
ZIŅOJUMS
„Valdibas Vēstneša" god.abonentiem.

Lai novērstu visai apgrūtinošo un pie tam pilnīgi lieko rēķinu
sūtīšanu .Valdības Vēstneša" obligatoriskiem abonentiem, iestādēm un
amatpersonām par viņiem piesūtāmo „Valdības Vēstnesi", un vēlāko
ne mazāk apgrūtinošo sarakstīšanos abonementa samaksas dēļ — Valsts
tipogrāfija pagodināspaziņot, ka, sākot ar nākošo budžeta gadu, t. i.
no 1. apriļa„Valdības Vēstnesis" tiks piesūtīts tikai tiem god
abonentiem, kapi par viņu būs samaksājuši uzpriekšu;uz pēcmaksu
„Valdības Vēstnesis" vairs netiks sūtīts.

Šī Jaunā, apstākļu izsauktā, kārtība nekādas gfūtības nedarīs, jo
maksa par „Valdības Vēstnesi" paliek visu gadu tā pati tagadēja un
ikviens varēs iemaksāt vajadzīgo sumu saskaņā ar .Valdības Vēstnesī"
izsludinātiem parakstīšanas noteikumiem. Naudu saņemot, bankas vai
tipogrāfijas kase — ikkatrā gadījuma izdos kvīti ar aizrādījumu, kas
maksājis, cik maksāts un par ko maksāts, tā ka īpaša rēķina rakstīšana
būs gluži nevajadzīga.

Ārējiepasūtītāji abonementu varēs iemaksāt vietēja Latvijas bankas
nodaļā uz Valsts tipogrāfijas tekošarēķina Nr. 832,bet kur tādas nodaļas
nebūtu, piesūtīt pa pastu tieši Valsts tipogrāfijai.

VALSTS TIPOGRĀFIJA.

Ministru kabineta sēde š. g. 26, martā.

Papildinājumi noteikumos par sīko me-
tāla naudu un sīkās metāla naudas
ārējo veidu.

Iz kara ministra pavēles Ns 9.
Celtuvju lietošanas takse.

Valdības rīkojumi un pavēles

Papildinājumi
noteikumos par sīko metāla naudu
un šikās metāla naudas ārējo

veidu.
(Izdoti uz noteikumu par naudu 8. panta

pamata.)
I. 1922. g. 31. augusta noteikumus

par sīko metāla nsudu (Lik. krāj 185)
papildināt ar sekošiem 7. un 8. pantiem:

7. Divu latu gabali izgatavojami no
sudraba pēc latiņu monētu savienības no-
teikumiem; metālam jāsatur astoņi simti
trīsdesmit piecas daļas sudraba un viens
simts sešdesmit piecas daļas vara; sa-
tura svārstība nedrīkst pārsniegt 0,003.
Sudraba divi latu monētu diametrs 27 mili-
metri, svars — desmit grami; svara
«vārstīšanās nedrīkst pārsniegt 0,005.

8. Sudraba divu latu monētas izgata-
vojamas pieci miljonu gabalu.

II. 1922. g. 12. oktobra noteikumus
Par sīkās metāla naudas ārējo veidu
(Lik krāj. 210) papildināt ar sekošu
4pantu:

4. Sudraba divu latu monētu ārējais
veids sekošs: priekšpusē uzraksts ,2 lati*
«n kalšanas gada skaitlis, ap uzrakstiem
Palmu vaiņags, kas augšējā pusē pār-
maukts; otrā pusē — lielais valsts ģer-
bonis un uzraksts ^ Latvijas republika".
Kante robota.

Šie papildinājumi stājas spēkā ar iz-
«odināšanas dienu.

Sīgā, 1925. g. 24. martā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

« kaļ-a ministra pavēles Nr. 9.
1925. g. 25. martā.

o . 4. §.

sani- ar Latviīas teritorijas sadall-
aoTiJ i!aUnos karapriņķos, sekošās kara
dēvēju"

pārvaldes ar š. g. 1. aprili par-

) Cēsu — par Cēsu-Madonas kara
m 8Prinķa pārvaldi;
' Jaun Jelgavas-Ilukstes — par Jēkab-

Pll8-Ilukstes kara apriņķa pārvaldi;

1) Vienzirga pajūgs (ar vezumu Ls

vai tukšā ar ne vairāk kā
2 iekšā sēdētājiem) .... 0,30

2) Divzirga pajūgs (ar vezumu
vai tukšā ar ne vairāk kā
2 iekšā sēdētājiem) .... 0,40

3) Pasažieru automobilis (ar un
bez pasažieriem 0,60

4) Preču automobils (tukšā vai
ar kravu un 1 pavadoni - šoferi) 1,—

5) Kuļmašīnas, lokomobili vai
citi tamlīdzīgi smagumi . . 10,—

6) Traktori 1 —
7) Liellops 0,10
8) Sīklops 0,05
9) Kājnieks ........ 0,05

10) Rokas rati (stum-
jamie) ) atsevišķi f 0,05

11) Velosipēds . . .[no paša- ļ 0,05
12) Motociklets . . . j žieriem ( 0,20

II. Uz pārējām upēm.
1) Vienzirga pajūgs (ar vezumu

vai tukšā ar ne vairāk kā
2 iekšāsēdētājiem) .... 0,20

2) Divzirgu pajūgs (ar vezumu
vai tukšā ar ne vairāk kā
2 iekšāsēdētājiem) .... 0,30

3) Pasažieru automobilis (ar un
bez pasažieriem) 0,50

4) Preču automobilis (tukšā vai
ar kravu un 1pavadoni-šoferi) 0,80

5) Kuļmašīnas, lokomobili, vai
citi tamlīdzīgi smagumi . . 8,—

6) Traktori 0,60
7) Liellops 0,05

3) Rēzeknes — par Rēzeknes Ludzas
kara apriņķa pārvaldi, un bez tam
nodibināts jauns — Jaunlatgates
kara apriņķis, kuru pārzinās Jaun-
latgales kara apriņķa pārvalde.

Ar jaunā sadalījuma ievešanu līdz-
šinējais Ludzas kara apriņķis likvidēts.

Karā ministrs, pulkvedis
Bangerskis.

Apstiprinu.
1925. g. 25. martā.

Satiksmes ministrs
J. P a u 1 u k s.

Celtuvju lietošanas takses.
(Izdota saskaņā ar likumu par zemes

ceļiem 36. p.)
Par celtuvju lietošanu atļauts ņemt

maksu ne augstāku par zemāk pie-
vestām taksēs cenām:

I. Uz lielākām upēm,
kā Daugava, Venta, Lielupe, Gauja (no
ietekas līdz Strenčiem) un Aiviekste līdz

Lubānai:

Ls
8) Sīklops ....* ... 0,03
9) Rokas rati . .) . .„. . ( 0,03

10 Velosipēds . . atsevišķi no 0 03
11) Motociklets. ./Pavadoņiem ) 0(15

1. p i e z I m e. Uz celtuves drīkst uz-
ņemt tikai tādus smagumus, kuri
nepārsniedz celtuves celtspēju.

2. piezīme. Takse izkarama zem
stikla uz celtuves redzamā vietā.

Šoseju un zemesceļu direktors,
inženiers A. S i k s n e.

Inspektors, inženiers J. Melnalksnis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Rīgas apgabaltiesas
Cēsu, Valmieras, Valkas un
Madonas apriņķu ismeklēšanas
tiesnešu iecirkņu sadalījums,

kujš stājas spēkā ar 1925. g. 1. a p r i 1 i.

II. Saraksts.
Cēsu apriņķa I. iec. izmeklē-

k 1ēšanas tiesneša rajons
(Cēsīs).

Cēsu pilsēta, Cēsu pilsētas patrimo-
nialapgabals, dzelzsceļa līnija ar
Ieriķu mezglu, Baižkalna, Brantu,
Dzērbenes, Drabužu, Kosas, Kārļu,
Liepas, Lenču, Līvu, Mārsnēnu, Nē-
ķenes, Priekuļu Cēsupils, Jaunraunas,
Pilsraunas, Rāmuļu, Sērmūkšu, Veis-
maņu, Veselauskas, Lielstraupes,
Mazstraupes, Raiskuma, Rozbeķu,
Stalbes un Ungtfru pagasti.

Cēsu apr. II. iec. izmeklēšanas

tiesneša rajons (Cēsis).
Skujenes, Drustu, Gatartas, Ramkas,
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Veļķu,
Briņģu, Vējavas, Cirstu, Mēdzūlas,
Liezeres, Lubejas, Vestienas, Jumur-
das, Ērgļu, Katrinas, Ogres, Liep-
kalnes-Ozolu, Sausnējas, Iršu, Iršu

- kolonijas, Vietalvas-Odzienas, Vietal-
vas, Lauteru-Viesienas, Kalsnavas,
Bērzones, Druvienas, Golgovskas,
Lizuma, Tirzas un Adulienas pagasti.

Valmieras apr. I. iec. izmeklē-
šanas tiesneša rajons (Valmierā).

Valmieras pilsēta, Valmieras, Ren-
cēnu, Ēveles, Jērcēnu pagasti,
Strenču miests, Trikates, Vecbrenguļu,
Jaunvāles, Blomu, Plāņu, Bilskas un
Smiltenes pagasti, Smiltenes pilsēta,
Mēru, Rauzas un Palsmanes pagasti.

Valmieras apr. II. iec. izmeklē-
šanas tiesneša rajons (Valmierā).

Ainažu pagasts, Ainažu miests, Sa-
lacas pagasts, Salacgrīvas miests,
Rozēnu,Ungurpils, Braslavas,Vilzenu,
Puiķeles, Ozolu, Bauņu, Burtnieku,
Jaunbuitnieku,Dikļu, Pociema, Pāles,
Sveiciema, Ķirbižu, Viļķenu, Vec-
muižas, Liepupes, Duntes, Stienes,
Nabes, Lādes pagasti, Limbažu pil-
sēta, Limbažu, Katvaru, Umurgas,
Vainižu, Augstrozes, Dauguļu, Iman-
tas, Ķieģeļu, Vaidavas, Koku, Kau-
guru, Mūru un Vecsalaces pagasti.

Valkas apr. I. iec. izmeklēšanas
tiesneša rajons (Va'ki).

Zvārtavas, Grundzāles, Aumeisteru,
Vīciema, Lugažu, Liellugažu, Valkas
pagasti, Valkas pilsēta, Pedeles,
Ērģemes, OmuļupiKārķu, Naukšēnu,
Jēru, Rūjienas pagasti, Kūjienas pil-
sēta, Ķoņu, Lodes, Arakstes, Terne-
jas, Ipiķu, Idus, Sēļu, Vecates,
Skulberģu, Valtenbergu pagasti,
Mazsalaces miests, Alojas un Plate, u
pagasti.

Valkas apr. II iec. izm eklešan a s
tiesneša rajons j(Alūksnē).

Alūksnes pilsēta, Alūksnes, Annas,
Alsviķu, Ilzenes, Jaunrozes, Kol-

bergu, Ķorvas, Lazbergu, Jaunlai-
cenes, Veclaicenes, Mālupes, Zeltiņu,
Ziemeru, Kalnciema, Stāmerienes,
Litenes, Beļavas pagasti, Opes
miests, Lejas, Sinoles, Dūres,
Gaujeaes pagasti, Lejasciema un Vec-
gulbenes miesti, Dzelzsceļa mezgls,
Pededzes un Bormaņu pagasti.

Madonas apriņķa izmeklēšanas
tiesneša rajons (Madonā).

Ļaudonas, Saikavas, Lubānas, Prau-
lienas, Lazdonas, Meiranu, Sarkaņu,
Patkules, Grostonas, Mārcienas, Sā-
vienas, Kārzdabas, Cesvaines, Kusas,
Oļu-Apeltienes, Ļaudonas - Odzienas
pagasti, Madonas miests, Jaun-
gulbenes, Dzelzavas, Bučauskas,
Kraukļu un Grašu pagasti.

Rīgā, 1925. g. 25. martā.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

A.Būm a n i s.
Sekretārs O. Blumbergs.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma 2. da-
ļas 137. panta par preču zīmēm, paziņo,
ka izdotas apliecības par sekošo preču
nozīmju vienīgo lietošanu.

_ N° 2134. Akc. sab. Laferme, Rīgā,
vārds ..Saimnieks" — papirosiem.

.Ne 2135. A/S Lakas fabrika, J. C. Koch,
Rīga — vārds BImprex" — speciālai
krāseļļai.

N« 2136. Ziemeļu-Vakaru Metalurģi-
skas Mechaniskas nn kuģu būvētavas
fabriku akc. sab. Lispājā — zīmējums
(kamanas) — kamanu tēraudam.

JNa 2137. Tam pašam — zīmējums
(atspere) — aisperu tēraudam.

2138. Farbenfabriken vorm. Friedr.
Bayer & Co, Leve>kuzenā, Vācijā —
vārds BAspirin Bayer" — medicīniskam
produktam.

N° 2139. ,Trud" tab. fabrikai, Rīgā
— zīmējums ar uzrakstu „Kubiks" —
papirosiem un čaul.tēm.

Ne 2_ 140._ ,Universutn-Film A. G."
Berline, Vācijā — vārds ,Ufa" kinema-
togrāfa aparātiem, un to daļām un pie-
derumiem, projekciias aparātiem, pro-
jekcijas plāksnēm, filmām, plātnēm, ki-
nematogrāfiskiem inscenējumiem.

N» 2141. _ Westenhoff & Co. Hanno-
verā, Vācija — zīmējums (ro'ia) ar uz-
rakstu ,.Optimus" — aparātiem rakstu,
drukas lietu un zīmējumu pagatavošanai
un pavairošanai, kā ari šo aparātu pie-
derumiem un daļām.

N> 2142. Akc. sab. „ Mundros", Mag-
deburgā, Vācija — vārds BMmidlos" —
šujmašīnām un to daļām un to piederu-
miem.

Ns 2143. „Florange_" A. & IVĻ Vaser-
mann, Rīgā — zīmējums (pūce) —
ziepēm.

N9 2144. Akc. sabiedrība Dr. Hora-
mers Hiematogen, 'Cirichē, Šveicē —
vārds „Dr. Hummels Hiīematogen" —
ārstniecības līdzekļ em, farmaceitiskiem
produktiem un diētiskiem preparātiem,
vīnam, vīnu esencēm, kakao un šoko-
lādes konfektēm.

Ne 2145. The Singer Manufacturing
Companv of Elizabeth, State of New-
Yersey U. S. A. zīmējums (sēdoša sie-
viete) ar burtu S — šujmašinām un to
daļām, šujmašinu adatām, šujmašīnu
diegiem, eļas kanniņām, elektriskiem
motoriem, elektriskām spuldzēm, izola-
toriem, reostatiem, pārslēdzējiem un to
daļām.

N9 2146. Tam psšam — zīmējums
(sieviete pie šujmašīnas) ar burtu BS" —
šujmašinām, to daļām un piederumiem.

No 2147. Tirdzniecības kantorim Māler
un Kampe, Rīgā — vārds „Economy"
— būvju apšuvumiem.

No 2148. Emil Kuranmle, Vācijā,
Brandenburgā — zīmējums (aita ar

fiaksa par,Valdība»Vēatnell" iSkot no !. Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

f ai i mēnesi 1 lata 60 aaat.

piesūtot mājā un pa pasta:
p«, i mēnesi 1 lata 80 oant
Pu atsevišķa numura: saņemot

ekspedīcijā — ? 6 .
pia atkalpārdevējiem , » . . — ? 7 .

Latvijas valdības j^ņ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot „^^^^^^Ē^m^ un svetkudiena*

Redakcija: jņ^Š^l^^^^^kK*"*"ekspedīcija:
Rīgā, pilī N» 3. Tel. Ns 9-89 '^^^S^^^P^ W,pilī Ns 1. Tel. Ns9 57
Rūsas stundas so 11—12 ^g^>%lMfc&>W Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

alejlgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katra tālāku rindiņu . . — , 12 .

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

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



ķēmi) — vilnu audumiem un no tiem

pagatavotām zeķu precēm, ka ari adītām
precēm.

Ns 2149. Kerkovius & Intelmann,
Rīgā — zīmējums (ķīnietis) — tējai.

Ns 2150. J. Berlinam un J Jedei-
kinam, zem firmas „Latvello"mecha-
niska darbnica, Rīgā — zīmējums ar
uzrakstu „Latve'lo — velosfpfdiem.

Ns 2 51. Alus un iesala rūpniecībai
akc sab. .Livonija", Rīgā — zīmējums
(lauva ar spārniem) — alum, porterim,
iesalam, iesala kafijai, iesala ekstraktam.

Ns 2152. Latvijas sērkoņu fabrikai
A/S Vulkan, Rīgā — zīmējums (apaļš
traaciņš) ar uzrakstu B The Game" —
sērkoņiem.

Ns 2153. Tam pašam — zīmējums
(monograma „L. M.") ar uzrakstu „Leo
Matches" — tām pašām precēm.

Ns 2154. Tam pašam — zīmējums
(monograma I. M.) ar uzrakstu „Irēna
Matches" — sērkociņiem.

Ns 2155. Tam pašam — zīmējums
(jātnieks) ar uzrakstu „Don Quixot" —
sērkociņiem.

Ns 2156. Tam pašam — zīmējums
(Pūce) ar uzrakstu „The Wisdom" —
sērkociņiem.

Ns 2157. Tam pašam — zīmējums
(tornis ar" radio viļņu uztvērēja vadiem)
ar uzrakstu „The Kadio* — sērkociņiem.

Ns 2158. Tam pašam — zīmējums
(pudele) ar uzrakstu BThe Sect" — sēr-
kociņiem.

Ns 2159. Tam pašam — zīmējums
(sikspārnis) ar uzrakstu „Flittermouse"
— sērkociņiem.

2160. Tam pašam — zīmējums (čūska
uz klints) ar uzrakstu „The Libertv" —
sērkociņiem.

Ns 2161. Tam pašam — zīmējums
(papagailis) ar uzrakstu „Radio" — sēr-
kociņiem.

Ns 2162. Tam pašam — zīmējums
(bāka) ar uzrakstu ,The Light House"
— sērkociņiem.

Ns 2163. Kristinei Šmidt, Rīgā —
vārds „Antimatins" — līdzeklim nevē-
lamo matu iznīcināšanai.

Ns 2164. Tam pašam — vārds „Ti-
rols" — līdzeklim pret vasaras raibu-
mie n un dzelteniem plankumiem.

Ns 2165. Tam pašam — vārds „In-
dus" — aromātiskam līdzeklim pret
roku, kāju un padušu svīšanu,

Ns 2 i 66. Hoffmann La Roche & Co.
Akc. sab. Bazelē, Švecē — vārds
„Numal" — ārstniecības līdzekļiem, ķī-
miskiem produktiem, farmācijas prepa-
rātiem un drogu precēm, plāksteriem,
pārsienamiem līdzekļiem, dzīvnieku un
augu iznīcināšanas līdzekļiem, parfime-
rijām, kosmētiskiem preparātiem, ziepēm.

Ns 2167. Cari Prinz, akc. sab, Vā-
cijā — vārds „Durania" — saldēšanas,
žāvēšanas un ventilācijas aparātiem un
ietaisēm, nažu precēm, karotēm, dakšām,
darba rīkiem, izkaptīm, sirpjiem, dzelzs-
ceļa virsbūves materiāliem, drāts precēm.

Ns 2168. Tam pašam — vārds
„Prista" — tām pašām precēm.

Ns 2169. Nobel's Explosives Com-
pany, Ltd., Avrshiiē, Skotijā, Anglijā —
zīmējums ar uzrakstu „Alfred Nobel" —
visāda veida spridzināmām vielām un
materiāliem.

Ns 2170. Tam pašam — zīmējums
(dadzis) — tām pašām precēm.

Ns 2171. Sāchsische Wollgarnfabrik
Akt -Ges. vorm. Tittel & Krueger, Leip-
cigā, Vācijā — zīmējums (gulbis) —
tapiserijas precēm, izšūtām drānām,
segām, kaneva un kanevas precēm,
ādām, audeklam, šūšanas un tamborē-
šanas darbu piederumiem, pērlēm.

Ns 2172. Dr. med. Alfred von Poehl,
Berlinē, Vācijā — vārdi «Sperminum-
Poehl" — kādam organiskam preparātam
dziedināšanas nolūkiem,

Ns 2173. Redeker & Hennis A.-G. —
Nirnbergā, Vācijā — zīmējums (apaļš
tornis) — krāsām, krāsu vielām, tušai,
tintei, līmēšanas vielām, zīmēšanas, krā-
sošanas un modelēšanas piecēm un pie-
derumiem, beicēm, pernicai.

Ns 2174. Joeakoepings och Vulkāns
Taendsticksfabnksaktiebolag, Joenkoe-
ping, Zviedrijā — zīmējums (trīs rozes)
sērkociņiem.

Departamenta direktors J. V ā g e 1 s.
Patentu valdes priekšnieks J. P u r i c s.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 204.

(1. turpinājams un beigas.) *)
12944. Morbergs, Roberts Friča d.,

20 g. v., pied. pie Žagares pag., Lieta-

*) Skaties .Valdības Vēstneša" 67. numurā.

vas pavalstnieks. — Iekšlietu ministrijas
emigrantu un bēgļu nodaļas 1925. g
2 marta raksts Ns 121231 (13-III-25), nav
ieradies emigrantu un bēgļu nodaļa. —
Nodot meklētāja rīcībā.

12945. Močanovs, Timotejs Maksima
d., 50 g. v., pied. pie Rēzeknes apr.,
Rozenmuižas pag, Bratovas ciema. —
Latgales apgabaltiesas prokurora 1925 g.
25. februāra raksts ha 4522 (14-111-25),
apv. sodu lik. 522. p. — Aizturēt

12946. Mednis, Kārlis Miķeļa d.,
60 g. v., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzlv. R'gā, Hospitāļu ielā Ns 18 — Ri-
pas prefekiuras 3 nodaļas 1925. g 2 fe-
bruāra raksts Ns 3889 (14 111-25), sodīts
no Rīgas prefekta ar Ls 5 vai 2 dienām
aresta. —, Paziņot pref. 3. nodaļai.

12947. Medais, Kārlis Miķeļa d,60g.
v., Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīvojis
Rīgā, Hospitāļu ie ā Ns 18,— Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1925. g. 11. februāra
raksts Ns 3900 (13-111-25), sodīts no Rī-
gas prefekta ar Ls 5 vai 2 dienam aresta.
— Paziņot pref. 3. nodaļai

12948. Narums, Morduchs Icika d,
dzim. 1903. g. 2. decembrī, žīds, pirms
iesaukšanas kara dienestā dzīv. Rīgā,
Jēkabmiesta iela Ns 9, dz. 19, 9. Rēzeknes
kājn. pulka jaunkaravirs. — 9. Rēzeknes
kājn. pulka komandiera 1925. g. 8. marta
raksts Ns 2392 (17 111-25), 1925. g.
6. martā patvaļīgi atstājis savu pulku —
Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

12949. Olchovs, Sergejs Nikadra d.,
46 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apriņķa,
Bērzgales pagasta. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 3. iec. miertiesneša
1925. g. 17. februāra raksts Ns 529
(13-11125), apv. uz sod. lik. 581. p.
1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

12950. Ozoliņš, Alfrēds, dzim. 1901. g
8. aprilī, Rīga, jūrnieks, Latvijas pavalst
nieks, pelēkam acīm, blondiem ma-
tiem. — Kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļas 1925 g. 11. marta raksts (20-111-25),
apv. spirta zādzība no motorburenieka
„ Baltija". — Apcietināt.

12951. Ozoliņ, Elza Jura m., 24 g.
veca, Latvijas pavalstniece, agrāk dzlv.
Rīgā, Telts ielā Ns 1. — Rīgas prefek-
tūras 3. nodaļas 1925. g. 16. febr. raksts
Ns 192 (13-IU-25), i od. no Rīgas pre-
fekta ar Ls 15,—. — Paziņot pref,
3. nodaļai.

12952. Pumpur, Alma Pētera m.,
dzim: 1906. g., pied. pie Valmieras apr.,
Augstrozes pagasta. — Rīgas prefektūras
sanitārā galda 1925. g. 25. febr. raksts
Ns 272 (18 111-25), izvairās no ārsta
kontroles. — Paziņot dzive<s vietu.

12953. Pāvs, dzira. Palevska Sofija
Vladislava m., dzim. 1885. g., pied. pie
Polijas. — Rīgas prefektūras sanitārā
galda 1925. g 25 febr. raksts Ns 272
(18-111-25), izvairās no ārsta kontroles.
— Paziņot dzīves vietu.

12954. Preimans, Jānis Jāņa dēls,
30 g. vec?, piederīgs pie Baldones pa-
gasta, agrāk dzīvojis Rīgā, Lāčplēša ielā
Ns 14, dz. 3. — Bauskas apriņķa 2. iec.
miertiesneša 1925. g. 31. janvāra raksts
Ns 193 (18 11-25), apvainots par 1920 g.
21. decembra lēmuma 7. pkt. par būv-
koku izsniegšanu. — Paziņot dzīves
vietu.

12955. Pus, Hermans Indriķa dēls,
dzimis 1858. g. 23. maijā, Latvijas pase
no 1922. g. 16. marta Ns 195811, agrāk
dzīvojis Rīgā, Skolas ielā Ns 11, dz 3—4.
Rī^as prefektūras 3. nodaļas 1925. g
12. februāra raksts Ns 185 (27-11-25), par
nicinošu izturēšanos pret Latviju. — Pa-
ziņot prefektūras 3. nodaļai.

12956. Potjanko, Julius Jēkaba dēls,
37 g. vecs, piederīgs pie Jaungulbenes
pagasta, pēdējā laikā dzīvojis Sarkaņu
pagastā, Ganiņu mājās. — Cēsu apriņķa
priekšnieka 1925. g 23. februāra raksts
Ns7273/24 (395-24-XI). sodīts ar Ls 20,-
vai 10 dienām aresta par atrašanos
publiskā vietā piedzērušā stāvoklī. —
Paziņot dzīves vietu.

12957. Petrova, dzim. Gabrušonok,
Apolonija Antona m., 19. g. v, pied. pie
Daugavpils, bez noteiktas dzīves vietas.
— Rīgas 12. iec. miertiesneša 1925. g,
26. febr. raksts Ns 13 Kr. (13-111-25),
sod. lik_ 528. un 274. p p. — Arestēt
un nogādāt meklētajā kamerā.

12958. Pipinis, Margriete Andreja m ,
dzim. 1901. g., pied. pie Rīgas. —Rīgas
12. iec. miertiesu. 1925. g. 26. febr.
raksts Ns 16/Kr. (13-111-25), sod. lik
274. p. 1. d. — Aizturēt un nogādāt uz
meklētāja kameru.

12959. Pcicki, Vasilijs Jurģa d., 52 g.
vecs, Latvijas pilsonis, agrāk dzīv. Rīgā,
Puškina ielā Ns 3, dz. 15. — Rīgas
12. iec. miertiesneša 1925. g 26. febr

raksts Ns 10/Kr. (13-IIK5), apv. uz sod.
lik. _ 581. p. 1. d. p. — Apcietināt un
nosūtīt meklētājam.

12960. Parums, Alfrēds Anša d.,
23 g. v., pied. pie Cēsu apr., Jaun-
piebalgas pag., agrāk dzīv. Rīgā, Rēve-
les iela 50, dz. 2. — Rīgas 12. iec.
miertiesneša 1925. g. 26. februāra raksts
Ns 299/Kr. (13-111-25), apv. uz sod. lik.
581. p. I. d p. — Apcietināt un nosū-
tīt meklētājam.

12961. Pagast, Julius Mārtiņa d.,
dzim. 1875. g., pied. pie Valmieras, no
.Parka" viesnicas Rīgā izrakstīts uz
Ventspili. — Rīgas 12. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 26. februāra raksts
Ns 164/Kr. (14-111-25), apv. uz sod. lik.
591. p. I. d. un 161. p. — Apcietināt
un nogādāt meklētājam.

12962. Pugajeva, Pelageja Pētera m.,
26 g. v., pied pie Heskavas gub, bez
noteiktas dzīves vietas. — Rīgas 12. iec.
miertiesneša 1925. g. 26. februāra raksts
Ns 69/Kr. (14-111-25), sod. lik. 138, 528
un 581. p. p. — Apcietināt un nogādāt
meklētajam.

12963. Pētersons, Aleksandrs Rūdolfa
dēls, 17 g. v., dzīves vieta Rīgā, lielā
Maskavas ielā Ns 42, dz. 53, vidēja
auguma, sarkaniem matiem, pelēkām
acim,_ ģērbies melnā ziemas mētelī,
pelēkā uzvalkā, galvā tumša platmale.
— Rīgas colicijas 6. iecirkņa priekš-
nieka 1925. g. febr. telefonograma
Ns 46/88 (14-111-25), nozudis. — Paziņot
meklētājam.

12964. Poriet, Marta Aleksandram.,
dzim. 1906. g., pied. pie Inčukalna
pagasta. — migas prefektūras sanitārā
galda 1925. g. 25. febr. raksts Ns 272
^18-111-25), izvairās no ārsta kontroles. —
Paziņot dzīves vietu.

12965. Pauče, Andrejs Jāņa d. (tuvāku
ainu nav). — Ventspils 2. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 27. febr. raksts Ns 247
(18-111-25), apv sod. lik. 398. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12966. Ratnik, Viktorija Jozefa m.,
26 g veca, pied. pie Izabelinas pag.,
Daugavpils apr, agrāk dzlv. Rīgā, Brī-
vības ielā Ns 60/66, dz. 14. — Rīgas
pilsētas 9. iec. miertiesneša 1925. gada
11. febr. raksts Ns A/i208/24 (195-24-X),
apv. sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves
vietu.

12967. Ranke, Eduards Dāvā dēls,

dzim. 1900. g. 12. jūnija, Latvijas pa-
valstnieks. — Ventspils apr. priekšnieka
1925. g. 25. februāra raksts . Ns 33 R
(13-111-25), izvairās no policijas uzrau-
dzības zem kuras nolikts kā notiesāts uz
sod. lik. 583. p. 2. pkt. 479. _p. 4. d. ar
1 g. 6 mēn. pārmācības namā ar sekām
pēc soda izciešanas saskaņā ar sod. lik.
34. un 35. p p. aizliegts uzturēties Rīgā
un Liepājā. — Aizturēt un nosūtīt meklē-
tāja rīcībā.

12968. Ruško, Broņislava Vladimira
meita, 20 g. veca, pied. pie Ludzas. —
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925. g.
25. februara_ raksts Ns 272 (18-111-25),
izvairās no ārsta kontroles. — Paziņot
dzīves vietu.

12969. Rusbergs, Vik'.ors Māitiņa d.,
21 g. v., Latvijas pavalstnieks. — Hgas
2 iec miertiesneša 1925. g. 25. februāra
raksts Ns 1269/24 (13-111-25), apvainots
sodu lik. 139. p. — Paziņot dzīves vietu.

12970. Rubens, Kārlis Jāņa_ d,, 35 g.
v, Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīvojis
Rīgā, Uniona ie'ā Ns 6, dz. 2. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 26. fe-
bruāra raksts Ns 1063 (13-111-25), sodīts
no Rīgas prefekta ar Ls 10 vai 3 die-
nām aresta. — Paziņot pref 3. nodaļai.

12971. Rozenbergs, Miķelis Jāņa d,,
bez noteiktas dzīves vietas (tuvāku ziņu
nav). — Rī^as apr. Madlienas policijas
iec. prekšnieka 1925. g. 5. marta raksts
Ns 7809 (18-111-25), apv. neatļautā māj-
lopu ārstēšanā. — Nopratināt un ņemt
pa ākstu, ka turpmāk nenodarbosies ar
mājlopu ārstēšanu. Parakstu līdz ar no
pratināšanas protokolu piesūtīt meklē-
tājam

12972. Rancans, Boris Vinča d., dzim.
1893. g., agrāk dzivojis Rīgā, Blaumaņa
ielā Ns 12, dz. 3. — Rīgas policijas
3. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 3. marta
raksts Ns 5674 (53-24-VII), apv. par kara-
vīru noteikumu neievērošanu. — Paziņot
dzīves vietu.

12973 Zeliks, Konstantīns Kārļa d,
30 g. v., pied. pie Korvas pag., Valkas
apriņķī, dzīvojis Korvu muižā, Valkas
apriņķī, pēdējā laikā — Dubultos. —
Talsu iec. miertiesneša 1925. g. 21. fe-
bruāra raksts Ns 102 (13-111-25), apv sod.
lik. 269. p. — Paziņot dzīves vietu.

12974. Segliņš, Emils Anša d., 54 „
vecs, bij. Krievijas pavalstnieks , agrāk
dzīvojis Rīgā, 1. Lāču ielā Ns 3, dz 64
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925 p
3. marta raksts Ns 2116 (18-111-25), sod '
no Rīgas prefekta ar 5 dienām aresta -Paziņot pref. 3. nodaļai.

12975. Zigaušins, Gainans Zigaušina
d, dzim. 190i. g, Krievijas pavalstnieks
piederīgs pie Kazaņas gub., agrāk dzj!
vojis Puškina ielā Ns 3. — Rīgas pil.
sētas 3. iecirkņa miertiesneša 1925 »

"
28. februāra raksts Ns 76 (18-111-25) aovainots sod. lik. 177. p. 2. pkt. — Pa.

"
ziņot dzīves vietu.

12976. Semenovs, Jegors Logina d17 gadus vecs, piederīgs pie Daugavpils
apriņķa, Izvoltes pag, pēdējā dzīves
vieta Lubejas pag. „Pečos". — Cēsu apr
priekšnieka 1925. g. 7. marta raksts '
Ns 7843/24. g (18-111-25), sodīts par pa.
rādīšanos publiska vietā piedzērušā stā-
voklī ar Ls 10,— vai 3 dienām aresta.
— Paziņot dzīves vietu

12977. Satiks, Aleksandrs Uldriķa d.
24 Radus vecs. piederīgs pie Ventspils
pilsētas, agrāk dzivojis Ventspilī. —
Ventspils 2. iec, miertiesn. 1925. gada
27. februāra raksts Ns 247 (18-111-25),
apvainots sod. lik. 184. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12978. Sengelovs, Eižens Kārļa d,
dzim. 1882. g, bij. Krievijas pavalstnieks ,'
agrāk dzīv. Rīga, Stabu ielā Ns 107. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nod raksts
no 1925g. 13. masta (19-111-25), apv.
piesavināšanā. — Paziņot dzīves vietu.

12979. Suchoparovs, Sergejs Andreja
d., (tuvāku ziņu nav). — Liepājas pre-
fekta lēmums no 1925. g, 5. februāra
Ns 331 II (16 III- 25), apv. par atrašanos
publiskā vietā piedzēruša stāvokli. —
Paziņot dzīves vietu.

12980. Šiliņš, Pēters-Adolfs Gustava
d., dzim 1893. g. 11. jun, Rīgā, pied.
pie Latvijas — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nod. raksts no 1925 g. li: marta
(20-111-25), apvainots spiita zādzībā no
motorburenieka «Baltija". — Apcietināt.

12981. Skaliņ, dzimusi Zadovski, Ma-
rija, 26 g. veca, vidēja auguma, brunete,
melnām acīm, ģērbusies smilšu krāsas
mētelī, sarkanā vilnas kleitē, galvā tumši
zila cepure. Rīgas policijas 6. iecirkņa
priekšnieka 1925. g 10. marta tele-
fonograma Ns 59 (20-111-25), nozudusi. -
Ziņot meklētājam.

12982. Šķipsna, Paulis-Vilhelms, Er-
nesta d, dzimis 1891. g., agrāk dzīvojis
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 39, dz. 22. -
Rīgas policijas 3. iecirkņa priekšnieka
1925.g. 6. marta raktts Ns8806 (19-111-25),
apvainots par ka;avīru noteikumu ne-
ievērošanu. — Paziņot dzīves vietu.

12983. Treiman, Marija Jāņa meita,
47 g. veca, piederīga pie Limbažu pa-
gasta, agrāk ? dzīvojusi Strazdu ielā
Ns 6. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 24. februāra raksts Ns 9775/24
(12-111-15), sodīta no Rīgas prefekta ar
Ls 6,— vai 2 dienām aresta. — Paziņot
prefektūras 3. nodaļai.

12984. Treidens, James Hugo d,
dzim. 1901. g, agrāk dzīv. Ausekļu iela
Ns 4, dz. 3. — Rigas policijas 3. iecirkņa
priekšnieka 1925. g. 24. febr. raksts
Ns 3344 (13-11-25), apv. par karavīru
noteikumu neievērošanu. — Paziņot
dzīves vietu.

12985. Trenče, Elza, agrāk , dzīv.
Beberbeku ielā Ns 19, 7. linijā (Tuvāku
ziņu nav). — Rīgas 2. iec. miertiesneša
1925. g. 25. febr. raksts Ns 13JJ
(13-111-25), apv. pēc pils.ien. not. p. *J
un not. par dzlv. Iri Rīga § 12. — v*
ziņot dzīves vietu. .

12986. Trofimovs, Filips Jāņa1 a.
dzim. 1904. g. 17. okt, pied. pie »P*
pilsētas, krievs, pirms iesaukšanas dz-
Rīgā, Ludzas ielā Ns 36, dz. 38, 9- K

^zeknes kājn. pulka jaunkareivis. ~"
9. Rēzeknes kājn. pulka koma«
1925. g. 8. marta raksts zem N« *?.
(17 111-25), 1925. g. 6. martā patvai ?
atstājis pulku. — Apcietināt un noga"
meklētāja rīcībā. .. „,

12987. Timofejevs, Pēteris RadionJ
d., 31 g. v„ pied. pie Rēzeknes ap.-
Silajonu pag, pēdējā dzīves vieta1 mb
— Ventspils 2. iec. miertiesneša l»***
28. februāra raksts Ns 249 0*U}±L
apv. sodu lik. 180. p. — Paziņot fl»

vietu. , . i
12988. Tankevič, Miķelis Doroteja

bij. Krievijas pavalstnieks, agrāk <*wr

Rīgā, Pērnavas ielā Ns 23-a, Oi- ļl: ,
Rīgas prefektūras 3. nodaļas.ļvi),
19. februāra raksts Ns8867/23 (17(K*.
sodīts no prefekta ar Ls ?0 va .a$
nām aresta. — Paziņot pref. 3. n°



12989 Tomson, dzim. Pavlovski, Pela-

ma Mārtiņa m, dzim. 1889. g., pied.
nie Jelgavas — Rīgas prefektūras sani-

tārā galda 1925 g 25. februāra raksts
v272 (18-111-25), izvairās no ārsta kon-
troles. — Paziņot dzīves vietu

12993. Tichonova, MelānijaStepana m.,
dzim. 1901. g„ pied. pie Rīgas pilsētas.
__ Rīgas prefektūras sanitāra galda
1925. g- 25. februāra raksts Ns 272
(18-111-25). izvairās no ārsta kontroles.—
paziņot dzīves vietu.

1299L Ungaitis, Katrine Franča m.,
dzim. 1879. g 15. februārī, Latvijas pil-
sone. " — Rīga3 prefektūras sanitāra galda
1925

*
g- 25- februāra raksts Ns 272

(18-M-25), izvairās no ārsta kontroles.—
paziņot dzīves vietu.

12992. Vāgners, Kazimirs Ferdinauda
dēls, 22 g- v., pied. pie Jelgavas, agrāk
dzīvojis Rīgā, Avotu ielā Ns 54a, dz. 53.
— Rīgas 12. iecirkņa miertiesneša 1925 g.
26. iebruaja raksts Ns 156 Kr (16-111 25),
apv. uz sod. lik. 581. p 1. d. p. — Ap-
cietināt un nogādāt meklētājam.

12993. Vhiverins, Jānis Andreja d.,

dzim. 1889. g, agrāk dzīv. Rīgā, Dzir-
navu ielā Ns 34a, dz. 17. — Rīgas pol.
3. iec. priekšu. 1925. g 28. febr. raksts
j^ 3342 (16-111-25), apv. par karavīru
noteikumu neievērošanu. — Paziņot
dzīves vietu.

12994. Vītols, Andrejs Jēkaba d.,
dzim. 1882. g. 29. dec, pied pie Cīra-
vas pag., Aizputes apr., agrāk dzīv.
Ventspilī, Kroņu ielā Ns 38, Latvijas
iekšzemes pase Ns 5793, izd. no Tukuma
apr. priekšu pal. 1. iec — Vent-pils
po' . 1. iec. priekšn. 1925. g. 26. febr
riksts Ns 1382 (19-11-25), apv._ zādzībā.
— Apcietināt ua nog;d3t meklētāja rīcībā

12995. Vasilenoks, Pavils, 13 g. vecs,
ģērbies brūnā mētelī, īsās biksēs, galvā
zili cepure, agrāk dzīvojis Rīgā, Tennes-
mu žas ielā Ns 6 — Rīgas policijas
11 iecirkņa priekšnieka 1925. g. marta

Ns74ieefo lograma (20-111-25), nozudis. —
Ziņot meklētājam.

12996. Valt.T, Evefine Miķeļa meita,
dzimusi 1893. g., piederīga pie Ivandas
pagasta, Kuldīgas apriņķa. — Rīgas
prefektūras sanitārā galda 1925. g.
25. februāra raksts zem Ns 272 (18-111 25),
izvairās no ārsta kontroles. — Paziņot
dzīves vietu

KritniBalas pārvaldes priekšnieka
G. Tite atāls

Darbvedis A. Z a ķ I s

Iecelšanas.
Pavēle Ns 138.
192i. g. 21 martā.

Rīgas muitas jaunāko muitas uzraugu Kārli Jāņa
d.Bērziņu, kā slimojošu ilgāk par sešiem
mēnešiem un kuram šis sešu mēnešu slimošanas
laiks izbeidzās ar š. g. 29. janvāri, saskaņā ar
civildien. lik. 27. p skaitīt kā izstājušos no muitas
resora dienesta, ieskaitot viņam pēc civildien. lik,
23. p. noteikuma par 1923 g. un 1924 g. pie-
nākušos neizlietoto 4 nedēļu kārtējā atvaļinājuma,
f_š. ģ. 26 februāra, ar kādu datumu tas ari
izslēdzams no Rīgas muitas darbinieku sarakstiem.

Pamats: Rīgas muitas 1925. g. 14. marta
raksts Ws 5875

Pavēle N> 139.

1925g. 21. martā.

n 'h
3S lm"'as jaunāko muitas uzraugu Aleksandru

Jēkaba d V ī 1 j p u, kā slimojušu ilgāk par sešiem
raenesiem unkuram šis sešu mēnešu slimošanasraita izbeidzas ar š. g. 12 martu, saskaņā ar
civildien. lik. 27. p. skaitīt kā izstājušos no muitas
«sora dienesta, ieskaitot vigam pec civildien. lik
«• P- noteikuma par 1924. g. pienākušos neiz-

28
2 nede'l kārtējā atvaļinājuma, _ no š. g.

0 marta, ar kādu datumu tas ari izslēdzams noK|gas muitas darbinieku sarakstiem.
Pamats: Rīgas muitas 1925 g. 14. marta

raksts M 5875.
Pavēle Ns 140. .

, 1925. g. 21. martā.
lāna Jas "l"''88 jaunākais muitas uzraugs Jānis
\2\ l.ersons dienesta labā pārcelts
. pasa amata uz Daugavpils muitu, skaitot no
' 'apriļa. Alga pēc XIX amatu kategorijas.r amats: Liepājas muitas 1925. g. 16. marta

raksts Ns 2235

Pavēle Nš 141.

Dana, -i 1925> & 21 martā.
Žanis I - s murtas jaunākais muitas uzraugs

mala rr 'itr e 'ns _ uz paša lūguma pa-
skaitot els tan' Paša amatā uz Liepājas muitu,

**£$ *?
g- l;P^A1§a PXIX - amatU

1Ž?\l : Daugavpils muitas 1925. g. 4. martaaķsts Ns 1638 un Ž. Freimaga š. g 2. marta
"gurns (Daugavpils muitas ienāk. JVs : 682).

Pavēle J* 142
Riea< ļ m ., 1925- g- 21. martā.

Jāņa (j i Jaunākam muitas uzraugam Karļam
Ri gas ,!:.P ' n a m, ka nepārtraukti nokalpojušam
gadus « 'ii3 vienā un tanl Pašā amatā piecus
izmaksai? ņa ar civildien- lik 17. p. noteikumu,
Pknākulj paP'alga 10"/o apmērā no viņamusas pamatalgas , sākot no š. g. 6. marta.

Pavēle Ns 143.
%as m t 1925' S- 21. martā

Miķeļa d iļaunākam muitas uzraugam Aleksim

^'Pojušam d- ' v a c n a m . kā nepārtraukti no-
Piecis gar? ^,gas muita vienā un tanī paša amatā
,eil<umu JT' , sask aņa ar civildien. lik. 17. p. no-
?° '^m w -saJama papildu alga '0°/o apmēra
6marta pienakušas pamatalgas, sākot no š. g.

Pavēle N& 144
1925 g. 21. martā.

Neretes muitas vecāko muitas uzraugu Jāni
Jēkaba d. Blumbergu (kurš agrāk sastāvējis
bij. Jelgavas muitas dienestā uu uz Neretas muitu
pārcelts ar 192(X g28. februāri), par kūja pie-
ņemšanu dienesta trūkst vajadzīga rakstiskā lēmuma
resp. pavēles, skaitīt kā iestājušos un pieņemtu
par štata darbinieku muitas resora dienestā no
192''. g. 26. janvāra.

Pamats: Neretas muitas 1920. g. 15. apriļa
raksts Ns 11, atzinies departamenta personal-
lietu grāmatās un J. Blumberga pašrocīgi
izpildīta anketē.

Pavēle Ns '45
1925 g 21. martā

Rīgas muitas uz brīva līguma pamata dienestā
sastāvošā mašīnrakstītāja Emma Pētera m. 2 o k a,
ka

^
nokalpojuse muitas resora dienestā sešus mē-

nešus, ieskaitīta štata darbinieku sarakstos, skaitot
no š. g. 18. marta.

Pavēle Ks 146.
1925. g. 21. martā.

Daugavpils _ muitas uz brīva līguma pamata
dienesta sastāvošais jaunākais muitas uzraugs
Aleksandrs Juja d Labrencis, kā nokalpojis
muitas resora dienestā sešus mēnešus, ieskaitīts
štata darbinieku sarakstos, skaitot no š.g 19. marta.

Pavēle Nš 147.
1925. e. 21. martā.

Neretas muitas vecākam muitas uzraugam
Jaņam Jēkaba d Blumbergam, kā nepār-
traukti nokalpojušam Neretas muitā vienā un tanī
paša amata piecus gadus,. saskaņā ar civildien.
lik 17. p noteikumu, izmaksājama papildu alga
10°/o apmēra no viņam pienākušās pamatalgas,
sakot no š. g. 28. februaja.

Pavēle Nš 148.
1925 g, 23 martā.

Meitenes muitas uz brīva līguma pamata die-
nesta sastāvošais jaunākais muitas uzraugs Ādolfs
Kārļa d Silis, kā nokalpojis muitas resora
dienesta sešus mēnešus, ieskaitīts štata darbinieku
sarakstos, skaitot no š. g. 16. marta. '

Pamats: Meitēn, s muitas 1925. g. 18. marta
raksts Nš 1242

Pavēle Nš 149.
1925. g. 23 martā.

Reņģes muitasuz brīva līguma pamata dienesta
sastāvošais jaunākais eksperts Juvis Pēteja d.
Līcis, kā nokalpojis muitas resora dienestā
sešus mēnešus, ieskaitīts štata darbinieku sarakstos,
skaitot no š. g. 8. marta.

Pavēle Nš 150.
1925. g 23 martā.

Liepājas muitas uz brīva līguma pamata dienesta
sastāvošais apkalpotājs Teodors Andreja d. Z ū 1 i s,
kā sasniedzis pilngadību, ieskaitīts štata darbinieku
sarakstos, skaitot no š g. 21. marta.

Pavēle Nš 11.
1925._g. 23 martā.

Ainažu muitas vecāko .muitas uzraugu Bernhardu
Jāņa d. Liepu (kurš agrāk sastāvējis Rīgas
muitas dienestā un uz Ainažu muitu pārcelts ar
1920 g. 1. oktobri), par kura pieņemšanu dienestā
trūkst vajadzīgā rakstiskā lēmuma resp. pavēles,
skaitīt kā iestājušos un pieņemtu par štata darbi-
nieku muitas resora dienestā no 1919. g.
20 novembfa.

Pamats: Atzīmes departamenta personallietu
grāmatās un B Liepa pašroc. izp. anketēs.

Pavēle Nš 152.
1925g. 23. martā.

Ainažu muitas vecākais muitas uzraugs Bernhards
Jāņa d. Liepa uz paša lūguma pamata pārcelts
tanī pašā amatā uz Rīgas muitu, skaitot no š. g.
1. apriļa. Alga pēc XVIII. amatu kategorijas.

Pamats: B. Liepa 1925. g. 7. februāra lūgums
(departamenta ienāk. Nš 4344).

Pavēle Nš 153.
1925. g. 2$. martā.

Šenbergas muitas uz brīva līguma pamata die-
nestā sastāvošais jaunākais muitas uzrauga vietas
palīga izpildītājs Arvids Jēkaba _ d. KJ ā v s o n s
dienesta labā pārcelts tani paša amata uz Rīgas
muitu, skaitot no š. p. I. apriļa, atstājot viņu ari
turpmāk uz brīva līguma pamata. Alga pec
XIX. amatu kategorijas.

Pavēle Nš 154.
1925. g 23. martā.

Liepājas muitas uz brīva līguma pamata dienesta
sastāvošais jaunākais kanclejas _ ierēdnis Fridrichs
Kārļa d. K r e i te n b e rgs, kā nokalpojis muitas
resora dienestā sešus mēnešus, ieskaitīts štata
darbinieku sarakstos, skaitot no š. g. 16. janvāra.

Pavēle Nš 155.
1925. g. 23. martā.

Rīgas muitas apkalpotajā Dārta Voitan uz
pašas lūguma pamata atlaista no dienesta, skaitot
no š. g. 16 marta.

Pamats. Rīgas muitas 1925. g. 18. marta
raksts Nš 6176 un D. Voitan š g. 17. marta
lūgums.

Pavēle Nš 156
1925. g. 23 martā.

Anna Pētera m. S t a šk o pieņemta Rīgas
muitā par apkalpotāju uz brīva līguma pamata,
skaitot no š. g. 16. marta aralgu pec XX. amatu
kategorijas, Sfaško izmaksājamas ari ģimenes
piemaksas, ja tādas tai naktos.

Pamats. R'gas muitas 1925. g. 18. marta
raksts Nš 6176.

Pavēle Nš 157.
1925. g. 24 marta.

Rīgas muitas jaunākam muitas uzraugam Jaņam
Puknasa,m, kā slimojošam no pag. g. 8. no-

vembfa, saskaņā ar civildien. lik. 27. p. noteikumu,
sākot no š g. 8. janvāra izmaksājama tikai pus-
alga bet no 8 marta aleas izmaksa pārtraucama.

Pamats. Rīgas muitas 1925. g. 20. marta
raksts Nš 6331.

Pavēle Nš 158
^1925. g 24. marta

Rīgas muitas jaunākam muitas uzraugam Karļam

Cepurnieka mkā slimojošam ilgāk par divi
mēnešiem, sa'kaņa ar civildien. lik. 27. p. notei-
kumu, sākot no š. g 2. marta izmaksājama tikai

PUmats. Rgas muitas 1925 g. 20 marta

raksts Nš 6331.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Administratīvās nodaļas vadītājs D. Vilsons.
Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ s.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1925. g. 26. martā.

1. Pieņem likumprojektu par civil-
dienestu un nolemj to iesniegt Saeimai.

2. Atsvabina Jāni M e d i ņ u , uz
paša lūgumu, no Nacionālās operas
direkcijas locekļa pienākumiem.

3 Apstiprina par Nacionālās operas
galveno direktoru Teodoru R e i t e r u jin
par direktoriem Alfrēdu Kalniņu un
Paulu Š u b e r t u.

4. Ieceļ par izmeklēšanas tiesnešiem
pie Latgales apgabaltiesas: Eduardu ZI-
vertu, Sergeju Obrazcovu, Pēteri
Bērziņu, Jāni B e r ķ i un Aleksandru
Ērgli.

5. Apstiprina deklarāciju par sav-
starpēju ktģu mēru gtamatu atzīšanu
starp Latviju un Padomju sociālistisko
republiku savienību.
«AMHRmHMHMaHHH ^H^H^nB

Jaunas valstis
Polija.

Minoritatu ministrija.
Varšavā, 26. martā. Polijas mi-

nistru kabinets šodien formeli nolēmis
radīt „Austrumprovinču un mazākum-
tautību lietu politisko minis'ru komi-
teju". Par tās priekšsēdētāju iecelts
vicepremjers Tuguts, par locekļiem ār-
lietu, iekšlietu, kara, izglītības, tieslietu
un agrārreformas ministri. LTA.

Ārzemes

Anglija.
Londonā, 25. martā. Augšnamā

Suterlendas hercogs šodien ierosināja
debates par augšnamā reformu.
Viņš jautāja, vai valdība esot gatava iz-
strādāt likumprojektu par to tuvākā nā-
kotnē, jo esot no svara šo reformu iz-
vest dzīvē jau tagadējās valdības laikā.
Jāvienojoties par tādu projektu, kuram
varētu piekrist visas partijas. Augšuams
nekad nemēģināšot būt par sāncensi
apakšnamam, bet jāvēloties, lai tas būtu
pietiekoši stiprs kā bufers starp valsti
un revolucionāru likumdošanu. Lords
Haldens strādnieku partijas pūrs, izteica
atzinību augšnamā locekļiem par
to, ka pēdējos gados tie esot
respektējuši sabiedrisko domu, bet
ieteica projektēto reformu «labāk atstāt
mierā". Erls Oksfords-Askvits, li'eraļu
vadonis, atgādināja likumdošanas prin-
cipus, ar kuriem pirms 15 gadiem tika
nospraustas augšnamā kompetenču robe-
žas Pēc Anglijas konstit.cionelām tra-
dīcijām vienīgi apakšnams ir noteicējs
finansu lietās. Katrs apakšnamā pie-
ņemtais likums var stāties spēkā, kaut
ari augšnams tam nepiekristu, ja apakš-
nams to apstiprina tiīsreiz pēc kārtas
dažādās sesijās. Jau pitms 15 gad em
ierosināta augšnamā reforma tai ziņā, ka
būtu jāpārveido viņa sastāvs, padarot to
demokrātiskāku, ar ievēlamiem locekļiem.
Lordkanclers valdības vā dā izteicās, ka
piešķirot reformas ierosinājumam lielu
nozīmi. Esot nodomāts dibināt sevišķu
ministru komiteju jautājuma noskaidro-
šanai LTA,

Francija un Vācija.
P a r i z ē, 26. martā. Franču laikraksti

velti plašus komentārus Čemberlena
runai apakšnamā. „Matin raksta, ka tā
neienesot politiskā stāvoklī nekādas pār-
maiņas un nedodot Francijai iemesla at-
kāpties no līdzšinējā viedokļa. Franču
vēstniekam Londonā Flerio dotās in-
strukcijas nosakot, ka Francija vienmēr
ir gatava ļoti uzmanīgi un ar lielāko
gribu pārbaudīt vācu ierosinājumus.
Laikraksts turpina: „Ja pretēji tam, ko
mums liek domāt ļoti nopietni iemesli,
tomēr izrādīsies, ka Vācijas priekšlikumi
šoreiz ir neliekuļoti, Francija būs pirmā,
kas par to priecāsies. Bet katrā ziņā
Vācijas iestāšanās Tautu savienībā pa-
liek „conditio sine qua non" tālākiem
līgumiem".

„Echo de Paris" uzsver, ka franču
diplomātijas uzdevums esot gādāt par
to, lai vācu priekšlikumi nesatricina
1) tiesības, kuras Francijai piešķīris
Versaļas miers; 2) Tautu savienības
statūtu 10. pantu ; 3) Hagas starptautiskās
tiesas autoritāti un 4) Francijas tiesības
joprojām brīvi palīdzēt Polijai un mazās
antan'es valstīm.

.Figaro" rabta: «Anglija atzīst savu
morālisko parādu, piedāvājot mums ga-
rantiju par Francijas drošību. Bet kas

maksā parādus, tam jāmaksā ari pro-
centi. Anglijas vilcināšanās slēgt ar
Franciju drošības līgumu, kam vajadzēja
notikt jau 5 gadus atpakaļ, pamudinājusi
Franciju stāties aizsargu savienībā? ar
Poliju un Čechoslovaķiju un līdz ar to
uzņemties pienākumu garantēt austrumu
robežas, bis pienākums priekš Anglijas
ir viņas morālisko parādu procenti."

LTA.
Amerika un Vācija.

Ņujorkā, 26. martā. Amerikāņu
preses atsauksmes par vācu drošības
priekšlikumiem un Čemberlena runu
viscaur labvēlīgas. Laikraksti uzsver,
ka Francijai garantijas par jauno robežu
neaizkaramību absolūti nepieciešamas un
ka starptautiskā atmosfēra nevar uzlabo-
ties, kamēr šī Francijas fundamentālā
prasība nav apmierināta. Laikraksti
ieteic sabiedrotiem dot iespēju Vādjai
atgūt viņas suverenitāti, lielvalsts cieņu
un līdzīgas tiesības ar citām nācijām.__ LTA-

Rīga
Latvijas bērnu palīdzības

savienība
sarīko skolnieku vecākiem š. g. 29. martā
bezmaksas priekšlasījumu 8, Rīgas pilsētas
pamatskolā, Bruņinieku ielā Na 24 a,
pulksten 3 pēc pusdienas.

Lasīs Dr. F e d e r s par «Tuberkulozes
apkarošanu".

Māksla

Teodora Zeiferta,« mūsu ievērojamā

kritiķa un literaturvēsturnieka, 60 gadu
dzimšanas dienas un 40 gadu rakstnieka
un audzinātāja darbības jubileju sarīko
Latvju rakstnieku un žurnālistu arod-
biedrība konservatorijas zālē, šā gada
3. aprilī pulksten 8 vakarā. Jubilejas
svinības iesāksies ar plašāku aktu, kurā
paredzēts: doc. L. Bērziņa jubilāra lite-
rariskās darbības raksturojums, skolotāja
un rakstnieka Jul. Sīļa intimu atmiņu
zīmējums par jubilāru kā cilvēku, Lilijas
Stengel un Emīlijas Viestur jubilāra
dzeju deklamācijas, pianista O. Kreiš-
maņa muzikāli priekšnesumi, Nacionālās
operas seksteta dziesmu izpildījumi u. c.
Priekšnesumiem sekosorganizaciju, iestāžu
un citi apsveikumi, bet pēc tam svinības
turpinājums Preses klubā (Dzirnavu ielā
Na 45/47), jubilejas mielastā. Galda
kartes mielastam būs dabūjamas no
30. marta līdz 2. apriļa vakaram J. Rozes
grāmatnicā, Kr. Barona ielā 5, bet vē-
lāk — Preses klubā pie ekonoma.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Mpsu sūtniecība Parīze
ziņo, ka no Bordo 23. martā izgājis
tvaikonis «Tiber", kurš piestāsies ari
Rīgā. Tāpat Rīgas ostā iebrauks tvaiko-
nis ,Seine", kurš izbrauks no Bordo
2. aprilī.

KURSI

. līgai blrZā 1925. gada 27 martā.

Devi iet:
\ Amerikas dolssa .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,77 — 24,89
100 Francijas franka . . . 27,20 — 27 75
100 Beļģijas franku.... 26,40 — 26,90
100 Šveices franku .... 99.4S — 100,45
!0G Itālijas iini 20,95 — 21,35
100 Zviedrijas krona . . . 139,! 0 — 140,35
100 Norvēģijas krona . . . 80,93 — 82 55
100 Dānijas kion« .... 93.75 — 95.65
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
400 Holandes saldenu . . . 205,70 — 207.75
100 Vācijas marku .... 122,00—12450
100 Somijas marka .... 12,95 — 13,20
i0Q Igaunijas mark* . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotn 98,00—102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00 ?
1 SSSI Jervoņecs .... 26,40 — 263»

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

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

mes 96 — 97

ligas birZas kotacijas komisija»
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināta biržas mākleri M. Okmians.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lappuses.



Tiesu sludinājumi. I
Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. martā 1923. ģ.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli

un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Eduarda Jāņa d. Spilnera
lūgumu un savu 1925. g. 17. marta
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs paradu uz
obligācijas par 2000 rbļ., no 7. marta
1896. g. ar Ns 336 apstiprinātas uz ne-
kustamo īpašumu Rīgā, IV. hipotēku iec.
ar zemes grāmatu reģ. Ns 1019, izdotas
no Heinricha Andreja d. Rol par labu
Ansim Bērtuļa d. Strautmanim, ir ie-
maksājis tiesas depozita 1500 rbļ. Latv.
vai. dēj augšā minētas obligācijas parada
un procentu dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un saņemt
pret minēto obligāciju iemaksāto^ 1500r.
Latv. vai. par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 20. martā. Ns 2511
Priekšsēd. v. A. Veidne rs

25320 Sekretārs A. Kalve.

Rīg s apgabilt. 3. civihod.
atklātā tiesas sēdē_ 10. martā 192ī. g
izklausīja Cēsu krāj - aizdevu kases
lūgumu dēļ obligāciju atzīšanas par
zudušām, nolēma; 1) atzīt par iz-
nīcinātam sekošas četrpadsmit (14) obli-
gācijas : a) obligac suma 20,000 kr. rbļ.
atlikumā par labu blanko īpašniekam
Nikolajam Edmunda d. fon Ercdorf-
Kupferam, kurš to cedejis uzrādītājam,
atdalītu no obligācijas par 30,240 kr. r,
apstiprinātas _ 30. aprilī 1874. g. ar
Nš 215 uz Cēsu apr. Dubinskas muižu,
par labu bar. Helēnai Lorenča m. fon
Stael-Holstein, dzim. bar. i. Kampen-
hauzen, bar. Dorotejai un bar. Baltazaram
Lorenča bērniem Kampenhauzeniem,
cēdēiu uzrādītājiem un ar 16. decembja
1913 g. ierakstu, apstiprinātu ari uz
tagad Hermanim Nikolaja d. f. Brim-
meram piederošiem nekustamiem īpa-
šumiem, Cēsu apr. Ruckas muižu ar
reģ. N° 150 Cēsu pilsētas patrimonial-
apgabalā atrodošos zemes gabalu ar reģ.
Na 94 tās pašas pilsēt s patrimonial-
apgabalā atr odošos Palmstraucha zemes
gabalu reģ. Na 183 un Dubinskas muižas
zemes gabalu Zirnhof Na 1 ar reģ.
Ns 90; obligāciju par 15,000 kr. rbļ.,
apstiprinātu 26. novembrī 1907. g. ar
}& 210 par labu Kārlim Kārļa dēlam
f. Grinblatam un Cfsu pilsētas patri-
monialapgabalā atrodošos Palmstraucha
zemes g»balu un 7. janvārī 1908. g
tam pašam kreditoram par labu ari uz
Ruckas muižu apstiprināto obligāciju,
ku;a cedēta uzrādītājam un saskaņā ar
16. decembja 1913. g. ierakstu apstipri-
nātu uz tagad Hermanim Nikolaja d.
f. Brimmeram piederošiem nekustamiem
īpašumiem; Cēsu apr. Duginska muižu
reģ. Na 35, Cēsu pilsētas patrimonial-
apgabalā atrodošos zemes gabalu reģ
Na 94 un Dubinskas muižas zemes
gabalu .Zirnhoi Na 1* ar reģ. Nš 90,
Nikolajam Edmunda d fon Ercdorf-
K«pferam par labu, kufš to kā blanko-
cesionarš cedējis atkal uzrādītājam;
c) obligāciju par 5 ,000 kr. rbļ. ap-
stiprinātu 19. decembri 1913. g. ar
Na 750, uz tagad Hermanim Nikolaja d.
f. Brimmeram piederošiem nekustamiem
īpašumiem, Cēsu apriņķa Ruckas muižu
reģ. Na 150, tā paša apriņķa Dubinskas
muižu reģ. Na 35, Cēsu pilsētas patri-
monialapgabalā atrodošos zenies gabalu
Na 94, tās pašas pilsētas patrimonial-
apgabalā atrodošos Palmstraucha zemes
gabalu Na 183 un Dubinskas muižas
zemes gabalu Zirnhof Na 1 reģ. Na 90,
par labu Gastonam Aleksandra dēlam
f. Pistolkorsam; d) tris obligācijas, ap-
stiprinātas 21. februārī 1905. g. uz tagad
bar. Lenorai Alberta m. Loudon, dzim.
Titjens, piederošo Valkas apriņķa Ķeižu
muižu reģ. Ns 80; 1) surnā par 4000
kr. rbļ. ar 76 par labu Karinai Viktora
meitai Rautenfeld (ari Bērens f. Rauten-
feld), dzim. bar. Loudon; 2) sumā pai
5000 kr. rbļ. ar Na 77 tai pašai Karinai
Viktora meitai f. Rautenfeld (ari Berens
f. Rautenfeld), dzim. Loudon par labu;
3) sumā par 8640 kr. rbļ. 75 k. ai
Na 84 par labu baronam Haraldam Vik-
tora d. Loudonam; e) obligāciju pai
1800 kr. rbļ., atdalītu no _ obligācijas
sumā 300,0 kr. rbļ., apstiprinātas 22. jun
1865. g. ar Na 281 uz nekustamo īpa-
šumu Pedeles un Ērģemes jauno muižām
un blanko cedētu par labu Kārlim
Magnusam Freijam, ingrosētu 4. febr.
1902. g. ar Nš 40/42 uz tagad baronam
Valterim Viktora d. Maidelim unMaknm
Paula d. Hafneram piederošo Valkas
apriņķa Pedeles muižas Kurel pusmuižu
ar reģ.' Na 1250, blanko cedētu Georgam
Jāņa d-, Erdmanim. kas viņu cedējis uz-
rādītājam un pārgājušu uz Kārli Kārļa
dēlu Grinblatu, kas to cedējis atkal
blanko; f) septiņas obligācijas, apstipri-
nātas uz tagad Giselai Juliusa m. bar.
Mengden f. Altenroga, dzim bar. Toli,
Georgam Emanuelim, Nikolajam un Na-
tālijai Emanuēla bērniem bar. Mengden
f. Altenroga piederošo Valkas apr. Gal-
govskas ar Balto muižu reģ. Ne 54,
1) 26. jūnijā 1895. g. sumā 94i0 kr. r.
atlikuma no obligācijas par 104:0 kr.
rbļ., apstiprinātu 4. maija 1891. g. ar
Na 74 uz augšminēto nekust. īpašumu
par labu Natālijai Jāņa m. Kivanag,
dzim. bar. Mengden, kas to cedejusi
uzrādītājam, cedētu no Nikolaja Ed-

munda d. Ercdorfa-Kupfera, kāblanko-

cesionaru, uzrādītajam un pārgājušu uz
bar. Jūliju Pētera d. Tolu, 2) suma
15000 kr rbļ. atlikumā no obligācijas
par 15500 kr. rbļ., apstiprinātu uz to
pašu nekustamu īpašumu 4. maijā

1891. g. ar Na 77 par labu Platonam
Jāņa d. Mengdenam i. Altenroga, kas
to cedējis uzrāditajam, cedētu no Kārļa
Ādolfa d. Binemana, kā blankocesionaru,
atkal blanko; 3) sumā 2000 kr. rbļ. ar

N° 80, apstiprinātu 8. marta 1899. g.:
4) sumā 3000 kr. rbļ. ar Ns81, apstipri-
nātu 8. martā 1899. g.; 5)_ suma 5000

kr. rbļ. ar Na 82, apstiprinātu 8. marta
1899. g.; 6) sumā 5000 kr. rbļ ar Ns 83,
apstiprinātu 8. martā 1899. g., visas
par labu Nikolajam Tobiusam, _ kas to
cedējis uzrādītājam un pārgājušas uz
Georgu Jura d. Erdmani, kā blanko-
cesionaru, kas tās atkal cedējis blanko;
7) apstiprinātu 31. oktobrī 1911. g.
sumā 401)0 kr. rbļ. atlikumā no obli-
gācijas par labu 10000 kr. rbļ., ap-
stiprinātas 12. februārī 1901. g. ar
Nš 62 uz to pašu nekustamu īpašumu
par labu Oskaram Paula d. Lukaševicam
kas to cedējis blanko, pārgājušu no
Ernsta Mārtiņa d. Kivula, ka blanko-
cesionara, Cēsu krāj-aizdevu kases
īpašumā.

Rīgā, 18. martā 1925. g. Na 827.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

25065 Sekretārs A. Kalve.

Rtgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienigo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Ermana Eduarda Dava d. Grapmana
lūgumu un savu 1925._ g. 17. marta
lēmumu paziņo ka parādnieks Ermans
Eduards Dāvā d. Grapmans parādu pēc
2 obligācijām:

1) par 2600 rbļ., atlikumā no obli-
gācijas par 3000 rbļ. pirmatnējā lielumā,

apstiprinātas 1900. g. 14. februārī ar
Ns 266 uz nekustamo īpašumu Rīgā,
I. hip. iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
Na 66, izd. no Gustava Ādolfa Fridricha
d. Lindiga par labu Vilhelma bar. Nolkena
mantojuma masai;

2) par 500 rbļ., apstiprinātas 1910. g.
5. aprilī ar Ns 751 uz to pašu nekustamo
īpašumu, izdota no Fanijas Gustava m.
Lindig par labu HeinrichamFrančadMilleram, ir iemaksājis tiesas depozita
Ls 66,14, šo augšā _ minēto obligāciju
kapitāla un °/o°/o dzēšanu.

Tāpēc apgabaltiesas 111. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kufām būtņ
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām
pieteikties tiesā viena mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teikties, obligācijas atzīs par samaksātām
unjūdzējam dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925 g. 20. martā. Na 2480
Priekšsēd. v. A. Veidners.

253!7 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 19 febr. 1925. g.
lēmumu, uz Jēkaba Zelmeņa lū-
gumu, uz civ. pr. lik 2083.—2084. p. p.
un 18. marta 1920. g. likuma pamata,
uzaicina obligāciju turētāju, kūpas izdo-
tas 1) par 5500 r.; _2) par 500 rbļ;
3) par 1000 r. — uz bāreņu nama .Vite
un Hiike" vardu; 4) par 4440 rbļ.;
5) par 2780 rbļ. un 6) par 35,000 rbļ.
uz Georga Didricha Pucherta vārdu un
1) 21. maija 1856. g.; 2) 15. janvārī
1857. g. 3) 13. septembrī 1857. g. un
4., 5. un 6. 12. oktobri 1894. g aržurn.
NsNs .1046, 1048, un 1049 nostiprinātas
uz Jēkabam Anša dēlam Zelmenim,
piederošas nekustamas mantas Lie-
pājā, ar kreposta Ns 7, — viena
mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, līdzņemot minētās obligācijas
deļ iemaksāto Ls 1048,04, t. i. parāda ar

proc. saņemšanas.
Pie kam tiek aizrārlīts, ka pēc mi-

nētā termiņa notecēšanasari obligācijas
turētajā neierašanas gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējam
tiesibu pieprasīt parada izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 13. martā 1925. g. Ns3491/25
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.

24756 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas 1. iec. miertiesnesis
uz civ. ties. lik. 2011.—2014., un
2019. p. p. pamata _ paziņo, ka pēc
Otto Miķeļa dēla G o r n a u
nāves ir atklājies mantojums un
uzaicina visus , kam būtu uz šo
mantojumu vai sakarā ar to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesībass e šu_ men. laikā, mierties-
nesim, Rīga, Andreja Pump.ra ielāNš 1,
skaitot no sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn."

Ja _ minētas _ personas savas tiesības
augša aprādīta termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas ka šīs tiesības zau-
dējušas.

Rīgā, 14. martā 1925. g
24919 Miertiesnesis J. K i r š s t e in s.

Liepa as 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1460. p., uzaicina
Esteri Miru Chaikela m. Hamburg,
kupa agr. dzīv. Liepājā, Kungu ielā Na2, vai
viņa tiesibu ņēmēju, ierasties pie mier-
tiesneša saņemt Liepājas tirgot bankas
akciju sabiedrības deponētos četrdesmit
trīslatusun 13 santimus (43,13).

Liepāja, 19. martā 1925. g. Ns 127
25181 Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 2. iec, miertiesn.,
saskaņā n savu lēmumu un pamatojot
uz civ. proc. lik. 14603*. p.( uzaicina
Jos. Karo, kujš agrāk dzīvoja (Ni-
dau Bienne, Suisse) oveicē, vai viņa
tiesību ņēmēju, ierasties pie mierties-
neša saņemt Liepājas tirgotāju bankas
akciju sabiedrības deponētos deviņus
latus un 32 santimus (Ls 9,32).

Liepājā, 19. martā 1925. g. Nš 129
25182 ' Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu un pamatojot,
uz civ. proc. lik. 1460. p., uzaicina
Henni Meiera m, V u 1i s on, kupa agrāk
dzīv. Liepāja Aleksandra ielā 11, vai viņa
tiesību ņēmēju, ierasties pie miertiesneša
saņemt Liepājas tirgotāju bankas akciju
sabiedrības deponētos četrpadsmit latus
un 88 santimus (Ls 14,88).

Liepājā, 19. martā 1925. g. Nš 124
25183 Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu un pamatojot,
uz civ. proc. lik. 146033. p., uzaicina
Zamuela Z a m u e 1 a mantojuma ku-
ratoriju, kūja agrāk atradās Liepājā,
Zivju iela Nš 5, vai viņas tiesību
ņēmēju, ierasties pie miertiesneša
saņemt Liepājas tirgotāju bankas akciju
sabiedrības deponētos septiņdesmit piecus
latus un 88 santimus (Ls 75,88).

Liepājā, 19. martā 1925. e. Ns 128

Iii» oiiliitlu» 6. itt tinu izļlltfit.
paziņo, ka 27. martā 1925. g., pulksten
12 dienā, Rī)?ā, Kr. Barona ielā Na 64,
dz. 7, p ā r d o s Borisa G u r e v i č a
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 525 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā art
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rīgā, 7. martā 1925. g.
25682 Tiesas izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 2. aprilī 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīga, Kr. Barcna 3, pārdos
Ābrama Š e e r a kusiuuio mantu, _ sastā-
vošu no manufaktūras, un novērtētu par
Ls 250 —

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

Rī»ā, 16. martā 1925. g.
25534 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

r?U«e apgaudit. 6. iec. tiesu
izpildītājs >

piziņn, ka 2. aprilī 1925. g., pnlkafen
10 rītā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
pārdos Ābrama Šeera kustamu
mantu, _ sastāvošu no manufaktūras, un
novērtētu par Ls 350.—

izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ml
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs par
fošmas dienā uz vietās.

Rīgā, 17. martā 1925. g.
2553a Tiesu izpild. J. Z i r ģ e i s.

$",%m apgabait&saa 6. usoufcņ*
tiesas izpildītājs

miņa, ka 2. aprilī 1925. g., paSkatci
10 rītā, Rīgā, Kr. Barona ielā Na 3,
pārdos Ābrama Šeera kustam i
aarttn, sastāvošu no manufaktūras, un
novērtētu par Ls 350.—

ucināt sarakstu, novērtējumu, kā at
jpakatii pārdodamo mantu, varēs pi>

«.Janas diena uz vietas.
R'gā, 17. martā 1925. g

25535 r^u ,zr,M i. Z i r fr ? 1 ?>

R gas pi sētas 7. ucirkņ *miertiesnesis
dara vispārībai zināmu, _ ka saskaņā ar
viņa 18. marta 1^25. g. lēmumu, uz civ.
proc. lik. 1460«. un 146047 . p. p.
(1914. g. izd.) pamata, no Elzas Oskara
m. C z i e š (Cziesch) Hugo Robertam
Meieram (Meyer) 26. augustā 1922 g.
ar Na 10939 izdota apliecībā (pilnvarā)
izteiktais pilnvarojums atcelts un
pilnvara-apliecība skaitāma par iz īcinātu.
25352 Pap. miertiesu, (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs

jāziņo, ka 3. aprilT i»25. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Alberta ielā Nš 12,
dz. 14, kustama īpašuma vārdošana
pie Paula G a r f e 1 d t a uz prasītāja
lūguma pamata

ir atcelta.
Rīgā, 26. martā 1925. g.

25687 Tiesu izpild. J. Kazubierns

ļ Citu iestāžu sludināju.!.

iekšlietu min. administra-
tīvais departaments,

pamatojoties uz 1920. g. 15. septembra
likumu par uzvārdu maiņu p. 10, dara
zināmu, ka uz: 1) Elmāra Roderic&a
Traļļa, ari Trali, 2) Anša Kapes, art
Šube, ari Šuberts, viņa sievas Annas,
dēlu: Arvīda, Ža.ja Eduarda un Miķeļa
Visvalda, 3) Alberta Siļķes, arj Freibergs
un viņa sievas Annas, 4) Atta (Otto)
Mauceksne un viņa sievas Annas tīro-

lijas un 5) Jāņa Jurkas (atraitnis), viņa
meitu: Otilijas un Alvīnes Klab -

at[lecīgiem lūgumiem dēj uzvara"
maiņas, kuri izsludināti .Valdības vēst-

neša' 287. numurā no 17. decembfs
1924. g. un oret kuriem t r i j u Ofi-
nešu laikā iebildumi nav celti, icUsiteiu
ministrs

nolSAii:
I. Līdzējiem turpmāk saukties:

1) Elmīrām Rodericham Trallini, /
Trali — uzvātdā .Tra Īli natjs ?

2) Ansim Ķupem, ariŠube,«n;rviņa sievai Annai, aēiiem: Arvi»
Žanim Eduardam un Miķelitn VB

. vaidam — uzv&rda „Suberts .

3) Albertam Siļķe, ari FreibergJ u"vl |.
sievai Annai — uzvārda .r i
bergs*. vļ«j

4) Attim (Otto) Maucetsne un t
sievai Annai Emīlijai — ui

,K ļ a v i ņš" un , ntip
5) Jānim Jurkam, viņa meitām. y

r

un Alvinei Klārai — uzvārda
^

|{,
II. Visi dokumenti, kā: Pases' , j„

:Ibas, pilnvaras, līgumi, kvitēs un
^tas izdoti līdz šim uz Jūdzēju varo»

/isādām iestādēm, ka ari «īsts $
un privātam personām, "***'-'izdoti uz lūdzēju jaunajiem uzv"

III. Šie lēmumi stājušies *V

17. marta 1925. g. .. *£]$$
Rīgā, 24. marta 1925. g. >* f

Administratīvā departamenta ,

vicedirektora V.I.V.L"
25614 Nodaļasj^Jw^-

.īga; apgabaltiesas 7. lec. tie o lzMlil]
piztņo, ka 3. aprilT 1925. g., pulksten
12 diena,_ Rīga, Šķūņu iela Ns 13,
veikalā, pārdos Aizika Š v e i n i k a
kustamo mantu, sastāvošu no mēteļu
drēbes un novērtēta par Ls 220.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā aw
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
ļoganas diena uz vietas.

Rīgā, 23. martā I92f. g.
25685 liesi izoild J. Kazubierns.

i «as apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu tzpil iltājs

paziņo, ka 7. aprilī 1925. g., pulksten
10 rita, Rīga, Svēta Oara _ konventa,
pārdos otros torgos .brāļi Hautau*
kustamo mantu, sastāvošu no bilžu
rāmju listēm un novērtētu par Ls 30J.

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

Rīgā, 23. manā 1925. g.
25686 Tiesu izpild. J. Kazubierns

Aizkraukles pag. tiesa,
Rīgas apriņķī, izsludina vispārējai
zināšanai, ka laulātie draugi: Feoiolakts
un Poluferija Kuzminoki, dzīvojoši Aiz-
kraukles pagastā, .Ķieģeļnicā*, vēlas
adoptēt Pelagiju Darjas meitu Ballabo,
dzimušu 15. oktobrī 1913. gadā, dodot
viņai savu ģimenes vārdu .Kuzminova*.

Personām, feufām būtu kādas ierunas
šai adopcijas lietā, tādas jāpieteic šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma iespiešanas trešo reizi
,Va_dības Vēstnesī".

Pec šā termiņa notecēšanas nekādas
ierunas netiks ievērotas un adopcija
tiks apstiprināta. 3

Aizkrauklē, 25. martā 1925. g.
Priekšsēdētājs J. Gulbis.

25688 Darbvedis J. Panders.

3igas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas izpildītājs

kvuja kancleja atrodas Rīgā, Andrejs
Pumpura iela Nš 1, paziņo, Ka 7. aprīli
1925. g., puiKaten 10 rīta, Rīgā,
Vaļņu ielā Nš 22, veikala, pārdos
Ludviga Karnevāla kustamo mantu,
sastāvoša no tapetēm un novērtētu
par Ls1606.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
25681 Tiesu izoild. V. Požariskis

ligas apgabiltitsas 8. iet. tie o Mm
paziņo, ka 8 aprilī 1925. g., puiksten
9 rīta, Rīga, Marijas ielā j* n
pārdos J. Drapče, Ed. Ervalda mi. Brieža kustamo mantu, sastāvošu noelektriska motora firmas ,A. E Q ? nn
viena kreic zāģa un novērtētu oarLs 450.— r

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ail
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pāt.
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 24. martā 1925. g.
25596 Tiesu izpild. J. Orinios.

Rīgas apgabalt 8. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 8. aprilī 1925. g.( pulksten
10_ rītā, Rīgā, Avotu ielā J* 42,
pārdos Vulfa Leikina kustamo manta,
sastāvošu no sarkana plīša dīvāna im
viena trimo spoguļa slīpēta stikla un
novērtētu par ls 340.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā atl
jpskaiīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 24. marlā 1925. g.
25598 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rigas apgabaltiesas 8, tecirkija
tiesas izpildītājs

paziņo, Ssa 16. aprīli 1925. g., pulksten*
11 diena, Rīgā, Bruņinieku ielā J* 73,
dz. 1, pārdos Nikolaji Rozentāla
isustamo mantu, sastāvošu no 200 gros.
jaunām pulksteņu fe.erēm un novērtēta
par Ls 2200,—

Izzināt sarakstu, novērtējuma kā ari
apskatīt pārdodamo mantu vates pārdo-
šanas dienā uz vietas,

«īga, 24. martā 1925. g.
25600 Tifrsas izpild. J. Grinios.
* i lim\

<tgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs v

oazioo, ka 8. apriU 1925. p0ulk-.
9 rītā, Rīgā, Bruņinieku ielā ]« 951
Dārdos Iciga Lappingā u„ uQRubinšteina kustamo mantu, sastāvotno vienas spolējamas mašinas, Hn „r
vērtētu par Ls 800. no*

Izasināt sarakstu, novērtējumu , kā «<tapskatīt pārdodamo mantu, varēs ni,došanas diena uz vietas. w
Rīgā, 24. martā 1925. g.

25597 Tiesu izpild. J. Grinios

mi!nmtmm i tn. m \m
paziņo, ka 4. aprilī 1925. g. DuL,
11 dienā, lielā Miesnieku ielā m en
pārdos Ericha Ringa ktiVL'mantu, sastā/ošu no elektriska rrZ°
un papiru griežamas mašinas, Un Ta
vērtētupar Ls 1480.— DQ-

Izzinat sarakstu, novērtējumu kāīpskatīt pārdodamo mantu, varēsi,-došanas diena uz vietas. pa: '
Rīgā, 23. martā 1925. g.'

25684 Tiesu izpild. J. Ķaznhi..,,

Apr* nu Inženieri JiP,
izdos mutiskā un rakstiska sac

mazākprasītājan;
1925. g. 4. aprilī, pulksten 10

ņ
ta.
^kancleja, Jelgavā, Upes iela J« '^

šoseju tvaiki ruļļa un 1 P bl/S.
akmeņu drupinātajā remonta "

Drošības nauda Ls 400.—- . . 9-J
Tuvākas ziņas kancleja no P"3
25690

25184 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 1. lec. miertiesa.
saskaņa ar savu ša gada 11. marta lē-
mumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d.civ. lik. 1239. p. pamata
paziņo, ka pec 1922. g. 7. oktobrī
Daugavpilī mir. Naftaļa Morducha dēla
L u f t a ir atstāts mantoj., kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz šo man-
tojumu, vai sakara ar viņu kādas tiesī-
bas, ka mantiniekiem, pieteikt tās pēc
piekrītības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,Vald. Vēstnesī".

Daugavpilī, 18. martā 1925. g. Nš 158
25117 Miertiesnesis D z e n ī ts.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apr. 2. Iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ.lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņa ar savu 1925. g. 20. marta
lēmumu uzaic. mir. Eliasa Paulāna manti-
niekus pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas uz neL atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas _ dienas .Vaid. Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Turčinovā, 1925. g. 21. martā. N»1440
25526 Miertiesneša v. i. V. Šlez i ņš.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 3. iec. miertiesa.,
pamatodamies uz civ. lik. X. sēj. 1. d.
1239. p._ un saskaņā ar savu Ij-25. g.
11.martā lēmumu, paziņo, ka pēc 1918. g.
12. nov. Daugavpils apr, Jasmuižas pag.
mirušā Pētepa Jēkaba d B u 11 e r a
ir pa,ikušas kust. un nekustamas mantas,
kufas atrod. Daugavp. apr., Jasmuižas pag.
Butleru ciemā, kamdēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to kādas tiesības, pieteikt tās minē-
tam miertiesnesim viņa kamerā, Some-
rutā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājumā iespiešanas dienas
„Vald. Vēstnesī."
24875 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 20. marta
lēmumu un uz civ. proc. lik. 1401.p. un
civ. likumu X. sējumu 1239. p.
pamata ar šo paziņoka pec
mir. Jāņa Jāņa d. Š u m a ņ a ir
palicis mantojums Daugavpils apr.,
Krustspils pagastā, Šūmaņos un uz-
aicina visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa kancleja
Krustpilī sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī"

Krustpilī, 1925. g.20. martā. Ns795
25349 Miertiesnesis L i e 1m e ž s.

Aaazu pagasta nesa,

Rīgas apriņķi, izsludina vispārējai zinā-
šanai, ka Indriķis Miķeļa d. Jansons,
dzīvojošs Ādažu pagastā, ūdensvada,
vēlas adoptēt savas sievas _ pirmās lau-
libas dēlu Egonu Miķeļa dēlu Dambltl,
dzimušu 19i8. g. 27. maija, dzīvojušu
tuipat ūdensvadā, dodot viņam visas
likumīga bērna tiesības un uzvārdu
, Jansons*.

Perso iām, kupām būtu kādas ierunas
šai adopcijas lietā, tādas jāpieteic šai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas trešo reiz
.Vaid bas Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas ierunas netiks p.eņemtas un adop-
ciju apstiprinās.

Ādažos, 24. martā 1925. g. Nš 53.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
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Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgam zemāk minētas
nozaudētas listes ziedojumu vākšanai
par labu Vecbebru biškopības skolai,
apstiprinātas no prefektūras 1922. gadā
un izdalītas . no Latvijas biškopības
centralbiedrības sekošiem vācējiem :

29/1638 Erdmanim , Mellužos; 11/1620,
12/1621 Pūriņam, Rencēnos; 26/1635
Krūmiņam, Ādažos; 18/1627 Pelnim,
Jelgava ļ 56/1665, 57/1666 Mellinam,
Smiltene; 62/1671 Lingem, Aucē; 64/1673
Lielupam, Mārcienā; 70/1679 J. Štrālam,
Madona; 66/1675 E. Strausam, Tukumā;
82/1691 J._Žano, Codes pag.; 85/1694
Eglitim, Ērgļos; 97/1706 J. Leitim,
Kussas pag.; 126/1735 Rozenbergam,
Aizupe; 148/1757 A. Kordonam Kol-
berģu pag; 157/1766 Gerdenam, Jaun-
Laicenes pag.; 191/1800 Sīlim, Viļānos;
211/1820 Rūjienas biškop. biedrībai;
241/1850 Knappem, Jaunvālē ; 245/1851
R Brūniņam, Litenes pag;, 244/1853
E. Mezišam, Vecgulbenē; 251/1860
J. Staunem, Daukstu kopmoderniecibā ;
251/1863 Nagobadam, Vecgulbenē;
283/1892 E. Kaksim, Gaujienā; 289/1898
E. Ozoliņam, Ilūkstē; 307/1916 Ren-
gaitam, Meņģeles pag.; 313/1922
A. Caunem, Stopiņos; 340/1955 H. Šen-

berģim
^ Grobiņas pag.; 354/1963 Brod

kdzei, Ērgļos; 365 1974 P. Udris jkdzei
Jumurdas pag.; 367/1976 A. Balod kdzei,
Kairinās dzirnavās; 371/1980 O. Vilkam,
Mtiranu kopmodern.; 374/1983 J. Ozo-
liņam, Vecainiekos; 381/2603 V. Baižem
Liepas pag.; 375/1984, 693/2292 A. Kaž-
miram Oļu-Apeltienā; 379/2601 To-
miņam, Bauska; 382/2604 L. Vīksniņam,
Litenes pag; 392/1991 A. Vaibam, Sai-
kava; 401/21(30 A. Brastiņam, Dikļos;
405/2004 Kr. JLeinasaram, Ainažos;
414/2013 T. Betziņam, Bauņu pag.;
416,2015M.Bulliņam , Braslavā; 419/2 18
E. Putniņ kdzei, Burinieku pag;
422/2021 J. Rozenbergam, Imantas pag.;
445/2044 N. Pāķim, st. Trepe; 468/2065
Plaudem, Aizpute; 470/2069 Latv. Lauks.
Ekon. S-bas Bolvu nodaļai.; 498/2097
K. Sauliša kgm, Kuldīgā; 504/2103
J. Druķis kgm. Dundagā; 508/2107
J. Abel jkdzei, Grobiņā; 510/21sS
E. Valteram, Jaun-Svirlaukā; 524/2123
R. Biļķim, Lielsesavas pag.; 534/2133
T. Albertam, Rūjienā; 546/2145 J. Gros-
sam. Ziemupe; 553/2152 E. Riebējam,
Stelpes pag.; 559/2158 K Švalbe,
Ipiķos; 562/2161 agr. Ķeverinam, Višķos;
571/2170 E. Saveram, Mēros; 577/2176
A. Treimaņam, st Ozoli; 580 2179 Mu-
ceniekam, Nogales pag; 596/2195 Birz-
niek jkdzei, Gramzdas pag.; 597/2196
K. Delantam, Krotes pag.; 600/2199
E. Nikovskij jkdzei, Vecpils pag.;
603-2202 J. Baumanim, st. Dunalka;
612/2211 K. Eglitim, Ziras pagastā;
617/2216 K. Melngailim, Talsu pag.;
619,2218 M. Morgensteinam, Upesgrīvas
pag.; 631/223 > J. Pechholcam, Liel-
Aucē; 634/2233 A. Genau, Ezeres pag.;
644/2243 O. Niedrīt jkdzei, Inčukalnā;
652/2251 J. Pancim, Liel-Iecavā;
667,2266 M. Kviesim, Irlavā; 669/2268
Vīndedzim. Jaun-Svirlaukā; 672/2271
J. Sponim, Mazsalacā; 678/2277 J. Bar-
upam, Inčukalna; 694/2293 J. Ķesnerim,
Rudbāržos; 715/2314 pulkvedim Fritc-
kausim; 738/2337 J Sīlim, Stukmaņu
pag.; 741 2340 A. Andersonam, Skultes
pag.; 744/2343 Fr. Ažiņam, Sigulda;
750/2349 A. Aizpurītirn Līvānos;
751/2350 J. Apinilim, Kalnciema pag.;
753/2352 G. Bērziņam, Virgas pag.;
756/2355 M. Bachmanim, Sveiciema;
779/2378 A. Kauliņam, Meņģeles pag.;
768/2367 P. Eglitim, Domopoles pag.;
779/2358 E Bušam, Dreiliņos; 785/23S4
V. Kānam, Bārbeles pag; 787/2386
R. Ļuļakam, Jaun-Kalsnavā; 789 2388
R. Lamsteram, Toces muižā; 786/2395
J. Rencim, Ķempu pag.; 802,2401 Kr.
Sīlim, Elejas pag.; 842/2441 A. Martin-
sonam, Salaspils pag.; 843/2442 J. Skrī-
verim, Liel-Stjaupes pag.; 853/2452
Nīcas lauksaimn. b-bai;_ 8,6/2465 E
Rozenbacham, Nīgrande; 8*8/2467
J. Smidtam, Lēdurgā: 892/2491 M. Grau-
diņ. Matkules pag; 897/2496 O. Puliņ
jkdzei, Upesgrīvas pag.; 899/2498 Van-
dzenes pag. darbvedim; 900/24-*9
J. Jakubovskim, Dzircen dzirnavās Sa-
bilē; 904/2503 Sniķeies bibl. biedrībai;
918/25517 M. Friedbergam, Pociema
pag.; 932/2531 P. Platniekam, Kokoreva;
«38/2537 Dzenim, Madlienā; 943/2542
K. Dreimanim, Turaidas pag.; 954/2553
Liezeres p tērētāju b-bai; 957/2556
Sausnējas patērētāju b-bai; 960/2559
Gulbim, Valkā; 961/2560 Alojas lauks,
b-bai; 962/2561 Dauguļu izglīt. b-bai;
966/2565 Grossam, Nabes pag ; 958/2557
Sarkaņu patēr. b-bai; 967/2566 Trikates
patēr. b-bai; 968/2567 Palsmanes patēr.
b-bai; 979 2578 A. Birkensteina jkdzei,
Irlavā; 993 2592 Kindzuļa kdzei. Grīva;
424/2023 Piiedišam, Maz - Straupe ;
360,1969 Kļaviņam, _ Madona; 851/2750
Jaunsonam, Ļaudona; 455,2054 L.Lauks.
Ekon. S-bai Cēsīs; 861/2460 K. Kal-
niņam, Ieriķos ; 376 1985 K. Riekstiņ,
Mārsnēnu pag.; 197/1806 Ķimeralam,
Dzērbenē; 608/2207 P. Vanagam, Ren-
des pag; 107/1714 Lasim, Lutriņos;
918 2547 Lutriņu Lauks, b-bai; 823 2422
A. Jaņevičam, st. Reņģe; _ 997/2596
Saeim loc. R. Lindiņam, Rīga, 102/1711
V. Pauliņam, Vietalva. 25588

Liksnas pag. valde, Daugavpils rpr.

izsludna par nederīgu iekšzemes pas
Nr. 15268, izdotu no Liksnss pag. val-
des 6. oktobri 1922. g. uz Jekaterinas
Andreja m. Jakovlevas v. 25104

Kolupas pagasta valde izsludina pat
nederīgu nozaudēto šis valdes 1922. g.
14. septembrī Ns 3650 izdoto pasi uz
Ievas Franča m. Baltač vārdu. 25097

Risas mmm
izsludina par nederīgam sekdšas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušam:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 217694
no Rīgas prei. uz Annas Augusta m.
Seļicki v.; 2) Ns 441 no 2. pol. iec. uz
Dāvida Pētera d. Rersta v; 3) Ns 5103
no Liepa;as prel. uz Marijas Rūdolfa m.
Petrevic v.; 4) Ns 564 no Veselauskas
pag. uz Elzes Dava m. Vītol v.; 5)
Ns 2885 no Rēzeknes apr. pr. pal. uz
Silvestra Gabriela d. Ruļeva v.; 6)
Ns 39204 no 2. pol. iec. uz Ernas Frid-
richa m. Kristman v.; 7) Ns 186734 ne
Rīgas pref. uz Martas Friča m. Lauter v.;
8) Ns 208598 no Rīgas pref. uz Kārļa
Anša d. Priednieka v.; 9) Ns 233007 no
Rīgas pref. uz Roberta Franča d. Polisa
v.ļ 10) Ns '40636 no 6. pol. iec. uz
Petepa Pētera d. Makara v.; 11) Ns 34746
no 12. pol. iec. uz Hedvigas Fridricha
m. Pechtholds v.; 12) Ns 64119 no 12.
pol. iec. uz Līzes Miķeļa m. Kapostiņ v.;
13) Ns 8359 no Rēzeknes pils. pol. pr.
uz Paramona Miroņa d. Solovjeva v.;
14) Ns 146867 no Rīgas pref. uz Elkas
Zalimana m. Markuze v.; 15) Ns 29063
no 7. pol. iec. uz Jēkaba Kriša d.
Stala v.; 16) Nš 829 no Janovbles pag
uz Dmitrija Jāņa d. Tarachanova v.;
17) Ns 152729 no Rīgas pref. uz Floren-
tines Jāņa m. Skrabe v.; 18) Ns 25.2 no
Ludzes pils. pol. pr. uz Aleksandras Gri-
gora m. Nikonovič v.; 19) Ns 154553no
Rīgas pref. uz Antipa Sidora d. Sam-
sonova v.; 20) Ns 1*92 no Istras pag.
uz Zofijas Konstantīna m. Lemiševski v.;
21) Ns 252308 no Rīgas prei. uz Vladi-
slava Ādama d. Siteranav.; 22) Ns 2900
no Ludzas apr. pr. pal, 2. iec. uz Jāņa
Stepana d. Lavrenoviča v.; 23) Ns 134338
no Rīgas pref. uz Bernharda Jēkaba d.
Freimaņa v.; 24) Ns 344 no Stelpes pag.
uz Zelmas Kārļa m. Janav v.; 25)
Ns 105226 no 4. pol. iec. uz Valentīna
Artura d. Stencela v.; 26) Ns 3662 no
Pridruiskas pag. uz Viktora Miķeļa d.
Kaskeviča v.; 27) Ns 172357 no' Rīgas
pref. uz Elizabetes Vilhelma m. Aron
v.; 28) Ns 77734 no 7. pol. iec. uz
Annas Petepa m. Arkliņ v.

Personas apliecības: 29) Ns262/11616
no Ludzas apr pr. uz Pāvela Nikolaja
d. Komarova v.; 30) Ns 271 no Jelgavas
I. pol. iec. uz Alfrēda Fridricha d.
Hospovska v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
17., 18. un 19. martā 1925. gadā at
Ns 2819.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
25395 Pasu nod. darbv. Grinbergs

Rigas prefeKturo
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personasapliecTbas, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 3139 no
Jelgavas apr. pr. uz Katrines Fridricha
m. Babanovski v; 2) Ns 1606 no Bau-
skas pag. uz Otilijas Pētepa m Bundža
v.; 3) Ns 2126 no Zvirgzdenes pag. uz
Ag tes Vikenteja m. Aņeļko v.; 4)
* 97230 no 11. pol, iec. uz Kārļa Frid-
richa d. Klingnera v.; 5) Ns 378 no
Stukmaņu pag. uz Kristines Jāņa m.
Zariņ v.; 6) Ns 4253 no 5. pol. iec. uz
Ādolfa Friča d. Rulla v.; 7) Ne_ 143605
no Rīgas pref. uz Voldemāra Mārtiņa d.
Vērbaka v; 8) Ns 80082 no H. pol! iec.
uz Blumes Hirša m. Cuker v.; 9)
Ns 252040 no Rīgas pref. uz Alberta
Jāņa d. Brāķera v.; 10) Ns 83578 no
7. pol. iec. uz Emmas Petepa m. Līcis
v.; 11) Ns _ 6121 no 7. pol. iec. uz
Minnas Jēkaba m Svilpe v.; 12)
\& 115985 no Rīgas pref. uz Voldemāra
Jāņa d. Stancevica v.; 13) _Ns 177521 no
Rīgas pref. uz Domiņika Jāņa d. Orupa
v.; 14) Ns 31938 no 8. pol. iec. uz
Mārtiņa Jēkaba d. Kupena v.; 15) Ns2268
no Saldus pils. pol. pr. uz Olgas Jāņa
m. Baron Gaiķ v.; 16) Ns *63 no Katl-
kalna pag. uz Minnas Jāņa m. Millerson
v.; 17) Ns 6636 no Kapiņu pag. uz Do-
nata Donata d. Borka v.; 18) Ns 215725
no Rīgas pref. uz Paula Aleksandra d.
Bogdanoviča v.; 19) Ns 109999 _ no 7.
pol. iec. uz Karlines Kārļa m. Pape v.;
20) Ns 83944 no 7. pol. iec. uz Meras
Leiba m. Jankovič v.; 21) Ns 609 no
Mangaļu pag. uz Marijas Mārtiņa m.
Krīsle v.; 22) Ns 327-2 no 1. pol. iec.
uz Eižena Hackeļa d. Rozentala v.; 23)
Ns 187832 no Rigas pref. uz Leontīnes
Ādama m. Vitenburg v; 24) Ns 5178 no
5. pol. iec. uz Annas Pētepa m. Kuz-
minski v.; 25) Ns 187792 no Rīgas pref.
uz Efimijas Aleksandra m. Golubcova v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
13., 14. un 16 martā 1925. gadā ar
Ns 2816.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
25396 Pasu nod. darbv. Grinbergs

Gārsenes pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus, sekošus doku-
mentus, izdotus no šis pag. valdes:

1) Latv. pasi uz lizes Jāņa m. Piščan
vārdu, izd. 8. maijā 1920. g. Ns 81; _

2) Latv. pasi uz Kārļa Jupa d. Vāve-
rana vārdu, izd 5 okt. 1921. g. Ns 724
un. zirga pasi uz ta paša vardu, izdotu
27. febr. 1923. g N? 475;

3) Latv. pasi uz Anjules Jēkaba m
Baltman v, izd. 8. apr. 1922. g. .Ns 783
un 2 zirga pases uz Jāņa Baltmana v.
12. maijā 1922. g. Ns 420 un 8. jūnijā
1923. g. Ns 500;

4) Latvijas pasi uz Ernesta Jāņa d.
Indana v., izd. 5. okt. 1920. g. Ns 57S
un zirga pasi uz ta paša vardu, izdotu
no Saukas pag. valdes. 25018

Z a ļ m u 1ž a s pag. valde,Ludzas apr.izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus: 1) pasi Ns 851, izdotu no
Zaļmuižas pag. valdes 1921. g. 18. ok-
tobrī un kapa kļaus, apliecību Ns 10996,
izd. no Ludzas kapa apr. pr-ka 1923. g.
14. febr. uz Andreja Jēzupa dēla Šķe-
stera vardu; 2) pasi Ns 191, izdotu no
Zaļmuižas pag. valdes uz Martas Vero-
nikas m. Patmalnika vārdu; 3) kapa
kļaus, apliecību Ns 3576, izpotu no 5.
Cēsu kajn. pulka kom-ra 1923. g. 2. jū-
lijā uz Antona Izidora d. Boriņa vārdu;
4) atvaļ. apliecību Ns 717, izdotu no 1.
Liepājas kājn. pulka kom-ra 1921. gadā
uz Pētepa Matīsa d. Topeca vārdu; 5)
pasi Ns 128, izdotu no Zaļmuižas pag.
valdes 1922. g. 25. janvāri uz Ādama
Ādama d. Miglinika vārdu; 6) pasi
Ns 2720, izdotu no Zaļmuižas pagasta
valdes 1924. g. 6. oktobrī uz Veronikas
Gabrusa m. Jakuškas vārdu; 7) pasi
Ns 430, izdotu no Zaļmuižas pag. valdes
1922. g.-11. augustā uz Domiņika Izi-
dora dēla Mivrinika vārdu; 8) pasi
Ns 2302, izdotu no Zaļmuižas pag. V. uz
Zuzannas Pētepa m. Vanag vārdu; 9)
pasi Ns 2392, izdotu no Zaļmuižas pag.
valdes 1923. g. 8. martā uz Jāņa Pē-
tepa d. Locmera vārdu; 10) kapa ' kļaus,
apl. Ns 4493, izd. no Ludzas kapa apr
pr-ka 1923. ļ. 27. jūnijā uz Konstantīna
Jāņa d. Blisena vārdu; 11) atvaļ. apl.
N» 14681, izd. no Jātnieku pulka kom-ni
1923. g_. 3. februārī uz Boļeslava Bēr-
tuļa dēla Mickana vārdu; 12) .pasi
Ns 737—633, izdotu no Zaļmuižas pag.
valdes 1923gadā uz Kazimira Donata
dēla Zuta vārdu, un 13) pasi Ns 681,
izdotu no Zaļmuižas pag. valdes 1920. g.
15. jūnijā uz Antona Izidora dēla Vo-
lana vardu. 18553

Kolupas pagasta valde izsludina pa
nederīgu noz indēto zirgu pasi, Izč'otu
1920. g. 28. augustā Ns _ 433 no šās
valdes uo Pētepa Andreja d. P^kste
vārdu. Ns 25098

Krapes pagasta valde, Rīgas apriņķī
ar šo izsludina p r nozaudētu un ne-
derību Litvijas iekšzemes pasi, izdotu
Krapes pagasta valdes 1920. g 25. jū-
nijā zem Ns 410 uz Jupa āņa d. Kaktiņa
vārdu. 25099

Trikātas pagasta valde izsludiia pai
nedeiīgu nozaudēto kapa klausības ap-
liecību zem Ns 18710, izdotu 1923. gada
28. februāri no Ludzas kapa apriņķa
priekšnieka uz Antona Vinces dēla
Stucera vārda. 25111

Griķu pagasta valde izsludina per
zudušu Lstvijas iekšzemes pas', izdotu
no Griķu pagasta vddes I9a0;_gada
8. decembrī J* 463 uz Briķa Ādama
Kriša d. vārdu 25094

Griķu pagasta valde, Kuldīgai apriņķī
izsludina par zudušu un nederu u La-
tvijas i kšzemes pati uz Olas Litte<-
Ļjubovas Jāņa m. vārda, izdotu uo Kul-
dīgas pagasta valdes 1921. g. 9. fe-
bruan Ns 1098. 25093

Diu^avpils prefektūra izsludi.ia par
nederigu Latvijas pasi *&? 1060', Izdotu
1921. g. 11. apr li no Daugavpils pre-
fekta uz Annas Aleksrnlrr m. Jakovlevas
vārdu, kā pieteiktu par nez udētu.

25175

'Ziemera p'gasta valde izsludina par
nozaudētām Latvijas iekšzemes pases,
izdotas no šā pag. izpildu komitejas:
1) 20. oktobrī 1920. g. zem Ns 502 uz
Bertas Jāņa m. Bertuž un 2) 20. nov.
1920. g. zem Ns 570 uz Jūles Toma m
R o z e n t a 1 vārdiem; skaitīt par ne-
derīgām 25426

Kurcuma pagasta valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu par
nozaudētu personas pasi Ns 2787, izdotu
no Kalkūnes pag. valdes 19. janv. !922.g.
uz Adeļas Jāzepa m. Maliņa v. 25100

Kārķu pag. valde, Valkas apr., izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latvi-
jas iekšzemes pasi N« 780, izd. no ši-
pagasta valdes 20. jūnijā 1921. g uz Jāņa
Andreja d. Brīvības vārdu, Kupa pie-
teikta par nozaudētu. 25096

Jaungulbenespagasta valde izsludina
par nederīgu kā pieteiktu par nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi Ns 455, izdotu
no šis pagasta valdes 10. aug. 1920. g.
uz Zelmas Miķelson vārdu. 25095

Umurgas-Sāruma pagasta valde, Val-
mieras apr., izsludina par nederīgu, kā
pazudušu, Latvijas iekšz. pasi Ns 1179,
izdotu no Paltmales pagasta valdes
1920. g. 26. martā uz Annas Teņa m.
Silinas vārdu. 25114

Rīgas policijas 4. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu kapa ^klausības
grāmatiņu kategorija 21 Ns 24210, izd.
30. okt. 1924. g no Ludzas kapa apriņķa
priekšnieka uz Jāņa Jāņa d. Sirmoviča
vārdu, kā nozagtu. 25155

Vandzenes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirgu pasi Nš 28,
izdotu no Vandzenes pagasta valdes
4. maijā 1920- g. uz Marijas Krastiņas
vardu. 25112

Rīgas policijas 8. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu pazaudēto kapa klausības
apliecības Ns 2d27, izdotu no Rīgas pil-
sētas komandantūras uz Osvalda Jāņa d,
Āboliņa v., dzim. 1904. g. 5. aug., pied.
pie Ikšķiles pag., Rīgas apr., iedz. Avotu
ielā Ns 40, dz. 17. 25157

Rīgas policijas 1. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu ka nozaudētu kapa
klausības apliecību Ns 2390/56054, izd.
no Rigas kapa apriņķa pr-ka 2. dec
1921. g. uz Kusiela Zelika [d. Zalkinda
vadu. 25248

Ventspils pilsētas iecirkņa policijas
priekšnieks atsauc Ventspils pilsētas
policijas 2. iec. priekšnieka „Valdības
Vēstnesī" Ns 258 no 12. novembpa
1924. g. ievietotu sludinājumu F. Al-
maņa pases lietā, jo Friča Jāņa d. AI-
maņa pase Ns 142068, izdota no Rīgas
prefekta Ji. sept. 1920. g. ir atrasta
un skaitās par derīgu. 25260

Lašu pag. valde, Ilūkstes apr, Izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas
iekšzemes pasi Ns 137, izd. 16. aprilī
1921. g. no šīs pag. valdes uz pils.
Petepa Jupa d. Pormaļa vārdu. 25105

Mēlupes pag. valde, Valkas apr., iz-
sludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: 1) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 960, izd no šīs pag. valdes
īO. nov. 1920. g. uz Hugo-Rudolfa Reiņa
d. Egles vardu un 2) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 1129, izd. no šīs pag valdes
20. nov. 1920. g. uz Ernesta Jāņa d.
Skopiņa vardu. 25106

Alsviķu pag. valde, Valkas apriņķī,
izsludina par nederigu nozaudēto kapa
klausības apliecību Ns ^302, izd. 23. martā
L921. g. no armijas techniskās noliktavas
uz Ādolfa Andreja d. Vituma v. 25015

Vecgulbenes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Nš 2486, izd. no šis pag. valdes
7. jūlijā 1922. g. uz Rūdolfa Otto d.
Skrauc vardu. 25113

uz Nikolaja Jāņa d. Grigarovica vārda,
izdotu no Vidzemes artilērijas polka
komandiera 28. marti 1921. g. Ne 3142;
7) kaps klausības apliecību uz Andreja
Agates d. Korsieša vārdu, izdotu no
3. Jelgavas kājnieku pul-ta komandiera
18. februārī 1921. g. Ns 1476; 8) kapa

klausības apliecību uz Mārtiņa Jupa d.
Aperana vārdu, izdotu no 3. Jel,āvas
kājnieku pulka komandiera 13. maijā
1920. g. Ns 3835; 9) kapa klausības
aaliecibu uz Pētepa Jāņa d. Kopmaņa
vardu, izdotu no Jaunjelgavas Ilūkstes
kapa apriņķa priekšnieka Nš i'6l; 10) kapa
klausibas apliecību uz Attura Ads.mit d.
Ciniņa vārdu, izdotu no Jaunjelgavas-
Ilukstes k-pa apriņķa piiekšnieka 3. jan-
vārī 1921. g. Ns 133. Ns 25092

Dignājas pagasta valde,
Jēkabpils apriņķ', izsludina par nede-
rīgiem sekošus pazaudētus dokumentus:
1) pasi uz Jāņa Jupa d. Stagiša vārdu,
izdotu no Zases pagasta valdes 30. jū-
nijā 1920. g. Nš 184; 2) pasi uz Ferdi-
nanda Konstantīna d, Červinska vārdu,
izdotn no Dignājas pagasta valdu*
1920. g. Ns 481; 3) pasi uz Annas
Elizes Jēkaba m. Bērziņ vārdu, izdotu
no Dignājas pagasta vtldes 17. j'nvari
1922. g. Ns 5037; 4) pasi uz Mārtiņa
Ādaina d. Caurkubuļa vardu, izdotu no
Dignājas pagasta valdes 28. jūnijā
1921. g. Nš 3137; 5) pasi uz Ann*s
Pēterson vārdu, izdotu no Dignājas
P'gasta valdes 19. apr.lt 1922 gadā
Nš 5643 ; 6) Kapa klausības apliecību

Talsu pag. valde izsludina par nederīgu
kapa klausioas apliecību Ns 1333, izd.
no 8. Daug īvpils kājn. pulka 2S. febr.
.921. g. uz Ernesta Kruzmaņa v. 25110

Nogales pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ns 1095, izd. no Vandzenes pag,
valdes 1920. g. 2b\ sept. uz Sofijas
Kārļa m. Freiberges vārdu 25108

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina par nederīgu, kā pazaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi Ns 936, izd. no
Izabelinas pag. valdes 13. janv 192 ' . g.
uz Jāņa Jāņa d. Ļipiņa vārdu. 252*2

Rīgas pol. 8. iec. piiekš iieks izsludina
par nederīgu pazaudēto kapa klausības
apliecību Ns 22585, izd. no Jelgavas-
Bauskas kapa apr. priekšn uz Mārtiņa
Mārča d. Zariņa, dzim. 1. nov. 1884. g.,
pied. pie Burtnieku pag. Valmi^as apr.
dziv. Rumpmuižas ielā Ns 18—49.

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 1. iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēlo Latvijas
iekšzemes pasi Ns 128, izdotu 17. juntjā
1921. g. no Rozentovas pag. valdes uz
Annas Jāzepa m. Gliudan v. 24-56

Aizputes apr. pr-ka pal. par 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 440, izd. no Aizviķu pag.
valdes 1920. g. 30. maijā uz Minnas
Friča m. S vipst, dz. Galkint v. 24952

Aizputes apr. pr-ka pal. par 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 552, izdotu no Bātes pag.
valdes 1920. g. 7. jul. uz Lotes Jēkaba m.
Gārnis vārda. 24948

Aizputes apr. pr-ka pal. par 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz pasi Ns 758, izd. no Briņķu pag.
valdes 1920. g. 26. jūlijā uz Lūcijas
Jāņa m. Adamovič v. 24949

Aizputes apr. pr-ka pal. par 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 393, izdoto no Briņķu
pag. valde 1920. g. 28. maijā uz Karlinas
Indriķa m. Akman. dz. Zonenberg v.

Aizputes apr. pr-ka pal. par 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 6, izd. no Asītes pag.
valdes 1920. g. 24. martā uz Annas
Jēkaba m. Stepen v. 24951

Jelgavas pilsētas polic. 1. iec. pr-ki
izsludina par nederīgu sekošus kapa
klausibas apliec: 1) .Nš 17011, izdotu
no Jelgavas-Bauskas kapa apr. pr-ka
1923. g. 31. martā Aleksandram Gotfrī-
dam Ulricha d. Rozentalam un 2) Nš 6677,
izd. no Jelgavas-Bauskas kara apr. pr-ka
1924. g. 31. martā Antonam Kazimira d
Grinus-Greners. 24954

Ittilietn nunlstrool
if ieniiegaii lūgumus dēļ u z v ā r d u

lru!ņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi

n Pēters Ragaisis, ari Ragais ar sievu
Emīliju un dēlu Jāni, dzīvojoši Bauskas
anrink', Svitenes pagasta, Skrambu

kr.ig'ā, kūpi vīlās saukties uzvārda
Avotiņš".

% Jēkabs Alfieds Brutgans, ari Brutkaus

ar sievu Mildu, dzīvojoši Bauska,
Nabagunama ielā Ns 12, dz. 7, kūpi
vēlas saurties uzvārdā .Ozoliņš".

, Teodors Guben-Gubis, 5. Cēsu kaj
nieku pulka kleins, kupš vēlas
saukties uzvārdā .Gubens".

41 Eduards Guben-Gubis, dzīvojošs Rīga,
Katoļu ielā Ns 30, dz. 15, kupš veļas
saukties uzvārda .Gubens".

c.) Jānis Cīruls, 9 Rēzeknes kājnieku
pulka 3. bataljona 9. rotas ka-
prālis, kupš veļas saukties uzvārda

.Saulīts" un
R) Roberts . Fridrichs Kirs, ati _ Kieris,

dzīvojošs Rigā
^

Karlines iela Ns 42,
dz. 28, kupš veļas saukties uzvārda
,Klērs".

Varbūtēji iebildumi pret pievesto
lūgumu ievērošanu, iesniedzami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laika, skaitot

no šā sludinājuma publicēšanas dienas;
pielēja gadījuma lūgumus izpildīs.
' Rīgā, 24. martā 1925.g. Ns 3 625/V

Administrativā departamenta
vicedirektora v. i. V. Ludiņš.

25645 Nodaļas vad. K. Ābels.

Dolkss pilsētas valde
izdos 3. aprilī 1925. g., pulk-.ten 12 d.

jauktos top
ķieģeļtepļa

ņāvhuvi:
jaunas Krāsns, s _kursteņa, lieveņa un
podiņu krāsns būvi, fpm. 40.000 latu

vērtība.

Rakstiskie piedāvājumi un lūgumi pie-
laist pie mutiskiem torgiem, jāiesniedz
pilsētas valdei līdz pulksten 12 dienā
3. aprilī š. g.

Dtošibas nauda Ls 200.—.

Tuvāki noteikumi dabūjami pilsēta
valdē. 2

Valkā, 24. martā 1925. g Ns 525
25603 Pilsētas galva (paraksts)..

Valmieras apr. priekšn.
i. iec palīgs

paziņo, 3. aprilī š. g., pulksten 10 rītā
pie manas kanclejas Valmierā, Beates
ielā J* 2, p ā t d o s

liii vnisoiaol
pret tūlītēju samaksu Valmieras pagasta
Pihtos, dzīvojtšim Antonam B r i -
zovskim p ederošu vienu dzeltenas
krāsas kumodi un vienu rokas „Zinger"
Sirmas šu jjna š i n u, novērtētu par
Ls 90.—, dēļ nomas parāda piedznanav
pēc Valmie as apr. vai ts zem u inspek-
tora 15. oktobpa 1924 g. rak ta Ns 2107.

Pārdodamās mantas ap^kat ma^ ūtrupes
dienā u: vietas.

Valmierā , 25. martā 1925.g.Ns 10302/24
Priekšn. pal. (paraksts).

l£651 Darbvedis (paraksts).

Izlabojums.
Ludzas apriņķa priekšnieka

II. iecirkga palīga
jļMto ajumā rar nozaudētiem dokumen-
62 n',m - &ada .Valdibas Vēstneša"
doknm ? ' nePareUi sacīts, ka minētos
Ludz as , izsludina Par nederīgiem
iecirkni ap,?a priekšnieka pirmā

Prii&rt' Mil«a: Ludzu apriņķa
'«'«dina u, f ļ"

(otrā) ieeirk9a

«•&MV8,lde' Daugavpils apr.,
Nr. \qsa p." nederīgu iekšzemes pasi
dRp,:l.lz<lotl, n° Varakļānu pag. vai-
^m-TjJu8 ""«*'1022*g. uz
-rļ-^-2°

am a m. Rāmos v. 25102

'^'"CnarValde> Daugavpds apr.,
Nr- 11517 j nedet'£u iekšzemes pasi
20- »prni iQo1otn no L'^nas pag. valdes
dAukšnou ? 8' Bz Benedikta Jezupa~7^2lU^ 25101

'>dinaDPa ar8- vaide- Uang-vpiU apr,
Nt- 2295;&cr t "eder'«u kspaklaus. apl.
Pils kar fn65/2924/2Jzdotu no Daugav-
"* Jāņi Ant. Pt:20- iun 'iā 1922- *va Antona d. Malnača v. 25103

Valmieras apr. priekšn
I. iec. palīgs

Paziņo, ka 6. aprilī s. g, puUst. 10 ritā,
Pie Stalbes pag nama, pārdos

iii NiisoU
Pret tūlītēju samaksu S albes pagasta
™terenu mājā dzīvojošam Ja im Jāņa
"oicālim piederošu vieiu brūnu
8° vi, novērtētu par Ls 80.—, dēļ ie-
nnH?,nodok l a piedzīšanas pēc tiešonodokļu departamenta 10. novembpa
192g- Ns 51030.

Pārdodama govs apskatāma ūtrupēsliena uz vieta.
Valmiera , 25. martā 1925. g.Ns 11345/24

2rKrn Priekšn. pal. (paraksts).
-^2!L Darbvedis (paraksts).



Krfisliiuas ieclrlp policij. prlcRšnieKs
dara zināmu, ka zemāk norādītās vietās un laika tiks noturētas

= ūtrupes,=
kupās pārdos atklātā vairāksolīšanā daž. mantas,

lopus un zirgus,
dēļ dažādu nodokļu un soda naudas segšanas.

Jttāslavas pilsētā;
1) 6 aprilī 1925 g., pīkst. 10 no rīta, Miesnieku ielā Ns 27, Gefterim Mendelim

piederošo sienas pulksteni un spoguli, dēļ nodokļa iekasēšanas pec tiešonod.

d-ta rakstiem Ns 1533 no 1924. un 1925. g.;
2) 6 aprilī š g., pīkst. 11 no rīta, Tirgus ielā Ns 12, Lapidusam Samuilam pie-

derošo bufeti, patvāru, lampu, pulksteni un cit. mantas, deļ nodokļa iekasē-
šanas pēc tiešo nod. d-ta raksta Ns 53694 no 1924. g.;

3) 7. aprilī š. g, pīkst. 10 no rīta, Vācu ielāNs 9, Nadliņam Hone piederošo
bufeti un galdu, dēļ nodokļa iekasēšanas pec tiešo nod. d-ta raksta Ns 53857
no 10. augusta 1924. g.;

4) 7. aprilī š. g., pīkst. 11 no rīta, Miesnieku iela Ns 33, Reštein Taibai un
Reštein Ābramam piederošo trauku skapi un kapamo lampu, deļ nodokļa
iekasēšanas pēc Daugavpils apr nodokļu inspektora raksta Ns 2266 no

P. marta 1925. g.;
5) 8. aprilī š. g., pīkst. 10 no rīta, Spitaļu iela Ns 10, Ikanam Haimam pie-

derošo ozola koka bufeti, deļ soda naudas iekasēšanas pec Daugavpils apr.
6. iec. miertiesneša izp. raksta Ns 1149 no 6. marta 1925. g.

jTza6efinas pagastā;
6) 6. aprilī 1925. g., pīkst. JO rīta, Dervaņišku sādžā, Bričam Pēteram piederošo

govi, dēļ nodokļa iekasēšanas pēc tiešo nod. d-ta raksta Ns 53133 no
26. novembpa 1924. g.;

7) 6. aprilī 1925. g., pīkst. 12 dienā, Černjavas viens., Juršanam Pētepam pie-
derošos 82 kilogramas linu šķiedras, deļ nodokļa iekasēšanas pec tiešo nod.
d-ta raksta Ns 11238 no 1924.. g.;

8) -7. aprilī š. g., pīkst. 10 rīta, _ Oeibu sādžā, Batņam Franžam piederošo govi,
dēļ nodokļu iekasēšanas pec tiešo nodokļa d-ta raksta Ns 53069 no
24. novembpa 1924. g.;

9) 8. aprilī š. g., pīkst 10 no rīta, Kokinu sādža, Kuļgavijam Danieļam pie-
derošas mantas, kā: vienu zirgu, zirga pajūgu, ratus, r-ngļu sedlus, velosipēdu
un cit, mantas, dēļ soda naudas iekasēšanas pec Latgales apgabaltiesas iz-
pildu raksta Ns 1021 no 12. janvapa 1925. g. un tas pašas tiesas prokurora
rakstu Ns 248 no 1925. g. 8. janvapa par tiesu izdevumu iekasēšanu;

(Fieāvujas pagastā;
10) 6. aprīlī 1925. g., pīkst. 10 no rīta, Indras miestā, Fiļipovičam Miķeļam pie-

derošo biljarda galdu, dēļ nodokļa piedzīšanas pēc tiešo nod. d-ta rakstiem
Ns 53280 no 26. nov. 1924. g. un Ns 1389 no 11. nov. 1924. g ;

11) 7. aprilī š. g., pīkst. lOjio rīta, Piedrujas miesta, Dondem Izraejam piederošo
zirgu, dēļ nodokļa iekasēšanas pēc tiešo nod. d-ta raksta Ns 53850 no
6. decembra 1924. g;

12) 7. aprilī š. g, pīkst. 11 dienā, Karpelam Sorkinam piederošo skapi, patvāru
un cit. mantas, dēļ nodokļa iekasēšanas pēc Daugavpils apr. nod. inspektora
raksta Ns 18'5 no 25. februapa 1925. g.;

13) 8. aprilī š. g., pīkst. 10 no rīta, Piedrujas pagasta valdes telpās, min.
pagasta valdei piederošo koka pirti, dēl naudas iekasēšanas pēc Darba mini-
strijas 7. rajona datba inspektora raksta Ns 72 no 28. janvapa 1925. g.

Krāslavas iec. pol.'pr-ka v. (paraksts).
25652 Darbveža v. A1 k s n e.

[ Dažādi sludinājumi. 1

..KURZEME"
apdrošināšanas akc sa-

biedrības direkcija
uzaicina akcionāru kungus, uz statūtu
§§ 14., 17. un 22. pamata uz

klrlējD visp.sopnlcl
16. aprilī 1925. g„ pulksten 16 vakarā,
akciju sabiedrības .Zemkopis" telpās,
Rīgā, Vaļņu ielā Ns 2.

Dienas kārtība:
1) 1924. g. pārskata un bilances caur-

skatīšana un apstiprināšana un tiras
peļņas sadalīšana.

2) Budžets 1925. gadam.
3) Velēšanas.
4) Dažādi jautājumi

Ja šinī sapulcē neierastos statūtos pa-
redzētais akcionāru skaits, tad, uz stāt.
§ 22. pamata — 29. aprilī š. g., pulkst.
6 vakara, noturēs turpat

otvu sapulci
ar augšminēto dienas kartību, kupa būs
pilntiesīga un viņas lēmumi galīgi, ne-
atkaiīgi no atnškušo akc onaru skaita.

25646 -Valde.

Iecavas virsmežniecība
pārdos valrāksolBani ī£\Sh?$l
pulksten 12 diena — II. iecirkņa mežniecības kanclejas telpas, Klāva meža muiža
dažādu virsmežniecībai nevajadzīgu Inventāru:

vecus cirvjus, zāģus, drāšu griežamās ŠĶēres,
naglu stangas un 1.1.

. Sīkākas ziņas dabūjamas II, iecirkņa mežniecībā, Klāva rmža muižā.
25648 Jccaras virsmežītirci foa.

Kriei/u-frunču gumijas, gutapičus un telegrāfa rūpniecious folirlKo
zem furnas

„PROWODNIK", Risa
valde sr šo dara zināmu godi akcionāru kungiem, ka kameja uz 8. g. 2. aprīli noliktā rilna
sapulce nevarēja notikt, jo pēc sabiedr. statūtu § 68, sapulces pilntiesibai vajadzīgais akciju
skaits nebija pieteikts, kādēļ

otra kfirtēla pilna sapulce
notiks 1925. g. 14 maijā, pulkst. 3 pec pusd. valdes telpās, Rīgā, Ganību dambi Nr. 27,

Dienas kārtība:
1. Valdes ziņojums un norēķini par laiku no 1921. gada 1. janvaja līdz 1924. g. 31. decembrim, bilance līdz 1924. g

31. decembrim un attiecīgie _ revizi jas komisijas un padomes ziņojumi; jautājuma iztirzāšana sakara ar minētiem
norēķiniem un ziņojumiem, ka ari atbildības noņemšana no valdeslocekļiem par laiku līdz 1924. gada 31. decembrim.

2. Realizēti iepr. aprēķini par 1921., 1922., 1923. un 1924. gadiem, ka ari iepriekšējais aorēķins uz 1925. gadu.
3. Valdes ziņojums par agr. .Miindeļa" iabrikas pārdošanu.
4. Valdes ziņojums par 180.000_ sabiedrības akciju mortifikaciju _ un jautājums par to apmainīšanu pret jaunām akcijām
5. Sabiedrības īpašuma pārvērtēšana un sevišķas komisijas ievēlēšana šim nolūkam.
6. Kāda akcionāra priekšlikums likvidēt sabiedrības darbību:

Gadījumā, ja šis priekšlikums par sabiedrības likvidāciju tiks pieņemts:
6a. Lemšana par instrukcijām likvidācijas komisijai.
6b. Likvidācijas komisiju locekļu velēšanas un atlīdzības apmēra noteikšana tiem.
7. Akcionāru kungu priekšlikumi.

Gadījuuā, ja akcionāra priekšlikums par sabiedrības darbības likvidāciju tiks atraidīts:
8. Jautājums par sabied ibas darbības atjaunošanu un līdzdalību jaunatveramā Latvijā, vai ārpus tās, sabiedrībā.
9. Lemšana par rīcību atiiecibā uz Rīgā atrodošamus sabiedrības īpašumiem un valdes pilnvarošana pārdot tos vai iz

ilggadīgā nomai . tli. Valdes pilnvarošana ķerties pie vajadzīgiem soļiem, lai dabūtu atlīdzību par atsavinātu zemesgabalu zem nosauKu
.Vegezaksholm".

11. Pārmaiņas sabiedrības statulu §§ 22, 26, 27, 28, 60 un 65. _
12 Valdes, padomes un revīzijas komisijas, ka ari kandidātu, velēšanas. _ ,.

Piezīme. Sakarā ar sabiedtības „Prowodnik" statūtu § 60, lai iegūtu tiesības piedalīties pilna sapulce , ar pa

šanas tiesībām, akcijasuz uzrādītāju vai kredītiestāžu kvitēs, kur minētās akcijas nodotas uzglabāšanai- .

ieķīlātas, jāuzrf da valde ne vēlāk, k? 7 dienu jaika pirms pilnes sapulces, kādēļ valde lūdz uzrad'' ** ' '
vai kvitēs jeb ari attiecīgas apliecības, cieši uzradot numurus un atzimējot vai akcijas, jeb pagaidu apnec

pieteiktas, sta'p 10 un 12 sabiedribas kantorī, Ganību dambī Ns 27, ar tādu aprēķinu, lai viņi tiktu saņ

Rīgt lajkus, t. i. 7 dienas pirms pilnas s pulcēs.
Ārzemēs sabiedrības akcijas, piedalīšanas tiesibu iegūšanai, tiek pieņemtas sekošās vietas:

Francijā: Banque Nationale de Crēdit et ses succursales en France. F nce
Sociētē Marseillaise de Crēdit Industriel et Commercial et de Dēp6ts et ses succursales en
Crēdit Lvonnais et ses succursales en France.
Sociētē Gēnērale et ses succursales en France.
Comptoir National d'Escompte de Paris et ses succursales en France.
Banque de Paris et des Pays-Bas.
Banque de l'Union Parisienne.
Banque de Mulhouse.

Londonā: Baring Bro'hers & Co Ltd.
Ņu Jorkā: August Belmont & Co.
Amsterdamā: Lippmann, Rosenthal & Co.
Briselē: Socie'ē Gčnčrale de Belgique.

Sociētē Irancaise des Banqucs et des Dēpots.
Milanē: Banco Ccmmerciale Italiana.
Madridē: Banco Esponola de Credito.
Kopenhāgenā: Danske Landmannsbank, Hvpoihek och Vekselbank.
Stockholmā: Aktiebolaget Svenska Handelsbanken.
Zenevā: Paccard, Mirabaud & Co.
Helsingfoisā: A. B. Nordiska Foereningsbanken.
Revelē: Banihaus G. Scheel <fc Co.
Kaunā: Lietuvas kommercias bankas
Varšavā: Bank Handlowy. . ? _ kaiju,

Ši otra sapulce skaitīsies par pilntiesīgu un viņas lēmumi par galīgiem, neskatoties uz pieteikto akciju s
25635 Valde

ieipieiti Valsts tipograliji.

Mi sabiedrības iiejis banka"
valde ielu 'z akcionāru kungus uz

vispārīgu kārtēj u
sapulci,

kura notiks 17. aprilī 1925. g, pulksten 6 dienā
bankas telpās, Rīgā, I. Smilšu Ielā Nr. 28/30,

Dienas kārtība:

1) Vispārīgas sapulces vadītāja un sekretāra izvēle.
2) Gada norēķinu par 1924. g. apstiprināšana, atsvabinot no atbildības.
3) 1924. gada peļņas izdalīšana.
4) Tantjemu noteikšana padomei un atlīdzības noteikšana revizijas komisijas locekļiem, kā ati algas un tantjetfiu noteikšana valdei.

5) Padomes un valdes locekļu vēlēšana, kā ari revizijas komisijas locekļu vēlēšana
6) Varbūtēji akcionāru priekšlikumi.

Pēc bankas statūtu 59. panta ir tiem akcioniriem, kuri vēlas sapulcē pie-
dalīties ne vēlāki, kā 14 dienas pirms vispārīgas sapulces jāiesniedz bankas
valdei viņu akcijas, vai ariapliecības no valsts un vald<bas apstiprinātam iekš-
zemes un ārzemju kredītiestādēm, ka akcijas pieņemtas vai ieķīlātas. Šīs fkciias
vai apliecības paliek pie valdes līdz vispārīgas sapulces beigām.

Visiem akciju īpašniekiem ir tiesība piedalīties vispārīgās sapulcēs bet
balsstiesība ir tikai tam akcionāram, kam pieder ne mazāk kā 10 akcijas. .'

Pēc st tūtu 60. panta balsstiesību baudošais, bet klāt neesošais akcionārs
var šo savu balsstiesību nodot citam, ari balsstiesību baudošam akcionāram , bet
vienam akcionāram nevar būt vairāk kā divas pilnvaras.

Pilnvara dodama vēstules formā un jāiesniedz valdei ne vēlāk, kā 7 dienas
pirms vispārīgas sapulces.

Pēc statutu _ 63. panta akcionāru priekšbkumi jāiesniedz ne vēlāk, kā 7
< ienas pirms vispārīgas sapulces. 25634 Vade.

Kļūdfis izlabolums.
«Valdības Ves nēša" š. g. 18. marta

62. numura ieviet tā akc. sab. .Stikls'
sludinājuma par'kārtējās pilnas sapulces
sasaukšanu, ieviesusies kļūda:

1) nepareizi iespiests ka sapulce no-
tiks 8. aprilī 1924. g., bet vajaga stāvēt:
8. aprilī 1925. g.

2) dienas kārtības apzīmējuma pirmie
divi kārtības numuri samainīti, vajaga
stāvēt: . 24791

1) Sapulces vadītāja vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1924. g. u.1.1.

Latvijas ikololājfl Kopējā slimo kaie '
sasauc

kārtējo pilīm, sapulci
18. apr i lī _š.g., pulksten 9_ rītā, Rīgā,
Skolotāju māja, Dzirnavu ielā N° 12/14.

1 Dienas kārtība:

1. Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2. Valdes un revizijas komisijas ziņojumi

un 1924. g kases daroības pārs'rata
apstiprināšana.

3. Pabalstu un ārstēšanas jautājumi.
4. 19,25. g. budžeta papild nāšana.
ī. Statūtu 44. p. grozijumi.
6. Slimo kasu savienības kongresa dele-

gātu vēlēšana.
7. Dažādi jautājumi.

Bērnu ieskaitīšana ģimenes locekļos.
25639 Valde.

Kara būvniecības pārvaldes techniskā daļa
izsludina 29. aprilī i925. g., pulksten 10,

RAKSTISKU KONKURENCI
uz centrai apkurināšanas un ventilācijas ietaisi Rīgas kapi slimnicas galvenā

korpusa kreisajā spārnā.
Piedāvājumi slēgtas aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli

ar uzrakstu: .Uz konkurenci 29. aprilī 1925. g." iesniedzami K. B. P. techniskai
daļai, Citadelē Ns 24, līdz 29. aprilim 1925. g., pulksten 10. Ar konkurences
un techniskiem noteikumiem un darba aprakstu var iepazīties K. B. P. techniskā
daļa katru darbdienu no pīkst. 9—15. Konkurences dabbniekiem jāiemaksā pār-
valdes kasē iepriekšēja drošības nauda Ls 3,500. Pārvalde patur sevim tiesību
izdot darbus, nesaistoties ar lētāko piedāvājumu. Konkurence būs galiga un nekādi
papildu piedāvājumi pēc konkurences termiņa netiks pieņemti. 25636

Rembates virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē
28. aprilT 1925. geda, pulksten 12 dienā, Rembates kulturveicināšanas biedrības

telpās (pie Rembates stacijas)

ausošu mm - 457 numurētus iūa- un Mm kolus :
I. iec. Lielvārdes mežniecība, Rembates novadā, 5. apgMtā, apbūves eab

MtNa 491, 496, 501, 506, 508 un 509, sadalītus 17 vienībās, vērtībā no Ls 76-
līdz Ls 333.—.

IV. iec. Lauberei mežniecība, Ozolu novadā, 27 apgaitā, fonda gab. Ns 4,
vienu vienību, novērtētu par Ls 76.—.

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-
šības naudas no novērtētas sumas, kura pec nosolīšanās jāpapildina lidz 10°/o no
pilnas nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņ'em.
25649 Sicmbatcs Dirsmežnieciftg.

Gaiķu pagastam,
Kuldīgas apriņķī, v a j a d z i g a

vecmāte.
Kandidātes, kūjas vēlas šo amatu pie-

ņemt, tiek uzaicinātas pieteik iēs perso-
nīgi vai rakstiski, ie-ūtot attiecīgus
dokumentus.

Vēlēšanas notiks no pag padomes
2. aprilī š. g., pulksten 12 dienā.

Algas pēc vienošanās.
Gaiķos, 21. martā 1925. g. Ks 434.

25669 Pagasta valde.

Trikātas pagastam,
Valkas apr., caur Strenčiem, ir vajadzīgs
pagasta valdes un tiesas

darbvedis.
Alga pec kstegorijss, pie briva dzī-

vokļa, apkurināšanas un apgaismošanas.
Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties

līdz 17. aprilim š. g., iesniedzot attie-
cīgus dokumentus, vai ierasties perso-
nīgi _ 17. aprilī š. g.^ pulksten 12

diinā,
Trikātas pag. nama, pie pag. padomes.
25677 Pagasta valde.

Hc. «i. .ļi'plia! tifiotāju bāla"
Liepāja, Liela iela Ns 9,

uz bankas statūtu § 78 pamata, dara
zināmu akcionāriem, ka š. g 21. martā,
kārtējā vispārējā sapulce nolēma

izdalīt par 1924. gadu
dividendi uz akcijāmLs 6
(atskaitot i°/o nodokli no dividendes s=
30 sant.) par ik vienu akciji.

Dividendi izdod pret dividendes ku-
poniem darbdienās bankas kasē, Liepāji,
Lielā ie ā N° 9, no pulksten 9 līdz 2
pēc puzdienas.
25647 Valde.
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