
Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums Nr. 101

1925. g. 26. maijā.

Papildinājums
pie 1922. g. «Valdības Vēstneša"
102. numurā publicēto noteikumu, ieved-
muitas ierēķināšanai par eksportējamo
pieča ražošanai izlietotām ārzemju izej-
vielām 11. speciālās dajas.

II. speciālā daļa.

A«- Ievedmuitas atmaksa par jēlvielām,
kādas izlietotas eksportējamo vad-
malas botu un sporta kurpju ražo-
šanai.

1) Pie vadmalas botu un sporta kurpju
eksporta ievedmuita par viņu ražošanai
izlietotām izejvielām atmaksājama pai
katriem izvestiem 100 pāriem botu un
iporta kurpju pēc sekoša aprēķina:

par kungu botēm . . . Ls 155,79
, dāmu „ . . , ?* 139,54
f bērnu „ . . . „ 88,41
„ kunga sporta kurpēm „ 37,66
„ dāmu „ „ „ 30,62
» bērnu , n , 22,13

Piezīme. Par izvestiem nepilniem
100 pāriem ievedmuita atmaksājama

proporcionāli.

2) Pie botu un sporta kurpju eksporta
izdotās ierēķinu apliecības noder ieved-
muitas samaksai par sekošām izej-
vielām:

1. Pie botu eksporta izdotas
ierēķinu apliecības:

1) par vilnas audumiem pēc ievedmuitas
tarifa 199. p. 1. pk.;

2) par kokvilnas audumiem, krāsotiem,
pēc ievedmuitas tarifa 188. p. 1. pk.;

3) par kokvilnas audumiem, nekrāso-
tiem, pēc ievedmuitas tarifa 187. p.
1. pk.;

4) par triko audumiem, nekrāsotiem,
pēc ievedmuitas tarifa 205. p. 1. pk.
burta e;

5) par kokvilnas lentām pēc ieved-
muitas tarifa 188. p. 3. pk.;

6) par sprādzēm pēc ievedmuitas tarifa
154. p. 1. pk ;

7) par krītu pēc ievedmuitas tarifa
125. p. 2. pk. burt. b ;

8) par svina spīdumu pēc ievedmuitas
tarifa!32. p.;

9) par sera ziediem pēc ievedmuitas
tarifa 91. p 2. pk.;

10) par sveķiem pēc ievedmuitas tarifa
82. p.;

11) lakām (eļļām) pēc ievedmuitas tarifa
117. p. 1. pk.;

12) par terpentinu pēc ievedmuitas tarifa
86. p.;

13) par bencinu pec ievedmuitas tarifa
85. p. burta a.

II. pie sporta kurpju eksporta
izdodamās ierēķinu apliecības.

1) par kokvilnas audumiem nekrāso-
tiem pec ievedmuitas tarifa 187. p.
1. pk.;

2) par kokvilnas audumiem krāsotiem
pēc ievedmuitas tarifa 188. p. 1. pk;

3) par lentām pēc ievedmuitas tarifa
205. p. 2. pk. burt. b;

4) par šņorēm pec ievedmuitas tarifa
205. p. 2. pk.bmt b.;

5) par, ēzēm pec ievedmuitas tarifa
154. p. 1. pk,

kā ari pie izejvielām, kuras minētas šī
panta I. daļā kārt. N9N2 7—13 ieskaitot.

3) Pie vadmalas botu un sporta kurpju
izgatavošanai vajadzīgo audumu ieve-
šanas noņemami paraugi, uz kuru pamata
rūpniecības departaments izdod aplie-
cību, ka ievestie audumi tiks izlietoti
tikai minēto priekšmetu izgatavošanai.
Apliecības līdz ar paraugiem iesnie-
dzamas muitai, kura tās apzīmogo ar
savu zīmogu un pievieno attiecīgai
muitas kvītei, atzīmējot uz apliecībām:
.pielikums pie ievedmuitas kvitēs
jns, no ".

4) Saskaņā ar noteikumiem ieved-
muitas ierēķināšanai par eksportējamo
preču ražošanai izlietotām ārzemju izej-
vielām I. vispārīgās daļas 3. p., pie
vadmalas botu un sporta kurpju eksporta
izvedējam jāuzrāda muitai ievedmuitas
kvitēs par minēto priekšmetu izgatavo-
šanai izlietotām izejvielām, izejot no
zemāk pievestiem aprēķiniem:

I. Suma, par kādu jāuzrāda ievedmuitas kvitēs par dažādām izejvielām,
pie 100 pāru vadmalas botu izvešanas:

Botu šķiras

Izejvielas nosaukums —-
^

— —

Audumi (ari 188. p. 3. pk. ) Ls 142.66 Ls 128,69 Ls 80,69
Sprādzes (154. p) . » °>90 » °>57 °'36
Ķimikālijas gumijas maisījumam (krīts, <ļM

svina spīdums, sēra ziedi, sveķi) . . *
2,43 . l,BJ . i ,J»

Lakas (ellas! .... » °>» U,/J4 » u,u
Terpenun, . - 1,12 - 0,96 „ 0,70BeE ; :::::::! .. - 8>° - 7>5'

II. Suma par kādu jāuzrāda ievedmuitas kvitēs par dažādām izejvielām

pie 100 pāru sporta kurpju izvešanas uz ārzemēm.

Sporta kurpju šķiras
Izejvielas nosaukums ~%^ ' Dāmu ļ

~
BĒrn«

kokvilnas) -* ljg * '|g
^gļu «. šņores

?;;;;;;; * 0,07 I 0,07 . 0,07

Mnikilijas gumijas maisījumam (krīts, __
094

C(effi2'' ^ Zi6di' 8Veķ ° ' ' : oS I 0i24 ] o[l7
CJ) ; i 12 . 0,96 . 0,70

j
<n'. 8,40 . 7,20 . 5,20

Piezīme. Ievedmuitas kvitēs par
audumiem pieņemamas tikai tādos
gadījumos, ja tām pievienotas šono-
teikumu 3. p. paredzētās rūpniecī-
bas departamenta apliecības ar pa-
raugiem.

5) Šie noteikumi attiecas ari uz vad-
malas botēm un sporta kurpēm, kuras
ievestas laikā no 1924. g. 1. augusta
līdz šo noteikumu spfkā nākšanai. Mi-
nētā laikā izvesto botu un sporta kurpju
šķira (kungu, dāmu un bērnu) var tikt
konstatēta ari pēc attiecīgiem izvedpreču
dokumentiem, pievienotiem originalfaktu-
ras norakstiem.

Piezīme. Ievedmuita par audu-
miem, kas izlietoti to botu un sporta
kurpju izgatavošanai, kuras ekspor-
tētas laikā no 1924. g. 1, augusta
līdz 1925. g 1. augustam, atmaksā-
jama ari gadījumos, ja ievedmuitas
kvītēm nav piezīmogotas 3. p. pa-
redzētās apliecības un paraugi, un
tās izdotas līdz šo noteikumu izslu-
dināšanas dienai.

6) Uz katras muitai iesniegtās ieved-
muitas kvitēs pamata izdodama ierēķinu
apliecība par sumu, kas līdzinās 85%
no kvītē uzrādītas ievedmuitas nodokļu
sumas. Par to eksportēto daudzumu, ko
nevar segt ar ievedmuitas kvītēm, ierē-
ķinu apliecības nav izdodamas

Finansu ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

piekrītu.
_ 1925. g. 28. maijā.

Tautas labklājības ministra vieta
Satiksmes ministrs

J.Pauluks,
Instrukcija

par dzīvokļu piešķiršanu valsts
civilresoru darbiniekiem.

(Izdota saskaņā ar «Valdības Vēstnesī"
1925. g. 27. numurā iespiesto 29. janvāra
noteikumu I. daļas 10 pantu saziņā ai

valsts kontrolieri).

3. Ja istabu skaits pret atlīdzību pie-
šķirtā dzīvoklī (8. p.) nepārsniedz attiecīga
darbinieka kategorijai noteikumu 4. pa-
redzēto maksimālo normu, bet darbinieka
personīgu apstākļu dēļ kādas no istabām
paliktu neizlietotas u,n ja šīs istabas nav
iespējams ierādīt citam kā atsevišķu
dzīvokli, tad daibiniekiem nav tiesība
atsacīties no īres maksas par tādām
istabām.

4. Ja bezmaksas vai pret atlīdzību
piešķirtā dzīvoklī istabu skaits pārsniedz
attiecīgam darbiniekam paredzēto mak-
simālo normu (4. p.), tad sevišķa izņē-
muma veidā ar valsts kontroles * piekri-
šanu liekās telpas vai daļu no tām, ja
tās nav izlietojamas citādi, var rezervēt
iestādes varbūtējām vajadzībām,atsvabinot
darbinieku no īres maksas' par minētām
istabām.

5. Attiecīgo iestāžu priekšniekiem
jāraugās, lai bezmaksas dzīvokļos netiktu
patērēts vairāk elektrības nekā apgais-
mošanai tiešām nepieciešams; kur iespē-
jams ierīkojami skaitītāji. Uz valsis.
rēķinu patērētais elektrības daudzums
nedrīkst pārsniegt vienistabu dzīvokļos 40,.
divistabu 60, 3 un 4 istabu 140, 5 un
vairāk istabu dzīvokļos 200 vat. gadā.

1. Istabas minimālā platība, par kūju
1925. g. 29. janvāra noteikumu 5 un
8. pantā paredzētos gadījumos ņemama
pilna īres maksa (9. p.), nevar būt zem
14 kvadrātmetriem. Ja vairāk istabu
dzīvoklī ir viena istaba mazāka par
14 kv. metriem, tad par šādu istabu at-
līdzība nav ņemama, bet ja dzīvoklī ir
2 vai vairāk istabas, kuru atsevišķā pla-
tība ir zem 14 kvadrātmetriem, tad, dalot
minēto istabu kopējo kvadratūru ar 14,
dabū to istabu skaitu, par kurām mak-
sājama normālā atlīdzība (9 p.j, pie kam
atlikums no dalīšanas nav ņemams vērā.

Piezīme. Kvadratūru aprēķinot nav
ieskaitāms laukums, kuru ieņem
krāsns.

2. Noteikumu 9. pantā par katru
istabu noteikto normālu īres maksu ar
attiecīga departamenta vai viņam līdzīgas
iestādes priekšnieka piekrišanu var,
pamatojoties uz šīs instrukcijas 10. pantā
paredzētās komisijas konstatējumu,
ļ) samazināt samērīgi, bet ne vairāk

gus laukuma vai ja dzīvoklis at-
rodas Ventspilī — Pārventā vai
Daugavpili ziemeļos no dzelzsceļu
linijas resp. jaunbūvju rajonā vai

b) ja dzīvoklī vai koridorā nav ūdens-
vada vai ja ateja ir citā stāvā vai
sētā.

1. piezīme: Departamenta vai vi-
ņam līdzīgas iestādes priekšnieks
var atsvabināt darbinieku no īres
maksas par tām viņa dzīvokļa ista-
bām, kuras jāatzīst par neapdzīvo-
jamām sevišķu trūkumu dēļ: ja sa-
bojāta krāsns vai ja istabu grūti
apkurināt bojātu griestu dēļ, vai j"a
ir citi defekti, kuru Lovēršanai ne-
pieciešams kapitāls remonts. Mi-
nētos trūkumus konstatē šīs instruk-
cijas 10. pantā paredzētā komisija.

2. piezīme: Ja dzīvokļiem, par
kuriem īres maksa samazināma uz
šīs instrukcijas 2. panta 2. punkta
pamata, ir ari šī panta 1. punktā
minētie trūkumi, tad īri par tiem
var pazemināt līdz 50% no šī panta
2. punktā paredzētos gadījumos sa-
mazinātām normām.

6. Bezmaksas dzīvokļa apgaismošanai,
kur nav elektrības, izsniedzams piemērots
daudzums petrolejas, bet ne vairāk kā

a) vien- un divistabu dzīvokļiem —
janvārī 8 kg, februārī 6 kg, martā
5 kg, aprilī 4 kg, maijā 3 kg,
jūnijā 2 kg, jūlijā 3 kg, augustā
4 kg, septembri 5 kg, oktobrī 6 kg,
novembrī 8 kg, decembrī 9 kg;

b) 3 un vairāk istabu dzīvokļos nepār-
sniedzot minēto normu divkārtējus
apmērus.

7. Bezmaksas dzīvokļu apsildīšanai,
kur nav centralapkurināšanas, rudenī vai
periodiski laikā no 15. ok^bra līdz 15.
aprilim darbiniekam jāizsniedz nepicie-
šamais daudzums vidēja labuma piemē-
roti sasmalcinātas malkas, bet par gadu
ne vairāk kā 7 kb metru uz katru krāsni;
ķēķa vajadzībām malka atsevišķi nav iz-
sniedzama.

Piezīme: Šīs instrukcijas 5 , 6. un
7. pants neattieras uz š g 29. jan-
vāra noteikumu 3 pantā minētiem
mežu resora darbiniekiem.

kā par 50° 0 sekošos gadījumos:
a) ja izīrētais dzīvoklis ir pagrabā,

pie kam par pagraba dzīvokļiem
uzskatami tie, kuru grīda ir
apakš zemes vairāk par pus metru,

b) ja vienistabas dzīvokļa platība ir
zem 14 kvadr. metriem,

c) ja griesti zemāk par 2,25 mtr.
vai ja trūkst priekšlogu;

2) samazināt I un K rajona pilsētās un
miestos (9. p.) līdz III rajonā (citās
apdzīvotās vietās) noteiktām īres
maksas normām, ja

a) dzīvoklis ir tālāk: Rfgā — par 3
klm. no Rātslaukuma, Liepājā —
1,5 kilometriem no tirgus laukuma
resp. pilsētas valdes mājas, Jel
gavā — par 1,5 klm no tirgus lau-
kuma, Cēsīs — par 1 klm no tir-

8. Ja iestādes līcibl nav apkurinā-
šanai vai apgaismošanai vajadzīgo ma-
teriālu, tā var attiecīgos mēnešos izsniegt
darbiniekiem, kuriem ir tiesība dabūt
dzīvokli ar apkirināšanu ua apgaismo-
šanu, attiecīgu atlīdzību naudā, kura ap-
rēķināma saskaņā ar vietējām trgus ce-
nāmpēc šis instrukcijas 6. un 7. p. pa-
redzētām normām.

afgkM par,Valdībai 7wts*iV tākot to 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Ptt l raēoesi 1 lata 50 tant
Piesūtot mfijā mi pa pasta:

Pu i mēnesi 1 lata 80 aant.
pat ataevišķa ««taura: aaņemoi

ekspedīcijā ...,,,,_ . g
ph atkalpārdeveļian . , , , _ . 7 ?

Latvijas valdības ^* ofklate Ieraksts
w*āk katru 4mou, OĢ^mot

JĒ^^^^Ē^^

w*tdi«K»»

»»n«v*tkud»o»«

Redakcija:
-^^Ž^lft^^

Kantori*
un a**p«dicija:

Rigi, pili Ns 3. Tel. M 8-89 ?SBf5SKfi** Rīgā. pili J* 1. Tei. Ns 9-S7
Kuiai stEidasf ao 11—12 nuT^-TOp^ir Atvērts ao palks ea 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

īlejlrām rindiņām 3 lat. 60 sani
par katra tālāku rindiņu . . — . 12 ,

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

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

Rīkojums par ievedmuitas ierēķināšanu.
Instrukcija kuģu izmērīšanai (1. turpi-

nājums).
Instrukcija par dzīvokļu piešķiršanu valsts

civilresoru darbiniekiem.
Instrukcija par valsts vaislas ērzeļu-

kumeļu izdošanu audzēšanā un
lietošanā vaislai.



9. Š. g. 29. janvāra noteikumu 7. panta
minētās tiesības uz bezmaksas zemes
lietošanu bauda ari darbinieki, kuriem
dzīvoklis piešķirts pret atlīdzību.

10. Par telpu apkurināšanu un ap-
gaismošanu jārūpējas darbiniekam pašam.

11. Darbinieki viņ iem piešķirtos bez-
maksas dzīvokļu?, tāpat izīrētos pret
maksu, nevar iznomāt tālāk vai mitināt
viņos pie viņu ģimenes nepiederošas
personas bez pnekšuiecibas atjaujas. _

12. Šīs instrukcijas 2. pantā minētos
apstākļus un piemērotu īres maksas
normu konstatē komisija, kura sastāv no
attiecīgas iestādes priekšnieka vai viņa
vientieka, vietējās pašvaldības un valsts
kontroles pārstāvja, bet kur pēdējā nav,
vietējās policijas pārstāvja.

13. Šīs instrukcijas nosacījumus var
piemērot ari neskaidrību novēršanai,
kuras radušās pirms šīs instrukcijas pu-
blicēšanas par laiku no š. g. 1. februāra.

1925. g. 28. maijā. M 3787.
Departamenta direktors A. Roze

Darba un tarifu nodaļas vadītājs
J. K ā r k 1 i ņ š

, Apstiprinu.
1925. g. 25 maijā.

Zemkopības ministrs
M.Oailīts.

Instrukcija
par valsts vaislas ērzeļu-kumeļu
izdošanu audzēšanā un lietošanā

vaislai.
1) Ar valsts līdzekļiem iepirktos

ērzeļm-kumeļus var izdot zirgaudzētāju
biedrībām un atsevišķiem zirgkopjiem
audzēšanā.

2) Audzēšanai kumeļus izsniedz:
ardeņu sugas Kurzemē, Vidzemē un gar
Daugavu Lalgalē Siltasiņu, rodsteru un
rikšotāju sugas Latgalē; oldenburgas
sugas — smagākos — Kurzemē, vieglā-
kos — Vidzemē. Kumeļus izsniedz
zirgaudzētāju, lopkopības vai lauksaim-
niecības biedrībām un atsevišķiem zirg-
audzētājiem.

3) Kumeļa audzētājam tiesība par
katru audzēšanas gadu turēt viņu divi
gadus kā pieaugušu valsts vaislas ērzeli
pie sevis. Pieaudzis skaitās 3 gadīgs
ērzelis.

4) Audzējamie kumeļi jātur ļoti labās
miesās un labi jākopj, gādājot par pie-
tiekošu mocionu aploka vai ari iz-
braucot.

5) Labi attīstījušos 2Va gadīgos ardeņu
un oldenburgas sugas ērzeļus var lietot
vaislai, pielaižot vienu lecinu divās
dienās. Tādā gadījumā ērzelis sevišķi
labi barojams.

6) Pie ērzeļa lietošanas vaislai jāie-
vēro zemkopības ministrijas «Instrukcija
par valsts vaislas ērzeļu uzturēšanu un
ķēvju aplecināšanu vaislas stacijās".

7) Saņemtais audzēšanā vaislas ērzelis
jāapdrošina kredita departamenta ap-
drošināšanas nodaļā.

Lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieks J. Gulbis.

Lopkopības nodaļas vadītājs
J. Blumbergs,

Instrukcija kuģu izmērīšanai.
(1. turpinājums.)*)

21. Dziļumi. Dziļums vidus šķērs-
griezumam ņemams no tonažas klāja
apakšējās malas līdz brangas augšmalai
pie kalsiņa, izdarot mērīšanu stingri
līdztekus kuģa simetrijas plaknei un
stateniski ķīlim, pieņemot, ka stūrenis
būs novietots uz kalsiņa augšmalas. No
šādā veidā noteiktā dziļuma jāatvelk lļs no
sijas uzliekuma un tāpat grīdas biezuma
pārsniegums (sk. zīm. II).

Pārējo šķērsgriezumu dziļums mērāms
tādā pat veidā. Tajās vietās,kur kalsiņos
ir liekums uz augšu, dziļums jāņem
stingri stateniski nevis kalsiņa līnijai
griezuma vietā, bet gan līnijai, kura iet
pa kalsiņu kuģa vidū.

22. Ja kuģim ir dubultdibens ūdens
ba'astam, dziļums ņemams līdz dubult-
dibena apšuves augšējai malai, kura šinī
gadījumā uzskatama kā dibenbranga.
Dziļums šādi ņemams tikai tādā gadī-
jumā, ja mērītājs var apliecināt, ka telpa
starp dubultdibena iekšējo un ārējo ap-
šuvi nav noderīga krava, piederumu un
kurināmā uzņemšanai. Šis nav attie-
cināms už. dubultdibena kuģiem, kuri
būvēti pēc šūniņsistenus un kuriem
dibenbrangrs sniedzas līdz iekšējam
dibenam. Bet kas attiecas uz dubult-
dibena kuģiem, kuri nav būvēti pēc
šūniņsistemas, mērītājam jāpārliecinās,
lai būtu izpildīti noteikumi.

*) Skat. .Valdības Vēstneša' 1925. g. 29. maija
118. numurā.

23. Dziļumu sadalīšana četrās, piecās,"
sešās vai septiņās līdz gās daļās, kā
vajadzība to prasa, un apakšējo daļu
tālāk dalīšana 4 līdzīgās daļas, kas ir
nepieciešams, kad dziļums dalīts 5 vai
7 līdzīgās daļās, dod dalījuma punktus,
kurcs ņemami platumi.

Ja zemklāja tonažu mērī pa daļSm,
sakarā ar pakāpēm dubultdibena, tonažas
dziļums garuma vidū noteiks daļu skaitu,
cikžs jādala dz«ļurrs ari visās pārējās
daļās.

24. Platumi Dziļumi kaut kuram
griezumam, kuri izmērīti kā augstāk aiz-
rādīts, jāsadala noteiktā skaitā līdzīgās
daļās, šo dalījumu punktus atzīmējot uz
sabīdāmās mērāmās kāts. Atzīmju vietās
mērāmi platumi. Mērāmā kārts jānostip-
rina atkal iepriekšējā stāvoklī un šķērs-
griezuma platumi mērāmi, izstiepjot kārti
vai mērsloksni caur katru atzīmēto punktu
stateniski kārtij no iekšapšuves līdz iekš-
apšuvei, ņemot vērā vidējo iekšapšuves
biezumu attiecīgās vietās (sk. zīm. II).

Parastas konstrukcias dzelzs vai. tē-
rauda kuģiem bez iekšējās sānu apšu-
ves, platumi mērāmi līdz brangu dzelzs
iekšējai šķautnei.

25. Gadījumā, ja kuģis no iekšas ap-
šūts ar la'ām vai kārtīm un ja atsta-
tums starp viņām ir ne lielāks par
vienu pēdu, platums mērāms līdz latu
vai kāršu iekšpusei. Ja turpretim, la-
tas vai kārtis ir tālāku par 1 pēdu
viena no otras, p'atums mērāms līdz
biezumam, attiecinātam uz 1 pēdas pla
tumu. Ja kaišu iekšapšuve ir biezāka
par 3", tad platums ir mērāms ar tādu
aprēķinu, it kā kāršu biezums būtu
tikai 3", bet ja biezums ir mazāks
par 3" tad platums jāmērī līdz faktiskam
kāršu biezumam.

26. Augšējais p 1 a t u m s. — No
klātpieliktā zīmējuma II. redzams, ka
augšējais līmeniskais platums iet caur
klāju, kamdēļ nav iespējams šo platumu
izmērīt, kad klāja segums ir uzlikts un
tāpēc platums jāmēro par klāja augšpusi,
kā parādīts ar punktētu liniju augšā.
No šī platuma jāatskaita iekšapšuves
biezums zem klāja, kā tas redzams uz
zīmējuma.

Pie sīs metodes augšējais platums
ņemams 4"—6" augstāku, par viņa īsto
stāvokli (kā tas redzams uz zīmējuma);
kuģiem, kuru sāni ir svērteniski, tas ir
pilnīgi pareizi, bet gadījumā, ja sāni ir
slīpi, nepieciešams ņemt vērā sānu no-
svēršanos no svērteniskā stāvokļa uz
4"—6" augstumu, kā iepriekš minēts.

Kuģiem ar 3 klājiem virsējais platums
katram šķērsgriezumam mērāms par to-
nažas klaju no vieniem sāniem līdz
otriem, atvelkot latu vai kāršu vidējo
biezumu, kā aizrādīts punktā 25.

27. Apakšējais platums.—
Ir skaidrs no zīmējuma, ka apakšējais
platums, ja kuģa apakšā nav plakuma
vai kuģim nav grīdas, ir aprobežots ar
atstatumu starp divām sateču plankām;
turpretim plakandibena kuģiem platums
sniedzas līdz dibena plakuma malai, kā
redzams uz zīmējuma, starp punktiem m.m.

28. Tilpuma aprēķināšana
zem tonažas klāja. — Kad lau-
kumi aprēķināti katra garuma dalījuma
vietā, tad aprēķināma tonaža zem tona-
žas klāja. Aprēķināšana izdarāma šādi:
šķērsgriezumi numurējami pēc kārtas
(1, 2, 3 . ._ .), sākot no kuģa priekšgala,
skatoties pec tam, cik daļās kuģis dalīts.
Otrais un katrs pāra numuru laukums
reizināms ar četri, bet trešais un katrs
nepāra numuru laukums reizināms ar

divi; šie reizinājumi saskaitāmi un pie
šīs sumas pieskaitāms pirmais uņ bei-
dzamais laukums, ja tie vispār ko dod;
dabūtā suma reizināma ar vienu trešdaļu
atstatuma starp šķērsgriezumiem; iznā-
kums ir telpas tilpums vai katra atse-
višķi minēta gabala tilpums, ja kuģis
mērīts pa gabaliem. Saskaitot pēdēja
gadījumā atsevišķo gabalu tilpumus, da-
būjam kuģa tonažu zem tonažas klāja.

Ierakstot pēc kārtas, skaitot no augšas,
šķērsgriezuma platumus aprēķināšanas
blanķetē, jāievēro, ka platums Ms 1 ir
platums dziļuma augšējā punktā.

Zemklāja tonažas mērīšanas
piemērs.

29. Garums. Mērāms zem tonažas
klāja no iekšapšuves iekšpuses pie priekš-
vadņa līdz pakaļuokāres vidējās brangas
iekšpusei, vai apšuvei uz viņas, skatoties
pēc gadījuma; tādā kārtā ņemtais garums,
kurš samazināts par priekšgalaun pakaļgala
slīpumu uz klāja biezumu un uz V3 s'Jas
uziiekumu, dalāms likumā minētā noteiktā
skaitā līdzīgās daļās, sakarā ar kuģa
garumu.

Šķērsgriezumi. Šķērsgriezums
N° 1 ir galējais šķērsgriezums kuģa priekš-
galā. Šķērsgriezums Ns 2 ir pirmais aiz
garuma dalījuma punkts. Pārējie grie-
zumi numurējami tādā kārtībā, lai pē-
dējais būtu gala griezums kuģa pakaļgalā.

Dziļums. Mērāms katra garuma
dalījuma punktā vai šķērsgriezuma vietā,
no tonažas klāja seguma iekšpuses līdz
grīdai pie kalsiņa, pamazinot viņu
par V3 s'Jas uzliekuma; šādā
kārtā mērīto dziļumu dala 4 lī-
dzīgās daļās, ja dziļums kuģa ga-
ruma vidū nepārsniedz 5 mtr., bet citos
gadījumos 6 līdzīgās daļās. Ja kuģim
ir dubultdibens ūdens balastam un ja
mērītājs var apliecināt, ka šī telpa nav
piemērota kravām, piederumiem vai kuri-
nāmam, un ja iekšējam dibenam ir
šķērsu kāpums, tad dziļums dalāms
5 vai 7 1 dzīgās daļās 4. vai 6. vietā,
un apakšējā daļa jādala tālāk 4 līdzīgas
daļās.

Platums. — Mērāms katra dziļuma
dalījuma punktā un tāpat augšējā un
apakšējā dziļuma punktā. Augšējais
dziļums katram šķērsgriezumam jāatzīmē
ar N« l attiecīgā blanķetē un pārējie
platumi pēc kārtas.

Kur dubultdibena ir pakāpes un kuģis
jāmērī pa daļām, garumi 10 mtr. un
mazāki dalāmi 2 daļās.

30. Tonažas mērīšana virs
tonažas klāja. — Ja kuģim vēl ir
trešais klājs, tā saucamais vieglais klājs
(spardeck), tad telpa starp šo un tonažas
klāju aprēķināma sekosi: šās telpas
garums mērāms metros pa telpas iekš-
pusi pusaugstumā no iekšapšuves pie
pnekšvadņa līdz iekšapšuvei kuģa
pakaļgalā. Mērītais garums dalāms
pēc tiem pašiem noteikumiem kā
tonažas klāja garums. Katrā ga-
ruma dalījuma vietā telpas pusaugstumā
mērāms šo telpu platums, tāpat platums
pie priekšvadņa un pakaļvadņa. Platumi
numurējami pēc kārtas (ar NfeNfe 1, 2, 3
u. t. t), sākot no priekšvadņa; otrais
un katrs pāra skaitlis reizināms ar četri,
bet trešais un katrs nepāra skaitlis —
ar divi. Šiem reizinājumiem pieskaitāms
pirmais un beidzamais platums un visa
suma reizināma ar vienu trešdaļu atsta-
tuma starp platumiem. Iznākums ii
telpas vidējais laukums kvadrātmetros.
Šis vidējais laukums reizināms ar telpas

vidējo augstumu. Iznākums dos telpas
tilpumu un līdz arto telpas tonažu, kura
pieskaitāma pie iepriekš aprēķinātās kuģa
tonažas zem tonažas klāja. Ja kuģ.rn
vairāk par trīs klājiem, tad šādas starp-
klāju telpas jāaprēķina katra par sevi,
kā nupat aizrādīt?, un jāpieskaita kuģa
tonažai, kura aprēķināta kā iepriekš
aizrādīts.

31. Pārsniegums lūkās. Jau-
niem kuģiem un ari visiem kuģiem, kuri
jāmērī, lūku kubiktilpums noteicams
sekošā kārtā: jāpareizina lūka garums
uz platumu un reizinājums uz dziļumu,
ņemtu no sijas augšpuses līdz
lūkas seguma apakšmalai. Ja šis
lūku kopējais tilpums nepārsniedz x/2°/o
no kuģa bruto tonažas, tad viņš bruto
tonaža nemaz nav ieskaitāms, ja viņš
turpretim ir lielāks par Va^'o no bruto
tonažas, tad pēdējai pieskaitāma tā lūku
tilpuma daļa,kura pārsniedz minētos ^« i.

32. Telpu mērīšana uz aug-
šējā klāja. Likums paredz, ka ja uz
virsējā klāja ijr baķa, pūpis vai cita kāda
pastāvīga slēgta telpa, kura noderīgā
krava, piederumu vai ari pasažieru vai
komandas novietošanai, tad šīs telpas
jāmērī un viņas ir ieslēdzamas kuģa
bruto tonaža.

33. Pūpju (poop), tiltu un
citu slēgtu telpu izmērīšana.
Ja uz kuģa augšējā klāja atrodas grī-
dums (break), pūpis vai cita kāda slēgta
telpa, noderīga mantu un kravas iekrau-
šanai, pasažieru un ļaužu novietošanai,
tad tādu telpu tonaža mērāma sekosi:
mērāms telpas vidējais garums iekšpusē
un dalāms divās līdzīgās daļās; platumi
mērāmi ari iekšpusē telpas pusaugstumā
pa vienam katrā galā un garuma
vidū; galu platuma sumai pieskaitāms
četrkārt'gs vidus platums un ko-
pējā suma reizināma ar vienu
trešdaļu atstatuma starp platumiem; rei-
zinājums dod vidējā limeaiskā laukuma
lielumu. Šis lielums reizināms ar telpas
vidējo augstumu. Iznākums ir telpas
tonaža, kura jāpieskaita tonažai zem to-
nažas klāja. Var neieskaitīt tonažai
tādas uzbūves klāja telpās, kuras būvē-
tas un no jūrniecības departamenta at-
zītas kā noderīgas vienīgi pasažieru aiz-
sargāšanai.

34. Piemērojot augšminēto 32. pantu
un lemjot, vai viena vai otra klāja uz-
būve mēaraa un ieskaitāma kuģabruto
tonaža vai nē, mērīājam jāņem vērā šo
telpu raksturs un konstrukcijas īpašības
mērīšanas laikā.

35. Pūpji, tilti vai citas pastāvīgas
uzbūves ar vienu vai vairāk caurumiem
sānos vai galā, kuras nav ierīkotas ar
durvīm vai ar citiem pastāvīgiem pie-
kārtiem noslēgšanas līdzekļiem, nav
ieskaitāmas bruto tonaža. Bet ja šīs
telpas, kaut gan nav ierīkotas ar dur-
vīm vai citiem pastāvīgiem telpai pie-
vienotiem noslēgšanas līdzekļiem, ci-
tādi tā ir noslēgtas, ka viņas netikai no-
derīgas, bet tieši ierīkotas un tiek
izlietotas pasažieru novietošanai, tad
viņas ir mērāmas un pieskaitāmas tonažai.

36. Pastāvīgo caurumu minimālais
platums un augstums starpsienas notei-
cams attiecīgi uz 0,9 mtr. un 1,20 mtr.
un ja viņiem ierīkoti sliegšņi, tad šo
sliegšņu augstums nedrīkst pārsniegt
0,6 mtr.

Viens pats caurums vienā un tai paša

starpsienā nevar tikt uzskatīts par pie-
tiekošu, lai šādi nodalītu telpu ieskaitītu
atvilkumos, izņemot gadījumu, ja_ veļ
katrā minētās telpas pusē būtu iebūvēti
zināms skaits ūdens vārtu un noteku.
Šādos gadījumos īpašnieka lūgums par
minētās telpas izslēgšanu no tonažas
jāpiesūta ostas valdei _ caurlūkošanai.
Ostas valde nosūta šo lūgumu, kopā ar

savu atsauksmi un izslēdzamās telpas
skici, jūrniecības departamentam apstip-

.

37. Nojūma k 1 ā j a (s c h e 11e t -
d e c k) t e 1p a s. Ja tiek lūgts izslegtjelpu
starp augšējo un nojūma klāju, tāpēc Ka

nojūma klāja vidus linijā atstāts pastā-
vīgs caurums, tad ar šī cauruma garumam
jābūt ne mazākam par 1,20 m, bet p jļ'
tumam vismaz tādam pašam, kā pak:aļ -
jās kravlūkas platumam uz tā paša klāja-

Atstatumam starp klāja cauruma paKa"
ļējo malu un stūres vadņa pakaļējo rnai"
jābūt ne mazākam kā V23 n0 kuša

\1.
ģistrētā garuma, vai, ja caurums ir ievi "
tots priekšā, tad cauruma priekšējai ma-

lai jābūt ne tuvāku par V» no kuģa g

ruma no krģa priekšvadņa. Ja P



Vjgs caurums klājā ir novietots pakaļā,
ļ3d, lai šīs telpas ieskaitītu izslēgumus,
jābūt vismaz 2 caurumiem visās šķērsu
starpsienās starp klājiem, telpas priekš-
pusē. So caurumu un tāpat sliegšņu iz-
ņjeām jabut tādam, kā minēts 36. pantā.

Nojūma klaja telpās tāpat jābūt katros
sānos vismaz vieniem pietiekoši platiem
gdensvārtiem pret caurumu klājā un at-
tiecīgam skaitam noteku, ne mazākām
par 9 cm caurmēra, kuras novietotas iz-
klaidus visgarām telpā.

Klāja caurumu uzmālēs vidējais rug-
stums nedrīkst pārsniegt 0,3 m virs klāja
urj pats caurums jāiežogo ar aizsargu
margām un statiņiem, pie kam pēdējie
ļā ierīkoti, ka nevar noderēt cauruma
aizseg šanai.

Visi caurumi augšējā k'āiā jāparedz
ar attiecīgu līdzekli viņu noslēgšanai vai
aiznag !ošanat.

38. Tonaža* mērījumi visām telpām
virs augšēja klā a, kurus mērītājs nav
ieslēdza kuģa bruto tonaža, pieliekami
visos sīkumos pie aprēķiniem, kuri jā-
piesūta jūrniecības departamentam pār-
baudīšanai un caurlūkošanai, pievienojot
viņiem visus plānus, skices (mērogā) vai
paskaidrojumu?, kuri nepieciešami, lai
būtu saprotama šādu te pu izslēgšana.

Ja virs augšējā klāja nav tādu telpu,
kuras būtu izslēgtas, tad par to jāierak-
sta blanķetē

Kuģa ga'venās izmēras un visu to
telpu vieras virs augšējā klija, kuras
iiatr pieskaitītas kuģa reģistra tonažai,
mērītājam jāieraksta blanķetē.

39. Nojums klāja pasažie-
riem. — Likums paredz, ka visas pa-
sažieru aizsargāšanai būvētās telpas uz
augšējā klāja, kuras no jūrniecības
departamenta atzītas par noderīgām šim
nolūkam, var tikt izslēgtas no kuģa
tonažas. Ja par šādu telpu izslēgšanu
iesniegts lūgums, vai ari mērītājs dOmā,
ka šādas telpas būtu izslēdzamas, tad
viņiem jāgriežas pie jūrniecības departa-
menta pēc aizrādījumiem, iesūtot šādu
uzbūvju un viņu nostiprināšanas ap-
rakstus, līdz ar citām, pēc mērītāja
domām, vajadzīgām ziņām.

40. Slēgtas telpas, kuras nav
ieskaitāmas bruto tonaža. No
vispārējiem mērīšanas noteikumiem, kā
izņēmumi pielaisti sekošas slēgtas un no
negaisa aizsargātas tslpas, ja viņas atro-
das uz augšējā klāja:

a) katra slēgta telpa vai slēgtas telpas,
kuras ierīkotas mechanismu novie-
tošanai un ieņemtas no viņiem;

b) stūres māja stūres vīra vai stūres
vīru aizsargāšanai;

c) virtuve, maizes ceptuve, ja viņās
ierīkots ceplis un šīs telpas noder
vienīgi savam uzdevumam;

d) kondensatoru telpas.
Protams, tikai tad, ja šās telpas

nav lielākas, kā viņu uzdevums to
prasa,

e) atejas, kopīgas vai atsevišķas, tāpat
ateas virsniekiem un kuģa ļaudīm.
Pasažieru kuģiem bez šās vēl at-
ļauta ik uz 50 personām viena ateja,
bet ne vairāk par 12.

41. Uzbūvju mērīšanas pa-
ņēmieni. Pilnais mērīšanas paņē-
miens satur pilnīgus norādījumus til-
pumi noteikšanai telpām virs klāja,
feufas pēc likuma un šām instrukcijām
ir mērāmas un pieskaitāmas trnažai;
lietas , uz kurām griežama sevišķa vē-
rlba, apskatītas sekošos paragrāfos.

42. G r I d u m i. Grldums ir telpa,
;paceļas pāri augšējam klājam jeb
'iļa virzienam, kad klās izbeidzas un
ā'āk turpinās augstākā llmeuī GrI-
^ma augstums 1 dzinās atstatumam
io augšklāja apakšmalas līdz griduma
;'āja apakšmalai.

43. Apaļ-pakaļas kuģi. Pla-

"mis vienāda veida pūpim, grīdumam,
ļ^ i starpklāju telpai dzelzs un tērauda
Ņģiem jāmēra pie transoma plates, kura
Pievienot a stūres vadnim, bet uz koka
kuģiem — attiecīgā vietā. Platums
«mēri telpas pusaugstumā.

Ja kuģim sevišķi neparastas formas,
«imdēļ rastos vajadzība šos noteikumus
naiDK, tad šādā gadījumā mērītājam
Vsosīkumos jāpaziņo par to departaj-
jentara, pieliekot klāt attiecīgus mēroga
^gatavotus zīmējumus.

(Turpmāk vēli.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

^niecības departamenta direktors
A. Lonfelds.
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Nedēļa. JS6 22. — 1925. g.

Redaktors: M Ārons.

Šim numuram 6 lapas puses.

KURS I.
Kigas birža, 1925. gada 3 jūnija.

Devizes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 25,30
100 Francijas franku . . . 25,'5 — 26,05
100 Beļģijas franku .... 24,90 — 25,49
100 Šveices franku .... 99,95 — 100,95
100 Itālijas liru 20,30 — 20,70
100 Zviedrijas kronu . . . 138,10 — 139,f0
100 Norvēģijas kronu . . . 85,90 — 87,60
100 Dānijas kronu .... 96,05 — 98,00
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,15 — 209,25
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,20
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg . 3420 — 3450
Sudrabs l kg 105—112

Vērtspapiri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98 — 100
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n s.
Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.

Latvijas bankas netilas pārskats
uz 27. maiju 1925. g.

Aktīvā. Lati. S. ļ P a s i v ā. Lati. S
Zelts lējumos un monētas kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 29,409,650 —
_pie ārzemju emisijas bankām . . 23,513,074 30 ļ pamata kaprtais 11,659,245 16
Ārzemju valūta 33,702,920 12 Rezerves kapitāls 1,521,714 50Sudraba nauda 5,664,213 — Speciālās rezerves 1,000,000 —Valstskaseszīmesu. sikametalanauda 14,013,600 51 < Noguldījumi 5 635 877 08
īsa termiņa vekseļi ; . 53.370,101 86 ; Tekoši rēķini '. " . \ \. ; ; '. ' . 38,456,051 93
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 52,125,640 95 Valsts rēķini un depoziti 91,806,354 50Citi aktivi _ . . 7,509,517 13 Citi pasivi 10,410,174 70

189,899
^
067 87 ~Ī89 ,899,067 87

Piezīme: uz 27. maiju 1925. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls 29,40Ī,650^-
kuras nodrošinātas:

1) ar tīru zeltu 2200 klg (divi tūkstoši divi simti klg), kas pēc paritātes 1 klg =
Ls 3444,444 nodrošina _ . . . 7,577,777 —

2) ar $ 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pec $
paritātes 1 $ — 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina . , 7,773,930 —

3) ar £ 557 846,—/— (pieci simti piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četr-
desmit sešām angļu mārciņu), kas pēc £ kursa £ i.— =£ 4,8625; $ 1.— =
1,5046 gr. tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina . 14,057,943 —

pēc 25. maija 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem. Ls 29,409,650 —

Rīgā, 27. maijā 1925. g Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
4955 Galvenais direktora vietnieks K. Vanags.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Pārgrozījums

lauku tirgu sarakstā.
Iekšlietu ministrija Ir atļāvusi:

1) noturēt gada tirgus:
a) Talsu apriņķa Kandavas pagasta

Jaunkandavā, pie nespējnieku pa-
tversmes, katra gada 15. aprilī,
17. jūlijā in 29. septembrī;

b) Rīgas apriņķa P ja vi ņ u miestā,
katra gada maija mēneša otrā ceturt-
dienā un 15. septembrī;

c) Valkas apriņķa Pededzes pa-
gasta Zaicevas ciemā, katra mēneša
5 datumā;

d) Liepājas apriņķa Vaiņodes pa-
gastā, Vaiņodē, katra gada pirmā
trešdienā pēc 15. aprija un 1.oktobra;

e) Rēzeknes apriņķa Varakļānu
miestā, katra gada 7. janvāri, 25 fe-
bruārī, (5. maijā, 2. oktobrī un
15. decembrī;

f) Rīgas apriņķa Sējas pagasta Ram-
1 niekos, katra gada 24. augustā;
g) Rīgas epriņķa Bīriņu pagastā,

katra gada 28. aprilī un 28. oktobrī;
h) Valmieras apriņķa Liepupes pa-

gastā, katra gada 1. oktobrī;
i) Cēsu apriņķa Rankas pagastā,

Rankā, katra gada 12. februārī un
18. decembrī;

j) Ludzas apriņķa Kačanovas pa-
gasta Djadnas sādžā, katra gada 4. jan-
vārī, 25. februārī un 4. novembrī;

k) Valkas apriņķa Aumeisteru pa-
gastā pie Lielā kioga, katra gada
29. aprilī un 3. novembrī;

2) pārcelt gadatirgus:

a) Liepājas apriņķa Embūtes pa-
gastā, no ceturtdienas pirms pēdējā
aprija uz pirmo ceturtdienu aprija
mēnesi;

3) noturēt nedēļ as tirgus:

a) Madonas apriņķa Ļaudonas pa-
gasta Liogradē, katras nedēļas piekt-
dienā;

b) Valmieras apriņķa Ungurpils
pagasta Alojā, katras nedēļas piekt-
dienā;

c) Rēzeknes apriņķa V i ļ ē n u miestā,
katras nedēļas piektdienā;

d) Liepājas apriņķa Vaiņodes pa-
gastā, Vaiņodē, katras nedēļas pirm-
dienā un ceturtdienā;

e) Rīgas apriņķa Suntažu pagasta
Suntažos, katras nedēļas sestdienā;

f) Valmieras apriņķa Liepupes pa-
gastā pie Jelgavas kroga, no 1. ok-
tobra līdz 1. maijam katras nedēļas
pirmdienā;

g) Daugavpils apriņķa Kolupespa-
gasta Kolupes sādžā, katras nedēļas
ceturtdienā.

Rīgā, 1925. g. 29. maijā. Mi 104234.

Pašvaldības departamenta direktors
J. Zankevics.

Nodaļas vadītājs v. J. Z i e m a n i s.

Valsts valodas pārbaudījumi
cittautiešu skolotājiem.

Skolu virsvalde paziņo, ka pārbaudī-
jumi valsts valodas prašana skolotājiem-
clttautiešiem notiks š. g. 10. jūnijā
pulksten 2 dienā valsts Rīgas techni-
kuma telpās, Valdemāra ielā 1-c.

Personām, kas vēlas piedalīties minētos
pārbaudījumos, jāpieteicas ar rakstu skolu
virsvaldē līdz š. g. 6. jūnijam.

Skolu virsvalde.

Paziņojums.
1925. g. 7. marta ,Valdības Vēstneša"

M 53 ievietotā paziņojumā par Krievu-

Baltijas vagonu fabrikas akciju sabiedrības
reģistrāciju un kapitālu pārvērtējumu
ieviesusies kļūda. Teksta beigās jālasa

.Pamatkapitāls pārvetets Ls 1.920.000 —
sadalās 128.000 akcijās pa Ls 15,—
katra", nepareizi atzīmēto 120.000 akciju
vietā.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. K a c e n s.

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

Iecelšanas.
Rīkojums .Nš 75

1925. g. 25. maijā.

Pieņemt Lidiju K ā r k 1 i ņ lauksaimniecības
pārvaldes dienestā, ka I. šķiras agronoma vietas
izpildītāju, skaitot no š. g. 1. jūnija, ar algu pec

VIII. ierēdņu amata kategorijas.
Zemkopības ministrs M. G a 11 ī ts

Zemkopības departamenta direktors P. G r ā v s.
*

Rīkojums Nt 77.
1925. g. 23. maijā.

Pieņemt agronomu Jāni V a g u 1 a n u Latgales
lauksaimniecības vidusskolas dienestā uz brīva
līguma pamata/ kājpecialo priekšmetu pasniedzēju,
skaitot no iestāšanas dienas darbā

Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.
Zemkopības departamenta direktors P. G r ā v s.

R ī k o j u m s J*J° 80.
Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma 6. pantu

ieceļu Latgales zemes ierīcibas daļas mērnieka
revidenta vietas izpildītāju Albertu Pūriņu par
Daugavpils apriņķa Liksnas pagasta zemes vērtē-
šanas komisijas priekšsēdētāju sādžu piegriezumu
novērtēšanai.

Rīgā, 1925. g. 28. maijā.
Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.

Rīkojums N» 81.
Saskaņā ar 1923. g. 23 aprija likuma 6. un 7.

pantiem ieceļu par vietējo zemes vērtēšanas ko-
misiju priekšsēdētāju zemes vērtēšanas daļas virs-
taksatoru Fridrichu Šteinbergu sekošos
pagastos:

Liepājas apriņķī: 1) Nīcas pagastā, 2) Embūtes
pagastā, 3) Aizviķu pagastā.

Kuldīgas apriņķī: 1) Saldus pagastā, 2) Padures
pagastā, 3) Rendas pagastā, 4) Vārmes pagastā.

Aizputes apriņķī: 1) Aizputes pilsētā, 2) Tāsu-
Padures pagastā.

Rīgā, 1925. g. 29. maijā.
Zemkopības ministrs M. G a i 1ī t s.

*
Rezolūcija N> 76.

Ludzas apriņķaZilupes iecirkņa policijas priekš-
nieku Jūliju J ur ē vi cu, sakarā ar viņa iesauk-
šanu virsnieku apmācībā, atvaļinu no dienesta pie-
nākumu izpildīšanas no š. g. 3. jūnija līdz š. g.
14. jūlijam, uzdodot viņa vietas izpildīšanu pa šo
laiku tā paša apriņķa robežsargu kontrolierim
Artumam-Hartmanim.

Rīgā, 1925. g. 29. maijā. Jvfe 11781.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Š losbe rgs.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 209.

13422. Anson, Otilija Mārtiņa meita,
dzim. 1899. g, pied. pie Aizputes pilsē-
tas. — Rīgas prefektūras sanitārā galda
1925. g. 4. aprīļa raksts M 438 (26IV-25),
izvairās no ārsta kontroles. — Paziņot
dzīves vietu.

13423. Asmiņš, Vilhelms Kārļa dēls,
17 g. vecs, vidēja auguma, tumšiem ma-
tiem, tumšām acīm, bez ūsām, ģērbies
tumši-pelēkā vadmalas frakā, melnās
biksēs, kājās gari ūdens zābaki, galvā
pelēki-melna žokeja cepure, agrāk dzīv.
Pastendes pag., Nadskalēju mājās, —
Talsu pilsētas policijas priekšu. 1925. g.
30. marta raksts M 28 (24-IV-25), nozu-
dis — Paziņot dzīves vietu.

13424. Antiņš, Kārlis, 11 gadus vecs,'
ģērbies melnā mētelī, melna cepure ar
dzelteniem burtiem aploku, kājās melni
šņorzābaki, agrāk dzīv. Rīgā, Dārtas ielā
N° 9, dz. 1. — Rīgas policijas XI iec.
priekšnieka 1925. g. 26 marta telefono-
grama ' Ne 89 (24-1V-25), nozudis. —
Ziņot meklētajam.

13425 Agafonovs, Grigorijs Androna
d., dzim. 1904, g., pied. pie Rēzeknes
apr., Sakstigales pag., krievs, vecticīb-
nieks, zemkopis, neprecējies, agrāk dzīv.
Sakstigales pag., Morčužiški ciemā, 8.
Daugavpils kājn. pulka 2. rotas jaunka-
reivis. — 8. Daugavpils kājn pulka ko-
mandiera 1925. gada 17. apriļa raksts
M 2945 (29 IV-25). 1925. g. 16. aprilī
patvarīgi atstājis savu daļu. — Arestēt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

13426. Arša, Tuvijs Hlavna d, 36 g.
v., pied pie Daugavpils pilsētas, agrāk
dzīv. Daugavpili, Rīgas ielā N° 53. —
Latgales apgabaltiesas 2. kriminalnoda-
ļas 1925. gada 4. apriļa raksts N° 8312
(30-IV-25>, apv. pēc Satv. Sap. 1921. g.

2. marta lik. 9. punkta. — Paziņot dzī-
ves vietu.

13427. Bogdanovs, Aleksejs Filipa d.,
54 g v, Višgorodas pag., Ludzas apr.,
čigāns. — Latgales apgabaltiesas Ludzas
apr. 7. iec. miertiesneša 1925. g. 7. ap-
riļa raksts M 950 (28-1V-25), uz sod.
lik. 138. p. sod. ar Ls 6,— vai maksāt
nespešanas gadījumā ar divām dienām
aresta. — Izpildīt sodu un ziņot par to
meklētājam.

13428. Nezināms vīrietis, uzdevies
par Bērziņu, Krišu Jāņa d, apm. 35
līdz 40 g. v., vidēja plecīga auguma,
bez bārdas, zolīda lauksaimnieka izskata.
— Kriminālās pārvaldes Jelgavas no-
daļas priekšnieka 1925. g. 3. apriļa
raksts J\fe 678 (28-1V-25), 1924. g.
12. maijā izkrāpis Jēkabam Veinbergam
pie ratu pirkšanas Ls 114,— izdodams
par minēto sumu vekseli uz min. vārdu,
pec kam nozudis. — Apcietināt un pie-
sūtīt meklētāja rīcībā.

13429. Brūvers, Roberts Jēkaba d.,
30 g. v., pedejā dzīves vieta Eķengrāves
miestā. — Daugavpils apriņķa priekš-
nieka 1925. g. 3. marta lēmums
M 272/III/227 (29-IV-25), sod. admini-
stratīva kārtā ar Ls 30,— vai 10 dienām
aresta, par parādīšanos dzērumā. — Iz-
pildīt lēmumu un paziņot meklētājam.

13430. Buchalter, Berta Toma m.,
dzimusi 1891. g., piedeiīga pie Valkas
apriņķa, Jaunlaicenes pagasta. — Rīgas
prefektūras sanitārā galda 1925. g. 4. ap-
riļa raksts Jvfc 438 (26-IV-25), izvairās no
ārsta kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

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

Darbvedis A. Zaķis.
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[~ Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.

saskaņā ar civ. prbc. likuma 1958. p.
u šo paziņo, ka 9. jūnija 1925. g.,
minētas nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1916. g. 3. jūnija miruša Krievijā,
Permas gub., Iršu kolonijas pagastā,
Johana Georga Johana Filipsa d. Tor-
stera testamentu.

Rīgā, 28. maijā 1925. g. L. J* 2981
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.

5005 Sekretārs A. Kalve.

Izzināt sarakstu, novērtējumn, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 27. maijā 1925 g.

4948 Tiesas izpild. J O r i n i o s.

Krievu-Azijas bankas
(PvccKo-AsiaīCKift 6aHm>)

likvidācijas komisij a
uzaicina visus Krievu-Azijas bankas kre-ditorus, debitorus, mantas turētājus nncitas ieintresetas personas pieteikt šai
komisijai _ savas tiesības un prasības
resp. parādus, resp. turēšanā atrodošos
mantu sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma dienas .Valdības Vēstnesī'

Visas minēta laikā nepieteiktās tiel
sibas un prasības tiks atzītas par neap-
mierināmām no likvidējamās mantas.

Pieteikšana izdarāma rakstiski uz
Krievu-Azijas bankas likvidācijas komi-
sijas vārda Rīgā, Brīvības bulv. N° jrj
Tiesu Palātā, istabā JM° 19.

Pamats: 1) Instrukcija akciju vas
paiju sabiedrības likvidācijas komi-
sijām _(Lik. krāj 1925. g. N» 58) un
2) pārgrozījumi un papitdinājumf
1921. g. 20aprīļi likumā par ak-
ciju biedrībām un paiju sabkdribām
(Lik. krāj. 1925. g. J* 75).

Rīgā, 30. maijā 1925.g.
Priekšsēdētājs A. Kviesis.

4984 Sekretārs J. D u c e n s.
R^as apgabaltiesas 3. civilnod.,
,'askaoā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 9. jūnija 1925. g.,
minētas nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1922. ļg. 5. decembrī mirušā
Iršu kolonijas pag., mājas N° 94, īpaš-
nieka Voldemāra Georga d. S u 1c a
tes'amentu.

Rīgā, 28. maijā 1925. g. L. Nš 3229
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.

5007 Sekretārs A. Kalve.

l

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p,
ar šo paziņo, ka 9. jūnijā 1925. ģ.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1925. g. 28. martā, mirušā
Sēlpils pag., .Zvsnitāja" mājas īpašnieka
Pētera Brenča d. K'n 1 n i ņ a testamentu.

Rīgā, 28. maijā 1925. g. L.J*3296
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

5006 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 2. apriļa no-
lēmuma, uzaicina to personu, kufas
rokas atrodas obligācija par 900 kr. r.,
izstādīta uz Zaļenieku krāj-aizdevu kases
vardu, korob. 1890. g. 15. oktobrī zem
Nš 18% uz Tukuma apr., Vecauces
.Gludainu" mājām ar zem. grām. Nš 364,
ierasties šaī tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valoības Vēstnesī" un iesniegt
minēto aktu.

Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs,
tiesa to atzīs par iznīcinātu, parādu pēc
lās par samaksāta un lūdzējam Žanim
S k a d i ņ a m dos tiesību prasīt šā pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 22. aprilī 1925., g. Ka 671/25
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

2214 Sekretārs K. P u s s a r s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 19. jūnijā 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīga, Lāčplēša iela Nš 70-a,
dz. 13, pirdos P. BerUn kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 415.—

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

Rīgā, 30. maijā 1925. g.
4969 Tiesu izpild. G r i n f e 1d s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 19. jūnijā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Stabu Nš 55, pārdos

Voldemāra O b ra m a kustamo mantu,
sastāvošu no drēbju krāsotavas mašinām,
un novērtētu par Ls 650.—

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

Rīgā, 29. maijā 1925. g.
4970 Tiesu izpild. G r i n 1e 1d s.

mis iiimitimi 5. m. tiui izpildītai
paziņo, ka 10. jūnija 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Ttrbatas ielā Mš 57/61,
pārdos Mārtiņa Sinka kustamo
mantu, sastāvošu no viena pia iino un
mēbelēm un noveru tu par Ls 5600.

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

Rīgā, 29. maijā 1925 g.
4968 Tiesu izpild. E. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 10 jūnijā 1925. g., pulksten
12 diena, Rīgā, Stabu ielā Nš 102, dz. 9,
pārdos Jāņa Krigera kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un
novērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 30. maijā 1925. g.
4971 Tiesu izpild. Q r i n i e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 8 jūnijā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīga, Matīsa ielā J* 40/42,
dz. 10, pārdos Alfona Antona ku-
stamo manto, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 27. maiji 1925. g.
4935 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesa* 8. iecirkņa
tiesas/izpildītājs

paziņo, ka 9. jūnijā 1925. g., pulksten
11 dienā, Ri*a, L. Maskavas iela Nš40,
pārdos lijariona Semjonova _kustamo
mantu, sastāvošu no 1 sirma ērzeļa un
ra puskas un novērtētu par Ls 400.

Dzelzs^ II ceļo iecirkņa priekšnieks
izsludina uz 13. jūniju š. g., pulksten
10 no rīta,. Kruzesmuižas stacijā, savā
kantorī, rakstisku un mutisku

izsoli
ar p e c i z s o 1 i turpat 15. jūnijā š.g.,
kūjas izdos vagonu svaru pamatu un
svaru būdas Izbūvi L gates stacijl.

Drošibas nauda Ls 70 — 5037
Tuvāki paskaidrojumi iecirkņa kantori,

Kruzesmuižī, darbd. no pulkst. 10—15.

Zemkopības ministr, un depar-
tamenta kulturtechniskā nodali
izsludi ia. ka nodaļas telpās, Rīgā,
Noliktavas ielā Ns 1, dz. 5, 1925. g.
12. jūnijā, pulksten 12,

lenktos torgos
mazāksolišanā

tiks izdoti

Kīves kanāla atjauno-
šanas darbi.

Torgu dalbniekiem jāiemaksā Ls 1000
drošības naudas.

Tuvākas ziņas var saņemt kultur-
techniskā nodaļa. 4964

Dzelzsceļu virsvalde izsludina sek.
rakstiskus to.rgus: 15. jūnijā š. g., uz
a) Šķelttapām, (aizbāžamiem) dzelzs da-

žādām 2520 kg pec specifikācijas un
techniskiem noteikumiem.

b) Lāpstīm, balasta, tērauda, ar smailu
galu bez kāta 1000 gab.,_ izgatavotas
pec 10. V. 24. g. apstiprināta parauga.

c) Atslēglm. uzgriežņu, dažad. 1415 gab.
pēc specifkacijas un zīmējumiem no
20 I. 25. g.

un lakst. konkurenci 15. jūnija š.g. uz:
drāti, dzelzs, atlaidinatu, diam 5 mm
11000 kg

Torgu un konkurences sakums pulkst.
10 no rīta. Torgu un konku ences da-
lībniekiem jāiemaksā 10°/o droš. naudas
no piedāvājama vēitības. Tuvākas ziņas
dzelzsceļu virsvaldē, ist. Nš 101. 2 4459

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina sekošu rakstisku konkurenci
17. jūnijā 1925. g., uz 1) kabeli

telefona, zemūdens, ar svina segu un
bruņotu ar veidotu siiepuli, arpapira
un gaisa izolāciju 50x2 lin. 130 mtr
2) kabeli telefona, apakšzemes, ar
svina segu, bruņotu ar tērauda lentēm,
ar papira un gaisa izolāciju
50x2 lin. — 960 mtr. 3

Konkurences sakums pulksten 10 rītā.
Konkurences dalībn'ekiem jāiemaksā lO'/o
drošības naudas no piedāvājuma vērtības"
Tuvākas ziņas dzelz ceļu virsva'dē, ist. 101.

Izlabojums. 7
Dzelzsce|u virsvalde

paziņo, ka uz 27. maiju š. g. izsludinātie
svaru torgi

tiek pārcelti
uz 10 jūniju 1975. g 4967

Dzelzsceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina š. g. 12. jūnijā, pulksten
12 dienā,

rakstiskus torsus
uz apm. 300C0 kub. pēdu ozola baļķu
izvešanu ar trulīšiem no Elejas mežnie-
cības uz 32. klm. pie dzelzsceļu, līnijas
uz posma Meitene—Lietavas lobeža,
pie kam izvešanai vajadzīgās šaurceļu
sliedītes un truļus dod dzelzsceļu virs-
valde lietošanai par brīvu. Darba iz-
došana paredzama divos .variantos:
1) ar sliedīšu ceļa ievilkšanu un no-
jaukšanu pēc darba pabeigšanas uz
izvedēja rēķina; 2) ar sliedīšu ceļu
ievilkšanu un nojaukšanu no dzelzsceļu
virsvaldes uz dzelzsceļu rēķina. Torgu
dilībniek'em jāiemaksā materiālu ap-
gādes kasē drošibas nauda pēc pirmā
varianta Ls 503 un pēc o!ra ,— Ls 300.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu
virsvaldē 118. istabā. 4^66

?īQas apgabaltiesas 8. iecirkņi
tiesu izpildītājs

saziņo, ka 9. jūnija 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Jēkabpils ielā J* 1 a,
pārdoa Kivela Grinfelda _ kustamo
mantu, sastāvošu no aužamās stelles
un novērtētu par Ls 1000.—

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

Rīgā, 27. maijā 1925. g.
4949 Tiesu izpild. J. O r in i o s.

Cituiestāžusludinājumi.
Finansu ministrijas netiešo nod. depart.

paziņo, ka Ellai Zamariter izdota vīnu
tirgotavas atļauja no 1924. g. 24. de-
cembfa Ns 26123,' pieteikta par zudušu
kādēļ tāda, ja kur atrastos, uzskatama
par nederīgu. Nozaud. atļaujas vietā min.
Zarnai iter šodien izdots dublikāts N°13035.

Rīgā, 1925. g 28. maijā.
Departamenta direktora v. L. Dīriķis

4980 Nodaļas vadītāja v. (paraksts).

Rigaa apgabait. 8. iec. tiesa»
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūnijā 1925. g., pulksten
9 dienā, Rīgā, Valmieras iela Ns 2, p ā r-
d o s Calela Volfberga kustamo mantu,
sastāvošu no 6000 piena pudelēm un
novērtētu par La 1200 —

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

Rīgā, 28. maijā 1925. g.

4943 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Valmieras apr. priekšn.
I iecirkņa palīgs

paziņo, ka 17. jūnijā 1925. g., pīkst. 10
no rīta, Valmiera, Rīgas pasta ceļā Nš63

pantos mlMM
Ansim Brensonam piederošus vienu zoiā
krēslu ar ādu pārviktu un vienu masivu
ozola koka rakstāmgaldu, novērtētus
kopā par Ls 278,89 dēļ strādnieku ap-
drošināšanas maksis piedzīšanas, saskaņā
ar .Latvijas apdrošināšanas biedrības
pret strādnieku nelaimes gadījumiem"
13. septembja 1924. g. rakstu Nš_ 5862.

Pārdodamas mantas apskatāmas ūtrupes
dienā uz vie as.

Valmierā, 27.maijā 1925.g. Ns 8408 22

Valmieras apriņķa priekšnieka
I. iec. palīgs (paraksts)

4988 Darbvedis (paraksts)
Dzelzsceļu 9. ce|u iec.

priekšnieks Liepājā,
izsludina uz 10. jūnijā 1925 g pīkst. 11

mullu; top ii iMMja
13. jūnijā 1925. g. pīkst. 11 uz sekošiem
darbiem :

1) Liepājas stacijā atjaunot griezuļa
daļas.

2) Liepājas Iokomotivu šķūņa daļu at-
jaunošana.

Iemaksājama uz torgiem drošības
nauda Ls 150 par katru darbu atsevišķi.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī no
pīkst. 9 līdz 15.
5°33 9. celi iecirkņa priekšnieks.

Ūtrupe.
Daugavpils apriņķa priekšnieka

palīgs 1. iecirkni,
paziņo, ka 16. junjā 1925. g., pulksten
10 rīta, pie Maļinovas pagasta S ari]
Zamok sādžā atklāta vairāksolīšana
pārdos

vienu dzīvojamo ēku, koka,
5x3 asis apmēra,

piederošu Aleksandram Jāņa d. Beļiševam,
dēļ Ls 14,40 tiesas nodokļa un Ls 0,90
zīmognodokļa piedzīšanas, pēc Latgales
apgabaltiesis rakstiem ar N° 6173 no
6. marta 1925. g. tn Nš 14102 no
23. maija 1925. g. 5304

Vecsaules pagasta valdei
vajadzīgs labi iestrādājies pag. valdes
un tiesas

darbvedis.
Kandidāti tiek uzaicināti ierasties pie
pag padomes 6. jūnijā š. g., pīkst
12 dienā ar attiecīgiem dokumentiem
pāragrāko darbību pašvaldības iestādēs,
vai pieteikties rakstiski.

Alga pēc vienošanās, brīvs dzīvoklis,
apkurināšana un apgaismošana.

Priekšsēde;ājs Ronis.
5003 Daibveža v. (paraksts).

Sarkan-Patkules krāj-ai:-
devu sabiedrības vaid?

uzaicina biedrus

rtfiol kUn iemāktas
un saistību 3 mēnešu laikā, skaitot P
izsludināšanas dienas. Nenokartosan*
gadijumā, nekartejie biedri tiks izsiep

no biedru saraksta. .. .
4985 Valde.

Latvijas kuģniecibas sabiedrības
Austra"

kartēja pilna akcionāru sapulce Š- g~
29. maijā ne arēja notikt, jo nebija re-
prezentēts statūtu § i3 paredzētais ak-
ciju daudzums, tadeļ

otra sapulce
notiks š. g. 19. jūnijā, pulksten 5 pec
pusdienas sabiedrības telpas, Rīgā, Val-

demāra ielā Nš 17 ar agrāko
dienas kārtību:

1) Gada pārskats par 1924. g.
2) Revidentu ziņojums.
3) Budžets par_ 1925. gadu.
4) Dažādi jautājumi.
5) Vēlēšanas.

5ī sapjlce būs pilntiesīga un viņs=
lēmumi galīgi pie katra biedru skaita
5032 Valde^

Valsts vidusskola pieaugušiem ziņo,,
kā šīs skolas gatavības apliecība zerri
Nš 2240. izdota uz Emmas A v o t i ņ
vardu, pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu. 4987
i -\

Dažādi sludinājumi,
XIII. Rīges kopējās darbinieku

slimo kases valde
paziņo visiem kases dalībniekiem, un to
ģimenes locekļiem, kā ari ārstiem, ap-
tiekām, kufiem sakari ar slimo kasi un
visiem, uz kufiem tas attiecas, ka pilna
sapulce 27. maijā _ š. g. iznesi sekošus
lēmumus, kufi pārgroza attiecīgos pa-
stāvošos noteikumus, un proti:
1) Slimības gad. pabalsts izmaksājams

par visu slimības laiku 8/io pilnas
algas apmērā.

2) Kases ;dalibniekiem vientuļiem (t. i.
tiem, ku[iem pēc kases grāmatiņas
nav ģimenes locekļu), slimības gad.
pabalsts izmaksājams par viņu uztu-
rēšanās laiku slimnīcās 6/io pilnas
algas apmērā.

3) Pastāvošus noteikumus attiecība uz
ārstu un medicīniskas palīdzības
sniegšanu ģimenes locekļiem atstāt
spēkā, izņemot ģimenes locekļu pie-
maksu par zālēm, mākslīgiem- loce-
kļiem, visādām bandāžām, pastūtēm
un brillēm, kufa paaugstināma . no
20/o uz 25°/o, pie kam šā piemaksa
ģimenes locekļiem jāiemaksā tieši
aptiekās resp. tirgotavās. 4V86

Visi augšā minētie noteikumi stājas
spēkā ar 1. jūniju 1925. g. Valde.

Tirg -ru:n akc. s»b. ,.Daugava"
kārtēja pilna sapulce tiek sašauta
19. jūnijā š. g., pulkst. 5 _p. p. sabie-
drības telpās, m. Smilšu iela Ns 15.

Dienas kārtība:
1) Saputos dirbinieku velēšanas.
2) Darbības pārskats par 1924. g. um

revīzijas komisijas ziņojums.
3) Peļņas sadalīšana.
4) Budžets un darbības plāns 1975 g-
5) Statūtu grozīšana,
6) Priekšlikumi un ziņojumi.
7) Vēlēšanas.

NB Akcionsri, kas vēlas ņemt da-
lību sapulce ar uzrādītāju akcijāmP.
tiek lūgti minētas akcijas iesniegt
valdei līdz 12. jūnijam š. g.

4983 Valde

Artilērijas laboratorija, Liepāji
izsludina 15. jūnija 1925. g., pulksten 11 dienā,

RAKSTISKU SACENSĪBU uz
1. Vara brīvvadi - 25 mm- 1770 - 1800 kg.

— Materials — elektrolītisks, vaj-š, cieti vilkts. Šķērsgriezums 25 mm. Vads no
7 atsevišķam stiepnem, katra 2,1 mm 0; svārstīšanās — 2,1 —2,2 mm. Savīta
vada caurmērs 6,5 mm. Atsevišķai vafa stiepnei — 2,1 mm <J) izmēģinājumā
jāiztur 140 kg. vienu minūti apgrūtinot uz vilkšanu. Elektriska pretestība uz
1C00 mtr. pie 20° C. 0,7017 ohmu. Vads pēc V. D. E. noteikumiem.

2. Izolatori - augstspraiguma, priekš 3000 V. -
210 gb.

— Izolatori apm. pēc skices, jauni bez plaisām ar āķiem priekš iesktūvēšaoas
koka stabes un piemēroti 25 mmvajā vadu uzvilkšanai — pēc V. D. E.
noteikumiem.

Piegādes laiks līdz 15. jūlijam š. g.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valc dā, uzrādot piegādāšanas laiku un ceru,

valsts valūtā, frenko artilērijas laboratorijas noliktavā, Liepājā, kāja ostā,
apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne 40 sant.) iesūtāmi slēgtas
aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz 1925. g. 15. jūnija brīvvadu rakstisku sacensību"
artilērijas laboratorijas kanclejā līdz pulksten 11, 1925. g. 15. jūnijam.

Iesniedzot piedāvājumu jāiemaksā artilērijas labrratorijas kasē vai Latvijas
bankā tekošā rēķinā Mš 1276 drošības nauda 10/o no piedāvājumu sumas, var
stādīt priekšā ari Latvijas bankas galvojumu vai vērtspapīrus, izsludinātus .Val-
dības Vēstnesī" 1925. g. Ks 42. 3

Tuvākas ziņas izsniedz mutiski vai rakstiski artilērijas laboratorijas saim-
niecības daļas priekšnieks Liepājā, kāja ostā. 4974

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

Liepfijirc-Gluuus dzelzsceļu būves valde
izsludina

KONKURENCI uz zemes darbiem
Liepajas-Gludas dzelzsceļa būvei I. iecirkņa robežās no O. līdz 84. klm. skaitot
no Gludas, sadalot minēto ieciikni trīs uzņēmēju gabalos, apm. 28 klm. katra.
Mazākā izdodama vienība ir viens uzņēmēja gabals. Konkurences dalībniekiem
jāiemaksā drošības nauda Ls 10.000 par uzņēmēja gabalu, kūjas vietā var ari
stāties Latvijas bankas garantija.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz Liepājas-Glūdas
dzelzsceļa būves I. iecirkņa zemes darbu konkurenci 25. jūnijā 1925. g., jāiesniedz
būves valdes kanclejā, dzelzsceļu virsvaldē, istabā Nš 220 ne vēlāk, kā līdz
pulksten 12 dienā, 25. jūnija 1925. g. 2

Tuvākas ziņas dabūjamas darbdienās no 11—13 būves valdes techniskā
daļa, dzelzsceļu virsvaldē, Rīgā, Gogoļa ielā Nš 3, istaba 303. 4965

Apriņķa ct|u fnžsnlers Rigā
izdos jauktā izsolē

Š. g. 6. jūnijā, pulksten 10, savā kanclejā, Lāčplēša ielā Nš 24, dz. 7,

tilta pār Gauju pie Murjāņiem uz Engelhardta
šosejas kap. remonta darbu izvešanu.

Drošības nauda Ls 1C00. 1
Tuv'kas ziņas kanclejā. 4579

ŪTRUPE.
Pirmdien, 8. jūnijā 1925. g, pulksten 11 diena, Rīgas biržas zāle, Latvijas

:C5 "oir-uzdeva pārdos nu Jātā mrostiBuifl
Rīgas muitas noliktavā atrodošss nenomuitotas: 50 kastes Holandes šokolādi
apm. 1834 kllo un 2 kastes Holandes kakao apm 524 kilo.

Paraugi apskatāmi ikdienas no 11—12, pie biržas ministeriala.
4981 Zvēr. biržas maklers P. R u p n e r s.

Kuģu akc. sab. „KAIJA"
sasauc 15. jūnijā 1925. g., pulksten 4 pēc pusd, Kuģu biedr. Austras te?|
Valdemāra ielā Nš 17, dz. 1, nenotikušās pirmās kārtējas vispārējas sapulcēsit

otru pilnu sapulci,
kūja būs pilnties'ga un viņas lēmumi galīgi, neatkarīgi no ieradušos akcio*
skaita.

Dienas kartība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana. a(js
2) Gada pārskata nolasīšana par 1924. g, revizijis komis'jas ziņojums, B

pārskata pieņemšana un 1924. gada peļņas sadalīšana.
3) 1975. gada budžets un darbības plāns.
4) Priekšlikumi un ziņojumi. aq$2
5) Vēlēšanas. Valde.



Pļiesu sludinājumi, ļ
Rīgas apgabali.. I. kriminalnod.,
saskaņā ar savu 1925. g. 20. maija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 430. p.
pamata apsūdzēto pie Cēsu apr. , Maz-
straupes pag., piederīgu pie Jāni Pētera
d. Zeltiņu, 45 g. vecu, kura pazīmes
tiesai nav zināmas.

Visām iestādēm un personām , kurām
zināms, kur atrodas minētais Zeltiņš
an viņa manta, jāpaziņo par to Rīgas
apgabaltiesai, kā ari Jāspēj attiecīgi
soļi Zeltiņa apcietināšanai, ieskaitot
Cēsu apr., 1. iec. izmeklēšanas tiesneša
līcībā.

Rīgā, 25. maijā 1925. g.
Priekšsēd. b. Bergtals.

4«83 Sekretāra pal. Ž u b e c k i s.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvJlnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. mi2Uoz\ p. p., iverojot Pētera Jāņa d. Avenaugumu un savu 1925. g. 19. maija
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Pēters

ņa
nnAt v,ens Paradu Pēc obligācijaspar 900 rbļ., apstiprinātas 22. augustā1892. g. ar Nš 860, uz nekustamo īpašumu

Lesu apriņķī , Vecpiebalgas muižas zem-
nieku zemes Vecgreiver Ne 218 mājām
ar zemes grāmatu reģ. Nš 3354, izdotas
no Anža Lielais par labu Pēteram Pēterad. Stērstēm 2) obligācijas par 5000 rbļ,
apstiprināta 13. novembrī 1906. g. ar
Ns 963, uz nekustamo īpašumu Cēsu
apr., Vecpiebalgas muižas zemnieku
zemes Lejas Greiver Ne 221 mājām ar
zemes grāmatu reģ. Ne 3357, izdotas no
Pēteja Avena par labu Jānim Mušiņāmir samaksājis, bet šīs augšā minētās obli-
gācijas nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matas

^
tamdēļ kā ir gājusi zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītam obligācijām,
pieteikties tiesa sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
un Jūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 19. maijā. Nš 3158
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

4406 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas S. clvllnotf.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 12 maijā
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un no -
lēma: 1) atzīt par iznīcinātu un tagad
Teodoram Pētera d. Prūsim piederošo
nekustamu īpašumu Cēsu apriņķa, Vec-
piebalgas muižas zemnieku zemes māju
.Lejas Urla Nš 283* ar zemes grāmtu
reģ. Ne 3419, 11. martā 1883. g. apstip-
rināta obligācija ar Ns 364 par 272 rbļ.
50 k., izdotu par labu grafam Sergejam
Dimitrija d. Šeremetjevam.

Rīgā, 1925. g. 14. maijā. Nš 1894
Priekšsēd. A. Blumentals.

3962 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1925. g. 7. maija
nolēmumu, uzaicina tās personas, kūju
rokās atrodas šādas uz Jelgavas pils.
nekustamo ipašumu 2. iec. ar zemes
grāmatu Ne 143, korob. oblig: 1) par
500 kr. rbļ., izdotas uz Hajas Mirel
Izraelštam vārdu un korob. 1909. gadā
5. augustā ar Nš 1905 un 2) par 3000 kr.
r., izdotas uz Frumas Goldvaser vardu
un korob. 1909. _ g. 5. augustā ar Nš 1906,
rasties šai tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī." un saņemt, iesniedzot
min. oblig. šās tiesas depozitos kapitāla
un procentu parāda dzēšanai iemaksātos
Ls 74,70.

Ja minētā termiņa oblig. neiesniegs,
tiesa atzīs parādus par samaks. un
lūdzējai Šenei Lovenberg dos tiesību
prasīt šā parāda dzēšanu zemes grā-

Jelgavā, 1925. g_ . 14.maijā L Ns639 25
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

4186 Spkrptars K P n s s a r s.

Liepājas apgabaltiesa,
7 maijā 1925. g.uz Kazimiras Jozefas
Gļeb-Košanskas lūgumu un 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p.p. nolēma:

1) paradu 5,000 rbļ. pec obligācijas,
izdotas uz Marijas Ferdinanda m. Bor-
kovskas, dzim. Danilovičes vārdu un
1897.g. 5. aprilī ar žurn. Nš 340, nostip-
rinātas uz Kazimira! Jozefai Zofijai Gleb-
Košanski un Marijai Vladislava! Kali-
novskai, dzim. Gļev Košanskai, pie-
derošas nekustamas mantas Liepājā,
ar krepNš 2 94, — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visiem procentiem;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozīta līdz kreditora ierašanai, kujam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 13. maijā 1925. g. Ns 278-1/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

3992 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabalt. 1. kriminalnod.,
saskaņā ar savu š. g. 20. maija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 574. p.
11 d. panta apsūdzēto Vācijas pavalstn.
KSitt Oskara d. Krauzi, 28 g. vecu,
kura pazīmi s_ tiesai nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināms, kur atrodas min. Krauze un
?viņa manta, jāpaziņo Rīgas apga-
baltiesai, ka ari_ jāspēj attiecīgi soļi
Krauzes apcietināšanai, ieskaitot Rīgas
pils. I. iec. izmeklēšanas tiesneša rīcībā.

Rīgā, 25. maijā 1925. g.

Priekšsēd. biedra Bergtals.
48'3 Sekretāra pal. Žubeckis.

s?īgas apg&balties. 1. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
3(9., 311. p-p. pamata, uz finansu mini-
strijas lūgumu viņas prasības lietā pret
l»anu Lebedevu par Ls 7875 pec obli-
gācijas, uzaicina _ lvanu Lebedevu kūja
dzīves vieta prasītajai nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no tesū-
dzības raksta, pilnvaras un obligācijas.

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

kīgā, 14. maijā 1925. g.
Priekšsēdei, b. J. Jaks t i ņ š.

3i>77 Sekretāra v. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2979. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Kristīnes Miķeļa m.
Kaptein pilnv. Gastona Prange lūgumu
uzaicina visas personas, kūjām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 12. maijā 1925. g. publicēto
1913. g. 2. martā mirušā Limbažos nam-
saimnieka Kārļa Andreja dēla Kapteiņa
notarielo testamentu, ka ari visas perso-
nas, kutam ir kaut kādas tiesības uz mtr.
Kārļa Kapteiņa mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, lega-
iariem, fideikomisariem, parāddevējiem
u. 1.t, pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
ao ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā, 12. maijā 1925. g. L. Nš 2846
Priekšsēd. v. A. Veidners.

jjj>66 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
M civ. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Vasilija Bogdanova
Piln. zv. adv. Pēteja Eglīša lūgumu
^aicina visas personas, kūjām ir kaut
«adas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
«i tiesā 28. aprilī 1925. g. publicēto
^18. g. 31. decembrī Valmierā miruša
namīpašnieka atraitņa Stefana Micheja
«la Bogdanova notarielo testamentu,
m ari visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Stefana Bogda-
j^ a mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem

^
legatariem,

!l ««komisāriem , parāddevējiem u. t. t.,
ĪJeteikt savas tiesības, pretenzijas un
ļwunas minētai tiesai sešu mēnešu
"Kā, skaitot no šī sludinājuma iespie-

šanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,

|' w minētās personas atzīs ka atteikušās
ļļ° ietunām un zaudējušassavas tiesības««t testamentu pasludinās par likumīga
Pekā gājušu.
%ā, 14.maijā 1925. g. L. Nš2990

-^
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

S!L Sekretārs A Kalve.

%as apgabaltiesas 3. civilnod.
ļļjjļlati tiesas sēdē 1925. g. 12. maijā
klausīja valsts zemes baukas lūgumu
«eļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
™°ļema: 1) atzīt par iznīcinātu obli-
& par 3075 rbļ., apstiprinātu 11. janv.
to, - 8- ar Nš 138 uz tagad Pēterim

«aoa d. Petersonam piederošo ne-
samo īpašumu Valmieras apriņķa,
«kenbergu

^
muižas zemnieku zemes

'Pāru mājam ar zemes gramalu reģ.
d», i u ' izdotu gr»iam Kārlim Siversam
r jabu, kura obligācija ir pārgājusi

atTv.ar stakelbergu muižu uz Rēveles

Dam . tiesas 190°- 8- 17- aP'llēnluma£"nata uz grāfieni Benedikti Konstantīna
?J>takelberg fideikomisa īpašumā.
«Kā, 1925. g. 14. maijā. N* 1895

396i Priekšs ēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Līnas Jāņa d.
Galin lūgumu un savu 1925. g. 19. maija
lēmumu, paziņo, ka parādniece Līna
Jāņa m. Galin paradu pēc obligācijas
par 3000 rbļ., apstiprinātas 1898. g.
29. septembrī ar Nš 557, uz nekustamo
īpašumu Rīgas apriņķī, Radalkas muižas
zemnieku_ zemes Jaunzemju mājām ar
zemes grāmatu reģ. M 3349, izdotas no
Rūdolfa Pelēja d. Galina par labu
Eduardam Edurda d. Rencirn, kurš viņu
ir cedejis blanko ir samaksājusi , bet šī
augša minēta obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kufām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesa sešu mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un_ lūdzējam dos _ tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 19. maijā. Nš 3243
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4403 Sekretārs A. K n 1 v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 12._maijā
izklausīja valsts zemes _ bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko paradu dzēšanas un
nolēma: 1) atzīt par iznīcinātu hipo-
tēku par 5939 rbļ, apstiprinātu kā
pirkuma maksas atlikumu 11. septembrī
1884. g. uz tagad Voldemāram Jāņa d.
Balodim piederošo nekustamu īpašumu
Valmieras muižas zemnieku zemes
Baložu mājām, Valmieras apr. ar zemes
grām. reģ. Ne 3151, Edgaram f. Loeven-
sternam par labu, kura hipotēka līdz ar
Valmieras muižu mantošanas ceļa ir
pārgājusi uz Modestu Kārli Ottonu Kurtu
I. Loevensternu fideikomisa īpašuma.

Rīgā, 1925. g. 14. maijā. Nš 1900
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

3960 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Pēteja Matīsa d
Žīgura lūgumu uzaicina visas personas,
kūjām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesa 5. maija
1925. g. publicēto 1922. g. 28. februārī
mirušā Meiranu pagasta .Kozaru" mājas
īpašnieka Matīsa Juja dēla Zigura
testamentu, ka ari visas personas, kujam
ir kaut kādas tiesības uz miruša Matīsa
Žīgura mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
iideikomisariem , parāddevējiem u t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas. ??? _ ?

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
t>et testamentu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā, 16. maijā 1925. g. L. Nš 2877

Priekšsēd. v. A. Veidners.
4Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 12 maijā
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēl hipotekarisko paradu dzēšanas un
nolēma: 1) atzīt par iznīcina u obli-
gāciju par 900 rbļ. apstiprinātu 21.maija

1915 e ar Ne 157 uz Pēterim Remberta

d.Berģim piederošām Ģēsu apr Liezeres
muiža, kvotes zemes mājuEda .Nš XV-a

ar zemes grāmatu reģ Ne 2205, izdotu

nar labu bar. Aleksandram Alfrēda d.

Šulcam Ašeradenam pirkšanas sumas

atlikuma nodrošināšanai.

Rīgā, 1925. g. 14. maijā. Nš 1907

Priekšsēd. v. A. Blumentals.

3952 Sekretārs A.Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln,,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Eduards Juja d. Gailis
un Anna (Johanna) Emilija Jēkaba m.
Gailis, atraitne Balod, noslēguši savr
itar ;īgo laulības līgumu pie Rīgas no ara
J. Purgala 10. martā 1925. g. reģistra
1*6 29j5, ar kūju viņi attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 19. maijā 1925. g. L. 1*3146
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4412 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Kārlis Jāņa dēls Kristiāns
un Olga Stepana meita Kr stian, dzim.
Miljajev, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra J. Krūklanda
21. f bruarī 1925. g. reģistra Nš 3329,
ar ku^ viņi, attiecībā uz viņu nosegto
laulību, ir at:ēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p.p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 19 maijā 1925. g. L. J* 3162
Priekšsēd. v. A. Veidners

4411 Sekretārs A. Kalve.

Risas apgabalties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 29. aprilī 1925 g.
Margaretas-Aleksandras-Emilijas Emiļa m.
Beyer, dzim. Both, prasības lietā pret
Juliusu-Hugo-Heinrichū Kārļa-Juliusa d.
Beyer par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
Rīgas Pēteja draudzē 1904. g. 11. jūlijā
ssarp Juliusu-Hugo-Heinrichu Beveru un
Margareti-Aleksandre-ErnilijuBeyer, dzim.
Both, piešķirot prasītājai prāvnieku bērnu
Arvedu-Heinrichu-Teodoru-Maksi, dzim.
1907.g. 22. jūnijā audzināšanai l.dz viņa
pilngadībai.

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

Rīgā, 16.maijā 1925. g. Ns 433701,562
Priekšsēd. b. E g 1i t s.

4195 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgebalties. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 12. novembrī 1924.g.
Beilas-Etas Movša m. Červin, dzim.
Davidovič, prasības lietā pret Josifu
Červinu par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
Rīgā, pie rabina 1917. g. 18. jūlijā starp
Josifu Červinu un Beilu-Etu Červin, dzim.
Davidovič.

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

Rīgā, 16. maijā 1925. g. I*433699
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

4196 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 23. apriļa
nolēmuma, uzaicina tās personas, kūjas
rokās atrodas šādas uz Bauskas apr.,
Bārbeles muižas .Salijunv mājām ar
zemes grām Nš 4303, korob. uz
Jelgavas lauksaimnieku biedrības krāj-
aizdevu sabiedrības v., izstāJītas, blanko
cedētas obligācijas: 1) par 500 kr. rbļ.,
korob. 1907. g. 12. febr. ar Ne 316;
2) par 2000 kr. rbļ, korob. 19j6. g,
21. febr. ar Ne 1288 un 4) par 601 kr.
rbļ., korobor. 1908. g. 28. aprilī ar
Ne 1003,_ — ierasties šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi" un, iesniedz, minētos

aktus, saņemt no parāda nolīdzināšanai
iemaksātās Ls 71,08 apmērā sumas at-
tiecīgu daļu.

Ja minētā termiņā aktus neiesniegs,
tiesa atzīs parādus pēc tiem par samak-
sātiem un lūdzējam Alfrēdam Čablim
dos tiesību prasīt šā parādu dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 12._maijā 1925. g. L. N?716/25
Priekšsēdētaja v. E. Feldmans.

3874 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 7. maija
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokās atrodas obligācija par tOOO kr. r.,
izd. uz Zaļenieku krāj-aizdevu kases
vārdu un koroborēta 1914. g. 24. febr.
ar Nš 335 uz Tukuma apr., Irlavas . Dan-
ķenu* mājām ar zemes _ grāmatu
Nš 2443, ierasties šai tiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa atzīs aktu par iznīcinātu
un lūdz. Fricim Grinbergam atvēlēs
prasīt parādu dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 14. maijā 1925. g. LNs737/25
Priekšēd. v. J. Skudre.

4185 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 11. maija 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 3. julijā _1916. g., Dun-
dagas pagastā miruša Kārļa Kriša (Kri-
stipa) dēla Gancmaņa mantiniekus,
kreditorus, laegatarus, fidtikomisams, un
visas citas personas, kam vatētu būt kā-
das tiesības vai prasības uz atstāto man-
tojumu pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā, 15.maijā 1925. g. Nš769m/25
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.

4243 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šāgada 30. apriļa
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokās atrodas pirkuma - pārdevuma lī-
gums, pec kūja palicis parāds kā pirk-
šanas sumas atlikums 29/5 kr. r., izdots
uz baroneses Naueždas fon Felkerzam
vārdu, korob. 1906. g. 21. jūlijā ar
Ne 631 un Talsu apriņķa, Veģu muižas
.Rolan" mājām ar zem. grām. Ne 2i 18,
— ierasties šai tiesa sešu mēnešu
laikā, skaiiot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī." un iesniegt
minēto aktu.

Ja minētā termiņā aktu neiesniegs,
tiesa aizis parādu pēc tā par samaksātu,
aktu par iznīcinātu un lūdzējam Krišam
Muša dos tiesību prasīt šā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 16. maijā i 925. g. L. Nš 574/25
Priekšsēd. v. J. Ž v i r b u 1 s.

4491 iekrerars K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa
30. aprilī 1925. g. uz Līnas (Lības)
Friča m. Gaile, dzrm. Vaškevic,
lūgumu un 18. marta 1920. gada
likuma un civ. proc. lik. 2081.—2086. p.p
nolēma:

1) parādu 13,000 rbļ.pec obligācijas,
izdotas u-; Samuiļa Jēkaba d. Frei-
berga vārdu un 1909. g. 28. oktobrī
ar žurn. Ne 1C52, nostiprinātas uz Līnai
(Lībai) Friča meitai Gailei, dzimusi
Vaškevic, piederošas neku-
stamas mantas Liepājā, ar kreposta
Ne 1001, — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visiem procentiem;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, kujam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 13. maijā 1925. g. Ne 325-1/25
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n s t a m s.

3993 Sekretārs A Kasoerovičs.

Jelgavas aPfluMeso,
pamatodamas uz savu_ 1925. g. 30. apriļa
nolēmumu

^
dara vispārībai zināmu, ka

parāds pēc obligācijas par 2000 kr.
rbļ., blanko cedstas, korob. 1908. g.
10. septembrī ar N» 1263, uz Jēkabpils
apr.^ Saukas pagasta .Razbok Ne 84"
mājām ar zemes gram. _ Nš 1713 atzīts
par samaksātu un lūdzējam Krišam
Kalniņam dota tiesība prasīt šā pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 16- maijā 1925. g. L. Ne 336/25
Priekšsēd. v. J. Zvirbulis,

4325 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās" uz sava 1925. g. 30.apriļa
nolēmumu, dara vispārībai zināmu,* ka
parāds pēc obligācijas par 4000 kr. rbļ.,
korob. 1908 gada 26. maijā zem Ne 831
uz Jēkabpils apriņķa, Saukas pagasta
.Krastiņ Ns 58" mājām ar zemes grām.
Ne 1882, — atzīts par _ samaksātu un
lūdzējam Mārtiņam Grāv alias Giāvjt
dota tiesība prasīt šā parāda dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 16. maijā 1925. g. LNs289/25
Priekšsēdētaja v. J. Z v i r b u 1s.

4326 Sekretārs K. Pu s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 4. maija
nolēmuma, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc obligācijas par 1000 kr. rbļ.,
korob. 1912. g. 12. martā ar Ns 761
uz Jelgavas apriņķa, Kalnciema muižas
.Purgu" mājām ar zem. grām. Ne 3186,
— atzīts par samaksātu un lūdzējam
Ludvigam Rozenbaumam dota
tiesiba_ prasīt šā parādu dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 1925. g. 16. maijā. L. Ne409/25
Priekšsēd. v. J. Zvirbulis.

4327 Sekretārs Ķ. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa.
11. maijā_ 1925. g. uz Hilleļa Leibo-
v i č a lūgumu un civ. proc. lik.
2081. līdz _ 2086. p. p. nolēma:

1) paradu 36950 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Fridricha Johana d. Fūlhabera
vardu un 1920. g. 8. janvārī zem žurn.
Ns 1 nostiprinātas uz Hillelim (Hille)
Leibovitcam (Leibovičam) un Šajam
Danām, piederošas nekustamas mantas
Liepāja, ar kreposta Nš 1238, — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām pro-
centem unpašu obligāciju par iznīcinātu.

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā jninēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 14. maijā 1925. g. Ns66524.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

4306 Sekretārs A. K a s p e r o v i č s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar likumu par laulību 77. p.,
30. aprilī 1925. g. aizmugurē nosprieda:
starp Stepanu Gregora d. V j u n u un
Annu Pētera m. Vjun, dzim. Adamav-ič,
19. augusta 1912. g., caur Tallinas pa-
reizticīgo draudzes mācīt; ju noslēgto
laulību šķirt; laulibā dzimušo dēlu Leo-
nidu atstāt pie mātes.

Liepājā, 15. jnaijā 1925. g. Ne379-L/24
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

3996 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesas
30. aprilī 1925. gadā nolēmusi iecelt
aizgādniecību promesošo Jorena un Jāņa
Puzis atstātai mantībai, kūja atrodas
Grobiņas pagastā,

Liepājā, 19. maijā 1925. g. Ne482'/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

4485 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar laul. lik. 77. p. 20. aprilī
1925. g. aizmugure nosprieda: 1908. g.
2. novembrī starp Jēkabu Jāņa dēlu
Zvirbuli un Trini Zvirbul, caur
Saldus ev. lat. draudzes mācītāju no-
slēgto laulību šķirt.

Liepājā, 8. maijā 1925. g. Ne 283-L/24
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s ta m s.

3545 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepāja» apgabalt. reģistr. nod.
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas š. g. 12. maija
lēmumu reģistrētā Vārves mājturības
veicināšanas biedrība .Spīdola" ievesta
bezpeļņas biedrību un viņu savienību
reģistra I. daļa.

Valdes sēdeklis atrodas Vārves pa-
gastā.

Liepājā, 16. maijā 1925. g. Ns 71/25
Pārzinis A. K i r š f e 1 d s.

4315 Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļu
uz civil proc. lik. 1460". panta pamata
paziņo, ka ar _ viņas š. g. 12. maiji
lēmumu reģistrētā Kazdangas meliorā-
cijas sabied īoa .Liekne" ir ievesta koo-
peratīvu sabiedrību un viņu savienību
reģistra I. daļa.

Valdes sēdeklis atrodas Kazdangas pa-
gasta.

Liepājā, 16. maijā 1925. g. J& 67/25
Pārzinis A. K i r š f e 1d s.

4313 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
paziņo, ka ar viņas š. g. 12. maija
lēmumu no 192?. g. pastāvošā bezpeļņas
Alšvangas lauksaimniecības biedrība,
saskaņa ar pilnas biedru sapulces lēmumu,
no š. g. 9. apriļa, pārreģistrēta" par koo-
peratīvu sabiedrību un ievesta koope-
ratīvu sabiedrību un viņu savienību re-
ģistra I. daļa.

Valdes sēdeklis atrodas Alšvangas pa-
gasta. _

Liepājā, 16. ma jā 1925. g. Ns 70/25
Pārzinis A. K i r š f e 1 d s.

4314 Sekretārs A. Jansons

Latgalis m&mim f. liiiisadaia
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1924. g. 30. martā Ludzas apr., Gavru
pag., Skobovo ciema pied. Jāņa Pav-
1ov a privattestaments, ar kūju te-
statora kustama un_ nekustama manta
novēlēta Jēkabam Jāņa d. Marfai un
Annai Pavloviem ar apgabaltiesas
1924. g. 5. decembja lēmumu apstipri-
nāts un izdots mantiniekiem Jēkabam,
Marijai un Annai Pavloviem.
Daugavp., 16. maijā 1925. g.' LNs862a/25

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
4317 Sekretārs J. Kan gurs.



Risas apr. 1. iec. miertiesnesis,
uz civ proc. lik. 2011.—2014. un 2079. p.
p. pam. paziņo, ka pec 1924. g.
3. septembja Bieriņu pagasta. Petriņ
ciemā mirušā Jēkaba Vi 1 k s
ir atklājies mantojums, tamdēļ uz-
aicina personas, Jcuram iruz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t. pieteikt
savas tiesības sešu mēnešu laika,
skaitot no šā sludinājuma iespiešanas
,Valdības_ Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšminētā termiņā nepieteiks, tad tiks
atzītas, kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 5. maijā 1925. g. Ne268
4223 Miertiesnesis J. N e i rņ a n s.

latsaies apgabaltiesas,
Litai apr. 5. Ķ nieri»,
saskaņa ar savu 1925. g. 19. maija lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. krāj. X. sēj.
1239. p., uzaicina 1915. g. 8. decembrī
Viļakas pagasta Aizgalines ciemā mirušā
Meikula Jēkaba dēla L a p š a n a
mantiniekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstato mantojumu 6 mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Viļakā, 19. maijā 1925. g. Nel314
4622 Miertiesnesis R. Petērsons.

Latgalei mM\\m\ 1. [Minot,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. g. 13. janvārī Ludzas apr., Domo-
poles pag. pied. Antona Juja d. Roskoša
privattestaments, ar kūju testatora ku-
stama un nekustama manta novēlēta
Zuzannai un Antonam Kalviem ar ap-
gabaltiesas 1925. g. 6. marta lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekam Zu-
zannai un Antonam Kaļviem
Daugavp., 16. maijā 1925. g. LNs 61a 25

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
4318 Sekretārs J. K a n g u r s.

vardu;_ 19) Nš 201630 Ainas Jāņa m.
Abol vardu; 20)Ns_ 961 no Liezeres pag.
valdes uz Olgas Jāņa m. Vītol vārdu;
21) Ns 241841 no Rīgas pref. uz Augusta
Pēteja d. Griemiņ vārdu; 22) Ne 242035
Marijas Osipa m. Ostrovski vardu;
24) Ne 17083 no Jelgavas pref. uz Emmas
Valtera m. Stromberg vārdu.

Personas apliecība izdota: 251 Ne 3575
no Rīgas pref. uz Jāņa Kārļa d. Fddmans
vardu.

P,a mats: Rīgas prefektūras raksts
18., 20., 21. un 22. aprilī 1925. g. ar
Nš 4137.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
4465 Pasu nod.darbv. Grinbergs.

Rīgas pilsētas krājkasei
pieteiktas sekošās uz vārda izdotās krāj-
grāmatiņas par nozudušām un atņemtām:

1) Linas, Klārās Oelsener, izd. 19. janv.
19; 9. g. Ne 51979 par Ls 10,42; 2) Ar-
vīda Alfonsa d. Brauna, izd. 27. aug.
1907. g. .Nš 105156 par Ls 18,87; 3)

Ievas Mārtiņa m. Vitol, izd. 21. janv.

1909. g. Ns 52306 par Ls 6,38; 4) Vil-
helmines Borman, izd. 13. apr. 1910 o
Ns 110506 par Ls 4,82; Ellas Franča m
Borman, i?d. 27 febr. 1917. g. Nš 151323
par Ls 2,59: Rino, Valtera Lenkeita ,
izd. 6. martā 1899. g. par Ls 2,54; Jr>
hanna, Franča Bormana, *zd. 10. f?br
1905. g. Ns 92352 par Ls 7,50; Ellas '
Borman, izd. 21. nov. 1903 g. par
Ls 18,12 kr. gr. Nš 81350; 5) Alberta
Augu'ta d. Dunkera. izd. 19. decemb
1912. g. Ne 86641 par Ls8.15 un tādēļ!
pamatojoties uz statūtu § 11.. tiek uz-
aicinntas visas personas ;^ kūjām kādas
tiesības uz mortificejamām krājgrāma-
tiņām, pieteikties krājkasē 3 mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienai .Valdības Vēstnesī".

Šimtermiņam izbeidzoties, izsludinātās
ktājgramatiņas tiks atzītas par nederīgām
un izdotas jaunas.

Rīgā, 22. maijā 1925. g.
4817 Direktors: M. Ozoliņš.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām sekošas pases
un personas apliecības, kūjas pieteiktas
par pazudušam:

Latvijas pases izdotas: 1) Ne 343 no
Mēmeles pag. v. uz Oskara Jāņa d.
Miezans vardu ; 2) Ne 235890 no Rīgas
prefekta uz Alises Ādolfa m. Neuberg
vardu; 3) Ne 16.468 no Rīgas pref. uz
Anastasijas Timoteja Roščenkova vārdu;
4) Ne 210401 no Rīgas pref. uz Mar-
grietas Jēkaba m. Jakobson vārdu;
5) Ne 40339 no VI pol. iec. uz Katrines
Kristjana m. Andrževski vārdu; 6)Nsil59
no Rozēnu pag. v. uz Elzas Jāņa m.
Svimpul vārdu;_ 7) Ns 90862 no 111pol.
iec. uz Jūlija Pēteja d. Rumpan vārdu;
8) Nš243597 no Rīgas pref. uz Kristīnes
Jāņa m. Konstant vārdu; 9) Ns 66792
no Madlienas pol. iec. pr-ka uz Helmuta
Jēkaba d. Barcsim vārdu; 10) J\fe 31328
no VIII pol. iec. uz Anetes Kristapa m.
Priede vārdu; 11) Ns 62199 no I pol.
iec. uz Lizetes Eriča m. Kevental vārdu,;
12) Ns 22761 no Jelgavas pref. uz Golde
Ju d. Lape vardu ;13) Ns — no Bauskas
apr. pr-ka pal. liec. uz Alises Mārtiņa m.
Leduške vārdu; 14) Ns J50002 no Rīgas
pref. uz Ženijas Jēkaba Grinberg vārdu;
15) Ns 168853 no Rīgas pref. uz Mildas
Otto d. Zakīt vārdu; 16) Ns 118218
no Rīgas pref. uz Augustes Friča m.
Przendzinski vārdu; 17) Ne 102123 no
X pol. iec. uz Zinaīdas Vikentija m.
Timofejeva vārdu; 18) Nš 149685 no
Rīgas pref. uz Olgas Nikolaja m. Stever

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rīsos prefektūra
[ Citu iestāžu sludinājumi, ]

izsludina par nederīgām sekosas pases
un personas apliecības, kūjas pieteiktas
par pazudušam:

Latvijas pases, izdotas: 1) Ne 197767
no Rīgas pref. uz Annas Jāzepa m Mic-
kevič vardu; 2) Nš 13214 no VIII pol.
iec. uz Fatija Ivana d. Sokolova vārdu;
3) Ne 208433 no Rīgas pref. uz Adines
Haralda m.Transehē vardu; 4) Ne 122408
no Rīgas pref. uz Heinricha Nikolaja d.
Transehē vardu; 5) Ņs 113243 no
VIII pol. ' iec. uz Moža Ābrama d. Le-
vensons vardu; 6) Ne 80919 IV pol.
iec. uz Katrīnes Mārtiņa m. Ernstein
vārdu; 7) _Ne 171508 no Rīgas pref. uz
Dores Jāņa m. Abramčik vārdu;
8) Ne 150525 no Rīgas pref. uz Hei-
maņa Ādama d. Hiršman v.; 9) Ns 6206
no V pol; iecuz Mārtiņa Mārtiņa dila
Grinberga vardu; 10) Ns 218513 no
Rīgas pref, uz Rebekas Haima dēla
Hiršman vardu; Jl) Ne 150528 no Rīgas
pref. uz Cernas Ābrama m. Hiršman v.;
12) Ne 160527.no Rīgas pref. uz Milli
Ābrama m. Hiršman v.; 13) Ne 126010
no Rīgas prel. uz Jāzepa Kriša d. Plas-
siņš vardu; 14) Ne I5il51 no Rīgas
pref. uz Irmas Jāņa m. Bergman vārdu;
15) Ns J367420 no Rīgas pref. uz Deo-
nisija Jana d: Kivi vārdu; 161 Ns 2578
no III pol. iec. uz Lizetes Jāņa m.
Bekke vārdu; 17) Ne 42855 VII pol. iec.
uz Jēkaba Jāņa d. Siinkat vārdu;
18) Ns 5328 V pol. iec. uz Annas Friča
meitas Sirnson vardu; 19) Ns 124292 no
XI pol. iec. uz Reinholda Jāņa d. Kandis
vārdu; 20) Ne 1974 no Rīgas apr. pr-ka
uz Vija Juja d. Pļaveniek vārdu;
21) Ns 174052 no Rīgas pref. uz Anša
Jēkaba d. Stiebris vārdu; 22) Ns 198800
no Rīgas pref. uz Augusta Augusta d.
Dreviņš vardu; 23) Ne 138374 no Rīgas
pref. uz Jānis Teņa d. Irbe vārdu;
24) Ne 543 no Gatartes pag. uz Kārļa
Jāņa d. Ķēniņš vardu; 25) Ne 223818 no
Rīgas pref. uz Annas Friča m. Zīvert
vārdu.

Personas apliecības izd.: 26) Ns 13922
no Rīgas _ pref. uz Lidijas Faniļa m.
Mizroch vardu; 27) Ns 8945 no Rīgas
pref. uz Kārļa Andreja d. Dumpis vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
15., 16. un 17. aprilī 1925. gadā ar
Nš 3987.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
4467 Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Latgali: asgaialtiesas 1.dMļi
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1918. g. 5. augustā Ludzas _ apr.,

Kačanovas pag. pied. Pēteja Jāņa d.
Bāloša notariālais testaments, ar kūju
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Pēterim Kārļa d. Balodim, ar
apgabaltiesas 1925. g. 24. oktobja lē-
mumu apstiprināts un izdots manti-
niekam Pēteiim Kārļa d. Balodim.
Daugavp., 16. maijā 1925. g. LNe741a/24

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
4321 Sekretārs J. K a n g u r s.

Latgales apgabalu 1.c Miri,
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1922. g. 28. jūlijā Ludzas apriņķa,
Pildas pagasta, Vacernieku sādžas pie-
derīgā Mitrofana Anufrija dēla Poz-
ņ j a k o v a notariālais testaments,
ar kūju testatora _ kustama un nekusta-
ma manta novēlēta. Pelagejai, Jekater;-
nai Pozņakoviem, Matreņai un Pavlam
Antonoviem ar apgabaltiesas 1923. g.
6. jūnija lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem Pelagejai Pozņjaķovai,
Matreņai un Pavlam Antonoviem.

Daugavp., 18.maijā 1925.g. LNe455a/23
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

4320 Sekretārs J. K a n g u r s.

Latgales apgaita 1. Miriala
ar šo paziņo vispārībai, ka mir1923._g.
22... septembrī Teodora Andreja dēla
Šiliera privattestaments, ar kūju testa-
tora kustama un nekustama manta, no-
vēlēta Karolinai Zelmai Teodora m.
Gondelai, Nannei Teodora m. Hiršai un
Ernai Teodora m. Klišinskai ar apgabal-
tiesas 1925. g. 27. marta lēmumu apstip-
rināts un izdots mantiniecei Karolinai
Zelmai Gondelei.

Daugavp., 18. maijā 1925. g. LNs 137a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

4319 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1.civiln.,
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1925. g. 30. martā Sofijas Voicika m.
D r i z u 1e s prasības lieta pret Rūdolfu
Jāņa d. Drizuli par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: lau-
lību noslēgtu 1912. g. 30: decernbrī
starp prasītāju Sofiju Voicika m. Dnzul
un atbild. Rūdolfu Jāņa d. Drizul, atzīt
par šķirtu.

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

Daugavp., 18. maijā 1925. g. LNŠ225/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

4322 Sekretārs J. K a n g u r s.'

Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 8. maija lēmumu,
uz likumu par

^
biedrībām 17. p. pamata

reģistrēti Dricānu lopkopības pārraudzī-
bas biedrības statūti un ievesti bezpeļņas
?biedrību reģ. pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Brukanu m., Dricānu pag., Rēzeknes
apr.

Daugavpilī, 1925. g. 19. maijā.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

4600 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā' ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 8. maija lēmumu,
uz likumu par kooperatīviem 7. un 9. p.
p., pamata reģistrēti Eversmuižas krāj-
aizdevu sabiedrības statūtu grozījumi.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Eversmuižā, Ludzas apr.

Daugavpilī, 1925. g. 19. maijā.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A bu 1 s.

4601 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Latgales wm\\\m nonai nosala
dara zināmu, ka, saskaņa ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 8. maija lēmumu, uz
civ. proc lik. 146070-71 . p. pamata re-
gist. Kokorevas pag. piensaimn. sabiedr.
statūti un ievesti kooperatīvu bied-
rību reģistra pirmā daļā.

Biedribas valdes sēdeklis atrodas
Kokorevā, Kokorev.s pag, Ludzas apr.

Daugavpilī, 1925. g. 19. maijā.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

4602 Sekretāra v. A. Auziņ.

Daugavpils apr< 5- lec- mlertlem.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu
X. sēj. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. uzaicina 1. decembrī 1924. g.
mirušā Trofima Savelija d. Pankova
mantiniekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz nel. atstāto Rudzatu pag.,
Mala kalna c. augšmin. miertiesu., sešu
mēnešu laika, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".
4281 Miertiesnesis S k r o m a n s.

Daugavpils apr. 5. lec miertiesa ,
Preiļos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10 sēj. 1239. p.,
uzaicina 1925. g. 1. martā mirušā
Jāzepa Pēteja d. Aleksandroviča manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nel. atstāto Rudzātu pagastā,
Peivališku viensētā kustamu un ne-
kustamu īpašumu augšmin. miertiesu. 6
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.*.
4233 Miertiesnesis Skromans.

Daugavpili opr. 5. iec- miertiesa.,
Precos, pamat, uz civ. likumu X. sēj.
12,59. p. un civ. proc. ļik. 1401. p. uz-
aicina 1924; g. 14. jūlija mirušā Jēzupa
Augusta d. Zalāna mantin. pieteikt
savas_ mantojuma tiesības uz nel. atstāto
Rudzatu pag., Gardzivišu ciemā kustamu
un nekustamu īpašumu augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no ša sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesī."
4234 Miertiesnesis Skromans.

Latgales apgabaltiesas,
Uizas apriņķa 5. lec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 19. maija
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X. sēj.
1239. p, uzaicina 1923. g. 29. maija
Ludzas apriņķī, Kačanovas pagastā
miruša P a v 1 a Akulova
mantin. pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības, uz nelaiķa
atstato mantojumu, sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

Viļaka. 19. maija 1925. g. Nsl316
4621 Miertiesnesis R. Petērsons.

Daugavpils apr. 4.iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 15. maija
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
22. marta 1925. g. mir. pils. Franča
Juja d. Jaltnska mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Liksnas pag.,
Pridnieku sādža.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības s e šu me n ešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
4292 Miertiesnesis Ķ. A v e n s.

Daugavp. apr. 4. iec. miertiesn.
saskaņā ar savu' lēmumu 15. maija
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. _14ul. un 1402. ,p..p. un civ. lik.
X sej. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
3. febr. 1925. gada miruša pilsoņa Juja
(Jurija) Julijana d. Rasnača mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa _ nāves Daugavpils apriņķī, Liksnas
pagasta. !

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības s e šu_m e n e šu. laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienās
.Valdības Vēstnesī."
4293 Miertiesnesis K. Avens.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes opr- 3. iec. miertiesa.,
kūja kamera atrodas Rēzekne, saskaņā
ar savu 1925. g. 12. maija lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408.' p. p. ar šo uzaicina
1924. g. 6. novembrī mirušā Ignatija
Jeremeja d. Jeremejeva likumīgos man-
tiniekus pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas uz palikušo pēc nelaiķa Rēzeknes
apriņķī, Rozentovas pagastā, Čulku
ciemā nekustamu īpašumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Valdības
Vēstnesī."
4226 Miertiesnesis J. Kraulis.

Liepājas 1. iec. miertiesn.,
uz aizgādņa Jēkaba Kronberga
lūgumu un * sava 1925. g. 12. maija
lēmuma pamata, uzaicina ar Liepājas
apgabaltiesas 1925. gada 15. februārī
Liepājas slimnīca mirušās Otilijas
Eduarda (Evarta) m. Frišmutes
mantiniekus, kreditorus, legatari-
jus, fideikomisarijus un visus citus, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz nelaika atstāto mantojumu, pie-
teikt tādas miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā,, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn."

Pēc minētā termina notecēšanas visas
tiesības un prasības, kūjās nebūs pie-
teiktas noliktā laikā, tiks skaitītās par
zaudētām uz visiem laikiem.

Liepāja, 15. maijā l 25. g.
4228 Miertiesnesis J. Ziemelis.

Ladzas aprima 7. iec. miertiesnesis,
saskaņa ar savu 1925. g. 27. apriļa
lēmumu, pamatodamies, uz civ. proc. lik
1401. p.un civ. lik. krāļ. X. sēj. 1. d. 1239. p
pamata, paziņo, ka pec 1925. g. 7. martā
mir. Vasilija Tichona d. Sučkova ir pa-
licis mantojums, kujš. atrodas Jaunlat-
gales apr, Višgorodas pag., Rečinas
nniiž. viens. N°8, Kādēļ uzaic. visus, kam
būtu kādas tiesības uz šo manto-
jumu, jeb sakara ar viņu kādas tiesības
kā mantin., pieteikt savas tiesības pēc
piekritības 6 mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Kārsavas stac, 7. maijā 1925. g. N»1197
3715 Miertiesnesis J. Gutmans.

Lēmuma paslDdlnoīana.

Rīsos muitas ualde,
uz muitas lik. 1140. p. pamata raziņo,
ka caurskatot š. g. 15. maija kopsēdē
S/S .Vollin" kontrabandas lietu Ne 17
1925. g., valde

nolēmāt
Aizturēto šokolādi konfiscēt un sodīt

S/S .Vollin" kapteini Meyeru ar
Ls 156.
. Šo lēmumu, uz muifas lik. 1141. p.
pama'a var pārsūdzēt uz muitas depar-
tamentu 3 nedēļu laikā, skaitot no
šījēmuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*. Pārsūdzība jāapliek ar attie-
cīgu zīmognodokli un jāiesniedz caur
Rīgas muitas valdil

Valdes priekšnieka v. (paraksts).
4961 Kontrb. nod.'oārz. A. B r u s.«.

Valmieras apr. priekšn.
I. iec. palīgs

paziņo, ka 9 jūnijā 1925. gadā, pulksten
10 rīta, pie Burtnieku pagasta nama,

pāis vairāksolīšanā
Mārcim Mārča dēlam Preimanim
piederošu vienu piena separatoru .Alfa",
novērtētu par Ls 20,61, lauku neku-
stamā īpašuma nodokļa piedzīšanai, sa-
skaņā tt Burtnieku pagasta valdes š, g.
26 februaja rakstu Ne 335.

Pārdodamais separators apskatāms
ūtrupes dienā uz vietas.

Valmierā, 26. maijā 1925. g. Nš 2095.

Priekšnieka I. iec. pal. (paraksts).
4832 Darbvedis (paraksts).

8. BigiilUīDieiuii
pārdos lisoini

vienu armijas vajadzībām
nederīgu zirgu.

Izsole tiks noturēta _ 12. jūnijā
1925. g, pulksten 12 dieni, Cēsīs, pie
Pubulīna kazarmām. 4912

Tuvākas ziņas, izņemot svētdienas un
svētku dienas pulka štāba saimniecības
daļā, Cēsu pilī, no pulksten 9—13. 1

Zantes nīsta. lasāma agr.,
caur Zanti, jaunierikojamai

6-klasīgai pamatskolai
vajadzīgs

sktt glni.
Skolotāji (-jas), ar pilnas pamatskolas

skolotāju tiesībām, kuji velētos šo vietu
ieņemt, tiek uzaicināti pieteikties pie
pagasta valdes, piesūtot vajadzīgos
dokumentos.

Rakstiski lūgumi apmaksājami ar at-
tiecīgu zīmognodokli. Vēlēšanas notiks
no pagasta padomes 15. jūniji 1925. g.,
pulksten 13. 1

Zantē, 25. maijā 1925. g. Ne 433.
Pagasta priekšnieks H. Zvirbuls.

4923 Darbvedis Ž Alksnis.

Vi|aku virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

4. jūlijā 1925. g., pulksten 12 dienā, Vijaku virs-
mežniecības kanclejā likvidējamo uz jaunsaim-
niecībām mežu:

I. lec. mežniecībā jaunsaimniecības N°83, 92, 93 un 278, vērtībā Ls 3100.--'
II. iec. mežniecībā jaunsaimniecības NsNs 309 un 310, vērtībā Ls 2465'"^
III. iec. mežniecībā jaunsaimniecības W-N° 25, 584, 586, 1125 un 112».

vērtība Ls 7358.—. ,,»
IV. iec. mežniecībā jaunsaimniecības JvfsN» 540, 545, 515, 538, 51/, >* »

532, 801, 516, 526, 897, 520, 543 un 587, vērtībā Ls 174S8.—.
V. iec. mežniecībā jaunsaimniecības NšN» 1349, vērtībā Ls 1107.—.
VI. iec. mežniecībā jaunsaimniecības Nš Nš 145, 201, 206, 205, 149, z >

151, 203, 207, 219, 211, 210, 215 un 216, vēnībā Ls 20 554.—.
Pie iz oles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10 /o n

šības naudas no novērtētās sumas, kūja pēc nosblīšanas jāpapildina lidz 10 I»
pilnas nosolītas sumas. _ _.-Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātas vieni

pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.

4963 Viļatku vir«nrnešnieci6o.

Mazsalaces krāj-aizdevu
sabiedrības

ārkirī. pilna biedru sapl»
notiks 16. jūnijā 1925. g-, pulksten
1 dienā, Mazsalaces saviesīgās biednbas
telpās.

Dienas kārtība:
Stāt .itu pārgrozīšana.

Ja tai dienā nesanāktu vajadzīgs
biedru skaits, būs 28. jūnijā 1925. g->

pu'ksten 1, tanī paša telpa

©tra sapulce
ar to pašu dienas kārtību, kūja sapulce
būs, neskatot cik biedru ierodas, tiesīga
spriest par dien s kārtība liktu jautājumu

4906 2 __J^!L-

Griirais-iera MAii
HittrS

MMtaUiBitl
notiks Iecavā 13. jūnijā 1925. g., pulkst.
I dienā, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Statūtu grozīšana.
2) Dažādi jautajiem.

Ja uz šo sapulci nesanāktu statūtos
par dzētais biedru skaits, tad _ otra un
galīga sapulce būs 20. jūnijā 1925. g,
pulksten 1 diena, sibiedrības telpās —
Iecavā. 4907 Valde.

lita oi liilii iiMi
mitra Mira

1923. gada 17. burtnīca

snlknsi un dabūjama Valsts tipogrāfija",
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasjJBmieas.
Bmtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,14
ar piesūtīšanu . .0,16

Saturs:
86) Likums par .Valdības Vēstnesi".
87) Pārgrozījums un papildinājums, no-

teikumos par dzīvokļu piešķiršanu
valsts civilresoru darbiniekiem.

88) Liepājas-Glūdas dzelzsceļa būves
pārvaldes iekārta.

89) Noteikumi par Centrālās zemes
ierīcības komitejas locekļu atalgo-
jumu,

90) Noteikumi par izglītības ministrijas
pedagoģiskās komisijas locekļu at-
algošanu.

91) Pārgrozījums noteikumos par dzī-
vokļu naudu.

92) Noteikumi par valsts pabalstiem
zemes meliorācijai.

93) Pārgrozījumi noteikumos no valsts
zemes fonda piešķirto zemju izpirk-
šanas līgumiem.
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