daugavpils dzelzs-
ceļu mezgla kom., uz Kārļa Miķeļa d.
Osis vārdu

^
dzim. 1891. g. 8. marlā,

pieder, pie Ādažu pag., Rīgas apriņķī,
iedzīvo Biķernieku ielā 31—14. 24822

Tāšu-Padures pag. valde, Aizputes
apr., izsludina par red?rīgu, kā nozaud.
kafa kluesības apliecību, i dotu no
1. Liepājas kājn. pulka komand. uz Jufa

Friča d. Otlermana vārdu. 24'36

Tāšu-Padures pag. valdes, Aizputes
apr, izsludina par nederīgu, kā nozaud.
kafa klausības apliecibu, izdotu no Lie-
pjjas ar iler. laborat. nolikt

^
priekšnieka

uz Kārļa Jēkaba d. Rona vārdu 24735

Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 1322, izdotu 30. aug
1920. g. no Alūksnes iecirkņa policijas
priekšnieka uz Klāras Aleksandra meitas
B'ndeman vārdu. 24271

Daugavpils prefektūra izsludina pat
nederīgu kvīti Ns 150, izdotu 3. janvāri
1924 g. no Daugavpils pr fekta pai
lūguma iesniegšanu dēļ nacionālās pases
izdošanas uz Seinas Suntup vārdu, kā
pieteiktu par nozaudētu. 24268

12. Ilūkstes aizsargu pulka komandiera
izsludina par nederīgu nozaudēto aiz-
sarga dienesta apliecību Ns 391, izdotu
30. aprilī 1924. g. no 12. Ilūkstes aiz-
sargu pulka komandiera uz Petefa
Pētefa d. Kudraša vārdu. 24217

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
I. iecirknī izsludina par nederīgu nozau-
dēto iekšzemes pasi, izdotu no viņa
1. jūnijā 1920. g. Ns 560, Irmai Kāiļa
m. Napski. 24220

Ventspils apriņķa priekšniesa pal'gs
I. iecirknī izsludina par nederīgu no-
zaudēto kafa klausības atvaļinājuma
apliecibu, izdotu no Ventspils kafa
apriņķa priekšnieka 31. maijā 1924. g.
Ns 7667, Jānim Andreja dēlam
Apmanim. 24219

Jēkabpils apriņķa prieknieka palīgs
II. iec. izsludina par nederīgu nozaudēo
iekšzemes pasi. izdotu no Eķengrāves
pagasta va'des 18. jūnijā 1921. g. Ns 47
uz Lonijas Mārtiņa meilas Krūmiņ
vārdu. 24273

Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs
I. ieci'knī izsludina par nederīgu kafa
klausības apliecību, izdotu no Tukuma-
Taliu kafa apr pr-ka zem Ns 16442 uz
Indriķa B r i n k a vārdu. 24213

Tukuma airiņķa priekšnieka palīgs
I. iecirkni i?sludina par nederīgu iekš-
zemes pasi Ns 907, izdotu no Tukuma
pils. policijas priekšn. uz Edmunda (iroša
vārdu. 24922

Jelgavas pilsētas policijas 1. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgām se-
košas nozaudētas kafa klausības aplie-
cības: 1) Liepājas kafa apr. pr-ka
1924. g. 29. oklobrī Ns 18267 izdotu
Miķelim Jāņa d. Rogām un 2) Rīgas
kafa apr. pr-ka 1924. g 15 martā
Ns 12784 izdotu Alfrēdam Jāņa dēlam
Rczenbergam. 24210

Talsu apriņķa piiekšnieka palīgs
I. iecirkni izsludina par nede-īgu ka
nozaudētu iekšzemes pasi Ns 3872,
izdotu no viņa 26 augustā 1P20. g. uz
Benjamiņa Mendeļa dēla Himelhociia
vārdu 24212

Talsu apriņķa priekšnieka pal gs
I. iecirknī izsludina par nederīgu kā
noza dētu iekšzemes pasi N» 4113,
iedotu no viņa 9. oktobri 1920. g. uz
Ābrama Iciga Manesa dēla Feldmaņa
vārdu. 24211

14) Ns 13976 no Cēsu kafa apr.
priekšnieka uz Aleksandra Jāņa dēla
Stērstiņa v.;

15) Cesvaines virsmežniecības cirša-
nas zīmi — kvīti Nš 82956 uz Jūlija Ja-
koviča vārdu;

16) zirga pasi Ns 306, izdotu no Mei-
ranu pag. valdes uz Ericha Jufa dēla
Rullēs vārdu;

17) Latvijas iekšzemes pasi Ns 579,
izdotu no Sarkaņu pag. valdes uz Ri-
charda Jāņa d. Blauva vārdu;

18) zirga pasi Ns 109, izdotu no Sar-
kaņu pag. valdes uz Alfrēda Blauva v.;

191 parakstītu vekseļa blanku no Jāņa
un Marijas Margriteien par Ls 300,—.

23701

Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs
I. iecirknī, izsludina par nederīgiem:
I) ieroču atļauju, izdotu no Tukuma apr.
pr-ka zem Ns 827/1826 uz Roberta
Baķa vardu un 2) kafa klausības ap-
liecību, izdotu no kafa sanitāras pār
valdes zem Ns 4678 uz Roberta Baķa
vātdu^ 24214

Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs
I. iecirknī, izsludina par nederīgu iekš-
zemes pasi, izdotu no Irlavas pagasta
valdes zem Ns 705 uz Jēkaba Bērzkalna
vārdu. . '4215

Madonas iecirkņa policijas priekš-
nieks izsludina par nederīgiem seko-
šus par nozaudētiem pieteiktus doku-
men' us:

Latvijas iekšzemes pases, izdotas:
1) Ns 883 no Lubānas pag. valdes uz

Annas Alekša m. Pleš vārdu;
2) Ns 1978 no Domopoles pag. valdes

uz Eduarda Antona d Silanaglis vārdu;
31 Ns 537 no Lubejas pagasta valdes

uz Pētefa Remberta d. Cīruļa vārdu;
4) Ns 386 no Kusas pagasta valdes

uz Jūlijas Pāvela m. Kāžmēr, dzim. Pe-
terson, vārdu ;

5) Nš 2211 no Liepājas prefektūras uz
Vilhelminas Miķeļa m. Truš v,;

6) Ns 121028 uz Karolinas-Bertas Ig-
natija m. Novicki v.;

7) Ns 1276 no Ļaudonas pag. valdes
uz Eduarda Pētefa d. Uburta v.;

8) _Ns 203 no Ļaudonas pag. valdes
uz Jāņa Jāņa d. Rubeņa v. ;

9) Ns 282 no Bērzonas pag. valdes
uz Augusta Jāņa d. Leimaņa v. ;

10) Nš 941 no Bērzonas pag. valdes
uz Jāņa Maksimiliana d. Blūma v.;

11) Ns 278 no Madonas policijas iec
pr-ka uz Jāņa Jāņa d. Skretela v.;

kafa klausības atvaļinājumu apliecības:
12) Ns 2104, izdotu no 4. Valmieras

kājnieku pulka komandiera uz Alekseja
Jēkaba d. Borisova v.;

13) Ns 33 no Jātnieku pulka koman-
diera uz Jāņa Jufa d. Krievela v.;

Peļeščinas iecirkņa policijas priekš-
nieks atsauc pieteiktus par nozaudē-
tiem un izsludinātus .Valdības Vēstnesi*
sekošus dokumentus, kufi atrasti:

1) Latvijas pasi izdotu 6. oktobrī
1922. g. no Rundanu pagasta valdes
Ns 1092 uz pils. Jāņa Tabakerina vārdu,
izsludinātu par nederīgu «Valdības
Vēstnesī* no pag. g. 12. novembra
Ns 258 un 2) Latvijas pasi, izdotu
10 februāri 1921. g. no Poješčinas

iecirkņa policijas priekšnieka Nš 230 uz
pils. ^.elkovska Matveja vārdu, izsludi-
nātu par nederīgu .Valdības Vēstnesī",
to pag , g. 29 novembrī Nš 272. 24231

Šķibes pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu atvaļinājuma
apliecību Ns 1961, izdotu 11. februāri
1921. g no Jelgavas-Bauskas apriņķa
apsa'dz. prirkšn. uz Žaņa Kristapa dēla
Egles vārdu 24725

Struteles pagasta valde izsludina par
nozudušu un tamdēļ nederīgu no Bruņ.
vilciena diviziona pulka kom. 14. rriar tā
1921. g. ar Nš 2403 izdoto karaklausības
apliecību uz Teodora Indriķa dēla
Stūris vārdu. 24724

Pociema pagasta valde izsludina par
nederīgu sekošu dokument u, kas pie-
teikts par nozaudētu: Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no šīs pag. valdes 17. jūlijā
1920. g. N°_ 245 uz Jāņa Vīluma dēla
Vanaga vardu 24721

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu apliecību ar Ns 432, izdotu
4. augustā 1924. g. no Daugavpils pe-
fekturas par uzturas zīmes nozaudēšanu
uz Konstantīna Škļar vārdu, kufa ssvu-
kārt pieteikta par nozaudētu. 24831

Daugavpils prefektūra izsludina pat
nederīgu apliecību Ns 430, izdotu 4. aug.
1924. g no Daugavpils piefekta par
citifikata pieteikšanu par nozaudētu uz
Konstantīna Škļar vārdu, kufa savukSrt
pieteistta par nozaudētu. 24831

Daugavpils pilsētas prefektūra izsludina
pir nederīgu Latvijas pasi Ns 741,
izdotu 19. jūlijā 1922. g. m Patkules
pagasta valdes uz Ādolfa Atta dēla
Ādama vārdu, kā pieteiktu par no-
zaudētu. 24270

Jelgavas apr. pr-ka palīgs 1. iec. iz-
sludina par nederīgu pieteikto par no-
zaudētu žagaru izvešanas atļauju Ns 16,
izdotu 110 Benkavas 4. iec. mežziņa š, g.
uz Žaņa Ķrišjāņa d. Šiliņa v. 23540

Daugavpils prefektūra usludina par
nederīgu Latvijas pasi Nš 15179, izdotu
9. janvārī 1922. g. no Daugavpils p ef.
uz Mendeļa Icika d.Simina vardu, kā
pieteiktu oar nozaudētu 24209

Sinoles pag. valde izsludina par ne-
derīgām nozaudētās: iekšzemes pasi uz
Almas Kārļi m. Baltais vārdu, izdotu
no Sinoles pag. valdes Ns 554, 2) kafa
kļaus, apliecība Ns 14810, izdotu no
Cēsu kājn. pulka ķ-ra 4. februāri 1922.g.
uz Kārļa Kārļa d. Baltais v. 21704

Ventspils pils. policijas I. iec. priekšn.
i sludina par nederīgu, kā nozaudētu
kafa klausības apliecību, izdotu no
Ventspils kafa apr. priekšn. 7. jūnijā
1924. g Ns }929 uz Andreja Pētefa d.
Strujeviča vārdu. 24277

Blīdenes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto atvaļinājuma apliec,
izdotu Pēterim Jufa d. Kunkulim no
6 Rīgas kājn. pulka kom. 26 februāri
1921. g Ns 3228. 24 50

Bramberģes pagasta valdi- ar šo iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu kafa
klausības atvaļinājuma apliecibu, izdotu
no 3. Robežsargu pulka kom I. aprilī
1921. g. Ns 8427, uz Kārja Jāņa dēla
Anšķina vardu. 24351

Lugažu pag. valde ar so izsludina
par nederīgu nozaudēto personas pasi,
i?dotu no viņas 18. oktobri 1920. g.
Ns 5S0 uz Līzes Jāņa m. Stalis v. 24367

Demenes pag. valde, Ilūkstes apriņķī
ar šo izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) pag. perso-
nas apliecibu Ns 2172, izdotu no Deme-
nes pag valdes 8. augustā 1924. g. uz
Miķeļa Miķeļa d. Ciemel vārdu, 2) pag.
pērs. apl. Nš 1917, izdotu no Demenes
pag. valdes 14. aug. 1924. g. uz Fadeja
Konstantīna d.Lapteva vārdu un 3) zirga
pasi Ns 122, izdotu no Dīmenes pag.
valdes 25. augustā 1923. g. uz Jevgeņi-
jas Minčenok vārdu. 24353

Turlavas pagastavalde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu atvaļinājuma ap-
liecību . , izdotu no 8. Daugavpils kājn.
pulka ko-> - . 26. februārī 1921. g. Nš 12881
uz Toma Zems d. Jakobsona v. 24737

Stukrraņu pagasta valde izsludina
par nozudušu Latvijas pasi, izdotu no
šīs pag. valdes 1920. g. 3. aprilī Ns 349
uz Edes Jēkaba m. Kārkliņ v. 24730

Šenbergas pagasta valde izsludina
par ned:rīgu, kā nozaudētu atvaļinājuma
apHecību Ns 2430, izdotu 14 februārī
1921. g. no Jelgavas-Bauskas kafa apr.

priekšu.uz AlbertaJēkaba d.Asuo* v 24727

Iršu kolonijas pagasta valde atsauc
savu sludinājumu .Valdibas Vēstnesī"
Nš l&l — 1924. g. par Antosijas Piel-
baum iekšzemes pases pazaudēšanu un
izsludināšanu par nedergu, jo minētā
pase ir atrasta un skaitaaia atkal pai
detīgu. 24729

6. Rigas kājnieku pulka adjutants iz-
sludina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 1657, izdotu no Slp-
kas pagasta va'des 28. februāri 1920. g.
uz Artura Augusta d. Ledina v. 24948

Skrundas pagasta valde izsludina pat
nederīgu, nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi Nš 2525, izdotu no š's pag. valdes
uz Ernesta Franča d Helmsteina v.24732

Skrundas pagista valde atsauc savu
sludinājumu .Valdības Vēstnesī" Nš 95
— 1924. g par Latvijas iekšzem. pises
Ns '21, izdotas no Skrundas pag. valdes
uz Jāņa Anša d. Ansona vārdu rozaudē-
šanu jo pase atrasta 24731

S-runda* pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 737, izdotu no Valtaiķu
pagasta valdes uz Minnas Andreja m.
Br^ntevicg vārdu. 24733

Sknndas pagasta valde izsludina par
ned -rīgu, ka nozaudētu Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 1-443 izdotu no Skruadis
pagasta valdes uz Marijas Krista meitas
Luter vārdu. 21734

Skrīveru pagastavalde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Latvija >
iekšzemes pasi, izdotu no Rīgas apr-ķa
priekšn. pal. III. iec. 18. augustā 19'20.g
arNs 109_ uz Kārļa Jāņa_d. Zīlīt _v _24726

Korvas pagasta valde, Valkas apriņķi
izsludina par nsderīgu pazaudēto Latvijas
pasi, izdotu no šīs pag. valdes 2 dec
1921. g. Ns 65 uz Adolfa-Arnolda Jufa
dēla Gulbis vārdu. 24364



Aizputes apr. pr-ka palīgs par 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudētu Latv.
iekšz. pasi Nš 1020, izdotu no Briņķu
pag. valdes 1922. _g. 6. aprilī uz Ernsta
Vīla d. Bathena vardu. 23330

Aizputes apr. pr-ka palīgs par 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudētu Latv.
iekšz. pasi Ns 164, izdotu no Vaiņodes
pag. valdes 1920._g. 27. febr. uz Kates
Jāņa m, Narķis vardu. 23331

Liepājas apr. pr-ka 1. iec. palīgs_ iz-
sludina par nederīgam, ka nozaudētas,
sekošas zirgu pases: 1) Ns 607 izdotu
no Vecpils pagasta valdes uz Jēkaba
Ādama d. Medņa vārdu; 2) Ns_ 820,
izd. no tas pašas pag. valdes uz Ādama
Andreja d. Medņa vardu, un 3) Ns 509.
izd no Duibes pag. valdes uz Klāva
Pētefa d. Sungala vārdu. 23539

Piltenes iec. policijas pr-ks izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus
dokumentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 262, izdotu no viņa 1920. gada 31.
maijā, un 2) 2 zirgu pases, izdotas no
Ziru pag. valdes: Nš 155 1920. g. 13.
sept. un Ns 327 1924. g. 4. sept., visas
trīs uz Ulricha Jāņa d. Rentoviča vardu.

23559 .

Piltenes iec. policijas pr-ks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Latv. iekš-
zemes pasi Nš 64, izd. no viņa 192JJ.g.
19. martā uz Edas Friča m ^ulc vardu.

23558

Talsu apr. pr-ka palīgs izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklausības aplie-
cību Ns 6469, izdotu 1924. g. 27. jūnijā
no Tukuma-Talsu kāja apr pr-ka uz ka-
reivja Jāņa Friča d. Stanges v. 23545

Šenbergas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus :

1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 26, izd.
1920. g. 13. aprilī no Šenbergas pag.
valdes uz Annas Ādolfa m. Silakaktiņ
vardu, 2) atvaļinājuma apliecību Ns 2433,
izd. 1921. g. 14. febr. no Jelg.-Bauskas
ka{a apr. pr-ka uz Mārtiņa Josepa dēla
Grasis vārdu. 23596

Ļandonas-Odzienas pag. valde izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu, iekšz
pasi Ns 491, izdotu no šīs pag. valdes
1920. gada 15. aprilī uz Felicijas Šču-
revskajas vārdu. 23592

Veļķu pag. valde, Cēsu apr., izsludina
par nederīgām zemākminētās nozaudē-
tas kāļa klausības apliecības, izdotas:
1) Ns 5373 no 2. Ventspils kājnieku
pulka komandiera 1920. gada 20. aprilī
uz Jāņa Pētefa dēla Ozola vārdu; 2)
Ns 3351 no tā paša pulka komandiera
1921. g. 8. martā uz virsseržanta Jāņa

Anša d. Vessera v., un 3) Ns 3983 no
4. robežsargu pulka komandiera 1921. g.
29. martā uz Jāna Kārļa d. Stādiņa v.

2S070

Veļķu pag. valde, Cēsu apr., izslu-
dina par nederīgu nozaudēto karaklau
sības apliecību Ns 19154, izdotu no 2.
Ventspils kājnieku' pulka 1920. g. 21.
decembrī uz Jāņa Jēkaba dēla Skrā-
bana vārdu. - 22069

Alsviķa pag. valde, Valkas apr., iz-
sludina par nederīgiem šādus nozau-
dētus dokumentus, izd. uz Ādolfa Jē-
kaba d. Šneidera vārdu: 1) Latv. iekšz
pasi Ns 1970 no Alsviķa pagasta valdes
1922. g. 21. jūlijā, un 2) kafa klausības
apliecību Ns 10417 no 5. Cēsu kājnieku
pulka komandiera 1921. g. 24. nov.

23859

Jaunpils pag. valde, Rīgas apr., iz-
sludina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi Ns 214, izdotu no Plāteres
pag. valdes 1920. g. 10. apr. uz Annas
Jāņa m. Krauzes vārdu, 23590

Kolupes pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto personas pasi N? 4297,
izdotu 1924. g. 7. aprīli uz Aleksandra
Staņislava d. Mizīt vārdu. 23591

Salonājas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, atvaļinājuma ap-
liecību Nš 2230, izdotu no 1. latviešu
strēlnieku pulka komandiera 1922. gada
12. martā uz Jāņa Jufa d. Salnieka v.

23595

Sātiņu pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā pieteiktu par nozaudētu, at-
vaļinājuma apliecību Ns 640, izdotu no
Zemgales artilērijas pulka 2. diviziona
komandiera 1921. gada 26. februārī 112
Jāņa Annas d. Jaugiets vārdu. 23871

Artavas pag. valde, Talsu apr., izslu-
dina par nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi Ns 744, izdotu no Artavas pagasta
valdes uz Friča Jana d. Crinberga v.

23860 '
Daugavpils prefektūra izsludina par

nederīgu Latvijas pasi Ns 23482, izdotu
6. decembri1923. g no Daugavpils
prefekta uz Bellas Šlioma m. Bdil
vārdu, kā pieteiktu par nozaud 24829

Rīgas policijas IV. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību, izdotu no Rīgas
kafa apr. pr-ka 20. jun jā 1921. gadā
Ns 30624,_ uz Arnolda Pētera dēla
Up nans vardu, dzim 1890. g. 24819

Rigas policijas 2. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu pieteiktu kā no-
zaudētu kāja klausības apliecību N°35822,
izdotu ni Rīgas k»fa apr. priekšnieka
192). g. uz Pētefa Voldemāra Jufa f-ela
Šiliņa vā;du. 24815

Daugavpils prefektūra izslud'ra *ai
nederīgu Latvijas pasi Ns 24741, izdotu
7. jūlijā 1924. g. no Daugavpils prefekta
uz Andtēja Jerrnolaja dēla Zubova
vātdu, kā pieteikti par nozaud. 24738

Paziņojums.
Olaines pagasta tiesa,

saskaņā ar savu 1925. g. 19. lebruafa
lēmumu — 2. aprīlī 197.5. g., pulksten
1 pēc pusd,, vietēja pagasta namā,

mutiskā un rakstiskā
vairāksolīšanā

iznomās uz vienu gadu
nelaiķim Jēkabam Ozolam piederošo
Olaines pagastā, .Ozol-Baudu" māju

ZEMI,
pavisam apmēram 168 pūrvietas (ēku
nav). Rakstiskie piedāvājumi, ar 80 sant.
zimognodokļa, iesniedzami pagasta tiesai
līdz vairāksolīšanas sakumam slēgtas
aploksnēs ar uzrakstu: .Ozol-Baudu"
māju iznomāšana 1925. g. 2. aprilī.

Visiem konkurences dalībniekiem jā-
iemaksā pagasti tiesa līdz vairāksolīša-
nas sākumam Ls 200.— drošības naudas.

Tuvākas ziņas izsniedz aizgādnis
J. Ģettsons, Olaines . Ievaltu" mājas
(pie Rīgas-Jelgavas šosejas).

Olainē, 9. marti 1925. g, Ns 29.

Priekšsēdētājs R K r i m b e r g s.
24927 Darbvedis Ž. V a 1 d m a n i s.

1. ceļu iecirkņa priekšnieks
izsludina uz 31. martu š. g. pīkst. 12, savā kantorī, Rīgas 1. stac.

jauktus torsus
ar pectorgiem 3. aprīli , š g. pīkst. 12 uz Aleksandru vārtu gaisa tilta uzbrauk-tuvju trotuāru atjaunošanas darbiem.

Drošības nauda Ls 450 iemaksājama 1. ceļu iec. kasē līdz torgu sākumam.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantori darbdienās no 10—14. 24933

Risas prefzktunT
izsludina f. g. 23. martā, pikst u

rakstisku izsoli
uz apm. 270 gabl. .Stich» 7islem,
revolveriem un 26.000 gabl. patroni™
kal. 7,65. nani '

Torgu dalībniekiem jāiemaksā ino/.drošības naudasnopiedāvājuma vērtībaPiedāvājumi slēgtās aploksnēs iesi5'
dzami līdz š. g. 22. martam prefektu,,,
saimniec. pārzinim, prefektūrā 26 istau
2493H Rīgas pref. v. viņa pal. Ļ u ,.?';

Pasta un telegrāfa virsvalde
šā gada 24. martā, pulksten 10, virsvaldes telpas

izdos jauktā izsolē
ar pārsoli š. g. 26. martā, pulksten 10, mazākprasītajiem sekošus darbus:

Rīgas II. radiostacijas ēkas jaunbūvi Rīgā—Šampeterī,
Rīgas pasta kantora ēkā, Aspazijas bulvārī 15, kanalizācijas ierīkošanu un
Rīgas radiofona stacijas mastu betona pamatu iebuvi pie Rigas pasta

kantora ēkas.
Lūgumi par piela'šanu izsolē uz katru darbu, nomaksāti ar 40 sant. zīmog-

nodokli un klātpieliekot kvīti par drošības naudas iemaksu pasta-telegrafa virs-
valdes tekošā rēķinā pastā Ns 700 — pirmām no minētiem darbiem Ls 11,400,—,
otram Ls 1300,— un trešam Ls 760,— , iesniedzami virsvaldei, līdz š.g. 24. mart..
pulksten 10, būvju nodaļai.

Tuvākas ziņas un noteikumus izsniedz virsvaldes būvju nodaļa no pulk-
sten 9—15. 1 24595

Dzelzsceļu virsvaldes techn. direkcija

izsludina jauktus torgus
2. aprilī š. g., pulksten 12 dienā, ar
pectorgiem 6. aprilī š.g , pulkst. 12 dienā,

m tiltu Mii krāsošanas iaAl»,
1-, 5. un 6. ceļu iec. robežās.

Drošības nauda: 1. iec. — Ls 70~> .—
5. , — , 130.—
6. . — , 350.—

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virs-
valdē, Rīgā, Gogoļa ielā Nš 3, istabā
Ns 312, katru darbdienu no pulkst. 9— 15.

25022

iespiests Valsts tipogroiijf.

Utīm di liuism fiseti
loiiitu baisi.

. 1925. gada 7. burtnīca
znāknsi nn dabūjama Valsts tipogrāfijā,
aili, 1. istabā, kur ari vienīgi Jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar piesūtīšanu . . 0,28

Saturs:
32) Likunfs par tirdzniecības un kuģ-

n'ecīna? līgumu starp Latviju un
Unga'iju (un pats līgums).

Ūtrupe.
1925. g. 27. martā, pulksten 12 dienā,

pie Dzelzavas pagasta nama, pārdos
publiskā vairāksolīšanā
Dzelzavas pagasta, Bokanu māju pilso
nim Janlm Veikertam aprakstītas
sekošas mantas:

vienu drēbju skapi,
novērtētu par Ls 10 —, dēļ liecinieku
naudas piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 14. martā 1925. g. Ne 908
Madonas policijas iecirkņa

24930 priekšnieks (paraksts).

Nozaudēta Latv. univ. filol. un filos.
fakult. filosoiijas nodaļas studenta Kārļa
Krauliņa (malr. 7403) studiju grā-
matiņa Ši grāmatiņa turpmāk skaitāma
kā nederīga. 24911

Vaidavas pag. valde, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgu izdotu no Val-
mieras garnizona lazaretes 25. martā
1920 g. zem Ns 1336, kafa klausības
atvaļinājuma apliecību uz Jāņa Jāņa d.
Bērziņa vardu, kuru tas nozaud. 25013

Valkas apr. priekšnieka
palīgs I. iec.

paziņo, ka 31. martā 1925. g., pulksten
10 rītā, Strenču miestā, Rīgas ielā Ns 18

pārdos
Abe Cimbelam _ piederošās un aprakstī-
tas mantas, sastāvošas no

dzīvokja iekārtas,
un novērtētas par Ls 23.—, dēļ procen-
tuāla peļņas nodokļa piedzīšanas par
1924. g.

Valkas apriņķa priekšnieka
24931 paligs I. iec. (paraksts).

Garozas Masta tiesa
izsludina vispārības zināšanai. ka
30. martā 1925. g., pulksten 10 no rīta,
Garozas pagastā, Ķīķe -Maišel mājas

nolikta

ūtrupē,
pret tulītsamaksu, pārdos miruša
Jēkaba Maišeļa un Emīlijas Žūka
kustamo mantu, sastāvošu no augoša
malkas un žagaru meža, apm. 10 pūrv.
sadalītu 11 vienībās, novērtētas uz
Ls 1000.— mantiniekiem par labu.

Garozā, 16. martā 1925. g Ns 48.
Priekšsēdētājs J. Skurstens

24980 Darbvedis J. Skuba.

Briņģu pagasta padome
Cēsu apr., caur Vecpiebalgu, tuvākā
dzelzsceļu stacija .Gauja" — 25 kilom.
izdos mazākprasitājam, atklātos mutiskos
torgos, bez pectorgiem,Briņģu pag.namā,

7. aprilī 1925. g., pulksten 14, .
Briņģu skolas jaunbūves

darbus.
Plānos, maksas aprēķinos un būvno-

teikumos var ieskatīties Briņģu pagasta
nama, parastā darba laikā, sākot no
2. aprīļa 1925, g. Piedaloties torgos jā-
iemaksā 10°/o apmērā drošības nauda,
vai jāpienes 2 no pag. padomes par
drošiem atzīti galvinieku oficiāli aplieci-
nali paraksti. 25014 Pag, valde.

Rīgas polic. 2. iec priekšnieks
paziņo, ka 31. martā 1925. g„ pulksten
10 rīta, Aspazijas bulv. Nš 4, dz. 7,

pārdos ualrfiksolfiona
Leizera Ceitlina kustamu mantu, sa-
ttavolu no: divām trauku bufetēm un
viena ozola koka sienas pulksteņa, kop-
vērtībā par Ls 210.

Priekšnieka vietā, viņa
2512 palīgs (parakstsl.

Rīgas prefektūra
25. marta 1925g., pulksten 10 rit,pārdos
publiskā vairāksolīšanā
dažādas atrastas un no šaubīgām per-sonām atņemtas mantas.

_ Pārdodamo mantu saraksts apskatāms
pārdošanas diena no_ pīkst. 9 rītā, Rj g3sprefektūras 25. istabā. 24937
Rīgas pref. viet i viņa pal. L uters

Liepājas apriņķa priekš-
I iec. paligs

pārdos iltā liāUii
2. aprilī š. g.,_ pīkst. 11 dienā, policijas
telpās Grobiņa,
8 _ nelietotus valsts kareivju parauga
mēteļus un vienus no'ietotus vienjūga
ratus.
2917 Priekšn. pal. fparaksts)

Olaines pag. tiesa,
saskaņā ar sav 1 1925 g. 19. februāra
lēmumu, Z. aprilī š. g., pulkst. 12 dteiā,
vietējā pagasta numā,'

atklāta laīraisniišaii
iznomās _ uz 1 gadu mirušo Jrra un
Anlonijas D ū š e ļ u bērniem piederošas
Olanes pagasta . Dūšeļu* mazmžjas ar
apm , 3 pūrvietām zemes uti ēkām.

Tuvākas ziņas izsniedz pagasta tiesas
kanclejā, Olaines pagasta namā, katru
dienu, no pulkst. 9 līdz 3 dienā.

Olainē, 9. marti 1925. g. Ns 30.
Priekšsēdētājs R. Krim bergs.

24926 Darbvedis Ž. V a 1 d m a n i s.

Dažādi sludinājumi, j
Tirdzniecības un rūpniecba?

akc. sab M ZITMANS valda
paziņo, ka 8. aprilī 1925. g., pulksten
5 p.p., tiek sasaukta Rīgā, Merķeļa
ielā X° 5 dz 3

akcionJvīspir.kārtēja sapulce
ar sekošu dienas kartibu:

O Sapulces vadītāju velēšana.
2) Gada pārskata nolasišfni un revīzijas

komisijas ziņojums.
3) Peļņas sadalīšana ui atlīdzības no-

teikšana valdei.
4) Budžets tekršam K25. g. un turp-

mākas darbības plāns.
5) Vēl?šanas.
6) Jautāumi un ziņojumi. '
24944 Vaļ^-

Jiara transporta bataljona
Rīgā, Pērnavas ielā Ns 19, (Cēsu kazarmēs) 1925. g. 2. aprilī pīkst. 10 — tiks

pārdoti vairāksolīšanā
armijai nederīgi apm. 12 s&ivtļi- ' 21939

Kuldīgas virsmežniecība
pārdos mutisftā izsolē

3. aprilī 1925. g. Kuldīgā .Sadraudzigās biedrības" namā,

atmirušus kokus pēc celmu sKaita:
1. iecirkņa mežniecības — Nabas novada, pavisam 3 vienības, vērtība

no Ls 6 — Ls 17.
2. iecirkņa mežniecības — Kuldīgas novada, pavisam 4 vienības, veitība

no Ls 15 — Ls 125.
4. iecirkņa mežniecības — Griķu, Vānas un Šķēdes novados, pavisam

27 vienības, vērtībā no Ls 8 — Ls 152.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemak-

sās izsolīs komisijai 10°,fi drošības naudas no novērtētās sumas, kufa pēc nosolī-
šanas jāpapildina līdz 10/o no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem. 24935

Kuldīgas virsmežniecība.

Latvijas valsts ierēdņu

kooperatīva

biedra pilna sapulce
notiks 28. aprīlī S. g-,pulksten 6 p- P-

kooperatīva nama. , ...
24942 _Vaļd e

^

Latviešu-F.anči tirdznieciD»»

akc. sabiedr. „Ausek'is" valde

ar Šo uzaicina sabiedrības akcionārus ^
srlteiteju pilnu akcionsru lapnīii
kura notiks 28. aprilī ^f\lļ
pulksten 3 dienā, Rīgā, Rat' lau\uū ?i;
Ns 7, sabiedrības kantora telpas ar s«

dienas kārtību:

1) 1925. g. budžeta un darbības P>
apstiprināšana. . :

2) Dažādi jautājumi un prieksliKU*
2193 V a]ii>

Nacionālais teatrs
Piektdien, 20. martā, pulksten 5 *

Skolnieku izrādē:

Jiāsu &wtMtā€tens ?
71,' VI»'

Sestdien, 21. martā, pulksten / _
tfftatstas sicr*e<«* ?

Sacensība.
Intendanturas Liepājas noliktavā

izdos mutiska un rakstiska mazeksolisanos
sacensība 400 tonnas rudzu nārmolšanu rupjos miltos,

laika no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim 1925. g.
Sacensība notiks _ Intendanturas Liepājas noliktavas kanclejā — Liepājā,

kafa osta, Zemgales iela Nš 38, 31. martā 1925. g. pīkst. 10 no rītā.
Lūgumi deļ pielaišanas mutiska sacensība, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-

nodokli iesniedzami sacensības komisijai, sacensības dienā pirms sacensības atklā-
šanas. Rakstiskie piedavājumi _ nomaksāti ar zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu: ,Uz labības pārstrādāšanas sacensību 31. martā 1925. gadā" iesnie-
dzami noliktavas priekšniekam līdz 31.> martam pīkst.'10.

Ar tuvākiem sacensības notekumiem var iepazītes noliktavas kanclejā darba
laika no pīkst. 9—15. 24934

Bruņošanas pārvalde
"'""uSS- m"rakstisku sacensību

uz:
1) Aviācijas bencinu vieglo 23 001 klg.
2) , „ vidējo 35 000 ,
3) „ motoru eļļu 3 000 ,

22020 pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem.

Piegādāšanas laiks: — 10 000 klg viegla benciaaun 20 000 klg. vidēja
bencina piegādājami no 1. maiji līdz 1. jūnijam š. g, pārējais seš-j nedēļ tlaikā,
skaitot no pasūtījuma došanas dienas. Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valoda, uz-
rādot piegādāšanas laiku un cenu franko pārvaldes noliktava, _ Rīgā, apmaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli (katru loksni ar 40 sant.), iesūtāmi slēgtās aploksnēs, ar
uzrakstu: .Uz rakstisku sacensību 24 marta 1925.g.", pārvaldes apgādības daļā,
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 16, līdz minēta datuma pulksten 10 rīta.

Turpat saņemami sacensību un techniskie noteikumi. Iesniedzot_ piedāvā-
jumu pārvaldes kasē jāiemaksā drošības nauda 10 /o no piedāvājamās sumas,
kufa var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai Latvijas bankas garantija.

Piedāvājumus bez drošības naudas, zimognodokļa un uzraksta neievēros.

Jelgavas apriņĶa ceļu inženiers
pārdos atkl. valrāksoI.[27. martā š g., pl- 12 d., Praviņu muižas akmeņu drupin.
1) apm. 20000 klg vecus akmeņu drupinataju žokļus un citas čuguna mašinu daļas;
2) nolietotu inventāru apm. Ls 500 vērtībā.

Tuvākas ziņas apr. ceļu inženiera kanclejā Jelgava, Upes iela Ns 10 un pie
akmeņu drupinātavas pārziņa J. V ē v e r a. Praviņmuiža 1 24712

Dzelzsceļu policijas Liep jas nodaļa
ziņo, ka skaitāma'par nederīgām Dzelzs-
ceļu virsvaldes finansu dir.kcijas iz-
sniegtas Andrejam Ozolam, Vaiņodes
stacijā kvitēs par iemaksāto drošības
naudu Ls 64.— kvīte Nš 2265; Ls 36.-
kvīte Ns 12 >4 un Ls 150,50, kvīte Nš 1839,
kuras nozagtas 1924. g. 14. jūlija,- uz-
laužot Vaiņodes stacijas bufetes istabas
logu 24945

Gavtu pagasta valde izsludina par
nederīgiem pieteiktus par noz udētiem
sekošus dokumentus: i) L'tvijas iekš-
zemes pasi Ns 1321, izdotu no šis
pagasta valdes 22. maijā 1922. g. uz
Michaila Grigorija dēla Romanova
vārd. un 2) zuga-pasi Ns 64/M, izdotu
no šīs pagasta valcks 8. maija 1922. g.
uz Nikolaja Makarova v. 2471S
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