
Likums par ūdens satiksmes līdzekļu un
ostu ierīču mobilizāciju kāja va-
jadzībām.

Valsts Prezidenta pavēle.
Saeima.
Pārgrozījums noteikumos par valsts

zemes ionda piešķirto zemju iz-
pirkšanas līgumiem.

Finansu ministrijas rīkojums zīmog-
nodokļa aprēķināšanai no nomas
līgumiem.

LIKUMS
par

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

ūdens satiksmes līdzekļu un
ostu ieriču mobilizāciju ' kara

vajadzībām.
A.

Atvietojot bijušo Krievijas zemes
klaušu likuma pēc 1914. g. turpinā-
juma 834.—901. pantus un 1916. g.
24 oktobra likumu (Nb 2387) par
pārgrozījumiem un papildinājumiem
kara _kuģu klausības nolikumā, at-
tiecībā uz kuģu vērtības noteikšanu
pie norēķināšanās ar to īpašniekiem,
noteikt sekošo.

I. Vispārēji nosacījumi.
1 Odens satiksmes līdzekļu un ostu

ieriču
^

mobilizācija sastāv: 1) kuģu un
citu ūdens satiksmes līdzekļu un ostu
ierīču īpašnieku pienākumā nodot šīs
mantas līdz ar nepieciešamo inventāru
«n materiāliem kara resora vajadzībām
un 2) ūdens satiksmes līdzekļu un ostu
ierīču darbinieku un strādnieku pienā-
kumā palikt savās darba vietās.

Piezīme. Sarakstu darbiniekiem un
strādniekiem, uz kuriem attiecas šis
pants, izdod kara ministrs, saziņā ai
finansu ministri.

2. Mobilizēt var sekošus ūdens sa-
ļfcmes līdzekļus un ierīces: 1) kuģus,
jupis dzen ar mechanisku spēku, buru
taģus, liellaivas, aerolaivas un citus
Pārvadāšanas līdzekļus, kuri brauc zem
Latvijas ilagas, līdz ar nepieciešamo in-
ventāru, kurināmo, smēru un citiem
materiāliem un 2) ostas ierīces, kā:
Piestātnes ar iekraušanas un izkraušanas
idzekļiem , noliktavas, kuģu darbnīcas

?? j;t. līdz ar inventāru un materiāliem,
»s« ir īpašnieka rīcībā un kas saistīti
"Pārņemamo mantu.

3 Kfāvums, kurš atrodas uz mobili-
e. 'amiera līdzekļiem, paliek tā īpašnieka
a' V1"a vietnieka rīcībā. Mobilizēto
atiksrnes līdzekļu, piestātņu un ierīču
labināšanu no krāvuma izdara uz

viif reSOra "M»>mu to īpašnieki, viņu

to
nieki vai kuģu kapteiņi kara resora

( eiktos termiņos un uz viņa rēķina,
J*"! gadījumus, kad krāvums no-
jum- .'kaušanas vietā; pēdēja gadī-
*. a ..^devumus oar atsvabināšanu sedz

_,

^'"zejamā līdzekļa vai krāvuma
svah""' 3kato"es Pēc līguma. Ja at-
kara sanu neizdara noteiktā termiņā,
5avL^soram

ir tie»«ba izdarīt to ar
^«« līdzekļiem.

oav b-S vietās > kur līdzekļu īpašniekiem
dSroJ1Vas noliktavas, vai viņiem pie-
'esoro no,iktavas ir pārgājušas kara
matait"^" uz ši l'knnia (2. p.) pa-

? K favums ir jāuzglabākara resoram.
un ietI

LilcutBa 2- pantā minētos līdzekļus
t!mees kara resors ar attiecīgu le-
^MrnlILVi.1* Pārnerat savā īpašumā;
3) izii '7^«etošanā

uz
nenoteiktu laiku ;

Ungjip °,V1SU kuģi vai aizņemt tā daļu
Savārn . rauc'emem ; 4) ņemt lietošanā
Pildl^jj^^dzibām atsevišķu

darbu
iz-

S. n.'
ierīč u vi

s 8atiksmes līdzekļu, ostu
n to personāla mobilizēšanu kara

resors var izdarīt ka pēc vispārējās, tā
ari pakāpeniskās mobilizācijas izsludi-
nāšanas.

II. Ūdens satiksmes līdzekļu
un ostu ierīču iepriekšējā

reģistrācija.
6. Valsts un pašvaldības iestāžu

amata personām (izņemot Kara mi-
nistrijas), kā ari visām privātpersonām,
kuru pārziņā atrodas vai kurām pieder
ūdens satiksmes līdzekļi vai ostas ierīces,
kuru pastāvīgā atrašanās vieta ir ostas,
pludināmi ūdens ceļi vai jūrmala, rak-
stiski jāpieteic attiecīgai ostu valdei,
ūdens ceļu rajonu pārzinim vai jūrmalas
robežsargu postenim piecu mēnešu laikā,
skaitot no šī likuma izsludināšanas
dienas, viņu pārziņā esošie vai viņiem
piederošie 2. pantā minētie ūdens sa-
tiksmes līdzekļi un ostas ierīces. Šo
mobilizējamo līdzekļu vispārējo sarakstu
ved Finansu ministrijas jūrniecības de-
partaments. Saraksta norakstu Jūrnie-
cības departaments piesūta Kara mini-
strijai 6 mēnešu laikā pēc šī likuma
izsludināšanas.

Piezīme. 1. Minētās ziņas iesnie-
dzamas pēc instrukcras, kuru izdod
finansu ministrs kopā ar kara mi-
nistri.

Piezīme. 2. Kuģi, kuri jau reģi-
strēti ostu valdē uz 1923. g.
17 marta likuma pamata par kuģu
reģistrāciju un tlagas patentu izdo-
šanu, no, reģistrācijas pēc ši likuma
ir' atsvabināti.

7. Ūdens satiksmes līdzekļi, kuri bū-
vēti vai iegūti pēc šī likuma spēkā nāk-
šanas, reģistrējami saskaņā ar 1923. g.
17. marta likumu par kuģu reģistrāciju
unjlagas patentu izdošanu.

Ūdens satiksmes līdzekļi, mazāki par
20 brutto reģ. tonnām tilpibas, reģistrē-
jami uz finansu ministra izdodamu se-
višķu noteikumu pamata.

Instrukcijā (6 p. piezīme 1.) paredzētās
ziņās jāaizrāda starp citu par visām no
tikušām pārmaiņām uz katra gada
1. janvāri, kā ari par kuģa iznīcināšanu
vai nonākšanu nelietojamā stāvoklī, un
tās piesūtāmas Kara ministrijai ne vēlāk
kā līdz 1. martam.

8. Mobilizācijas gadījumā līdzekļa
piederumiem, inventāram un materiāliem
vajaga būt uz katra līdzekļa, saskaņā ar
tā lielumu un uzdevumiem.

9. Kara resora komandētām amata
personām ir tiesība apskatīt šī likuma
2. pantā minētos l'dzekļus un ierīces un
noteikt to piemērotību kara vajadzībām.
Līdzekļu apskatei jānotiek tanī _ vietā,
kur līdzeklis atrodas un netraucējot to
darbībā. Par notikušo apskati īpašniekam
izdod attiecīgu apliecību.

III. Ūdens satiksmes līdzekļu,
ostu ierīču un kuģu darbnīcu

personāla mobilizācijas
kārtība.

10. Ar mobilizācijas pirmo dienu kuģu
un krasta ierīču personālam jāpaliek savas
darba vietās divas nedēļas, skaitot no
augstāk nosacītās dienas, izņemot per-
sonas, kuras nav sasniegušas 18 gadu
vecumu, kuras vecākas par 50 gadiem
un ārzemju pavalstniekus. Pec divu ne-
dēļu notecēšanas paliek savās darba
vietās tikai tie darbinieki un strādnieki,
kuri strādā pie mobilizētiem satiksmes
līdzekļem un uzņēmumiem.

Darbiniekiem un strādniekiem, kuri

strādā mobilizētos uzņēmumos, bet atro-
das atvaļinājumā, jāierodas savās darba
vietās, ievērojot kara klausības likuma
noteikumus par atgriešanās laiku pec
attāluma, skaitot no mobilizācijas pirmās
dienas.

Kuģnieciskā uzņēmuma krasta perso-
nālam jāpaliek savās vietās visu laiku,
kādu nosaka attiecīgā kara resora iestāde,
un jāizpilda pēdējās rīkojumi.

11. Mobilizējamo līdzekļu un uzņē-
mumu darbiniekus un strādniekus pēc
mobilizācijas izsludināšanas var atlaist
no vietas vai atvaļināt tikai ar attiecīgas
kara resora iestādes atļauju.

12. Ar līdzekļu pārņemšanas dienu
tos apkalpojošie darbinieki un strādnieki
skaitās par mobilizētiem. No tās pašas
dienas satiksmes līdzekļu īpašnieku vai
viņu priekšstāvju pienākumi, kādus vi-
ņiem uzliek attiecīgie likumi, kā ari no-
līgumi starp īpašnieku un augstāk minē-
tiem darbiniekiem un strādniekiem, zaudē
savu spēku.

13. Darbinieku un strādnieku ieskai-
tīšana un atlaišana no dienesta notiek ar
pavēlēm par mobilizētās mantas pāriešanu
kara resora rīcībā un pavēlēm par tās
atdošanu atpakaļ īpašniekam vai par šo
darbinieku un strādnieku pieņemšanu un
atlaišanu no vietas. Pavēles izdod attie-
cīgās kara iestādes.

IV. Ūdens satiksmes līdzekļu,
ostu ierīču un kuģu būvētavu

mobilizācijas kārtība.

14. Izpildot sī likuma 4. pantu, kara
resora priekšstāvji uzrāda ūdens satiks-
mes līdzekļa vai krasta uzņēmuma īpaš-
niekam vai pārzinim pavēli par līdzekļu
vai uzņēmumu mobilizāciju un 24 stundu
laikā pēc pavēles uzrādīšanas paziņo
ūdens satiksmes līdzekļu reģistrēšanas
iestādes zināšanai mobilizējamā līdzekļa
tipu un nosaukumu, kā ari īpašnieka
vārdu, uzvārda un adresi.

15. No ūdens"" satiksmes līdzekļu un
citu priekšmetu mobilizācijas dienas to
īpašnieki ir atsvabināti no līgumu pie-
nākumu izpildīšanas, ar kuriem viņi bija
saistīti pirms mobilizācijas, bet tikai tiktāl,
cik mobilizācija neļauj tādus izpildīt.

16. īpašniekam mobilizācijas dēļ cēlu-
šos zaudējumus, izņemot šinī likumā
uzrādītos, neatlīdzina.

17. Mobilizējamo līdzekļu īpašniekam
vai to pārzinim nododamā pavēlē par
mobilizējamo priekšmetu pārņemšanu
kara resora īpašumā vai lietošanā uz
nenoteiktu laiku jānorāda: I) kāds priekš-
mets jānodod, 2) vai kara resors nodo-
damo priekšmetu pārņem īpašumā vai
lietošanā uz nenoteiktu laiku, 3) pār-
ņemšanas laiks un vieta, 4) priekšstāvis,
kuram jāizdara pārņemšana.

18. Mobilizējamā priekšmeta vai uz-

ņēmuma īpašnieks vai viņa vietnieks, vai
ari personas, kuru pārziņā atrodas mobi-
lizējamais priekšmets, pēc 14. pantā mi-
nētās pavēles saņemšanas nekavējoties
ziņo kara resora priekšstāvim, vai ir
spējīgs atsvabināt mobilizējamo priekš-
metu no krāvās ar saviem līdzekļiem,
vai atsvabināšana jāizdara ar kara resora
līdzekļiem.

19. Ja mobilizējamā priekšmeta īpaš-
nieks, pārzinis vai ari persona, kuras
rīcībā tas atrodas, tūliņ nepaziņo, ka ir
spējīgs ar saviem līdzekļiem atsvabināt
mobilizējamo priekšmetu no krāvās, vai
ziņodams, ka ir spējīgs, tomēr noteiktā
laikā to neizdara, tad kap resora priekš-
stāvim ir tiesība pašam to izdarīt ar
resora līdzekļiem.

20 Kara resoram ir tiesība piepra.-īt
nodot ūdens satiksmes līdzekļus kara
resora īpašumā vai lietošanā uz nenoteiktu
la ku ne tikai to atrašanās vietā, bet ari
citās vietās pēc kara resora norādījuma,
uz kurieni tādos gadījumos satiksmes
līdzeklis ir jāpārved īpašniekam.

Patiesos izdevumus par tādu pārvešanu,
kā ari zaudējumus, kādi varētu celties
caur avārijām vai ienaidnieka darbību
bez īpašnieka ļauna nodoma un no viņa
neatkarīgiem iemesliem, atlīdzina Kara
ministrija.

21. Mobilizēto ūdens satiksmes lī-
dzekļu un ierīču pārņemšanu, apskati,
novērtēšanu un atpakaļ nodošanu izdara
kuģu mobilizācijas komisija pie Kara
ministrijas, kuras sastāvā ieiet priekšstāvji

no: 1) Kara ministrijas, 2) Jūrniecības
departamenta, 3) Finansu ministrijas,
4) Ostas padomes, 5) Valsts kontroles
un 6) jūras, upes vai ezeru ūdens sa-
tiksmes līdzekļu īpašniekiem. Kara mi-
nistrijas priekšstāvis ir komisijas priekš-
sēdētājs.

Piezīme. Priekšstāvjus no ūdens
satiksmes līdzekļu īpašniekiem Kara
ministrija uzaicina atkarībā no tā,
kādu satiksmes līdzekli pieņem vai
atdod. Šos priekšstāvjus uzaicina
no attiecīgām organizācijām; ja pē-
dējo nav, tad viņus nosaka Jūrniecības
departaments.

22. Kuģu mobilizācijas komisijas
sēdēs iepriekšējā (21.) pantā minētās
lietās uzaicināmi ūdens satiksmes līdzekļu
īpašnieki vai viņu pilnvarnieki paskaidro-
jumu došanai un, vajadzības gadījumā,
kuģu būves un kuģniecības speciālisti,
īpašnieku vai viņu pilnvarnieku neiera-
šanās uz sēdi neaptur komisijas darbību.
Komisiju lēmumi paziņojami īpašniekiem
pēc adreses, kura uzdota ūdens satiksmes
līdzekļa reģistrēšanas vietā.

23. Instrukcijas kuģu mobilizācijas
komisiju darbībai izdod kara ministrs,
saziņā ar finansu ministri.

24. Kuģu mobilizācijas komisijas sēdes
uzskatāmas par pilntiesīgām, ja bez
priekšsēdētāja sēdē piedalās vēl trīs lo-
cekļi, no kuriem viens no Valsts kon-
troles.

25. Mobilizējamā priekšmeta apskates
neizdarīšana līdz tā pāriešanai kara re-
sora rīcībā neaptur satiksmes līdzekļa iz-
lietošanu kara resora vajadzībām. Par
neizdarītas apskates iemesliem sastādāms
akts, kuru paraksta īpašnieks vai vina
vietnieks, bet tiem klāt neesot — tā per-
sona, kuras pārziņā atrodas priekšmet?,
kā ari kara resora pārstāvis un komisijas
locekļi; bet pēdējiem klāt neesot — vie-
tējās policijas ierēdnis un divi liecinieki,
kurus izvēlas kara resora priekšstāvis.
Šo aktu nodod īpašniekam vai viņa viet-
niekam un pēdējie nodod aktu kuģu mo-
bilizācijas komisijai līdz ar pārējiem do-
kumentiem, kādi priekšmeta vērtības
noteikšanai varētu būt derīgi.

26. Par kuģu mobilizācijas komisijas
lēmumiem attiecībā uz pārņemšanu, ap-
skati, novērtēšanu un atpakaļ nodošanu
var izteikt nepiekrišanu tās pašas komi-
sijas locekļi viera mēneša laikā no lē-
muma parakstīšanas dienas, bet mobili-
zēto priekšmetu īpašnieki - viena mēneša
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

27. Iepriekšējā pantā norādītās sū-
dzības iesniedzamas caur attiecīgo kuģu
mobilizācijas komisiju kara ministrim.
Iesniegtām sūdzībām pievienojami kuģu
mobilizācijas komisijas paskaidrojumi
līdz ar pārņemšanas aktu

28. Kara ministra lēmumus īpašnieks
var pār ūdzēt Senātā.

29. SūJz bu iesniegšana neaptur mo-
bi'izējamā īpašuma pārņemšanu kara
resora īpašumā vai lietošanā

30 Mobilizējamo pdi kšmetu pārņem-
šana kara. resora īpašumā vai lietošanā
uz nenoteiktu laiku notiek pēc priekš-
metu apraksta sastādīšanas, no kura
viens noraksts ar pārņēmēja parakstu
paliek īpašniekam vai personai, kura
priekšmetu nodod.

31. Atlīdzības apmēru par pārņema-
miem priekšmetiem noteic caur apskati
un vērtēšanu, izņemot gadījumus, kad
pie pārņemšanas nav bijis iespējams
priekšmetu novēttēt.

32 Atlīdzība par kara resora īpašumā
pārgājušiem kuģiem aprēķināma pēc
kuģa patiesas vērtības mobilizācijas iz-
sludināšanas dienā.

33 Metāla kuģa un inventāra patieso
vērtību, ja nav notikusi apskate unjio-
vērtēšana, aprēķina, izejot no kuģa būves
vērtības, ierēķinot ari notikušās pamai-
nās vērtībā se 'košā kārtā: sākot ar otro
gadu no kuģa būves laika tā verlība
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pazemināma katru gadu par 3°/o, pie
tam laiku mazāku par 6 mēnešiem nerē-
ķina, bet lielāku par 6 mēnešiem skaita
par veselu gadu.

Metāla kuģa vērtib', aprēķinot pēc šī
panta, nevar būt zemāka kā 30,c no tā
būves vērtības.

34. Koka kuģa un tā inventāra pa-
tiesā vērtība, ja nav not kusi apskate un
novērtēšana, aprēķināma, izejot no kuģa
būves vērlības, ierēķinot ari notikušās
pārmaiņas viņa vērtībā sekošā kārtā:
sākot ar otro gadu pēc kuģa būves, pa-
tiesā vērtība pazemināma katru gadu
par 5°/o no tā vērtības, bet upes kuģiem
par 8°/o.

Koka kuģa vērtība, aprēķinot pec šī
panta, nevar būt zemāka: jūras kuģiem
kā 30°/o, bet upes kuģiem kā 25% no
tā būves vērtības.

Piezīme. Visāda veida valsts pa-
balsti, kas izsniegti kuģa iegādāšanai,
būvei vai remontiem, atrēķināmi no
patiesas vērtības.

35. Priekšmeti, kuri pārņemti kara
resora lietošanā uz laiku, uzturami un
remontējami uz šī resora rēķina. Ja
priekšmetu vajadzētu pārbūvēt un remon-
tēt, tad to izdara kara resors uz sava
rēķina.

Priekšmetu atpakaļ nododot, ja īpaš-
nieks to vēlas, tas jāsaved tādā kārtībā
un stāvoklī, kādā tas bijis, pārņemot kāja
resora rīcībā — izņemot parac-to dilumu.
Pēc saraksta trūkstošie priekšmeti papil-
dināmi vai atlīdzināmi uz kara resora

rēķina
Piezīme. Ja kara _ resora izdarītie

remonti vai pārbūves paaugstina
priekšmeta vērtību tā lietošanai
agrākam nolūkam, tad, nododot to
atpakaļ īpašniekam, šī vērtība ir at-
līdzināma

36. Kuģu un citu priekšmetu lieto-
šana kara resora iestāžu vajadzībām iz-
beidzas ar kara ministra pavēlē noteiktu
dienu.

37. Priekšmetu atpakaļ atdošana un

personāla atsvabināšana no pienākumiem
pret kara resoru notiek trīs mēnešu laikā
no iepriekšējā pantā norādītās dienas,
neierēķinot tanī laiku, kāds ir vajadzīgs
priekšmeta nosūtīšanai uz atdošanas
vietu.

Priekšmets atdodams pārņemšanas,
pierakstīšanas vai ari, ja īpašnieks tam
piekrīt, citā vietā Latvijā.

38. Par lietošanā uz nenoteiktu laiku
pārņemtiem kuģiem īpašnieks saņem
sekošu atlīdzību no kuģa patiesās vēr-
tības, par katru navigācijas laiku :

1) par kuģa lietošanu — 5°/» un
2) amortizācijai

a) par upes un jūras dzelzskuģi —5%,
b) par koka un upes kuģi bez kon-

densacijas jūras braucienos — 8'/o,
c) par iekšējo ūdeņu liellaivu—10%.

Šī atlīdzība izmaksājama ik mēnešus
par notecējušo laiku.

39. Iepriekšējā (38.) pantā minētā
atlīdzība izmaksājama tanī gadījumā, kad
manta izņemta no īpašnieka rīcības visu
navigācijas laiku, bet ja kuģis navigācijas
laikā ir bijis ari īpašnieka rīcībā, tad
atlīdzība attiecīgi pazemināma. Atlīdzību
aprēķinot neņem vērā kuģa lietošanu virs
navigācijas laika, vai vietu, kur ir cits
navigācijas laiks.

Par navigācijas laiku kuģiem skaita:
tālbraucējiem bureniekiem un jūras dzelzs
kuģiem — 10 mēnešus; upes metāla
kuģiem — 9 mēnešus; krasta braucēju
koka kuģiem un liellaivām — 7 mēnešus
gadā.

40. Kad uz nenoteiktu laiku kara resora
rīcībā pārņemtie priekšmeti gājuši zudumā
vai bojāti tādā mērā, ka to izlabošanu
atzīst par valstij neizdevīgu, tad īpašnieks
bez atlīdzības par lietošanu saņem atlī-
dzinājumu par zudušiem vai bojātiem
priekšmetiem pēc patiesas vērtības (31.,
32., 33. un 34. p. p.), atvelkot sumas,
kuras izmaksātas vērtības dzēšanai. Šinī
gadījumā īpašnieka tiesības uz šo mantu
pāriet uz valsti.

41. Pavēlē par mobilizējamā ūdens
satiksmes līdzekļa lietošanu kārtējiem
braucieniem vai atsevišķu darbu izpil-
dīšanai jānorāda laiks, uz kādu līdzeklis
būs lietošanā. Šī pavēle jānodod rak-
stiskā veidā ar tādu aprēķinu, lai līdzekja
īpašnieks vai tā vietnieks to varētu
sagatavot uzdevumu izpildišanai. Uz
īpašnieka pieprasījumu ūdens satiksmes
līdzeklis atdodams viņam pēc atsevišķa
brauciena vai darba pabeigšanas iz-
braukšanas vietā.

42. Kara resoram ir tiesība pieprasīt
kuģa piestāšanos kārtējos braucienos ari
tādās vietās, kuras nebūtu atzīmētas

brauciena sarakstā. Kuģim šādos brau-
cienos jāapkalpo pirmā kārtā itara resora
vajadzības, kuras izteic kuģi pavadošais
kara resora priei-šitāvis. Tikai ar pēdējā
atļauju kuģis var uzņemt privātus pasa-
žierus un krāvumu.

43 Kuģ s, kurš izdara atsevišķus
darbus vai kārtējus braucienus kara
resora vajadzībām, paliek īpašnieka pār-
ziņā un tādā gadījumā īpašnieks sedz
visus izdevumus par tādiem braucieniem.

44 Atlīdzību par kārtējiem braucie-
niem izmaksā pēc miera laika līgumiem;
gadījumos, kad tādi līgumi nav slēgti,
izmaksājama puscena pēc tarifa, kāds
pastāvējis iepriekšējā mēnesī.

Kad pārvedums ir izdarīts līdz pie-
stātnei, kura tarifā nav paredzēta, tad
aprēķini sastādāmi pēc nākošās piestāties
tarifa cenām.

45. Par pārvadāšanu kārtējā brau-
cienā kuģa īpašnieks saņem atlīdzību
par visu pieteikto krāvumu, ja ari būtu
uzkrauts bez kuģa īpašnieka vainas
mazāk. Pēc pieteiktā krāvuma uzņem-
šanas, pārpalikušās telpas īpašnieks var
izlietot tikai ar kuģi pavadošā kara
resora prieiišstavja atļauju; tādā gadījumā
attiecīgu atlīdzību samērīgi samazina.

46: Atlīdzība par atsevišķiem brau-
cieniem sastāv: 1) no atlīdzības, kūja
noteikta kara resora lietošanā uz neno-
teiktu laiku pārgājušiem priekšmetiem,
pie kam atlīdzības lielums aprēķināms
pēc dienām, skaitot no pieprasījuma
izrādīšanas dienas līdz pārvadāšanas
beigšanas dienai, pierēķinot atgriešanās
laiku izbraukšanas vietās, izņemot gadī-
jumus, kad kuģis pats uz sava rēķina
pieņem krāvumu, un 2) no atlīdzības
par brauciena tiešiem izdevumiem: algas
personālam, kurināmais materiāls, iekrau-
šana, izkraušana un cits.

B.
1903. gada sodu likumus papil-

dināt ar sekošu jaunu 194. un ly4.
pantu.

194. Ja ūdens satiksmes līdzekja vai
ostu ierīces īpašnieks vai viņa vietnieks
pārkāpj „Likuma par ūdens satiksmes
līdzekļu un ostas ierīču mobilizāciju kara
vajadzībām" noteikumus, tas sodāms ar
arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku
par 1000 Ls.

Ja šī likuma pārkāpšana notikusi pēc
vispārējās vai pakāpeniskās mobilizā-
cijas izsludināšanas, tad vainīgais sodāms
ar ieslodzījumu cietumā

194' Ūdens satiksmes līdzekļu un
ostu ierīču darbinieks un strādnieks,
kurš pēc vispārējās vai pakāpeniskās
mobilizācijas izsludināšanas patvaļīgi at-
stājis savu darba vietu, vai nav ieradies
tur noteiktā laikā bez pamatota iemesla,
sodāms ar ieslodzījumu cietumā.

Ar to pašu sodu sodāms ūdens sa-
tiksmes līdzekļu un krasta ierīču īpaš-
nieks, viņa vietnieks vai kuģa kapteinis,
ja viņš ir atlaidis vai atvaļinājis augš-
minētos strādniekus vai darbiniekus.

Rīgā, 1924. g. 15. novembrī.
Valsts Piezidents J. Čakste.

Valsts Prezidenta pavēle
1924. gada 13. novembrī

Nr. 335.
Atļauju Latvijas dzelzsceļu starptau-

tiskās satiksmes inspektoram Fridricham
Magazingam nēsāt viņam piešķirto
Zviedrijas I. šķiras Vazā ordeni.

Pamats: Noteik. p. ārv. ordeņiem
u. c. goda zīmēm 1. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Satiksmes ministrs J. Pauluks.

SAEIMA

Sede 14. novembrī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5.10.

Nokārto dažas pārgrozības komisijās.
Ministru prezidenta lūgumu, dot at-

ļauju saukt pie tiesas atbildības deputā-
tus A. Bergu un K. Eliasu (2 gadījumos)
nodod Saeimas locekļu lietu izmeklēšanas
komisijai.

Ministru prezidenta iesniegto pārgrozī-
jumu projektu likumā par pavalstniecību
nodod publisko tiesību komisijā.

Pieņemot priekšā likto dienas kārtības
pārgrozījumu, kā pirmais nāk apsprie-
šanā likums par valsts kases
zīmju izņemšanu no apgro-
zības. (Referents P. B e r ģ i s.)

Finansu komisija liek priekšā, šo fi-
nansu ministrijas izstrādāto projektu
noraidīt. Ringolds Kalnings —
liek priekšā nodot projektu atpakaļ komi-
sijā pārstrādāšanai pēc satura.
Saeima Ringolda Kalninga priekšlikumu
atraida un nolemj pāriet uz likuma
lasīšanu pa pantiem, bet jau pirmo viņa
pantu atraida, ar ko viss likums skai-
tās par atraidītu.

Steidzamības kārtā pieņem likumu
par valsts kases zīmēm. (Refe-
rents P. Berģis.)

Sākas vispārējas debates par likumu
par zemes ceļiem. (Referenti E.
Grants kalns un V. Bastjānis.)
Kfd izekušies F. Trasuns, K. Kas-
parsons, E. Birkhans un O. No-
nā es, sēdi slēdz.

Otrdien, 18. novembrī, kā valsts dibi-
nāšanas svētkos, Saeimas svinīgā sēde
pulksten 12. Nākošā kaitējā sēde piekt-
dien, 21. novembiī.

Valdības rīkojumi un pavēles

Pārgrozījums
noteikumos par valsts zemes
fonda piešķirto zemju izpirk-

šanas līgumiem.
(Izdots uz 1923. g. 23 apriļa likuma par
valsts zemes fonda piešķirto un piešķi-
ramo zemju novērtēšanu un pārdošanu
dzimtsīpašumā, vai atdošanu dzimtsnomā

23. panta pamata.)
1924. g. 10. apriļa noteikumu par valsts

zemes fonda piešķirto zemju izpirkšanas
līgumiem (1924. g. lik. kr. N° 74)
16. pantu izteikt sekosi:

16. Hipotēku parādi, kas apgrūtina
no zemes fonda piešķirtus zemes ga-
balus, kuri agrāk lietoti uz obroka vai
dzimtsnomas tiesībām, nokārtojami
šādi:

a) ja obroka vai dzimtsnomas gabals
piešķirts viņa agrākam lietotājam
tad hipotēku parādus nolīdzina
zemes ieguvējs, pie kam tos, visā
sumā, vai pa daļai, var pārvērst
ilgtermiņa valsts aizdevumā, kurš
nostiprināms zemes grāmatās reizē
ar izpirkšanas surau;

b) ja obroka vai dzimtsnomas gabals
piešķirts citai personai, tad hipo-
tēku parādus nolīdzina valsts, sa-
skaņā ar 1923. g. 21. jūlija likumu
par valsts zemes fondā ieskaitīto
zemju

^
hipotekarisku parādu no-

līdzināšanu un dzēšanu (Lik. kr. 92.).
Rīgā, 1924. g. 4. novembri.

Ministru prezidents V. Zamuels.
Zemkopības ministrs E. Bauers.

Finansu ministrijas rīkojums Nr.84.
Pamatojoties uz rīkojuma par zīmog-

nodokli 43. p. 2. pk., finansu ministrija,
saziņā ar zemkopības ministriju noteic
vidējo nomas cenu līdzīgu Ls 4,— par
pūrvietu aramas zemes visos Latvijas
apriņķos zīmognodokļa aprēķināšanai no
nomas līgumiem, kuri noslēgti par
1925./1926. saimniecības gadu un par

kuriem noma maksājama ne vienīgi
naudābet vai pa daļai naudā, pa daļai
graudā un izpildāmos darbos, vai cita
kāda veida atlīdzībā.

Ja noma pa daļai maksājama naudā,
tad par šo naudas surau zīmognodoklis
atsevišķi nav aprēķināms.

Pec šīs cenas Ls 4,— par pūrvietu
aramas zemes aprēķināms minēto Jīo-U mti

gada nomas lielums un attiecīgs zīmog-
nodoklis 0,5% par viņiem nomaksājama
no nomas sumas.

Rīgā, 1924. g. 14. novembrī.
Finansu ministra biedrs

J. Blumbergs.
Tiešo nodokļu departamenta

direktors A. Vinters.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš

Valdības iestāžu paziņojumi
Dzelzsceļu ziņas.

Baltezera pieturas punktā no š.g.
15. novembra, bez _ biļešu pārdošanas,
ievedīs ari piena sūtījumu pieņemšaou
nosūtīšanai uz Rīgu pas, Aleksandra
Vārtiem un Krūzes muižu, iekasējot
veduma maksu par faktisko attālumu, uz
ko dzelzsceļu virsvalde griež publikas
vērību.

1924 g. 13. novembrī. N°. EC/1864.
Dzelzsceļu ekspluatācijas direktors

T. Dumpis.
Rīcības nodaļas vadītājs

Ed. Stankevičs.

Rīga
Paziņojums.

Pensiju izmaksa Rīgā dzīvojošiem
kara invalidiem un viņu ģimenēm par
š. g. IV. ceturksni sāksies 15. novembri,
bet cietušo karavīru ģimenēm š. g.
25. novembrī Rīgā, Jāņsētā Ns 5.

1924. g. 14. novembri. N° 5681.
Pilsētas valdes loceklis J. Breikš.

Nodaļas sekretārs J. Brems.
Invalidu nozares darbvedis

A.Kampars.

Māksla

Nacionālais teatrs. Svētdien, 16 no-

vembrī, pulksten 2 dienā par tautas n-
ražu cenām J. Akuratera spekulantu ko-
mēdija ,T a u t a s darbiniek^. Pulk-
sten 7 vakarā Lunca komēdija r Ārpus
likuma". Pirmdien, 17. novembri
pulksten 7 vakarā pirmo reizi šinī se-

zonā Ed. Vulfa BMeli".
Dailes teatrs. Svētdien, 16. novembrī ,

pulksten 2 dienā par tautas izrāde8

cenām « Mērnieku laiki", PļJ-
V8 vakarā, Pļāpīgas sievas .

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 15. novembri .

100 Latvijas rbļ 7c
~'1

Q)
1 Amerikas dolārs ..... 5^7<Js_Z4lO1 Anglijas mārciņa ..... Zd.ss * fl
100 Francijas franku .... 27,15 -"?'
100 Beļģijas franku ļffiļZ»100 Šveices franku 2X>X„ 03 65
!00 Itālijas liru ?Hft-139 60
100 Zviedrijas kronu . . . '«'an — 77,40
100 Norvēģijas kronu . . .'£>*? gļyļ
100 Dānijas kronu ?M~W100 Cechoslovaķijaskronu . Jļjļ'jļ" orj870
100 Holandes guldeņu . . . 20° '2Ž "' \%
1000 miljardu Vācijas marku . M" __ ļ325
100 Somijas marku .... , S_1,40
100 Igaunijas marku .... \> __iQj,-
100 Polijas zlotu %'^_52,-
100 Lietuvas lita S?«i-- '
10 Krievijas zelta rubļu . . . z°'^.frhl l>J par l'
Krievijas sudraba}^ naudā . 0,70^

^SSSR červoņecs ^-«.lO
5°/o neatkarības aizņēmums o»*— ICO
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes »•

Rīgas biržas kotacijas komisija» |ļga jlii
priekšsēdētājs R^l^aer*

Zvērināts biržas maklers Tn. »

Latvijas banku nedēlos pārskats
uz 12. novembri 1924. g.

Aktīvā. Lati S ļ Pasīvā. Ufi
£ase . Bankas naudas zunes - 2*000Ortn
a) bankas naudas zīmes 2,787,770 - Pamata kapitāls , , lo^ese »
b) valstskases zīmes un met&Ia nauda 11,644,073 44 Rezerves kapitāls ........ 9618749,
Zelts lējumos un monētās 23,596,015 16 Noguldījumi . . 4,696,594 ls
Ārzemju valūta ... - 50,992,290 53 Teķos, rēķini 47,800,327 39
īsa termiņa vekseļi . . . 43,019,628 62 Valsts rēķini . 16,553,699 4n
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 41,402,098 86 , depozīti 61,439 ori y
Citi aktivi ... . 6,004,753 13 Citi pasivi . ._. _J 1,725,41i 31

179,446,629 74179,446.629'Piezīme uz 12. novembri 1924. g. Latvijas bankas naadas zīmes izlaistas par . . Ls 26,000,000
kutas nodrošinātas

1) nr tīru zeitu 2200 klg divi tūkstoši divi simti klg. ,kas pēc paritāte:» I k!g. =
Ls 3444,444 nodrošina . . ? ? . 7,577,777

2 ar $ 2.000.000, - (divi miljoni dolāriem), kas pēc $ paritātes 1 $ =
1.5046 «. tīf» 2«»lt« = Ls 5,18262, nodrošina . , 10,365240

3 ar£335.771,—/— trīs simti trīs lesaii pieci tukstoši'septiņi simt'septiņdesmit vienu
angļu msiciņām), kas pēc £ kmsa £ !.— = £ 4,63; ļ i.— — 1,5046
gr. tīra zelta vai Ls 5,18262, ka* nodrošina . . _, 8,056,983 -

Pēc 10. novembra 1924. g Ņujorkas biržas kursiem. _ig 26.000,000

Ripā, 12. novembrī 1924. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings
15042 Galvenais direktors Sveae



Pielikumi instrukcijai par karavīru atvaļināšanu no aktivā kara dienesta u t. t.
(Skat. .Valdības Vēstneša" š. g. JN&Ns 248.—250.)

(4. turpinājums.)

12. pielikums instr. 33. pantam.

KAĶAKLAUSĪBAS IZPILDĪŠANAS APLIECĪBA.

, 5-, apliecības uzrādītājs 5. Cēsu kājnieku pulka pulkvedisdeitnants Jānis
bBērziņ š ar Valsts Prezidenta 1924. g. 10. apriļa 227. pavēli atvaļi-

r3 ,; naša vēlēšanos, pavisam no aktivā kara dienesta, kā sasniedzis kara-

r'-has līkuma 1. panta noteikto vecumu. Pulkvedis-leitnants Bērziņš dzimis
ft a 20. jūlijā- Luterticīgs. Precējies. Beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā un

kara skolu Krievijā. _ Pabeidzis Kazaņas kara skolu, pārvests uz N pulku.
ļ V$ļ izstājies, uz paša velēšanos, no aktiva kara dienesta.

!T
919 g. 20. oktobrī Bērziņš iestājies Latvijas armijā, kā virsleitnants; 1919. g.

inklobri ieskaitīts par jaunāko virsnieku 4. Valmieras kājnieku pulkā; 1919. g.
'Imbrl iecelts par 4. Valmieras kājnieku pulka 2. rotas komandieri; 1920. g.
!, lā pārvietots uz 6. Rīgas kājnieku pulku; 1920. g. 10. martā iecelts par

'' Ls kājnieku pulka 3. rotas komandieri; 1920. g. 20. augustā atvaļināts no

Skara dienesta uz paša velēšanos.
9

1921. g. 10- septembrī Bērziņš iesaukts par jaunu aktivā kara dienestā un
«51 g 15. septembrī ieskaitīts par 5. Cēsu kājnieku pulka 2. rotas komandieri;

2 g 2. janvārī iecelts par 5. Cēsu kājnieku pulka 1. bataljona komandieri —

V arnatā sabijis līdz atvaļināšanai no aktivā kara dienesta, t. i. līdz 1924. g.
! aprilim. .Latvijas armijā paaugstināts par kapteini 1920. g. 1. jūlijā un par

ilkvedi-leitnantu 1923. g. 18. novembrī. Piedaloties kaujās pret Bermontu un
hekiem 1919. g- 27. oktobrī ievainots pie Olaines: apbalvots ar Lāčplēša
šķiras kara ordeņu Dienesta laikā nav tiesāts. Par pastāvīgu dzīves vietu iz-
^

ies Tukuma pilsētu.

1924. g. H aprilī.
Ns 564.

5. Cēsu kājnieku pulka komandiers,
(Z. V.) pulkvedis Virsaitis.

Adjutants, kapteinis Sproģis.

13. pielikums instrukcijas 34. pantam.

APLIECĪBA.

Šis apliecības uzrādītājs bij. 7. Siguldas kājnieku pulka kareivis Jānis Pētera d.
Ijoiiņš, dzimis 1903. gadā 13. janvārī, ar Rīgas apgabaltiesas 1924. g. 15. ok-
jņspriedumu notiesāts ar tiesību zaudēšanu un kā tāds izslēgts pavisam no
iva kara dienesta.

Ozoliņš sastāvējis aktivā kara dienestā no 1924. g. 26. februāra līdz 1924. g.
j i, maijam.

Tiesību atdabūšanas gadījumā, nekavējoties jāierodas vietējā kara apriņķa
itkšaieka pārvaldē karaklausības attiecību nokārtošanai.

Pamats. Karaklausības likuma 12. pants.

1924, g. 20. oktobrī.
M> 14650.

Valkas kara apriņķa priekšnieks,
(Z. V.) pulkvedis-leitnants Kalniņš.

Darvedis, kara ierēdnis Zariņš.

14. pielikums instrukcijas 3». pantam.

SARAKSTS

kara apriņķa lidz turpmākam rīkojumam

atvaļinātiem karavīriem, rezervistiem un zemessargiem, kuri izslēgti

no kara dienesta uz sodu likuma 27.—30. pantu pamata.

i

„,,„-. _. _ 1) Ar kādu tiesas sprie- Ja pec tiesību atdabu-
1) Uzvārds, vārds un tēva Dzim. dūmu notiesāts ar tie- sanas par jaunu īeskai-

Vards-
šanas sību zaudēšanu un iz- tīts akUvā kara dienesta,

|2) Karaspēka daļa un bij. gadSj slēgšanu no kara die- «^^"SJ -
, dienesta pakāpe. mēnesis bet ja ieskaitīts rezerve E
$ 3> Dzīves un piederības un 2) Ka,"k kad!zfvis vai zemessargos, tad uz- '-
: vieta P'eaenDas apliecību, uzradot ap- rādīt reģistrācijas grā- <uaiena' liecības Ka. mātas Ks. ~

15. pielikums instrukcijas 37. pantam.

SARAKSTS
kara apriņķa dezertieriem.

» Jvārds.vārdsuntēva Dzim- i) Kad dezertējis. Ja atrasts> tad uz kadu
^

(ļ, sānās —

\Vss\JH - ja, 'SS-STĶSt; **mm —* i
S 3) %ākā AT\v^ „„ un Par dezertesanu un uzrādot nosūtīšanas laiku. *>
X Piederības vieta. diena. gūstīšanu. «

16. pielikums instrukcijas 42. pantam.

PAGAIDU APLIECĪBA.

«, Kategorijas .Nb 31. -_

f«on v'PHectbas uzrādītājs 7. Siguldas kājnieku pulka kareivis Jānis Pētera d

&? dzimis 1901 gadā, atvaļināts no aktiva kaa dienesta un ieskaitīts

s
Plakām rīkojumam atvaļināto karavīru kategorijā.
Pecialitate kara dienestā: telefonists.

8- 16. decembrī.
. -Na 443{l v ) Durbes pagasta valdes priekšsēdētājs K ā r k 11 ņ s.

Darbvedis Bērziņš.
(Turpmāk vēl.)n

17. pielikums instrukcijas 62. pantam.
SARAKSTS

personām, kuras mobilizācijas gadījumā atsvabinātas no iesaukšanas
aktivā armijā.

Sastādījis kara apriņķa priekšnieks

SjS 1) Uzvārds, vārds un tēva Kādā iestādē_
£ g- vārds Dzimša- vai uzņēmuma Uz kadu Kad

g .S-'S 2) Dienesta pakāpe un ka- „-* oaA<- dlen ,flaiku atsva- izslēgts no pje _

2 §« tegorijasKa § '
^^

bināts no saraksta, uz-
.« « .§_ 3) Atvaļinatslīdzturpmākam menesls

nodarbojas iesaukšanas rādot zimes
« 5ĻG rīkojumam, rezervists vai un diena uzrādot no aktivā armijā iemeslus
S :5 -s zemessargs kada ,aika

18. pielikums instrukcijas 63. pantam.

SARAKSTS
personām, kuras mobilizācijas gadījumā atsvabinātas no iesaukšanas

aktivā armijā.
Sastādījuse

(Iestādes nosaukums.)

1) Uzvārds, vārds un tēva 2.2^ >«« «I? 'ģ.-* .ļJf-2.2
vārds Dzimša- "S.«-2 % ~^ 3SŠ§ a -| »^ S
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Šim numuram 6 lappuses



[ Tiesu sludinājumi
JEatvijas tiesu palāta,
uz tiesu iek. lik. 309. panta pamata,_ ar
šo dara zināmu, ka no Latvijas zvērin.
advokātu padomes zvērinātu advokātu
skaitā uzņemtais Ādolfs - Kārlis L a u k e
nodeva zvērināta advokāta svinīgo solī-
jumu Tiesu palātas departamentu kop-
sapulces 1924. gada 13. novembfa sēde
un uz šinī sēdē taisītā lēmuma pamata
ir ievests zvērinātu advokātu saraksta.

Rīgā, 13. novembrī 1924. g.
Tiesu pal. priekšsēd. A. Kviesis.

15155 Sekretārs O. Kasparsons.

r?igas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar 5o paziņo, ka 25. novembrī 1924g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēde
nolasīs 1924. g. 22. jūnijā mirušā Stalbes
pagastā, .Pētren" mājas īpašnieka at-
raitņa Pētera Mārtiņa dēla Liepiņa
testamentu.

Rīgā, 13. novembrī 1924. g. L. Ka 3030
Priekšsēd. v. D C i m m e r ma n s.

15149 Sekretārs A. Kalve.

Tigas apgabali 1. iec. tiesas
pristavs

paziņoka 3. decembrī 1924. g., pulkst.
11 rīta, Rīga,_ Kungu ielā Ks 7,
pārdos P. B u m a ņ a kustamo mantu,
sastāvošu no res'orana un kafejnīcas
iekārtas, un novērtētu par 70,400 rbļ.

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

Rīgā, 12. novembrī 1924. g.
15130 Tiesas pristavs Vildaus.

3ig.apgabali. 1 iec. tiesu prist.
paziņo, ka 2'. novembrī 1924. g., pulkst.
11 _ dienā, Rīgā, Lielā Jaunā ielā Ka 29,
pārdos Maksa Bļumentala ku-
stamo mantu, _ sastāvošu no drogu
precēmun novērtētu par Ls 7537,20.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

došanas dienā uz vietas.
Rīgā, 12. novembrī 1924. g.

15162 Tiesu pristavs Vildaus.

žīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
«si šo paziņo, ka 25 novembrī 1924. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1918. g. 1. oktobrī Rīgā mirušā
Kriša Pētera dēla T e t t e r a notarielo
testamentu.

Rīgā, 13. novembrī 1924. g. L. tfi 3938
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

15150 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
sr šo paziņo, ka 25. novembrī 1924._g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
olasļs 1922. g. 22. jūlijā miruša

Lielvārdes pagasta, „Kladžu* mājas
īp.išnieka Jāņa Andreja d. Kļaviņa
testamentu.

Rīgā, 1 l novembrī 1924. g. L.K? 3795
Priekšsēd. v. D. C i mm e r m a n s.

.:515i Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
ar šo paziņo, ka 17.noyembrī 1924. g.,
minētās nodaļas atklātā Uesas sēdē no-
lasīs 1919. g, 27. septembrī Rīgā, mir.
Kārļa Miķeļa dēla Skuja testamentu.

Rīgā, 7. novembrī 1924. g. L. Ka 3867
Priekšsēd. v D. Cimmermans.

15173 Sekretārs A. Kalve.

«Elgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 17. novembrī 1924. g

^minētās nodaļas atklātā tiesas sēde
attaisīs un nolasīs 1924. g. 17. februārī
mirušā Litenes pag. .JaunAuculu Ka 4"
mājas īpašnieka Kārļa Pētera d. K ē -
n i ņ a testamentu.

Rīgā, 12. novembiī 1924. g. L.Ka 3628

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
15174 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas a gabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civ. proc likumu 1958. p., ar
šo paziņo, ka 17. novembrī 1924. g,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē no-
lasīs 1920. g. 13. martā mirušā Vec-
Dubultos mājsaimnieka Jobana (Jāņa)
Georga Jāna d Eberta testamentu.

Rīgā, 12. novembri 1924. g. L. Ka 38 7
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

15175 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgaba ties. 4. civilnod.,
nz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
jinamu, ka tiesa 12. novembrī 1924. g.,
Elzas Emilijas Reiņa m. fon Grudzinski,
dzim. G u t m a n , prasības lietā pret
Teodoru Emilu Kārli Valentina dēlu fon
Grudzinski, par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta Rīgā, Domas draudzē, 1913. g.
3. jūnijā, starp Teodorj Emīlu Kārli fon
Grudzinski un Elzu Emiliju lon Grudzin-
ski, dzim. Gutman piešķirot prasītājai
prāvnieku dēlu Gregoru Valentīnu Ottiilo,
dzim. 1913. g 26. novembrī, audzinā-
šanai līdz viņa pilngadībai un piešķifot
prasītājai tiesību iestāties jaunā laulībā
pec šā sprieduma spēkā nākšanas dienas.

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

Rīgā, 13.nove nbrī I924.g. Ka 136259/866
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

15160 Sekretāra v. Stūre.

Kļūdas izlabojums.
.Valdības Vēstneša' šā gada 11. no-

vembra 257. numurā, ievietolā Rīgas
,-pgabaltiesas 1. iec. tiesas prisiava
sludinājumā par .Baltijas petroL un
ķimikal sab." kustamās mantas pārdo-

. sanu, ieviesusies kļūda: iespiests — ka
pārdošana notiks š g. 9. novembrī —
kas nepareizi; pareizi ir 19. novembrī
1*34 g-

R g*s apgaba tiesas 1. iecir<na
tiesas pristavs

paziņo, ka 2. decembrī 1924. g.,
palien 10 rītā, Kīgā, lielā Smilšu ielā
J* 24, pārdos Aleksandram Bert-
h o 1d a m kustamo mantu, sastāvošu no
stikla precēm un gultām un novērtētu
par 116.400 rbļ.

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

Rīgā, 14. novembrī '924. g.
15131 liesas ,risttvs Vildaus.

[ Clfu iestāžu sludinājumi. ]
Valsts bibliotēka

noturēs savā kanclejā, Pilslaukumā Ni 2,
š. g. 1. dec, pīkst. 12 d., jauktu izsoli
ar sekojošu š. g 4. decembrī, pulksten
12 dienā pēcizsoli valsts bibliotēkai
nederīgas vecas mantas, sastāvošas no
veca skārda, papira atlikumiem u. t. t.
pārdošanai. Rakstiski piedāvājumi un
lūgumi pielaist mutiskā sacensībā, no-
maksāti ar attiecīgo zīmognodokli līdz
ar Ls 10, — drošības naudas iesnie-
dzami līdz 25. nov. š. g., pulkst. 11 rītā
valsts bibliotēkas kanclejā, kur ari sa-
ņemami tuvāki paskaidrojumi. 15102

Valsts bibliotēka.

Rīgas apr priekšnieka palīgs 11. iec.
ašo atsauc savu sludinājumu, ievietotu
.Valdības Vēstnesī" Ka 116 no 23./V.
1924. g., Indriķa Jēkaba d. Vismaņa
pases un veks ļu nozaudēšanas lietā,
jo minētie dokumenti ir atrasti. 15073

Rīgas apriņķa priekšnieka palīgs II. iec.
ar šo izlabo savu sludinājumu .Val-
dības Vēstnesī" Ka 225, no 3. oktobfa
1924. gada, kānas Ka 11, Eduarda Jāņa
d Lapiņa pases nozaudēšanas lietā,
jo .Lapiņa' vietā vajagi būt
„Čapiņš". 15074

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Gerdas Valter
ārzemes pasi ar Ne 2629, izdotu
9
^

apriti 1924. g. Rīgā. 15104

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nederīgu Vācijas pilsones
Tatjanas Graedener, dzim._ 4. decembrī
1906. g. Liepājā, nozaudētu personas
apliecību Ns 1111, izdotu no vācu kon-
sulāta Liepājā. 15103

Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kafaklausības
apliecību Ns 4253, izdotu 11. augustā
1922. g. no Tukuma-Talsu kafa apr.
priekšn. kom. uz Friča Tālivalda Janča
Stegmaņa v?rdu. 15' 64

Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kafaklausības
apliecību ar Ka 9223, izdotu 15. jūlijā
1921. g. no Tukuma-Talsu kafa apr
priekšnieka uz Jēkaba Jēkaba dēla
Koch a vārdu. 15107

Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludini
par nederīgu nozaudēto kafaklausība;
apliecību ar Ns 19222, izdotu 21. jūnijā
1920. g. no Rtgas kafa apr. priekšn. uz
kafa 1 ika ierēdņa Hermaņa Jāņa dēla
Jaunzariņa vārdu. 151U9

Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudētu kafaklausības
apliecību Ni 39778, izdotu 26. august ?
1921. g. no Rīgas kffa a->r priekšn. uz
Eižena Aksela Kārļa d. Lūkas v. 15111

Bauskas apkārtnes savstarpējā
ugunsapdroš. biedrības valde

sasauc

liliīlifuljBlti
uz 16. novembri 924. g., pulksten 2
pec pusdienas, Bauskas latviešu krāj-
aizdevu kases telpās.

Ja minētā dienā nesanāktu vajadzīgais
biedru skaits, tad

otra un galīga sapulce
netiks 30. novembrī š. g., pulksten 2
pec pusd., turpat.

Dienas kārtība:
1) Jauna prēmiju tarifa noteikšana.

2) Biedrības pāriešana par biedri centrālā
savienībā.

3) Kustamās mantības apdrošināšana.
4) Dažādi jautājumi. 150s»7 Valde.

Trūcīgo slimo ebreju palīdzības
biedrības ,.Bikur-Choiein'

naudas loterejas izloze, atļauta no fin.
ministra 20. janvārī 1923. g., notiks

6. novembris, g, pulksten 9 no rīta,
biedrības telpas, Marijas ielā Ka 5, dz.3.
15076 Biedr. priekšn. Dr. R. V e r t s.

Ventspils pilsētas policijas II. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, iekšzemes pasi J* 10857,
izdotu_ no Ventspils apriņķa priekšnieka
uz Ka'ļa Kārļa d. Vērmaņa vārdu.

13740

Kuldīgas pagasta valde izsludina par

zudušu Latvijas iekšzemes pasi W #»?
izdotu no Liepājas prefektūras /* Ķ01:
1922 g. uz Annas Andreja m. Ge^S
dzim. Ablonskij vardu. _J£2
~]Preiļu pagasta valde izsludina p««;
de? giem sekošus nozaudētus dokumeut m

1) iekšzemes pasi Ka 413, izd°tu .n°s
pag. valdes 1920. g. 20. «fp tembn*
Boļeslava Antona d. P u n d u r a var»

2 i zirga pasi Ka 778, izdotu no sus p*
valdes 1920. g. uz Domin.ka P astot

vārdu, un 3) sadegušu iekšzemes P*

Ka 1139, izdotu no šīsp ig. valdes 1»£ s

2t. novembrī uz Jāņa Augusta d. u^
vardu. —"""

Krievu sabiedr. spalvu rūpn'^
kārtējā vispārēja sapulce

?Sn 3^ieni^>Seku i^

Ka 1, fabrikantu biedr. telpas.

Dienas kārtība:
1) Valdes pārskats par 192.1 g ](ļe,
2) Revīzijas komisijas z<ņpjuffls un

atsvabināš-m no alDi ldlD f5j.na utos.
3) Sabiedrības mantis parv-rtesan

4} Statūtu grozīšana.
5) Vēlēšanas. „t,,-oHribu u11
6 Priekšlikums likvidēt sab ednD

varbūtēja likvidācijas konusa

Iešana. „i0i,šiikumi- .
7) Varbūtēji akcionāru pneks««? itnl?

Akcijas jāpieteic vismaz 7 d en»
^

vispārējās sapulces valde, wg ? lļlSt
Grēcinieku ielā ^ 1. dz. 5a n0

^
10-11, vai nu tieši vai caur? * °

^Ja vispārēja sapulce pietjeķo ^
nāru skaita neie asana «i dje„as
vai nebūtu pJntiesiga atsevis* o( d,e,

«asa. otra vg|!|
kufa uzska ama par 1'™' xl&0
un -pilntiesīgu vis, aug ša V£g
dienas kārtības 1^)^ ,„,,»

n-atkarīgi no ieradušos akcio

Rigā, 1924. g. 14. novembr. Va(de
15099

Bruņošanas pārvalde
izsludina 17. decembrī 1924. gada rakstisku s censību uz:

I. 20tonn, auto bencina, II 1000 klgr zaļām ziepēm,
III. 1000 klgr. vazelīna un IV. 2000 klgr. lupatām,

pec pārvaldes techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks — 5 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu

franko pārvaldes noliktava, Rīga, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne
ar 40 sant.), iesūtāmi slēgtās aploksnes ar uzrakstu: ,Uz rakstisku sacencību
17. decembrī 192_4. _ g." pārvaldes apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ka 10 12,
dz. 16, līdz minēta datuma 'pulksten 10 no rīta. Turpat saņemami pārvaldes
techniskie un sacensības noteikumi, par augšminēto priekšmetu piegādāšanu.

Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kasē jāiemaksā drošības nauda 10'/" no
piedāvājuma sumas, kufa var but ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmēs, vai
Latvijas bankas garantija.

^ 3
Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros. 15165

Kora ministrijas kora bānnleclbas pārunltte
izsludina 17. novembrī š. g., pulksten 10 dienā,

mutisku un rakstisku izsoli
asenizācijas daibu izvešanaļ karaspēka daļām ieņemtas ēkās Arsenālā (v. Nometņu
laukuma Ka 84a), Techniskas kazarmes (Slokas ielā,», Bolderajā, Daugavgrīvā un

Mangaļsala.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar

uzrakstu: .Asenizācijas izsole 17. novembrī*, kā ari rakstiski lūgumi dēļ pielai-
šanas pie mutiskas izsoles, līdz ar drošības naudu Ls 100 apmērā, iesniedzami
administratīvā daļa līdz izsoles dienai pulksten 10. Viens un tas pats dalībnieks
var piedalīties tikai viena no izsoles veidiem. Izsole notiks administratīvā daļā
Citadele }& 24. Turpat var uzņēmēji iepazīties ar noteikumiem par asenizācijas
darbu izvešanu katru dienu no pīkst. 9—15. Izsole būs galīga. 1 14559

Kjūdas izlabojumi.
Surfni<;6u virsmežniecības torgu sludinājumā iespiestā

.Valdības Vēstnesī" š.g. t& 256. ' H

2 ===== ===
m'H
%6 Kādā grafa Izlabojums

{-. aj
' >

8 Izcirtuma tīrīšana ,7* vietā lasīt ,9*
9 Numurētu koku gabals ,0* vietā lasīt ,7"

15096 Burtnieku virsmežn eciba.

Slotas virsmežniecība .
pārdos torgos 15. decembrī 1924, g. pulkstens 12 dienā Slotas

virsmežniecības kanclejā

augošu mežu.
Pārdos Drošības ====*s*a Pardos No- nauda

c vēr~ rs
>| Novads, apgaita un kv. X°.}& Cirsm. g Plāt. tg:ums|>(^ ^J Piezīmes

gads 2 hekt . Ls ffe * §
f- ~2

Z iec- mežniecībā:
1 Zasaz nov., apg. Ka 9, Kūsulajā 1922-23 1 0,94 140 10 7
2 Tāoat » 4 3,06 380 27 19
3 ; (retaine) . . . ' . 1 2,55 350 25 18

3- iec- iwiežmec«»« :
4 Asares nov., apg. Ka 67, kv. Ka 7, Jjaunsaimn. Ka 1 — 3 2,8 1670 117 — Atd. Ka 3 nav cērtam mm,egles Ka 31,35,34'J*
5 Tāpat - 1 2,1 340 24 - Atd. Ka 1 atstāj ™

WKa3-21;23-26= 23ta
6 , , - 4 1,4 1800 126 - Atd. Ka 4 atstājamas Z

Ka 39, 41-46, 49-5
7 - 5 1,3 1700 119 - Atd. Ka 5-atstāļm kokiar Ka 47, 48 '
8 . — 6 1,1 1550 109 —
9 ' ' ' . — 7 0,8 1000 70 —

10 . . — 8 0,5 870 61 —
11 ļ — 9 0,4 460 32 —
12 Asares "nov., apg. Ka 19, kv. 79, jaunsaimn. Ka 45 — 1 0,68 1160 81 —
13 Tāpat - 2 0,74 1060 74 -
14 — 3 0,74 1250 88 —
15

' * — 4 0,74 1020 71 —
16 '. '.. '? — 5 0,75 1100 77 —
17 " ' . . . . . — 6 0,48 670 47 —
18 " ' "' .? . — 7 0,74 740 52 —
19 ? . , — 8 0,62 950 67 —
20 I ' — 9 0,59 680 48 —
21 , — 10 0,29 420 30 —

22 Susejas nov., apg. N«. 28, kvart. Ka 63 1922 1 1,27 1030 72 64
23 „ » 2 1,17 1110 78 59
24 ' , 3 1,16 870 61 58
25 .

'
. '. » 4 1,19 1050 74 60

26 , 5 1,42 10U0 70 71

Torgi mutiski. Torgos pielaidīs personas, kufas iemaksās torgu komisijai 10°/o drošības naudas no novērtējuma
sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolitās sumas.

Drošības naudu izcirtumu tīrīšanai un apmežošanai, augša uzradītos apmēros pircējiem jāiemaksā ciršanas
biļeti izņemot.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas uz torgiem un nolemtas pārdošanai torgu vienības noņemt no tor-
giem pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā c. Līvāniem.
i509i Slotas virsmežniecība.

Vidzemes savstarplgā kredītbiedrība
uzaicina savus biedrus uz

kārtēju pilnu sapulci
pirmdien, 1. decembrii. gM pulkst. 7 vakarā, kredītbiedrības telpās.

Dienas kārtība: 1) Budžets 1925. gadam.
2) Revidentu vēlēšana.
3) 1 direktora velēšana.

Piezīme: Ja 1. decembrī š. g. nesanāktu statūtu § 33. noteiktais biedru skaits, tad sasauks

otru pilnu sapulci,
ar to pašu dienas kārtību, pirmdien, 22. decembri š.g., un tā būs spriestspējīga, neskatot uz sanākušo

biedru skaitu. 15098 Valde
^



Saistoši noteikumi par obligatorisku pievieno-
šanos Rīgas pilsētas sistemātiskās kanalizācijas

tiklam.

Noteikumi pieņemti pilsētas domes 1924. g. 16. oktob fa sēdē unapstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta š s3. novemb fa rakstu Ka 108345. '

1. §. Pilsētas izbūvētās sistemātiskās kanalizācijas tīklam katru
.adu obligatonski jāpievieno zināms skaits gruntsgabalu, saskaņā

\ Šo noteikumu 2., 4.,5., 6. un 7. pantiem.
2. §. _ 1925. gadā sistemātiskai kanalizācijai jāpievieno visi

Ed* šim vel nepieslegtie gruntsgabali sekošās vietās: Svērtuves
„„Kaļķu ielā, Brīvības bulvāra, Grēcinieku un Audēju ielā, Šķūņu,
Tirgoņu un 1. Smilšu ielā, Jēkaba un Valdemāra ielā līdz Eliza-
betes ielai, 1. Peldu un Kungu ielā, Basteja, Aspazijas, Raiņa un
Kalpaka bulvāros, 1. Pils, Marstaļu, Merķeļa un Kr. Barona ielā
lidz Elizabetes ielai un_ visās ielās starp pilsētas kanālu, Marijas
aD Elizabetes ielu, ieslēdzot pēdējo no Eksporta ielas līdz Rlgas-
Daugavpils dzelzsceļa joslai.

Piezīme. Gruntsgabalu īpašniekiem atļauts pagaidām pie-
vienot ari tikai namu ateju bedres,' atliekot uz vēlāku
laiku ūdens klozetu ierīkošanu (sk. 7. §).

3. §. Šo noteikumu 2. pantā minēto gruntsgabalu pievie-
nošanas darbi galīgi jānobeidz līdz 1925. gada 1. novembrim.

Piezīme. Izņēmumi pielaižami tikai ar pilsētas valdes at-
ļauju katra atsevišķā gadījumā.

4. §. 1926. gadā jāpievieno pilsētas sistemātiskās kanalizācijas
tīklam tālākā daļa gruntsgabalu artādu aprēķinu, lai līdz 1935. gada
beigām būtu pievienoti visi apbūvētie gruntsgabali, kuri atrodas
jau tagad ierīkotās, kā ari līdz 1930. g. beigām izbūvējamās siste-
mātiskās kanalizācijas tīkla rajona, pie kam no 1926. gada pievie-
nojumiem vismaz x/4 tai paša gadā jāierīko ūdens klozeti (sk. 10. §).

5. §. 1927. gadā sistemātiskās kanalizācijas tīklam jāpievieno
gruntsgabali ar tādu pašu aprēķinu, kā minēts šo noteikumu
4, pantā, pie kam no 1927. g. pievienojamiem gruntsgabaliem
vismaz V3 tai Pašā gadā jāierīko ūdensklozeti.

6. §. 1928., 1929. un 1930. gadā pilsētas sistemātiskās ka-
nalizācijas tīklam jāpievieno gruntsgabali ar tādu pašu aprēķinu,
kā minēts šo noteikumu 4. pantā, pie kam minēto gadu pievie-
nojumiem vismaz pusei pieslēgšanās gadā jāierīko ūdensklozeti.

7. §. 1931., 1932., 1933., 1934. un 1935. gadā pilsētas siste-
mātiskās kanalizācijas tīklam jāpievieno gruntsgabali ar tādu pašu
aprēķinu, kā minēts šo noteikumu 4. pantā, pie kam visiem no
jauna pieslēdzamiem gruntsgabaliem pievienošanās gadā jāierīko
ūdensklozeti, bet agrākos gados pievienotās ateju bedres jāiznicina
lidz 31. decembrim 1935. gadā, ierīkojot ūdensklozetus, saskaņā
ar attiecīgiem pilsētas būvnoteikumiem.

8. §. Obligatoriski pievienojamos gruntsgabalus, kā ari tos,
kuros jāierīko ūdens klozeti, nozīmē pilsētas būvnodaļa kopā ar
finansu un veselības nodaļu.

9. §. Ja darbi par gruntsgabalu pievienošanu pilsētas si-
stemātiskās kanalizācijas tīklam netiktu izvesti pilsētas būvnodaļas
noteiktā laikā, tad pieslēgšanas vadus ielas robežās ierīko pilsēta
pēc sava ieskata uz gruntsgabala īpašnieka rēķina.

10. §. Rakstiskus paziņojumus par sistemātiskai kanalizācijai
pieslēdzamiem gruntsgabaliem pilsētas būvnodaļa piesūta grunts-
gabalu īpašniekiem ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 1. novembrim.
Paziņojums par 1925. gadā pieslēdzamiem gruntsgabaliem piesūtāms
gruntsgabalu īpašniekiem tūlīt pēc šo noteikumu spēkā nākšanas.

11. §. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā divu nedēļu
aikā pēc izsludināšanas «Valdības Vēstnesī".

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
15041 i Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Alūksnes virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 15. decembrī 1924. gadā, Alūksnē, Alūksnes pag.

valdes telpās, sekošas mežu vienības:
3 _
£ Pārdos Iemāks, drošības
M % Mežniecības un novada nosaukums, apgaitu, Pēc M _ No" naudas latos

g,2 kvartālu un atdalu KaKa < P.la«- B" vērtējums Cirtumu Mežu Piezīmes
£? bas iz- apmežo-
H ha gab. latos tīrīšanai šanai

I. Daun-Laicenes mežniecība.
Jaun-Laicines novadā:

1 Apg. Nr. 6, kv. Nr. 114, cirsma 1922./24. g. sēklas koki . — 38 319 16 16
2 . 7, „ " 98, jauns. Nr. 3, cirsma 1923. g. atd. I 1,13 — 1428 72 —
3 7, 98, 3, . „.2 1,22 - 538 27 -
4 » 8, » 11 , . 48, 1922. g. — — 16 87 5 —
5 8, » 11, „ 48, , 1924. g. atd. 1 0,86 — 650 33 —
6 8, 11,. , 48, „ „ 2 2,45 — 1660 83 —
7 8, 11, „ 48, . . 3 2,07 — 1556 78 —
8 8, 18, , 37, „ . „ „ 1 0,79 — 626 32 —
9 8, . 18, . 37, . „ . 2 0,51 — 425 21 4-

10 „ 8, . 64, , 22, , „ „ 1 — 245 306 16 —
11 8, 64, ,22 2 — 341 407 21 —
12 „ 8, „ 64, , 22, . „ 3 — 629 542 27 —
13 8, 64, , 22, , , 4 — 451 297 15 —
14 8, 64, „ 22 5 — 270 247 13 —
15 „ 8, „ 64, , 22, „ „ . 6 — 419 426 22 —
16 „ 8, „ 64, , 22, , „ „ 7 0,48 — 275 14 —
17 . 8, „ 64, „ 22 8 0,45 — 200 10 —
18 ,, 8, . 64, , 22, „ , „ 9 0,70 — 441 22 —
19 . 8, „ , 64, , 22, , . 10 0,17 — 28 2
20 ,'i 8, 64, „ 22, , ,11 0,34 — 213 11 —
21 . 8, „ 64, i ? '22,- . , 12 0,54 — 321 16 —
22 , . 8, . 64, , 22. , ,13 0,92 — 511 26
23 » 8, 64, „ 22, . ,14 0,71 — 273 14 —

? Opes novadā:
24 Apg. Nr. 1, kv. Nr. 1, jauns. Nr. 17, cirsma 1924. g. atd 11 — 147 155 8 —
25 . 1,' „ 1, . 17, , , ,1 0,06 — 54 3 —
26 . ', 1, 17, „ . 2 . 0,18 — 97 5 —
27 „ 1, „ 1, . 17, „ ? „ „ 3 0,27 — 111 6 — '
28 „ 1, . 1, 17, , ,' . . 4 0,30 — 161 8 —
29 . 1, 1, „ 17, „ „ 5 0,39 — 106 '6 —
30 , 1, , 1, 17, „ , ,6 0,41 — 204 10 —
31 , 1, , 1, , ? .17, „ , .7 0,46 — 228 12
32 „ 1, . ,1, . , 17, „ „- . 8 0,48 — 290 15
33 „ 1, , 1, 17, „ , 9 0,40 — 288 15
34 .1, . 1, 17, , , ,10 0.72 — 391 20 —
35 . 1, , 2, , 17, , ," .. l 0,17 — 108 6
36 , 1, , 2, , 17, , . 2 0,21 131 7 —
37 . 1, , 5, Opes kalna drauces kaps. v. _ . — 1820 1477 74
38 Jaun-Laiceries nov., apg Nr. _4, kv. Nr. 57, Sekvestrēto zā-

ģētavas šķūnis un sarga būdu noplēšanai —' — 170 9 —

II. Ziemera mežniecība.
Vec-Laicenes novadā: »

39 Apg. Nr. 1?, kv. Nr. 10, jauns. Nr. 46, cirsma 1924. g. atd. 8 — 520 1353 68 68
40 . 12, 10, , 46, . 9 0,57 - 97 5 5
41 „ 1?, , 10, 46, „ „ 10 0,96 - 173 9 9

Māriņkalna novadā: , ļ
42 Apg. Nr. 18, jauns. Nr. 24, cirsma 1924. g. atd. 1 . , . . °.89 — 287 15
43 18, . . 24, , , , 2 . . . 0,39 - 149 8 -
44 18, 6, . , , 1 . . ~- 95 411 21 — ZemNa 1-95
45 . 18, ' . 6, , , 1 . . - 53 144 7 - 96-148
46 18, 6 „ , . 1 . . — 74, 114 6 . 149-222
47 18, 6, , , 1 . . - 74 121 6 , 223-296
48 , 18, „ 6, „ , „ 1 .'..'- 74 132 7 - „ 297-370
49 „ 18 , 6, . 1 . . - 74 92 5 „ 371-444
50 . 1?, . 6, , , . 1 ... ~ 74 124 6 - , 445-518
51 18 „ 6 „ , . -? 1 ." . - . - 74 105 5 - , 519-592
52 18 6 1 .. — 74 121 6 — 593-666
53 [ 18, I 6, , .

'
. 1. . - 74 131 7 - I ? . 667-740

54 18, „ 6 1 . . - 74 153 8 741-814
«18 6 1 . 74 159 8 — 815-888
Sfi 18' 6', " " 1 - 74 174 9 - 889-962
57 " 8 6 ' " 1 . - 74 167 9 . 963-1036
58 " ls ' 6 " 1

' — 74 138 7 — ,1037-1110
59 I . 18' '

. 6! \ I Ii.. " , 39 88
^

— .1111-1149
60 , 17, torfu šķ.iņa 14 jumta tāfeles .... 2

Šlukuma novads:

61 Apg. Nr. 18, torfu šķūņa 22 jumta tāfeles ^ *

III. Alsviķa mežniecība.
Iepriekšējos torgos nepārdotas vienības.

Alsviķa novadā:

62 Apg Nr. 2t, jauns. Nr. 7, cirsma 1923. g. atd. 1 . . jļ.20 - 990 50

63 . 24. Medņa purvs Nr. 1, cirsma 1924. g. . 0,2» - *» 20

64 . 24, jaunsaimn. Nr. 7, cirsma 1923. g. atd, 2 M° - 1504 /& -

65 . 25, kv. Nr. 12 cirsma 1924. g. atd,
ļ

. . 0,37
^

- 930 47

67 : S: : iK : : : J::: 2°-7( f - g 427 427 ,„,,P,
™ * " 25, . 35, . .

2 ? 1,40 - 235 12 12 l Sēk '-

7n " f< " 60 " 1921 e 1 '
°>48° 24 24

70 „ 2o, » ou, . i»^i. g, „ i . „ „ o o
71 . 27, , 84, , 1924. g. , ļ . . 0,3 53 6 3

vo 07 84 2 u, d' — D 672 . 27, , »4, . . , * Q41 _ 83 4 4
27, . 84, , 3 _ H91 75 y5

ļ\ . 27. ? |5. . . 1. ? ?
024 _ 43 2 2 '

75 . 27, . Jg, . . " f ? ' 0,08 - 111 6
76 . 27, , 86, . . . 032 ļ _ 3i5 16
77 27, . 87, . , . 1 . _ 433 22 _
78 . 27, . 87, . , . 2 . . . Q _ u3 7

: : : 8 : i : i : jg i - »j 64 =
1 : 27, . 89, , , . la . lb 023 n 4 _

82 . - 27, . m . . - 2a, ix> _ 3g2 ,_
83 . 27, . . 92, , . . 1 ? Q 25 _ 254 13
84 . V. . 92. . . 2 g _ 642 32
85 . 27, . 93, . . . 1 0

'_
80 4

_
86 . 27, . 93, . . , 2 . ? .

03 _ 8,0 41 _
87 . 27, . 94, . , . 1 037 _ 54? 28
88 - 27, , 94, . , . 2. . - 026 | _ 4g7 25 —
89 27, . 95, . . . 1 ? ?

0i30 _ 543 27 -
90 27, . 95, . . . I . .025 , __ 41Q 2\ -
91 , 2 , . 96, . . . ļ ? 007 , _ 105 5 _.
92 27, . 96, , . . /.. .-

v 33 _ ^2 22
93 27, . 97, , , . 1 . _ 353
94 27, . 97. , , . 2 .

IV. kolbersa mežniecība.
Lazberga novadā:

95 APg. N, 33, kv. Nr 9 cirsma 1924. g a.d.
ļ

. . . - - 185 171 9 9 Zem »£85

96 . 33, . - , - " ļ ; ' - 111 175 9 9 408-518
97 «?- ?

* " ' 1 ' - 148 189 10 10 . 519-666
99 : i. :. \T : := d ,S1 £ i ? MMM

Saldus virsmežniecība
Dārdos mutiskos torsos

\\

'? decembrī š. g., pulksten 12 dienā, Saldū, Saldus pilsētas valdes telpas,

augošu mežu:
Pēc platības no I. iec. mežniecības Jēriņu, Zvirbuļu Il,_ Zvirbuļu I un Stūrmaņa
3PS-. no II. iec mežniecības Strīķa, Vālodzes, Franča, Karšas, Strautiņa, Dekšnieka
f Plankas apg., no III. iec. mežniecības Muižciema. Aku, Buņika, Lauces, Lūka,
«ļ'ttiaņa un Renču apg., un no IV. iec. mežniecības Perēja apg., pavisam 184 vie-
nibas , kopplatībā 224,433 ha, novērtēts par Ls 46,064.—; pec c e 1 mu skaita
ļļ° iec. mežniecības Zvirbuļu II un Jēriņa apg. 2632 numurētus kokus, iedalītus
" vienībās un novērtētus par Ls 2418— _
, Torgos pielaidis un piedāvājumus atzīs no personām kuras iemaksas torgu
«ooisijai l0»/o drošības naudas no vērtētās sumas, kura pēc nosolisanas japa-
Pilaina līdz 10°,'o no nosolītās sumas. , _.

. , Cirtumu tīrīšanas un izcirtumu apmežošanas drošības naudas iemaksājamas
pie ciršanas biļetes izņemšanas. _. _
. Saldus virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas uz torgiem un pa do-
""ai nolemtās torgu vienības noņemt no torgiem pec saviem ieskatiem

Tuvākas ziņas Saldus virsmežniecības kanclejā, Upesmuiža, caur Saldu un
ezs apskatāms uz vietas pie attiecīgiem mežsargiem.

'«95 Saldus virsmežniecība

Bruņošonas mmm Izsludina rakstiska sacensība
'*; decembrī 1924. gadā uz sekošu priekšmetu piegādāšanu pēc pārvaldes
"likumiem :
m.. 'Darba rīkiem un materiāliem, pēc pārvaldes paraugiem: rokas urbj-
™«inas - io gab.; spiralurbjus parasta tērauda cilindriskos no 1-10 m/m -

L ab -'- gaida laktas 6-8 kg - 10 gab; dažādas skrūvspīles — 36 gab.,
»*eciies--24gab met. zāfi - 500 |ab.; daž. vīles - 776 gab ; vitgnežus-
>Maž Vniebes - 48 gab.; cirķeļus ar atsperi 8" -24 . gab.; bidmerus -

4f'ārtaustus - 24 gab.; iekštaustus - 24 gab.; lodejamas lampas a

ff'n~ 12 §ab.; šmirģeldrēb NsN° 00, 0, 1 un 2 - 1000 gab.; smilšu papu.

JjU 1 un2 _1 soo'lab.. (ērauda drktf 1 m/m - 24 kg; atsperu tēraudu -

^ (Pec pārvaldes techniskiem noteikumiem). _ . fPPhni«lriem
,lūl(,, ., "Ugunsdsēšamiem aparātiem lidmašinām, pec p rvaldes technisk.em

^-kūmiem - 40 gab.
P'egSd āša n as laik s - 8 nedēļas skaitot no P""^^*^-?^

'«ako n 'edāvā
'' uzraVstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu

«r S" Pf^es noliktavā, Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu ^'mognodok (katraMoksne

15 d
0

pn
San

^. iesniedzami slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: Uz rakst sku sacens bu

<b lfi ™
H
bri 1924- S-" Pagaldes apgādības daļā. Rīga, VM

^^±ZvS-n,et, 'dz minētā datuma plk. 10 no rīta. Turpat saņemam. Pļ§f ™ *
1a'bVra;aksti ar dimenzijām techniskie un sacensības noteikumi, ka ar. apskatam,

riku paraugi

Piedāvā20' Piedāvājumu, pā. valdes kasē jāiemaksā drojSibas «mļ*"^ ™

««aSi!^™. ^ var'būt ari Latvijasigme-.bjmta.Jg-J*^



ļ S Pārdos Iemaus, drošības

va Mežniecības un novada nosaukums, apgaitu, Pēc M
naudas

>| , . . .. . -. plātī- Num. vērtējums Cirtumu. Mežu P'«imes
= fc kvartālu un atdalu MN* 'kok> jz, apmefo.

^2 lla .. !<ab. latos tīrīšanai šanai

Alsviķu novadā:
v 101 Apg. Nr. 35, jaunsaimn. Nr. 4, cirsma 1924. g. —11 98 5

102 .36, .. 21. „ atd. 1 0,36 648 33
103 ,. 36, ,. 24, „ „ 1 . 3,80 1498 . 75

Alsviķu novadā (Buliņa):
104 Apg. Nr. 36, jaunsaimn. Nr. 25, cirsma 1924. g, ... . — 30 409 21 i —
105 . ' 36, „ 32 , „ . . — 28 512 26

Alsviķu novadā (Tūjas):
106 Apg. Nr. 35, jaunsaimn. Nr. 10, cirsma 1924.g. atd. 1 0,80 726 36
107 „ 35. , 12, . „ 1 . 0,30 109 6
108 „ 35, 12, „ „ 2 0,38 145 7
109 .? 35, „ 12, , „ S. 1,22. — 1202 60
110 , 35. , 25, . „ 1 . 0,72 608 31
111 „ 35, „ 25, „ „ 3. 0,77 371 19
112 „ 35, . 6, . ,3 0,14 98 5
113 . 35. , 6, , . 4 . . 1,37 i 644 32

Tūjas novadā:
114 Apg. Nr. 35, jaunsaimn. Nr. 1, cirsma 1924 g. atd. 1 5,40 i 1937 97
115 „ 35, „ 6, „ . „ 1 0,33 | 357 18

Buliņa novadā:
116 Apg. Nr. 36, jaunsaimn. Nr. 6, cirsma 1924. g. atd. 1 . 0,40 293 15
117 ,36, „ 23, „ „ „ 1 . 5,27 1670 84

Kolberga novadā:
118 Apg. Nr. 32, jaunsaimn. Nr. 27, cirsma 1921. g. atd. 1 0,32 32 2
119 „ 32, „ 27, 2 0,22 , 159 8

' < Nav ceri. li)
120 , 32, „ 27 3 ? 1,42 , 412 21 - ļ pjfksev '

121 ,32 , . 19, „ — i 111 81 '4 — Zem Ks 52-162
122 „ 32, 19, „ . . — 111 136 7 , 163-273
123 ., 32, , 19, „. "... 74 134 7 „ 274-347
124 „ 32, .. 19, ... . . - 74 170 9 „ 348-421
125 . 32, .. 19, „ . . — i 111 135 7 — „ 422-532
126 „ 32, 19, „ . . — 148 137 7 . 533-680
127 „ 32, . 19, „ 222 144 7 „ 681-902
128 „ 32, „ 19, „ „ . . . 222 128 7 ,903-1124
129 , 32, „ 19, , „ . — 222 145 7 ? — ,1125-1346
130 „ 32, 19, „ — 222 131 7 ' — ,1347-1568
131 „ 32. „ 19, — 222 131 7 „ 1569-1790
132 „ 32, „ , 19, . . . - 222 124 6 ' _ ' ,,1791-2012
133 „ 32, „ 19, — 215 178 9 — ,2013-2227
134 . 4, jaunsaimn. Nr. 24F. grants kalns, cirsma 1922. g. — 291 1098 55

Iepriekšējos torgos nepārdotas vienības.

Nikolskas novadā:
135 Apg. Nr. 32, jaunsaimn Nr. 35, cirsma 1924. g. atd. 2 0 30 184 9
136 „' 32, . 35, „ „ 3 0 ,37 272 14 —
137 . 32, „ 35, ,. . 4 0,27 203 !() ? _
138 , 32, „ 35 , „ „ 5 0,23 . 175 9
139 , 32, „ 33, . ., 1 0,24 148 8 —
140 , 32, i 33, , „ 2 0,29 191 10 -
141 , 32, , 33, „ „ 3 0,32 — 373 19
142 ; 32 , , 33, „ , 4 0,38 244 12
143 „ 32, . 33, , „ 5 0,38 ' 225 11
144 „ 32 , , 33, . „ 6 . 0,47 — 261 J3 r

Kolberga novads:
145 Apg. Nr. 32, jaunsaimn Nr. 19, cirsma 1924. g. . _ 51 740

Nikolskas novadā:
146 Apg. Nr. 32, jaunsaimn. Nr. 34, cirsma 1924. g. ' . — 51 928 47 —
147 , 32, , 29, » ...:.. ? — 66 985 50 —
148 , 32. , 32 , „ . . _ 35 505 ' 26 —
149 ."_ .- . 32, „ 33, , ..... — 15 271 14 . --

Kolberga novadā:
150 Apg. Nr. 32, jauns. Nr. 16, Sūpenes birzē, cirsma 1924. g. — 16 383 20
151 , 32, , 16, ' „ „ „- — 10 230 12
152 , 32, „ 16, , „-.„ - _ 10 187 ]() —
153 , 32, 16, „ — 10 191 10
154 , 32, „ 16, , „ ". „ _ 10 177 9
155 , 32, „ 16, - „ „ 10 195 ' 10
156 „ 32, . . 16, ,. „ „ ,10 215 11 —
157 . 32, „ 16, , , , 10 184 9
158 , 32, , 16, „ ,i , 10 192 10 —159 i 32, „ 16, „ „ „ 10 220 n
160 , 32, 16, _ 10 171 9 -
161 . 32, „ 16, „ _ 10 " 185 10 —
162 . 32, „ 16, „ _ 10 164 8
163 , 32, „ 16, „ _ 10 149 8
164 , 32, . 16, „ „ . _ 10 177 9
185 ,? 32, „ 16, , , ,. ' — 10 .205 11 —

II. Ziemera mežniecība.

Iepriekšējos torgos nepārdotas vienības.

Jaun-l.azberga novadā:
166 Apg. Nr. 19, Augitres purva Apšu sala, cirsma 1924 g. atd 1 — 251 500 25 25
167 . 19, kv. Nr. i, cirsma ižnum. sēklas koki 201 1041 52 52
168 „ 19, Kazlēna gab, cirsma 1924. g. atd. 1 . 2135 1738 87

V. Beijas mežniecība.

Iepriekšējos torgos nepārdotas vienības.

Vizikuma novadā :
169 Apg. Nr 42, kv. Nr. 17, cirsma 1922. g. Nr 26, atd. 36 1 1252 63 63
170 . 42, 17, „ 27, „ 39 1,8 - 1061 53 53
17i , 42, „ 11, , , 23, ,. 32. 1 - 815 41 41
172 „ 42, .. 11, ,. , 23, „ 33. 1,63 - 1370 69 69
173 . 41, „ 25/26, . 1921. g. Nr. 47, „ 62 0,8 557 28 28

Jurensķu novads:
174 Apg. Nr. 38. kv. Nr. 58, cirsma 1922. g. Nr. 65, atd. 89 2,715 i — 121 6 6

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā un tiks pārtraukta pīkst. 8 vakarā. Minētā dienā nepārdoto vienība pārdošana
turpināsies s. g. 16. decembrī 110 pulkstens 10 rīta.

Drošības naudas torgu komisija pieņems sākot no pīkst. 10 rītā, pie kam torgos pielaidīs un piedāvājumus atzīs no
personām, kuras torgu komisijai iemaksas 10°/o drošības naudas no vērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina lidz
10" n no nosolītas zumas.

Virsmežniecība patur sev tiesiba izsludinātās uz torgiem un nolemtas pārdošanai torgu vienības noņemt no torgiem
pēc .saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
Alsviķos, 10. novembrī 1924, gadā. Nr. 1093.

14900 Alūksnes virsmežniecība.

Vecsalaces virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 1924. gada 16. decemh
Salacgrīvā, Sveiciema saviesīgas biedrības t I

augožu mežu, sadalītu sekošās pieniMs: H
w

ļ Pārdos -3 l)n,
~^

ļ 7

ģ Mežniecība, novads, apgaita, _ _ ,3 ——i_

I
kvartāls un atdala pĒ,.ļ celmu 1 ]k"^ kult. #

o '" ha skaita|''"šan.„j,""""? |,00

I. iec. mežniecība. km

Vecsalaces novadā: f: ?
1 Muižas Ms 1 apg. kv. 212 atd. 1 . . 0,30 - 427 21 ?>?

'

2 Turpat atd. 2 0,30 - 391 ? 19/__ f
3 , . 3 0,30 - 389 9- &?
4 , „ 4 0,30 - 415 20.-: ' 122.
5 , „ 5 0,30 _ 385 19.- 9 L
6 , ,6 . . . 0,30 - 370 18.- '

a7 „ ,.7 0,30 -? 418 20.- 2 \?
8 ., 8 . . . . 0,30 - 375 18- "-'? »lk
9 , „ 9- 0,30 - 471 23!-9'(:0- . .• ? 0,30 406 20.- ' Lik

II „ ' , 1 0,41 - 510 25.- 25» Iii
12 . „ 2 0,41 - 584 29.- ' ilej '
13 , - „ 3 . - .... 0,81 - 1098 54.-T,
14 Plūmes N° 9. apg. kv 139 — 46 115 5- 5 «
15 Turpat kv. 140 ... . .... — 30 55 2 - 97
16 „ „ 153 ' . . . . 62 87 4.- 435
17 „ , 154 ../ .. - 57 68 3.- 34 ' n
18 Fabrikas M» 6 apg. kv. 11T . — - 41 76 3- 380
19 Turpat — 21 30 ._ 1511

20 Skūnmežā N° 2 kv. 193 . 71 189 9.- 945
21 Turpat kv. 199 . — 32 " 89 4.445
22 Muižas N? 1 apg. kv. 213 . — 50 197 9.- 985
23 Turpat kv. 207 5 23 ].- 115
24 , 212 . . - 17' 39 1- 1%
25 Lotkina JMs 7 kv..27/28 . . - 430 356 .17.- -

Oli
II. iec. mežniecība. i>ņ

,_ .„ ,_ I ' i&I.aniumiizas novada ;
26 Lānumuižas Ns 10 stpg. kv. 3 atd 1 1,06 — 507 25.- 25.3,1 i
27 Turpat kv. 6 atd. 1 . . . . 1,35 — 951 47.- 47.55 '"'

Sveicieirra novadā: fjel
28 Kilzumu N° 12 apg. kv. 2 atd 1 . . 0,22 — 27 ]'.- 1.3i
29 Turpat atd. 2 . ... ' . . 0,22 — 94 4.- 4.70
30 „ ,.3 ? 0,22 — 100 5.- 5.-
31 „ „ 4 0,22 — 83 4.- 4.15
32 „ 5 . . 0,22 - 138 6.- ii.w
33 „ . „ 6 . . . . ?? -. 0,22 — 108 5.- 5.41)
34 „ 7 . . 0,22 57 2.- 2.85
35 ,. 8 0,22 - 23 1- 1,15
36 .. .. 9 . .'-... '? 0,22 — 39 !.- 1.95
37 ? „ ,. 10 0,22 — 14 -.70
38 ..11 0,20 — ' 20 1.- 1.-
39 ? „ . 12 0,30 59 2.- 295
40 „ kv. 13 atd. 1 . 0,69 — 1 724 36.- 36.20;
41 Avotkalna N° 14 apg. kv. 21 atd 1 . 0,61 — 128 6.- 6.40 i
42 Turpat atd. 2 . . 0,52 - 107 5.- 5.35
43 „ „ 3 . . . 0,55 — 111 5.- 5.55 ļ

Vecsalaces novadā:
44 l.agas'a Ni> 16 apg. kv. 242 atd. 1 0.22 — 111 5.- 5.55
45 Turpat atd. 2 . . . 0,22 — 37 1- 12 ~
46 „ „ 3 .. - .. '. . 0,22 ' - 21 1- 3-05
47 ; 4 .. . . 0,22 ! - 18 -90 -
48 „ 5 . . . 0,23 ļ — 73 3.- 3.65
49 .. .. 6 . 0,23 ! 125 6.- 6.25
50 „ „ 7 0,23 ! - 145 7- lf ?
51 ,. . 8 . . . 0,23 - 163 8.- &» ,
52 . „ 9 . . . . . . 0,23 , 138 6.- 6, «
53 „ „ 10 0.23 - 90 4.- 4.5 S
51 . „ 11 . . . . 0,27 - 102 5.- 5. ;
55 Mežgaila N° 17 apg. kv. 158 atd. 1 0,65 — 1373 68- b»-..
56 Turpat atd. 2 ' , 0 69 - 1380 69.- 69.-
57 ., ,. 3- . . . . 1 10 ; - 1947 9/.- 9'
58 . . 4 . . ... 064 j - 1016 50.- 5a
59 . kv. 239 atd. 1 ... . 0,65 ' 1693 84.- 84
60 „ 239 , 2 . 0,65 - 1590 79.- 79.»

61 , 239 „ 3 . 0,62 - 817 40.- 40.»

Sveiciema novada:
62 Avotkalna J\fe 14 apg. kv. 27 atd. 1 0,54 — 220 li- - 1 r

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā. Drošības naudas torgu komisija pieņeĶ
sākot no pīkst. 10 rītā. Torgos pielaidīs personas kuras iemaksas torgu ku
sijai 10°,ū drošības naudas jio vērtētās sumas, kura pec nosolīšanas japap
līdz 10 n/(i 110 nosolītās sumas. _. , s ,„,. !

Izcirtumu tīrīšanas un apmežošanas drošības naudas iemaksājat,
meža ciršSuas biļetes izņemšanas. ,- $.

Virsmežniecība patura tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemta
došanai torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.

^Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem iecīnu
ziņiem.

14905 Vecsalaces virsmežniecība,—

RIBU iolekD Mi.
1924. g 13 novembrī notikuša ārkār-

tēja pilnvaroto sapulce taisīti šādi
l?mumi:
1) atraidīt priekšā liktā nekustama īpa-

šuma pirkšanu;
2) izlaist 10°/o zelta franku ķīlu zīmes

ari 1000 zelta fr._ (latu) gabalos un
attiecīgi papildināt biedrības statūta
50. panta piezīmi;

3) papildināt no valdes priekšā 1 ktā
kārta ierēdņu pensijas statūtus;

4) par protokola parakstītājiem ievēlēt.
L. Neuburga, A. Pessis m Ed.
Anspacha kungi.

Rig' , 15. novembrī 1924. g
r'166 Valde.

Tetelmindes pag/jalde ttjodlflļ jg i-
nederigu, kā nozaudēti. , Latv. pasi

izdotu no šīs pag. valdes 2o. ]w.
^uz Rozalija_ s Jāņa m. Uiz»"».
^ ļ

Skursten vardu. ———^

Nacionālais teatrs
Sestdien, 15. novembrī , pulkst. 7 vak.

.&vāta ciīvefti
Svētdien, 16. novembri, pulkst 2 dienā

.(Tautas darbinieci'.
_Pulksten 7 vakarā:

? Jirnus īitzuma .
Pirmdien, 17. novembrī, pulksten 7 v.

Rīsos koRoilnas
manufaKtoras *P

Strazdumuiza, va»
pamatojoties uz statūtu 18. sūti
sto .Valdības Vēstneša «?

ar šo
pielikumā no š. g. J;..',, iiedrīW!
paziņo, ka zemāk »™dl**?J" par &
pajas pazaudētas un «5*»»^ iduffl»
derīgām. Tām personām, m ū u-
pieteikušas, tiek veco aKCiju

^sniegtas jaunas akcijas a g M,

numuriem: ^
.N» 1086, 1087, 108*

,„£
1090, 1091, 1092 1093, 1094,1^»
1097, 1098, 1099 1 00, 01,

^1104, 1105,1106, 07, 08. ' ^,
1111 1112, 1113, 1114, 115- ,2/5,
1269, 1270, 1271, 272 2g ^,
1276! 1277, 1278, 1279, 1280. ^.
15100 ^?J»»*
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