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LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

Cēsu pilsētas administratīvām
robežām.

1. Pievienojot Cēsu pilsētas admini-
stratīvām robežām valsts fonda un citus
zemes gabalus no Cēsu, Veismaņu un
Līvu pagastiem, noteikt Cēsu pilsētas
administratīvo robežu ārējo liniju pēc
sekoša apraksta:

Sākot pilsētas robeža pie Ragupītes
ietekas Gaujā, tā iet pa šo upīti, atstājot
Sijķes un Vāverltes mājas ārpus pilsētas
robežām, līdz Cēsu-Lenču ceļam un tālāk
pāri šim ceļam atkal pa upiti-gravu līdz
Kicgas mājas robežai, bet tad pa šīs
mājas un Meslu mājas robežu, atstājot
minētās mājas ārpus pilsētas robežām,
līdz Dukuru muižas jaunsaimniecības
Ns 1 robežai. Tālāk robeža iet pa jaun-
saimniecību Ns.No 1, 2, 5, 9 un 32 ro-
bežu, pāri Rīgas-Valkas dzelzsceļa līni-
jai, atstājot šis jaunsaimniecības ārpus
Pasētas robežām, līdz Baltās muižas
(Zurciņu) stūra kupicai pie Cēsu-Valmie-
ras ceļa un pa Baltās muižas robežām ar
Annas muižas jaunsaimniecībām un Gai-
teņu mājām, ieslēdzot Balto muižu pil-
sētas robežās, līdz Annas pusmuižas jaun-
saimniecības JVfa 21 robežai un tālāk pa
sīs un N» 22 jaunsaimniecības, Vinnenu
Pusmuižas jaunsaimniecību Ns 6 un Ka 8
!™ Rukuma pusmuižas jaunsaimniecību
ļļĶ 33, 32, 29 un 28 robežām, at-
ejot Šis jaunsaimniecības ārpus pilsētas
'obežām.līdzRuckas muižas robežai un tad
P a so robežu, ieslēdzot visu šīsmuižas zemi
PJ setas robežās, līdz punktam, kur mi-
glās muižas robeža pieiet pie ceļa, kas

^
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J°.vsi punkta robeža iet pa Blusu

vn drobežām ar Lāču mājām,Medenēm
"Bumburu pusmuižu, ieslēdzot Blusu
""»zu pilsētas robežās, uz Kalnamuižas
joezn, bet tālāk pāri Rīgas-Valkas dzelzs-

lam pa Kalnamuižas un Melceru mājas
»nf-' ies,edz°t visu šis muižas un mājuc™ļ pilsētas robežās, līdz Katriņkalna
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^«s pilsētas robežām, līdz Gaujai un tālāk
pH 'as vjd« līdz robežas izejas

uKtam pie Ragupītes ietekas Gaujā.
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gus liiF etu «olikumu un citus attiecī-

"Kumus un noteikumus.
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skaitot u.P ilsetas va'.dei 3 gadu laikā,
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n<llikuma spēkā nākšanas,
t'rauz pilsētas robeža dabā un jā-

izgatavo attiecīgs plāns. Šī plāna ap-
stiprināts noraksts uzglabājams Iekšlietu
ministrijā.

4. Iekšlietu ministrs nokārto attiecības
starp ieinteresētām pašvaldībām sakarā
ar Cēsu pilsētas robežu paplašināšanu

Rīgā, 1925. g. 17. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima, it pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS

par

Limbažu pilsētas administratīvām
robežām.

1. Pievienojot Limbažu pilsētas admi-
nistratīvām robežām daļu no Limbažu
Pilsmuižas, Lemškalna un Preijas mājas
zemes un pilsētas obroka gabalu, noteikt
Limbažu pilsētas administrativo robežu
ārējo liniju pēc sekoša apraksta:

Sākot pilsētas robežu no Dūņu ezera
vidus pret robežu starp Pilsmuižas un
Mačk'ņu mājas zemēm, tā iet pa šo
robežu līdz Limbažu-Viekažu ceļam un
tad pāri šim ceļam taisnā linijā pār
Limbažu-Ozolu ceļu līdz Preijas mājas
robežai, turpinot robežu taisnā linijā līdz
punktam ziemeļrītu virzienā, kur saiet
kopā Preijas mājas, Rīgas pilsētas purva
un Limbažu obroka gabalu robeža, tad
pa so obroka gabalu robežu dienvidus
virzienā līdz Martinsona nomas gabalam;
tālāk pa Martinsona nomas gabala ro-
bežu, atstājot šo gabalu pa labi un
turpinot robežu austrumu virzienā
starp purvu un obroka gabaliem līdz
Sāruma muižas zemei, tad pa Sāruma
muižas robežām līdz Urbānu pusmuižas
robežai. No šejienes pilsētas robeža iet
pa Urbānu pusmuižas, Paukciema, Šna-
beļu mājas un «Ķestera" zemes robežām,
pāri Limbažu-Rīgas lielceļam, atstājot
visas minētās saimniecības pa kreisi,
līdz Limbažu-Lielezera vidum, bet tad
pa ezera vidu līdz upītei, kura iztek no
šī ezera, un tālāk pa upītes vidu pāri
Limbažu jūrmalas ceļam līdz upītes
ietekai Dūņu ezera un tad pa Dūņu
ezera vidu līdz robežas izejas punktam.

2. Saskaņā ar so aprakstu (1. p.)

Limbažu pilsētas administratīvās robežās
ietilpstošās zemes, ciktāl tās vēl pieder
pie Limbažu pagasta, atdalīt no vietējās
apriņķu pašvaldības vienības, attiecinot
uz visu aprakstīto pilsētas teritoriju pil-
sētu nolikumu un citus attiecīgus likumus
un noteikumus.

3. Limbažu pilsētas pašvaldībai 3gadu
laikā, skaitot no šī likuma spēkā nāk-
šanas, jānosprauž pilsētas robežas daba
un jāizgatavo attiecīgs plāns. Šī plāna
apstiprināts noraksts uzglabājams Iekš-
lietu ministrijā.

4. Iekšlietu ministrs nokārto attiecī-
bas starp ieinteresētām pašvaldībām sa-
karā ar Limbažu pilsētas robežu papla-
šināšanu.

Rīgā, 1925. g. 17. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste

Valdības rīkojumi un pavēles.
Ar ministru kabineta

piekrišanu apstiprinu.
1925. g. 13. martā.

Satiksmes ministrs
J. P a u 1 u k s

Rīkojums Nr. 88
par jaunsaimnieku un viņu mantu

pārvadāšanu par pazeminātu
maksu.

Pret šinī gadā izdotiem centrālās zemes
ierīcības komitejas pieteikumiem Iit. C
atļauju laikmetā no š. g. 15. marta līdz

15. maijam pieņemt pārvadāšanai preču
vilcienos pieteikumos norādītā daudzumā
jaunsaimniekus un bezzemniekus — ze-
mes iepircējus, viņu ģimenes locekļus,
mantu un lopus, aprēķināt veduma maksu
50° o apmērā no pastāvošā tarifā noteik-
tās maksas, bet papildu maksājumus pil-
nos apmēros, iekasējot visus šos maksā-
jumus izbraukuma stacijā.

Minētie pieteikumi 1it. C atzīstami par
derīgiem tikai tad, ja viņi pienācīgi iz-
pildīti, ja viņos noteikti norādīts, ka pār-
vadājums jāizdara parastā ātrumā par
50°/o pazeminātu maksu un ja viņi pa-
rakstīti no zemes ierīcības komitejas kanc-
lejas pārvaldnieka un nodaļas vadītāja.

Pieteikumi pievienojami pārvadāšanas
dokumentiem un iesūtāmi finansu direk-
cijai pie norēķina parastā kārtībā.

Šis rīkojums spēkā no š. g. 15. marta
līdz š. g. 15. maijam.

Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.
Finansu direktors M a zk a 1 n i ņ ž.

Apstiprinu.
1925. g. 13. martā.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 85
p arfSSSR'- Latvi j a s - I ga u n i j a s
tiešās satiksmes izpildu un
tarifu noteikumu papildi-

nāšanu.

SSSR - Latvijas - Igaunijas dzelzsceļu
tiešā satiksmē ieslēgto SSSR dzelzsceļu
staciju saraksts, kurš iespiests 1924. g.
„Valdibas Vēstneša" 254. numurā un
«Dzelzsceļu virsvaldes 1924. g. rīkojuma
krājuma" 45. numurā (1924. g. 30. ok-
tobra rīkojumu Ns 336 pielikums 1),
papildināms ar sekošām SSSR dzelzsceļu
stacijām:

Tomskas dzelzsceļu
(Tomckoh xeji. Aopora)

Rubcovka
Vidusāzijas dzelzsceļu

(Cpezuje-AsnaTCKOH nien. noporn)
Samarkand, Kagan, Čardžuj, Dušak,
Poltarack, Kušķa, Džalal-Abad un Artik

Jekaterinas dzelzsceļu
(EKaTepHHHHCKOH SCC-ĪI. AOpOFH)

Krivoj-Rog.

Uzskaitītās stacijas ieslēgtas tiešā sa-
tiksmē skaitot no 1925. g. 1. aprija.

Dzelzsceļu galvenais direktors A. R o d e.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.

Apstiprinu.
1925. g. 13 martā.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 86
par dažu Lietavas dzelzs-
ceļu staciju izslēgšanu no
tiešās Latvi jas-Lietavas pa-
sažieruunbagažas satiksmes.

No Latvijas-Lietavas tiešā preču sa-
tiksmē ieslēgto Lietavas dzelzsceļu sta-
ciju saraksta, 1922. g. 28. marta rīko-
jumā N9 100 ,Par Latvijas-Lietavas tiešo
satiksmi", kurš iespiests 1925. g. .Val-
dības Vēstnesī" 27. numurā, izslēdzamas
sekošas stacijas:

Alvtus, Kašedaris, Kozlo-Rudi, Ļudo-
venai un Tauroge.

Uzskaitītās stacijas izslēgtas no tiešās
satiksmes skaitot no .1925. g. 1. apriļa.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.

1925. g. 12. marta.
Satiksmes ministrs

J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 87
par pārgrozībām .pagaidu tarifā
un noteikumos N° 27 pasažieru
un bagāžas pārvadāšanai pa

Latvijas dzelzsceļiem".

Par braukšanu no Rīgas pas. līdz Rem-
bates stacijai ar mēnešu biļetēm II. un III.
klases vagonos nosaku maksu kā par 30
vienasreizes braucieniem. Bez tam laikmetā
no 1. jūnija Udz 15. septembrim ievedu
pārdošanā ari abonementa (10 braucienu)
biļetes braukšanai III. klases vagonos
starp Rīgas pasažieru un Rembates sta-
cijām.

Sakarā ar to, lieku priekšā „pagaidu
tarifa un noteikumu Ne 27 pasažieru un
bagāžas pārvadāšanai" 14. § papildināt
šādi:

1) 4. punktā, pirmā teikumā, pēcvārda
.Ogres" ierakstīt vēl stacijas no-
saukumu .Rembates" un

2) .e" punktā iecirkņa nosaukumu
.Rīga—Ogre" izlabot par .Rīga—
Rembate" un blakus iecirkņu no-
saukumiem uzrādīto staciju nosau-
kumus papildināt, ierakstot pēc
nosaukuma sOgres" itacijas no-
saukumu .Rembates".

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1925. g
1. aprilī.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.

valdības iestāžu paziņojumi

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Nr. 113

3772. Andrejevs, Kalins Vasilija d. —
Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr.
I. iec. miertiesneša 1925. g. 19. februāra
raksts JSfe 92/Kr. (139-24-1X1. —
10908/24. e.

3773. Cipus, ZālamansAndriva d.—
Jelgavas cietuma priekšnieka 1925. g.
7. februāra rakts JVs 667 (44-24-VII). —
11380/24. g

3774. Cielav, Betta Alvina Jāņa m.—
Daugavpils apriņķa 8. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 20. februāra raksts
N° 500 (37 24-VI). — 11012/24. g.

3775. Friedenfels, Jānis Jāņa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgis nodaļas rīcībā
(89-24-V). — 11775/25. g.

3776. Fonarenko, Izaks Tobiasa d.—
Kriminālās pārvaldes Rīgts nodalās rī-
cībā (25-24-V). — 9484/24. g.

3777. Ivanovs, Kondrat js Pāvila d.—
Daugavpils prefekta rak li N9N9.18351
un 19357 (57-24 VIII). — 9277/24. g

3778. Jegorova, Akulina Maksima m.
— Jēkabpils iecirkņa miertiesneša 1925. g.
20. februāra raksts JSTs 2 (58-24-VIII). —
9278/24. g.

3779. Komarovski, Edtards Viļā d.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
27. februāra raksts Ne 7848/24. 2.
(411-24X1). — 10725/24. g

3780. Libesman, Nikolajs. — Rīgas
5. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 12. fe-
bruāra raksts N° 8C6 (238-24-XII). —
11703/25. g.

3781. Leonov?, Fēlers Leona d. —
Ludzas apri.iķa priekšnieka kriminal-
nodaļas 1925. g. 18. februāra raksts
N° 30873/22 (199-22 IV). — 5997/22. g.

3782. Lazarevs, Ipats Jēkaba d. —
Kriminālas pārvaldes kīgas nodaļas rī-
cībā (182-24-XI). — 10610/24. g

3783. Murans, Juris Jura dēls. —
Rīgas 7. iecirkņa miertie nesa 1925. g.
20. febriiara raksts N<> 288 (263-24-Xl).
— 11711/25. g.

Maksa pgr,Valdības Vēstneši* sākot 00 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pflt J mēnesi . 1 lats 50 tant.

Piesūtot mājā un pa pasta:
p« 1 mēnesi 1 lats 80 sani.

P« atsevlSķu nomana: aanemot
ekspedīcijā . — . 6 .

Pie atkalpārd evējiem " — . 7 .

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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

Latvijas valdības jgjsa^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

.^^^^^B^^
svētdienas un svetkudienas

Redakcija:
JraoŽ^IP Ifeiir^

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Na 3. Tei. jft 9-89 ^^^^^^^^P^ &Igā, pilī M 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas ho 11—12 ^fs^ilļ^HŅr Atvērts no pulksten 9—3



3784. Masolevski, Marija Jāņa m. —
Rīgas 7. iec. miertiesneša 1925. g 18. fe-
bruāra raksts Ms 261 (241-24-XI). —
11416 24. g.

3785 Pob'ganovs, Antons Pētera d. —
Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
19*5 g. 23. februāra raksts Jfe 22770
(288-22-V). — 11568/24. g

3786. Rodioiovs, Mitrofans Osipa d. —
Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr.
3. iec. miertiesneša 1925. g. 25. februāra
JA 524 (2-24-VI). — 8806 2A. g.

3787. Stacevič, Michails Franča d. —
Daugavpils prefekta raksts JA 12245
(543-24 XII). — 11943/25. g.

3788. Sudars, Mārtiņš Jēkaba dēls. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(527-24-XII). — 11829/25. g.

3789. Zemberg, Katrīne Kārļa m. —
Tukuma iec. miertiesu. 1925. g. 25. febr.
raksts K» K. 9/22 (1152/21). —
3454 22. g.

3790. Vērits, Jānis Jura d — Rīgas
apr. priekšu. 1925. g. 28. febr. raksts
JA 4166,11.24 (166-24-lX). —10799, 24. g.

3791. Valter, Zinaida Varnava m. —
Rīgas prefekt. 3. nod. 1925. g. 27. febr.
raksts JA 4604/ 24 (228-24-X). —
11575/24. g.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
O.Tileatāls.

Darbvedis A. Zaķis

Meklējamo personu saraksts
Nr. 203.

> 12795. Antonovs, Jefims Pētera d,
21 g. vecs, pareizticīgs, neprecējies,
krievs, pied. pie Liepājas pilsētas, pēdējā
dzīves vieta Skrundas pasta kantorī,
brūnēts, ovālu sēju, maza auguma, runā
krievu un latviešu valodu, pēc nodarbo-
šanās melnstrādnieks. — Kuldīgas apr.
priekšu. 1925. g. 21. febr. raksts
JA 2666/1-24 (10-11-25), sod. ar apriņķa
priekšnieka lēmumu no 1924. g. 13. okt.
ar Ls 20 vai 10 dienām aresta par pa-
rādīšanos publiskā vietā piedzērušā
stāvoklī. — Pazinot dzīves vietu.

12796. Aleksander, Marianna, dzim.
1904. g. Jelgavā, pied. pie Jelgavas,
čigāniete, luterticīga, neprecējusēs, agrāk
dzīv. Rīgā, Salacas ielā JA 1/3, dz. 3,
Latvijas pase N° 164478, izd. 1924. g.
1. aug. no Rīgas prefekta. — Rīgas poi.
9. iec. priekšn. 1925. g 26. febr. raksts
JA 320 (10-111 25), uz sod. lik. 276. p.
1. d. pamata sod. ar 2 ned. cietuma. —
Nogādāt meklētāja rīcībā

12797. Aleksanders, Johans, dzim.
1895. g. Rīgā, pied. pie Jelgavas, čigāns,
luterticīgs, precējies, agrāk dzīv. Rīgā,
Salacas ielā N° 1/3, dz. 3, Latvijas pase
JA 164347, izdota no Rīgas prefekta. —
Rīgas policijas 9. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 26. februāra raksts JA 1259
(10-111-25), uz sod. lik. 530/p. sod. ar
2 ned. cietuma. — Nogādāt meklētāja
rīcībā.

12798. Andersons, Kārlis Jāņa d.,
dzim. 1896. g. 26. jūlijā, pied. pie Rīgas
apr., Siguldas pagasta. — Emigrantu un
bēgļu nodaļas 1925. g. 24. februāra
raksts Jfc 121174 (10-111-25), nelegāli
pārnācis Krievijas-Latvijas robežu, patva-
rīgi atstājis emigrantu un bēgļu etapa
punktu. — Nogādāt meklētāja rīcībā.

12799. Abramovičs, Miķelis Dāvida d.,
19 g. vecs, Latvijas pavalstnieks. —
Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 23. febr. raksts JA 283(12-111-25),
apv. sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves
vietu.

12800. Blumbergs, Oskars Kiša d.,
23 g. v., pied. pie Tukuma apr., Remtes
pag., līdz 1924. g. 15. septembrim dzī-
vojis Rēzeknē. — Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 3. iec. miertiesneša 1925 g.
7. februāra raksts Jis 56 (11-11-25), apv
uz sodu lik. 547. un 581. p. p — Ap-
cietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

12801. Bērziņš, Zigfrids Jāņa d., dzim.
1901. g. 10. maijā. Pase Jfe 181, izdota
no Reņģes pagasta valdes. — Jelgavas
apr. priekšnieka palīga II. iec. 1925. g.
12. februāra raksts JA 470 (U-III25),
zādzībā. — Paziņot meklētājam.

12802. Berka, Jānis Jāņa d., 58 g v.,
pied. pie Bauskas apr., Grienvaldes pag.,
agrāk dzīv. Bauskā. — Bauskas (apriņķa
1. iec. miertiesneša 1925. g. 20. febru
ara raksts JA 62 (U-III 25), apvainots
zādzībā. — Paziņot dzīves vietu.

12803. Bogdanovs, Kuzmins Marks,
80 g. v., pied pie Maļinovas pag., Dau-
gavpils apriņķa. — Latgales apgabal-
tiesas Daugavpils apr. 3. iec. mierties-
neša 1925. g. 17. februāra raksts JA 450
(11-111-25), apv. uz sod lik. 581. p.
1. d. p. — Apcietināt un ieskaitīt meklē-
tāja rīcībā.

12804. Bormans, Herberts Kārļa d.,
18 g. v., Lttvijas pavalstnieks (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas prefektūras 3. no-
daļas 1925. g 19. februāra raksts
JA 424 (9-III-25), sod. no prefekta ar
Ls 15,—. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

12805. Barinovs, Aleksejs Michaila d.,
dzim. 1903. g., pied. pie Ludzas apr,
Tolkovas pag., dzīvojis pirms iesaukša-
nas turpat, Karpļavas ciemā; 7. Siguldas
kājn, pulka jaunkareivis, pareizticīgs, ne-
precējies, analfabēts, zemkopis. — 4. iec.
kara izmeklēšanas tiesneša 1925. g.
20. februāra raksts JA 526 (157-24-X),
apv. k. s. 1. 128. p. 1. d. un 133._p. —
Apcietināt, ievietot kara pārmācības
iestādē (Rīgā, citadelē), ieskaitīt meklē-
tāja rīcībā un paziņot par to meklētajam.

12806. Biezais, Jānis Indriķa d., 40 g.
v., Latvijas pavalstnieks agrāk dzīv.
Rīgā, 1». Maskavas ielā 33, dz. 18. —
Rīgas prefektūras III. nodaļas 1925. g,
3. '' marta raksts M> 6036 (283-23-Vil),
sOd. no Rīgas prefekta ar Ls 15,— jeb
3 dienām aresta. — Paziņot pref. III.
nodaļai.

12807. Blau, Juris Pētera d., dzim.

1888. g, pied. pie Volguntes pag, Jel-
gavas apriņķa. — Rīgas 2. iec. mi?rt.
1925, g. 25. februāra raksts JA 155
(I2-III-25), apv , sod. lik. 274. p. — Ap-
cietināt.

12808. Bartkus, Miķelis-Nikolajs Va-
silija d., 23 g. v., Lietavas pavalstnieks,
agrāk dzīv. Rīgā, Ludzas ielā 27, dz. 8.
— Rīgas prefektūras III nodaļas 1925. g.
26. februāra raksts JA 3916/24. g.
(12-111-25), sod. no Rīgas prefekta ar
Ls 10,— jeb 3 dienām aresta. — Pazi-
ņot pref. III. nodaļai.

12809. Cepurniek, Zelma Mārtiņa m.,
dzimusi 1899. g. 21. februārī, piedetīga
pie Susikas pagasta, Valmieras apriņķa. —
Cēsu apriņķa priekšnieka 1925. g. 26. fe-
bruāra raksts JA 191 (10-111-25), no-
liekama zem policijas uzraudzības sa-
skaņā ar sod. lik. 34. un 35. p. pēc
soda izciešanas cietumā. — Nolikt zem
policijas uzraudzības, par to paziņot
meklētājam

12810. Černoglazovs, James Teodora
dēls, 18 g. vecs, Latvijas pavalstnieks
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925. g. 19. februāra raksls
JA 424 (9 111-25), sodīts no prefekta ar
Ls 15. — Paziņot prefektūras 3. nodaļai.

12811. Danilevič», Donats Donata d.,
30 g. vecs, piederīgs pie Daugavpils
apriņķa, Preiļu pagasta. — Latgales
apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas 1925. g.
17. februāra raksts JA 4214 (10-111-25),
apvainots uz sod. lik. 581. p. 2. d. —
Paziņot dzīves vietu.

12812. Evelins, Alfrēds Jāņa d., dzim.
1891. g. 14. jūlijā, Gaujienes pagastā,
pied. pie Gaujienes pag., Valmieras apr..
agrāk dzīv. Rīgā, Pērnavas ielā JA 23,
dz. 22, gleznotājs, Latvijas pase
JA 164967. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas priekšnieks ar rakstu no
1925. g. 9. marta (12-111-25), apv. viltotas
naudas izgatavošanā. — Apcietināt.

12813. Fridbergs, Ābrams Haima d.,
20 g. v, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dziv. Rīgā, Marijas ielā JA 41, dz. 2. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g
24. febr. raksts JA 6128/23. (12-HI-25),
sod. no Rīgas prefekta ar Ls 50,— vai
28 dienām aresta. — Paziņot pref.
3 nodaļai

12814. Fridrichs Fridrichsons, Krišs
Valta d., dzim. 1884 g. 2 nov, pied.
pie Aizputes apr., Tāšu-Padures pag,
latvietis, luterticīgs, šķīries, atslēdznieks.
— Daugavpils pilsētas policijas 1. iec.
priekšnieka 1925. g. 5. janv. raksts
JA 3227 (7-III-25), apv. sod. lik. 184. p.
— Paziņot dzīves vietu.

12815 Grinhofs, Arturs Artura d.,
27 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīvojis Rīga, Vārnu ielā JA 6,
dz. 13. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g 26. februāra raksts JA 1067
(12-111-25), sodīts no Rīgas prefekta ar
Ls 6, - vai 2 dienām aresta. — Paziņot
prefektūras 3. nodaļai.

12816. Gailans, Daniels Cipra d.,
43 gadus vecs, piederīgs pie Ludzas apr.,
Michalovas pag. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 7. iec. miertiesneša
1925. g. 1). februāra raksts JA 415
(10-111-25), apvainots sod. lik. 581. p. —
Paziņot dzīves vietu.

12817Grigorjeva, Ripinija, 1920. g.
dzīv. Kārsavas miestā, Ludzas apriņķī
(tuvāku ziņu nav). — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 3. iec. miertiesneša
1925. g. 17 februāra raksts JA 531
(11-111-25), apvain. uz sod. lik. 581. p,
1. d. pamata. — Paziņot dzīves vietu,

12818. Gonners, Jānis Kristapa d,
agrāk dzīv. Rundāles pag, (tuvāku ziņu
nav). — Bauskas apr. 1. iec. miertiesu.
1925. g. 20. februāra raksts Jf?,97
(ll-IĪI-25), apv. krāpšanā. — Paziņot
dzīves vietu.

12819 Genins, Zimons Smuļa dēl-,
dzim. 1880 g. 17. martā, pied. pie Vi-
tebskas gub. (bij. Krievijas pav), per-
sonas apliecība JA 5812, izdota no Rīgas
prefekta 1923. gadā, agrāk dzīv. Rīgā,
Brīvības ielā Jfs 23, dz. 7. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļas raksts 1925. g.
24. februārī (11-111-25), apv. veks }a vil-
tošanā. — Apcietināt.

12820, Gliks, Zamuels Benjamiņa d.,
dzim 1893. g. 15. maijā, pied pie Dau-
gavpils, žīds, neprecējies, konditors. —
Daugavpils policijas i. iec. priekšnieka
1925. g. 15. janvāra raksts JA 3492

(7-III-25\ apv. sod. lik. 184. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12821. Gnidin, Anas'asija (tēva vārds
nav zināms), 42 g. v, pied. pie Ludzas
apr., Višgorodas pag. — Ludzas apr.
miertiesneša 1925. g. 6. februāra raksts
JA 344 (18-11-25), apv. sod. lik. 58L p.
— Apcietināt un nogādāt meklētāja
rīcībā.

12822. Hermans (Germans), Jēkabs-
Michels Siska d, dzim. 1892. g.7. martā,
Latvijas pase JA 18429, izdota no Dau-
gavpils, agrāk dzīvojis Rīgā, Brīvības
ielā JA 69, dz. 8. — Rīgas apgabaltiesas
svarīgu lietu izmeklēšanas tiesneša
1925. g. 29. janvāra raksts JA 19(14-11-25),
apv. uz sod. lik. 591. p. 2. d. — Nogā-
dāt meklētājam spaidu ceļā.

12823. Haits, Judels Hirša d., dzim.
1889. g 29. aprilī, Lietavas pavalstnieks,
agrāk dzīvojis Tukumā, Raudas ielā
JA 23, pēc nodarbošanās drēbnieks. —
Tukuma apriņķa priekšnieka 1925. g
25. februāra raksts JA 981 III (12-11125)*
izvairās no policijas uzraudzības un ir
izraidāms iz Latvijas kā valstij nevēlama
persona. — Apcietināt un nosūtīt meklē-
tāja rīcībā.

12824. Jančevskij, Marija Staņislava
meita, 20 g. v., bij. Krievijas pavalst-
niece, agrāk dzīv. Rīgā, mazā Monētu
ielā JA 16, dz. 5. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925. g. 7. febr. raksts
JA 12360 (12-24-IX), sod. no Rīgas
prefekta ar Ls 5,— vai 1 dienu aresta.
— Paziņot pref. 3. nodaļai.

12825. Jakubaitis, Bruno Antona d.,
22 g. v, Lietavas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Rumpmuižas ielā JA 1,1,
dz. 4. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 20. febr. raksts JA 4628/24
(9-I1I-25), sod. no Rīgas prefekta ar
Ls 2,— vai 1 dienu aresta. — Paziņot
pref. 3. nodaļai.

12826. Jefiraovič, Nikolajs Jefima d.,
20 g. v., pied pie Ludzas apr., agrāk
dzīv. Ludzas apr., Gauru pagastā. —
Rīgas pilsētas 3. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 16 febr. raksts JA 1331/24.
(12-111-25), apv. uz sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

12827. Jefremovs, Vladimirs Teodora
d., dzim. 1896. g., piederīgs pie Viš-
gorodas pag., Ludzas apr, Gorbaticas
sādžā. — Ludzas apr. 7. iec. miertiesu.
19>5. g 5. februāra raksts M° 361
(20 11-25), sodīts ar 3 dienām aresta. —-
Paziņot dzīves vietu.

12828. Jakobson, Emilija Anša m.,
17 gadus veca, Latvijas pavalstniece,
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925. g. 19. februāra raksts
JA 800 (12-111-25), sodīta no prefekta ar
Ls 15,—. — Paziņot prefektūras 3. nod.

12829. Kagans, Elias Mozus d.,
35 gadus vecs, piederīgs pie Bauskas,
dzīvojot Rīgā. — Bauskas apr. prka
palīga 1. iec. 1925. g. 31. janvāra raksts
JA 5859/II (14-11-25), Latvijas pase
JA 1762, izdota bez kara klausības apl.
apstiprināta noraksta. — Atrašanas gadī-
jumā pieprasīt minētas apliecības no-
rakstu, kurš piesūtāms meklētājam.

12830. Krasotski, Peters Klementa d.,
45 g. vecs, Lietavas pavalstnieks, pied.
p e Kaunas gub. — Rīgas 4. iec. miert.
1925. g. 21. febr. raksts JVs 270 (10-111-25)
apv. sod. lik. 231. p. 1. d. — Paziņot
dzīves vietu

12831. Koldorfs, Pēteris Andreja d,
26 g. vecs, Laivijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Zolitudes ielā JA 12, dz. 1.
— Rīgas prefektūras 3. nod. 1925 g.
27. febr raksts JA 9816 (12-111-25), sod.
no Rīgas pref ar Ls 100 vai 21 dienu
aresta — Paziņot pref 3 nodaļai.

12832. Kollaks, Jozifs Georgija_ d..
34 g. vecs, pied. pie Daugavpils pilsētas.
— Latgales apgabaltiesas Daugavpils
apr. 1. iec. miertiesu. 1925. g. 25. febr.

raksts JA 1283/Kr. 24. (12-111-25). aovsod 1 k. 269. p. — Paziņot dzīves vietu '
12833. Kalniņš, Augusts Pētera d

48 g. vecs, pied. pie Cēsu apr, Ramkas
pag., pase izdota no Ramkas pagasta
valdes 1920. g., pēdējā laikā dzīvPalsmanes pagastā, Valkas apr., vidēja
auguma,_ tumši mati, tumšas paliela*
usts, skūtu seju, ģērbies tumšas vadma-
las drebēs, tumšā ziemas mētelī, pelēka"
platmale galva. — Valkas apr. priekšnieka
1925. g. 13. februāra , raksts Jf9 14/ķ-
(11-III 25), nozudis. — Pazi ņot dzīvesvietu.

12834. Kunstlers, Rūdolfs - Richards
Kārļa d., dzim. 1906. g. 21. novembrī
agrāk dzīv. Bauska, Sudmalu ielā JA 16.-
Rīgas 4. iec. miertiesneša 1925. gada
21. februāra raksts JA 267 (UrlH-25)
apv. uz sod. lik. 574. p. I.d.n.-J
Negādāt meklētājam.

12835. Kopmans, Leiba-Ghš Jļavida
dēls, 48 g. vecs, pied pie Ludzas . —
Rīgas 6. iec. miertiesneša 1925. a
20. februāra raksts Ka 191 (11-111-25),
apv. uz sod. lik. 138. p. — Pazi ņot
dzīves vietu.

(Turpmāk vēl)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tile atāls

Darbvedis A. Zaķis.

Pārlabojums.
«Valdības Vēstneša" vakardienas (60.)

numurā iespiestās ka^a ministra ši- g.
8. pavēles 3. § pielikuma II daļas .Kan-
didātu sarakstu sastādīšana" 5. pantam
jāstāv šādā redakcijā:

„5) Kandidātu sarakstus sastādot kā
pirmie ievedami virsnieki augstākās die-
nesta pakāpēs; vienādās dienesta pakā-
pēs kā pirmie ievedami - pēc dienesta
ilguma, skaitot kopā Latvijas armijā no-
dienēto laiku un komandēšanas cenzu;
pie vieni dfīga augšminētā dienesta il-
guma augstāki stādami Lāčplēša or-
deņa kavalieri, tad vecākie pē-
dējā dienesta pakāpē, bet ja ar to vēl
neizšķirtos kandidātu veikums, tad
ņemams vērā vecākums virsnieka die-
nesta pakāpē."

Iecelšanas.
Pavēle M° 112.
1925. g. 3. martā.

Rīgas muitas jaunāko muitas uzraugu Aleksandru
Strauchmani, kā mirušu, dzēst no Rīgas
muitas daibinieku sarakstiem, skaitot no š. g.
25. februaja

Pamats: Rīgas muitas 1925 g 28. februāra
raksts N° 4995.

Pavēle .Nš 113.
1925. g. 3. martā,

Rīgas muitas vecākais muitas uzraugs Teodors
Feldmans uz paša lūguma pamata atlaists
no dienesta, skaitot no š. g. 1. maita.

Pamats: Rīgas muitas 1925. g. 28. februāra
raksts N» 49s6 un T. Feldmaņa š. g. 28 fe-
bruafa lūgums (Rīgas muitas ienāk. N° 18979).

Pavēle J\li> 114.
1925. g 5. martā.

Daugavpils muitas vecākais muitas uzraugs
Ernests Ru d z ī t s paaugstināts par jaunāko
kanclejas ierēdni, skaitot no š. g. 9. marta. Alga
pec XVII. amatu kategorijas.

Pamats: Daugavpils muitas prieksnieM
1925. g. 28. februāra raksts N° 1 (konfid).

Pavēle N° 115.

1925. g. 6'. martā.
Daugavpils muitas jaunākais muitas uzraugs

Teodors Z ī d e n s paaugstināts par vecāko muitas
uzraugu, skaitot no š g. 9. marta ar algu p ec

XVIII amatu kategorijas. v . .
Pamats: Daugavpilsmuitasprieķsni»1925. g. 28. februāra raksts M» 1 (konfid.).

Pavēle J* 116.
1925. g. 5. martā.

Indras muitas vecākais muitas uzraugs Kārļj
Strauctns uz paša lūguma pamata Parij
tanī pašā amatā uz Daugavpils muitu, skaitot

š. g. 9. marta. Alga pēc XVIII. amatu kategoni»

Pamats: K. Straucha 1924. g. 6 decernDP
lūgums (Indras muitas ienāk. N° 2022).

Pavēle Ns 117.
1925. g. 5. martā.

Augusts _ Krista d. J o _s t i ņ š pieņemts Ven*
pils muita par jaunāka muitas uzrauga vi

palīga izpildītāju uz brīva līguma pamata, sk

no š. g. 9. marta ar algu pēc XIX am
kategorijas. . k aS

Jostiņām izmaksājamas ari ģimenes pie™
ja tādas tam nāktos.

Pavēle Ne 118.
1925. g. 5. martā.

Jānis Vladimļra_ d. H a ņ e v s pieņemts ns
muitā par jaunāka muitas uzrauga viet3S.A. ao
izpildītāju uz brīva līguma pamata, skan
Š. g. 6. marta pēc XIX. amatu kategorijas.

Haņevam izmaksājamas ari ģimenes Pietn
ja tādas tam nāktos.

Pavēle N° 119.
1925. g. 5. martā. g

Jānis Friča d. Beķers p ieņemts R_ig*jļ(ļ j.
par jaunākā muitas uzrauga vietas Pal'Su g. g
tāju uz brīva līguma pamata, skaitot n

6 marta ar algu pēc XIX. amatu kategorija»
^Beķeram izmaksājamas ariģimenesp'ja tādas tam naktos.
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1925. g. 5. martā.
. rk otto d. G a i 1 e pieņemts Rīgas muitā

R ,,nākā muitas uzrauga vietas palīgu izpildī-
Par 7 brīva līguma pamata, skaitot no š. g

ftarta ar algu pēc XIX, amatu kategorijas

railem izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,

u Tādas tam nāktos.
J" Pavēle Nē 121.

1925. g. 5. martā,

īias muitas vecākam kanclejas ierēdnim
„Km Antoniškam , ka slimojošam ilgāk

H-vi mēnešiem, saskaņa ar civildienesta likuma

t", noteikumu , sakot no š. g. 17. februāra iz-

^:?stmtieSas'n,uitas 1925. g. 2. marta

uksts Ne 1721.
Pavēle Ne 122
1925. g. 9. martā.

Pigas muitas uz brīva . līguma pamata dienestā
«tSvošais jaunākais eksperts inženiers-technologs
o herts S a 1n i ņ š, ka nokalpojis muitas resora

5° ēstā sešus mēnešus, ieskaitīts štata darbinieku

Sestos, skaitot no š. g. 8. marta.
Pavēle Nē 123.
1925.- g. 9. martā

Šenbergas muitas uz brīva līguma pamata
dienestā sastāvošais III. šķiras darbvedis Fricis
Riekstiņ š, ka nokalpojis muitas resora
dienestā sešus mēnešus, ieskaitīts štata darbinieku
sarakstos , skaitot no š. g. 8. marta.

Pavēle Ne 124.

1925. g. 10. marta.

Rīgas muitas jaunākais muitas uzraugs Sergejs
Zeltiņ š uz paša lūguma pamata atlaists no

.dienesta, skaitot no š. g. 10. marta.
Pamats: S. Zeltiņa 1925. g. 10 marta lū-

gums (departamenta ienāk. Ne 4583).
Pavēle Ne. 125.
1925 g. 11. marta.

Ventspils muitas jaunākais ' muitas uzraugs
Nikolajs Amoliņš uz paša lūguma pārcelts
tanī pašā amatā uz_ Rīgas muitu, skaitot no š. g.
16 marta Alga pec XIX. amatu kategorijas.
Pamats: N. Amoliņa š. g. 20. febr. lūgums

(departamenta ienāk Ne 3o39).
Pavēle Ne 126. .
1925. g. 13. martā.

Muitas departamenta uz brīva Ilguma pamata
dienestā sastāvošam juriskonsultam Jēkabam Pētefa
d. 0 rotām, kurš skaitot no 1922. g 22. no-
vembfa tika pieņemts dienestā par juriskonsultu
departamenta sevišķu uzdevumu nodaļā un vēlāk
pēc šis nodaļas likvidēšanas pārņemts departa-
mentā, saskaņā ar 1922. g. .Valdības Vēstnesī"
J* 198 izsludināto noteikumu par juriskonsultu
atalgojumu un 1923. g. .Valdības Vēstnesī" Ne53
izsludināto šo noteikumu 2. p. pārgrozījumiem,
izmaksājama alga Ls 230.— mēnesī bez jebkādām
piemaksām, kūjas saņem valsts darbinieki uz pa-
stāvošo likumu un noteikumu pamata.

Pavēle Ne 127.
1924. g. 13. martā.

Rīgas muitas uz brīva līguma pamata dienestā
sastāvošam juriskonsultam Georgam Fridricha d.
Lirām, saskaņā ar 1922 g. „Valdības Vēstnesī"
Nē 198 izsludināto noteikumu par juriskonsultu
atalgojumu un 1923. g. .Vadības Vēstnesī" Ne53
izsludināto šo noteikumu 2. p. pārgrozījumiem,
izmaksājama alga Ls 230.— mēnes , bez jebkādām
piemaksām, kuras saņem valsts darbinieki uz pa-
stāvošo likumu un noteikumu pamata.

Pavēle Ne 128.
1925. g 13. martā.

Muitas departamenta uz brīva līguma pamata
dienestā sastāvošam juriskonsultam Jāņam Mārtiņa
«?Vāgneram , saskaņā ar 1922. g. .Valdības
Vēstnesi" Ne 198 izsludināto noteikumu par juris-
konsultu atal gojumu un 1923. g. .Valdības
Vēstnesī" .Nē 53 izsludināto šo noteikumu 2 p.
Pārgrozījumiem , .izmaksājama _ alga Ls 230.—
mēnesī, bez jebkādām piemaksām, kūjas saņem
valsts darbinieki uz pastāvošo likumu un no-
teikumu pamata

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. Vi . lsons.

Personallietu pārzinis A. Liepiņš

Tieslietu resora darbība.
. Jaunais tieslietu ministrs P. Jura-
sevskis vakar pieņēma preses dar-
oinieim s, iepazīstinādams tos ar sava
«sora veiktiem, pasāktiem vai nodo-mātiem darbiem.
„, !t

e r' n ā 10 tiesu ievešana pa-
ieta jau 1918. gada lēmumā. Ties-
j,,ļ -1?"mtriiB 'Paša komisija tagad?« rakājusi likuma projektu par zvēri-

0 tiesām kuru jau šodien apspriež
«'mitru kabinetā Kad ministru ka-
«i° - .Projektu būs skatījis cauri un

d2?*' tad ,0 ^sniegs Saeimā. Ja
Dārr - būs kādi Papildinājumi vai
Sa

^oziiunļ' vajadzīgi, tos izdarīs pati

'iesim ' LikutnPr°Jekts paredz zvērināto
t^

noJot tikai lietas par smagiem
darbi

U
tempar kād;em draud spaidu

jaunai, «"S tamdē J tā P 8redzēts, lai

Rrutin -t u iustituts nebūtu pārāk ap-
ļo .„ darbiem un pagūtu iestrādāties,
sevi „^° nozegumu skaits pats pai

' an ir prāvs.

izhra,,]!/ e d r a lūdzis, lai viņam atjautu
^renskVr,ārzemēm. 1917. g. 2. augusta
šinī ».rf*. lkums t0 ari pielaiž. Tikai
v'enS sa -mālie,a tā> ka A- Niedra
lietā sod

liet -notiesāts (vina otrā
vel i2cig t

lr dzests), un šis sods nav
piekrīt f u-,.^0Iner šās lietas izšķiršana

iekšlietu un kara ministriem.

Niedras lūgums nosūtīts tagad tiesu pa-
lātas prokuroram slēdziena došanai.

Dzimtsarakstu nodaļu lietā
ministrs izteicās, ka jautājumu par fakul-
tatīvo reģistrēšanos izšķirs senāts, kuram
tieslietu ministrija to nosūtījusi.

Pagasttiesu likumu nodomāts
pārstrādāt. Trīs gadi atpakaļ pagasttiesu
kompetenci stipri sašaurināja. Bet paš-
valdību likvidāciju komisijas prasa
tagad, atdot atņemtās tiesības pagast-
tiesām atpakaļ, jo miertiesneši un apgabal-
tiesas pārāk apgrūtinātas darbiem un
lietu vešana tursaistī' a ar lieliem izdevu-
miem un laika tēriņiem. Galvenā kārtā no-
domāis atdot pagasttiesām atpakaļ civil-
prasību un mantojumu lietas, ar ko at-
kristu daudzu dokunentu apgādāšana un
līdz ar to lieki izdevumi un laika pa-
tēriņi, jo pagast ie.ām visas lietas jau uz
vietas pazhtamas un zināmas.

Pārmetumi mūsu tiesām, it kā tās ne-
būtu diezgan bezpartejiskas un objektī-
vas

^
ir pilnīgi nedibināti. Maldīties ir

cilvēcīgi; bet ja kādā gadījumā tiesa ari
buta_ maldījusies, tad par to taču pastāv
pārmdzības iestādes.

Tieslietu ministrijas cietu-
mos atrodas ap 4,000 ieslodzīto, un po-
licijas cietumos (administratīvā kārtā so-
dītu) ap 500 No cietumā ieslodzītiem
65°/o izcieš piespriesto sodu, bet pārējie
35°/o atrodas izmeklēšanā. Šāds stāvo-
klis jau uzskatams pr.r tuvošanos mier-
laiku stāvoklim, jo normālos laikos mēdz
būt parasts, ka notiesāto skaits starp vi-
siem ieslodzītiem ir ap 70% un izmeklē-
jamo ap 30%. Latgalē apstākļi nav
vēl tiktāl nokārtojušie?, jo tur tiesas
sāka daudz vē.āk strādāt nekā
valsts pārējās daļās, un daudz lietu
tur uzkrājies no lielinieku laikiem.
Cietumu valde rūpējas par ieslodzīto
nodarbināšanu. Tā Rīgas centrāl-
cietuma darbnīcās izgatavo teicamus
apavus, auž dažādus audeklus, pagatavo
meteles un dažādus sīkus mājiūpnieclbas
darbus. Visus šos priekšmetus var
dabūt pirkt īpašā pārdotavā, kura at-
10 as tieslietu ministrijas ēkas pagraba
telpās (Jura Alunana un Antonijas
ielu stūri). Šie priekšmeti ir samērā
lēti, bet ņemti aizvien no pirmās
šķiras materiāliem un labi pagatavoti.
Kādos apmēros šos darbus veic, redzams
no tam, ka pagājušā saimniecības gadā
pagatavotas dažādas lietas par 51,300,000
rbļ; darba algas v.'en sniedzas uz
16,215,000 rbļ, no kuras sumas pašiem
strādātājiem piešķir 50'/o. Tālāk ieslo-
dzītie sagatavojuši minētā laikā 1800
kubiksaženu kūdras, kas ir tik pat labs
kurināmais materiāls, kā bērza malka.
Bez tam Straumes muižā, kura atrodas
cietumu valdes rīcībā un ir 315 hektāru liela,
ražots pagājušā gada 1298 pudi rudzu,
18415 pudu tupeņu. 5000 pudu kāpostu
un 10,000 pudu dažādu citu dārza sakņu.

Cietuma darbnīcās strādādami, daudzi
ieslodzītie izmācās dažādus amatus, tā
ka pēc, savu sodu izcietuši, var godīgi
pelnīt sev maizi. Par viņu tālāko likteni
un palīdzēšanu, tikt tiem atkal uz ceļa,
rūpējas četras patronātu biedrības. Ap
8 4 no visiem ieslodzītiem nodarbināti.

Beidzot ministrs vēl aizrādīja, ka iz-
strādāšanā atrodas sodu un civillikums;
dažas nodaļas jau iesniegtas Saeimai.

Latvija un citas valstis.
Dažos laikrakstos

parādījusies ziņa, itkā kāda no Baltijas
valstīm izdarot spiedienu uz Igau-
niju, lai panāktu no viņas pret sevi
labvēlīgu saimniecisku politiKu, apsolot
pēdējai par to savu atbalstu Tautu sa-
vienībā. Ievērojot to, ka šī ziņa vesta
sakarā ar Latvijas Igaunijas muitas ūnijas
novilcināšanos, ārlietu ministrija pa-
skaidro, ka viņai par to nekas nav
zināms.

Rīga.
Rīgas tramvajs.

Tramvaju valde 13. martā bija uzaici-
nājusi preses darbiniekus uz tramvaja
spēka staciju techni'skās iekārtas apskati.

Galvenā apakšstacija atrodas
Citadeles ielā N° 5, ar 1500 kv. No
pilētas piegādāta maiņu strāva no 3000
voltiem un 50 periodiem tiek pārveidota
vienvirziena strāvā ar 600 voltiem. Ierī-
kojums sastāv no 2 transformatoriem un
2 vienenkura pārveidotajiem, katrs
750 kv.: visa instalācija — jaunākas

sistēmas. Būves izdevumi ap 9 miljoni
rubļi (ēkas 2 500.000 rbļ. un mašīnas
6.500.000 rbļ). Apakšstacija apgādā ar
strāvu visas ielu dzelzsceļu linijas pilsētā,
izņemot 1. un 2. linijas, kuras, sākot no
Elizabetes ielas, apgādā ar strāvu apakš-
stacija Brīvības ielā Nš 171.

Otra apakšstacija atrodas Brī-
vības ielā Ns 171, ar 360 kv. No pil-
sētas pigādātā maiņu strāva (3000 volti
un 50 periodi) tiek pārveidota vienvir-
ziena strāvā ar 600 voltiem. Šīs stacijas
ierīkojums sastāv no viena transformatora
un viena dzīvsudraba vienveidotāja
fQuecksilber-Gleichrichter) 360 kv. jaudas.
Šī modernā instalācija darbojas auto-
mātiski un bez personāla pa-
līdzības. Tā kā regulators ir savie-
nots ar pulksteni, tad apakškomisijas
darbības uzsākšana un pabeigšana pa-
nākama, nostādot pulksteņa rādītāju uz
to stundu, kad darbības uzsākšana vai
pubeigšana vajadzīga. Šī apakšstacija
apgādā ar strāvu 1. un 2. liniju līdz
Elizabetes ielai. Attiecīgās mašinas
maksā ap 3.500.000 rbļ.

Trešā apakšstacija ir Šoneru
ielā M» 11, ar 480 kv. Šī apakšstacija
ir konstruēta tāpat kā centrālā apakš-
stacija, tikai ar mazākiem Agregātiem,
katrs 240 kv. Viņa apgādā 7., 8. un
9. liniju. Ēkas un mašinas maksā ap
6 milj. rbļ. Galveno apakšstaciju un tā-
pat apakšstaciju Šoneru ielā apkalpojo-
šais personāls sastāv no 8 mašīnistiem,
kup strādā 3 maiņās, kamēr apakšstaci-
jas Brīvības ielā darbojas bez apkalpo-
šanas.

Darbnīcās galvenā kārtā iz'abo
vagonus un motorus. Par izlabojumiem
uzskata riteņu bandāžu apstrādāšanu un
atjaunošanu, motoru enkuru, spoguļu un
lēģeru a'j3unošanu, kā ari enkuru spcļu
pārtīšanu un kontrolēm izlabošanu. No
jauna izgatavovajā izlgās gaisa vadu daļas.
Tāpat ari sliežu ceļa pārmiju daļas un
krustojumus. Pēdējā laikā pašu darb-
nīcās vēl izgatavo 2 jaunus sniega
arklus un iebūvē 10 motorvagonos jaunas
elektriskās ietaises: No Beļģijas pie-
gādātos 15 motorvagonos ir izdarīta
elektriskās ietaises un gaisa vadu
bremzes montāža. Bez tam vēl pēdējā
laikā pilnīgi atjaunoti 20 piekabināmie
vagoni. Tagadējo vagonu skaits ir:
93 motorvagoni, 74 piekabināmie vagoni,
4 sniega arkli, 2 platformas un 2 torņa
vagoni gaisa vadu darbiem. Vagonus
katru dienu pārbauda attiecīgais personāls
vagonu depotelpās, kādas patlaban at-
vērtas Brīvības ielā Ns 171, Fridriķa ielā un
Krusta ielā (Ganību dambja depo ir vēl
slēgts). Darbnīcās un depotelpās ir ap
200 darbinieku, starp tiem 13 kategori-
jas amatnieku, kā: galdnieki, mechaniķi,
kalēji, dzelzsgriezēji, krāsotāji, elektro-
techniķi, tinēji, dzelzslējeji, katlu kalēji,
dzelzsēvelētāji un urbēji, seglenieki,
drēbnieki un vajadzīgais skaits palīga
strādnieku. Pie kustībā esošiem 134 va-

goniem* nodarbināti 551 cilvēks: konduk-
tori, vagonu vadītāji un kabinātāji. Visu
mūsu uzņēmumā nodarbināto strādnieku
skaits patlaban 846 strādnieki un
83 ierēdņi.

Sliežu ceļi stāv 2 ceļu meistaru
un 56 darbinieku uzraudzībā. Pie sliežu
ceļa remonta vas ras mēnešos nodarbi-
nāti bez tam 125 līdz 150 cilvēku.
Sniega notlrīšanai pieņemam dienas
strādniekus pēe vajadzības. Pirms kara
tramvaja liniju garums bija 50,6 km ai
78,670 metru sliežu ceļu. Pēc rekvizī-
cijas liniju garums samazinājās uz 26,6km
ar 38,070 m sliežr ceļu. Tagad liniju
garums ir 32,2 km ar 56,955 m sliežu
ceļu. Sliežu ceļu atjaunošana uz 7., 8.
un 9. linijām izmaksāja 18.790 313 rbļ.

Pie gaisa vadu un apakš-
zemes kabeļu iz'abošanas un re-
montiem strādā 2 maiņās 15 cilvēki.
Gaisa vadu atjaunošana uz 4., 7., 8. un
9. linijām izmaksāja 3.78 .394 rbļ.

Spēka stacijā ir: 2 tvaika ma-
šinas ā 500 PS, 2 dinamo ā 325 kv.,
1 tvaika mašina a 1000 PS, 1 dinamo
ā 750 kv, 4 katli katrs pa 200 m= 800 m,
1 ekonomizers, 1 uzsildītājs, 1 ogļu lau-
žamā mašina un 1 papildu dinamo.

Ev.akuets un re k v i zets 1915.g.:
no spēka stacijas 1 mašinu agregāts
500 PS 325_ kv, 2 katli 600 kv. m.;
no depo telpām 1 Diezeļa motors 420 PS
280 kv.; Brīvības ielā 1 baterija 296 amp.
stundas; no Torņkalna depo l Diezeļa
motors 420 PS 260 kv., 1 baterija 518
amp. stundas.

Rekvizēti vagoni: 72 pab. 50° o no
visa skaita (150 gab), pieāķējamie va-
goni: 42 gab. 40°/o no visa skaita (130

gab), mašinas 40%, 2 sniega ark'i 507o,

2 montāžu vagoni 50°/o, 13 darba maši-
nas, 1 motors.

Caur rekvizīciju un noārdīšanu iz-
postīti: gaisa vadi 60% no visa ceļa un
sliežu ceļš 45% no visa ceļa.

Tramvaja postījumi kara
laikā novērtēti uz apmēram 6.500.000
Krievijas zelta rubļiem.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem
arlipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1925. g. 8. līdz 15. mar-
tam Rīgas pilsētas statistiska valde pec
ārstu paziņojumiem:

d u D

"Slimības
nosaukums.

^"l
Tvptms abdom .... Vēdera tifa . . 7
Tvphus exanth. .... Izsitumu tifa . —
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris interni . . . . Purva drudzis . —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli .......Masalas ... 8
Scarlatina ......šarlaks ... 31
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 6
Diphtheritis Difterita ... 5
InUuencacamPneumonia Influenca . . . 1
Cholera asiatica .... Āzijas koliem . —
Dvsenteiia Asins sērga . . —
Psi'otitia epidemica . . Ģīmja satukuras

(Mums) . . 22
Eivsipelas Roze .... 2
Lepra ; '.'-. Spitālība ... —
Pantvphus ..... . —
Vuivo-Vaginitis gonorthoica
Mraingitia cerebrospinaiis epidemica . . —
Tīfichoma
Antforai . . . —
Lys*a ?—

Māksla

Nacionālais teatrs. Otrdien, 17. martā,
pulksten 7/» vakarā par tautas izrāžu
cenām Holberga iecienītā komēdija
„Ž 0 p u Bērtulis". Trešdien, 18. mar-
ta, Etjena Reija jautrā, asprātīgā komē-
dija „Skaistas sievietes". Ceturt-
dien, 19. martā pulksten 5 pēc pusdie-
nas, karavīru izrādē Annas Brigader jaunā
komēdija «Sievu kari ar Belce-
bulu". Piektdien, 20. martā,pulksten5
pēc pusdienas vienreizējā skolnieku
izrādē Alekša Kivi komēdija «Kāzu
brauciens". Ar šo somu klasisko
lugu jāiepazīstina ari mūsu skolas. —
Sagatavošanā: Bernara Šova «Svētā
Ž a n n a", kura īsā laikā ieguvusi pasau-
les slavu. No sezonas sākumā izsludi-
nātiem cittautu moderniem darbiem šai
lugai sekos : Pirandello «Seši cilvēki
meklē autoru", Lenormana «Cil-
vēks un viņa fantomi" u. c.

Dailes teatrs. Otrdien, 17. martā,
pulksten V28 vakarā, «Mazā kafej-
nīca". Trešdien, 18. martā, pulksten
V28 vakarā, par strādnieku izrādes cenām
«Trīnes grēki". Ceturtdien, «Mazā
kafejnīca", piektdien, tautas izrādē
«Karalis", sestdien, « Mazā kafej-
nīca" un svētdien dienā tautas izrādē
.Dantons".

KURSI

gltjas biri», 1925. gada 17. martā.

D e v i 1 e a:
I Amerikas dolāra .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24.76 — 24,88
100 Francijas franka . . . 26,35 — 2685
10U Beļģijas franku.... 25,95 — 26,50
100 Šveices franka .... 99,45 — 100,45
100 Itālijas liru 21,00 — 21,40
100 Zviedrijas krona . . , 139,00 — 140,40
100 Norvēģijas krona . . . 79,15 — 80.70
100 Dānijas krona .... S3,25 — 95,10
100 Cechoslovaķijas krona . 15,20 — 15.K0
100 Holandes guldeņu . . . 206,10 — 208 23
100 Vācijas marka .... 122,00 — 125,nrj
100 Somijas marku .... 12,90 — 13,15
100 Igaunijas marka . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas lita 50,50 — 5200
I SSSK červoņecs .... 26,40 — 26,85

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

Vērtspapīri:
5°/ņ neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/»' Valsts prem. aizņ. . . 98—100
67o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n a
Zvērināts birža» māklera Th. Šu m m e r s

Literatūra

Da 1 ļr akstni ecīb as Tautas Biblio-
tēka. X» 14;i5.' Kārlis Students —Kol-
portiera piedzīvojumi. Rīga—Liepāja.
Komanditsabiedrības „Astra" izdevums.

Redaktors: M Araas.
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Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 11. sept.
Jumpravas pag. „Rideru" mājās miruša
Andreja Juja d. Sīļa 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 s e š_u mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 11. martā 1925. g. L. Nš 2370
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

24329 Sekretārs A. Kalve.

— -w^^ v^.m-mu . ļ^iv C.

Migai apgabaltiesu 3. civiinoa.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
30. maija Bejzones pagasta .Bindeņu'
mājas miruša Romāna (Reiņa) Jāņa d.
Trauciņa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības ka mantiniekiem,
iegatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī.*

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
ziņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925. g. 3. martā. L Ne 2323
Priekšēd. v. D. C i m m e r m a n s.

23767 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.,2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1919. g. 4. maija
Rigā mirušā Kārļa Krišjāņa dēla Nam-
nieka ir atklāts mantojums, un uzaicina,
kam ir uz šomantojumu, vai sakara ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legat., fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rigā, 10. martā 1925. g. L. Ns2450
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

24310 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 2011., 2014.un 2019. p. p.
pamata paziņo, kāpēc 1913. g. 19.janvārī
Litenes pag. miruša .Pērkoņu" mājas
īpašnieka Toma Jufa d. Gagaiņa (Kagaiņa)
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības ka
mantiniekiem, legatariem,fideikomisariem,
kredtoriiem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rigā, 10. martā 1925.g. L. Nt2475
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24312 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, kāpēc 1919. g. 27.jūlijā
Rigā mirušā Jāņa R u d z i š a ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem un 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
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 10.martā 1925. g. Ns2458
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24311 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. izklausīja
Mārča Roberta Mārča d. Baška lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: 1) atzīt par iznicinātām uz
tagad Mārcim Robertam Mārča d. Baškim
piederošo nekust. īpašumu Mazbrengulu
muižas zemnieku zemes .Jaunzemu*
mājām N° 4, Valmieras apr. ar zemes
grāmatu reģ. N° 4292, apstipr. 3 obli-
gācijas, ingtosetas: a) 18. apr. 1895. g
Ns 182, par 1900 kr. rbļ.; b) 9. novembiī
1899. g. ar N° 758 par 300 kr. rbļ. un

c) 25. apr. 1909. g. ar _Ns 198 _ par
3000 kr. rbļ., kuras ir cedētas pirmā un
otrā Arturam Eduarda d. Hagenam un
trešā Kārlim Jēkaba d. Ozoliņam par
labu un pkt. ,b" un ,c' minētās obli-
gācijas pievestie Hagens un Ozoliņš ir
cedējuši blanko.

Rīgā 1925. g. 5. martā.
Priekšsēd. v. A. B1 u me n t a 1 s.

23792 Sekretārs A. Kalve.

fi

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
caurskatījusi savā 1925. g. 24. februāra
atklāta tiesas sēde lietu par Alfrēda
Andreja d. Mangula atzīšanu par maksāt
nespējīgu parādnieku nolēma: apstip-
rināt maksāt nespējīga parādnieka Alfrēda
Mangula kreditoru pilnas sapulces 1925.g.
28. janvāra lēmumu par Alfrēda Mangula
maksāt nespējības atzīšanu par neuz-
manīgu un nodot lietu prokuroram dēļ
talaka virziena; 2) par min. konkursa
izbeigšanu izdarīt sludinājumu tirdzn. ties.
lik. 532. p. piezīme paredzētā kārtībā.

Ns 4 /25.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24(15(1 Sokrotorc A V.t„„

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 10. februārī
izklausīja Bēra (Bernharda) Izraēla d.
Steinberga lūgumu deļ hipotekarisko
parādu dzēšanas un nolēma: I. atzīt
par iznīcinātām: 1) obligāciju par 7500 r.,
apstiprinātu 29. aprilī 1896. g. ar Ns 579

uz nekustamu īpašumu Rīgas pilsēta,
V. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ns 100, izdotu no Oskara Ādolfa d.
Brigera par labu Vilhelmam Ādolfa d.
Brigeram, kura pārgājusi uz Augustu
Evertu; 2) obligāciju par 4500 rbļ., ap-
stiprinātu 5. aprilī 18«9. g. ar Ns 765 uz
to pašu nekustamo īpašumu izdotu no
tā paša Oskara Briger par labu Augustei
Valentina m. Everts; 3) obligāciju par
100,000 rbļ., apstiprinātu 4. februārī
1908. g. ar Nš 159 uz to pašu nekustamo
īpašumu, izdotu no Bēra (Bernharda)
Izraēla d. Steinberga par labu Andrejam
Kārļa d. Germanam, kas viņu ir cedējis
blanko; 4) par 100,100 rbļ., apstiprinātu
5. augustā 1914. g. ar Ne 1830 uz to
pašu nekustamu īpašumu, izdotu no tā
paša Bēra Steinberga par labu Feodoram
Daniela d. Cimmermanim, kas viņu ir
cedējis blanko; 5) obligāciju par

blanko; 9) obligāciju par 3000 rbļ. ap-
stiprinātu 11. oktobrī 1899. g. ar Ns 2257
uz to pašu nekustamu īpašumu Kārlim
Heinricha d. Balkam par labu, kas viņu
ir cedējis blanko; 10) obligāciju par
2000 rbļ., apstiprinātu 15. aprilī 1903. g.
ar_ Ns480, uz to pašu nekustamo Īpašumu
Kārlim Heinricha d Balkam par labu;
11) obligāciju par 4000 rbļ., apstiprinātu
11. maijā 1912. g. ar Ns 1437 uz to
pašu nekustamo īpašumu Andreja Brun-
tala mantojuma masai par labu; 12) obli-
gācijas par 2000 rbļ. apstiprinātu
11. maijā 1912. g. ar Ne 1457 uz to
pašu nekustamo īpašumu Andreja Brun-
tala mantojuma, masai par labu; 13) obli-
gāciju par 30u0 rbļ., apstiprinātu 11. maijā
1912. g. ar Ne 1458 uz to pašu nekustamo
īpašumu Andreja Bruntala mantojuma
masai par labu; 15)_ obligāciju par
100,000 rbļ. apstiprinātu 5. augustā
1914. g. ar Ns 1831 uz to pašunekustamo
īpašumu Feodoram Daniela d. Cimmer-
manim par labu, kas viņu ir cedējis
blanko.

Rīgā, 1925. g. 7. martā. Ns 875
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24046 Sekretārs A. Kalve.

100,000 rbļ. apstiprinātu 7. augustā
1914. g. ar Ns 1853 uz to pašu nekust ,
īpašumu, izdotu no ta paša Bēra Stein-
berga par labu Feodoram Daniela d.
Cimmermanim, kas viņu ir cedējis blanko;
6) obligācija par 3000 rbļ. apstiprinātu
23. februārī 1912. g. ar Nš 606 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsēta, II. hip.
iec. ar zemes grāmatu reģ. Ns 1499, iz-
dotu no tā paša Bernharda Steinberga
par labu VilhelmamVilhelma d. Griningam;
1) obligācija par 50,000 rbļ. apstiprināta
12. augustā 1914. g. ar Ne 1875 uz to
pašu nekustamo īpašumu, izdotu no ta
paša Bernharda Steinberga par labu
Feodoram Daniela d. Cimmermanim, kas
viņu ir cedējis blanko; 8) obligācija par
1500 rbļ., apstiprinātu 3. septembrī
1«96. g. ar Ne _1242 uz nekustamu īpašumu
Rīgas pilsēta, V. hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ns 206, Kārlim Tena d.
Bošvechteram par labu, kūja pārgājusi
uz Ivanu Andreja d. Cukaini, kā blanko-
cesionaru, kas viņu ir cedējis atkal

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g
6. janvārī Lizuma pag.mir. .GužiluNs6S'
maj. īpašn. Pētera Kārļa d. K a 1v ī t a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ai
to, tiesības kā mantiniekiem, Iega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
* t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
II sludinājuma iespiešanas dienas . Vaid
Vēstnesi. *

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

Rīga, 1925. g. 7. martā. L Ns 2090
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24023 Sekretārs A. K a 1 v e.
Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
14. maijāSalaspils pag. .Ķipu* mājās
miruša_ Jāņa Augusta d. St e i n e r ta
Ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, Iegatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t..
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī.*

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

Rīgā, 1925. g. 7. martā. L Nš 2269
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24024 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
19. oktobrī Cesvaines muižā mir. jaun-
saimnieka Pētera Pētefa d. T i r z i ņ a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, Iegatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t,
pieteikt šīs tiesības, minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī. *

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

Rīgā, 1925. g. 11. martā LNŠ2045
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24324 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1918. g.
9. janvārī Ļaudonas pagastā mirušā
.Kepše Ns 14" mājas īpašnieka Kāiļa
Peteja d. Aulaciema (Auliciema)
atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, Iegatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
ai ē n e šu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.*

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

Rīgā, 1925. g. 11. martā. L Ns 2441

Priekšsēd. v. A. Veidners.
24325 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p pamata paziņo, ka pēc 1925g.
29. janvārī Nītaures pag. „Pūriņu" mājas
mirušā Eduarda Jēkaba dēla Skuja
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar
to, tiesības kā mantiniekiem, Iega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
*. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*'

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

Rīgā, 1925. g. 11. martā. L Ns 2477
Priekšsēdtaja v. A. Veidners.

24326 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Eižens Gustava d. Frey
un Edit Eduarda m. Frey, dzim. Hess,
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra R. Voigta 16 februārī
1925. g. reģistra Nš 1840, ar kūju viņi
attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ii
atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 3. martā 1925. g. L. Ne 2375
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23773 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Oskars Heinricha d.J e ge r s
un Marija Nikolaja m. Jeger, dzim
Sepeļeva, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra E. Trautsolta
21. februārī 1925. g., reģistra f* 1133, ar
kuj-u viņi, attiecība uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
un turpm. p.p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 10.martā 1925. g. L. Ns 2431
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24339 Sekretārs A. Kalve.
3

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

Rīgā, 7.maitā 1925. g. Nš431867/924
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

24052 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgiDaitios. 4. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Paraskevas
Filipa m. Grevenitc, dzim. Kļenova,
lūgumu viņas prasības lietā pret Georgu-
Aleksandri-Teodoru Jevgeņija d. Gre-
nevijc par laulības šķiršanu, uzaicina
pedejo, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti laulības un bērna
dzimšanas apliecības līdz ar norakstiem.

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

Rīgā, 11. martā 1925. g. Ns 431955/983
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

24306 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301,
309. un 311. p. p. pamata, uz Kārļa-
Fiidricha Erasta d. Stārka lūgumu
viņa prasības lietā pret Annu Peteja
m. Stark, dzim. Goše, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kūjas dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

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

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

Rīgā, 9.maitā 1925. g. Ns 431900 958
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

24056 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Magdalēnas
Jura m. Katinovskas, dzim. Vaivod,
lūgumu viņas prasības lietā pret Pēteri
Miķeļad Kalinovsku par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kufa dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un apliecība par prasītajās mazturību.

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

Rīgā, 11. martā 1925.g. Ns431949 532
Priekšsēd. b. E g 1ī t s.

24309 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 18. jebruarī 1925. g.
Alfrēda Vladimira d. S ē 1 prasības lietā
pret Cecīliju Romāna m. Sēl, dzim. Mar-
golis, par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
3. martā 1918. g. starp prasītāju Alfrēdu
Vladimira d. Sēl un atbildētāju Ceciliju
Romāna m. Sēl, dzim Margolis, šo sprie-
dumu, izsludināt .Vaid. Vēstn."

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

Rīgā, 11.martā 1925. g. Ns431953/170
Priekšsēd. b. E g 1ī t s.

24305 Sekretāra v. Stūre.

kas noslēgta Stakenbergu narpbti
draudzes baznicā. 1920. g. 22 sent g0
starp Jāni Adamsonu un Albini Ari"'son, dzim. Anderson, piešķirt Dra i^'
pirmslaulibasuzvardu .Anderson" ,ai

Ja atbildētājs civ. proc. lik 728 75,
un 748. p. p. paredzētā laikā neiešu 5tiesai atsauksmi vai pārsūdzību 71spriedums stāsies likumīgā spēkā '

Rīgā, 13.martā 1925.g. Ns432030/524
Priekšsēdētāja b. E 91; ( .

24647 Sekretāra y, ļ^lj
Rīga» apgabaltiesas 4. cvUoļj*
uz civ. proc. lik. 293., 295., 2sg 3m

'>
309 311. p.p. pamata uz Stinas indrik»'
m. Plauks, dzim. Purgail C2
viņas prasības lieta pret Zamueli Mik?
d

^
Plauks, par laulības šķiršanu, uzaSpedejo, kura dzīves vieta prasītājam Z

zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu |jZ
no šī sludinājuma publicēšanas diena.

Pie lūguma pieliktas laulības apliecīh,
pilnvara un apliecība par atbildētājabezvēsts prombūtni līdz ar norakstiem

Ja atbildētājs noliktā laikā neierādīsit
personīgi vai caur pilnvarnieku , tiks nn.likta tiesas sēde lietas klausīšanai »bmuguriski.

Rīgā, 11. ma tā 1925.g. Nš 431954/449
Priekšsēdei, b. E glīts

24307 Sekretāra v. Stūre

Rīgas apgabalt.reģistrac.noda|a
uz civ proc. lik. 1460.n p>
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februāra
lēmumu reģistrēta koop'_rati va sabie-drība zem nosaukuma: .Ērģemes pien-
saimnieku sabiedrība", ar valdes sēdekli
Ērģemes paga'tā.

Nodaļas pārzinis Eglīts
2457t) Sekretārs Fridrichsons!

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļā
uz civ. proc. lik. 1460'. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g 4. februāra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: .Kosas pien-
saimnieku sabiedrība .Spars*, ar valdes
sēdekli Kosas pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24571 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.noda|a
paziņo, ka_ ar viņas 1925. g. 11. februāra
lēmumu pārreģistrēti .Latvijas enkurnieku
darbu kooperatīvs" biedru pilnā sapulcē
21. decembrī 1924. g. pieņemtie grozitie
statūtu §§ 30, 43, 48 un 68.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24564 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. febr.
lēmumu pārreģistrēti .Straupes biškopī-
bas biedrības" biedrības biedru pilnā
sapulcē 23. novembrī 1924, g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24566 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. noda|a
paziņo, ka ar viņas 19i5. g. ll.februar»
lēmumu pārreģistrēti biedrības .Latvijas
bērnu palīdzības savienība" biedru p'uri
sapulcē, 29 decembri 1924. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis Eg līts.
24:65 Sekretārs Fridrichsons ^
Rigas apgabalt. reģistrac.noda|a
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
4. februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība : . Pārdaugavas mūzikas
biedrība .Corda,* ar valdes sēdekli Rīga.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
24552 Sekretārs F r i d r i cjļjjnļļ,

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p- PJ'
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g-

11. februāra lēmumu reģistrēta bez-

peļņas biedrību savienību: .Latvijas m»

īrnieka biedrība," ar valdes sedenn
Rīga.

Nodaļas pārzinis Egl'15-
24557 Sekretārs Fridrichsons..

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodala
uz Likuma _ par biedrībām, savienība»
un politiskam organizācijām 17- P- V
mata paziņo, ka ar viņas ļ": »
11. februāra lēmumu reģistrēta ņ»
peļņas biedrība: .Rigas ebreju »

darības biedrība* (dibināta no baltKne

ebrejiem), ar valdes sēdekli Rīga-

Nodaļas pārzinis Eg līts-

22558 SekretarsJ^£ļchso£t-

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļ»
uz Likuma par biedrībām , fven'V
un politiskam organizācijām »'P j- V
mata paziņo, ka ar viņas ļ^jJ
28. janvāra lēmumu reģistrēta
peļņas biedrība: .Ebreju skoM \ ^šanas biedrība .Cheder Msukon,

valdes sēdekli Rīga.
Nodaļas pārzinis Eg l1 ' '

24560 Sekretārs Fj2j ijjfJLl£^>

Rīgas apgabalU^rac.noda|»

paziņo, ka ar viņas 1925. g. H- ļ'jveIsi-
lemumu pārreģistrēta .Latvijas un

^sitates studentu-virsnieku biedru?»
^nosaukuma ; .Korporācija Terveti ļļļ5

jauna nosaukuma; .Latvijas univei ,

studentu biedrība .Korporācija ie v 5
kā ari reģistrēti biedrības b'ear" Ltie
sapulcē 21. oktobrī 1924.g-P''grozītie statūti. . c a]\\$.

Nodaļas pārzinis tg>
24551 Sekretārs Fridricrisu

Rīgas apgabalt. 4. civimodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 25. februārī 1925. g.,
Alb nes Jāņa m. Adamson , dzim. An-
derson, prasības lieta pret Janl Eduarda
dēlu Adamso m, par laulības šķiršanu,
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,

f Tiesu sludinājumi.
Rīg. apgabalt 3.civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, kāpēc 1915.g 25.februāri
Mellužos mirušā Anša Jēkaba d. Kron-
berga ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakara ai
to, tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditor. un 1.1., pieteikt
līs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 11. martā 1925. g. L.Ns 1585

Priekšsēd. v. A Veidners.
24328 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1916. g.
21. jūnija kauja kritušā AndrejaMatveja d.
L a_ r i k o v a ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības ka mantiniekiem,
Iegatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī.'

Ja minētas personas savas tiesības
augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925. g. 3. martā. L Ns 1802
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

23768 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē _ 1925. g. 10. martā
izklausīja Marijas Ber lūgumu dēļ aiz-
gādniecības iecelšanas par bezvēsts
prombūtnē esošā Nikolaja Pētefa d. Bēra
mantu un nolēma: par bezvēsts
esošā Nikolaja Pētefa d. Bēra mantu
iecelt aizgādniecību, par ko paziņot
Cēsu pilsētas bāriņu tiesai.

Rigā, 1925. g. 11. martā. N° 2435
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24323 sekretārs A. Kalve

^īgas apgabaltiesas . civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 24. martā 1925. g.,
minētas nodaļas atklātā tiesas sēdē

nolasīs 1924.] g. 12. novembrī mirušā
Sarkan _pag., _ ,Lejas-Buliņu* mājas īpaš-
nieka Jāņa Jāņa d. Leitana testamentu.

Rīgā, 13. martā 1925. g. L.Ns 2609
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24646 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 24. martā 1925. g-^
minētas nodaļas atklāta tiesas sēde
attaisīs un nolasīs 1924. g. 31. oktobrī
mirušas Valtenbergu pagastā, ,Vec-
Kalnmač" mājas līdzīpašnieces atraitnes
Lienes Indriķa m. Dukur, dzim. Bullis,
testamentu.

Rīgā, 13. martā 1925. g. L Ns 2259
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24645 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 11. februārī 1925.g.
Elizabetes Kazimiram. Micevič, dzim.
Kņežikevič, prasības lietā pret Staņislavu
Antona d. Miceviču par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda : šķirt laulību, kas
noslēgta Rīgā, katoļu Sāpju Dievmātes
draudzē 1902. g. 3. februārī starp Staņi-
slavu Miceviču un Elizabeti Misevič,
dzim. Kņežikevič, piešķirot prasītājai
prāvnieku meitu Annu, dzim. 1905. g.
5. februārī, audzināšailidz viņas piln-
gadībai, uzliekot atbildētājam, par labu
prasītājai, piecpadsmit (15) Ls tiesas un
trīspadsmit (13.14) Ls lietas vešanas
izdevumus.



Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 19. februāra 1925. g.

lēmumu, uz Lauksaimnieku central-
bankas Jelgavas nodaļas lūguma un civ.

proc. lik. 2083., 2087. p. un sek. p. p.
pam?ta, uzaici.ia obligāciju turētājus,
kūres izdotas:

A. 1) par 2000 rbļ. uz Mārtiņa Indriķa
dēla Leviča vārdu un 2) par 1000 rbļ.
uz Jelgavas lauksaimniecības biedrības
krāj - aizdevu sabiedrības vārdu un
1) 30. maijā 1609^.

un 2) 3.
septembrī

1912. g. nostiprinātas uz Fricim Jufa d.
Neimonim piede'ošo nekustamo īpašumu
Kuldīgas apr., Zvardes pag .Ezemnek*
vai „Eseniek* māju zem zemesgrāmatu
reģ. Ns 920;

B. par 1000 rbļ. uz Jelgavas lauksaim-
niecības biedribas krāj-aizdevu sabiedrī-
bas vārdu un 6. martā 1907. g. nostipri-
nātas uz Jēkabam Viļā d. Kārklim pie-
derošo nekustamo īpašumu Kuldīgas
apr., Žv«rdes pag, „Kauķe Ns 29" māju
zem zeme grām. reģ. Nš'3*>95;

C. II par zljOO rbļ. uz Ernesta Miķeļa
dēla Turka vārdu un 2) par 100(1 rbļ.,
uz_ Jelgavas la-ksaimniecibas biedrības
krāj - aizdevu sabiedrības vārdu un
1) 30. aprīli 1909. g. un 2) 31 maijā
1910. g. nostiprinātas uz Fricim Pētefa
dēlam Cemam piederošo Kuldīgas apr.,
Kursišu pag, .Grieten Ns 30" māju zem
zemesgrām. rtg. Ns 4177;

D par ) 20u rbļ uz Jelgavas lauk-
saimniecības biedrības krāj aizdevu sa-
biedrības vardu un 21. decembiī 1906.g.
nostiprināms uz Jānim Jēkaba dēlam
Vilemsonam piede ošo Kuldīgas apr.,
Saldus pag., .Odziņu Ns 43* māju zem
zemesgiam. leģ. Ns 2881;

E. par 4000 rbļ. uz Jāņa Kriša dēla
Zukovska vārdu un 11. maijā 1912. g
nostiprinātas uz Indriķim Jāņa dēlam
Strautmanam piedējošo Kuldīgas ap:,
Žvardespag., „Lorenc Ns 63' māju zem
zemesgrām. reģ. Ns 3867;

F. par 100i» rbļ. uz Anša Andža d.
Bergholca vardu un 4. decembri 191-i g.
nos iprinātas uz Jēkabam Jāņa d. Bur-
meisteram piederošo Kuldīgas apr. un
pagastā, .Č'orkste Ns 8)- māju zem
zemesgrām. reģ. Ns 4312;

G. par 1000 rbļ. uz Jēkaba Marta d
Kiieviņa vardu un 8. decembrī 1911. g.
nostiprinātas uz Ilzei, Indriķa m. Cers
piederošo Kuldīgas apr., Lutriņu pag.,
zemes gabalu „Podekaln Ns II" ztm
zeme-grām. reģ. Ns 5237;

H. par 3000 rbļ uz Ernesta Jāņa d.
Vinastabsa vardu un 13. oktobrī 19ll.g
nostiprinātas uz Ernestam Miķeļa dēlam
Turkam piederošo Kuldīgas apr, Kursīšu
pag. .Leibe Ns 92" māju zem zemes-
grāmatu reģ. N? 5175;

1. par 1000 rbl. uz Kriša Malīsa dēla
Zavicka vārdu un 10. aprili 1910. g. no-
stiprinātas uz Krišam Matisa dēlam
Zavickam piederošo Kuldīgas apr.,
Lufrņu pag., „Kliper Nš 1" māju zem
zemesgrām. reģ. Nš 4455;

K. par 3C00 rbļ., uz Anša Jēkaba d
Kiršteina vardu un 3. aprilī 1910. g., no-
stiprinātas uz Kārlim Jāņa d. Zāklam
piederošo Kuldigas apr., Lutriņ pagastā,
.Kļaviņ Ns <t7" māju ar zemesgrāmatu
leģ. Ns 4435;

L. par 800 rbļ., uz Jelgavas lauk-
saimniecības kraj-aizdevu sabiedrības
vārdu un 21. februārī 1907. g. nostip-
īinātas »z Jēkabam Evarda d. Runcim
piederošo Kuldīgas apr., Saldus pag.
zemesgabalu .Jaunzem Ns 75" ar zemes-
giamatu reģ. Ns 3416;

_M. par 2000 rbļ., uz Miķeļa Friča d.
Karkliņa vardu un 15. decembrī 1910. g.
nostiprinātas uz Miķelim Friča d. Las-
manam piederošo Kuldīgas apr., Saldus
pag., .Gubba Ns 16" māja ar zemesgr.
reģ. Ns 3395;

N. par 500 rbļ., uz Saldus krāj-aizdevu
kases vārdu un 12. decembri 1909 g,
nostiprinātas uz Kristapam Kristapa d.
Zīle piederošo Kuldigas apr., Kursišu
pa^., .Abrup Ns 45" māju ar zemesgr.
reģ. Ns 2712; un

O. par 4000 rbļ, uz Pāvila Kārļa d
Kundziņa vardu un 11. maijā 1905. g
nostiprinātas uz Miķelim Andreja d.
Gobiņam, Kārlim Jēkaba d. Pauļukam
un Jānim Jāņa d. Biseniekam piederošo
Ventspils apr., Sarkanmuižaspag., zemes
gabalu ar zemesgr. reģ. Ns 2273, —
sešu mēnešu laiKā, skai ot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī", iesniegt t esai augšminētās
obligācijas, vai paziņot par savām tie-
sībāmuz tām obligācijām, pretējā ga-
dijienā, pec sludinājuma termiņa note-
cēšanas, obligācijas tiks atzitas kā no-
zaudētas, par iznīcinātām un lūdzējai
Lauksaimnieku centralbankas Jelgavas
nodaļai, tiks atļauts lūgt zemesgrāmatu
nodaļu izsniegt viņai nozaudēto obligā-
ciju vietā viņu norakstus ar oriģināl-
dokumentu spēku un nozīmi.

Liapaja, 27. febiuaiī 1925. g. Ns926/24

Piiekšsēdēt'ja b. V. B i en e n s t a m s.
23471 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabali 1. clvilnottolo
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata uz Jāzepa
Kazimira d. Vorslava lūgumu, viņa
prasības lietā pret Barbaru Staņislava m
V o r s 1a v u , dzimusi Uzoliņu pai
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kufas
dzīves 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 norakstu.

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

Daugavp., 1925.g.6. martā CLNs470p/25
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

24068 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales ppgaUalt. 1. clvilnodala
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata Elviras Franča
m. Jemeljanovas prasības lietā
pret Miķeli Miķeļa d. Jemeljanovu par
laulības šķiršanu, uzaicina Miķeli Mi-
ķeļa d.Jemeljanovu, kufa dzīves vieta pra-
sitajai nav zināma, četru mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī," ie-
rasties šai tiesā saņemt norakstus no
prasītāju iesūdzibas raksta un pie-
likumiem un uzdot savu dzīves vietu
Daugavpilī.

Ja min. laikā aicināmā neieradisies,
lietu noliks klausīšanai un izspriedis
bez viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietas Daugavpili neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un visus
pārējos papirus atstās tiesas kanclejā.

Daugavp., 1925. g. 7. martā LN°473p/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

24069 Sekr J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. Modāla
ar .šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. g. 8 jūnijā Daugavpils apr.,
Kapiņu pag. piederīgā Augusta Vinca d.
L i v d a n a piivattestaments, ar kufu
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Paviļam Vinca d. un Ievai
Staņislava m Livdaniem ar apgabaltiesas
1925. g. 16. janvafa lēmumu apstipri-
nāts un izdots mantiniekam Pāvilam
Vinca d. Livdanam.

Daugavp.,28. febr. 1925. g. LNšl29a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

23630 Sekretārs J. K a n g u r s.

Latgales apgabaltiesas I. ciiiodala
ar so paziņo vispārībai, ka mir. 1923. g.
30. oktobri Daugavpils apriņķa, Mež-
muižas pag. piederīgā Jāņa Pētefa d.
Kalniņa privattestaments, ar kufu
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Alvinai Un Zelmai Jāņu m.
Kalniņam ar apgabaltiesas 1924. g,
22. decembfa lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniecēm Alvinai un Zelmai
Kalniņam.

Daugavp., 7. martā 1925 g. LNs989a'24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

24071 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales zemes grām.atjaon. komisija
uz Antona Ādama Konstantīna dēla
S u r v i 11 o lūgumu par nekustamas
mantas sastāvošas no zemes gabala,
zem nosaukuma «ferma Voronovo",
platībā pēc nostiprinājuma akta 121,26 de-
setīnas, bet pēc ieķīlāšanas apliecības

23,52 desetīnas vairāk vai mazāk at-
rodošos Rēzeknes apriņķa, (Ozolmuižas)
pagastā, no kura īpašuma viņam ir tiesī-
bas tikai uz 100 ha, kā neatsavināmo daļu,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kufām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesnifgt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laika no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekatisku apgfūtinā-
jnmu tiesībām.

Daugavpilī, 10.martāl925. g. Ns3187
Komisijas priekšsēdētājs

aogabaltiesas vec. notārs E. Hellviebs.
24629 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes gram.atjaoD.komisija
ņs Gabriela Justina dēla un Teklas
Ādama meitas Z a r a n u un Marija?
Pētera meitas P a s t o r, paši savā
vārdā un Marijas Pasto.s — kā mazga-
dīgā Pāvela Bēnuļa d. Pastor dabīgās
aizbildnes lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Vārkavas muižas ar ol-
varkiem: Močani, Zībergovo, Rožanovo,
Ksaverinovo, Timanovo, Michalovo un
^euttovo izdalītā zemes gabala zem
nosaukuma .Zelčanovka", platībā 41 des.
vairāk vai mazāk, divos gabalos, atro-
došos Daugavpils apr, Rudzātu pag.,
kuļu īpašumu viņi mantojuši no Bērtuļa
Sīmaņa d. Pastora, ievešanu zemes
grāmatu reģistri,— uzaicina visas persc-
nas, kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai pai
to paziņojumu četru mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesība.»
skaitīsies par iznicinātām un minētie
lūdzēju mantojuma devējs Bērtulis Si-
maņa d. Pastors un pēc tam ari viņi
paši, lūdzēji, var tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri, par norādītās
nekustamās mantas īpašniekiem bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošana» _ un utpoteteausku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpili, 11. martā 1925 g. J* 3306
Komisijas priekšsēdētājs,

apgabalt. vec. not. E. H e 11v i c h s.
24525 Sekretārs A. Bergs.

Latgales apgabalties vecākais notārs
paziņo, ka pec 1924. gada 7. oktobrī
pie Rēzeknes notāra J. Ban^ava noslēgtā
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprināta
1925. g. 10. martā, lija Šmui'a d. R a -
b i n o v i č s ieguvis no Lavrentija Je-
kima d. Sinicina, par 8000 lati :m, dzimts-
lietošanas tiesības _ u? pilsētas grunts-
gabalu 670 kv. sāž. platībā ar ēkām
Rēzeknē, Ve:ā pilsēt's dali, Ugunsdzē-
sēja ielā ar pol. Ns 32/34.

Daugavpilī, 1925.g. 13 martā Ns 3449
Vec. notāra v. viņa pal. E. K r i ķ i s.

24550 Sekretāra palīgs J. S t r a d s.

Latgaļu aiganaltlesu ietākais notārs
paziņo, ka pec 1917. g. 11. decembrī
pie Daugavpils notāra V. Dovnaroviča
noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma,
apstiprināta 1925. g. 11. martā, Kse-
noionts Dmitrija d. F r o 1 o v s ieguvis
no Daniela Gustava d. Linamjagi, par
9500 kr. rbl. = 6333 rbl. 34 kap.,
Latv vai. = Ls 126,64, dzimtslietosanas
iesības uz pilsētas gruntsgaba u 131,/? d,

kv. saž. platībā ar ēkām, Daugavpilī,
111. pils. iecirkni, 1it. S II. kvartālā zem
Ns 6 1it. a, Raiņa (senāk Maiznieku)
ielā pol. Ns 115 ui Balvara ielā pol.
Nš 3.

Daugavpilī, 1925.g. 13. martā. Ns3451
Vecākā not. pal. E K r i ķ i s.

24649 Sekretāra pal. J. St r a d s.

Liepājas 3. iec. mierties.
uz sūdzētājas Liepājas lietaviešu sabied.
lūgumu un saskaņā ar savu lēmumu no
1925. g. 1. martā, uzaicina atbildētāju
Pēteri Heiningu četru mēnešu laikā,
skaitot no sludin. iesp. dienas .Vaid.
Vēstn.", paziņot miertiesnesim savu
dzīves vietu Liepājas pils., vai uzrādīt
tur iedzīvojošu personu, kuru viņš piln-
varo saņemt viņam no tiesas piesūtītus
rakstus Liepājas lietaviešu sabiedrības
prasības lietā par Ls 500. Dzīves vie-
tas nepaziņošanās vai pilnvarnieka ne-
uzdošanas gadījumā, pēc augšminētā
termiņā notecēšanas, visas pavēstes un
raksti uz Heininga vārdu šinī lietā, tiks
atstāti tiesas kanclejā un atbildētājs
nevarēs atrunāties ar nezināšanu par
šiem rakstiem un pavēstēm.

Liepājā, 1925. g. 5. martā. Ns 126
24152 Miertiesnesis Šiemans.

Rj<jasapgabalt. reģistrac. nodala

ka ar vinas 1925' S- n- febr.

Enomu pārreģistrēti Straupesjzglītības
Medrinas" biedru pilna sapulce 18. no-
vembrī 1 24. g. pieņemtie grozītie

statU " Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.

24559 Sekretārs Fridrichsons.

^^rjgabalt. reģistrac. nodaļa
„7im> ka ar viņas 1925. g. 11. febr.

ffmu pārreģistrēti Brantu jzglītības
hiedribas .Ausma" biedru pilna sapulce

30 novembrī 1924. g. pieņemtie grozītie

sta U ' Nodaļas pārzinis Eglīts.

24556 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodala
oaziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. februāra

lēmumu pārreģistrēta .Latvijas farma-

ceitu savieniba,' ka ari reģistrēti bie-
drības biedru pilna sapulce 11. janvārī
1925- g- pieņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.

24555 Secretars Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
oazirjo, ka ar viņas 1925. g. li. februāra
lēmumu pārreģistrēts .Latvijas auto-
mobiļu īpašnieku klubs" zem jauna no-
saukuma? : .Pirmā Latvijas automobiļu

biedrība (klubs)," kā ari reģistrēti bie-
dribas pilnā sapulce 16. jūnijā 1924. g.
pieņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24551 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. febr.
lēmumu pārreģistrēti .Vidrišu un ap-
kārtnes biškopībasbiedrības" biedru pilna
sapulcē 16 martā 19*4. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24553 Sekretārs F r i d r i c h s o'ns.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 293., 30L un 309». p.p.
pamata, uzaicina Jāni Jāņa dēli Mu-
zikantu, kufa dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas Lizetes
M u zi k a n t, dzim. Patatasov, iesū-
dzibas raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un_ uzdot savu
dzives vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja jeradīsies, bet savu
dzives vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pirus atstās .tiesas kanclejā,

Jelgavā, 9.martā 1925. g. L.Ns2,l/25
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

24398 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
szciv. piot. lik. IWS7„ 20U., 'itJU. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, ktm
būtu uz 4 iebruarī _ 1922 g., mirušās
Bauskas apriņķa, Bārbeles pag., ,S-1-
miņu" māju līdzīpašnieces Annas P o d-
niek, pec pirmās laulībis Repše, dzim.
Grašiņ, atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantin., legat., lideikom., kredit. u.
1 t, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma nodrukāšanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
pat spēku zaudējušām.

līgavā, 9. martā 1925. g. L. Ns 1222/25
Priekšsēdētāja v. Feldraans.

fw)7 SektMars K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
2079

V
n

PfOC- lik" 1967-> 2014- un
b5tu ' fP- Pamata uzaicina visus, kam
B auska ? maijl 1923- 8- mimšā
KaleiP . aprl v. Vecsaules pagasta,
P ūrin ņ

.Zemes 8abala īpašnieka Kriša
sībaa va" tat0 mantojumu kādas tie-
toni'iriP™

a1inifkiem - legatariem, lidei-
«V8s !^ krcditoriem u- * *•• P^teiki
mM,, <šai ,iesai seš" mēnešu
dienat no siudinājuma iespiešanas

P't'S,!"'^teiktas tiesības ieskatīs
j, _ dējušām.
eavā,9. martā 1925.g. L.J*12l9/25

24399 rr,ekšs fdētāja v. F e 1d m a n s.
*T ^ Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
«civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
ņ'*- P-P- pamata uzaicina visus, kam
«nu uz 5. decembrī 1918. g., mirušā
aisa apr., Ubagu zemes gabala Ns 34,

'Pasnieka Jura Fr.ča dēla Aisberga8«taw mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem , legatariem, fideikomi-«non kreditoriem u. t. t., pieteikt
takā' ? aS šai tiesai sešu mēnešu
dl ; S[8itot no sludinājuma iespiešanas

Jermiņā nepieteiktas tiesības ieskatīsf« speķu zaudējušām.
Je'gavā, 9. martā 1925. g. L. Ns 1200/25

241P» Priekšsēd. v. Feldmans.
-21» Sekretārs K P u s s s r s

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. pioc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam
ūutu uz 24. novembrī 1913. g., Auru
pagasta mirušā Friča Jāņa U 1 r i c h -
t e r a_ atstato mantojumu kādas tiesī-
bas ka mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma nodrukā-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 9. marta 1925. g. L.N»1221/25
Priekšsēdēt. v. Feldmans.

24402 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. ur
2079. p p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 22\ septembrī 1924. g., Jēkab-
pilī mirušā Jāņa Liepiņa at-

*stāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, lideikomisa-
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, 9. martā 1925 g. L.Ns 1235/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

24405 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 12. novembrī 1921. g., Llpes-
grīvas pagasta, Talsu apriņķa, miruša
Didriķa Smilga (Bukoga) Vaisutna
mazmāju īpašnieka atstāto manto
jumu 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, 2?. febr. 1925.g. L.Jsfšl 194|25
Priekšsēdēt. v. Feldmans.

24404 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 8. jūnijā 1924. g., Ilūkstes apr.,
Salonajas pagastā, mirušā Nemnona Jāņa
dēla Lavrecka a stāto manto-
jumu 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 ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 9. martā 1925. g. L.Nsl 111/25
Priekšsēdēt. v. Feldmans.

24403 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa »
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
7079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1. septembrī 1915. g., miruša
Ilūkstes apr., Deramos pag, Konova-
lišku Ns 3 māju īpaašnieka Ādama
Donata dēla Malachovska at-
stāto mantojumu kādas tiesī" as 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.

JeĪgavā, 9. martā 1925. g. L.Ns969/25
Priekšsēdēt. v. Feldmans.

24406 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļs
dara vispārībai zināmu, ka reģistrētā
30. aprilī 1923. g., apgabaltiesā .Baldo-
nes sēravotu labierīcības biedrība% kura
uzrādīta .Valdības Vēstneša" ša gada
19. numurā, pēc minetasbiedribas ziņo-
juma zem N» 26, noša gada 7. Iebr.
nav likvidēta, bet tāda darbojas jo-
projām, bet ir gan likvidēta ar tādu
pašu nosaukumu biedrība, kufa bijusi
nodibināta un darbojuses uz plmskara
reģistrēto statūtu pamata, kādēļ iespie-
stais .Valdības Vēstneša' ša gada
19. numurā sludinājums attiecas uz šo

pēdējo biedrību.
Jelgavā, 25. febr. 1925. gadā.

Reģ. nod. pārz. J. Skudre.
23479 Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

.atgalēs apgabaltiesas I. awv
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1923. g. 13. aprilī Ludzas apr., Micha-
lovas pag., piederīga Franča Jāzepa d.
Nenlani privattestaments, ar kufu te-
statora kustama un nekustama manta
novēlēta Stepanam Jufa d. un Elizabe-
tei Neulaniem ar _ apgabaltiesas 1924. g.
22. decembfa lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniekam Stepanam Jura d.
Neulanam

Daiigavp., 27. Iebr. 1925.g. LN»245a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

23628 Sekretārs .1. Kangurs.

Prlekules-vaiņodas iec. mierties,
saskaņa ar savu lēmumu no š. g.
5. marta, un pamatodamies uz krim.
proc. lik. 71 un 846.-848. p.p.

meklē:
Tomu Jāņa d. L e i ņ a , 58 g. vecu,
latgalieti, katoļticīgu, pied. pie Rēzeknes
apr. Kaunatu pag., agrāk iedzīvojis
Vaiņodā, Andersona ķieģelnicā, pēc no-
darbošanās strādnieks, apvainots pēc
sod. lik.286. p. tkrim. akts Ns 290—24. g.)

Katram, kam zināmā minētas personas
dzīves vieta, bez kavēšanās jāziņo par
to Priekules-Vaiņodes iec. miertiesne-
sim, vai tuvākai pol. iestādei.

Vaiņodē, 1925. g. 5. martā Ns 290
Miertiesneša v. i. J. G e r t ma n s.

23911 Seketara v i. J. Piznos.

Talsu iec. miertiesnes s
uz civ. proc. lik. 2011., 2012., 2014. un
2019. pantu pamata paziņo, ka pec
7. novembrī 1924. g. mirušā Jāņa
Strodacha (pēc baznīcas grāmat.
Kromāla) ir atklājies mantojums un uz-
aicina visus, kuriem ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to tiesības, kā man-
tiniekiem, legatorijiem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētām miertiesnesim viņa kamerā,
Talsos, Rigas ielā Ns Ns 2, s e š u
m ē n e š u laikā, skaitot no šīs sludin.
dienas, ar piedraudi, ka noteiktā laikā
nepieteikušies tiks ieskatīti kā savas
tiesības zaudējuši.

Talsos, 2. martā 1925. g. Ns 127
23910 Miertiesnesis (paraksts.)

Ventspils 2. iec. mierties.
meklē Olgu Ernesta m. F e r s t e r i,
apv. uz sodu lik. 581 p. 1. d. Pazīmes:
22 g. veca, luterticīga, pied pie Vents-
pils apr. Užavas pag., liela auguma,
tukla, tumšiem matiem un acīm.

Visām iestādēm un personām, kuram
zināma Fersteres uzturēšanās vieta, jā-
spef attiecīgi soļi viņas apcietināšanai
un nogādāšanai miertiesneša rīcībā, kā
ari jāgādā par Fersteres mantas pār-
ņemšanu savā glabāšanā līdz. tiesas
spriedumam.

Ventspilī, 28. febr. 1925. g. Ns 4 12/25
23420 Miertiesnesis (paraksts.)

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. iec. mierties.
kufa kanclejā atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sej. 1. d. 1239. p., sa-
skaņa ar savu lēmumu 4. martā
1925. g. uzaicina 1916. g. 8. augustā
mir. Saļimona Viktora d. Cviļichovska
un 1924. g. 25. oktobri Apolonijas
Ādama m. Cviļichovskas mantiniekus,
pieteikt savas_ mantošanas tiesī-
bas augšā minētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstāto kustamo un nekustamo
mantību atrodošos Rēzeknes apriņķī,
Varakļānu pagastā, Pusču sādžā,
sešu mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

Pēc šī termiņa notecēšanas, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

5. martā 1925. g. Ns 851
23914 Miertiesnesis J. Berķis.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. ur.
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 26. jūnija 1923. g., Rīgā mirušā
Vānes pagasta .Skuju' un „Mudu" māju
īpašnieka Kārļa S t r a u s s a atstāto
mantojumu kādas tiesibas kā manti-
niekiem, legatar., iideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no_sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 9. martā 1925. g. L.NŠ1214/25
Priekšsēd. v. Feldmans.

24401 Sekretārs K. Pussars

līgavas apgabaltiesa,
I" W°'- 1967., 2011., 2014
kam būtu i,o Pamata uzaicina visus,
?- Rnnrt, i 'lanvar' 1912- g-, Bauskas
k,ba dēl» c pa §astā ' mirušā Jua Jē-
!> kārt. eces atstāto manto-
S. lenrt.!- tiesibas kā mantinie-
Nem f™«n. fideikomisariem, kredi-
? uesai Ji P'eteikt savas tiesības
v^āiurnau ?,nešu laJkā. skaitot no
Ve»tneaī. '«Plēšanas dienas .Valdības

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 9. martā 1925. g. L.Nel266 25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

244C0 Sekretārs K. "ussurs.



Latgales apgabaltiesas,
Ludzas mir. z. Iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.

un cjv. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925. g. 28. februafa
lēmumu uzaicina mir. Klavdijas Arte-
mija m Stroganovas, dz. Romanovas
mantin pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz neL atstāto mantojumu _ sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesi.*

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Turčinovā, 1925. g. 5. marta. Nsl067
23913 Miertiesneša v. i. V. Šlez i ņš.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes anr. 4. iec. miert'esn
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 26. febr.
lēmumu, uzaicina 1919. g. 14. augusta
mirušā Vladimira Nikolaja d. Frenceļa
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamera Viļānos,
uz Duļinovas folvarku, platība 100 ha
ar visām ganībām un pļavām un
saimniecības ēkām, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludin. iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas, ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
23282 Miertiesnesis D u k a ļ s k i s.

Daugavpils apr. 5 iec me-tiesn
Preiļos, pamatodamies uz civ. lik X. sēj
1239. p. un civ. proc. 1401. p., uzaicina
17. oktobrī 1920. g. mirušā Jezupa Jara
dēla Vaivoda un 1. jūlijā 1914. g.
mirušā Aloiza Jezupa d. V aivoda man-
tiniekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz atst to no mirušiem Var<covas
pag. Solo viens, un Preiļu pag., Dam-
bišu sādžā kustamu un nekust. īpašumu
augšminētam miertiesnesim sešu mēnešu
laiKā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesi".
23917 Miertiesnesis Skromans. .

Latgales apgabal ies <s
Rēzeknes apr. 5. ec. miert..
kufa kanclejā atrodas Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un dv. lik. X sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņa ar savu 1925. gada 4. marta lē-
mumu uzaicina 192 . g. 31. janvārī mir.
Pētefa Jezupa d. P u z a k a mantiniek.,
pieteikt savas mantošanas tiesības augšā
minētam miertiesnesim uz nelaiķa at-
sieto nekustamu mantojumu, atrodošos
Varakļānu pagastā, Ormušku c, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šīs publikācijas
iespiešanas dienas „Vald. Vēstnesī "
Pēc šā termiņa notecēšanas nekādas
prasibas vairs netiks pieņemtas.

1925. g. 4 martā. Ns 84 t.
23915 Miertiesnesis J. B e r ķ i s.

Latgales apgabaltiesas
DaDirpllsarlļ|a7.leclik|ianiiertl«iieii$.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu š. g. 28. febr. lēmumu,

paziņo, ka pēc 1922. g. _ 5. jūlija
P. S. R. S., Simferopoles pilsēta, miruša
Aleksandra Zizka Šmoila d. Seimana ir
atstāts mantojums, kuf š atrodas Dagdas
pagastā, Dagdas miesta, Tirgus iela
Nš 5, kādēļ uzaicina visus. kam būtu uz
šo mantojumu vai_ sakara ar to kādas
tiesības, pieteikt tas min. miertiesnesim
viņa kamerā, Dagdas miesta. Alejas iela
Ns 27, sešu mēnešu laikā, skaitot no si
sludinājuma iespiešanas dienas „Valdīb.
Vēstnesī.*

Bl. 1. Ns 45.Dagdā. 1925.g 28.fear. N»612
24148 Miertiesnesis (paraksts).

ainai apgabaltiesas 3. in. to iiplliāi
paziņo, ka 24. marta 1925. g., pulksten
10rītā, Rīga, Lāčplēša ielā Nš 35, p ā r d o f
II. ūtrupe J

^
Lappinga kustamo

mantu, sastāvošu no mēbelēm, un
novērtētu par Ls 470 —

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

Rigā, 14. martā 1925. g.
24652 Tiesu izpild. G r i n i e 1d s.

Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23 martā 1925. g, pulksten
10_ dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 3,
pārdos Ābrama Šeera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 75).—

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
vpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
l^nas dienā uz vietas

Rīgā 17. februārī 1925 g
24656 Tiesu izpild J. Zirģels.

Paziņojums.
Finansu ministrs 192o. g. 11. mirtā

apstiprinājis Rigas ķīmiskās fib:uas
akciju sibiedribis „GLOVER" statūtu
6. § grozījumu, saskaņā ar ko sabiedrī-
bas pamatkapitāls p^r-ērtēts latos un
noteints '0).Q'!0. — latu liels, sadalīts
2000 akcijās par Ls 50— katra

Tirdzn. un b nod pr. A. Kacens
24678 Revidents A. Zalpeters

Bauskas apr. pr-ka .palīgs 1. iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēti Latvijas
iekšzemes pasi Ns 158. izdotu no Grien-
valdes pag. valdes 192 ). g. 8. jūniji' uz
Viļā Ķristana d. Freimaņa v. 23973

Aizputes apr. pr-ka paligs par 2. iec ,
izsludina par nederīga nozaudētu Lat-
vijas iekšzemes pasi Ns 903, izdotu no
Rudbāržu pag. valdes 1922. g. 8. okt.
uz Jāna Umbraška vārdu. 23896

Ulmales Labragas pagasta valde iz-
sludina par nederīgām kā sadegušas,
iekšzemes pases uz sekotiem vārdiem:
Ns 28352 Jāņa Jāņa d. Strauss, un
Ns 28353 Jūlijas Friča m. Strauss, abas
izdotas no Liepājas policijas. 2J835

Liepnas p5g. valde izsludina par ne-
derīgu, kā noziudētu, šīs pagasta valdes
1921.- g. 6. sep'embri izdoto iekšzemes
pasi Ns 1117/12746 uz Gurija Kazimira
d. Boroduška vārdu. 23991

Ventspils pils. polic. 1. iec. pr-cs iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi Ns 82, izdotu no Pēteftāles
pagasta valdes 1920. g. 27. augustā uz
Jāņa Tija> d. Grūdiena v. 24201

Lejasciemu miesta valde, Valkas apr.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv,
iekšzemes pasi .Ns 403, izd. no Lejas-
ciema valdes 1923.' g. 22 maijā uz
Eduarda Pētefa d. Karneruta v. 23386

Aizputes apr. pr ka palīgs par 2. iec
izgludina par nederīgu nozaudētu Lat-
vijas iekšzemes pasi Ns 441, izdotu ne
Asītes pag, valdes 1920. g. 21. martā
uz Pāvela Krista d. Pelrovitca vārdu

28705

Valmieras apr. pr-ka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu pieteikto par pa-
zaudētu burtnicu banderoļu saņemšanai
uz Eduarda Jēkaba d. Ziemeļa vārdu,
izdotu 1923. g. 16. novembrī zem Ns l
no netiešo nodokļu departamenta. 23982

Rīgas policijas VIII iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu pazaudēto Rigas
kafa apr. pr-ka 4 sept. 1924. g. kara
klausības apl. grām.Nr. 373)8, kat. Ns 31
uz Eduarda Jāņa d. Grinfeld v., dzim.
19. augustā 1901. g piederīga» pie Vec-
Auces pag, Tukuma apr., dz. Artilērijas
ielā Nr. 67, — 19. ' 24317

Poleščinas iecirkņa pol. pr-ks izsludina
par nederīgiem pieteiktus par nozaudē-
tiem sekošus dokumentus:

1) Latv. pasi izd. 10. aug. 1921. g.
no Istras pag. valdes Ns376, uz Michaila
Dmitročenko v.;

2) kafa klausības apl., izd. 9. okt.
1921. g no Ludzas kafa apr. pr-ka
Ns 12195 uz Paula Gailīša v.;

3) kafa klasības apl, izd. 1921. g.
no Ludzas kafa apr. pr-ka Ns 12194 uz
Michaila Smirnova v;

4) kafa klausības apl., izd. 7. nov.
1921. g. no Ludzas kafa apriņķa pr-ka
Ns 14844 uz Jāņa Prokopenko v.;

5) kafa klausības apliecību, izdotu
27. febr. 1922. g. no 3. robešzargu pulka
k-ra Ns 27325, uz Nikolaja Lazareva v.

6) kafa klausības apl., izdotu 4. okt.
1921. g. no Ludzas kafa apr. priekšnieka
Ns 11904, uz Semjona Lukašenoka v.

23398

Piltenes iec. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, Latv. iekšz.
pasi. izdotu no viņa 17. jūnijā 1020. g
Nš 585 uz Grietas Jāņa m. Muceniek
vardu. 23391- ,- —*—

Vecsvirlaukas pag. valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu Latv. iekšzemes
pasi, izdotu no Volguntes pag. valdes
26. jūnijā 1920. ģ. Ns 434 uz Zelmas
Jāņa m_ Bramburg vardu. 23387

Rigas polic. IX. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu kā nozaudētu kafa klau-
sības apliecību, izdotu no Daugavpils
kafa apriņķa pr-ka 27. janv. Iy23. g.
Ns 1367M6383 uz Mendela 'elka d.
Gurviča v. 22326

Rīgas polic. XI. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu no j^igas prefektūras 2 nod.
1923 g. 5. martā uz Voldemāra llzena
v., izd. dienesta apliecibu Ns 2112. 23321

Rigas prefektūra izsludina par nede-
rigu ieroču turēšanas atļauju Ns 3188/6856,
izdotu no prefektūras 10. aug. 1922. g.
iurim Jura d. Šokam. 23327

Rigas XII. policijas iec. priekšnieks
izs udina par nederīgu nozaudēto Jāņa
Friča d. Jakšpetēra kafa klausītas apl,
izd. 23. dec 1920. g. no arm. saimn.
pārvald Rē-.eknes nolikt, pr ka Ns 7657.

"_ 23409

Ludzas apr. 6. robežapsardzības ra-
jona kontroliers izsludina par nederīgu
dienesta aeliecību, izd. no Ludzas apr.
pr-ka, Ns 41557 uz robežsarga Gailana v.

23403

Tukuma apr. pr-ka pal 1. iec. izslu-
dina pir nederīgu kafa klausības apl.
izdotu no Tukuma-Talsu ka;a apr pr-ka
uz Kārļa Zaga d. Jēkobsona v. 2 '402

Gudenieku pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, kafa klau-
sības apliecību Ns 12475, izdota no
Aizputes-Kuldīgas J<afa apr. priekšnieka
uz Jāzepa Jāņa d. Udre vārdu. 2336'

Jelgavas apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgiem, sekošus doku-
mentus, kuri pieteikti par nozaudētiem :
Latv. pasi, izd. no Tukuma apr. pr-ka
pal. 1. iec. 5. decembri 1921. g. ai
Ns 4851 un kafakl. apl, izd. no Tukuma-
Talsu kafa apr. pr-ka 18. martā 1921. g.
ar Ns 3.70 uz Jāņa Jēkaba d. Gīd-
maņa v. un Latv. pasi, izd. no Remtes
pag. valdes 7. septembrī 1920. g. ar
Ns 927 uz Friča Anša d. Gādmaņa v.

- 22dl2

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu nozaudētu gada'uz-
turēšanas atļauju, izd. no iekšl. ministr.
1924. g 2i) . martā ar Ns X 3i7*8 uz
Elizabetes Teodora m. Aller v. 23123

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu nozaudētu Latv. iekšz
pasi, izd. no Dundagas pag. valdes
1923. g. 5. jūnijā ar Ns 5o86 uz Elzas
Malvīnes Eduarda m La-cšman v. 23124

Rigas pref izsludina par nederīgu no-
zaudēto ie:oču atjauju uz Arnolda
Andža d. Korps v., izd. no Rigas pref
10. septembri 1924. g. ar Nš 329j/
I699-. 23108

Rīgas pol. 8. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu pazaudēto, ud. no Tut\.uma-
l' alsu kara apr. pr-ka atvaļin apl. ar
Nš ,nav zināms uz Edgara Jūlija d.
Gidroviča v., dzim. 1896. g, pied pie
Naudītes pag., Jelgavas apr., dzīv.
Ūnijas ielā Ns 64—7. 23109

Rigas Jiīfmalas poL pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudētu atvaļin. apl,
izd. no 6. Rīgas kajn. pulka komand.
18. aprilī 1921. g. ar Ns 6369 uz atvaļ.
lūdz turpm. rīk., dzim. 1895. g. kar.
Jāņa Staņislava d. Kokiria v. 2201s

Ilūkstes apr pr-ka _ 1. iec. pal. izslu-
dina par nederīgu, ka nozaudētu apl.,
izd no Ilūkstes apr. pr-ka 1. iec. pal.
19. jūnijā 1924.g. ar Ns 6387 uz Tim-
šana Gaspara Jāņa d. v par to, ka vija
pase atrodas iecirk. kanclejā. 22780

Piltenes iec. pol. pi-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Latv. iekšz. pasi,
izd. no Ēdoles pag. valdes 9. jūnijā
1921. g. ar Ns 1, uz Jēkaba Kristapa d.
Cielava v._ 23390

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec. ar šo
izsludina par nederīgu Latv. iekšz. pasi,
izd. no Kurmenes pag. valdes 2. aprīlī
1921. g. ar Ns 83 un kafakl. apl., izd.
no Jaunjelgavas-llukstes kara apr. pr-ka
4. novembrī 1920. g. ar JMš 27 uz Mār-
tiņa Pētefa d. DoruKa v. 22909

Rīgas Jūfmalas pol. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudētu Latv. iekšz. pasi, izd.
15. martā 1920. g. no Slokas pils. pol.
pr*ka ar Ns 2502 uz Marijas Jukuma
m. Legzdiņ, dzim. Rungain v. 23014

Rīgas Jūfmalas pol._ pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudētu Latv. Iekšz.
pasi, izd. 22. decembrī 1920. g. no
Ozolnieku pag valdes ar Ns 1039 uz
Dava Jāņa d. Drukas v. 23016

Rīgas Jūfmalas pol. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudētu Latv. iekšz. pasi,
izd. 6. februārī 1920. g. no Rīgas pol.
1. iec. pr-ka ar Ns 72y29 _uz Kristīnes
Pētefa m. Kalniņ, dzim. Bērziņ v. 23017

Rīgas Jūfmalas pol. pr-ks izsludina
par nederigu nozagto Latv. iekšz. pasi,
izd. 1920. g. no Rīgas Jūfmalas pol.
pr-ka ar Ns 2648 uz Elizabetes Jāņa m.
Grīn, dzim. Budevic v. 23013

Priekuļu pag. valde izsludina par ne-
derīgu sabojāto kafaklausibas apliecību
Nš 4580/23878, izd. 1923. g. 14. martā
no Daugavpils kafa apr. pr-ka uz Za-
chara Pētefa d. Komarova v. 23883

Skrudalinas pag. valde, Ilūkstes anrizsludina par nederīgu . viņai pieteikt
kara klausības apliecību Ns 25u izdo*ne Jaunjelgavas-llukstes kafa 'arS
priešnieka 1921. g.20 oktobri „H*«
Uljana d. Ribakova vārdu. j^

Jērcēnu pag. valde, Valkas apT jTsludina par nederigu nozaudēto ieK~
mes pasi Ns 611, izd. no Jērcēnu 0a!
valdes 1920. g. 10. okt. uz Olgas Kāl
m. Balodes vardu. -^J?

Vilakas pag. vajde izsludina par nederīgiem nozaudētos dokumentus- nLatvijas pasi Nš 6327/2939, izdotu noBolvu iec. policijas pr-ka uz Ka/imj. "
Pitera d. Bratuška vardu, 2) zirga rm
Ns 959, izdotu 1920. g. 10. maijā n!
lāņa Jēkaba d. Bratuškina v. 23891

Skrudalinas pag valde, Ilūkstes -
izsludina par nederīgu viņai pieteikto un'par nozaudētu Latvijas iekšzemes paSj
**> 2082, izd. no Skrudalinas pag. valdes1924, gada uz Katrīnas lija m. Kižla
dz Siņjavskas vardu. 23S75

Varakļānu pagasta valde izsludina par
nederīgu atvaļinājuma apliecibu Nt74)ļ
izdotu no Rēzeknes kafa apriņķa prieka
nieka 1921. gada 1_. junijā_ uz Donata
Ādama d. Puzaka vardu, ka pazaudētu

23892

Ružinas pag. valde izsludina par ne-
derīgiem sskošus nozaudētos dokumen-
tus: 1) iekšz. pasi Ns 688t, izdotu no
Rēzeknes apriņķa 3. iec pol. pr-ka uz
Galaktiona Michaila d. Rogozina vārdu
un 2) iekšz. pasi Ns 6301, izdotu no
Rēzeknes apr. 3. iec. pol. pt-ka 1920. g.
uz Virgiņijas Jufa m. Rumak vārdu.

23>89 _
^

Rozenupag valde izsludina par ne-
derīgu kā nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi Ns 1036, izdotu no Ungurpils pag.
valdes 1920. g. 26. martā uz Augusta
Mangula, dz. Krastiņa vārdu. 23888

Rencēnu pag. valde, Valmieras apr.,
izsludina par, nederīgu nozaudito Lat-
vijas iekšzemes pasi Ns 1395, izdotu na
Valmieras pilsētas policijas 1920. gada
16. februārī uz Mildas Kaska vārdu.

23 87

Rencēnu pagasta valdē, Valm, apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto Lat-
vijas iekšzemes pasi Ns 115, izdotu no
Rencēnu pag. valdes 1920. g. 23. martā
uz pilsoņa Kār a Pētefa d. Sarķis vārdu,

23886

Rencēnu pag. valde, Valmieras apr.
izslud na par nederīgiem se-iošus nozau-
dētos dokumentus: 1) kafa klausības
apliecību Ns 219, izdo' .u no 12. Bauskas
kājn. pulka komandiefa 1120. g.29:'sept
uz Augusta Kā'ļa d. Sarķis vardu, un
2) zirgu pasi Ns 110, izdotu no Rais-
kuma pagasta valdes, Cēsu apr., 1920. g.
23. aprilī uz pilsoņa Kārļa Skrastiņa v.
- Brūnam zirgam, 12 gadus vecam,

piederošam Augustam Sarķis, 23885

kendas pag. valde izsludina par ne-
derigu, kā nozaudētu, šīs pag. valdes
izdoto iekšzemes pasi Ns 959 ar datumu
1921. g. 10 okt. uz Vilhelma Augusta d.
Markvarta vardu. 233M

Mežotnes pag. valde, Bauskas apr.,
izsludina kā nozaudētu un nederīgu kara-
klausības apli Cibu Ns 6642, izdotu no
Ludzas kafa apriņķa priekšnieka uz
Osi pa Eduarda d. Jermakova vardu.

2.>882 _

Lā/.berģa pag- valde, Valkas apriņķi,
izsludina par nede īgu, ka nozaudētu,
Latvijas zirga pasi Nš 478, izd. no sis
pag. valdes 1920. gada _ 13. augusta uz

Jānā Jāņa d. Paringa vardu. -3°°]
Lielsesavas pag. valde, Jelgavas apr,,

izsludina par nederīgu nozaudēto pasi
Ns 49, izdotu no ^ šīs pagasta valdes

1924. gada 2. augustā uz Zaņa Jura1 <t
Rutenberga vtrdu. f '?'-

Kolupes pa;, valde izsludina par ņe-

de-īgu šīs valdes izdoto un nozaudēto
personīgo pasi Ns 571 no 1921. g- *
marta uz Veronikas Andra m, Lazoaa
vārdu. 2337]

Biuskas apr. priekšnieka palīgs 1- iec-
izsludina par nederigu Latv. iekšzemes

pasi Ns 1343, i/dotu no Rundāles pag-

valdes 1921 _ . g. 8. septembrī uz Zeļļ"»
Juņa d. Spariņ vardu. jj&>_.

Ilūkstes apr. robežsargu _ kontroliers
2. iec. ļzsludina par nederīgam sekos»
nozaudētas dienesta ap liecības : '
Ns 88, izd. 1924. g. 30. apr. no Uu^t»
apr. pr-ka uz robežuzrauga R°!ļ,,q
tefa d. Jaunzema vārdu, un 2) N°- -? '
izd. 1922. g. 6. sept. no Ilūkstes m

pr-ka uz robežsarga Jāņa Jāņa d.
ruļa vārdu. fi—-

Rīgas prefektūra izsludina par ne»

rīgu nozaudēto gada uzturas apliec
Ns X 32953 uz Jadvigas Juškovic v.

23554 .

Tukuma apr. pr-ka palīgs I. iec - j
sludina par nederīgu iekšzemes p

Ns 49-, izd. no Tukuma p ils. P^pr-ka UZ Feigas Āhramsnn V. "?>

.lēkabpils apr. pr-ka paligs 2. !«£
sludina par nederīgu nozaudēto tē-
mēs pasi Nš 4480, izdotu no D'g""'
pag. valdes 1921. gada 9. noveinD"
Annas Jēkaba m. Udenan v. _^_—-

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 2. iec. -
dina par nederīgu nozaudēto iķ»- f
Nš 1950, izd. no Jēkabpils pilsētas v

licijas pr-ka 1920. g. 12. jumja uz^j*
rijas Grigorija m. Pozitč, dz. un,

23802 ^

Otn tesfSžig MDUmL

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apriņķa 1. ietirlga iiiitais.
pamatodamies uz civ. proc: lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un sa-
skaņa ar savu š. g. 28. februafa lēmumu
paziņo, ka pec 1917. g. 27. augusta
miruša Ignata Timoteja d. Stroda ir
atstāts _mantojums, kufš atrodas Dagdas
pagastā, .Golovanovskijles" folvarkā un
sastāv no 60 desetīnām zemes, kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo manto-
jumu vai _sukarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās minētam miertiesnesim viņa
kamera, Dagdas miestā, Alejas ielā
Ns 27, _ sešu mēneša laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas «Valdīb.
Vēstnesi'."

B1.1.NŠ47. Dagdā,1925.g.23.febr. .NŠ614
24146 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesa *
Rēzeknes apr.5.iec.miert .
kufa kanclejā atrodas Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proe. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. I. d. 1239 p., sa-
skaņa ar savu 1925. g. 27. fepruafa
lēmumu, uzaicina 1919. g. 13. augustā
miruša Jufa Pētefa d. Zepa manti-
niekus pieteikt savas mantošan. tiesibas
augšā minētam miertiesnesim uz nelaiķa
atstato mantojumu, atrodošos Rēzeknes
apriņķī, Atašienes pagastā, _sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesī." Pēc šī
termiņa notecēšanas nekādas prasibas
vairs netiks pieņemtas.

1925. g. 27. tebruari. Ns 795.
23419 Miertiesnesis J. B e r ķ i s.

Latgales apgabaltiesas

Daagavslls apriņķa 7. letirkņi mlertlesDesis,
pamatodamies uzciv. proc. lik. 1401. p.
un civlik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņa ar savu 1925. g. 21. febr.
lēmumu, paziņo, ka pēc 1908. gada
12. februāra mirušā Zilvestra Pavlina
ir atstāts mantojums, kufš atrodas
Osunes pagastā, Pavlinovas - Kalna
sādžā, kadeļ 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 30.Dagdā,28. febr. 1925. g. NŠ611
24150 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavp. aor. 7. iec miert.
pamatodamies uz civ. proč. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1, d. 1239. p. un sa-
skaņā ar savu š. g. 1. februafa lēmumu,
paziņo, ka pēc 1925. g. ?. janvārī mir.
Osipa Augusta d. L a k s a ir atstats
mantojums, kuf š atrodas Osunes pag.,
Meņgu sādžā, kādēļ uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu, vai sakara ar
to kādas tiesibas, pieteikt tas minētam
miertiesnesim viņa kamerā Dagd?s
miestā, Alejas ielā Ns 27, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Bl. Ns 34. Dagdā, 1925.g. 28.febr. Ns 609
24149 Mierliesnesis (paraksts).

^igas apgabaltiesas S. iecirkņ»
tiesas izpildītājs

iSTi ņo, ka 27. martā 1925. g., nul^fen
10/a rīta, _Rīg> Marijas ielā Nš 28-a,
P ā r d s Jāņa Šm ē ļ a Kasiatio mmt\t
sastāvošu no _mebelēm un elektriskām
lampām, novērtētu par Ls 508.

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

Rīgā, 13. martā 1925 g.
24289 Tiesu izpild. Grinfelds.

iii» aiiMinis» 6 Iii. tinai izpii.it.
paziņo, ka 23. 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 300.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā «ii
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
Jošunas diena uz vietas.

Rīgā, 17. februārī 1925 g.
24654 Tiesas izpad. J. Zirģels.

^gs* apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesas izpildītājs

9<«Ina, kā 23. martā 1925. g., pulWe*
10 diena, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 3,
pārdos Ābrama Šeera kustsme
mantu, sastāvošu no manufaktūras, un
novērtētu par Ls 310.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
\pssatit pārdodamo mantu, varēs pār
ioianas dienā uz vietas.

Rīgā, 17. februārī 1925. g.
24653 Tiesu izpild. i. Z i r £ e 1s.

tis» uiaaaltiim 6. līt. tiuas milti
paziņo, ka 23. marta 1925. g., pulksten
10 diena, Rīga, Kr. Barona ielā Nš 3,
pārdos Aūrama Šeera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 310.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ai i
apskatīt pājdodamo mantu, varēs pārdo
ifanas diena uz vietas.

Rīgā, 17. februārī 1925. g.
24655 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. lec. miertiesnesis
saskaņā ar savu 1925. g. 5. marta
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. 1239. p. 1. d. pamata
paziņo, ka pēc 1918 gada 13.ok-
iobrī Maļinovas pagastā mirušās Dārtes
Jezupa m K o k i n , ir palicis ne-
kustams īpašums Daugavpļls_ ap-
riņķī , Maļinovas pagastā, kādēļ uz-
aicina visas personas, _ kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar viņu,
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās pēc piekrītības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn.".

Daugavpilī, 5. martā 1925. g.
24165 Miertiesnesis (paraksts).

3Igas apgabaltiesas 2 iesirkga
tiesu Toilditāļs

paziņo, ka 24. martā 1925. glf pulkster
11 dienā, Rīga, Skolas iela Ns 22
dz. 8, Kalmanoviča un I. apbed. birojā,
Veichel lietā, pārdos- Artura
Vītoliņa kustamo mantu, sastāvošu nu
mēbelēm un novērtētu pār Ls 340.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
ipskatit pārdodamo mantu, varēs ņn
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. martā 1925. g.
24705 Tiesu izpild. Ķrebs.

Jelgavas aogabaltidscts Jēkab-
pils apriņķa tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25. martā 1925. g., pulksten
11 diena, Taurkalnes stacijas rajonā, uz
zemes gabala Ns 22. Jēkabpils apriņķī,
pārdos Viļā Valtera kustamo mantu,
sastāvošu no koka dzī/ojamēs ēkas,
klēts kūts, istabiņas un mūfa pagraba!
piiekš noplēšanas, novērtētu par
Ls 6000 —

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
jpskatit pārdodamo mantu; varēs pār-
lošinas dienā uz vietas.

Jēkabpili, 14 maitā 19?5. g
24690 Tiesu izpild. Ernstsons.

Jelgavas apgabaltiesas, Jēkab-
pils apriņķa tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24. martā 1925. g„ pulksten
11 diena, Biržu pa^., Obroka zemē,
Domana Ns 88 mijā», Jēkabpils apriņķī,
pārdos Bērtuļa Kriškanana kustamo
mantu, sastāvošu no 3 govīm, un no
vērtētu par Ls 320 —

dzināt sarakstu, novēlējumu, kā «ri
«pskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas

Jēkabpilī, 14. martā 1925 g.
24691 Tiesu izpild. Ernstsons.



Rīgas pol 5. iec. priekšnieki
dara zināmu, ka 24. martā 1925. gadā,
pulksten 10 rītā, Vecmilgrāvī, Emmas
ielā Ns 219,

Dzelzsceļa virsvalde
izsludina 27 martā 1925. g.

rakstiskus līnis
uz 30 gab riteņpariem, 64 gab. vagonu
riteņu centriem, 200 gab va onu rite-
ņiem. 394 gab. asīm un 1499 gab.
riepām — pēc specifikācijas, technisk
noteikumiem un rasējumiem.

Torgu sākums pīkst. 10 no rīta. Torgu
dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda
10°/o apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virs-
valdē istabā I22a no pīkst. 12—14. 22173

Rīsos prefeifturo
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kufas pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 121324 no
Rīgas pref. uz Jevdokijas Sīmaņa m.
Sa?an v.J 2) Ns 15296 no Rīgas pref.
uz Leonida Viktora d. Petrova vardu;
3) Ns 623 no Talsu apr. pr-ka pal.
2. iec. uz Fridricha Kristapa d. Jansona
vārdu; 4) Ns 1053 no Aizputes apr
pr-ka uz Annas Jufa m. Pēterson-Ozoliņ
vārdu; 5) Ns 243856 no Rīgas pref. uz
Raisās Hugo m. Semjonovas vardu;
6) Ns 5206 no 6. pol. iec. uz Eižena
Fridricba d. Zigmunda v.; 7) Ns 180728
no Rīgas pref. uz Angelikas Klementa
meitas Kuljanas v.; 8) Ns 43756 no
3. pol. iec. uz Ksenijas Andreja meitas
Ankrav v.ļ 9) Ns 179244 no Rīgaspref.
uz Hermaņa Jāņa d. Avotiņa vardu;
10) Ns 33639 no 9. pol. iec. uz Zoīijas
Jāzepa m. Hoch v.; 11) Ns 184711 no
Rīgas pref. uz Rubina Nochuma d.
Pomerana v.; 12) Ns 132545 no Rīgas
pref uz Jāņa Jēkaba d. Pūriņa vardu;
13) Ns 21903 no 4. pol. iec. uz Jāņa
Reiņa d. Krastiņa v; 14) Ns nez. iio
Kalnciema pag. v. uz Indriķa Roberta
dēla Pinka v; 15) Ns 1809 no Ramkas
pag. v. uz Marijas Jāņa m. Zivtiņ v.;
16) Ns nez. no Liepājas pref uz Olgas
Andreja m. Minka v.; 17) Ns 5748 no
Kārsavas pag v. uz Teodora Jāņa d
Kapļevskav; 18) Ns 51929 no 9. pol,
iec. uz Konstantīna Vladimira d. Koste-
rovav; 19) Ns 139295 no Rīgas pref
uz Jēkaba Krisjāņa d. Pole vārdu;
20) Ns 63435 no 2. pol iec. uz Almas
Ādama m. Org. v.; 21) Ns 238091 no
Rīgas pref. uz Joseļa Aba d. Rota v.;
22) Ns 160830 noRīg. pref. uz Jāņa Jāņa d.
Pūriņa v.; 23) Ns 121215 no Rigas pref. uz
Zelmas Kārļa m. Lapsa v.; 24]Ns 105334
no 4. pol. iec. uz Miķeļa Jāņa d. Tre-
piņa v.; 25) Ns 15581 no Liksnas pag.
valdes uz Jezupa Jakuba d. Kivlina v.;
26) Ns 96735 no 8. pol. iec. uz Pujche-
rijas Afonasija rn. Trimailovas vārdu;
27) Ns 203975 no Rīgas pref. uz Martas
Kārļa m. Kalneniek v.; 28) Ns 183661
no Rīgas pref. uz Marijas Jāņa meitas
Garro v.; 29) Ns 152204 no Rīgas pref.
uz Hedvigas Kārļa m. Hesses vardu;
30) Nš 127370 no Rfgss pref. uz
Ābrama Faivuša d. Kiršbauma vārdu;
31) Ns 171216 no Rīgas pref. uz Hertas
Aleksandra m. Radavski v.; 32) Ns 286
no Stienes pag v. uz Annas Jāņa m.
Šiliņ vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
2., 3. un 5. martā 1925. gadā ar
Ns 2285.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
2 998 Pasu nod. darbv. Grinbergs

Kauguru pag. valde
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktus
par zudušiem, sekošus dokumentus:

1) Latvijas pasi JMš 283, izdotu no
Kauguru pag. valdes 4. martā 1920. g.
uz Mētās Pētera m. Kirstein vārdu; 2)
Latvijas pasi JMš 6, izdotu no Kauguru
pag. valdes 29. februārī 1920 g. uz
Eduarda Kristīnes d. Zvindiņa vārdu;
3) Latvijas pasi JMš 959, izdotu no Kau-
guru pag. valdes 23. aprilī 1921. g. t'z
Hermaņa Roberta d Induļa vārdu un
4) Latvijas pasi JMš 448, izdotu no Koku
pag. valdes 30. ma'tā 1920 g. uz Mil-
das Paulines Gross vardu. " 23368

Jelgavas apr. pr-ka palīgs 1. iec. iz-
sludina par nederīgu pieteikto par no-
zaudētu kara klausības apliecību JSie 16528,
izdotu no Jelgavas-Bauskas kapi apriņķa
pr-ka 1923. g. 14. martā uz Kārļa Jāņa
d. Freimaņa vārdu. 23594

Preiļu pag. valde iz ludina par nede-
rīgiem sekošus šīs pag. valdes izdotus
dokumentus, kuri pieteikti par pazaudē-
tiem : 1) iekšzemes pasi Nš 399,Jzdota
1920. g. 17. septembrī uz Jākoba Ādama
d Stupana vārdu; 2) zirga pasi JMš 86,
izd. 1924. g. 19. martā uz Andreja Ni-
kita d. Nikolajcva vārdu un pārrakstītu
uz Oabrieļa Staņislava d. Skuteļa v., un
iekšzemes pasi JMš 4482, izdotu 1921. g.
21. decembrī uz Oabrieļa Staņislava d.
Skuteļa vārdu; S) zirga pases dublikātu
JMš 53 151, izdotu 1923. g. 5. februārī
uz Ņikitas Nefeda d. Petrova vārdu, un
4) zirga pasi JMš 611, izdota 1920. gadā
uz Antona Pavneņa vārdu. 23594

Ventspils apr pr-ka _pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšz. pasi, izd. no Dundagas pag.
valdes 1920. g. ar JMš 1239 uz Martas
Friča m. Jaunvalk v. 23985

Cesu apriņķa priekšnieka
palīgs II. iecirknī

izsludina par nederīgiem pieteiktus par
nozaudētiem sekošus dokumentus:

1) Pasi, izdotu no Vestienas pag.
valdes 1920. g. Nr. 164 uz Richarda
Voldemāra d. Mežaks v., aktiva aiz-
sargu nodaļas dalībnieka apliecību
Nr.' 2317, izdotu 5. septembrī 1923. g.
uz ta paša vardu no Cesu apriņķa
priekšnieka.

2) Pasi, izdotu no Vestienas pag.
vaidēs 19. jūnija 1920. g. uz Martas
Jāņa meitas Mežak vārdu.

3) Pasi, izdotu no Rīgas polic. VIII
iec. priekšnieka 23. februārī 1920. g.
Nr. 109209 uz Hortenzijas Jāņa m
Ozoliņ vārdu.

4) Pasi, izdotu no Nēķena pagasta
valdes 20. aprilī 1920. g zem JMš 394
uz Jāņa Pētera d. Rebnais vardu.

Ieroču atļauju, izdotu no Cēsu apr
priekšnieka 7. jūlijā 1924. g. zem
JMš 82431565 uz tā paša vārda.

5) Pasi, izdotu no Lielezeres pagasta
valdes 1. martā 1920 g. zem Nr. 449
uz Kārļa Bertuļa d. Šmidta v.

6) Pasi, izdotu no Neķena pagasta
valdes 10. jūnijā 1921. g". Nr, 809 uz
Antona Andža d. Pinnis vardu. 23706

Lāzberģa pagasta valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no šās
pagasta valdes 1923. g. 24. aprilī zem
Nr. 1775 uz Vilmas-Augustes Jakoba
meitas Cintiņ vārdu. 23989

Kalkūnes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudētu zirga pases apliecibu
JMš 314, izdotu no Kalkūnes pagasta
valdes 1922. g. 22826

Cēsu apr. pr-ka palīgs I iecirkni
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri pieteikti par nozaudētiem :

1) Latvijas pasi JMš 4313. izdotu, no
Cēsu pils. pol. uz Teņa Jēkaba d: Buka
vārdu; 2) Latvijas pasi JMš;5269, izdotu
no Cēsu pils. policijas uz" Feige-Taube
Ārija m. Kagan vārdu; 3) Latvijas pasi
JMš 5544, izd. no Cē*u apr. pr-ka paL
I iec. uz Ženijas Mozus m. Kagan vardu;
4) Latvijas pasi JMš 304, izd. no Lenču
pag. valdes uz Emmas Jāna m. Zeibot
vārdu; 5) Latvijas pasi JMš' 32, izd na
Jaunraunas pag. valdes uz Marijas
Dāvā m. Bērziņ vārdu; 6) Latvijas pasi
JMš 541, izd. no Veismaņu pag. valdes
uz Voldemāra Kārļa d. Jansona vārdu;
7) Latvijas pasi JMš 711, izd. no Dzēr-
benes pag. valdes uz Hermaņa Andža d.
Lapiņa vārdu; 8) Latvijas pasi JMš 710,
izd. no Dzērbenes pag. valdes uz Kar-
lines Kārļa m. Lapiņ vārdu; 9) Latvijas
pasi JMš 414, izd. no Dzērbenes pag.
valdes uz Annas Pētera m. Radzin vārdu;
10) Latvijas pasi JMš 1210, izd no Prie-
kuļu pag. valdes un kara kļaus, apliec.
JMš 12041, izd no Cēsu kāja apr. pr-ka
1921. g. uz Jēkaba Kārļa d. Krēsliņa
vārdu; 11) Latvijas pasi JMš 1152, izd.
no Drabužu pag. valdes uz Kārļa-Ru-
dolfa Jāņa d. Kļaviņa vārdu; 12) Latv.
pasi JMš 251, izd. no Baižkalna pag. val-
des uz Dāvā Mārča cl. Osiņa vārdu;
13) Latvijas pasi JMš 48, izd. no Baiž-
kalna pag. valdes uz Jāņa Dāvā d.
Paīsina vārdu; 14) Latvijas pasi JMš 811,
izd. no Drabužu pag. valdes už Arnolda
Ādolfa d. Krūze vārdu; 15) Kāja kļaus,
apliec. JMš 1039. izd. no Cēsu apr. ap-
sardz. pr-ka_ 1919. g'. uz Jūlija Dāvā d.
Velmera vārdu; 16) Veselauskas pag.
aizsargu nod. dalību, apliec. JMš 2256,
izd no Cēsu apr. pr-ka 1923. g. uz Au-
gusta Vīdas vārdu; 17) Zīrga pases
zem JMšJMš 44 un 363, izd. no Drabužu
pag. valdes uzMārtiņa Pētefa d. Riekstiņa
vārdu; 18) Zirga pasi JMš 419, izd. no
Drabužu pag. valdes uz Rūdolfa Alvines
d. Vītina vārdu. 23392

Kokneses pag. valde izsludina par
nederīgām, kā nozaudētas: 1) iekš-
zemes pasi JMš 202#, izdotu no Stuk-
maņu polic. priekšnieka 7. jūlijā 1922.g.
uz Voldemāra Andreja d. Bisse vārdu;
2) iekšzemes pasi JMš 1081, izdotu no
Kokneses pagasta valdes 15. jūlijā
1920. g. uz Kristīnes Jura m. Smidt
vārdu un 3) iekšzemes pasi JMš 259, izd.
no Cirstu pag valdes 10. jūnijā 1921. g.
23370

* ; —

Kalkūnes pag. valde izsludina par
nederīgu nrzaudēto pag. pērs. apliecību
JMš' 342, izdotu no Kalkūnes pagasta
valdes ? 23366

Kalkūnes pag. valde izsludina pai
nederīgu nozaudēto pag. pērs. apliecību
JMš 863, izdotu no Kalkūnes pag. valdes
Klavdijai Klimšenok. 23365

Jaunvāles pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu .2. Robežsargu
pulka komandiera 1921. g. 4. aprilī iz-
doto kara klausības apliecību JMš 5506
uz Pētefa Pētefa d. Pricdīša vārdu.

23364
Gudenieku pagasta valde izsludina

par nederīgu, kā nozaudētu, kafa klau-
sības apliecību JMš 6307 izdotu no Aiz-
putes-Kuldīgas kafa apr. pr-ka 1922. g.
28. oktobrī, uz Jēkaba Miķeļa d. Jan-
sona vārdu. 23362

Aizputes apr. priekšnieka palīgs par
2. iecirkni izsludina par nederīgu no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasi zem
Nr. 568, izdotu uz Katrinas Pētera nt.
Svīģe vārdu, no Vaiņodes pagasta val-
des 1920. g. 28. aprilī. 23704

Ēveles pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, Latvijas pasi
JMš 846, izdotu no Jērcēnu pag. valdes
1921. ģ. 12. aug. uz Paula Gustava d.
Pukīša vardu. 23350

Alsvangas pagasta valde izsludina par
nederīgām, kā nozaudētas sekošas kafa
atvaļ. apliecības: i) JMš 809, izd n«
12. Bauskas kājn. pulka komandiera
27. marta 1920. g, uz Jāzepa Jēkaba d
Mazzariņa vardu, dzim. 1891. g. un 2)
JMš 2618, izd. no 2. Ventspils kājn. pulka
komand 5, jūnijā 1923. g. uz Jāzepa
Ādama d. Knapša, dzim. 1901. gadā,
vārdu. 23352

Dobeles pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā zudušu, Latvijas iekšz. pasi
JMš 1190 izdotu no šīs pagasta valdes
16. septembrī 1920. g. uz Jēkaba Mi-
ķeļa d. Grasmaņa vārdu 207~6

Valmieras apr. pr-ka palīgs II iec. iz-
sludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi
Nr. 1003 uz Ernesta Andreja d. Vāvera
vārdu, izdotu no Valmieras apr. pr-ka
palīga III. iec. 12. martā 1920. g. un
2) Latvijas pasi Nr. 3040 uz Almas
Andreja m. Miezites vardu, izdotu n«
Valmieras apr. priekšnieka palīga II iec.
9. janvāri 1925. g. 23797

Pasta on telegrāfa virsfald.oalir.darbnīca
izsludina 31. marta 1925. g.,

rakstisku konkurenci
i i Dzelzs skārdu . ' 9830 kgr.
2) Dzelzs stīpu 3E0 ,
3. Dzelzs leņķu 21140 ,
4) Dzelzs plakanu 200 ,
5) Dzelzs kvadrat 500 .
6) Dzelzs apaļu .- 8000 .
7) Dzelzs uzgriežņi 15000 gab.
8) Dzelzs izdedzināta stiepule 800 kgr.
9) Dzelzs caurules bez šuvām . 200 mtr.

10) Alvu . 200 kgr.
11) Fosfor bronzas stiepuli 2000 ,
12) Poru pildītāju . . .... 60 ,
;3) Lakām, rubbing un polišing . . 120 .
jY)Šellaku .... 15 ,
15) Terpentīna ... . . 1*0 .
16) Cilindra eļļu (Ca govle Cvlinderoel 6C0 W) . . . 160 .
17) Stearīnu . 36 ,
18> Kutu smalko 640 ,
19) Smirģeļu pulvei . 240 ,
20) Stikla caurulem _ .... 26 ,
21) Sudraba stiVpulem . . . .... 6 ,
22) Porcelāna telef. ievadu spailes pamatiem . 7000 gab.
2 i) Telefonu komutat. signallam iu kupolīšu stikliņiem 3000 .
Techniskos un konkuences noteikumus, ka ari zīmējumus izsniedz pasta-

ideerafa virsvaldes galvenās darbnīcas komeicnodaļa, Slokas ielā Ns 2. darbdienās
n0 pulksten 9-14. 1 24477

Ugāles virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

7 aprilī 1925. g., Ugāles pagasta valdes telpas,
augošus, vēja lauztus un kritušus kokus pēc

celmu skaita un sekvestrētus materiālus.
I, iecirkņa mežniecībā — Ug Ies nwadī, 41 vienība, vērtībā no Ls 12 līdz 1620.
lll iecirkņa mežniecībā — Annahuttes novadā, 27 vienības, vērtībā no Ls 36 līdz.630.
iV. iecirkņa mežniecībā — Puzes novads, 17 vienības, vērtībā no Ls 17'līdz 1580.
V. iecirkņa rružni cbā — Ugāles un Zlak-Stendes novados, pavisam 8 vienības,

vērlibā no Ls 13 lidz 846.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā Pie izsoles pielaidīs personas, kuras

iemaksis izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, krra pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosoli'ās sumas.

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

Tuvākas ziņās virsmežnircības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.
24689 Ugāles virsmežniecība.

Sasmakas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

20. aprīli 1925. g., Artavas pagasta valdes telpas,
augošu mežu pēc platības:

IV. iec. mežniecības Arlavas novadā, pavisam 22 vienības, vērtībā no Ls 8līdz 322.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās

izsoles komisijai 10"/o drošības naudas no novērtētas sumas, kūja pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10% no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība p.'tur sev tiesibas noņemt no izsol s izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā.

24686 Sasmakas virsmežniecība.

Jēkabmiesta virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
I*c!"ri I' S-. Salas pagasta valdes telpās, Jēkabpilī, vējlauztus kokus

«imu skarta un kara laika barakas,.noplēšanai:
"toas n i

leci,kna mežniecībā, Jēkabmiesta nov., vejlauzto koku pavisam 8 vie-
no Ls 16 līdz Ls 251 un kafa laika barakas — 4 vienības no Ls 6 līdz Ls 35.

«ibss n o iecirk tja mežniecībā, Dignājas nov.|vejlauzto koku pavisam 10 vie-
"° Ļs 22 līdz Ls 233.

ierašu-2,- saksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras:
nosoRflna'ZS°les komis'Jai 10«/o drošības naudas no novērtētas sumss, kura pec

!"as Jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītas sumas.
pēc ,,„; rsire2r"ecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātas vienības

ļ™ 'eskatiem.

%4
UVākas ^as virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.

Jēkabmiesta virsmežniecība.

Snrlinndaespfls tirgu
Aptieka un Alažu ielu stūrī

atvērs sestdien, 21. martā š g.
Ka«ori TA? ,tir8s tirgosies ar pārtikas precēm. Tirgotāji var pieteikties t rgus

2447 * '^° 26/28
'

pie tifguS UZr3Uga "°'' 9_15' TŽlr " '* * ! 1 Rīgas pilsētas tirgus Inspektors.

MrdoS atlt
Je,9avas apriņĶa ceļu inženiers

i/ aPm,2nnA^,rāks°l 27. maitā š. g., pl. 12 d„ Prsviņu muižas akmeņi druoin.

"olietotB i g Vetus akmeņu drupinātāju žokļus in citas čuguna mašina dalīs;

v Tuvsw n,aru apm. Ls 5 00 vērtībā.
"^u dnmin^'ņas

aPr
ceIu inženiera kanclejā Jel gava, Upes ielā JMš 10 un pie

""'P'natavas pārziņa J. Vēvera, Praviņmuižā. 3 24712

JŪRNIECĪBAS departaments

izdos jaukti sacensībā
20. martā 1925. g., pulksten 12 dienā, ar pēcsaeenslbu 23. martā 1925. g.,
8 kara laika ledlaužj nojaukšanu pie bij. koka tilta Daugavpili.

Sacensība notiks Daugavpilī, Daugavas ūdensceļu 1. rajona pārziņa kantorī
(Daugavmalā pie celtuves). Tuvākus paskaidrojumus an ziņas izsniedz katru
darba dienu no pulksten 9—12, techoiskā daļā, Rīgā, Valdemāra ielā JMš 1 a un
Daugavas I. rajo-ra pīrzhis Vedējs Daugavnilī. 1 23529

Jēkabmiesta virsmežniecība

pārdos mutisks izsolē
30. marta 1925. g., S'las pagasta valdes telpas, Jēkabpilī, izsludinātas pārdo-
šanai uz 25. letaruar 1925 _ g. (sludinājums iespiests .Vaid Vēstn." JMš 21). bet
minētā izsolē nepārdotās Jēkabmiesti virsmežniecības izsoles vienības JMš JMš 1,
6, 8 un 10.

Izsole sāksies pīkst. 12_dienā.
Novēitējumi un iemaksājamās drošības naudas paliek negroziti, saskaņā at

augšā pievesto „Vald. Vēstnesī* publicēto sludinājumu.
Operācijas termiņš 1926. g. 1. maijs.
Tuvākas ziņas Jēkabmiesta virsmežn^cībā.

24685 Jēkabmiesta virsmežniecibi.

ešnun fiiksou
Jāņa Mārtiņa d. Z a m a kus'amo īpa-
šumu, sastīpo iu no 1 tīkla, 1 galdiņa,
1 galdi lampas, 1 puķu galdiņa un
1 virieša «pģērba, novērtētu par Ls 20,
dēļ pagasta nodokļa piedzīšanas, saskaņā
ar Mangaļu pag. valdes rakstu 25. febr,
1925. g. ar JMš 361.

Pārdodamās mantas apskatāmas pJr-
došanas dienā, pārdošanas vietā.

Rīgā, 14. martā 192 3. g.
217I3 Priekšnieks (parakstsl.

TORGI.
Intendanta HaMat utiiklana

pārdos atklātos torgos
vairāksolītājiem

30. martā 1075. g., pu'ksten 10 rītā,
noliktavas telpās, Valmiera, Stacijas
ielā JMš 1:
1) miežu miltus no putraimiem 758 klgr.
2) lopu miltus (sēnalas) 3543 ,
3) dažādas labības atkritumus

(saslaukas) .-. apm. 300 ,
Apskatīšana togu dienā no pulksten

9 rītā.
24680 Kara ierēdnis (paraksts).

ŪTRUPE.
Risas muitas vaids.

I. aprilī 1925. g., pulksten 10, savas
telpās, Rīgā, Valdemāra ielā JMš 1,

Mtt alkli n'Hiaoi
konfiscētas manufakturas,galan-
terijas, kolonial un citas kon-

trabandas preces.
Pārdodamās preces apskatāmas ūtrupes

dienā.
Muitas valdes priekšnieka v. R u b i s.

Kontrabandas nodaļas
24679 pārzinis A. B r u s s.

Taurkalna virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

1. aprīlī 1925. g., virsmežniecības kanclejā, Taurkalna meža muiža
sausus un vēja gāztus kokus pēc celmu skaita:

1. Iecirkņa mežniecības, Taurkalna novadā — 4 vienības, vērbbljio Ls441īiz228.
?V.iecirkņa mežniecības, Jaunjelgavas novada — 8 vienības, vērtība ro Ls35 līdz 296.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles^ pielaidīs personas, kuras Ie-
maksas izsoles komisijai 10/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pec
nosohsanas jāpapildina līdz 10°/° no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesibas noņemt no izsoles izsludinātas vienibas
PK saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iec. mežziņiem.
,. lokāmā, 1925. g. 14. martā. JMŠ 2037.

—'? >>°° Taurkalna virsmežniecība.

Taurkalna virsmežniecība
W«iļo, ka sludi nājums par 1925. g. 27. marta izboli, iespiests -.Vaid. Vēstn." JMš 57
II ?? r8r,a 1925- g, kļūdas izlabojot sekosi grozīts:'?le«rkņa mežniecības, Taurkalna novadā — 2 vienības, vērtībā no Ls 167 līdz 384.
,'aarkalnā, 1925. g. 14. martā. JMŠ 2038.

—™°i Taurkalna virsmežniecība.



M aiiin mmm
daJidu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 23. martā 1925. g., pulksten 14 diene,
Rīgā, Aspazijas bulv. JMš 4, dz 4,

pārdos vairāksolīšanā
lija G1 i k s m a ņ a kustamo mantu, ne-

vērtētu par Ls 1700.— un sastāvošu
nn rakstāmgalda, mašinas, giamatam,
dēļ viņa 1923. g. ienākuma nodokļa
segšanas.

Rīgā, 16. martā 1925. g.
24667 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas pol. 1. iec. priekšn.
paziņo, ka 7. aprilī 1925. g.,
pulksten 10 riti, Rīgā, Marstalu iela
JMš 25, dz. 4,

Dārdos viātišanā
Zamueļa Hiršovica dzīvokļa iekārtu, no-
ver ēfu kopsuma par Ls 168,0, par
labu Rīgas pilsētas valdes nodokļa
nodaļai.

Rīgā, 13. martā 1925. g.

24601 Priekšnieks (paraksts).

Valsts Ierēdņa un Kalpotāju Koopeiat.. Liepājā.
Pelņas un zaudējumu rēķins par 1924. a.

Zaudēts uz: Pelnīts uz:
Tirdzniecības izdevumiem 23,046 80 Pārdotām precēm . Ls 20,018 60
Apšaubāmiem parādniekiem 3,814 07 Preču rēķinu (pārpalikums) 126 65
Procentiem . 2,408 96 Maizes ceptuvi . . . 6,955 30
Dažādiem norakstījumiem 1,170 22 Kluba nomu 480 —

(bojātas prec. un prēmijas) Telpu nomu . . 400 —
Inventāra amortizācijas 785 64 Rabatu par pārdotām past-
Ceptuves iekārtas nolieto- maikām . . . 31 75

šanas 327 — Pārejošām sumām . 673 46
(11. norakstījums) _ Norakstīts no Rezerves ka-

Maksajamo vekseļu ieķinu 210 10 pitala 3,630 18
Ienākuma nodokli par

1921,2. g. 403 15
1924. g. nodokļu maksā-

jumu . . . ." 150 —

Ls j 32,315[94 , Ls I 32,315 94

Gtilance uz 1. Janvāri 1925. g.
Aktivs. Pasīvs.

Iecavas pagastam
vajadzīga

vecmāte.
Pieteikšanās 26. marti š. g., pulksten

1 diena, pa.asta nam?, pe padomes.
Alga pie briva dzīvokļa, apkurināšanas

un ar gaismošanas, pec vienošan s. 247011
Viļķenu pag., valde' izsludina tar ne-

derīgu nozauoeto zirgu pas>, izdotu no
šīs pagasta valde«, 29. ma tā J920 g.,
ar JMš 194, uz Friča Jāņa d. Ar gaļa
vardu 24313

[ Dažādi sludinājumi, j
Baltijas-Krievijas transp un preču
noliktavu akciju sabiedrības valde
uzaicina uz statūtu § 66 pamata akcio-
nārus uz

Kārtēju pilnu sapulci
kura notiks Rīga, kantora telpās, Vaļņu
iela JMš 2, 8. aprilī 1925. g. pīkst
6 vakara.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšana;
2) Pilnas sapulces protokola no 15. apriļa

1924. g. nolasīšana un pieņemšana;
3) Gada pārskata apstiprināšana par

lv24. operācijas gadu un peļņas sa-
dalīšana ;

4) Jautājuma apspriešana un izlemšana
par jaunu akciju papildu izlaišanu
kopsumā par Ls 60,000 un saskaņa
ar to sabiedrības statūtu § 8 grozī-
šana un papildināšana;

5) Vēlēšanas : 1 valdes locekļa,
1 , . kandidāta

un 3 reviz. komisijas locekļu;
6) 1925. g. budžeta apstiprināšana;
7) Tekošas lietas. 24673 Valde.

Akr. n). intim alu darītava.
Gadskārtēja

pilna akcionāru sapulce
notiks 19. aprilī š. g. pīkst. 11 Nauk-
šēnu alus darītavas telpās ar sekošu
dienas kārtibu:

1) Sapulces vadītāja vēlēšana;
2) Valdes un revizijas komisijas

ziņojumi;
3) Gada pārskata apstiprināšana;
4) Budžeta 1925. g. apstiprināšana;
5) Dāžadi priekšlikumi un
6) Vēlēšanas.
Akcionāriem, ku[i vēlētos piedalites

sapulcē, jāpieteic savas akciju vietā iz-
dotas pagaidu zīmes saskaņā ar statūtu
§ 56 ne vēlāk ka līdz 12. aprīlim š. g.
24671 Vai d e.

īiiso DOODiiD MparniHia
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
23 martā 1925._ g., pulksten 11 diena,
Rigā, Šķūņu iela JMš 3;

pārdos vairāksolīšanā
Dāvida GI i k s m a ņ a kustamo mantu,
novērtētu par Ls 778.— un sastāvošu
no dažādam grāmatām, deļ viņa dažāda
nodokļa segšanas.

Rīgā, 16. martā 1925. g.
24668 Piedzinējs Cparaksts).

IZSOLE.
Rītupes muita

š. g. 7. aprilī, 10 rītā, sava noliktava,

pamīli atklāts iisoliā
pret tūlītēju samaksu aizturētas kontra-
tandas lietās dažādas manulaktur un
kolonial preces — kopvērtībā par
Ls 173,55.

Minētās preces apskatāmas izsoles
dienā. JMš 500.
Rītupes muitas priekšn. A. Z va i gz n e.
24599 Darbvedis O. Kalniņš.

Galvenā lauku nekustamu īpašumu
nodokļa komisija

uz 1925. g. 26. martu pīkst. 1 .0 no
ritā Rīgā, Noliktavas iela JMš 1, dz. 1
izsludina

otrreizēju rakstisku sacensību
valsts zvērinātiem mērniekiem

uz plānu novilkumu izgatavošanu.
Zīmēšanas daibi izvedami Jelgavas

apr. Līvbērzes pag. apm. 79 saimniecī-
bām, Kuldīgas apr., Lutriņu pag. apm.
185 saimniecībām un Tukuma apr. Vec-
moku pag. apm. 46 saimniecībām pec
pirmplaniem, kuri uzglabājas attiecīgās
zemes grāmatu nod. līdz š\g.l.maijam.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploks-
nēs, uzrādot cenu, apmaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli (katra loksne 40 sanL)
iesūtāmi ar uzrakstu: Uz rakstisku zīmē-
šanas sacensību 26. martā 1925. g.
Galvenās _komisijas kanclejā Rīgā, Nolik-
tavas ielā JMš 1, dz. 1 līdz 26. martam
1925. g. pīkst. 10 rītā. Turpat saņe-
mami sacensības noteikumi. Iesniedzot
piedāvājumu, jāiemaksā drošības nauda
Ls 200. 24669

UtiDi u iliii ķiteli
nlilkiii kiājn.
1925. gada 7. burtnīca

Iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Bnrtnica maksā: ,

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

Saturs:
32) Likums par tirdzniecības un kuģ-

niecības līgumu starp Latviju, un
Ungāriju (un pats līgums).

Kase . . . Ls 384 49 Biedru dalības nauda Ls 2,769 —
Tek. reķ. JMš 1019 Latv. B. Pamata kapitāls .... 348 63

Liep. n. ....' . . 45 29 Rezerves kapitāls . 162 84
Dalības nauda citas iestādes 2,034 — Inventāra amortizācijas ka- 2,428 93
Vērtspapīri . . 800 37 pitals .
Preces veikalos (iepirk. Nekustama īpašuma fonds 1,130 56

suma) . 45,288 75 Biedru speciēli aizdevumi 238 27
Inventārs 7,856 47 Kreditori ... . 16,511 33
Debitori . . _ 2,867 87 Zalogi no veikalvežiem . 2,131 84
Ceptuves iekārta . ... 586 23 Aizņēmumi . . ' 20,274 29
Milti noliktavā .... 1,976 93 Kluba fonds ... . 35*i 52
Malka ceptuve 883 — Pārejošas sumas . . 597 56
Pārejošas sumas . . . 1,010 02 Maksājamie vekseļi . . 16,639 69
Apšaubāmie parādnieki . — 02 1924. g. nodoiļu inaksā-
Valutas — 02 jums 150 -

Ls 63,733 46 Ls 63,733 1 -

Valdes priekšnieks: J. Kalniņš.
Mantzinis: L. Valters.
Sekretāre: M. Bedeic.

Grāmatvede; E. Pagrab.
Gada pārskats saskan ar grāmatām un dokumentiem.

' Revizijas komisija: J Herbsts , A. Putniņš, E. Šenbergs.
Gada pārskats caurskatīts un apstiprināts 15. febr. 1925. g. no pilnas

biedru sapulces. 24228

Rigas zivju izmantošanas
akciju sabiedrib. valde

ar šo paziņo, ka nozaudēti akciju sabie-
drības pagaidu apliecības zem JMšJMš:

533-572 = 40 gab.
578-622 = 95 „% I!

Kopā 135 gab.
un saskaņā ar sabiedrības statūtu para-
grāfa 19, ja sešu mēnešu laikā pēc iz-
sludināšanas dienas neienāk nekādas
ziņas par nozaudētām pagaidu apliecībām,
viņas skaitās par nederīgam.
24670 Valde.

Kuģniecības akciju satļ
,.Latvijas-Beļģijas Imija

akcionāru

kartēja pilno ap*,
trešdien, 8. aprilī 1925. g., pulksten

^
,

vakara, sabiedrības birojā, Rīga. .«,
Biskapa ielā JMš 1, dz.1,«dienas kārtību:

1) Sapulces vadības vēlēšana. jjaJ
2) 1924. g. darbības pārskats, re^

komisijas ziņojums un pe|V
f] īllt Sīlī! fi

3) Pamatkapitāla palielināšana.
4) Jaunu tvaikoņu iegūšana.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi priekšlikumi. wfl ide.

24674 ____ļ!l^-

Nacionalais teatrs^.
Otrdien, 17. martā, pulksten 71/' v

tautas izrādē
^ ^.žūpu aēKtiMO*'-

^
Trešdien, 18. marta, pulksten ' F

$Kaistas sieri****

KiUi-f3 nHciitlstiiipa. iiitIīftn.
okc. sob, „s A G A",

ievērojot to, ka kartēja vispār, akcion.
gada sapuke 15. martā š.g., izsludināta
11. febr. š. g., nekadas _ akcijas nebij
pieteiktas, tiek nolikta, pec § 60 statūtu,
otra kārtēja vispārēja akcio-
nāru gada sapulce 29. martā
1925. g. pīkst. 17, Krameru ielā JMš 2,
dz. 2. Šī otra sapulce, neatkarīgi no
ieradušos akcionāru skaita, būs katrā
gadījumā lēmuma spējīga un viņas
lēmumi galīgi. 24676 Valde.

Latvijas skolotāju kopējā rimo kase
izsludina nozaudēto Latv. skolotāju ko-
pējās slimo kases grāmatiņu JMš4497 uz
Annas Grant vārdu par neder. 24692

Rīgas pol. 4. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudētu kafakl. apl., izd. no
3. Jelgavas kājn. pulka komand. 21. janv.
1921. g. ar JMš 870 uz Kārļa Jāņa d.
Ronis v. 23969

Ilūkstes apr. pr-ka 2. iec. pal. izslu-
dina par nederīgiem, kā nozaudētus
Latv. pasi ar JMš 3257, izd. no Bebrenes
pag. valdes 10. dec. 1924. g. un kafakl.
apl. ar JMš 858, izd. no Jēkabpils-IIukstes
kafa apr. pr-ka 23. febr. 1921. g. uz
Jāņa Antona d. Seils v. 23976

Rīgas policijas II. iec. priekšn.
paziņo, ka 27. martā 1925- g., pulksten
10 ntāBrīvības bulv. JMš 3, .Impeiial"
viesnīcā,

Bdfūūs laiiīksolanā
Jāņa Č a u d er a kustamo mantu, sa-
stāvošu no: viena rieksta koka tumši
brūnas krāsas .Vinkelman" firmas
pianīno, kopvērtībā par Ls 571,46.
24681 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas polic. VIII. iec. priekšn.
dara zināmu, ka š. g. 7. aprilī,
pulksten 10 dienā, Marijas ielā JMš 72,

pārdos volrfiksoliana
J. Drapče un J. Briedim piederošu ap-
rakstīta mantasastāvošu no 2 kapu
krustiem, novērtētiem par Ls 127,85,
dēļ slimo kases un dzīvokļu nodokļa
dzēšanas, saskaņā ar 1. r. darba inspek-
tora un Rīgas pilsētas valdes nodokļu
nodaļas š.g. 23 un 28. Iebruara lakstiem
JMšJMš _5578 un 5051.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt mi-
nētā dienā no rīta norādītā vietā.
24607 Priekšnieks (paraksts).

Aptirošlnonos un transporta akciju sabiedrības

«Latvijas Lloids"
valde uzaicina god. akcionāras ierasties uz

kārtēju vispār, sapulci
17. aprilī 1925. g, pulkst. 6 pec pusd., Latvijas tirgotāju savienības telpas,

Vaļņu iela JMš 20, Rīgā.
Dienas kārtība:

1) Sapulces amatu personu velēšana.
2) 1924. gada pārskats, revizijas komisijas ziņojums un peļņas sadalīšana.
3) Budžets 1925. gadam.
4) Valdes locekļu skaita noteikšana.
5) Valdes priekšlikumi.
6) Vēlēšanas.

Bezvārda akcijas dod balsstiesību tanī gadījumā, ja tās iesniegtas sabie-
drības valdei vismaz septiņas dienas pirms vispārējas sapulces sanākšanas un nav
ņemtas atpakaļ pirms sapulces beigām. Akciju vietā var uzrādīt apliecības
(kvitēs), ka akcijas nodotas glabāšana vai ieķīlātas valsts vai ari iekšzemes pri-
vātas kredītiestādes vai aizemju bankās, kufas šim nolūkam izraudzījusies akcio-
nāru vispārīga sapulce, un ja finansu ministrija šo izvēli apstiprinājusi. Apliecībās
(kvitēs) uzdodami akciju numuri un tas atzīstamas tikai tad, ja izdotas pēdējā
gada pirms vispārīgās sapulces. 24672 Valde.

Paju sab. ..Grauds"
Rīga, Avotu iela JMš 23b,

sasauc

ārkārtēju pilnu sapulci
7. aprilī š. g. pīkst. 8 vakaia ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces vadoņa vēlēšanas.
2) Valdes ziņojumi.
3) Jaunu biedru uzņemšana.
4) Revizijas komisijas vēlēšanas.

24675 Valde.

Izvilkums

13i hipotēku idiii valdes norēķina
par

iestādes darbību 1924. g.
i&itanee 31. decembri 1924. g,

Lati ļ S. ^TāTPT
Debitori. — 1

£.V ... - - 1,470 51Tekošs rēķins — — 762 ,877 89Korespondenti — — 31,792 47
Vērtspapīri , — lo!l35 46Depozīti - — 3i033 »
Aizd. kr. rub. ķīlu zīmes 379,441 33

. latv. , , , . . .1 92,010 —
„ maiku . „ 1,026 —

zelta fr. . . . .' 256,760 — , 790 0,,,1 i^i.iaī 33Aizdevumu procenti — — 71,515 94
Biedrības nekustamie īpašumi . — — 147 ,967 66
Vairāksolīšanā iegūtie nekustamie īpašumi — — 105,526 16Inventārs . — — 29^247 70
Aizlikumi ... — . — 637 80
Ķīlu zīmju izgatavošana . ... — 15,093 40
Ķīlu zīmju pirkšana un pārdošana — — 16,682 62
Kuponu izmaksas fonds . .. — — 433 4ļļ
Tautas bankas XIV. nod. likvidācijas konts . — — 11,313 07
Kuponu nodoklis — — 11,582.01

., ... - -I L94ā545liKreditori. —
Rezerves kapitāls . — — 29,158 —
Speciāls rezerves kapitāls — — 18,768 38
Penzijas fonds _ • ?_ — — 20,000 -
Speciāls tekošs rēķins tij.Krievijas Valstsbanka — —95
Kr. rubļu ķīlu zīm. apgroz 327,040 —
Zelta fr . . 256,120 - 583,60 _
Tiražētas ķīlu zīmes — — 78,498 67
Deldēšanas kapitāls:

kr. rub. ķīlu zim. aizd 56,193 97
latv. . ' , „ '. . 2,9/7 96
marku , , 87 93
zelta fr. , , , 1,496 19 60.756 05

Kuponu'fonds — 23^955 17
Nesamaksāti kuponi ... — — 122,001 47
Deponenti, vērtspapīros — 3,033 33
Deponenti. caurej. sumas — — 2,512 57
Apdrošināšanas fonds .......... — — 1,178 —
Procenti — — 521 02
Banku komisija . — — 3,378 —
Mantu pārvērtēšan. konts — — 1,000 026 28
Vidzemes hipotēku biedr — — 1,598 81

— 1,948,545 83

Pelņas un zaudējumu konts.
Peļņu deva sekosi konti:

Procentu konts Ls 63,910 19
Soda naudas konts 9 398 60
Māju pārvaldes konts 5,765 90
Vairāksolīšanā iegūto māju pārvaldīs, konts „ 2,332 76
Ķīlu zīmju pirkšanas un pārdošanas konts . 6,858 24 ls 8g,265 69

Zaudējumu deva sekosi konti:

Pārvaldes izdevumu konts Ls 64,034 23
Ķilu zīmju izgatavošanas konts , 5.167 33
Kursu starpības konts , 283 90
5°/o kuponu nodoklis , 2,544 05
20°/o , 83 75 . 72,113 26

1924. gada peļņa _. . . Ls 16,152 43

Šī peļņa sadalīta un pārvesta sekosi:
uz rezerves kapitālu: suma, kufa vajadzīga, lai rezerves ka-

pitāls sasniegtu statūtos paredzēto augstumu — t,0
no apgrozībā esošām ķīlu zīmēm ' Ls 2,659 28

uz deldēšanas kapitālu: l°/o no pie peļņas piedalošās ķīlu
zīmju aizdevumu sumas 4,721 ''

uz speciāla rezerves kapitālu: peļņas atlikums .... ,
^^

&JwJļ
Ls 16.152J

Rīgas hipotēku biedrība 10. martā 1925. g. noturēts biedrības kžrtējJ
pilnvaroto sapulce taisīti šādi lēmumi:

1) No valdes par 1924. g. sastādītais un no revizijas komisijas pārbaudītais
gada pārskats apstiprināts un valde atsvabināta no atbildības par šo gadu.

2) No valdes uz 1925. g. uzstādītais un no revizijas komisijas pārbaudītai
budžets atvēlēts. ' ..

3) No tekošā gadā izsniedzamiem ķīlu zīmju aizdevumiem rezerves kapi
lam ņemamas maksas noteica 2"r> uz minētiem aizdevumiem. __ „ ,

4) Papildināts biedrības statūtu 109. pants ari piezīmi un pārgrozīts 11o- Paf| '
5) Kanclejas nodokļu takse paaugstināta. .
6) Nolemts pirkt Jansona nekustamo īpašumo grupā 22 JMš 20 (II. <')
7) Atkal ievēlēja par valdes locekli N. D. Merkuljeva kgu, par vaw

locekļa vietn. Alfrēdu Intelman kgu, un par revizijas komisijas locekļiem A. uni
M. I. Ivanov, J. E. Muške un A. Vogel kungus.

8) Par protokola parakstītājiem no klātesošiem ievēlēja Fr. ^^ļf'
M. J. Ivanov un A. Intelmaņa kungus "^

Valde.
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