
Ministru kabineta sēde 1925. g. 9. janvāri

Valdības iestāžu paziņojumi

Finansu ministrijas tiešo nodokļu
departamenta uzaicinājums.

Saskaņā ar rīkojuma par nodokli no
nekustamas mantas pilsētās un miestos
13. p. (Likkraj. 1921. g. 199), šā no-
dokļa aprēķināšanai par 1925. lidz
1927. g.g., katram nekustamas mantas
īpašniekam vai viņa vietniekam jāiesniedz
attiecīgam.nodokļu inspektoram

līdz 1925. g. 1. februārim
pēc noteikta parauga paziņojums, kurā
jāuzrāda prasītās ziņas.

Par paziņojuma neiesniegšanu noteiktā
laikā vainīgiem draud likumā paredzē-
tais sods.

Paziņojumu blankas dabūjamas pret
maksu (ā 10 sant.) nodokļu inspektoru
kanclejās.

Direktors A. V i n t e r s.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš

Latvijas vice-konsulata jaunā
adrese Harbinā:

Latvian Vice Consulate,
Belgiskava Ns 56. Modiagou, Harbin.

Pasta ziņas.
Atklāta pasta palīga nodaļa vien-

luftšu un ierakstītu sūtījumu pieņemšanai
uu izdos mai pie Blīdenes pagasta
valdes, Tukuma apriņķī.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

>-Mekiējamo personu saraksts
Hr. 191.

(2. turpinājums un beigas.)

11703. Libesmans, Nikolajs Šane d.,
dzim. 1889. g., agrāk dzīvojis Rīgā,Lāč-
plēša ielā Ns 114, dz. 14, pēc tam Kul-
dīgā, adatu fabnkā „Planet". — Rīgas
5. iec. miertiesneša 1924. g. 3.novembra
raksts Ns 806 (238-24-XH), ar spriedumu
806, 1924. g. 15. augustā sodīts uz sod.
Hk. 184. p. 2. d. p. ar 1 dienu aresta.—
Izpildīt spriedumu.

11704. Lubocki, Brocha Šmula m.,
37 g. v, agrāk dzīv. Rīgā, Daugavpils
ielā Ns 20, dzīv. 12. — Rīgas 5. iec.
miertiesneša 1924. g. 25. novembra
raksts Ne 1140 (249 24-XH), apv. uz sod.
Hk. 276. p. 1. d. p. — Paziņot dzīves
vietu.

11705. Morozs, Ādolfs Mozus dēls,
24 g. v., agrāk dzīvojis Rīgā, Brīvības
ielā Ne 100 (tuvāku ziņu nav). — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekš-
nieka ar rakstu 1924. g. 1. decembrī
(265-24-XI) apv. par tirgošanos ar ko-
kainu. — Apcietināt.

11706. Marcinkevičs, Mārtiņš Friča d.,
56 g. vecs, piederīgs pie Jēkabpils,
čigāns, agrāk dzīvojis Rīgā, 1. Maskavas
ielā Ns 168, uzturas uz Latvijas pasi
zem Nb 34171. — Jelgavas apriņķa
priekšnieka palīga 2 iecirknī 1924. g.
10. novembra raksts Ns6110 <266-24-XI),
apvainots smaga miesas bojājuma no-
darīšanā un aplaupīšanā. — Apcietināt
»n nosūtīt meklētāja rīcībā.

11707. Mikeiis, Ernsts Pētera dēts,
dzimis 1897. g. 24. decembrī v. st. pie-
derīgs pie Cēsu pilsētas, čigāns, agrāk
dzīvojis Burtnieku pagastā, Lutera muižā
°z nepareiziem dokumentiem, t. i. ka
dzimis 1874. gadā. — Valmieras ap-
loka priekšnieka 1924. g. 1. decembra
raksts No 92999 (183-24-XI), sastāv zem
tiesas pec Rīgas apgabaltiesas prokurora
1924.. ii. oktobra raksta Ns 26473.—
Apcietināt un ieskaitīt Rīgas apgabal-
tiesas prokurora rīcībā, bet ar viņa
.j^ntu jārīkojas saskaņā

ar kr. pr. lik.
. 2- p.> par ko jāpaziņo Valmieras ap-
"ķa priekšniekam.

11708. Mencendorfs, Pēteris, Augusta
dēls, 22 g. vecs, piederīgs pie Rozbeķu
pagasta, 8. Daugavpils kājnieku pulka
kareivis, 1924. g. 22. jūlijā izbēdzis no
apcietinājuma. — Valmieras apriņķa
priekšnieka 1924. g. 1. decembra raksts
N» 8921 (177-24-Xl), apvainots kr. soda
lik. 128 p. 1. d. un 133. p. — Apcie-
tināt un ieskaitīt 4. iecirkņa kara iz-
meklēšanas tiesneša rīcībā, bet ar mantu
jārīkojas saskaņā ar kr. pr. lik. 85i?. p.,
par ko jāpaziņo Valmieras apriņķa
priekšniekam.

11709. Mašinski, Jānis Jura d.,
17 g. v., pied. pie Daugavpils apr.,
Preiļu pag, Sovanu ciema. — Latgales
apgabaltiesas prokurora 1924. g. 1. dec.
raksts Ns 24413 (2u0-24-XI), izdarījis
velosipēdu zādzību ua izbēdzis no Preiļu
aresta telpām. — Aizturēt.

11710 Moluchins, Pēteris, pied. pie
Grāvem pag., Daugavpils apriņķa. —
Valkas 1. iec. miertiesneša 1924. g
26. nov. raksts Ns 449/K. (262-24-Xl),
apv. uz sod. lik. 574. p. pamata. —
Paziņot dzīves vietu

11711. Murans, Juris Jura d , 20 g. v.,
pied. pie Viļānu pag., Rēzeknes apr.,
latvietis, katoļticīgs, neprecējis, kučiers,
agrāk dzīv. Rīgā, Elejas ielā Ns 23. —
Rīgas 7. iec. miertiesneša 1924. g.
26. nov. raksts Ns 2850 (263-24 XI),
apv. uz sod. lik. 262. p. pamata. —
Paziņot dzīves vietu.

11712. Matvejevs, Leons Jeromeja d.,
40 g. v., piederīgs un dzīvojis Daugav-
pils apr., Pre?ļu miestā. — Daugavpils
apr. priekšnieka lēmums no 1924. g
25. aug Ns 2825 948 (246-24-XI), sodīts
par parādīšanos dzēruma. — Izpildīt
lēmumu un ziņot mekLtājam.

11713. Muceniek, Emiliļa Mārtiņam.,
apm. 44 g. v., pied. pie Vecsaules pag.
— Bauskas apr. priekšnieka palīga
1. iec. 1924. g. 4. novembra raksts
Ns 5859/11. (250-24-XI), tiek meklēta lai
no viņas pieprasītu piederības un ve-
cuma apliecības, pievienošanai pie pasu
dokumentiem uz pasu kontroles komi-
sijas pieprasījumu. — Atrašanas gadī-
jumā pieprasāma no viņas piederības
apliecība, kura piesūtāma meklētājam
pievienošanai pie pases dokumentiem,
jo viņai Latvijas pase zem Ns 1546
izdota bez minētiem dokumentiem.

11714. Neparts, Kārlis - Johans Edu-
arda d., dzim. 1902. g., pied. pie Puzes
pag., Ventspils apr., Latvijas pase 4321,
izdota 1921. g. 4. novembrī no Tukuma
apr. priekšnieka palīga. — Ventspils
policijas 1. iec. priekšnieka 1924. gada
26. novembra raksts Ns 5195 (66-24-IV),
apv. kara vīru reģistr. noteik. neievēro-
šanā. — Paziņot dzīves vietu.

11715. Nazarovs, Albeits Jāņa d.,
23 g. v„ Latvijas pavalstu., pied. pie
Krustpils pilsētas, luterticīgs, agrāk dzīv.
Krustpils pag., Zvidzanu mājās. — Rīgas
4. iec. miert. 1924. g. 25. nov. raksts
Ns 1304 (65-24-IV), apv. uz sodu lik.
262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

11716. Pavlovskis (viņš ari Kackis,
Kockis), Tomas, Lietavas pavalstnieks,
čigāns, liela auguma, patumšu seju, bruņu
bārdu un melniem matiem (tuvāku ziņu
nav). — Liepājas apgabaltiesas proku-
rora 1924. g. 3. novembra raksts Ns5526
(356-24-XI), apvainots uz sodu likumu
585. p. p. — Apcietināt un paziņot
meklētājam.

11717. Pumpa, Ignats Stepana d.,

31 g. v,, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Tilta ielā Ns 26, dz. 5. —
Rīgas prefektūras 3. nodalās 1924. g.
27 novembra raksts Ns9212 (373-24-XI),
sodīts no prefekta ar Ls 20 vai 4 die-
nām aresta. — Paziņot pref. 3 nodaļai.

"11718. Padēls, Jānis Anša d., dzim.

1897. g., pied. pie Nīcas pag., Liepājas
apr., ag'āk kalpojis uz S S .Biruta". —
Rīga* 12. iecirkņa miertiesneša 1924. g.
25 novembra raksts Ns 783 (374-24-XI),

apv. uz sodu lik. 184. p. pamata. —
Nopratināt pēc lietas apstākļiem un uz-
rādīt adresi.

11719. Petrovskaja, Albina Juljana m.,
27 g. v., bij. Krievijas pavalstu, iece-
ļojusi no Polijas un pēdējā laikā dzīvo-
jusi Ilūkstes apr., Sventes pagastā —
Ilūkstes apr. pr ka 1924. g. 22. nov.
raksts Ns 1925/11 (375-24-XI), soJīta par
ieceļošanu bez attiecīgas atļaujas. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

11720. Pilsnenieks, Viktors Jāņa d.,
dzim. 1892. g. 14. apr., pied. pie
Domopoles pag., Ludzas apr., agrāk
dzīv. Rīgā, lielā Bišu ielā Ns 13, dz. 4.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
4. nov. raksts Ns 8964/23. g. (358 24-Xl),
sodīts no iekšl, min. ar Ls 200,— un
3 mēn. cietuma. — Paziņot prefektūras
3. nodaļai.

11721. Puškars, Filimons, Semjona d.,
dzim. 1902. g. 9. jun., pied. pie Peie-
brodu pag., Dišnas apr., Viļņas gub.,
agrāk dzīv. Ludzas ielā Ns, 78, dz. 2. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
6. okt. raksts Ns 10188 (335-24-XI), ar
iekšl. min. pasu nodaļas rakstu no
1924. g. 12. sept. Ns 50603/V.,_ no
1924. g. 12. sept. atļauts uzturēties
Latvijā uz vizu pamata līdz nacion.
pases iegādāšanai, pēc kam izraidāms.
— Paziņot pref. 3. nodaļai.

11722. Ribens, Jānis Jēkaba d.,
dzim, 1872. g., pied. pie Tukuma apr..
Mežkungu pagasta, agrāk dzīv. Daugav-
pilī. — Daugavpils pilsētas policijas
] . fec. ..priekšnieka 1924. g. 23. aug.
raksts Ns 8310 (210-24-X), apv. uz sod.
lik. 184. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

11723. Romanovs, Vasilijs Artemija d.,
67 g. vecs, piederīgs pie Ludzas ap-
riņķa, Nerzas pagasta, agrāk dzīvojis
turpat, krievs, vecticībnieks — Daugav-
pils prefekts ar rakstu Ns 13472 (211-24-X),
sod. ar meklētāja lēmumu no 1924. g.
16. oktobra par atrašanos publiskā vietā
piedzērušā stāvoklī ar Ls 40,— vai
7 dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu.

11724. Rudzīfs, Jānis Pētera d., dzim.
1903. g. 22 novembrī, piederīgs pie

Dikļu pagasta, Valmieras apriņķa, pēdējā
dzīves vieta Rīgā, Tulas ielā Ns 21/23,
dz. 6. Mazāks par vidējo augumu, gaiši
pelēki mati, pelēkas uzacis, iegarena
seja un deguns, zaļganas acis, ģērbies
pelēkās drēbēs. Pielaižama varbūtība,
ka Rudzīts uzturas uz viltotiem doku-
mentiem vai mēģinās slepeni izbraukt
uz Padomju Krieviju. — Politiskās pār-
valdes 1924. g. 27. novembra raksts
Ns 17523 (207-24-X), izbēdzis un slēpjas
no * politiskās pārvaldēs, vajājams ko-
munists. — Apcietināt.

11725. Roze, Agneze Antona meita,
19 g. vecs, piederīga pie Vecpiebalgas

pagasta, Gēsu apriņķī, agrāk dzīvojusi
Rīgā, Matīsa ielā Ns 64-a, dz. 4. —
Rīgas pilsētas 9. iecirkņa miertiesneša
1924. g. 21. novembra raksts Ns 1284
(209-24-X) apvainota uz soda lik._ 574. p.
pamata. — Apcietināt un nogādāt me-
klētāja rīcībā, dēļ iepriekšējas noprati-
nāšanas.

11726. Rudzīts, Kārlis Mārtiņa d.,
47 g. v., pied. pie Bebru pagasta, Rīgas
apriņķa. — Valkas apr. 1. iec. miert.
1924. gada 20. novembra Ns 374. K

(174-24-IX), apv. uz soda lik. 532. p.
3. pkt. pamata. — Paziņot dzīves Vietu.

11727. Rappa, Vilis Jāņa d., 20 g v.,
Latvijas pilsonis; pied. pie Jaunauces
pag., Tukuma apr., agrāk dzīv. Cēsīs,
1. Dārza ielā Ns 10. — Rīgas apgabalt,
2. briminalnod. 1924. g. 6. novembra
raksts Ns 205361 (194 24-IX), sod. ar
Cēsu apr. 1. iec. miert. 1924. g. 10. maija
spriedumu pēc soda lik. 475. up. ar 2
ned. aresta. — Paziņot dzīves vietu.

11728. Skalbergs, Kārlis Jāzepa d.,
dzim. 1883 g. 13. janv., Rīgas pilsonis.
— Krim. pārv. Rīgas nodaļas priekšu,
raksts no 1924. g. 4. dec. (511-24-XI),

apv. par 600 dolāru izkrāpšanu un pie-
savināšanos. — Apcietināms.

11729. Zenovs, Liferijs Jēkaba d.,
33 g v., pied. pie Daugavpils apr.,
Višķu pag., Lotiku sādžas, vidēja
auguma, blondiem matiem, tukla, baku-
rētaina seja. — Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1924. g. 29. nov. raksts Ns 2290
(516-24-XI), apv. pēc sod. lik. 467. p.
1. d. — Apcietināt un ievietot cietuma,
ieskaitot meklētāja rīcībā.

11730. Saliņš, Augusts Andreja d,
31 g. v., pied. pie Cēsu apr., Vietalvas
pag, agrāk dzīv. Daugavpilī, Pēterpils
ielā Ns 41, un nodarbojies kā apdroši-
nāšanas aģents. — Latgales apgabal-
tiesas Daugavpils apriņķa 2. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 23. nov. raksts
Ns 828/868 (517-24-X1), apv. uz sod.
lik. 591., 574. un 177. p. p. — Apcie-
tināt un nogādāt meklētāja rīcība.

11731. Sternberg, Irma Huberta m.,
dzimusi 1909. gadā. — Iekšlietu mi-
nistrijas emigrantu un bēgļj nodaļas
1924. g. 1. decembra raksts ' Ns 129170
(518-24-KI), 1924'. g. 9. novembri iebrau-
kusi no Padomju Krievijas ar Krievijas
ārzemes pasi zem Ns 16324 un līdz šim
nav ieradusies punktā reģistrēties. —
Nogādi t emigrantu un bēgļu etapa
punkta rīcībā.

11732. Zajzirnis, Jānis Ādama d.,
piederīgs pie Vidrišu pagasta (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas pilsētas 3. iecirkņa
miertiesneša 1924. g. 29. novembra
raksts Ns 1491 (519-24-XI), apvainots uz
sofia Hk. 581. p. 2. d. — Paziņot dzīves
vietu.

11733. Solovjevs, Ivans Jegora d,
pied. pie Pieskavas guberņas, Opočkas
apr., agrāk dzīvojis Bonovas pag., Plitov-
kas fermā (tuvāku ziņu nav). — Ludzas
apr. 5. iecirkņa miertiesneša 1924. g.
5.' novembra raksts Ns 2790 (475-24-XI),
apv. pēc sodu lik. 510. p. — Paziņot
dzīves vietu.

11734. Strazdiņš, Žanis Otto d. (tu-
vāku ziņu nav). — Rīgas prefektūras
3 nodaļas 1924. g. 24. novembra raksts
Ns 7083/23. g. (508 24-_XI), pēcsoda iz-
ciešanas aizliegts uzturēties Rīga un Lie-
pājā, izvairās no policijas uzraudzības. —
Paziņot pref. 3. nodaļai.

11735. Zachars, Boļeslavs Jāņa d.,
19 g. v., pied, pie Rēzeknes apr., Ro-
zei tovas pagasta. — Valkas apr. pr-ka
raksts no 1924. g. 14. nov. Ns 3022/1
(509-24 XI), par parādīšanos publiskā
vietā piedzērušā stāvoklī, sod. ar lēmumu
no 1923. g. 17. okt. ar Ls 15,— vai
10 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

11736. Sīraan, Zuzanna Jāņa m.,
dzim. 1866. g. 19. sept., B'omu pag.,

pied pie Smiltenes prg., Valkas apr.,
čigāniete, luterticīga, neprecējusies, agrāk
dzīv. Smiltenes pagastā. Certenc. pase
Ns 3016, izdota no Smiltenes pagasta
valdes. — RJgas 7. iec. miertiesneša
1924. g. 26. nov. raksts Ns 2749
(513-24-XI\ apv vu sod. lik. 138. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

11767. Zariņš, Nikolajs Ernsta d.,
Latvijas pavalstnieks (tuvāku ziņu nav).
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g„
24. nov. raksts Ns 8045 (514 24-X(), sod.
no prefekta ar Ls 15,—. — Paziņot
pref. 3. nodaļai.

11738. Šiliņ, Elza Reiņa ro., 21 g. v.,
pied. pie Cēsu apr., Stukmaņu i>ag.,
agrāk dzīv. Rigā, Klīveru ielā Ns 1,
dz. 50. — Rīgas 10. iec. miertiesneša
1924. g 10. nov. raksts Ns 1426
(5l5-24-XI>, apv. uz sod. lik. 528. p. p.
— Paziņot dz ves vietu.

11739. Sab;dka, dzim. Treide, Kar-
line Auša m, apm. 50 g. v. (tuv.ku
ziņu nav). — Bauskas apriņķa priekš-
nieka pailga I. iec. 1924. g. 4. nov.
raksts Ns 5859/11. (484-24-Xl), tiek
meklēta, lai no viņss pieprasītu vecuma

ļļaksa par .Valdības Vēstneši* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
ļ>gr 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — , 7 .

Latvijas valdības _^s^, oficiāls laikraksts
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Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejigām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru talaku rindiņu . . — , 12 .

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

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



un piederības apliecības, pievienošanai
pie pasu dokumentiem uz pasu kontroles
komisijas pieprasījumu. — Atrašanas
gadījumā pieprasāma no viņas piede-
rības apliecība, kura piesūtāma meklē-
tājam, pievienošanai pie pasu doku-
mentiem, jo viņai Latvijas pase zem
N° 1501, izdota bez minētā dokumenta.

11740. Šarnas, Jāzeps Jāzepa d,24g.
v., dzimis Lietavā, Biržu pigattā, pēdējā
dzīves vieta — Jēkabpili apr., Seces
pag, Lejas Karkasu māās. — Jēkab-
pils iec. miertiesneša 1924. g. 26. nov.
raksts .N° 2683 ,138-24-VIII), dēj 10 dienu
aresta soda izciešanas, saskaņa ar meklē-
tāja 1924. g. 20. jūnija spriedumu viņa
apsūdzības lietā uz sodu lik. 532. p.
3 pkt. — Paziņot dzīves vietu.

11741. Šapirovs, Aleksandrs Matīsa d,
36 g. v., agrāk dzīvojis Rīgā, Marijas
ielā Ns 49 un Skolas ielā J\fe"29, dz. 2.—
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
1924. g. 26. nov. raksts (137-24-VIII),
apv. zādzībā. — Apcietināt.

11742. Timšans, Staņislavs Osipa d.,

59 g. v., pied. pie Ilūkstes apr., agrāk
dzīvojis Blomu pag., Slatinos. — Valkas
apr. 2. iec. miert 1924. g. 25. nov.
raksts Ns 456 (157-24-VI1I), ar tiesas
pavēli no 1924. g. 30. augusta krim. lik.
467. sodīts uz sodu lik. 262. p. 1. d.
pamata ar Ls 50.— vai maksāt nespēs,
gadijumā ar arestu uz 2 nedēļām. —
Pazņot dzīves vietu.

11743. Treitnan, Marija Jāņa meita,
47 g. v.. Latvijas pav, agrāk dzīv. Rīgā,
Strazdu ielā Ns 6. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1924. g. 15. novembra raksts
raksts Ns 9775 (i58-24-VIII), sodīts no
Rīgas prefekta ar Ls 6.— vai 2 dienām
aresta. — Paziņot meklētājam.

11744. Tonajevs, Arhips, dzim. 1864.g.,
Krievijas pavalstu., agrāk dzīv." Pļaviņu
miestā, Rīgas apriņķī. — Iekšl. ministr,
administratīvā departamenta pasu noda-
ļas 1924, g. 9. okt. raksts Ns 52501 II
(130-24-VilI), tiek meklēts sakarā ar viņa
lūguma izsniegtām gada uzturas aplie-
cību. — Ziņot Rīgas apriņķa priekšnie-
kam attiecīgai rīcībai.

11745. Timofejevs, Jefims Maksima
dēls, 26 g. v., pied. pie Kalkūnes pag.,
dzīves vieta pēdējā laikā turpat.— Ilūkstes
apriņķa priekšnieka lēmums Ns 1662/11
1924. g. , 5. sept. (98-24-VIII), sod ar
Ls 10 vai 7 dienām aresta, par parādī-
šanos publiskā vietā piedzērušā stāvoklī.
— Paziņot dzīves vietu.

11746. Tulikova, Veronika Jāņa m.,
37 g. veca, piederīga pie Ludzas apriņķa,
Kārsavas pagasta. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apriņķa 3. iecirkņa mier-
fesneša 1924. g. 20. novembra raksts
Ns 3509 (153-24. VIII), apvainota uz sod.
lik. 409. p. — Paziņot dzīves vietu.

11747. Vārna, Nikolajs Kārļa dēls,
dzimis 1899. g. 18. maijā, piederīgs pie
Ķēču pagasta, Rīgas apriņķī, 12. Bauskas
kājnieku pulka kareivis. — Rīgas kara
apriņķa priekšnieka 1924. g. 29. no-
vembra raksts Ns 55408 (94-22-111),
1924. g. novembrī dezertējis no savas
daļas. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā.

11748. Volrats, Voldemārs - Ludvigs
Eduarda d., dzimis 1S03. g. 29. janvārī,
piederīgs pie Valmieras apriņķa, Ren-
cēnu pagasta, kur ari dzīvojis pirms
iesaukšanas kara dienestā š. g. februāra
mēnesī; 4. Valmieras kājnieku pulka
kareivis. — Valmieras kara apriņķa
priekšnieka 1924. g. 26. novembra raksts
Ns 13847 (213-24-X), 1924. g. 28. augustā
dezertējis. — Apcietināt.

11749. Vilkovs, Feoiors Feodora d.,
dzimis 1903. g. 15. septembrī, piederīgs
pie Ludzas apriņķa, Tolkovas pagasta,
«Volkova" pēdējā, dzīves vieta turpat;
7. Siguldas kājnieku pulka kareivis. —
Ludzas kara apriņķa priekšnieka 1924.g.

3. decembra raksts Ns 28124 (123-24-IX),
dezertiera. — Apcietināt un nogadal
meklētāja rīcībā.

11750. Vareiko, Jānis Kārļa d,, 22 g.
vecs, Lietavas pavalstnieks, leitis, pedeja
laikā dzīvojis Bornas pagastā. — Ilūkstes
apriņķa priekšnieka lēmums 1924. g.
22. augustā Ns 1572.II _(233-24-X), sodīts
ar Ls 100,— vai 1 mēnesi aresta, par
parādīšanos publiskā vietā piedzērušā
stāvoklī. — Paziņot dzīves vietu.

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

Darbvedis A. Zaķis.

tecēšanas
Rīko jucis X° 59

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma 6. pantu
ieceļu par vietējo (pagastu) zemes_ vērtēšanas ko-
misiju D.iekŠsēdētāju zemes vērtēšanas daļas ve-
cāko taksatoru Jēkabu T e i k m a n i sekošos
pagatos:

Valkas tpriņķī: 1) Vecgulbenes un 2) Amrs
p;gastos

. ValmierfS apriņķī: 1) Valmieras 2) Kauguru
.") Stalbes <*) Lielstraup s 5) Mazstraupes 6) Roz-
beķu 7) Braslavas 8) Vil jenu un 9) Ozolu
pagastos.

Valkas apriņķa - Alūksnes mieitā.
Rīgā, 19V5 g 8 janvar>.

Zemkopības ministrs H. C e 1m i ņ š.li

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 17. marta 1923. gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 20-; 0. un 20h2. p p.,
ievērojot Jāņa Roberta d. Loze lūgumu
uz savu 1924. gada _9. decembra lē-
mumu paziņo, ka parādnieks Jānis Ro-
berts Pētera dēls Loze parādu pēc ob-
ligācijas par 115 rbļ., atlikumā no obli-
gācijas 1903. g-. pirmatnējā lielumā,
apstiprnātas 1871. gada 14. jūnijā ar
Ns o45 uz nekustamo īpašumu Valkas
apriņķī, Jaunbrenguļu muižas zemnieku
zemes „Vec-Lože" Be, 13 mājām zem
zemes_ grāmatu reģistra Jfe 206 izdotas
no Pētera Loze par labu Viktoram
f Tranzē, kuru viņa mantinieki cedējuši
Nikolajam f. Tranzē ir samaksājis.

Tāpēc apgabaltiesas 111 civiu.od ļa
uzacni vis s personas, kurām būtu tie
sības uz suišā apradīto obligāciju, pie-
teikties tie ā viena mēneša Jaikā,
statot no dienas, kad šs sludinājums

i spiets .Valdības Vēstne ī* un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzēj.m dos tie ību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā. 17723

Rīgā 19 decembrī 1924. p. t* 2761
Priekšsēdētāja v. A. Blumentf ls. '

Sekretārs A. Kalve.

Latvfisbankas nedejos pirskets
uz 7. janvāri 1925. g.

Akti»!. Lati S. P a s i v ā. Lati sZelts lējumos un monetčs kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . 27 911 540_ pie āriemju emisijas bankām . . 23,598,279 43 Pamata kapitāls 10259'656 97Ārzemju valūta 42,530,644 04 Rezerves kapitāls '961879 2i
Sudraba nauda . . 920,125 — Noguldījumi . . 4 944818 78
Valsts kases z mesu.sīka meta', nauda 10,599,013 19 Tekoši rēķini 41285814 qr
īsa termiņa vekseļi . _ . . . 45,636,280 68 Valsts rēķini ......... 17[477 '788 01Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 49,284,930 55 . depozīti .... . . 62277041 9»
Citi aktivi . 9,070,441 52 Citi pasivi ; , 16,521,'175 17

181,639,714 41 18l',639 ',714 41
Piezīme uz 7. janvāri 1925. g. Latvijas bankas naudas sūt es apgrozībā izlaistas par Ls 27,911,540 1kuras nodrošinātas
1) ar tīru zeltu 2200 klg (divi tūkstoši divi simti klg. , kas pec paritātes 1 k!g. =

Ls 3444,444 nodrošina . • « 7577 777
2; ar $ 2.000.000, (divi miljoni dolāriem), kas pēc S paritātes l $ =.

1.5046 gr. tīra zelta == Ls 5,18262, ™drošiaa . ,. ' ,. .. ... . , 10,365,240 -3) ar £ 404.513,—/— (četri simt) četri tūkstoši pieci simti trīspadsmit
angļu mārciņām), kas pēc £ kursa tt 1.— = S 4,7550, $ 1.— __ 1,5046
gr. tīra zelta vai Ls 5,18262, ka» nodrošina ... ... . 9,968,523 —

' Pēc 3. janvāra 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem. Ls 27,911,540 -

Rīgā, 7. janvārī 1925. g. Padomes priekšsēdētājs J. V e s m a n s.
18631 Galvenais direktors Svedi

Ārzemes

Vrangeļa flote.
V i n ē, 9. janvārī. Pēc laikrakstu

ziņām rumāņu valdība nolēmusi
pieprasīt, lai Vrangeļa aizvesto krievu
Melnās jūras ilott izdod Rumānijai
kā atlīdzību par zelta fondu,
kurš 1917. g., vācu karaspēkam
tuvojoties, aizvests no Buka-
restes uz Maskavu, bet līdz-
sim vēl nav izdots atpakaļ.

F.TA.

Māksla.
Jāzepa Grosvalda atstāto darbu

izstāde Valsts mākslas muzejā, Rīgas
pilī, būs atvērta tikai līdz 18. janvārim.
Izstāde atvērta katru dienu, izņemot
pirmdienu, no 10—3. Ieejas maksa:
60 santimu, kareivjiem un skolniekiem
30 santimu, ekskursantiem grupās 10 san-
timu no personas.

Nacionālais testrs. Sestdien, 10. jan-
vārī, pulksten 72 vakarā pirmo reizi
šinī zežonā vispopulārākā oriģinalluga
J. Raiņa traģēdija n Jāzeps un
viņa brāļi". Dažās lomās jauni
tēlotāji. Svētdien, 11. janvārī, pulksten 2
dienā J. Akuraera pasaka „Šis un
tas Itnekas". Pulksten 772 vakarā R.
Blaumaņa drāma „P ot i v a r a nams".
Otrdien, 13. janvāri, Lilija-s Stengel
viesu izrādē „Kameliju dāma".

Dailes teatr». Šodien, 10. janvārī,
pulksten 1/a 8 vakarā «Karalis".
Svētdien, 11. janvārī, pulksten 2 dienā
par tautas izrādes cenām « Sprīdītis"
un pulksten Va8 vakarā «Karalis"
Otrdien, 13. janvārī, pulksten 728 va-
karā «Karalis". Ceturtdien, 15. jan-
vārī, pulksten V28 vakarā pirmo reizi
Blaumaņa komēdija «Trīnes grēki",
kura asprātīgo situāciju un humora pil-
nas valodas ziņā pieskaitāma pie labā-
kām mūsu dramatiskā literatūrā. Insce-
nējumu papildina Būmaņa muziķa. Dailes

KURSI.
Rīgas biržā, 1925. gada 10. janvārī.

D -e v i z e s :
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,80 — 24,92
100 Francijas franku . . . 27,55 — 28,10
100 Beļģijas franku .... 25,55 — 26 10
100 Šveices franku .... 99,80 — 10080
100 Itālijas liru 21,50 — 21,9i
100 Zviedrijas kronu . . . 138,80 — 140,20
100 Norvēģijas kronu . . . 78,70 — 80,30
100 Dānijas kronu .... 92,05 — 93,90
100 Cechoslovaķijas kronu . 15,40 — 15,70
100 Holandes guldeņu . . . 209,05 — 211,15
100 Vācijas marku .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marku .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marku . . . 1,32 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Vērtsp api ri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98 — 100
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 92 — 93

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics-

Zvērināts biržas maklers P. K u p n e i »

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Romā, 9. janvārī. «Tribūna" ziņo,
ka Ģenujā izdarītās kratīšanās atrasti do-
kumenti, kuri pierādot socialistu-maksi-
malistu un komunistu šūniņu kopdar-
bību. Pēc «Epocas" ziņām, izdarītas
kratīšanas ari Novārās tautas bankā, lai
atrastu Finsi memuārus.

Literatūra

Paskaidrojumus
par nozīmi, izrunu, vietu izlūdzos šādiem
vārdiem: ļaču (ar īsu a), jaikstiņa, jan-
cināt (A. Svābe), jandags (ar īsu vai
garu a otrā zilbē?), jāšu (ar īsu vai
garu a ?), jaudzumiņš, jazda, jēlcepa,
jendze, jeslis (kā ģetitīvs ?), jetaļa, jezme,
jezupenes, jieķis, jiema, jomis (ar no),
josbārzditis, jūkā aiziet, jukna, mle (viņš
jule atnācis; ar īsu vai garu u ?), jumbrs,
junda, jumzt jeb jumst {tagadne: jumža),
jūns (kā ģenitīvs ?), jūsāds, jūsējāds,
joms (roku jomiem), joka («iet kā joka".
Gulbenē), jestīgs, jērāt pļavas, jiezis jeb
jieze, jemsīties, jenterēt, judabrot, jakle,
jumtlaseri, jekāt, jekalis.

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. E n d z e 1i n s.

Latvija un dts valstis.
Par mūsu rūpniecības attīstību

beļģu žurnāls «L'Exporteur" et I'Im-
porteur Belge" ievietojis ģenerālkon-
sula Briselē J. L a z d i ņ a rakstu.
Rakstā aprādīts, ka Latvijas rūpniecība
joprojām attīstās normālā gaitā. Pa-
sākumi, kuri sāka darboties ar sa-
mērā nel elu kapitālu, var droši rau-
dzīties nākotnē. Arvienu joprojām tiek
atvērtas^ dažādas rūpniecības un amat-
niecības iestādes un iknedēļas izsniegts
pa 10 attiecīgām atļaujām. Darba spēka
ir pietiekoši, trūkst tikai speciālistu da-
žādās nozarēs. Vislielākās sekmes uz-
rāda tekstilrūpniecība. Linu rūpniecība
attīstās lēnāk: smalkākie audumi jāieved
no ārzemēm. Samērā labi panākumi
nodrošināti papira rūpniecībai. Šajā
nozarē ir daži uzņēmumi, kuri apgādā
iekšzemes tirgu, bet ir ari tādi,, kuri
strādā eksporta vajadzībām, Ķieģelnicas
var cerēt uz intensīvu eksportu. Angļu
firma «Beardmore& Co" nesen griezusies
pie valdības ar interesantu priekšlikumu
ierīkot Liepājā darbnīcas
aeroplanu būvei, kuras va-
rētu apgādāt visu Austrum-

eiropu ar hidroplāniem. Tāpat
ierosināts jautājums par lauksaimniecisku
mašinu, it sevišķi kuļgarnituru, konstruē-
šanu šajās darbnicās.

Ģenerālkonsula J. Lazdiņa piesūtīto
1923. gada statistisko pārskatu par Latvi-
jas ārējo tirdzniecību ievietojis Beļģijas
rūpniecības centrālkomitejas nedēļas bi-
ļetens.

Beļģijas imports Latvijā 1923. gadā
sasniedzis 2,38°/o no vispāiējā ieveduma,
bet Latvija eksportējusi uz Beļģiju pre-
ces 19,74% apmērā no izvedumu kop-
sumas. LTA.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
19ži5 g. 9. janvārī.

1. Nolemj iesniegt Saeimai ratificē-
šanai konvenciju starp Latviju un Fran-
ciju par izdošanu un juridisku palīdzību
krimināllietās.

2. Pieņem Latvijas konsulāro regla-
mentu un nolemj to izsludināt Latvijas
Republikas Satversmes 81. panta kārtībā.

3 Pieņem un nolemj iesniegt Sa-
eimai :

1) likumprojektu par Tukuma pilsētas
administratīvām robežām,

2) pārgrozījuma projektu ievedmuitas
tarifā,

3) pārgrozījuma projektu pagaidu no-
likumā par Latvijas kara tiesām,

4) pārgrozījumu projektu rīkojumā par
zīmognodokli.

4. Ieceļ: 1) Aleksandru Birku
par Liepājas apgabaltiesas priekšsēdē-
tāju un 2) Rūdolfu Plauku par Rīgas
apgabaltiesas locekli.

5. A t s v ā b i n a no amata baltkrievu
skolu nodaļas vadītāju Sergeju S ac ba-
ro v u.

teatrs jau ilgāku laiku strādā pie franču re-
volūcijas drāmas .Dantona nāve"
inscenēšanas. Priekšdarbi jau tik tālu
veikti, ka lielais inscenējums drīzumā pa-
rādīsies uz skatuves.

Naukšēnu pagasta tiesa,
Valmieras apr., pamatodamās uz sava
š. g. 30. oktobfa lēmumu un pagasta
tiesas likuma II d. 220.—226. p.p. ar šo
uzaicina sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas trešo
reizi .Valdības Vēstnesī' visas personas
un ies'ādes pieteikt savas tiesības uz šī
pagasta pilsoņa .Ābeļu" mājas īpašnieka
nelaiķa Ādama Jāņa d. B r a m b a t a
pakaļ palikušo mantu.

Vēlāk nekādi iebildumi vairs netiks
ievēroti.

Priekšsēdētājs M. Z i n ģ ī t.
16802 2 Rakstvedis E. R u s m a n s.

Rīgas apgabaltiesr 4. civilnod.,
az likum. par laul. 77. p. pamata,
lara zināmu, ka tiesa 7. janvārī 1925. g.,

Emiļa Kaspara Kristapa d. V e i s s
prasības lieta pret Augusti Emiliju Pētera
m. Veiss, dzim. Meilert, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta 191)1. g. 11. martā
R'ga, Sv. Ģertrūdes baznīcā, starp Emilu
Kasparu Kristapa d. Veissu un AugustiEmiliju Pelēja m. Veiss, dzim. Meilert,
neatkarīgi no prāvnieku vainas.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
an 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs

tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 9. janv. 1926. g. Ns 43270/951
Priekšsēd. b. E g l ī t s.

18646 Sekretāra v. Stūre.

Daugavpils apr. priekša pai. . Ne-

izsludina par nederīgu, ka pazaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi Ns 1737, izd no
Višķu pag. vaid. 1921. g. 15. marta uz
Agates Ignata m. Teivan v. 17340

Valmierasapr. III. iec. miertiesn.
atsauc savu sludinājumu, ievietotu
.Valdības Vēstnesī" Nr. 203, 1924. g.

par aps. Jāņa Ādama d Vi iņa meklē-
šanu, jo Viziņš atrasts, un lieta iztiesāta.

Limbažos, 23. decembrī 1924. g. 4317

18118 Miertiesnesis Ozols.

"?īq*,* «pgabaltiasa* 3. ieci^ e
tiesas izpildītājs

a*riw ka 20. janvārī 1925. g. pulksten
lOi/z rītā, Rīgā, Kurmanova ielā N* 15,
fabrikā „Drakon\ pārdos Oskara
Ka mp es kustamo mantu, sastāvošu
no mašinām un novērtētu par Ls 1625.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
\pskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
lifunas diena uz vietas.

Rīgā, 5. janvārī 1925. g.

18636 Tiesas izpild. J. G r i n f e I d s.
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Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
besu izpildītājs

p^fņo, ka 2t. janvārī 1925. g., pulksten
10ķ_ rītā, Rīga, Stabu iefi Ns 44, paša
nama, pārdos Kārļa S k r i b a kustamo
mantu, sastāvošu no pianīno un mēbelēm
un novērtēto par Ls 1618,83.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pāi-
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 9. janvārī 1925. g.
18637 TVsu izpild. .1. Orinfe M «

i

Daugavpils apr. priekšn._ pal. I. iec,
izsludina par nederīgu, ka pazaudētu
Latvijas iekšzemes pasi N? '584, izdotu
no Kolupes pag. valdes 1921. g. 23. jun.
uz Teklas Aleksandra m. Kokin vardu.

17338

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 8 lappuses.



Gulbenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē ceturtdien 12. februārī 1925. g. pīksi, 12 dienā
Vecgulbenes pagasta nama, VI. Blomes iec. mežniecībā numurētus lietas
un malkas kokus, sadalītus sekošās vienībās:

Vienībā iedalīto, koku Nover-
^^aT

* Mežniecības, apgaitas un kvartāla Ns, cirsmas gads un tē-
-tdalasJ* c

"
jums 11 I|.Piezime

g Numuri Skaits = « 2 g g
> Ls č'š 5r

1 4 Silmalas apgaitas „Ragukalnā' 1924. g. cirsmā Ns 3 . . 1—20 iesk 20 124*' 6 —
2 4 » . „ Ns 3 . . 21—37 . 17 122 6 —
3 4 . . Ns 3 . 38-44 , 7 32 2 —
4 4 , . . Ns 3 . . 45—57 , 13 115 .6 ? —
5 4 . , Ns 3 58-74 . 17 130 6 —
6 4 » . , Ns 3 . . 75-111 , 37 272 13 —
7 4 . , , Ns 3 . . 112—134 , 23 120 6 —
X 4 , , . Ns 3 . . 135-148 „ 14 144 7 ' —
9 4 , , . Ns 3 . . 149-185 . 37 242 12 —

10 4 , . , Ns 3 . . 186-193 , 8 37 2 —
-ļ i 4 , „ N° 4 31 37 7 75 3
12 3 Utavas apgaitā .Krimu "silā" 1925." 24. g. cirsma Ns l" 1—48 *

48 250 12 12
13 8 Vietas-Beiriņu apgaitas Jaunsaimniecība Ns 50 F . . 91—260 , 170 . 40 2 —
14 8 . , , Ns 50 F . . 261—370 , 110 29 2 —
15 8 . . , Ns 50 F . . 371-623 . 253 70 3 —

Solišana sāksies pīkst. 12_dienā un pie tās pielaidīs personas, kufas būs iemaksājušas torgu komisijai ne mazāk
ka l0°/, no solāmo vienību novērtējuma , drošības naudas, ku;a pec nosolīšanas tūliņ jāpapildina līdz 10°/o no noso-
lītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no torgiem vienības pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas pie VI Blomes iec. mežziņa un virsmežniecībā.
Vecgulbenē, 5. janvārī 1925. g. ,18469 Gu benes virsmežniecība.

Mta apr. pr-Ka palīgs 1. Uti
Paziņo, ka 20 janvārī 1925. sadā.
pulksten 10 rītā, Valkā, Tālavas ielā Ns 9
pārdos vairāksolīšanā

Ernestam K a r i s a m piederošo mantu,
sastāvošu no istabas iekārtas un novēr-
tētu par Ls 6,— dēļ kontrabandas soda
naudas piedzīšanas. 18607

Ludzas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 19. februārī 1925. £.. pīkst. 12 dienā,
Ludzā, Ludzas virsmežniecības kanclejā, Vakzales ielā 72, augošu mežu,
atsevišķus numerētus apses, bērza, m. alkšņa un oša Hetkokus sekošās
vienības:
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IV, iec. mežniecība. i
1 Morozovas mežu nov., apg. Ns 3, kv. Ns 1, cirsma 1924. g., atd.Ns 1 — 54 288.36 14.42 14.42
2 „ , Ns3, „ Nsl, , , Ns2 — 59 I 362.21 18 1.1 18.11
3 , „ Ns3, , Nsl, . „ Ns3 - . 73 387.93 19.40 19.40
4 . „ Ns3, , Nsl, . „ Ns4 — 103 604.24 30.22 30.22
5 . . „ Ns3, „ Nsl, „ ? „ Ns5 — 7 49.63 2.49 2.49
6 „ . „ Ns3, „ Ns2, , . Nsl — 11 138 27 6.92 6.92
7 . , Ns3, , N2 2, , „ Ns2 — 14 87.90 4.40 4.40

:S „ „ Ns3, . Ns2, . „ Ns3 — 6 70.28, 3.52 3.52
9 „ „ Ns3,' „ Ns2, „ , „ Ns4 — 56 259,83 12.99 12.99

10 .. ? '. ? „ Ns3, , Ns2, „ » „ Ns5 — 13 196.33' 9.84 9.84
11 , „ Ns3, , Ns2, , . , Ns6 — 17 224.63 1124 11.24
12 . . Nsl, , Ns3, , „ Nsl — 74 576.90 28.85:28.85
13 , „ Nsl, . Ns3, , „ Ns2 — 55 545.71i 27,29 27.29
14 , , Nsl, „ JMš3, „ . „ Ns3 — 110 830.39 41.52 41.52
15 . . Ns3, . Nsl, , „ Nsl — 19 21.60 1.08 1.08 Oši
16 „ , Ns3, „ Nsl, , . „ N°2 — 56 66.76 3,34 3M
17 , . Ns3, „ Nsl, . „ , Ns3 — 62 57.47i 2.88 2.88
18 , .. >.3, . Nsl, . , Ns7 — 7 5.14 0.26 0.26
19 , . Ns3, „ Nel, . „ Ns5 — 29 23.19 1.16 1.16
20 ? „ , „ Ns3, „ Nsl, , .- „ Ns6 — 12 9.87) 0.50 0.50
21 , „ NŠ3, „ Ns2, . , Ns4 — 22 21.34 1.07 1.07
22 . , Nsl, „ Ns2, , „ Nsl — lg 51.44 1 2.58 2.58
23 . . Nsl, „ Ns2, , „ N»2 — 16 54.371 2.72 2.72
24 „ , Nsl, „ Ns2, , „ Ns3 — 5 6.2ll 0.32 0.22
25 , , Nsl, „ Ns3, , , Nsl — 6 13 53 0.68 0.68

Solīšana tikai mutiski. v
Solišana sāksies pīkst. 12 dienā, pie kam torgos pielaidīs personas, kuras iemaksās torgu komisijai 10°/o drošības

naudas no novērtēšanas sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10'/n no nosolītās sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības pārdošanai izsludinātās vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņa

18595 Ludzas virsmežniecība.

Valkas apr. pr-Ka pallis 1. klibi
Paziņo, ka 20. janvārī 1925. gadā
Pulksten 10 rītā, Valkā, Tālavas ielā 29
pārdos vairāksolīšanā

"aulam
^

I n d u s piederošo mantu un
sastāvošu no kumeļa, 6 mēnešus veca,
novērtētu par Ls 70,—, dēļ ienākuma
nodokļa piedzīšanas par 1923. gadu.

18606

Auru pagasta valde, Jelgavas apriņķī,
izsludina par nederigiem, ka nozaudē-
tus sekošus dokumentus: 1) Latvijas
iekšzemes pasi N? 78, izdotu no šīs pag
valdes 2. aprilī 1920g- uz Roberta
Kristapa d. Strausa vardu un 2) zirgu
pases NsNs 483 un 484, izdotas no šīs
pagasta valdes 29 jūnija 1923 g uz
pilsoņa Roberta Strausa vardu. 15742

Kokorevas pagasta valde, Ludzas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību, izdotu no Latgales
partizānu pulka uz Aleksandra Andreja
dēla Lācis vārdu. 13747

Madonas iecDoliclfas BriekSBieks
izsludina par neder, sekosus par nozaud.
pieteiktus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. no Dzelzavas
pag. valdes ar Ns «84 uz Valijas Friča
m. Burkev.cs v;

2) Latv. iekšz. pasi, izd. no Sarkan
pag. valdes ar Ns 239 uz Pētera Andreja
d. Miezīta v ;

3) Latv. iekšz. pasi, izd. no Sarkan
pag. valdes ar Ns 651 uz Lavizes Otto
m. Jakovič v.;

4) Latv. iekšz. pasi, izd. no Grazdo-
nas pag. valdes ar Ns 646 uz Andreja
Indriķa d. Mūrmaņa v.;

5) zirga pasi, izd. no Orazdonas pag.
valdes ar Ns 161 uz Andreja Indriķa d.
Mufmaņa v.;

6) karakl. apl., izd. no 5. Cēsu kājn.
pulka komand. 2. martā 1922. g. ar
Ns 15840 uz Jāņa Pētera d. Blessa v.;

7) Latv. iekšz. pasi, izd. no Sarkan
pag. valdes ar ? Ns 630 uz Annas Jāna
m. Kalniņ v.;

8) Latv. iekšz. pasi, izd. no Rigas
pref. ar Ns 159314 uz Marijas Ermaņa
m. Starkovas v.;

9) Latv. iekšz. pasi, izd. no Ļaudonas
pag. valdes ar Ns 1535 uz Martas
Aleksandra m. Kalniņ v.;

10) aizsargu nod. rezerves dalībn.
apl. ar Ns 640 no Madonas iec. pol. pr-ka
uz Jāņa Andreja d. Šiliņa v.;

11) zirga pasi, izd. no Kalsnavas pag.
valdes ar Ns 93 uz Jāņa Reiznieka v,;

12) Latv. iekšz. pasi, izd. no Bolvu
pag. valdes ar Ns 4043/12089 tā Annas
Mārtiņa m. Paeglis v.;

13) slimības apl. ar Ns 3890, izd. no
Rīgas kara slimn. pr-ka uz Kazimira
Miķeļa d. Stalevska v.;

t4) Lat\>. iekšz. pasi, izd. no ' Rīgas
pref. ar Ns 203528 uz Marijas Jāņa m.
Arkliņ v.;

15) Latv. iekšz. pasi, izd. no Sarkan
pag. valdes ar Ns 7 uz Arfas Otto m.
Ozoliņ v.;

16) zirga pasi, izd. no Lubanes pag.
valdes ar Ns 555 uz uz Jufa Pētera d.
Ozoliņa v.;

17) karakl. apl., izd. no Daugavgrivas
artil. I. krasta batgr. ar Ns 536 uz
Teodora-Eduarda Pētera d. Kvēpa v.;

18) Latv. iekšz. pasi, izd. no Cesvai-
nes pag. valdes ar 'Ns 155 uz Alek-
sandera Jāņa d. Carbuļa v.;

19) zirga pasi, izd. no Ungurmuižas
pag. valdes ar Ns 482 uz Berka Drilka
d. Kagana v.;

20) atsauc savu slud. „Vald. Vēstn."
Ns 258 attiecībā uz Emila Reiņa d
Baloda nozaud. dokument. Latv. iekšz.
pasi ar Ns 2792, izd. no Lubānas pag.
valdes un zirga pasi ar Ns 388, izd. no
Lubānas pag. valdes.

21) zirga pasi, izd. no Iršu pag.
valdes 17. janv. 1920. g. ar Ns 55 uz
Pētera Andreja d. Zemitsona v.;

22) obligācija, izd. no Cēsu-Valkas
zemesgrāmatas ar Ns 295 par 1750 cara
rbļ. uz Lubānas pag. Šiliņu mājas Ns 90.

17005

Zvārtavas pagasta valde, Valkas apr.,
izsludina par nederigiem sekošus nozau-
dētus dokumentus : 1) iekšzemes pasi
Ns 686, izdotu no Zvārtavas pagasta
valdes 14. decembrī 1920. g. uz Juliusa
Indriķa d. Elstiņa vārdu un 2) zirga
pasi Ns 131, izdotu no Zvārtavas pag.
valdes 4. martā 1920. g. uz Ernesta
Biškis vārdu. 17414

Valkas apriņķa priekšnieka palīgs
"1. iecirknī izsludina par nederīgiem, kā
nozaudētus, sekošus dokumentus uz bij
Krievijas pavalstnieka Jefitna Redkina
vārdu : ārzemnieku gada personas aplie-
cību Ns 871/4, izdotu no Valkas apr.
priekšnieka ar derīgumu līdz 31. dec.
1924 g. un gada uzturas apliecību
Ns x 32518, izdotu no iekšlietu ministrijas
pasu nodaļas, derīgu līdz 25. janvārim
1925. g 17358

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgu, pieteikto
par nozaudētu, personas apliecību (cer-
tifikat) Ns 34, izdotu no Bauskas apr.
priekšnieka 23. augustā p. g uz Alises
Jāņa m. Erman vārdu 17497

Mārsnēnu pagasta valde izsludina par
nederīgu karaklausības apliecību Ns 1118,
izdotu no Valkas kara apr. priekšnieka
1920. g uz Pētefa Pētera d Lapiņa
vārdu, kura pieteikta par nozaudētu.

173_19_
Landskoronas pagasta valde izsludina

par nederīgiem sekošus pazaudētus do-
kumentus : 1) atvaļinājuma apliecību
Ns 3516, izd. no Ludzas kara apr pr-ka
7 aprilī 1921 g uz Osipa Ādama d.
Paško vārdu; 2) zirga pasi Ns 1424,
izdotu 11. sept. 1920. g no Izabeļinas
pagasta valdes uz Eduarda Donata d.
Litvinska vārdu; 3) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 908, izdotu 13. sept. 1921. g
no šis pagasta valdes uz Julijana Pētera
dēla Lapčenka vārdu; 4) Latvijas iekš-
zemes pasi Ns447, izdotu no šīs pag.
valdes 24 augustā 1921. g. uz Vasilija
Afanasija d. Grom vārdu. 17315

Landskoronas pagasta valde atsauc
savu sludinājumu, iespiestu »Vald. Vestu".
203. numurā 8. sept. p. g. par Dominika
Poļačenka pases pazaudēšanu, jo pase
ir atrasta un skaitāma par derīgu.

17316

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, dienesta apliecību Ns 7175,
izdotu no Aizputes apriņķa pr-ka palīga
l._ iecirknī 1924. g. uz jaun. policijas
kārtībnieka Jāņa Jāņa d. Kulena vārdu.

17528
Krustpils pagasta valde, Daugavpils

apriņķī, izsludina par nederīgu nozau-
dēto iekšzemes pasi Ns 5351, izdotu no
Daugavpils prefekta 10_. janvārī J921. g.
uz Antona Beļevska vardu. 17517

Rēzeknes pilsētas policijas priekšnieks
izsjudina par nozaudētiem sekošus An-
dreja Eduarda Konstantīna d. Moščinski
dokumentus: 1) iekšzemes pasi Ns 6352,
izdotu no Rēzeknes pils. polic. pr-ka
18. apr. 1921. g., kura skaitāma par ne-
derīgu un 3 neizpilditas vekseļu blankas
uz Ls 400.— ar uzrakstu pirmā pusē
krievu valodā „3,ayap,in> KoHcraHTHHO-
BH< n> MoiuHHOdit", 2 vekseļu blankas
parJLs 200.— katra ar stampu priekš
puse 17771

Elejas policijas priekšnieks izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus : 1) iekšzemes pasi Ns 1043,
izdotu no Mežamuižas pagasta valdes
27. augustā 1924. gadā un 2) Lietuvas
robežas pārejas leģitimācijas biļeti
Ns 1351, izdotu I. oktobrī 1924. g. uz
Ņinas Vilhelma m. Frolichin, dzim.
Bīron vardu. I776S

Elejas policijas priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
izpildīšanas apliecību Ns 8491, izdotu
no 3. Jelgavas kājnieku pulka koman-
diera

^
6. oktobra 1920. g. uz Kārļa Anša

d. Leģera_vardu. 17767
Elejas policijas priekšnieks izsludina

par nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi
Ns 1113, iz Jotu no Vecauces pagasta
valdes 2. augustā 1921. gadā uz Alfrēda
Jāzepa d. Elgutis vārdu. 17765

Kuldīgas pagasta valde, Kuldīgas ap-
riņķī, izsludina par nederīgu, kā zudušu
Latvijas iekšzemes pasi Ns 75, izdotu no
Kuldīgas pagasta izpildu komitejas
1920._ g 2. jūnijā uz Jankovska Lušas
Andreja m. vārdu. 17411

Valkas apr. pr-ka palīgs 1. iecirknī
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvijas
beztermiņa iekšzemes pasi Ns 1344, iz-
dotuno Valkas pilsētas policijas 9. au-
gusta 1920. gadā uz pilsoņa Hugo Kri-
stapa d Krauzes vārdu. 17357

Daugavpils pilsētas prefektūra izslu-
dina par nederī b u Latvijas pasi Ns 486,
izdotu no Sventes pagasta valdes
2S. jūnijā 1921. g. uz Josifa Ustina d.
Višņevska vardu, kura pieteikta par no-
zaudētu. 17496

Ventspils apriņķa pr-ka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto ap-
liecību par nederīgumu kafa dienestam
Ns 2859, izdotu no Ventspils kara apr.
pr-ka 5, maijā 1920. gadā uz Jāņa Friča
d. Šiliņa vārdu. 17495

Tukuma apr. pr-ka palīgs 2. iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Nš 1702, izdotu no Vec-
auces pagasta valdes 16. februārī
1924. gadā uz Marijas Ernesta m.
Medem vardu. 17539

Tukuma apr. pr-ka palīgs 2. iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 867, izdotu no Bēnes
pagasta valdes 2. maijā 1923. gadā uz
Minnas-Emilijas Kārļa m. Lagzdiņ vārdu.

17538

Tukuma apr pr-ka palīgs 2. iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi, izdotu no Bikstu pagasta valdes
10. novembri 1920. g. uz Makša Roppa
vārdu un pārrakstītu uz Andreja lāņa d.
Krūmiņa vaidu. 17537

Tukuma apr. pr-ka palīgs 2. iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi Ns 44, izdotu no Īles pagasta
vajdes 29. oktobri 1920. gadā uz Jāņa
Kārļa d. Zariņa vardu. 17536

Tukuma apr. pr-ka palīgs 2. iec. iz-
sludina par nede.īgu nozaudēto kara
klausības apliecību rē 10184, izdotu no
Tukuma-Talsu kara apr. pr-ka 31. jan-
vārī 1923. g. uz Eduarda Jāņa d. Kre-
gera vārdu. 17535

Tukuma apr. pr-ka palīgs 2. iec. iz-
sludinu par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 610, izdotu no Jel-
gavas apr. pr-ka pal. 1. iec. 17. martā
920. g. uz Zelmas Indriķa m. Zeic

vardu. 17534

Tukuma apr. pr-ka palīgs 2. iec. iz-
sludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus : 1) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 1563, izdotu no Vecauces pag.
valdes 8. augustā 1923. g. un 2) kafa
klausības apliecību Ns 42b7, izdotu no
Tukuma-Talsu kafa apr. pr-ka 11. aug.
1922 g. uz Jēkaba Viļā d. Grinberga
vārfu. 1753-t

Tukuma apr. pr-ka palīgs 2. iec. iz-
sludina par nederigu nozaudēto kafa
klausības apliecib j Ns 1810, izdotu no
bij. Latv. strēln. pulka komandiera
28 februārī 1922. g. uz Nikolaja Indriķa
d. Freimana vārdu. 17532

Lipnas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā pazaudētu. zirga pasi
Ns 416, izdotu no šīs pagasta valdes
1920. g. 22. maijā uz Juliusa Jufa d
Sīpola vārdu, kufa vēlāk kopā ar zirgu
bija pārgājusi Jāņa Kārļa dēla Lūsis
īpašumā. 17317

Rīgas policijas 5. iecirkņa priekšnieks
izsludina par nederigam sekošās nozau-
dētas kafa klausibas apliecības: 1) Nš 1468,
izdotu i 921. gada marta mēnesī no virs-
nieku kursu priekšnieka uz Kārļa Jāņa
dēla Eglīša vārda ; 2) Nš 1882 izdotu
no Rēzeknes kājnieku pulka komandiera
uz Ādama Sīmaņa d. Kalniņa vārdu un
3) Ns 23808, izdotu 2. novembrī 1921. g.
no_ Rīgas kafa apriņķa pr-ka uz Ādolfa
Martina d Jansona vardu. 17529

j

. Daugavpils apr. priekšnpal. Liec.,
'zsludina par nederigu, ka nozaudētu
hfļvijas iekšzemes pases Ns 24569, izd.
„ 'g- 14. martā uz Anisifora Varna-Vlia d. Nikitina vārdu un Ns 1124, izd.

1S- sept. 1922. g. uz Natālijas Nikitiņ v.
UgJ^aļin ovas pag, valdes. L734 1

Daugavpils apr. priekšu, pal. I. iec,
''sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
3klausības atvaļinājuma apliecību
f 4080/23953/z, izd. no Daugavpils kara
JPr. priekšn. 1923. g 12/16 martā, uz
?Hgl°ja_ Danila d. Bogdanova v. 1 345

j
Daugavpils apr priekšu, pal. I. iec,

. '«aina par nederīgu, kā pazaudētu
r"v, ias iekšzemes pasi Ns 1259, izdotu
™ V'šku pag. valdes 1921. g. 28. febr.

'&nata Aleksandra d. Salceviča vardu.
17337

Ilūkstes apriņķa priekšnieka I. iec. pa-
līgs izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību Ns 328/8573 par atvaļināšanu
no iesaukšaunas kafa dienesta, par die-
nesta pienākumu izpildīšanas laiku, iz-
dotu no Jaunjelgavas-Ilukstes kafa apr.
priekšnieka 13. decembrī 1923. g. uz
jaun. polic kārtībnieka Juliusa Friča d.
Galdiņa vārdu. 17494

Iecavas pagasta vilde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz. pasi,
izdotu no šās pagasta valdes 18._ okt
1921. s. uz Jāņa Jāņa d. Puņes vardu.

___^_ 17407
Daugavpils pilsētas prefektūra izslu-

dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi Nsl3855, izdotu no Daugavpils pre-
fekta 19. aug 1921. g. uz Rivas Dorum
vārdu 17595

Daugavpils pilsētas prefektūra izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi Ns 6979, izdotu no Daugavpils pre-
fekta 5 februārī 1921. g. uz Hanas Vi-
vat vārdu. '_ 17596

Daugavpils pilsētas prefektūra izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi Ns 1749, izdotu no Dvietes pagasta
valdes 10. martā 1923. g. uz Jāzepa
Jāzepa d. Mošana vardu 17597

Svētes pagasta valde izsludina pat
nederīgu nozaudēto zirgu pasi Ns 4135,
izdotu 9. aprilī 1923. g. no Rīgas pils.
valdes nodokļu nodaļas uz Jāņa Liepiņa
vārdu, bet pec tam 17. aprilī 1923. g.
pārrakstītu uz Ādolfa Pētefa d Zāla-
mana vārdu. 1^526

Ventspils apriņķa priekšnieka 1. iec
palīgs izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi Ns 2781, izdotu no viņa
11. augustā 1921. g, uz Jāņa Jēkaba d.
Osis vārdu. 17336

Vaidavas pagasta valde, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto kafa
klausibas apliecību Ns 2183, izdotu no
8 Daugavpils kājnieku pulka koman-
diera i. jūnijā 1923. g. uz Konstantīna
Pētefa d. Cereškeviča vardu. 12855

Jaunvāles pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, no Valkas kafa
apriņķa priekšnieka 24 novembrī 1922.g.
izdoto kafa klausības apliecību Ns 8135
uz Kārļa Pētefa d. Lozes vārdu. 17410

Katvaru pagasta valde izsludina par
nederigu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 186, izdotu no Katvaru
pagasta valdes 9 maija 1920. gadā uz
Matildes Lāc vārdu. 17308

Prodes pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi
Nš 959, izdotu no šīs pagasta valdes
14 septembrī. 1920. g. uz pils. Antona
Sīmaņa dēla Kokaina vārdu. 17323

Pustinas pagasta valde, Daugavpils
apriņķi izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, iekšzemes pasi Nš 1556, izdotu
no šīs valdes 9. oktobri 1922. g. uz
Viktora Ādama d. Oiechnoviča vardu.

17326



Mclji siM^f iB-s.Jfrņ Hoii"wl*
uzaicina god. akcionārus ierasties 5. fe-
bruārī š. g., pīkst 4 dienā, valdes telpās,
1. Jēkaba ielā Ns 16, dz. 5, uz

pīlnu akcionāru sapulcf
Dienas kārtība:

1) Otra akciju kapitāla iemak-u termiņa*
noteikšana.

2) Budžets.
3) Direkcijas pi'nvarošana nekustama īpa-

šuma pārdošanai.
4) Varbūtēji priekšlikumi.
18483 Valde^

Kara transporta bataljons izdos mutiskā un rakstiskā izsole 70 tonnu siena un
30 tonnas āboliņa piegādāšanu bataljona vajadzībām.

Izsole notiks bataljona kanclejā, Rīgā, Tērbatas ielā Ns 58, 19. janvāri š. g.,
pulksten 10 no rīta. .

Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnes ar uzrakstu: ,Uz siena un āboliņa
izsoli 19. janvārī š. g.*, un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā izsolē, nomaksāti ar
attiecīgu zimognodokli, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai kafa transporta bataljonā
vai izsoles dienā — izsoles komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā kafa transporta ba-
taljona kasē drošības nauda Ls 10.— par katru tonnu siena un āboliņa, kufu
piegādātājs uzņemas piegādāt.

Ar siena un āboliņa kondicijām un sīkākiem izsoles noteikumiem var ie-
pazities kafa transporta bataljona kanclejā no pulkst. 9—15. 1 18433

Jūrniecības departaments
izdos 23. februārī 1925. g, pulksten 12 diena, slēgta sacensība
2—4 elektriski darbināmo kraujamo celtņu (Stapler-Krane) piegādāšanu

Rīgas muitas dārza noliktavās.
Tuvākus paskaidrojumus «izsniedz katru darba dienu techniska daļa,

Valdemāra ielā Ns 1 a, no pulksten 10—12. 2 18663kuras

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 15. janvārī š. g.^ pulksten
10 rītā, Rīgā, Dzirnavu iela Ns 15,
galdn. darbnica,

pārdos uflMhsollionfl
Kārļa Bērziņa kustamas mantas, sa-
stāvošas no 1 ozola koka rakstāmā galda,
novērtētas par Ls 32,42, centrālai slimo
kasei par labu.

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

Rīgā, 8. janvārī 1925. g. Nš S6532
18632 Priekšnieks (paraksts).

Otrupe.
1925. g. 19. janvārī, pulksten 10 rīta,

pārdos Viļķenu pag. namā,
atklātā vairāksolīšanā

pilsonim Jānim Rikoslavam pie-
derošu

ķēvi 10 g. vecu,
novērtētu uz Ls 165.—, dēļ obligatoriskc
nodevu parāda Ls 165,96 piedzīšanas.

Pārdodamā manta apskatāmas ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 5. janvārī 1925. g. Ns 7272/24
18496 Va'mieras apr. pr. p»l. II. iec. (par.).

Ūtrupe.
1925. g. 19. janvārī, pulksten 10 no

rīta, pārdos pie Vijķenu pag. nama,

atklātā vairāksolīšanā
pilsonim Mārtiņam A 1 e r a m piederošas
sekošās maitas: ! brūnu govi un vienu
sirmu govi, novērtētas uz i.s 117.—, dēļ
obiigatorisko nodevu parada Ls 116,76
piedzīšanas.

Pārdodamās mantas apskatāmas
ūtrupes diena uz vietas.

Limbažos, 5. janvāri 1925. g. Ns 7272/24
Valmieras apriņķa priekšn. pal.

18495 II. iecirknī (paraksts).

Ūtrupe.
1925. g. 19. janvārī, pulksten 10 no

rīta, pārdos pie Viļķenu pagasta
nama,

atklāta faittiiiu
pilscim Mārtiņam Andesonam pie-
derošo

zirgu,
novērtētu uzLs 165,— dēļ obligatorisko
nodevu parāda Ls 164,85 piedzīšanas.

Pārdodamā manta apskatāmas ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 5. janvārī 1925. g. Ns 7272/24
Valmieras apriņķa priekšnieka

18498 palīgs II iec. ( paraksts).

Izlabojums.

Gaulenes ulrsmežftleclba
ar šo paziņo, ka 17. janvārī 1925. g.
izsludinātos meža torg s Opē uzrādīta
vienību vērtība tiek pazemināta par
30°/o uz augošu un par 20°/o uz
atmirušu mežu. 2
18459 Gaujenes virsmežniecība.

Ūtrupe.
1925g. 19. janvārī, pulksten 10 no

rīta, pārdos pie Viļķenu pagasta nama

=mHHlMUttl.=
pilsonei Gustei Bērziņa piederošas
sekošās mantas: 2 govi un astoņas
aitas, novērtētas uz Ls 160.—, dēļ obliga-
torisko nodevu parāda Ls 157,82 pie-
dzīšanas.

Pārdodamā manta apskatāmas ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 5. janvārī 1925. g. Ns7272/24
Valmieras apriņķa priekšnieka

18497 paligs II. iec. (paraksts)-.

Rīgas polic. 7. iec. priekšnieks
15. janvārī 1925. g., pulksten 10 rītā,
Rīgā, Elizabetes iela Ns 91/9J, dz. 2j,
pārdos

vaiEāfcs&lī&amā
H. T a 1 a n a skapi ar spoguļa durvim.
novērtētu par Ls 35,27.
18635 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 7. iec. priekšnieks
paziņo, ka 16. janvārī š. g., pulksten
10 rītā, Rīga, Dzirnavu iela Ns 84,
pārdos vairāksolīšanā

Eduarda Lāča zābaklāpamo mašinu,
novērtētu par Ls 49 66.
18634 Priekšniek» fratakstsl.

Rīgas polic. 7. iec. priekšnieks
paziņo, ka 13. janvārī 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīga, Ģertrūdes ielā Ns 74, dz. 1,

pāli! miMml
S. Solomonovam piederošus trīs
istabas krēslus, novērtētus par Ls 15.—
18633 Priekšnieksj,paraks*s). _

Pasta no telegrāfa virsvaldes iynui»ltoiffiii«iKi «
1) Misiņa skārdu.
2) Misiņa stieņiem seškantaiņiem, četrkantainiem un apaļiem.
3) Dinamo (Transformatora) skārdu.
4) Presšpanu un
5) Fibru.
Techniskos un konkurences noteikumus izsniedz P. T. virsvaldes galvenās

darbnicas kanclejā darbdienās no pulksten 9—14. 1 18628

Rīsos pilsētas uzņēmuma nodaļa paziņo- - tpSr
vēlētos piedalīties sacensībā uz elektrības iestādes
transformatoru pasūtījumu, var nodot iestādes iz-
mēģināšanai uz 1gadu pa vienam transformatoram
Par transformatoru samaksās pēc izmēģināšanas laika notecēšanas, ja viņš bus
izrādījies par piemērotu. Ar šāda tīpa transformatoriem turpmāk firmas varēs

piedalīties sacensībā pie transformatoru pasūtīju-na izd šanas. 18652
Ofertes, apliktas ar attiecīgu zimognodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:

,Izmēģināšanas transformators", iesniedzamas līdz 19. janvārim š.g-, pīkst. 12 dienā,
Uzņēmumu nodaļas kanclejā, Basteja bulv. 10. Sīkāki noteikumi turpat, istaba 20.

Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļai vajadzīgs
dažādas keta kabeļa uzmavas. 18661

Ofertes, apliktas ar attiecīgu zimognodokli slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
.Kabeļu uzmavas" iesniedzamas līdz 30. janvārim 1925. g., pīkst. 12 diena,
Uzņēmuma nodaļas kanclejā, Ba-teja bulv. 10. Sīkāki noteikumi turpat istaba 20.

Dzērves pagasta valde,
Aizputes apr., ar šo izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu Latvija'! iekšz.
pasi, izdotu no šīs pagasta v?ldes no
27. februafa 1920. g., zem Ns 71, uz
Annas Jāņa m. Pinne vārdu. 18539

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
I. iec, izsludina par nederīgām sekošās
par nozaudētām pieteiktās zirgu pases,
izdotas no Kalnamuižas pagasta valdes,
1. oktobri 1920. . g. ar Ns 230 uz
Jāņa Zīvērta vardu un 5. septembrī
1921. g. ar Ns 457 uz K«ļa Zī vērta
vārdu. 18527

Vecsaules pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudēiu, Latvijas
iekšzemes pasi ar Ns 985, izd. 5 augustā
1920. g. no Vecsaules pag. valdes uz

Jāņa Jāņa d. Mediņa v. 1692 1
Jaungulbenes pag. valde izsludina par

nederīgiem sekošus nozaudētos doku-
mentus: 1) Latv. iekšz. pasi ar Ns 4u69,
izd. 3. okt. 1922. g. no šis pag. valdes
uz Ādolfa Plotnieka v. un 2) Latv.
iekšz. pazi ar Ns 1791, izd. 24 sept.
1920. g. no šīs pag. valdes uz Mildas
Oetke v. 16857

Alsviķa pag. valde, Valkas apr., iz-
sludina par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus, izdotus uz Johana Ksrļa d.
Pulks v.: 1) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Aisviķa pag. valdes, 3'). dec.
1921. g Ns 1801; 2) zirga pasi, izdotu
no Alsviķa pag valdes, 8. janv. 1923. g.
Ns 733 (agrāk uz Jāņa Zaubes v.) un
3) ka aklausības apliecība, izdota ro
7. Siguldas kājnieku pulka, 28. nov.
1921. g. Ns 11 3. 16918

la*vieš'J Jaunatne* Savienība*
biedru gada sapulce

notiks svētdien, 18. janvārī 1925. g.»
pulksten 10 rītā, Parka iela Ns 6.

Dienas kārtība: _
1) Sapulces amata personu velēšanas,

2) Valdes un revizijas komisijas ziņojumfc
un pag. gada darb.bas pārskata pieņem-
šana. 3) Vaid s, padomes un revizijas
komisijas vēlēšanas. 4)Biedruiekšējā»disciplinas jautājums, h) Dažādi jau-
tājumi: a) Jaunauces muiža, b) kopdarbība-
ar organizācijām, c) kongresa padome,
d) biedru naudas noteikšana 1925. g.

Piezīme: Sapulce uz L. J. S. sta-
tūtu 41. § ir pilntiesīga pie katra
sanākušo biedru skaita.
18665 Valde._

Grienvaldes pag. valde Bauskas aprizsludina par nederīgiem sekošus na^nozaudētiem pieteiktus dokumentus-
1) iekšzemes pasi Ns 664, izd n»Grienvaldes pag. valdes 20. aug. 1920 ouz Andreja Andreja d. Bērzpumpura vun zirga pasi Ns 443, izd. no tās pašas

pag valdes 7. janv. 1922. g. uz tā pašav.; 2) iekšzemes pasi Ns 415, izd no-Grienvaldes pag. valdes 19. jun, 19i6 g
Paulinas Jēkaba m. Rozes v.; 3) iekstl
pasi Ns 997, izd. no Grienvaldes pag
valdes 12. martā 1921. g. uz Minna*Jāņa m. Jegerman v.; 4) iekšzemes pasiNs 1401, izd. no Iecavas pag. valdes
26. maijā 1920. g. un zirga pases
Ns 360 un 361, izd. no tās pašas pag
valdes 30. jun. 1920. g. uz Krišjāņi
Krisjāņa d. Untala vardu I73ul

Turlavas pagasta valde Kuldīgas apr.„
izsludina'par nederīgam, kā nozaudētas*
Latvijas iekšzemes pases, izd. no Tur-
lavas pag. izpildu komitejas: 1) 2. aug
1920. g. Ns 57 , uz Ievas Toma nuDubenovskij dzim. Steppe v.ārdu un
2) 26. jun._ 1920 _ g. Ns 492, uz Ernsta
Pētera d. Eķa vardu. 17753

Jēkabpils apr. priekšn. pal. II. iec...
izsludina par nederigu nozaudēto kara
klausības apliecību Ns 2152, izd. no-
4. Valmieras kājn. pulka komandiera
7. martā 1921. g., un iekšzemes pas*
Ns 4142, izd. no Jaunjelgavas apr..
priekšn. pal. li. iec 27 . jun. 1922. g.
uz Kārļa Pētefa d. Bikse v, 7770»

Misas pag: valde, Bauskas apr., iz-
sludina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus: 1) Latvijas pasi ar
Ns 98, izdotu no Misas pag. vaidēsi
28.' maijā 1920. g. uz Mārtiņa Jāna d.
Cērpas v. un 2) zirga pasi . ar Ns 468„
izdotu no Misas pag. valdes 11. sept
1924. g. uz Mārtiņa Jāņa d Cērpas v.

168-8 1

Sunākstes pag. valde (Jēkabpils apr.>
izsludina par nederigiem sekošus doku-
mentus, kā nozaudētus: a) Latvija*
iekšzemes pases: 1) izdotu no Biržu pag.
valdes 13. aug. 1921. g. ar Ns 194\ uz
Martas Bīrtmeja m. Tiliiņ v.; 2) izdota
no Seces pag. valdes 19. novembrī
1921. g. ar Ns 3S2, uz Augusta Pētera
d. Pavārda v. un 3) izdotu no Sunākstes,
pag. valdes 3. jūlijā 1920. g. ar Ns 130,
uz Jāņa Anša d. Zirnīša v.; b) zirga
pasi, izdotu no Sunākstes pag. valde»
5 maijā 1920 g. ar Ns 82, uz lāņa
Večera v. 1687&

Pazaudēti Jelgavā
divi blanko vekseļi:

Ls 200 un Ls 400, zem paraksta

Aleksanders J. Lūkas, Ventspili,
Andreja iela Ns 5

H. Kroi'z cha alus darītava,
18667 Jelgavā, Ezeru iela Ns 25. . .

Nacionālais teatrs
Sestdien, 10. j'n/arī, pulksten 7 V» v*
Jāzeps un vtņa firali.

Svētdien, II. janvārī, pulksten 2 d.en»
,$is un tas Jtne&as'-

Pulksten 72 vakara
„<foti *>ara nams'-

Otrd*en, 13 janvārī, pulksten _7 ' 2 vaļt.

Lilijas Stengel viesu izrāde:
.Jiameliiudama - . ™"

Tirdzniecības un rūnnle-
cibus akc. sab. „SALACE"

viss. iii. sapulce
notiks Rīga, Dzirnavu iela Ns 37, dz l^
30. janvārī 1925 g., pulksten 6 p. fjļ

Dienas kārtība:

1) Gada pārskats.
2) Darba plāna pieņemšana.
3) I strukcijas".
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautājami.

18666 Valde.

Dzelzsceļu ulrsoalde "mmSrUSkmi
19. janvārī 1925. g., uz dzelzs stienīšiem, elektriskai savarīšanai,

fabrikas „Wex" . 2120 klgr.
19. , 1925. , . bencinu, pec techn. notejkumiem 2300 ,
22. , 1925. , , fajansa atejas podiem, pec zīmējumiem . 100 g-:b

22. , 1925. , » vafa caurulēm, ļ ( 540 klgr.
svina plāksnes, > pec techn. noteikumiem l 450 ,
misiņa plāksnēs J [ 200 ,

22. , 1925. , , elektr. drāti, kabeli un vadiem, vafa, izolēti 14975 mtr.
kaili, pēc saraksta un techn. noteik. . 1890 klgr.

22. , 1925. , » dzelzi I. un II. labuma 45 ton.
jumta skārdu,melno, 0,625x710xl420mm 10 ton

Torgu sākums pulksten 10 rītā.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10°/o no piedāvājamā mate-

riāla vērtības. Tuvākas ziņas par torgiem. noteikumiem un materiāliem izsniedz
dzelzsceļu virsvaldē, istabā Ns 122-a, no pulksten 12—14. 2 18481

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina sekošu

rakstisku konkurenci
22. janvāri 1925. g-, uz 75 ton. profil un stieņu dzelzi II. labuma pēc saraksta

un techniskiem noteikumiem *

un rakstiskus torsus
28. janvāri 1925. g., uz jumtu papi apkaisītu ar smiltīm 10 kv. metru gabala,

I. labuma Ns 0;8C00 gab., pec techn. noteikumiem un parauga.
Torgu un konkurences sākums pulksten 10 rītā. 3
Torgu un konkurences dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10'/o no pie-

dāvājamās sumas. Tuvākas ziņas par torgu un konkurences materiāliem un no-
teikumiem izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, istabā 122a, no pīkst. 12r—14, 18672

Bruņniecības virsmežniecība
pārdos mutisfcos tovģos

10. februārī 1925. g., pulksten 12 dienā, Jaunpils
pagasta namā, numurētus augošus kokus.

IV. Jaunpils Iecirkņa mežniecībā, Jaunpils novadā:
Nš 31 -— Garlauku apgaitā —/ 7 vienības, kopā 125 koki, novērtēti Ls 2210.—.
Ns 35 — Rauša apgaitā — 2 , 115 , , 125.—.
Ns 36 — Bultes „ — 10 260 . , , 1587.—.
Ns 37 — Prigas , — 5 „ 122 „ , 750.—.

Laukmuižas novadā:
Nš 29 — Cepļa apgaitā — 13 vienības, kopā 285 koki, novērtēti par Ls 2516.—.
Nš30 — Šiliņa — 7 ,, 143 . „ „ 1U68—.

Struteles novadā:
Nš 28 — Dilbas apgaitā — 1 vienība, 29 koki, novērtēti par . . . Ls 200.—.
Ns 29 — Cepļa — 2 „ kopā 37 koki, novērtēti par . , 290.—.

Pirms torgu sākuma pircējam jāiemaksā torgu komisijai drošības nauda
l:) °/o no novērtējuma, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no visas
pirkuma sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības izgludinātās un nolemtās pārdošanai
vienības noņemt no torgien pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie IV. Jaunpils iec. mežziņa.
18668 Bruņniecības virsmežniecība.

Bruņošanas pirvaldo
ar šo izsludina 20. janvārī 1925. g, rakstisku sacensību uz 2000 gab.
kājnieku nesamām dzeloņdrāšu šķērēm (angļu, vācu vai krieva tīpa) pēc
pārvaldes paraugiem un techniskiem noteikumiem.

Piegādāšanas laiks: 8 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu franko pārvaldes no-

liktavā, Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu zimognodokli (katra loksne ar 40 sant.)
iesniedzami slēgtas aploksnes ar uzrakstu: ,Uz rakstisku sacens bu 20. janvārī
1925. g." pārvaldes apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 16,
līdz minēta datuma pulksten 10 rīta.

Turpat saņemami sacensību un techniskie noteikumi, kā ari apskatāmi paraugi.
Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kasē jāiemaksā drošības nauda 10°/o no

piedāvājuma sumas, kura var but ari Latvijas zemes bankas ķīļu zīmes, vai
Latvijas bankas garantija. 18664

Piedāvājamus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta — neievēros.

ģk izsludina

ArSCndIS rakstisku sacensību
uz 21. janvāri 1925. g., pulksten 11 dienā, sekošu materiālu piegādei:

Platāda nekrāsota .... 700 kgrm. Juchtāda dzeltena 250 kgrm.
, _ krāsota . . . 100 Adu kniedes . ... 25000 gabl

Zoļu ada . . 200 , Po is ... 500 kgrm.
Jelaitad i . 30 , Misiņa gredzeni Ns 23
Starpzoļu ādas 1500 , (7 mml 10000 gabl.

Materiāli piegādājami saskaņā ar arsenāla paraugiem un vispārējiem izsoles
noteikumiem. Paraugi apskatāmi un izsoles note kurni saņemami ars nala saimn.
daļa (vecā Nometņu lauka Ns 84a), katru darba dienu no pulksten 10—14. 18598

Mežu departaments
„uSšin», 1925. $. 16. junoara torgiem

(iespiests .Valdības Vēstnesi' Ns 286 — 1924. g.),
attiecīgās sumas, kļūdas izlabojot, sekosi

grozītas:

Pārdos „?' -*-
Droš- naud Ls

Torgu Noveite- a „
vien. Kāda virsmežniecība _ jums 6 2 3 _n
NsNs . Pēc platības 3.ā *%

ha la!os o'= > £-a
?g= š

4 Rucavas-SHnsta, 4. apg., kv. 68 2,24 2220.— 95.— 111 —
5 . - 4. „ „ 68 1,84 2550- 115— 128.—

13 Nīcas-Knipūpa, 21. , ,12 5,80 8380.— — —

18o o JfSĶcžu departaments.

intendantaras galvena pirtiKas noliktava
pārdos vairāksolīšanā vairumā un mazumā

1923./24. g. sagatavotos skābus kāpostus:
16. janvārī 1925. g., pīkst. 10 rītā, Rīgā Lubānes ielā Ns 41, apm. 27.190 kgr.
20. janvārī 1925. g., pīkst. 10 rītā, Rīgā, Duntes ielā Ns 15/17, apm. 43.360 .
22. janvārī 19<5. g., pīkst. 10 rītā, Rīgā, Biķerniekuielā Ns 81, apm. 21.050 ,

_kuri nosolītajiem jānoņem 2 nedēļu laikā.
Nosolītajiem jāiemaksā torgu komisijai 25/ono nosolītā skābu kāpostu vērtības.
Skābi kāposti apskatāmi torgu diena no pulksten 9 rītā.
Ar sīkākiem torgu noteikumiem var iepazīties Intendanturas galvenās pār-

tikas noliktavas kanclejā, Rīga, Bruņinieku ielā Ns 29/31, darbdienās no
pulksten 9—15. 1 18372



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

atklātā tiesas sēdē 9._decembrī 1924. g.
ļUlausija Dārtas Krūmiņ lūgumu dej
aizgādniecības iecelšanas par prombūtne

esošā Mārtiņa Vilhelma Friča d Kārkliņ-
Krūmiņ mantu un nolēma: par bez-
vēsts prombūtne esoša Mārtiņa Vilhelma
Friča d. Kārkliņ-Krūmiņa atstāto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko paziņot Jūr-
malas pilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 1924. g. 29. decembrī. Ns 3855
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

18ļ7i Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ša gada 3. nov.
nolēmuma, uzaicina tās personas, kuru
rokās atrodas sekošie prasības doku-
menti: 1) Kristapa Hartmaņa 1907. g.
17. aprilī uz Jelgavas kraj-aizdevu kases
vardu izdota lt,00 rbļ. liela obligācija,
koioboreta 1907. g. 30. aprilī ar Ns 902
uz Cimeres „Maz-Dabeiku" mājam ar
hip. Ns 4889; 2) Kristapa Hartmaņa
1910. g. 24. septembrī uz Jelgavas krāj-
aizdevu kases vardu izdotā 500 rbļ.
liela obligācija, korob. 1910. g. 24. sep-
tembri ar N° 2870 uz Cimeres „Maz-
Dabeiku" mājam ar hip. Ns 4l89;
3) Arnolda Veinberga 1913. g. 5. aprilī
uz Jelgavas krāj-aizdevu kases vārdu
izdota 2000 rbļ. liela obligācija , koro-
borēta 1913. g. 5.aprilī ar Ns 884 uz
Jelgavas apr. Vētras muižas „Dubur"
mājām ar hip. Ns 4380; 4) Jāņa Jāņa
dēla Kristīga 1903. g. 29. jūlijā uz
Jelgavas krāj-aizdevu kases vārdu iz-
dotā 5000 rbļ. liela obligācija, korobo-
rēta 1903. g. 7. augustā ar Ns 772 uz
Jelgavas apr. Kalnciema muižas ,LieI-
Ķristiņu" mājam ar hip. 3181; 5) Jāņa
Jāņa d. Strautnieka 1909. g. 23. februārī
«z Jelgavas kraj-aizdevu kases vārdu
ifd. 4000 rbļ. liela obligācija, korobo-
rēta 1809. g. 23. februārī ar Ns 509 uz
Jelgavas apr. Kalnciema muižas «Straut-
nieku* mājam ar hip. Ns 2s60;1) Kristapa Tambora 1905. g. 3. oktobrī
uz Džukstes-Pienavas krāj-aizdevu kases
vardu izdota 3000 rbļ. liela obligācija,
koroborēta 1905. g. 3. oktobrī ar Nš 909
°* Jelgavas pils. 2. iec. nek. īpašumu
« hip. Ns 136-A un ar 1906. g.
«• marta ar _ Ns 2147 cesiju pārgājusi
Jelgavas kraj-aizdevu kases īpašumā;<) Kristapa Kaspara d. Tambora 19C6. g.
**?' jūnija uz Jelgavas kraj-aizdevu«ases vardu izdotā 4000 rbļ. liela«bhgacija , koroborēta 1906. g. 1/. jūnijā« Ns 3263 uz Jelgavas pils. 2. iec.nek īpašumu ar hipotēku Ns 136-A;
°) Kristapa Tambora 1910. g. 17. janv.
ļ-^Jgavas kraj-aizdevu kases vārdu«dota 3000 rbļ. liela obligācija, korob.
""°- g-. 19. janvārī ar Ns 151 uz el-Savas piis 2. iec. nek. īpašumu ar hip

^
136-A;

9)
Chaima Šolema Šmerļa d.

«eseistrausa 1907 g 21. jūnijā uz
.5 f-miliana Qinca d Valdmaņa vārdu*ao a un tadpat blanko cedētā 23 0
'"I- i'ela obligācija, koroborēta 1907. g.
ļ-jumja ar Ns 1248 uz Jelgavas pils.
im »«-- 'P ašumu ar hip. Ns 65;
i7 k

artiņa un Līzes Šiliņa 1910. g.
b ' okt °brī uz Jelgavas kraj-aizdevu
Parr VardU iZCl0ta 2000 fb l- liela 0Dli-
Jj![% koroborēta 1910. g. 14. okt.
hih 2 uz Jelgavas pils. iec. nek.

"asumu ar hipotēku Ns 163 litr. A;
£

Jaga Kliedera 1905. g. 24. maijā
Udnts f,Ias kraj-aizdevu kases vārdu
Cta ,on,- Hela obligaciJa > koro-
Jelsav 5- 8- 27'J^462 uz
hin Kto p,ls- 4- iec- nek- īpašumu ar
19 f h 1; lT > Jana Kliedera _ 1910. g.
ka'sp. - " uz Je'gavas kraj-aizdevucs vardu izdotā 1500 rbļ. Hela obli-

gācija, koroborēta 1910 g. 19. februārī
ar Nt 495 uz Jelgavas pils. 4. iec. nek.
īpašumu ar hip. Ns 261; 13) Jāņa
Mežāzi Miķeļa Cīruļa ari Skrodera piln-
vara 1907. g 24. jūlijā uz Liel-Sesavas
kraj-aizdevu kas'es vardu, izdotā '000
rbļ. liela obligācija , koroborēta 1907. g.
24. jūlija ar Ns 1419 uz Rundāles .Ei-
duku" mājam ar _ hip. Ns 33 un ar
1907

^
g. 13. augusta ar Ns 1498 cesiju

pārgājusi Jelgavas kraj-aizdevu kases
īpašuma; 14) Fridricha Eševica 1913. g.
18. jūnija uz Jelgavas krāj-aizdevu kases
vardu izdota 3001 rbļ. liela obligācija,
koroborēta 1913. g. 10. jūlijā ar Ns 17o7
uz .laun-Svirlaukas ,Palše Jure-Ješevic"
mājām ar hip. Ns 5014; 15) Zeliga Hey-
mansona 1903. g. 17. martā uz Ābrama
Hi ša d. DaviJsona vardu izdotā 2000
rbļ. lielaobligacija, koroborēta 19 !3. g.
18. marta ar Ns 258 uz Jelgavas nek.
īpašumu 2. iec. ar hip. Ns 149
un ar 1905. g 16. novembra ar Ns 1130
cesiju pārgājusi Jelgavas krāj-aizdevu
kases īpašuma; 16) Zeliga Hevmansona
1904. g 9. aprilī uz Leiba Rubeņa d.

Bremzes vardu izdotā 2000 rbļ. liela
obligācija, koroborēta 1904. g. 12. apr.
ar Ns 430 uz Jelgavas nek. īpašumu
2. iec. ar hip. Ns 149 un ar 1905. g.
16. novembra ar Ns 1130 cesiju pār-
gājusi Jelgavas krāj-aizdevu kases īpa-
šuma; 17) Rozālijas Meimas Orunas
1907. g. 17. martā uz Jelgavas krāj-

aizdevu kases vardu izdotā 500 rbļ.
liela obligācija, koroborēta 1907 gada
21. martā ar Ns 624 uz Jelgavas nek.
īpašumu 2. iec. ar hio. Ns 255; 18) Jāņa
Freimaņa 1913. g. 28. martā uz Jel-
gavas kraj-aizdevu kases vārdu izdotā
3000 rbļ. liela obligācija, koroborētu
1913. g. 28. martā ar Ns 802 uz
Jelgavas nekust. īpašumu 2. iec. ar
hip. Ns 248-A; 19) Dāvida Indriķa d.
Petersa 1910. g. 26. oktobrī uz Jel-
gavas savstarpējas kredītbiedrības vardu
izdota 250t) rbļ. liela obligācija, korob.
1910. g. 26. oktobrī ar Ns 3088 uz
Jelgavas nek. īpašumu 4. iec. ar hip.
Ns 168-A un ar 1912 g. 23. augustā ar
Ns 2243 cesiju pārgājusi Jelgavas krāj-
aizdevu kases īpašumā; 20) Dāvida
Petersa 1912. g. 7. septembrī uz Jel-
gavas krāj-aizdevu kases vārdu izdotā
1000 rbļ. liela obligācija, koroborēta
1912 g. 7. septembrī ar Ns 2391 uz
Jelgavas nek. īpašumu 4. iec. ar hip.
Ns 168-A; 21) Dāvida Pētersa_ 1912. g
24. oktobrī uz Jelgavas kraj-aizdevu
kases vardu izdota 2000 rbļ. liela obli-
gācija, koroberēta 1912. g. 24. cktobrī
Ns 2767 uz Jelgavas nek. īpašumu
4. iec. ar hip. Ns 168-A; 22) Jāņa un
Emilijas Šiliņu 19C6. g. 10 februārī uz
Jelgavas kraj-aizdevu kases vārdu izdotā
10000 rbļ. liela obligācija, koroborēta
19; 6. g. 16. februārī ar Ns 994 uz_ Jel-
gavas apr. jiercog muižas .Brūver-
Nāburg _" mājām ar hip. Ns 25 5;
23) Pelēja Jāņa d. Zariņa 1908. g.
4._ februārī uz Jelgavas kraj-ai? d. kases
vardu 2000 rbļ. liela obligācija koro-
borēta 1908. g. 4. februārī ar Ns 344
uz Jelgavas aor. Emburgas muižas
„Auniņu' mājām ar hip. Ns 3754;
24) Viļ i Smalka's, Jēkaba Ģederta d
Smalkais pilnva a 1908. g. 11. janvārī
uz Jelgavas kraj-aizdevu kases vārdu
izdota 2000 rbļ. liela obligācija' koro-
borēta 1908. g. 1. februārī ar Ns 322
uz Bauskas apr. Bauskas Pil«-muižas
.Veršgalve-Jan" mājām ar hip. Nš 5005;
25) Viļā Smalkais, Jēkaba Ģederta d
Smalkais pilnvara 1908. g. ī. augustā
uz Jelgavas krāj-aizd; vu kases vārdu
izdotā 1500 rbļ. liela obligācija, koro-
borēta 1908. g, 1. augustā ar Ns 1741
uz Bauskas apr. Bauskas Pilsmuižas
. Vēršgal-Jan" mājām ar hip. Ns t005;
26) Viļā Sma'kais, Jēkaba Ģederta d.
Smalkais pilnvarā 1909. g. 9. oktobrī
uz Jelgavas krāj-aizdevu kases vārdu
izd. 500 rbļ. liela obligācija, koroborēta
1909. g 9, oktobrī ar Ns2304 uz Bauskas

apr. Bauskas Pilsmuižas ,Veršgalve-Jan"
mājām ar hip. Ns 5005; 27) Jāņa
(Johana) Steinberga 1908. g. 5. janvārī
uz Jelgavas krāj-aizdevu kases vārdu
izdotā 1000 rbļ. liela obligācija, koro-
borēta 1908. g. 7. janvārī ar Ns 31 uz
Jelgavas apr. Jaun-Sesavas muižas
.Bukke" mājām ar hipotēku Ns 4»68;
28) Kristapa Jāņa d. Stepermaņa, Doras
ari Dārtes Anša m. Steppe-Steperman,
dzim. Aveniek, pi'nvara 1907. gada
28. martā uz Jelgavas krāj-aizdevu kases
vārdu izdotā 2 00 rbļ. liela obligācija,
koroborēta 1907. g. 4. aprilī ar Ns 770
uz Jelgavas apr. Kroņa-Vircavas muižas
.Bērziņu" mājām ar hip. Ns 4876;
29) Jāņa Jāņa d. Springa _ 1907. g.
18. decembrī uz Jelgavas kraj-aizdevu
kases vārdu izdotā 500 rbļ. liela obli-
gācija, koroborēta 1907. g. 19. dec.
ar Ns 2251 uz Jelgavas apr. Jaun-
Sesavas muižas «Murīt* mājam ar hip.
Ns 4981 ; 30) Jāņa Dzērves 1900. g.
20. novembrī uz 'Annas Fridricha m.
Vēgner, dzim. Lorek, vardu izdota 800
rbļ. liela obligāciju, koroborēta 19 )0. g.
23. novembrī ar Ns 1033 uz Jelgavas
pils. nek. īpašumu 4. iec. ar hip. Ns
84-A un Ns_97-B un ar 1905. g. 7. jūlija
Ns 658 cedeta blanko; 31) Jāņa Jufad.
Dzērves 1903. g. 5. maijā uz Bēra
Zamuela d. Gutmaņa vardu izdota
1000 rbļ. liela obligācija, koroborēta
1903. g. 8. maija ar Ns 417 uz Jelgavas
pils. nek. īpašumiem 4. iec. ar hip Nš
84-A un 97-B un ar 1913 g. 30. maija
Ns 1321 cedēta blanko; 32) Jana Kru-
maļa 1907. g. 11. janvārī uz Ābrama
Hirša d. Davidsona vardu izdota 500
rbļ. liela obligācija, koroborēta 1907. g.
II. janvārī ar Ns 71 uz Jelgavas pils.
nek. īpašumu 4. iec. ar hip. Ns 84-A
un Ns 97-B un ar 1912. g. 18. sept.

ar Ns 2481 cesiju pārgājuši Jelgavas
krīj-jizdcvu l<a>es īpašumā, bet ar
1913 g. 30. maijā Ns 1321 ced. blanko;
33) Aleksandra Ziemiņa , Katrines Jāņa
meitas Ztemin, dzim Muntler, piln-
vara 1909. g._ 14. augustā un Jj ņr Jāņa
dēla Baņa vardu izdoti 40J0 rbļ. liela
obligācija un tadpat blanko cedēta, ko-
roborēta 1909. g. 14. augustā ar Ns 1956
uz Jelgavas apr. Aucesmuižas .Sunītmājam ar hip. Ns 4854; 34) Kristapa
Švanberga 19 2. g. 30. maijā uz Valde-
māra Kristapa d. Švanberga vārdu izd.
un tadpat blanko cedēta 4000 rbļ liela
obligācija, koroborēta 1912. g. 31. maiji
ar Nš 1559 uz Jelgavas apr. Pienavas
muižas ,Putne-Pote - mājām ar hip Ns
5396; 35) Ģederta Vendena 1914. g.
22. aprilī uz Jelgavas kraj-aizdevu kases
vardu izdotā 1000 rbļ. liela obligācija,
koroborēta 1914. g 22. aprilī ar Ns
1018 uz Jelgavas apr Bēvert-Svētes
muižas .Vec-Cesu" mājām ar hip. Ns
4283 36) Ģederta Gotharda d. Vendena
1906.g. 16. februāri uz Jelgavas sav-
starpējas kredītbiedrības vārdu izdotā
6000 rbļ. liela obligācija, kūja validē
vel SOCOrbļ. apmērā, koroborēta 1906. g.
16. martaar Ns 1955 uz Jelgavas apr.
Bevert-Svetes muižas ,Vec-Cēsu" mājām
ar hip. Ns 4233 un 1911. g. 7. februāri
Ns 40^ cedeta blanko; 37) Pētefa Jan-
sona 1903. g. 14_ aprilī uz Aleksandra
Aleksandra d Petersona vardu izdotā
un tadpat blanko cedētā 1000 rbļ. liela
obligācija, korob. 1901. g. 16 aprilī ar
Ns 338 uz Jelgavas nek. īpašumu 5. iec.
ar hip. Ns 136 un ar 1907. g. 2. apriļa
Ns 754 etkal cedeta blanko; 38) Pētefa
Jansona 1909. g._ 20 oktobrī uz Jāņa
Jāņa d. Baņa vārda izdota un tadpat
blanko cedētā 3000 rb). liela obligācija,
koroborēta 1909. g. 20. oktobrī ar Ns
2396 uz Jelgavas nek. īpašumu 5. iec.
ar hip. Ns_ 136; 39) uz Kristapa Kriš-
jaņa d. Zevalda vardu Augusta Mārtiņa
dēla Svinnes 1908. g. 10. decembrī izd.
un tadpat blanko cedeta 900 rbļ. liela
obligācija, koroborēta 1908. g. 15. dec.
ar Ns 2794 uz Jelgavas pils 4. iec.
nek. īpašumu ar hip, Ns 312 un ar
1910. g. 16. februafa Ns 455 cedēta
blanko; 40) Alvines Jakobson dzim
Retinger, 1908. g. 18. septembri uz
z.ano Kaspara a. Jakobsona vardu izd.
un tadpat blanko cedēta 2000 rbļ. liela
obligācija, koroborēta 19^8. g. 18 sept.
ar Ns 1993 uz Jelgavas nek. īpašumu
4. iec. ar hip. Ns 92-C; 4 ) Alvines
a-ob?on _ 19j9. g. 17. jūlijā uz Jāja
laņa d. B?ņa vārdu izdotā un tadpat
blanko cedeta 2000 rbļ. liela obligācija,
koroborēta 1909. g. 17. jūlijā ar Ns 1824
uz Jelgavas nek. īpašumu 4. iec. ar
hip. Ns 92-C; 42) Viļā Zariņa 1906. g.
21. janvāri uz Aleksandra Aleksandra d.
Petersona vārdu izdo'a un tadpat blanko
cedēta 5000 rbļ. liela i blinācija, korob.
1906. g. 18. iebruarī ar Ns 1198 uz
Jelgavas apr. Šķibes muižas .Sillac-
Maz - mājam ar hip. Nš 2729 un ar
I908g. 29. janvafa ar Ns 293 cesiju
pārgājušas Jelgavas kraj-aizdevu kases
īpašuma; 43) Jāņa Freimaņa 1908. g.
9. aprilī uz _ Jelgavas krāj-aiz ' devu kases
v*rdu izdota 1C00 rbļ. liela obligācija
koroborēta 1908. g. 9 aprilī ar Nš 9 2
uz Hercog-Lapskalna muižas ,Ķīša-
Kauger* mjīju ar hip. Ns 2920 * 5 /e
ideālam daļām un ar 1913. g. 26. jūnijā
Ns 1636 cedēta blanko 44) Jāņa Eduarda
dēla Freimaņa 1908. g. 14. janvārī uz
Jelgavaskrāj-aizdevu kases vārdu izdotā
1000 rbļ. liela obligācija, koroborētr
1908. g. 14. janvārī ar Ns_ 176 uz Vis-
kaļu muižas .Klumpe" mājām ar hip.
Ns 3458; 45) Jāņa Eduarda d. Frei-
maņa 1911, g. 30. marta uz Jelgavas
krāj-aizdevu kases vārdu izdotā 1000 r.
liela obligācija, koroborēta 1911. g.
30. marlā ar Ns 1047 uz Viskaļu muižas
.Klumpe" mājām ar hip. Nš 3458;
46) Jāņa Jāņa d Zichmaņa 1907. g.
4. jūlijā uz Augusta Mārtiņa d. Svinnes
vārdu izdotā 1500 rbļ. liela obligac'ja
un tadpat blanko_ cedēta, koroborēta
1907. g. 4. jūlijā ar Ns 1334 uz Audžu
muižas zemes gab ar hip. Ns 4936;
47) Pētefa Jakobsona 1904. g. 25. sept.
uz Jelgavas krāj-aizdevu kases vārdu
izdotā 2400 rbļ. liela obligācija, korob
1904. g. 28. septembrī ar Ns 1033 uz
J-'lgavas nek. īpašumu 2. iec. ar hip.
Nš 167: 4Rļ Paula Jāna rl. Sturmi

1901. g. ?6. oktobrī uz Kristapa Dāvida
dēla Freimaņa vārdu izdotā 800 rbļ.
liela obligācija, koroborēta 1901. g.
27. oktobrī ar Ns 1130 uz Jelgavas apr.
Līv-Bērzes Auces muižas .Gaigal" māj
ar hip. Ns 535 un ar 1906. g. 28. nov.
ar Ns 4304 cesiju pārgājusi Jelgavas
krāj-aizdevu kases īpašumā; 49) Jāņa
Pētefa d. Stūres 1912. g. 24. septembri
uz Jelgavas krāj-aizdevu kases vaidu
izdotā 1500 rbļ. liela obligācija, korob.
1912. g. 24. septembrī ar Ns 2518-uz
Bauskas apr. Vec-Saules muižas zemes
gabalu ar hip. Ns6229 50) Mārtiņa An-
dreja d. Rekkes 1908. g. 17. septembrī
uz Jelgavas krāj-a'zdevu kases vārdu
izd. 1000 rbļ. liela obligācija, korobor.
1908. g. 30. septembrī ar Ns 2070 uz
Bauskas apr. Bārbeles muižas ,Sile-
Odiņu" mājām ar hip. Ns 5135;
51) Mārtiņa Andreja d. Rekkes _ 1908. g.
13. novembrī uz Jelgavas kraj-aizdevu
kases vārdu izd. 10 0 rbļ. liela obli-
gācija, korob. 1908. g. 13. novembrī ar
Nš 2529 uz Bauskas apr. Bārbeles muiž.
.Sile-Odiņu" mājām ar hip. Ns 5135;
52) Roberta Strausa un Terēzes Kārļa
meitas ŠVaus pilnvara 1906. g. 15. sept.
uz Jelgavas lauksaimnieku biedrības
krāj-aizdevu sabiedrības vardu izdotā
2000 rbļ. liela obligācija, koroborēta
1906. g. 21. septembrī ar Nš 3765 uz
Jelgavas-Džūkstes muižas .Mikuļu"

mājām arhip. Nš 4671 un ar pēdējās
pie notāra Hi'šmaņa izdarīlo blanko
cesiju; 53) Roberta Kārļa d. Strausa
1910. g. 26. janvāri uz Jelgavas krāj-
aizdevu kases vārdu izd. 1000 ibļ. liela
obligācija, korob. 1910. g. 26. janvāri
ar Nš 1^9 uz Jelgavas apr. Džīkstes
muižas .Mikuļu" mājām ar hip. Ns 4571;
54) Roberta Strausa 1910. g. 7. sept.
uz Jelgavas kraj-aizdevu kases vardu
izd. 1000 rbļ. liela obligācija, korobor.
1910. g. 7. septembri ar Ns 2674 uz
Jelgavas apr. Džūkstes muižas „Mikuļu"
mājām ar hip. Ns 4671; 55) Roberta
ŠUausa 1913. g. 7. jūnijā uz Jelgavas
krāj-aizdevu kases vārdu _izd. 2000 rbļ.
liela obligācija, koroborēta 1913. g.
10. jūnijā ar Nš 141)2 uz Jelgavas apr.
Džūkstes muižas ,Mi<uļu* mājām ar
ar hip. 4671; 56) Otto Redlicha 1903. g.
15. decembrī uz Jāņa Jāņa d. Heistera

vāfdu izd. un tadpat blanko cedēta
£00 rbļ. liela obligaci;a, kor. 1903. g.
16. decembrī ar Ns 1242 uz Jelgavas
nek. īpašumu 3. iec. ar hip. Ns 212;
57) Otto Redlicha 1904. g_ 15. aprilī
uz Jāņa Jāņa d. Heistera vardu izdota
un tadpat blanko cedēta 500 rbļ. liela
obligācija, kor 1904. s. 22. aorilī ar
Ns 465 uz Jelgavas nek. īpašumu 3. iec.
ar hip. Ns 212; 58) Jāņa Bannes 1912. g.
9. janvāri uz Jelgavas lauksaimnieku
biedrības krāj-aizdevu sabiedrības vārdu
izd. 2000 rbļ liela obligācija, korobor.
H12. g. 9. janvārī ar Ns 42 uz Jelgavas
nek. īpašumu 3. iec. ar hip. Ns 2 2 un
ar pēdējās pie notāra Hiršmaņa izdarīto
blanko cesiju; 5'-*) Osipa Homčevska
1913. g. 19. jūlijā uz Jelgavas krāj-
aizdevu kases vārdu izd. 1500 rbļ. liela
obl.gacija, korob. 1913. g. 19. jūlijā ar
Nš 1812 uz Jelgavas nek. īpašumu
3 _iec. ar hip. Ns 212; 60) Kristapa
Dava d. Bīnemaņa 19 5. g. 15. jūlijā
uz Paula Kārļa d. Kundziņa vārdu izd.
300 rbļ. liela obligācija, korob. 1905. g.
23. jūlijā ar Ns 692 uz Cenas muižas
zemes gabalu . Ilksing Ns 2" ar hip. Ns
2951 un ar pēdējās pie notāra Hirš-
maņa isdanto blanko cesiju; 61) Indriķa
Sperliņa 1906 g. 5. septembrī uz Zaļe-
nieku krāj-aizdevu kases vārdu izdotā
3000 rbļ. liela obligācija, kor. 1906 g.
6. septembrī ar Nš 3694 uz Jelgavas
apr. Jaun-Platones muižas .Butul māj
ar hip. Ns 2974 un ar pēdējās pie notāra
Hiršmaņa izdarīto blanko ce>iju;
62) Jāria G'osfogeļa 1911., g. 1. sept.
uz Liel-Sesavas krāj-aizdevu Kases vārd i
izdotā 3000 rbļ liela obligācija, korob.
191!. g. 5. sept. ar Ns 2914 uz Jel-
gavas pils. 2. iec. nek. īpašumu ar hip.
Ns 281 un ar pēdējās pie notāra Hirš-
maņa izdarīto blanko cesiju ; 63) Augusta
Mārtiņa d. Svinnes 1908._ g. 2. oktobrī
uz Kristapa Krišjaņa d. Zevalda vārdu
izdotā 300 rbļ. liela obligācija, korobor.
19 '8. g. 6. oktobrī ar Ns 2097 uz Jel-
gavas pils. 4. iec. nek. īpašumu ar hip.
Ns 3C5 un ar pēdējā pie notāra Hirš-
maņa izdarīto blanko cesiju; 64) Au-
gusta Mārtiņa d. Svinnes 1908. g.
2. oktobri uz Kristapa Krišjaņa dēla
Zevalda vārdu izdotā 50) rbļ. liela
obligācija, korob 1908. g. 6. oktobrī
ar JsTs 2098 uz Jelgavas pils. 4. iec nek
īpašumu ar hip. Ns 3 8 un ar pēdējā
pie notāra Hiršmaņa izdarīto blanko
cesiju; 65) 1909. g. 25. februārī izdotais
400 rbļ. lielais pirkšanas līgums, korob.
1909. g. 2. martā ar Ns 631 uz Minnai
Alisei Jufa m. Dobei, dzim. Slavinska.
piederošo Jelgavas pils. 4. iec. nek.
īpašumu ar hip. Ns 311 Augustam Mār-
tiņa d. Svinnem par labu un ar pēdējā
pie notāra Hiršmaņa izdarīto blanko
cesiju; 66) Karlines Kristapa m. Zem-
berg 1899. g. 10. februārī izd. 4500 rbļ.
liela obligācija, korob. 189). g. 12. febr
ar Ns 154 uz Jelgavas apriņķa Viskaļu
muižas zemes gabalu Ns 5 ar hip. Ns
2944 Ernestam Antona d. Zembe gam
par labu un ar pedeja pie notāra Hirš-
maņa izdarīto blanko cesiju; 67) Kārļa
Buša 1907. g. 13. oktobrī uz Jelgavas
lauksaimnieku biedrības krāj-aizdevu'sa-
biedrības vārdu izdotā 1800 rbļ. liela
obligācija, korob. 1907. g. 16. novembri
ar Nš 2051 uz Pētermuižas ,Meža-Pelne"
īrnjām ar hip. Ns 4978 un ar pēdējas
pie notāra Hiršmaņi izdar to blanko
cesiju; 68) Kārļa Ludviķa Buša 1911. g,
16. augusta uz Jelgavas kraj-aizdevu
kases vārdu izd. 1000 rbļ. lielaobli-
gacija. korob. 1911. g. 16, augusta ar
Ns 2683 uz Pētermuižas .Meža-Pelna"
mājām ar hip. Ns 4978; 69) Jana Vil-
nera 1908. g. 5. februārī uz Dobeles
krāj-aizdevu kases vārdu izd. 500 rbļ.
liela obligācija, korob. i 908. g 5. febr.
ar Ns 359 uz Jelgavas _apr. Naudītes
muižas .Kalne-Vēver' māiām ar hip.
Ns 4715 un ar pēdējās pie notāra Hirš-

maņa izdarīto blinko cesiju; 70) Jāņa
Anša d. Vilnera 1910. g. 17. marta uz
Jelgavas krāj-aizdevu kases vardu izd,
4000 rbļ. liela obligācija, kor. 1910. g.
17. martā ar Ns 826 uz Jelgavas apr.
Naudītes muižas ,Kalne-Ve"er* mājam
ar hip. Ns 4715; 71) Jāņa Buka 1897.
4. martā izd. 900 rbļ. liela obligācija,
korob. 1897. g. 4. marta ar Ns 207 _uz
Maz Berķenes muižas . Ktebek" mājam
ar hip. Ns 333 Jānim Šenbeigam par
labu un ar pēdējā pie notāra Hiršmaņa
izdarīto blanko cesiju; 72) Augusta
Vidau 912. g. 24. februārī uz Jelgavas
savstarpējās kredītbiedrības vārdu izd.
3000 rbļ. liela obligācija, korob. 1912. g.
24. februārī ar Ns 598 uz Jelgavas nek.
īpašumu 4. iec. ar hip. Ns 371 un ar
pēdējā pie notāra Hiršmaņa izdarīto
blanko cesiju; 73) Friča Kenigivalda
1912. g. 19. janvārī uz Jelgavas krāj-
aizdevu kases vārdu izd. 2500 rbļ. liela
obligācija, korob. 1912. g. 23. janvārī
ar Nš 112 uz Talsu apr. Pastendes-

Kališu .Ažuļu" mājām ar hip. N» 1651
un 741 Er.iesta Kārļa d Kenigsvalda
1912. g. 24. jūlija uz Jelgavas krāj-
aizdevu kases vardu izd. 3U00 rbļ liela
obligācija, kor. 1912. g. 24. jūlijā ar
Ns 1043 uz Talsu apr. Pastendes Kališu
Satveveru mājām ar hip. Ns 1685, —
iesniegt tos šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."

Ja minētā termiņā aktus neie-
sniegs, tiesa tos atzīs par iznīcinātiem
un lūdzējai, Jelgavas kredītbankai, agrāk
Jelgavas krāj-aizdevu kasei, kas sevi
uzdod par šo parādu aktu likumīgo
īpašnieci, izsniegs aktu norakstus , kufi
stāsies nozudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1924.g. 29. nov. L Ns 1199,24
Priekšsēd. v. J. Skudre.

16702 Sekretārs K. P u s s a r s.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar _viņas 1924. g. 26. nov.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: «Matīšu lauksaimnie-
cības mašinu koplietošanas biedrība
.Rūķis" ar valdes sēdekli Bauņu pag.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
18126 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 9 decembrī 1924. g
izklausīja Dārtas Krūmiņ lūgumu deļ
aizgādniecības iecelšanas par prombūtnē
esošā Kārļa Roberta Friča d. Kārkliņ-
Krūmiņ mantu un n o \ e m_a: par bez-
vēsts prombūtne esoša Kārļa Roberta
Friča d. Kārkliņ-Krumiņ mantu iecelt
aizgādniecib^ par _ ko paziņot Rīgas
Jūfmalas pilsētas bariņu tiesai.

Rigā, 1924. g. 29. decembrī Ns 3855
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

18173 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz sava š. g. 4. decembfa
nolēmumu, uzaicina tas personas, kufu
rokās atrodas šādas, uz Bauskas apriņķa,
Stelpes pag, btelpes - Ezeres muižas
„Siksne-Leibe" mājām ar zem. grām.
Ns 5220. koroborētas un uz Jelgavas
Krāj-aizdevu kases vārdu izstādītas obli-
gācijas: l)par 2500c rbļ, korob.. 1914. g.
28. maitā zem Ns 486, 2) par 2000 c.
rbļ., korob 1909. g. 22. jūnija zem
Ns 1612 un 3) par 1000 c. rbļ, korob.
1914. g. 26. jūnijā zem Ns 1725, —
ierasties šai tiesa viena mēneša laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī" un iesniegt minētos
aktus

Ja minētā termiņā neieradīsies un
aktus neiesniegs, tiesa tos atzis par no-
zaudētiem, parādus pēc viņiem par sa-
maksātiem un lūdzējam Jānim Siksna
dos tiesību prasīt šo parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1924. g 22. decembrī.
L. Ns 1243/24. g.

i Priekšsēdētāja v. Feldmans.
18242 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 4. decembfa
nolēmumu uzaicina tās personu, kufu
rokās atrodas šādas uz nekustamo īpa-
šumu Bauskā ar zem. grām. Ns 21,
koroborētas un uz Bauskas lauksaim-
niecības krāj-aizdevu sabiedrības vārdu
izstādītas obligācijas: l) _par 2000 c.rbļ.,
korob. 1913. g. 12 jūlijā zem Ns 48 un
2) par 4000 c. rbļ., korob. 1913. gada
8. janvārī zem Nš 2, — ierasties šai
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas «Valdības
Vēstnesī", un iesniegt minētos aktus.

Ja minētā termiņā neieradīsies un aktus
neiesniegs, tiesa tos atzīs par nozaudē-
tiem

^
parādus par samaksātiem un

lū-
dzējam Rūdolfam kviesim dos tiesību
prasīt šo parāda dzēšanu zemesgrā-
matās.

Jelgavā, 1924. g. 22. decembrī.
L. Ns 1228/24. g.

Priekšsēdētāja v. Feldmans.
18047 Sekretārs K. Pussars.

W

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 4. de-
cembfa nolēmumu, uzaucina tās per-
sonas, kufu rokās atrodas šādas uz Jel-
gavas apiņķa, Liel - Sesavas muižas
„Liel-Gaveņu" mājām zem. grām.Ns4528,
koroborētas obligācijas: 1) par 10 Orbļ.,
izdota uz Jelgavas lauksaimniecības bie-
drības, krās. - aizd. sabiedrības vārdu
korob. 1906 g. 8. maijā zem Ns 2817,
2) par 500 rbļ., izdota uz to pašu vārdu,
korob. 1907. g. 16. augustā zem Ns 1510
3) par 2500 rbļ., izdota uz Liel-Sesavas
krāš.-aizd. kases vārdu, korob. 1914. g.
18. jūnijā zem Ns lri43, — ierasties šai
tiesā viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājumu iespiešanas dienas «Valdības
Vēstnesi" un iesniegt minētos aktus.

Ja minētā termiņā neieradīsies un
aktus neiesniegs, tiesa to.s atzīs par
iznīcinātiem, parādus pec viņiem par
samaksātiem un lūdzējam Georgam Ga-
venam dos tiesibu prasīt šo parādu dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1924 g. 22. decembrī.
L. Ns 1245 24. g.

Priekšsēdētāja v. Feldmans.
18213 Sekretārs Ķ. Pussars.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 9. decembrī 1924. g.
izklausīja Dārtas Krūmiņ lūgumu dēļ aiz-
gādniecības iecelšanas par Jāņa Friča d.
Kārkliņ ari Krūmiņ mantu unn olēma:
par bezvēsts prombūtne esoša Jāņa Friča
d. Krūmiņa-Karkliņa atstato mantu iecelt
aizgādniecību^

par _ ko paziņot Rīgas
Jūfmalas pilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 1924. g. 29. decembrī. Ns 3855
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

18172 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
26. novembfa lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Mednieku biedrība
.Latvijas mednieks," ar valdes sēdekli
Rigā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
18125 Sekretārs Fridrichsons.

Liepājas apgabaltiesa
1924. g 18. decembrī uz Otrās Lie-
pājas savstarpējas kredītbiedrības lū-
guma un civ. pf. lik. 2086.—2087. p p.
pamata uzaicina uz Agafijai Gavriļa m.
Minkštin, dzim. Artimovič, piederošo
Liepājas nekustamu ipašumu zem krep.
Ns 3555 uz Varfolomeja Faddeja d.
Minkština vārdu nostiprināto sekošo ob-
ligāciju nezināmos turētājus, un proti:
1) 16. oktobrī 1910. g. zem žurn.
Ns 1150 — 3000 rbļ. lielumā, _ cedētas
uz uzrādītāja vardu; 2) 21. jūlija 1912. g.
zem žurn. Ns 1195 — 3000 rbļ. lielumā
un 3) 15. decembrī 1912. g. zem žurn.
Ns 2072 — 2000 rbļ. lielumā, sešu mē-
nešu laikā no sludinājuma iespiešanas
dienas iesniegt tiesai minētās obligāci-
jas, jēb paziņojumu par savām tiesībām
uz šām obligācijām, pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības tiks atzītas par zau-
dētām un nozaudētās obligācijas par iz-
nīcinātām un Otrai Liepājas savstarpējai
kredītbiedrībai, kufas turēšanā minētās
obligācijas atrodas, tiks atļauts lūgt ze-
mesgrāmatu nodaļu dēļ obligāciju no-
rakstu izdošanas, piešķirot norakstiem
oriģinālu spēku un nozimi.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Liepājā, 1924. g. 23. dec. Ns 987-1/ 24.

18223 Sekretāra v. (paraksts).



llu api. II. Iii. neitle.mii
pamatodamies uz sava 1924 g. 30. no-
vembfa lēmuma un civ. proc. lik, 2012.,
2019., 2054., 2062. un 20/9. p.p., pa-
ziņo, ka pec 1923. g. -9. marta . Drustu
pag. Siltumenu mājās mirušās Lizes
Ceriņ, dzim. Eglīt, ir palicis manto-
jums, un uzaicina visus, kam būtu uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to kādas
tiesības, kā: mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu laika
miertiesnesim, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Ja minētās personas augšminētā ter-
miņā savas tiesības nepieteiks, tad vi-
ņas tiks atzitas kā savas tiesības žau-
dējuš-s,

Jaunpiebalgā, 1924. g. 12. dec.
17463 Miertiesnesis (paraksts).

Min apr. I. Ik. miertlsneils
uz civ. ties. lik. 2011.,2014 un 2019 p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 3. fe-
bruārī mirušā Ernsta Jura d. Brūklīša
ir atklāts mantojums uu uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu būtu kādas tie-
sības, kā: mantiniekiem, kreditoriem un
cit., pieteikt šis tiesības minētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības skaitīs
kā spēku saudējušas.

Valkā, 1924. g. 13. decembrī.
17657 Miertiesnesis A. Līcis,

Valm ēras apr. III. ier. miertiesnesis
saskaņā ar savu lēmumu, izsludina par
nederīgu Andreja Gusta dēla Ba-
lo _da, viņa dēlam Ernestam Andreja
dēlam Balodim izdoto Valmieras apr.
11. iecirkņa miertiesneša kamerā 1924. g.
17. septembrī ar reģ. Ns 168, apstipri-
nāto ģeneralpilnvaru.

Limbažos, 1924. g. decembrī. Ns 4219.
17655 Miertiesnesis Ozols.

Jelgavas pilsētas miertiesnesis ,
saskaņā ar savu 1924. g. 6. decembfa
lēmumu un pamatojoties uz Civ. proc.
lik. 1460«. un 1460. p. p. pasludina
geaeralpilnvaru, kufu barons Eberhards
Teodora dēls Hans izdevis baronam
Paulam _ Aleksandra d Bēram un kufa
apliecināta pie Jelgavas pilsētas notāra
Ruša 1921._g. 29. jūlijā zem reģ. Ns 3942,
par iznīcinātu.

elgavā, 1924. g. 14. decembri.
17623 Miertiesnesis M. Karpa.

Nīcas virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 1925. g. 9. februārī Liepāja, apriņķa valdes

telpās, Ulicha ielā Nr. 44

augošu mežu sadalītu swās vienibās:
3 n_ , -a Drošības ~Jo ^i =a Pārdos . . 2rg 2 2 » naudas Ls rS
<u o. Mežniecības, novada un « Cirsmas 2 5 I ™

*% apgaitas nosaukums gads Jj JJ.*|-2 ~|||>Š|
Piezīmes

a *
< II & * I II '§| i

cx, *-« - *""* *£

I iec mešn Grobiņas nov.
1 Ns 3 Klieča apgaita . 8 1924. 1 0,66 — 1190 60 60 11

2 , .... 8 , 2 0,59 — 770 39 39 5
3 ... 8 , 3 0,36 — 360 18 18
4 „ . . 8 , 4 0,40 — 300 15 15 5
5 , • 8 . N 5 0,41 — 350 18 18
6 . , . 8 , 6 0,42 — 385 20 20 —
7 , .... 8 . 7 0,43 — 595 30 30 —
8 „ „ . . 8 . 8 0,44 — 540 27 27 —
9 , • 8 . 9 0,44 - 370 19 19 —

10 , . ? 8 , 10 0,45 — 280 14 14 —
11 . ? , . .. 12 . 1 0,41 — 245 13 13 —
12 , . ... 12 , 2» 0,41 — 260 13 13 —
13 . ... 12 . 3 0,41 — 260 13 13 —
14 ... 12 . 4 0,40 — 270 14 14 —
15 , . . .- . - ... 12 . 5 0,40 - 290 15 15 —
16 . ... 12 , 6 0,38 — 210 11 11 —
17 . ... 12 , 7 0,32 — 150 8 8 —
18 » ... 12 . 8 0,32 — 120 6 6 —
19 ... 12 , 9 0,31 — 120 6 6 —
20 , , ... 12 . 10 0,31 - 200 10 10 —
21 , . ... 12 , II 0,29 — 210 11 11 —
22 Ns 9 Taluta , ..." 11 . 1 0,34 35 2 2 5
23 . . . . 11' . 2 0,34 90 5 5-8
24 . . . 11 » 3 0,34 — 90 5 5 12
25 „ . 11 , 4 0,34 — 90 5 5 9
25 . .. 11 . 5 0,34 — 100 5 5 10
26 .. .... "li . 6 0,34 — 9) 5 58
28 „ „ . . . 11 . 7 0,34 — 120 6 6 7
29 11 , 8 0,42 — 170 9 9 11
30 „ . . 11 . 9 0,43 — 210 11 11 8

II lec^ežn Ga<iezesnov.
31 Ns 21 Knipupa apgaita 8 , 3 1,36 — 1060 53 53 21
32 Ns 13 Brūvera „ 61 3 0,65 — 1360 68 68 2
33 . 61 . 4 0,62 — 1190 60 60 8
34 Ns 11 Stūra . . 80 — — — 70 1360 68 68 —
<#. ? „ . , . 80 — — — 72 1330 67 67 —
36 80 — — — 72 13<i0 68 68 —
37 . 80 — — — 39 910 46 46 —
38 . 80 — — — 72 1350 68 68 —
39 „ . * , 80 — — — 39 790 40 40 —

II. iec. m*žn. Sutas no*.
40 Ns 15 Valcera apgaita 47 1924. 1 0,92 — 805 41 4 i- 13
41 JsTs 17 Brieža 60 1 0,80 — 960 48 48 —
42 , • 60 1 2 0,87 — 1010 51 51 —

III lec mēžn Greblņss no?
43 Ns 23 Kiburu apgaita .64 „ 1 1,98 - H50 58 58 33
44 „ , „ 64 , 2 1,02 — 1050 53 53 42
45 Ns 24 Klibā ... 72 . 1 0,71 — 710 36 36 7
46? , 73 . 2 0,72 - 840 42 42 5
47 Ns 24 Klibā apgaita . . 72 1924. g. 3 0,75 — 540 27 27 4
48 , .... 72 , 4 1,09 — 750 38 38 27
49 ? , , ... 72 , 5 1,05 — 1030 52 52 3
5') . ... 72 , 6 0,71 — 550 28 28 5
51 Ns 26 'Dukupa apgaita .86 . 1 0,88 — 1380 69 69 30
52 , „ - .' ? Š<j . 2 0,99 — 690 35 35 24
53 , ,.. - '86 '. 3 1,02 — 1260 63 63 27
54 . . . 86 , 4 1,08 — 1015 51 51 24
55 Ns 28 Plāciņa apgaita . . 84 , 4 0,36 — 760 38 38 11
56 Ns 29 Kūma 93 . 1 1,78 — 1200 6J 60 4
5Ns 22 Burģela . . . 56 1920/21.-I — — 73 700 35 35 —
8 , 56 1920/2I.-II — — 69 '700 35 35 —

5* , ... 56 1920 21.-III — — 114 1070 54 54 —
60 Ns 24 Klibā , . 65 1919/XXV — 55 280 14 14 —
61 Ns 25 Purva , . . 67 1921/2^.-1 — — 74 980 49 49 — No Ns 1—74 iesk ,

62 .
?

. 67 , — — 90 1300 65 65 — „ 75—164 „
63 , ... 67 I921/22.-II — — 48 420 21 21 —
6 t , . ... 67 1921/22.-III — — 126 1110 56 56 —
65 „ . ... 67 1921/22.-V — — 67 1030 52 52 —
66 , . ... 68 1920/21.-I — — 1321 1085 55 55 -
67 ,. 68 1920/21.-VI — —• 125 780 39 39 —
68 Ns 27 Ģirla . . . 75 1920/21.-1II — — 241 1180 .9 59 —
69 75 1920/21.-IV — — 47 230 12 12 —
70 75 1920/21.-V — — 83 140 7 7 —
71 „ 75 1920,21.-VI — — 127 570 29 29 —
72 . 75 1920/21.-VII — — 65 860 43 43 — No Ns 1—65 iesk.
73 . ' . . .. 75 1920 21.-VII — — 78 860 43 43 — . . 66—143.
74 . ... 75 1921/22 2 — 222 1210 61 61 — . . 1—222 .
75 . 75 . 2 — 180 910 46 46 — . . 233-402 .
76 „ . . ... 75 1920/21.-VI1I — — 103 820 41 41 —
77 . ... 75 1920/21.-1X — — 18 140 7 7 —
78 , . . .. 75 1920/21.-I — — 288 980 49 49 —
79 Ns 28 Plācina . . . 77 1920/21.-1 — — 205 1380 69 69 — . ,
80 83 E1922/24.-I — — 888 1330 67 67 — No Ns 1-888 iesk.

81 . . . 83 . — - 999 1350 68 68 - . , 889-1887.
82 83 . — — 1062 1070 54 54 — . . 1888-2949,
83 Ns 23 Kiburu ... 55 t , r* , _

Ns 24 Klibā ... 72 /
- 6 w J J

Dubem*-
84 Nš 26 Dukupa . . 79 - — 11 10 1 1 - I paurupes dz. līniju
85 „ . . ..86 — — — 8 30 2 2 —
86 Ns 29 Kūma ... 92 — — — 39 30 2 2 —

IV iec mežn. Nīcas nov.
87 Ns 33 Baida apgaita . . 28 — — — 65 735 37 37 — Sēklinieki .
88 - . .... 29 - __ 36 270 14 14 - No Ns 1-36 i esk.
8J . . ... 29 — — ,'.'— 37 260 13 13 — . . 37—73 .
90 . ... 29 — — — 37 290 15 15 — . . 74-110 .
91 , ... 29 — — — 37 240 12 12 — . . Hl-147 .
92 . ... 29 — — — 37 240 12 12 — . . 148-184 .
93 „ ... 29 — — — 37 250 13 13 - . . 185_2?I *
94 . ... 29 — — — 37 330 17 17 — . „ 222-258 .
95 1 ...29 — — — 33 280 14 14 — . . 259-291 .
96 Ns 31 Skalda . . . « 1923/24 1 — 373 780 39 39 — „„ . £
97 . ... 8 . 2 — 28 380 19 19 — No Ns 1— 28 ies*-
98 ... 8 . 2 — 111 380 19 19 — . . 29-133 .
99 . . . R . 2 - 37 270 14 14 r- , , H°-\7,o r

100 . , . . . - 8 ? . 2 - 37 340 17 17 - ..^'IM111 ... 8 . 2 - 33 520 26 26 — . . 214-246 ,

102 ... 17 . 4 — 67 520 26 26 —
103 ... 18 . 1 — 86 400 20 20 —
104 . _, ... 18 . 2 — 395 I 750 38 38 —
105 Ns 32 Kalniška ... 19 . — — 162 1 1240 62 62 — Sēklinieki

Turpinājums 7. lappusē.

Liepājas apgabaltiesa
1924. g. 18.'decembrī uz Otrās Liepājas
savstarpējās kredītbiedrības lūguma un
un civ. pr. lik. 2086. _ 2087. p.p. pa-
mata, uzaicina uz laulātiem draugiem :
Krišim Viļā d. Brede ua Annai Andreja
m. Brede, dzim. Kirštein, piederošo Lie-
pājas nekustamu īpašumu zem krep
Ns 1662 — 10. martā 1910. g. zem
žurn. Ns 300 uz Friča Ādama d. Kron-
berga vārda 8000 rbļ_ lieluma nostipri-
nātas obligācijas, cedetas uz uzraditaja
vārdu, nezināmo; turētājus sešu

^
mc-

nešu laikā no sludinājuma iespiešanas
dienas iesniegt tiesai minēto obligāciju,
jeb paziņojumu par savām tiesībām uz
šām obligācijām, pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības tiks atzītas par zau-
dētām un nozaudēto obligāciju par iz-
nīcinātu un Otrai Liepājas savstarpējai
kredītbiedrībai, kufas turēšanā atrodas,
tiks atļauts lūgt zemesgrāmatu nodaļu
dēļ obligācijas noraksta izdošanas, pie-
šķirot norakstam oriģināla spēku un no-
zīmi.

Liepājā, 1924. g. 23. dec. Ns 988-1/24.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18222 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu šā gada 18. decembra
lēmumu, uz Leizera Dimonta lūgumu
un civ. proc. lik. 2031. un sek. p„ uz-
aicina obligāciju turētāju, kuras izdotas:
1) par 14.000 rbļ. uz Džemsu, Toma d
Viller-Hilla vārdu; 2) par 4.< 00 rbļ., uz
Eduarda Ernsta d Strazdovska vardu;
3) par 6.000 rbļ. uz Alvila Georgija d
Grotte vārdu; 4) par 6.000 rbļ; 5) par
3.000 rbļ. un 6) par 500 t rbļ., uz Lie-
pājas krājkases vardu, un 1) 23. augusta
1906. g. zem žurn. Ns 486, 2) 24. ok-
tobri 1909. g. zem žurn. Ns 1038;
3) 24. februārī 1910. g. zem žurn. Ns 225;
4) 17. novembri 1912 g. zem žurn.
Ns 1876; 5) 4. maija 1913. g zem žurn.
Ns 670 un 6) 12. jūnija 1913. g. zem
žurn. Ns 817, nostiprinātas uz Leizeram
Chaima dēlam Dimontam piederošas
nekustamas mantas' Liepājā, zem krep.
Ns 3469, sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā līdzņemot minētas _ objigacijas. _ Pie
kam tiek ' aizrādīts, kā pec mineta _ ter-
miņa notecēšanas, ari obligācijas turētajā
neierašanās gadījumā, parādus atzīs pat
samaksātiem un pašas obligācijas par
iznīcinātām, ?? piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes-
grāmatām.

Liepājā, 1921. g. 20. decembrī.
Ns 979 24.

Priekšsēdētāja b. V. Binenstams.
18212 Sekretārs A. Kaspeiovičs

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 11. decembfa 1924. g.
lkmumu, nz Jude-Leiba, Šmuela dēla
L 11 r j e lūgumu un civ. proc. lik. 208 i.
un 2084. p. p. 18. marta 1920. g._ li-
kuma pamata uzaicina obligāciju turētāju,
kura izdotas: 1) par 150UO r. kāda ob-
ligācija tagad skaitīs atlikumā 10000 r.;
2) par 5000 r. un 31 par 3000 r. 1) uz
Matildes, Jāņa rretrs, Henning. dzim.
Freiman vārda 2) no Geršona, Noseļa
Zaveļa dēla, Ziva uz iterādifāja »āida
un 3) uz Fanni (Feigas), Markusa m
Kān, dzini. Levinštein, vārda un
1) 10. novembri 1912. g. zem zum.
Ns 1845; 2) 16. oktobrī 1913. g. un
3) 26. oktobrī 1913. g. zem žurn.
Ns 1526, nostiprinātas uz Judem-Leibem,
Šmueļa dēlam, Lurje piederošas neku-
stamas mantas Liepājā, zem
kreposta Ns 3600 mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas, iera-
sties tiesā līdzņemot minēto obligāciju
dēļ iemaksāto Ls 322,71't. i. parāda ar
procentēm saņemšanas; pie kam tiek
aizrādīts, kā pēc minētā termiņa note-
cēšanas, ari oblgaciju turētāja neiera-
šanās ga'ījumā, parādu atzīs par samak-
sātu, piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
paradu izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 19. decembrī 1924. g.
Ns 937

Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
18zl3 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 11. dec. 1924. g. lēm. uz
Jāņa Asbergā lūgumu un civ. pr. lik.
2083. un 20^4. p. p. uzaicina obligāciju
turētāju, kuras izdotas: 1) par 12000 r.
uz Emilijas, _ Anša meitas, Asberg, dz.
Feldman _ vārda un 15. aprilī 1908. g.
nostiprinātas uz Jānim, Anša dēlam
Asbergam piederošo Kuldīgas apriņķī,
Saldus pagastā „Tīrul Ns 59" māju zem
krep. 3425, un 2) par 10000r. uz Kriša,
Indriķa dēla Rašmaņa vārda un 9. de-
cembrī 1913. g. nostiprināta uz Jānim.
Anša d., Asbergam pieder, nekust, man-
tas Kuldīgas apriņķī, Saldus pilsētā, zem
kreposta Ns 196 (agr. Ns 1834) sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešauas dienas, ierasties tiesā un ie-
sniegt minētās obligācijas Pie kam
tiek aizrādīls, ka pie minētā termiņa
notecēšanas, ari obligācijas turēlāju ne-
ierašanās gadījumā, parādus pēc obli-
gācijām atzīs par .samaksātiem un pašas
obligācijas par iznīcinātām un lūdzējam
piepiešķirs tiesību pieprasīt parādu dzē-
šanu iz zemes grāmatām. Ns 965/24.

Liepājā, 13. decembrī 1921. g.
Priekšsēdētāja b. V. B i en enst ams.

176*7 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
II. decembrī 1924. g. uz Indriķa Dobeļa
lūguma un civ. proc. lik. 2C81 —
2086. p. p. nolēma: 1) parādus
3000 rbl., -Am rbļ. un 7t0J rbļ. pfc

trijām obligācijām, izdotam 1) un 2) uz
Friča, Miķeļadela Dobeļa vārda un 3) u2
Sameļa, Miķeļa dēla Dobeļa vārda un
1) 11. maijā 1911. g. zem Ns 533,

2) 12. novembri 1911. e. zem žurn.
Ns 1445, un 3) 12. jūnija 1913. g. zem
žurn. Ns 840 nostiprinātam uz laulātiem
Indriķim un Jūlijai Dobeļiem piederošas
nekustamas mantas Liepāja, zem krep.
Ns 2829 atzīt par pilnīgi, samaksātu
lidz ar visām procentēm un pašas obli-
gācijas par iznīcinātām. 2) atvēlēt lū-
dzējam pieprasīt zemesgramaiu nodaļa
minēto parādu izdzēšanu iz zemesgrā-
matām.

Liepā.ā, 15. decembri 1924. g.
Ns 967-/23.

Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
17644 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
1924. g. 11. decembri uz Meiera Hirš-
felda lūguma un civ. pr. lik 2183. un
2084. p. p. 1920. g. 18. marta likuma
pamata uzaicina obligāciju turētājus,
kufas izdotas: 1) par 8000 rbļ. uz
Hertas-Leontines Melville vārda, cedetas
no Margaretes-Vilhelmines, Hugo meitas
Johansen, dzim. Šneiders uz uzrādītajā
vārdu; 2) par 3000 rbļ. _ uz Heinricha
Christiana dēla Cinka vardu, pie kam,
kā augšminēto parādu prasības doku-
menti skaitās izraksti no zemesgrāmatām,
kup izdoti Emīlijai Notmanei nozaudēta
ķīlu rakstu pirmrakstu vietā un 1) 15. de-
cembrī 1890. g. zem žurn. Ns 706 un
2) 27. jūlijā 1911. g. zem žurn Ns 891,
nostiprinātas uz Meijeram Benjamiņa d.
Hiršfeldam piederošas nekustamas man-
tas Liepājā, zem krep. Ns 1006, mē-
neša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minētās obligācijas dēļ iemak-
sāto Ls 192,67 t. i. parāda ar procentēm
saņemšanas; pie kam tiek aļzrāīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās gadījumā,
parādus atzīs par samaksātiem, piešķirei
lūdzējam tiesību pieprasīt parāda izdzē
sanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1924. g. 16. decembrī.
Ns 969-1/24.

Priekšsēdētāja b V. Bienenstams.
17650 Sekretārs A.,Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas kn-
minalnodaļa,

saskaņā ar savu 1924. g. 24 novembra
lēmumu, meklē uz Sod. lik. 453. p,
pamata apsūdzēto Padomju Krievijas,
Donas apgabala piederīgo, apmēram
35 g. veco Aleksandru Nikolaja dēla
Dzjubu, lielāku par vidēja auguma, pa-
tumšu seju, melniem matiem, tumšām
acīm un taisnu deguuu vidēja lieluma,

Visām iestādēm un personām, kufām
ir zināma minētā Aleksandra Nikolaja
dēla Dzjuba dzīves un viņa mantas at-
rašanās vieta, jāpaziņo Latgales apgabal-
tiesas I kriminalnodaļai.

Daugavpilī, 1924. ģ. 19. decembrī.
Priekšsēdētaja v. (paraksts).

I032 Sekretāra v. J Vanags.
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'? apgaitas nosaukums| gads f U|-3 tf |1|'J 1 Piezīmes
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106 Ns 30 Otanka apgaita . . 7 1924 g. 1 ļ 1,13 — 1310 66 — —
,07 ... 7 , 2 0,28 — 630 32 — —

08 7 3 0,56 - 1020 51 — —
109 . '? .»• 7 ? 4 0,30 - 950 48 - —
un . ... 7 . 5 J 0,29 — 640 32 — —
111 . .. - ' * . 6 i 0,47 — 1250 63 — —
H2 » ... 7 , 7 ļ 0,30 — 730 37 — — .
113 . _ . 7 . 8 0,30 — 900 45 — —
114 . ... 7 . 9 0,36 — 950 48 — —
115 . ... 7 . 10 0,21 — 450 23 — —
116 - ... 7 . 12 0,28 — 590 30 — —
117 Ns 31 Skalda . . 5 . 2 0,44 — 330 17 17 13
118 Ns 32-Kalniška ... 19 . 1 0,44 — 1100 55 55 13
119 . . ... 19 . 3 0,23 — 470 24 24 7
120 Ns 36 Gudrika 22 . 1 0,87 — 930 47 47 16
121 . ... 22 „ 2 0,55 — 560 28 28 12

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā, bet drošības naudas pieņems sākot no pīkst. 10 rītā.
Pirms torgu sakuma dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas no novērtējuma, kura pēc nosolīšanas jāpapildina

līdz 10°/o no nesolītas sumas.
Kā drošības nauda tiks pieņemti ari : 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas un valsts zemes bankas ķīlu

zīmes par viņu nominālvērtību,; 2J Latvijas bankas vai no viņas pārgarantētas privātu banku garantijas; 3) banku akcep-
tēti čeki, kuji nosolīšanas gadījuma 3 dienu laika jāapmaina.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās uz torgiem vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas Nīcas virsmežniecībā, Vitinu meža muižā, ciur Liepāju.

18596 Nīcas virsmežniecība.

Rīgas II. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz nel. Ottona Tīla at-
statas mantas aizgādņa zvēr. adv. Bern-
harda Berenta lūgumu un civ. proc. lik.
2011., 2012. un 2079. _p. p. aršo izslu-
dina ka pec Ļeņingrada 1. jūnija 1916. g.
miruša Ottona Tīla (Thiel) ir palicis
mantojums un uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to kā-
das tiesības vai prasības kā likumīgiem
mantiniekiem, kreditoriem, legatoriem
vai ka citādi, pieteikt savas tiesības un
prasības minētam tiesnesim Rīgā, An-
dreja Pumpura ielā Ns 1, sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja_ minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepeteiks, tās
tiks atzītas kā šīs tīesibas zadējušas.

Rīgā, 19. decembrī 1924. g. 1218
18122 Miertiesnesis A. Tīlmans.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Alfrēda un Hugo Jēkaba dēlu Priede
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no ~ 15'/2 _ desetiņu liela zemes
gabala, zem vietēja nosaukuma .Ačenkas
pusroša", atrodošos Ludzas apr. Kačanova
pag., ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas pejsonas, > u;ām ir kādas
tiesības uz mineio neku.tamo maitu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laika no izsludināšanas die-
nas,,VaHī a« Vēstnesī', ore'ējā gar-
uma nepieteiktas be.ibas sr.a tī ies par
iznīcinātām un lūdzēji var tikt ievests
Ltgaks zemes grāmatu reģistri par no-
radītas nekustamas mantas tiesību īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapspīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām. Ns 8712

Daugavpilī, 1924. g. 20. decembri.
Komisijas priekšsēdētājs Apgabaltiesas

vecākais notārs E. Heltvichļ.
18030 Sekr- ar' A. B-r»«

Latgales »pgaoalt>e8. Daugav-
pils apr. 3. iec. miertiesnesis,
Aglonā, pamatodamies uz civ. lik. 1239.
p. un civ proc. lik. 1401. p., uzaicina
1919. gada 24 februārī Ļeņinpilī mi-
rušās Elizabetes Paula m. M e i e r man-
tiniekus pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz nel. atstāto Daugavpils ap-
riņķī, Jasmuižas pagastā Mackevišku
muižā nekustamo īpašumu augšā mi-
nētam miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".
17626 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabali Daugavpils
3. iec. miertiesnesis,

Aglonā, pamatodamies uz civ. lik. 1239.
p. un civ. proc, lik 1401. p., uzaicina
1923. g. 4. martā mirušās Konstantijas
Pēteja m. Zīmert mantiniekus pie-
teikt savas tiesibas uz nel. atstato Ka-
piņu pagasta Laudanišku muiža neku-
stamo īpašumu, augšā minētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".
17627 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas, Daugav-
pils apr., 3. iec. mierti., Aglona,
pamatodamies uz Civ. lik. 1239. p. un
Civ. proc. lik. 1401._p., uzaicina 1918._g.
19. aprilī mirušā Ādama Jāzepa dēla
Viļuma mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības uz atstāto Daugavpils
apriņķī, Jasmuižas pagastā, Zeinišku
sādžā nekustamo īpašumu, augša_ minē-
tam miertiesnesim, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".
17625 Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes apr. I iec. miertiesn.
uzaicina pilsoni Moiseju Rimšaņ, agrāk
dzīv. Rēzeknē, ierasties uz tiesas sēdi
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā Ns 34,
četru mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas, kā atbildē-
tāju Vladimira Formakova prasības lietā
pret viņu par 16.648 rbļ. 50 kap., ar
piedraudi, ka viņa neierašanās gadljamā
uz prasītāja lūgumu tīks taisīts attiecīgs
spriedums.

Rēzeknē, 1924. g. 13 decembri. Ns3017.
17466 Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas I iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu '924. g. 29. dec.
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1460p. uzaicina Jēkabu Jāņa dēlu
Pētersonu, kūja dzīves vieta ir nezināma,
vai viņa tiesību ņēmēju, ierasties pie
miertiesneša saņemt Jakoba (Janķeļa)
Icika dēla Leibsona deponētos seši lat.
un 94 sant., kā pirkšanas maksas atli-
kumu par 1913. gada 27. jūlijā no Pe-
tersona pirkto zemes gabalu Pāvilostā,
puspūrvietas platībā, līdz ar uz minēto
zemes gabalu atrodošām ēkām: vienu
koka namu un diviem šķūnīšiem.
Liepājā, 2.9. decembri 1924. g. Ns 691
18178 Miertiesnesis J Ziemelis.

Jaunjelgavas iec. miert,
saskaņā ar savu nolēmumu no 20. de-
cembra 1924. gada un pomatojoties uz
civ. proc. lik. 2011., 2012., 2013., 2014.
un 2019. pantiejn, paziņo, ka pec 1919. g.,
Krievijā, Sibīrijā Jeņisejas guberņā, Ka-
riskas pagastā mirušā Mārtiņa Brenča d.
Kalnracena ir atstāts mantojums, kādēļ
uzaina visus, kam būtu uz šo atstāto
mantojumu kādas tiesībās kā mantinie-
kiem, kreditoriem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem un t. t, pieteikt šīs savas
tiesības miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespieša-
nas dienas .Valdības Vētnesī".

Tie, kuri savu tiesību noteiktā laikā
nepieteiks, iļks atzīti par tādiem, kuri
tās zaudējuši. 18117

Jaunjelgavā, 20. decembrī 1924. g.
^Miertiesneša p. i. A. Cīruls.

Rīgas apr. 3. iec. miertiesnesis,
saskaņa ar Civ. proc. lik. 2011—2014.,
2059 un 2061. p. p. paziņo, ka pēc
mir. Jāņa Miķeļa d. Vecziediņa atklāts
mantojums un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu, vai saskaņā ar to ir kādas
tiesības kā mantiniekiem, legetarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.
pieteikt šīs tiesības miertiesnesim, sešu
mēnešu laikā,, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrāditā tnrmiņā nepieteiks, viņas
atzis par šo tiesību zaudējušām.

1924. g. 15. decembrī.
17674 Miertiesnesis Bil mans

Latgalei zemes grāmata im&amkomisija
uz Alekseja Reiņa dēla Palma, Alekseja
Jermolaja dēla Jermolajeva un Fedora
Jemeljaņa dēla Jemeljanova lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no 8 de-
setīnu liela zemes gabala zem nosau-
kuma .Ačenkas pūstoša", atrodošos Lu-
dzas apriņķa, Kačanovas pagastā, no
kura Palmām ir tiesības uz 4 desetīnām,
Jermolajevam un Jemeljanovam-katram
uz 2 des. zemes, ieveš. zemes gr. reģistri,
uzaicina visas persona.-, kurām ir .tādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laika no izsludināšanas die-
na- .Valdība» Vēstnesi*, pretējā gadī-
juma nepieteiktus tiesības skaitīsies par
iznīcinātam un lūdzēji var tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdošanas un
hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī 1924, g. 20. decembrī.
Komisijas priekšsēdētājs,
Apgabaltiesas vecāka s notārs

'8031 E. Hellvichs.
Ns 8707 Sekretārs A. Berg .

Latgales zemes grāmatu at.au-
nošanas kom aijā,

uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz zemes gabalu — Rūdošu
pūstošs, 47,879 ha platībā, atrodošos
Ludzas (bij. Ostrovas) apriņķa, Tolkovas
pagastā, kufš īpašums pilnā sastāvā
ieskaitīts valsts zemes fondā uz agrārās
reformas likuma 1. daļas, 2. panta un
3 panta „a" punkta pamata, kā Jēkaba
Jāņa d. Karčevska bijušais īpašums, — uz-
aicina visas personas, kurām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī', pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un augšminētais Rudušu pūstošs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri ar visām attiecīgām tiesībām.
Pēc tam minētais zemes gabals tiks
pārvests uz valsts vārdu un būtu iespē-
jams koroborēt bijušiem īpašniekiem
viņu neatsavināmo daļu.

Daugavpilī, 1924. g. 20. decembri.
Nr. 8717.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs.

18028 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Vladislava Miķeļa dēla Nagla,
Jāzepa Jura dēla un Marijanas Jāzepa m.
Litaunieku lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no diviem zemes
gabaliem, platībā: 1) atdalītais no Lelo-
Teirumu muižas daļas — 6,28 desetīnas
un 2) atdalītais no Mogiļevo-Nagļanskaja
muižas daļas pēc plāna zem burta „E"
— 13,93 desetīnas, atrodošos Rēzeknes
apriņķa, Bikovas pagastā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kufām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dienas. Valdības Vēstnesī',
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzēji var
tikt ievests. Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 20. decembri.
Nš 8722.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs.

18029 Sekretārs A. Bergs.

Latgales apgabaltiesas vecākai i
notārs

paziņo, ka aiz valdīšanas noilguma uz
1924. g. 4. novembrī pie Daugavpils no-
tāra P. Zibina noslēgtā noilguma -akta
Nš 16 pamata, Pēteja Sīmaņa dēls
Kalniņš ieguvis Ludzas apriņķa, Lipnas
pagastā no Lipnas muižas izdalīto zemes
gabalu zem nosaukuma .Kreju meža*
ferma 49,296 ha platībā, kurš senāk
piederēja Lipnas muižas īpašn. Romānam
Antona d Zarri. Minētais akts ievests
Ludzas apr. zemes grām. reģ. Nš 4406
(XXVI sēj.)

Daugavpilī, 1924. g. 20. decembrī.
Nr. 8701.

Vecākā notāra palīgs E K r i ķ i s.
18025 Sekretāra palīgs J. Strads.

Cēsu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1925. g. 9. februārī, pīkst. 12 dienā Cēsu viesīgās

biedrības telpās mežu no sekošiem novadiem.

s . Pārdos Droši]?as
S ? _ naudai g — Nover- ,
f% Novads, apgaita un kv. NsNs Pēc

c^u lējums {^
kult. Piezīmes

Si^ Plat- skaita Ls tīrīs, naudas

H ha koku sk. Ls

1 Liel-Straupes nov., apg. 38, kv. 51, 54, 66, 74 — 59 457 22 22,85 sēklinieki
2 » . 39, . 96 ... — 38 262 13 13,10
3 , , 39, „ 94, 98, 99, 102 — 22 96 5 4,80 sausi un vēja gāzti
4 . 39, „ 79, 8', 82, 8-s

84, 97, 103 . — 26 106 5 5,30
5 Liel-Straupes nov., apg. 3?, kv. 57, 61, 62,63,

80, .104, ,105 .... .... — 44 190 9,50 9,50 , -
6 Liel-Straupes nov., apg. 39, kv. P5 . . 554 1013 50 — skuju lietkoki
7 . „ Č9, . 95 — 554 1116 50
8 Maz-Straupes nov., apg. 36, kv. Baltais sils — 60 188 9 — lapu lietkoki
9 , . — 97 292 14 —

10 , . - 103 383 19 -
11 » -. — 195 237 10 —
12 , . — 271 995 40 —
13 . . — 40 151 7 —
14 Maz-Straupes nov., apg. 36 ?— 26 162 5 — lapu lietkoki uz stigām
15 . , 36, kv. Zaļotne ... — 32 98 4 —
16 Lenču nov., apg. 8 — 70 219 10 — uz robežām nocir. lietkoki
17 „ . 8, kv. 46-92 — 395 1242 60 — vēja gāzti lietkoki
18 . „ 8, . 33-59 . . — 74 252 12 —
19 Strīķu nov., apg 12, kv. 10, 15, 16, 19, 20 — 354 835 40 41,75
20 . ., . 18' . — 256 874 40 43,70 augoši skuju lietkoki
21 . ., . 13, 17, 18, 21—23 . — 176 4)7 20 — vēja gāzti lietkoki
22 Briežu nov., apg. 11, kv. 1, 2, 3, 8 . . — 84 339 16 16,95
23 Cēsu pils nov., apg. , 14 -r- 24 60 3
24 . .i — 96 517 25 25,85 augoši skuju lietkoki
25 Cēsu Pils nov., apg. 21, jauns. 23 . .. " 0,57 — 80 4 — atd. Nš 1
26 „ , . 0,66 - 198 10 — , Ns 2
27 . „ 0,98 — 350 15 — . Ns 3
28 . , , 0,75 — 309 15 — . Ns 4
29 . , , 0,64 — 261 13 — , Ns 5 ,
30 . . ..... 0,31 — 161 8 — „ Ns 6
31 . . 0,36 — 152 7 — „ Ns 7 "
32 . . 0,54 — 544 25 — , Ns 8
33 . , 0,79 — 773 35 — . Ns 9
34 , . 1,12 — 308 15 — . Ns 10
35 Ruckas nov., apg. 14, jauns. 4 ..' .... . 041 — 209 10 — „ Ns 9
36 . „ . . ... . .. 0,44 — 156 7 — . Ns 10
37 . . . ........ 0,44 — 157 7 — . Ns 11
38 „ . . . 0,55 — 285 14 - Ns 12
39 ... 0,56 — 312 15 —. . Ns 13
40 " , ......0,56 — 211 10 — „ Ns 14
41 Jaun-Raunas nov., apg. 27, jauns. 50 . . . 0,23 — 110 5 , Ns 1
42 . 55 ... . 0,24 — 59 3 - daļa Ns 18
43 , . . 55 . . . . 0,36 — 49 2,50 — . Ns 19
44 50 ... — 68 162 8 — lapu lietkoki
45 ' . . 52 .... — 18 92 4 —
46 . . „ 52 .... - 16 55 2,50 -
47 „ . 55 .... - '177 385 19 —
48 . 55 .... — -100 242 12 —
49 „, 55 .... - 16 73 3 —
50 55 ... — 110 222 11 —
51 55 ... — 86 168 8 —
52 " " 55 ... - 61 302 .15 —
53 ,

" " 55 .... — 114 418 20 —
54 Liepas nov., apg. 26, kv. 42 — 37 429 20 21,45
55 . . 26, 43 - 79 501 25 -
56 25 25 . — 9 68 i 3 3,40 sēklinieki
57 Startu nov., apg. 23, 'kv. 45

'..' .
'..... - 30 464 23 23 skuju lietkoki

58 41 — 36 412 20 20,60
59 " " * 4i '..'' . '... — 16 157 7 7,85
60 Rencēnu nov., apg. 33, fonda gab. 7 . . . . — 123 116 5 — .
61 5 _ 442 234 11 — stigu koki
«2 Rāmuļu nov,, apg. '17 . ' . '.. ' . ' . '. '. . ' — 110 586 29 29,30 sēklinieki
63 ) » hs _ 222 7g4 39 3920
61 " ' '_ 111 762 38 38,10
65 ' '? _ 185 541 27 27,10
€6 '?;? .- _ 185 624 30 31,20
«7 " ' _ 172 512 25 25,60
«8 Araišu draudzes nov., apg. 32, f. gab. 7 . . ' . - 405 428 20 - skuju lietkoki
«9 Kārļu nov., apg. 30 ... - 500 593 30 - pie Kārļu dzirnavām
JO Veselauskas nov., apg. 28, jauns. 62 .... - ?— &i4 494 24
71 . fs . i

6i . — 430 * 488 24 —
72 " 6l " . _ 876 705 35 —
73 " «I ' ' ' — 790 718 35 —
74 ' " " «I " . - 1642 1653 80 -
75 " " ' 61

' ' - 1248 1924 90 —
76 Veismaņu nov., apg. 19, jauns". 53 .

'
.

'
.

'
.

' . - 26 82 4 - bērzu lietkoki

^
Raiskuma nov. 1.

apg. . . - 257 1660 80 84 sausi un ve,a gāzt, koki

;8 Autciema nov 3. apg — 262 280 14 14
79 Unguru nov. 4. un 5 apg - 188 1250 60 63

Pirms izsoles sākšanas dalībniekiem jāiemaksā izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no nosolāmās vērtības.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās uz izsoli vienības noņemt no izsoles pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas izsniedz Cēsu virsmežniecības kanclejā. 18594 Cēsu virsmežniecība .



Zilupes virsmežniecība
pārdos mutiskos otreizējOS torģOS 1925. g. 28. janvārī Istras pag
valdes namā Vec Slabadā,

augošu mežu sekošās vienības:
s J> ra «
r= "i S E S «

?S Pārdodamo vienību atrašanās vieta un apzīmējums. « -S rg« ļ£ j «ļ^J Piezīmes.

e? « b p >g ā
f- B- 2 Qu

III. iecirkņa mežniecība.
1 istras nov., 21. apgaitā Jaunsaimniecība Ns F. 4, cirsma 1924./25. gada

atdala Ns 1 . . 0,50 — 193 10
2 Jaunsaimniecība Ns F. 39, cirsma 1924./35. g., atdala Ns 1 . . 0,60 — 63 4
3 Annapoles nov., 27. apgaita, apmaiņu gabals, cirsma 1924./25. gada,

atdala Ns 4 0,50 — 112 6

IV. iecirkņa mežniecība.
4 Landskoronas nov, 32. apgaitā, Zemes fonda gabals, cirsma 1924./25. g,

atdala Ns 9 ........ 8,12 — 45 3 Nav cērtami
iznumuretie
lietkoki

5 35. apgaitā, cirsma 1924./25. g. atdala Ns 2 ...... 0,71 — 93 5 Tāpat
6 Timonovas nov., 37. apgaita, cirsma 1924./25. g., atdala Ns 2 . . . . 0,16 — 25 2
7 Turpat atdala Ns 3 0,21 — 33 2
8 . . Ns 4 . 1,06 — 175 9
9 . „ Ns 5 3,18 — 354 18

10 , , Ns 6 2,10 — 201 11
11 , „ Ns 7 - . '. - . 0,24 — 74 4
12 Landskoronas nov., 29. apgaitā, cirsma 1924./25. g., atdala Ns 6 . . . . 1,78 — 152 8
13 Apgaitā Ns 33, cirsma 192L/25, g., atdala Ns 1 — 37 60 3
14 Turpat atdala Nš 3 — 32 51 3
15 . „ Ns 5 — 42 56 3
16 . . Ns 6 — 39 " 59 3
17 . . Ns 9 — 30 53 3
18 Apgaita Ns 34, cirsma 1924./25. g., atdala Ns 10 2,17 — 996 49
19 Turpat atdala Nš 11 2,33 — 1152 58

Torgu sākums pīkst. 11. Iepriekš torgu sākuma dalībniekiem jāiemaksā torgu komisijai drošības nauda 10°/o no
novērtēšanas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°,o no nosolītās sumas.

Virsmežniecība patura sev tiesību noņemt no torgiem vienības pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kanclejā Zilupē un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.

18597 Zilupes virsmežniecība.

Aizputes virsmežHieciiiG
pārdos mutiskā izsole 11. februārī 1925. g. Aizputes

pašvald. likv. valdes telpās, Aizputē,

augošu mežu
no jaunsaimniecībām piedalītiem mežiem un atsevišķus sēklas

kokus sekošās vienībās:

1 .. - . -, i ., Pārdod. No- Droš. nauda
=p Mežniecība, novads, apgaita un num Vērtē- Ls

H kvartals t°k!' Jl'"izcirPAonTg skaits , ,J- AP me-
£ Ls tirisan žošanai

I. iec. (Boju) mežniecība.
1 Lažas nov., apg. Ns 3 fon. Ns 10 nod. meži 25 287 15 __
2 Turpat ' . 25 224 12 —
3 , .... . . 25 329 17 _
4 . ... 12 159 8 - _
5 Kazdangas nov., apg. Ns3 fon.Ns55 nod.

meži 25 119 6 —6 Turpat 25 128 7 _
7 . 25 92 5 -8 . 25 48 3 —9 . 25 32 2 _ '

10 . 25 99 5 —11 25 91 5 .
12 . - 25 68 4 —13 25 75 4 —14 , 25 46 3 —
15 25 86 5 —16 . 25 141 8 —17 25 45 3 —18 , 25 151 8 —
19 , . 25 ' 179 9 _
20 „ 25 56 3 —
21 25 114 6 —22 » 25 294 ' 15 —
23 25 300 15 —
24 25 83 5 —25 . 25 107 6 —
26 25 23 2 _
27 , 25 63 4 —
28 „ 25 125 7 — '
29 .25 101 6 —
30 25 94 5 —31 31 67 4 —

III. iec. (Sakas) mežniecība.
32 Labragas nov., apg. Ns 24 kv. 1., 5., 6. un 7. 100 596 30 30
33 Turpat 10 ' 725 37 37
34 . ' 100 685 35 35
35 . NiO 494 25 25- !
36 „ .... 70 353 18 18-
37 Ulmales nov., apg. Ns 29 Vidus valka kalvā 1(0 833 42 42"
38 Turpat 85 1005 51 51
39 Labragas nov., apg. Ns 26 kv. 95 . . . 100 771 39 39-
40 Turpat '. 100 788 40 40
41 Ulmales nov., apg. 28 Brenču valkā . . 100 961 49 40
42 Turpat 46 407 21 . 21
43 Upesmuižas nov., apg. Ns 31 Stembras

priedienā 100 334 17 17
44 Turpat 100 214 11 11
45 . 10» 215 ' 11 11
46 100 208 11 11
47 „ . 100 270' 14 i 14
48 . .,' . 100 222 12 I 12

Izsoles sākums pulkst. 12 dienā. Pirms_ izsoles sākuma dalībniekiem jā-
iemaksā 10 proc. drošības naudas no vērtētas sumas, kura pec nosolīšanas
jāpapildina līdz 10 proc no nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur tiesības izsludinātās un nolemtās pārdošanai vienības
noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Upesmuiža, caur Saku un pie
attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.

1925. g. 2. janvārī. Ns 860. .. , ., ~ . -.
18466 s. Aizputes virsmežniecība.

Posines pag. valde
ar šo izsludina par nederigiem zemāk
uzrādītos dokumentus, kup pieteikti par
pazaudētiem:

1) a) Latvijas pasi ar Ns 1038, izdotu
19. maija 1921 g. no Posines pag.
valdes pilsonim Alfonam Ādama d. Ki-
tilovič, Lauzinu ciema; b) kajaklausibas
apliecību ar Ns 18927, izdotu 17. martā
1923. g. no Ludzaskaja apr. priekšnieka
pilsonim Alfonam Ādama d. Kirilovič.

2) a) Latvijas pasi ar Ns 2404/2306,
izdotu 23. septembrī 192'. g. no Posines
pag. valdes pilsonim Ādamam Vikentija
d. Jaroš, Prisimovu ciema; b) zirga pasi
ar Ns 154 izdotu 23. martā 1924. g. no
Posines pag. valdes pilsonim Ādamam
Vikentija d. Jaroš.

3) Personas apliecību ar Ns 3772,
izdotu 15. jūlijā 1920. g no Posines
pag. valdes pilsonei Broņislavai Ādama
m. Jaroš.

4) Zirga pasi ar Nš459, izdotu 12. okt.
1920. g. no Posines pag. valdes pilsonim
Vasilijam Dementija d. Kozlovam no
Galiču ciema.

5) Latvijas pasi ar Nš 77, izdotu
12. marta 1923. g. no Posines pag.
valdes pilsonim Fēliksam Romāna d.
Terechovič, no Kožanku ciema.

6) Latvijas pasi ar Ns 1115, izdotu
25. maija 1921. g. no Posines pag.
valdes pilsonei Irīnai Mārtiņa m. Matju-
šenko, no Romašonku ciema.

7) Latvijas pasi ar Ns 794, izdotu
4. oktobrī 1922. g. no Posines pag
valdes pilsonei Broņislavai Geronima m.
Skaists, no Rabovu ciema.

8) Zļrga pasi ar Nš 208, izdotu
17. jūlija 1924. g. no Posines pag. valdes
pilsonim Antonam Antona d. Traščenko,
no Savelinku ciema.

9) Latvijas pasi ar Ns 916, izdotu
10 maijā 1921. g. no Posines pag. valdes
pilsonim Vikentijam Jēkaba d. Čudovam,
no Meļņiku ciema.

10) Karaklausības apliecību ar Ns 9003,
izdotu 22. janvārī 1923. g. no Ludzas
kara apr. priekšnieka pilsonim Gvidonam
Jāņa d. Matulenko.

11) Latvijas pasi ar Ns 1052, izdotu
21. maija 1921. g. no Posines pag.

valdes pilsonim Dementijam Jāņa d
Trofimovič, no Grišinu ciema.

12) Latvijas pasi ar Ns 481, izdotu
27. septembrī 1922. g. no Posines pag.
valdes pilsonei Marijai Viktora m. Trofi-
movič, no Grišinu ciema.

13) Zirga pasi ar Ns 326, izdotu
7. oktobrī 1920. g. no Posines pag.
valdes pilsonim Osipam Vikentija d.
Leitan, no Podovaļinu ciema.

14) Latvijas pasi ar Ns 1944, izdotu
13. septembrī 1920. g. no Posines pag.
valdes pilsonim Michailam Geronima d.
Čerkovskam, no Duboviku ciema.

15) Latvijas pasi ar Ns 2948, izdotu
1921. g. pilsonim Vikentijam Donata d.
Masaļskim.

16) Karaklausības apliecību ar Ns 1094,
izdotu 7. jūnijā 1923. g. no 4. Valmieras
kājnieku rulka komandiera pilsonim An-
tonam Stepana d. Narisovam, no Za-
gorsku ciema.

17) Latvijas pasi ar Ns 328. izdotu
2. maija 1924. g. no Posines pag. valdes
pilsonei Jekaterinai Vikentija m. Saļi-
movai (dzim. Dubrova) no Škavnu-
Goraņu ciem^.

18) a) Latvijas pasi ar Ns 2384/2286,
izdotu 23. septembrī 1921. ģ. no Posines
pag. valdes pilsonim Jēkabam Ņikita d.
Lazarevam, no Škaunu ciema; b) kara-
klausības apliecību ar Ns 12123, izdotu
19. aprilī 1^23. g. pilsonim Jēkabam
Nikiti d. Lazarevam, no Škavnu ciema.
16870

Cesu virsmežniecība
pārdos otrreizējā mut skā izsolē 1925. g. 27. Janvārī, pīkst. 12 dienā
Cēsīs, Cēsu viesfgās biedrības telpās, augošu mežu no sekošiem novadiem.

2 Pārdos Drošības

I Nover- nauda
>Novads, apgaita un kvart. NsNš pg^ēc tējums Izcirtu- Kul- Piezīmes
3Ž _,celmu mutīrī- turas
Ē? v ' skaita šanai nauda
o
i- ha Koku st. LS Ļg

1 Liel-Straupes nov., apg. 35, kv. 4 — 64 700,00 35,00 —
2 „ . 35, . 2 — 1 9,50 0,50 0,50
3 „ . 38, , 91 ..... -J- 17 21000 10,00 —
4 » . 38, . 91 .... — 7 60,t0 3,00 —
5 . . 39; . 103 .... — 13 107,00 5,00 5,35
6 „ . 39, , 105 .... — 6 51,00 2,50 2,55
7 . .. 79 ... . — 84 920,00 46,00 46,00
8 . . 39, . 105 . . — 44 410,00 20,00 20,50
9 Maz-Straupes nov., apg. 5 6, kv. Baltais sils . — 48 47,00 2,00 2,35 i

10 Ruckas nov., apg. 14, fonda gab. 4 0,53 — 211,00 10,00 10,55
11 Lenču nov., apg. 8, kv. 48 — 21 180,00 9,00 9,00
12 _ . . — 45 225,00 10,00 11,25
13 Araišu draudzes mežs, apg. 32, fonda gab. 8 1,10 — 420,00 20,00 —
14 Rāmuļu nov., apg. 17, jauns. 7 — 170 66,00 3,00 —
15 Meijera nov., apg. 16 . — 10 23,00 1,00 1,15
16 . — 15 38,00 2,00 1,90
17 , „ — 11 16,00 1,00 0,80
18 . ? — 10 15,00 1,00 0,75
19 . . . ' — 15 22,00 1,00 1,10
20 „ „ . — 11 29,00 1,50 1,45
21 . . — 15 27,00 1,00 1,35
22 . — 12 17,00 1,0i) 0,85
23 . — 10 15,00 1,00 0,75
24 . . — 10 18,00 1,00 0,90
25 . — 12 16,00 1,00 0,80
26 „ , — 10 16,00 1,00 0,80
27 . . - 8 14,00 1,00 0,70
28 Veismaņu nov, apg. 20, Lazdiņa jauns. ... — 85 800,00 40,00 —
29 Cēsu Pils nov., apg. 32 . — 37 246,00 12,00 12,30
30 „ . - 37 143,00 7,00 7,15
31 . 37 196,00 10,00 9,f0
32 . „ — 37 182,00 9,00 9,10
33 , . — 49 84,00 4,00 4,20
34 Spares nov., apg. 31 — 35 283,00 14,00 14,15 sēklinieki
35 „ , 37 312,00 15,00 15,60
36 , . — 24 220,00 11,00 11,00

Pirms izsoles sākšanas dalībniekiem jāiemaksā izsoles komisijai I0°/o drošības naudas no nosolomās vērtības. Virs-
mežniecība patur sev tiesībuizsludīnātās uz izsoli vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas izsniedz
Cēsu virsmežniecības kanclejā.

is'93 Cēsu virsmežniecība.

Akc. sob. „BRASLA" 1923. jādi noslējams.
Zaudēts. Pelnīts Aktivs. Pasivs.

Akcionāri — — — — 14,440.— — —
Akcijas , - - - - - - 25,000.—
Kase — — " — — 44.05 — —
Noguldījumi — — 5,220.07
Tek. rēķins ? — — -? — 4,134.33
Procenti — — 510.29 — — — —
Izdevumi . . . . 1,671.84 — — — - — —
Zaudēts . . . — — 1,161.55 1,161.55 - —

Ls 1,671.84 1,671.84 25,000.- 25,000-—
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Aizputes-Kuld. kara apr. pārv.
izsludina sekosas zemāk minētas aplie-

cības par neder., ka nozudušas:
1) atvaļin. apl. Ns 354, izd. 1921. g-

27. febr. no I. Liepājas kajn. pulka
komand. uz kareivja Ēvalda Jāņa d.
Knūpkena v., dzim. 1899. g.;

2) atvaļin. apl. Ns 1208, izd. 1922. g-
3. apr.11 no Vidzemes artil. pulka komand.
uz kāpt. Jāņa Jāņa d. Dinne v., dzim-
1897. g;

3) atvaļin. apl. Ns 524, izd. 1920- g-
21. dec no 12. Bauskas kājn. ptdk»
komand. uz kareivja Jāņa Jāņa d. Burbe
v„ dzim. Ifc90. g.; , \

4) atvaļin. apl. Ns 9081, izd. 28. okt.
1920. g. no 3. Jelgavas kajn. _pulka

komand. uz leitnanta Kristapa Kārļa d.
Zelerta v., dzim. 1896. g;

5) apliecību ka atzīts par nedeng»
kāja dienestam ar Ns 298, izd. 1919. g-
28. nov. no Kudīgas apr. apsardzības
pr-ka uz pils. Kristapa Kristapa d. Vin-
berga v., dzim. 1887. g.;

1 6) atvaļin. apl. Ns 95 )7, izd. 1922. g-
5. martā no Kurzemes divizijas staba
pr-ka uz kareivja Kriša lizes d. ZavīcKa

v, dzicn. 1900. g.; ,„
7) karakl. izpildīšanas apl. Ns 5/5A

izd. 1920. g. 16. sept no 12. Bauskas
kājn. pulka komand. uz kareivja Eduarda
Augusta d. Japa v. __16W

Augstrozes pag. valde, Valmieras apu
izsludina par nederigu nozaudēto Latv.

iekšz. pasi, izdotu no šas pagasta valdes
15. jūlijā 1920. g. ar Ns 199, uz Eduarda
Jāņa d. Mežgaiļa v. 1691'*

Rūjienas iec. policijas priekšn.
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus, Latv. iekšz. pases:

1) Ns 29 uz Bertas Kriša m. Balod v.,
izd. no Rūjienas iec. pol. pr-ka 27. febr.
1920. g.;

2) Ns 258 uz Linas- Jēkaba m. Paegles
v., izd. no Vecates pag. valdes 17. martā
1920. g.;

3) Ns 515 uz Olgas Ādama m. Lscev.
no Ķoņu pag. valdes 7. aprilī 1920. g.;

4) Ns 2078 uz Ernsta Jēkaba d. Ābol-
tiņa v. no Naukšēnu pag. valdes
27. febr. 1924. g.;

5) Ns 1275 uz Almas Jēkaba m Enger
v. no Naukšēnu pag. vaid. 17. jul. 1920. g.;

6) Ns 1405 uz Pētefa Andreja d.
Ogasv , izd.no Ternejas pag. vaid. 11. nov.
1921. g. un uz tā paša vārdu kajakl.
apl. ar Ns 13900, izd. no Tukuma-Talsu
kara apr. pr-ka 15. okt. 1921. g. un
registr. lapu, izd. no iekšl. ministr, ve-
selības departamenta 1921. g.;

7) karakl apl. ar Ns 9262 uz Ernsta
Ādama d. Auniņa v., izd. no Valmieras
apr. apsardzības pr-ka 17. jun. 1921. g.
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