
Likums par kurināmā materiāla izsnieg-

šanu kara invalidiem, karā cietušo
un kara klausībā iesaukto ģimenēm.

Ministru kabineta sēde 1925.g. 19.februarl.
Instrukcija pie likuma par biedrībām,

savienībām un politiskam organi-
zācijām.

Praktisko zinību programa tiesību iegū-
šanai vadīt turas braucienos juras
buru kuģus.

Instrukcija par grants pārvadāšanu no
dzelzsceļu grants bedrēm izdalīšanai
pašvaldības iestādēm un privātām
personām.

Rīkojums par Latvijas dzelzsceļu Kalētu
pieturas punkta ieslēgšanu tiešā
Latvijas-Lietavas pasažieru un ba-
gāžas satiksmē.

LIKUMS

» Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

kurināmā materiala _ izsniegšanu
kara invalidiem, kara cietušo un
kara klausība iesaukto ģimenēm.

t. Kurināmo materiālu ir tiesība sa*i
ņemt:

a) trūcīgiem kara invalidiem, kuriem
piešķirta penzija no va'st. līdze-
kļiem ;

b) Latvijas valsts aizstāvēšanas karā
cietušo karavīru Lūcīgām ģimenēm,
kuf ā'm piešķirta penzija no valsts
līdzekļiem ;

c) lielā pasaules karā cietušo karavīru
trūcīgām ģimenēm, kūjām piešķhta
penzija, un ja tām nav cita apgād-
nieka ;

d) obligatoriskā aktivā kara dienestā
esošo kareivju un instruktoru trū-
cīgām ģimenēm, ja tām nav cita
apgādnieka.

Piezīme. 1, Trūcības aplie-
cības izsniedz pašvaldības
iestādes.

Piezīme. 2. Vietās, kur pa-
stāv kara invalidu sav enības
nodaļas to priekšstāvji uz-
aicināmi pie invalidu trūcības
noskaidrošanas.

2. Kurināmais materiāls izsniedzams
par brīvu gatavā veidā no valsts mežiem
Pēc normas — x/a kub kāss malkas uz
ģimeni gadā.
Piezīme. Ja malkas vietā izsniedz

zemāka labuma kurināmo materiālu,
kā zaru malku, žagarus u. t. t.,
viņu daudzums attiecīgi pavairojams.

Kurināmo materiālu mežā ierāda
tuvākās malkas cirsmēs.
* _ Ģimenēm, kuru locekļi ir darba

nespējīgi, kurināmo materiālu piegādā
Ņājā". pašvaldības iestādes uz sava
rēķina.

5. Par vienu ģimeni, kurai tiesība uz
*? Pantā minētās kurināmā materiāla
normas saņemšanu, uzskatāmi visi vienā
auku mājā, vai pilsētas vai miesta namā,
*?>" ari dažādos dzīvokļos dzīvojošie
pmenes locekļi: sieva, bērni līdz 16 ga-
diem, darba nespējīgi vecāki, brāļi un
?nasas līdz 16 gadiem.

6- Darba ministrijai piekrīt vispārēja
Pārraudzība, kā ari tiesība izdot instruk-

)as sī likuma izvešanai dzīve.
j

7- .Ar šo likumu atcelti 1922._ g.
janvāra noteikumi par kurināma

atenala izsniegšanu kara invalidiem,
ja cietušo un karā iesaukto ģimenēm.

,Sis likums stājas spēkā ar 1925 g.l- aprili, r

^īgā . 1925. gada 20. februārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valsts tipogrāfijas ziņojums
Pēdējā laikā novērots, ka, neskatoties uz vairākkārtējiem paskaidrojumiem

par to, ka sludinājumi „Valdības Vēstnesi" par nozaudētiem dokumentiem
jāsamaksā pirms viņu iespiešanas (piesūtot attiecīgo sumu pa pastu vai iemaksājot
to vietējās valsts bankas nodaļā uz tipogrāfijas tekošā rēķina N° 832), daudz iestādes
un amatu personas to bieži neievēro, caur ko rodas velta sarakstīšanās naudas
piedzīšanas dēļ un valstij lieki zaudējumi maksājumu vēlas saņemšanas labad. —
Maksa par nozaudētu dokumentu izsludināšanu ir nolikta 80 sant. no katras
personas, neskatoties uz to, cik dokumentu katru reizi nozaudēts, kādēļ nav grūti
pašam sludinātājam aprēķināt, kāda suma jāiesūta bez sevišķas pieprasīšanas un
rēķina sūtīšanas.

Lai to novērstu uz priekšu, Valsts tipogrāfija vēl reiz ziņo, ka sākot arš. g.
1. martu .Valdības Vēstnesī" tiks uzņemti tikai tie minētās kategorijas sludinājumi,
kuri būs iepriekš samaksāti, visi citi paliks neievēroti.

Reizē ar šo tipogrāfija ziņo, ka viņai jānoraida ari katra sarakstīšanās ar
iestādēm par atsevišķu sludinājumu iespiešanas laiku (kad un kādā „Valdības
Vēstneša" numurā), jo atbildēt visiem tiem tūkstošiem sludinātāju, kuri iesūta
sludinājumus, tipogrāfijai nav pa spēkam, nav ari viņas pienākums, jo visas
iestādes saņem .Valdības Vēstnesi" kā obligatoriski abonenti un tādēļ nav grūti
pašiem sekot sludinājumu iespiešanai. «Valdības Vēstnesis" tiek piesūtīts nevien
saņemšanai, bet ari lasīšanai.

Valdības rīkojumi un pavēles

Instrukcija
pie likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām orga-

nizācijām.
Pamatojoties uz likuma par biedrībām,

savienībām un politiskām organizācijām
32. pactu, nosaku sekošo:

Biedrībām, savienībām vai politiskām
organizācijām, kuru darbība saskaņā ar
šā likuma t>. pantu eptmfcta līdz ietas
galīgai 'zlemšanai tiesā, aizliegts notuiēl
sapulces, pārvaldes orgānu sēdes, izdot
periodiskus vai neperiodiskus izdevumus,
vai ari citādā kārtā turpināt darbību.
Minēto biedrību, savienību vai poētisko
organizāciju biedriem aizliegts nēsāt at-
tiecīgās krūšu vai tepuru nozīmes vai
ari formas apģērbu.

Iekšlietu ministrs L a i m i ņ š
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. V i 1 d e.

Apstiprinu.
1925. g. 13. iebruaij.

Finansu ministrs
J. Blumberes.

Praktisko zinību programa
tiesību iegūšanai vadīt tuvos
braucienos jūras bufu kuģus
no 20 līdz 100 bruto reģistra

tonnām tilplbas.
Jēdziens par kompasu ua viņa sastāv-

daļām. Virzieni strēķos un grādos. Ap-
iešanās ar kompasu. Kompjisa piede-
rumu uzglabāšana. Kuģa stūrēšana pēc
kompasa. Kuģa kursu un peilējumu iz-
labošana un nolikšana uz kartes. Jē-
dziens par drifli, viņas noteikšana un
izmērīšana Rokas lāga, viņss sastāv-
daļas un izgatavošana. Lagglāze. Kuģa
ātruma mērīšana ar rokas lāgu. Rokas
lode, tās iekātta un lietošana.

Kuģošanai bīstamie šķēršļi un to
iedaV.šana. Norādīšana uz oīstamiem
šķēršļiem no krasta. Bākas. Ugunskuģi,
bojas, stoderes. Biedināšanas signāli
vētras, ledus, miglas un loču signāli.
Glābšanas stacijas

^Jūras kartes. Juras karšu apzīmējumi
un uzraksti. Karšu izlabošana.

Starptautiskie noteikumi kuģu sadur-
smes novēršanai.

^
Juras tirdzniecības

kuģu dokumenti: mēru grāmata, flagas
patents, kuģa ceitifikats un kuģa daļu
certifikats; pase kuģiem piekrastes brau-
cienos, kuģu kalpotāju dienesta līgums
(munsturrullis) Kuģa žurnāls.

Latvijas ostas nodokļi.
Kuģa uztakelēšana un notakelešana,

mastu iecelšina, mastu, štengu un klīver-
bomja pārmainīšana. Buru piesišana,
atsišana, pārmainīšana un uzglabžšana.
Buru iesiešana (revešana). Kuģa caur-

griešana (vendēšana) un pilngriešana
(halzēšana) visādos apstākļos. Soļi, kādi
sperami kuģa ar bojātu stūri vai bez
stūres vadīšanai. Buru kuģa noenkurošana
un izcelšanās no enkura dažādosapstākļos.
Kuģu iekraušanas paņēmieni. Pārmērīgas
kuģa pārkraušanas un augsta klāja krava
stkas. Glābšanas līdzekli uz kuģa. Laivu
vadīšana airējot un zēģelējot. Laivu pie-
stāšanās pie kuģiem un pie'aišana malā
visādā laikā

Kuģa īpašnieks, nomnieks, kapteinis
uģa kalpotāji. Viņu tiesības, pie-

nākumi un savstarpējās attiecības. Atlī-
dzība par palīdzības sniegšanu pie kuģu
avārijām un par glābšanas darbiem kuģu
bojā iešanas gadījumos.

Rīgā, 1925. g. 12. februāri
Jūrniecības departamenti direktors

A. Lon f e 1 d s.
Kuģniecības nodaļas vadītājs K. L i e p i ņ Š

Apstiprinu
1925. g. 17. februārī.

Satiksmes ministrs
J. Pa.uluks.

Instrukcija N° 44
par grants pārvadāšanu no dzelzs-
ceļu grants bedrēm (karjeriem)
izdalīšanai pašvaldības iestādēm

un privātām personām.

1. § Saskaņā ar virsvaldes padomes
1925. gada 9. februāra lēmumu paš-
valdības iestādēm un privātām personām
pret tūlītēju samaksu ā Ls 1,60 (80 rubļu)
kubikmetrā ir tiesība saņemt iz dzelzs-
ceļu grants bedrēm granti.

2. § Pieprasījumus pašvaldības iestā-
des un privātas personas iesniedz rak-
stiski vai nu dzelzsceļu virsvaldei vai
ari tuvākās stacijas priekšniekam, pie
kam reizē ar pieprasījumu dzelzsceļu
galvenā kase vai ari stacijas kase pret
dažādu ieņēmumu kviti iemaksā par
gnnti pienākošos sumu. Kvitē jāuzrāda,
ka iemaksātā nauda ieskaitāma bez
darbnieku kredita atjaunošanai.

3. § Pieprasījumi pieņemami tikai
uz veseliem sastāviem, t. i. pa 200 ku-
bikmetriem.

4 §. Pieprasījumā jāuzrāda iz kādas
grants bedres un kurā stacijā granti vē-
las saņemt Grants izdalīšana atkarībā
no ceļa profila pielaižama ari uz pos-
miem. Beidzamā gadījumā jāuzrāda kādā
kilometri un piketē atrodas izkraušanas
vieta.

Piezīme. Vai granti varēs saņemt
uz posma izšķir techniskā direkcija,
kura uz stacijas pieprasījumu savu
piekrišanu dod telegrāfiski, kas ne-
kavējoties paziņojams grants piepra-
sītājam.

5. §. Par ienākušo pieprasījumu
grants izdošanai un naudas iemaksu ne-
kavējoties jāziņo ar telegramu techniskam

direktoram, ta ceļa iecirkņa priekšnie-
kam, kura robežās atrodas uzrādītā grants
bedre un finansu direktoram.

6. §_ Darba vilcienu pieprasīšana,
nozīmēšana un pārvadāšana, kā ari
grants ie- un izkraušana izdarāma no-
teikumu Ns 26 kārtībā.

7. §. Grants sūtījumus, kuri izkrau-
jami stacijā, viņu saņēmējiem izdala
stacijas priekšnieks, bet kuri izkraujami
uz posma — attiecīgais ceļa meistars.

8. §. Grants izdalīšana izdarāma pēc
izkraušanas iz vagoniem, pie kam grants
nav kraujama kopā ar dzelzsceļam vai
citām iestādēm piederošo granti Grants
izdodama saņēmējiem pret sevišķiem
čekiem, izdotiem no tās pašvaldības
iestādes vai privātas personas, kura pie-
prasījusi un iemaksājusi naudu par
granti.

9. §. Grants izņemama ne vēlāk par
trim mēnešiem pēc pienākšanas un
par viņas glabāšanu no izkraušanas
līdz saņemšanas brīdim, nedz ari par
aizjemto laukumu maksa nav ņemama.

10. §. Granti sjņēmējiem stacijas
priekšnieks resp. ceļa meistars izdod vai
nu uz reizi visu sastāvā- pienākušo, vai
ari pa daļām; pēdējā gadījumā granti
izdod ar īpašu šim nolūkam no grants
pieprasītāja izgataiotu mēru, t. i. koka
kasti, kuras tilpums līdzinās puskubik
metra apjomam, pamaz nātam par 20%.
Sis 20% domātas grants zuduma seg-
šanai . no iekraušanas līdz izdošanai,
kadeļ grants_ saņēmējiem jāparakstās sa-
ņemšana kā par pilnu mēru, t. i. *.»
kubikmetru.

11. §. Pienākts ls un izdotās grants
reģistrācijai pec čekiem stacijas priekš-
nieki un ceļa meistari ieved sev šķas
grāmatas. Visi izpildītie čeki brošējami
un pec galīgas sūtījuma izdošanas iesū-
tāmi iechoiskai direkcijai.

12. §. Ja pieprasīto granti dzelzsce-
ļam kaut kādu apstākļu dēļ nav iespē-
jams piegādāt, tad iemaksāto sumu
grants pieprasītājam izsniedz atpakaļ ar
finansu direktora piekrišanu.

Galvenais direktors A. R o d e.
Techniskais direktora palīgs K. Paegle.

Finansu direktors Mazkalninš.

Eksplotacijas direktors T. Dumpir.

Apstiprinu.
1925. g. 17. februārī.

Satiksmes ministrs
J. P a u1 u k s.

Rīkojums Nr. 53
par Latvijas dzelzsceļu Kalētu
pieturas punkta ieslēgšanu
tieša Latvi j as-Li etavas pasa-

žieru un bagāžas satiksmē.
Latvijas-Lietavas tiešā pasažieru uu

bagažis satiksmē ieslēgt > Latvijas dzelzs-
ceļu staciju saraksts <9-2. g 28. marta
rīkojumā „Par Latv^jas-L etavas tiešo sa-
tiksmi^ , kas iespiests 1925. g. „Valdības
Vēstneša" 27. numurā, papildināms ar
Lttvijas dzelzsceļu Kalētu pieturas punktu,
sk&iiot no 1925. g 25. februāra.

Tiešās satiksmes biļetes no Kalētu pie-
turas punkta pagaidām pārdod vienīgi
līdz Lietavas dzelzsceļu Skuodas un Klai-
pēdas stacijām, tāpat tiešās satiksmes
bagāžas sūtījumus (.ieņem no Kalēti vie-
nīgi līdz Skuodas un Klaipēdas stacijām.

Līdz Priekules stacijas mezgla liguma
noteikumu grozīšanai, starp Kalētu-
Skuodu un Klaipēdu pārvadājamās ba-
gāžas pārņemšanu izdara Kalētu s,tec" ā,
Lietavas vilcienu virskonduktors un Ka-
lētu pieturas punkta kasiets uz blanķe-
tem, paredzētām Latvijas Lietavas tiešā
satiksme.
Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.

Finansu direktora vietā J. Leitis.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu plūdinājumi līdz 30 vien-

alejleām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par Katru talaku rindiņu . . — . 12 ,

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

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



Valdības iestāžu paziņojumi.
Ziņojums.

Jūrniecības departaments ar šo paziņo,
ka pamatojoties uz 1909 g 31. oktobra
likumu par kuģu vadītājiem uz juras
tirdzniecības kuģiem, sākot ar š. g.
1. jūniju, buru ki ģus no 20 līdz 100

bru'o reģistra tonnām tilpības bus
atļauts vadīt tikai diplomētiem kuģu
vadītājiem vai personām, kuras izturē-
jušas attiecīgu pārbaudījumu šādu kuģu
vadītāju tiesību iegūšanai.

Tekošā gadā pārbaudījumu tiesību
iegūšanai vadīt tuvos braucienos buru
kuģus no 20 līdz 100 bruto reģistra
tonnām noturēs Rīgā, 28. maitā, Kriš-
jāņa Valdemāra jūrskolā.

Pie pārbaudījumiem pielaidīs per-
sonas, kuras nobraukušas uz jūras tirdz-
n'eclbas kuģiem klāja kalpotāju sastāva
mazākais 30 mēnešus, no kuriem
10 mēneši var būt nodarbošanās uz
jūras zvejas laivām.

Tuvākas ziņas par pārbaudījumiem
izsniedz Krišjāņa Valdemāra jūrskolas
p.-iekšnitks.

Pielikums: Pārbaudījumu pro-
grama.

Rīgā, 1925. g. 13 februārī.

Jūrniecības departamenta direktors
A. L o n f e 1 d s.

Kuģniecības nodaļas vadītājs
K.Lie p i ņ š

Meklējamo personu saraksts
Nr. 196.

(4. turpinājums un beigas.)

11213. Škipars Jānis Jāzepa d,
dzim. 1884. g., pēdējā laikā dzīv. Dau-
gavpilī, Odesas ielā Ns 100, pied. pie
Daugavpils apr, Ušvaldes pagasta. —
Daugavpils apriņķa priekšu, lēmums
Ns 2750/III/971 (146-24-VUI), sod. ar
Ls 10 vai 5 dienām aresta par parādī-
šanos dzērumā. — Izpildīt lēmumu un
ziņot meklētājam.

12214. TaiVid, Aleksandrs Zachara d.,
dzim. 1901. g. 7. aprīlī, pied. pie Ko-
chanoviš pag., Drisas apr., agrāk dzīvojis
Rīgā, Palisadu ielā Ns 12. — Kara tiesas
priekšsēdētāja 1924. g 20. decembra
raksts Ns 18524 (174-24-IX). piedzenami
tiesas izdevumi, kas cēlušies sakarā ar
viņa lietas iztiesāšanu. — Paziņot dzives
vietu.

12215. Tennmans, Arnolds, Igaunijas
pavalstnieks, matrozis uz kuģa .Viliandi"
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas prefektūras
5. nodaļas vizu galda 1924. g. 15. de-
cembra raksts Ns 4014/V, nobēdzis no
kuģa un uzturas Latvijā bez atļaujas. —
Paziņot vizu galdam.

12216. Taupmans, Teodors Jāņa dēls,
48 g. vecs, pied. pie Pienavas pag., Do-
beles apriņķa. — Rīgas 2. iec. miert es-
neša 1925. g. 9. janvāra raksts Ns 1365'24
(120-24-VIII), apv. uz sod. lik. 59i. p.p.
— Apcietināt.

12217. Terentjeva, Lidija Sergeja m.,
26 g. veca, Latvijas pavalstniece, agiāk
dzīvojusi Rigā, Saikavas ielā Ns 1, dz 9.—
Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1925. g.
9. janvāra raksts Ns 2473 (21-1-25), so-
dīta no prefekta ar Ls 50,— vai 7 dienām
aresta. — Paziņot prefektūras 3. nodaļai.

12218. Tomsoa, dzimusi Pavlovskij
Pelageja Mārtiņa m., dzimusi 1890. g.
5. maijā, piederīga pie Jelgavas pil-
sētas. — Rīgas prefektūras sanitārā
galda 1924. g. 16. decembra raksts
Ns 1663 (117-24-1K), izvairās no ārsta
kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

12219. Terentjevs, Jēkabs Venidikta

dēls, 35 g. vecs, Vārkavas pag.. Daugav-
pils apr, vecticībnieks, pēc nodarbošanās
strādnieks. —» Rī^as apriņķa priekšnieka
19M g. 16. decembra nksts Ns 5619-11.

(17-1-25), sodīts admiois'rativā kārtā par
piedzeršanos. — Paziņot dzīves vietu.

12220. Ulman, Lizete Berta Jāņa m.,
apmēram 20 gadus veca, piederīga pie
Platones pagasta, Jelgavas apr, bez no-
teiktas dzīves vietas, vidēja auguma,
blond em matiem, apaļu sārtu seju —
Kriminālās pārvaldes Jelgavas nodaļas
priekšnieka 1925. g. 9. janvāra raksti
Ns 40 un 41 117-1-25), apvainota zādzībā
un piesavināšanā. — Paziņot dzīves
vietu.

12221. Vabol. Magdalēna, apmēram
30 līdz 35 g. veca, vidēja auguma, tumšu
seju, melniem matiem, piederīga pie Rē-
zeknes apr, Sakstes pagasta.—Tukuma
apr. priekšnieka palīga 1. iecirknī
1924. g. 11. decembra Ns 10232(238-24-X),

apvainota sod. lik. 490. p. — Paziņot
dzīves vietu.

12222. Vīnaud , Pēteris Pētera d,

dzim. 1896. g 30. janvārī, piederīgs pie
Trikātas pag, Valkas apr. — Rīgas ap-
gabaltiesas Cēsu apriņķa 1. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša 1924. g. 31. dec.
raksts Ns 2670 (16-1-25), apvainots uz
sod. lik. 51, 591. p. 2. d. un 51., 440.
un 448. p. p. — Apcietināt, ieskaitot
meklētāja rīcībā.

12223. Veska, Antons, Igaunijas pa-
valstnieks, matrozis no kuģa ,,Viliandi"
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas prefektūras
5. nodalās vizu galda 1924. g. 15. de-
cembra 'raksts Ns 4014/V (237-24-X), no-
bēdzis no kuģa un N uzturas Latvijā bez
atļaujas. — Paziņot Vizu galdam.

12224. Voland, Nelli, pied. pie Dau-
gavpils apr., poliete,_ katoļticīga, prec,,
(924. g. augusta mēnesī dzīvojusi Rīgā,
Palisadu ielā Ns2\6 (26), dz. 32, nodar-
bojas ar prostitūciju (tuvāku ziņu nav).—
Rīgas 7. iec miertiesneša 1925.g. 7. jan-
vāra raksts Ns 14 (16-1-25), sodu lik.
407. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

Pārlabojums: nValdības Vestu."
1925. g. 6. numutā mekl. pērs. Ns 191
punkts 11697 tiek meklēts Kancans,
Vilhelms Pāvila d., bet nevis Kangacs,
kā tas tesDiests minētā „ Valdības Vēsta "
(546-24-XII).

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
O. Tffentāls

Darbvedis A. Zaķis

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Nr. 106

3570. Andersons, Arveds Kārļa d.—
Liepājas prefekta 1925. g. 12. janvāra
raksts Ns 73/11 (60-24-VII». — 9475/24. g

3571. Biezais, Jānis Indriķa d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
13. janvāra raksts Ns 6036 (318 24 XI).
10436 24. g.

3572. Bērziņ, Trine Jāņa m. — Val-
mieras apriņķa priekšnieka palīga 2. iec.
1924. g 16. decembra raksts Ns 4929
(409 24X1). — 11582 24. g.

3573. Bergs, Kristjānis Jāņa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (4;7-?4-XI). — 11583 24. g.

3574 Baumau, Anna Mārtiņa m. —
Rīgas policijas 10. iecirkņa priekšnieka
1925. g 16. janvāra raksts Ns 15093

(356-24-XI). — 11090/24. g.
3575 Diegs, Fricis Kārļa d. — Auces

iecirkņa miertiesneša 1925. g. 15. jan-
vāra raksts Ns 162 (144-24-VIII). —
11593/24. g.

£576. Diegs, Elza Pētera m. — Auces
iecirkņa miertiesneša 1925 g 15. janvāra
raksts Ks 162 (145-24-VIII). — 11594/24. g.

3577. Ek, Jānis Jāņa d. — Rīgas
prefektūras 3 nodaļas 1925. g. 1. jan-
vāra raksts Ns 10860 (66-24-111).
11596/24. g.

3578. Feldbergs, Voldermrs Andreja
dēls. — Kriminālās pārvaldes hīgas no-
daļas rīcībā (39-24-V). — 10337/24. g.

3579. Freiman, Jānis Jāņa d. — Ele-
jas policijas priekšnieka 1924. g. 22. de-
cembra raksts Ns 4113 (87-24-V). —
11675 24. g.

3580. Grundul, Marija Mārtiņa m. —
Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesneša
1925 g. 12. janvāra raksts Ns 981
(214-24X1). — 11279/24. g.

3581. Gudriks, Andiējs Miķeļa d. —
Liepājas prefekta 1925. g. 16 janvāra
raksts Jfc 2132/11(165-24-X).— 10272 24.g.

3582. Hveckovič, Pēters Viktora d —
Kriminālas pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (60-24-IV). — 10828/24. g.

3583. Irbe, Jānis Annas d. — Elejas
policijas pr-ka 1924. g. 16. dec. raksts
Ns 4562 (38-24-VIII). — 11686/25. g.

3584. Kuncis, (Koncis). Matilde In-
driķa m. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas rīcībā (386-24-XI) — 10549/24. g.
10628/24. g._ 11038/24. g.

3585. Krūmiņ, Kate Jēkaba m. —
Krimina'as parv. Jelgavas nod. 1924. g.
31. decembra raksts Ns 696/1 un 697/1
(319-24-XI). — 10116/24. g.

3586. Kuznecovs, Vilhems Kārļa d. —
Rīgas pref. 3. nodaļas 1925. g. 14. janv.
raksts Ns 4460(370-2400).— 10358 24.g.

3587. Kvietiņš, Roberts Jāņa d. —
Rīgas pilsētas 9. iec. miert. 1925. g.
12. janvāra r.ksts Ns 42 (347-24-IX) —
8662/23. g.

3588. Kufierts, Aleksandrs Juliusa d.
— Rīgas 4 iec. miert. 1925. g. 15. janv
raksts Ml 138(467-24-XI). — 11699/25. g.

3589. Kodols, Arturs Pētera d. —
Rīgas prefektūras 3. nod. 1024. gada
22. dec. raksts Ns 8646 (511-24-XI). —
11701 25. g.

3590. Kudiņš, Matvejs Jāzepa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodalīs
rīcībā (542-24-XII). - 11689/25. g.

3591. Kuzņecovs, Aleksandrs Jāņa d.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 19^5. g
16. janv. raksts Ns 9700 (544-24-XII). —
11696/25. g.

3592. Lubockij, Brocha — Krimi-
nālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(231-24-XII). - 11308/24. g.

3593. Liepmans, Nikolajs Krista d.
— Ventspils kapa apriņķa pārvaldes
1925. g. 16. janv. raksts Ns 477

(218-24-XII). - 11219/24. g.
3594. Morozs, Ādolfs Mozus d —

Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (265-24-XI). — 11705/25. g.

3595. Marcinkevičs. Mārtiņš Friča d.
— Jelgavas apriņķa priekšnieka palīga
2. iec. 1924. g. 17. dec raksts Ns 6110
(266-24-XI). — 11706/25. g.

3596. Mucenieks, Pēteris Dāvā d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. gada
14. janvāra raksts Ns 9930 (240-24-XI). —
11415/24. g.

3597. Nepart, Kārlis-Johans Eduarda
d. — Ventspils pilsētas polic. 1. iecirkņa
priekšnieka 1924 g. 18. decembra raksts
Ns 5495 (66-24-IV). — 11714/25. g.

3598 Pilsnenieks, Viktors Jāņa d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. gada
7. janvāra raksts Ns 8964/23 (358-24-XI).
— 11720/25. g.

3599. Petrovs, Jaais Kipriana d. —
Rīgas 12. iec. miert. 1925. g. 16. janvāra
raksts Ns 562/Kr. (343-24-XI). —
11235/24. g

3600 Rotgalvis, Jānis Jāņa d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. gada
14. janvāra raksts Ns 8940 23 (67 24-VIII).
— 11561/24. g.

3601. Renge, Jūlijs Jāņa d. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 14. jan-
vāra raksts Ns 10089 (203-24-X) —
11558 24. g.

3602. Roze, Indriķis Kristapa d. —
Jelgavas apr. priekšnieka 1925. gada
6. janvāra raksts Ks 3331/1(188-24-IX).—
11424 2i. g.

2603. Rumkalns, Ernsts Augusta d. —
Jelgavas apr. priekšnieka 1925. gada
3. janvāra raksts Ns 1278 I (144-24-IX). —
10660/24. g.

36)4. Roze, Agnese Antona m. —
Kriminālās pārvald. Rīgas nod. rīcībā
(209-24-X). — 11725 25. g.

3605. Zommers, Jānis Jura d —
Rīgas apgabali. 3. kriminalnod. 1925. g.
12. janv. raksts Ns 7427 (498-24-XI). —
11563/24. g

3606. Silvestrovs, Miķels Timofeja d.
— Kriminālās parv. Rīgas nod. rlcitā
(476-24-XI). — 11644 24. g.

3607. Zaļzirnis, Jānis Ādama d. —
Centrālās kriminalpolic. kriminal. pārv.
.raksts no 1924. g. 15. dec. Ns 2836
(519-24-XI). — 11732/ 25. g. '

3608. Sabodka, dzim. Treide Karolina
Anša meita. — Bauskas apr priekšnieka
palīga 1. iec. 1924. g. 31. decembra
raksts Ns 5636/11-22,5859.11 (484-24-XI).—
11739/25. g

3609. Treiman, Marija Jāņa m. —
Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1925. g.
16. janvāra raksts Ns 9775 (158-24-VIII).
— 11743/25. g.

3610. Vjakša, Pēteris Ādama d. —
Madonas iecirkņa policijas priekšnieka
1924. g. 30. decembra raksts Ns 5892
(120-24IX.i. — 9722/24. g.

3611. Vārna, Nikolajs Kārļa dēls. —
Rīgas kapa apriņķa priekšnieka 1924. g.
18. decembra raksts N° 59298 (94-22-111).
— 11747/25. g.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Ti1ent ā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis.

'iecelšanas.
Rīkojams te.62.

Siskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma 6 pantu
iectļu par vietējo zerres _ vērtēšanas komisiļu
priekš>ēdēāja zemes vērtēšanas di>ļas virstaksa-
tcru Kārli Ozoliņu' Rīgas apriņķa Ulbrokas-
Stopiņu par astā un vecāko taksatoru Paulu P r a u -
linu Daugavpils apriņķa Dagdas, Pustinas un
P/edrujas pagaatos.

Rīgā, 1925. g 19. februārī.

Zemkopības ministrs H. Celmiņš.

*
Rīkojuma te 2<.
1925 g 16 februāri.

Pielaižu Richardu Virsnieka par Biržu 2 ga-
dējāa lauksaimniecības skola - - speciālo priekš-
metu pasniedzēju uz brīva līguma pamata skaitot
no š g 10. februāra.
Zemkopības departamenta direktors P. G r ā v s.

Pavēle te 81

1925. g. 14 februāri.
Lepājas muit>s uz brīva līguma pamata <tne tā sastāvošam jaunākam kanclej's ierēdn e"

rridrictiam Kreitenbergam, kurš uveseloiī'
un stājies pie diene»ta pienākumu 'i zpildīs,*
sākot ai S. g. 10. februāri ismal<sšjamā du^alga. ^

Pamat.": Liepāj's mu'tas š. g. li fehr,,_
raksts M 126i. . ' bf0,&

Pavēle N? 52.
1925. g. 14. februārī.

Reņģes muitaa uz brīva līguma pamata dieremsastāvošai? jaunākā muitas uzrauga v. p. j vJ:
stantmu Pekmani, sakarā ar viņa iesauka»
aktiva kfja dienestā skaitīt par atlaistu no ditnesta un izslēgt no Reņģes muitas darbinieku s»rakstiem, sākot ar š g. 22. februāri.

Pamats: Reņģes maitas š g. 11 febroin
raVs's te * 15 un K. Bekmaņa š g 9. ieļ l,
ziņojums (Reņģes muitas ienāk. te 748).'

Pavēle te 83

1925 g. 16. febraari.

Papildinot muitas departamenta pavēlite?gš. g. 12 febtuafa. Liepājas ri,uitfs nodokļu ap-F.
ķinātāja palīgu Robenu Krikmani skai>īt par
atlaistu no dienesta un izslēgtu no Liepātas muiitt
darbinieku sarakstiem nevis ar š. g 18 bet h
š. g. 25. februāri.

Pamats: l>t>ājas muitas š. g. 11 febrnari
rassts te 1328. ^

Pavēle Jfegi

1925. g. 16. februāri.

Liepājas rati tas jaunākam muitas uzraugam
Jēkabam Jura dēlam Leimanim, ka nepār,
traukti nokalpojušam Liepājas muitā vienā un
tani pašā amatā piecus gadus, saskaņā ar civild.
lik. 17. p noteikumu, izmaksājama papildu alga
10% apmērā no viņam pienākušās pamatal ga,
sākot ar š g 27. jrnvari.

Pamats: L epājas muitf s š. g. 24. janvāri
raKtts te 733.

P a v ē 1 e te 85.
1925. g. 16 februārī.

Rucavas muī'a* uz _ brīva līguma pamata die-
nestā sastāvošais jaunākā muitas u? rauga v. p, i,
Kārlis Treufeldts uz paša lūguma pamata
atlaists no dienesta, skaitot ar š. g. 16. febraari.

Pamats: Rucavas muitas š g. 12. februāra
raksts te 198 un Tretfcldta š. g. 12. febrnap
lūgums.

Pavēle te «6.

1915 g. 16 febraari.
Lepājs muitas jaunāko muitas uzraugu Jēkabi

Jufa d. Leimaņi, kā mirušu, dzēst no Liepājas
muitas darbinieku sarakstiem, skaitot ar 5. g.
13. februāri.

Pamats: Liep jas muitas š g. 14. februjri
raksts te 1351.

Pavēle J* 87.

1925. g. 16. februārī.
Rīgas muitas uz brī/a liguma rsmata dienestā

rasta vošais jaunākā muitas uzr uga v p. i. Valteis
Andreja d. Purvi ņš atlaists no dienesta tu
civildien. lik. 38. p pamata, s\aitot ar š. g.
30. janvāri, izmaksājot viņam uz tā paša civildien.
lik. 08. p. pamata algu par divām nelejām nz
priekšu.

Pavēle J* 88.

1925 g 17. febraari.
Rīgas mt'itas jaunāko muitas uzraugt Ernesn

S t ā 1 u, kā mirušu dzēst no Rīgas muitas darbi-
nieku sarakstiem, skaitot ar t. g 10 februāri.

Pamats: Rīgas muitas š. g. 14. februap
raksts te 3573.

Pavēle te 89

1925 g 17. febraari.

Ventspils muitas ku£u pāizinim Kšrlim Fri-
drieha d. Neumanim, ka nepārtraukti nokal;
pojušam Ventspils muitā vienā nn tanī pašā amati
p eecs gadus, saskaņā at civildien. lik 17. p. ņ°
teikumu, izmaksājama p?pi!du alga 10°o»pmēr«
no viņam pienākušās pamatalgas, rākot ar 1924.g.
9. decembri.

Pamats: Darbamlnistrij< s dirba apsardzībai
departamenta š. g 14. februāra raksts J*32^6
un starfresora Kcmisi;as š. g 21. jafl'afa
sēdes protokols te 4

Muitas departamenta direktors E Dunduri.

Administratīvās nodaļas vadītājs D. Vilson»

Personallietu pārzinis A. Liep i 9*

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1925. g. 19. februāri.

1. Pieņem:
1) valsts drošības likumprojektu un
2) likumprojektu par nekustama»

mantas atsavināšanu Liepajas-Je1 '
gavas dselzsceļa vajadzībām

un nolemj tos iesniegt Saeimai.



Rīga.

Mo Latvijas bērnu palīdzības
savienības.

zvērojot veselības kopšanas svarīgo
mi bērnu audzināšanā , kā ari ne-

C° vJrību kura vēl daudz īs aprindas
5l

Ma šinīs jsutājun-os, Latvijas bērnu
"līdzības savienība griežus es pie re-
l rniem zinātnes un sabiedrības darbi-

Mem ar lū<*urzu to'uret bezmaksas

JriekMasIiumus RI g S, bērnu vecādem

Jn skolēniem

Savu p iekrišanu devušas sekošas per-

sonas :
i n Docents Dr Barons.

9 Proi. Buduls.
a J Breikšs, Rīgas pilsētas sociālās ap-

cā' es nodaļas vadītājs.
A\ stud. med Dreikants.
5 Žēlsirdīgā ma a Z. Dreikanta, vese-

Ubas punk'a iastruklrise.
6) Dr. Feders.
7 Prof. Fērmans
g) Augstskolas lektors L. Gailits.
91 Žēlsirdīgā māsa E Grīvana, veselī-

bas punkta iastruktrise

10) Prof. J. Jankovikis.
11) Prof. Krimbergs.
12) Dr. med. M. Mollers.
13) Prof. Sniķers.
14) Dr. Starodubskis.
15» Dr. Šonfeldts
16) Docents Dr. Putniņš.
17) Dr med. J. Reinhards.
18) Prof. Zariņš.
19) J. Akmens, Latvijas Sarkanā krusta

ģenerālsekretārs.
20) Marta Celmiņ, žēlsirdīgo māsu sa-

vienības priekšniece.
21) Prof K. Kundziņš.
22) Dr. A. Neubergs.
23) Dr. J. Skuja.

Pamatojoties uz minēto darbinieku
piekrišanu Latvijas bērnu palīdzības sa-
vienība paziņo, ka visas skolas, kūpas
velētos sarīkot attiecīgus priekšlasījumus
par veselība kopšanu un viņas dažādām
nozare m, fizisko un garīgo audzināšanu,
cīņu pret tuberkulozi, alkoholu un tam
līdzīgus — zināmos gadījumos ar miglas
bil . dēm un f Imām — var griezties ar at-
tiecīgiem pieprasījumiem Latvijas bērnu
palīdzības savienītas birojā, Skolas
iela Ns 1, tā runis 65-22.

Pigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
„, civ ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.

Lata paziņo, ka pēc 192'. g. 8. no-
vembri Rīgā mirušas atraitnes Helenes

Franča meitas Toli, dzimusi Velman,
jr atklāts mantojums un uzaicina,

kam ir uz šo mantojumu, vai

sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,

legatarijiem , fideikomisarijiem, kredito-

riem un '*•• P'5 teikt šīs tiesības minētai

tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
li Mudinājuma iespiešanas dienas.

Ja m inētās personas savas tiesības

augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 14. februārī 1925. g. L te 1635.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

9|gf5 Sekretārs A. Kalve

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 22. jan-
vaja nolēmumu, uzaicina to personu,
kuras rokas atrodas obligācijas par
2000 kr. rbļ, izdota uz Šautas krāj-
aizdevu sabiedrības vārdu, korob 1913. g.
18. decembrī Ns 2782 uz Jēkabpils apr.
Jaun-Saukas „Ratulan-Miķel" mājām ar
zem. gram te 2782, — ierasties šai
tiesa viena mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas un iesniegt
minēto aktu.

Ja minētā termiņā neieradīsies un aktu
neiesniegs, tiesa atzīs parādu pēc tā
par samaksātu un lūdzējam Pēterim
Mauriņam, dos tiesību prasīt šā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 31. janvārī 1925. g.
L. te 336/25. g.

Priekšsēdētāja v. E Feldmans
21433 Sekretārs K. P u & s a r s.

Paziņojums.
Saskaņa ar 1921. g. 27. apriļa papil-

dinājumu pie 1919. g 18. augusta pa-
gaidu noteikuma par

pilsētas domnieku
vēlēšanām

Rīgas pilsētas velēšanu komisija pirm-
dien, 23. februārī, nobeigs pieņemt pa-
ziņojumus par daļu skaitļu savienošanu,
pie kam 23. februārī šādus paziņojumus
pieņems no pulksten 12 līdz 15,' Stabu
iela 12, valsts statistiskās pārvaldes
telpās.

Pilsētas galva A. Andersons.
Velēšanu techniskais vadītājs

52162 M. Skujeni eks.

Rīgas ostas valde ziņo, ka nozaudēta
reģistrācijas loksne Nr. 93, izdota ro
Rīgas ostas valdes 27. aprilī 1922. g.
zem Nr. 1437 uz Jāņa-Kārļ-i J«ņa d.
Sēja v. uz ties bu, izpildīt kapteiņa pie-
a^ umus Rīgas o tas rčjonā uz pasa-

žieru ki ģiem. 22» 02 Ostas valde.

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina rakstisku

konkurenci
28. febr. 1925. g. uz

linkrustu 6000 tek. mtr.,
pēc apstiprināta parauga.

Konkurences sākums pulksten 10 no
rīta. Konkurences dalībniekiem jāie-
maksā 10_/o drošības naudas no piedā-
vājuma vērtības. 22172

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virs-
valdē ist. 122a, no pulkst. 12—14. 2

DzeizsES|u virsvalde ,
izsludina la martā 1925. g.

rakstiskus forgus
uz 30 gab. riteņpariem, 64 gab. vagonu
riteņu centriem, 200 gab va onu rite-
ņiem. 3S4 gab. asīm un 145-9 gab.
riepām — pēc specifikācijas, technisk.
noteikumiem un rasējumiem.

Torgu sākums plicst. 10 no rīta. Torgu
dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda
10°/o apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas izsn edz dzelzsceļu virs-
valdē istabā ;22anoplk>t. 12—14. 22173

Rembates virini
pārdos

9. marta 1925. g., pulksten 12 di nā,
Krapes pagasta nama caur Skrīveriem
š. g. 31. janvāra izsolē nepārdo ās iz-
soles vienības (izsl. .Vaid. Vēstn." š. g.
tete 1 un 10)

tete 3—7, 14—22, 25, 27—30,
31—41, 46, 47, 51, 52, 54,
55, 57—59, 62, 64—69.

Novērtējumi un iemaksājamas drošī-
bas naudas paliek negrozīti, saskaņā ar
augša_ pievestiem ,Valdības Vēstnesī"
publicētiem sludinājumiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā tin pie
attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.
22164 Rembates virsmežniecība.

l\m apgabalfieias 7. Ik. tie d izpildītā]
paziņo, ka 23 februārī 1925. g., pulksten
12_ dienā, Rīgā, lielā Zirgu ielā te 3,
pārdos otros torgos ,J Veldeman
un Co." kustamo mantu, sastāvošu no
20 mucām sausas krāsas un 20 mucim
dažādas krāsas un mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 5'2.

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

Rīgā, 18. februārī 1925. g.
22049 Tiesu izpild. J. Ķazubierns

Latgales apgabaltiesas
III. iec. tiesas pristavs,

kufa kancleja atrodas Rēzeknē, Pasta
iela te 20, paziņo:

1) ka dēļ Izraila Zalka d. Kranča
prasības segšanas, 25 maijā 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Latgales apgabaltiesas
I. civilnodaļas sēžu zālē, uz

gilskii topu
pārdos Icika Joseļa d. K u k ļ a ne-
kustamo īpašumu, kur,š atrodas Rēzeknes
pilsētas vecā daļā Safonova ielā te 16,
pilsētas zemes gab. M° 541 (reģjRēzekn.
pils. III. sēj. zem te 426) un sastāv no
67 kv asm liela zemes gabala ar uz tā
atrodošamies jauktu mūra un koka div-
stāvu māju un sētas piebūvēm.

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1200;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgļūtināts ar hip. parādiem p>r
2500 krievu rubļiem ar *0°/o no 13. no-
vembra 1908. g., uz 5 gadiem un zemes
nodoklis Ls 1,13;

4) ka personām, kuras vēlas pie
logiem dalrbu ņemt jāiemaksā zalogs—-
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jžstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas pie Latgales apgabaltiesas
vecākā notāra.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Latgales apgabaltiesas I. civilnodaļas
kancleja.

17. februārī 1925. g.
22089 Tiesas pristavs J. Stumbergs.

Seces pegosta ncdomes sēdē
vietēja pagasta nama, 28. februārī 1925. g.,
pulksten 12 dienā, tiks vairāksolīšanā
iznomātas tiesības

uz celtuves turēšana
par Daugavu, pretim Koknesei.

Nomas nosacījumi nāks zināmi tikai
soHanas diena

Nosolītajam iemaksājama tūliņ drošī-
bas nauda. 22164

Priekšsēdētājs P. P u m p a n s.

Zemkopības departamenta mērniecības
daļa izsludina par nederi. » nozpudē'o
dien-sta apliecība Nr. 11725-K, iedotu
1921. g. 7. novtmbiī uz izsūtāmā zēna
Artura Nolendorfa v. 22166

^īgas apgaualtiesas . iecirkņa
tiesas izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā te 1, paziņo, kb 2. marta
1925 g., puisēn 10 rītā, Rīgā, Aspazijas
bulvāra te 4, pārdos sabiedrības
.Gliksman* kustamo mantu, sa.tavošu
no metāla kontrolkases un .Undervud"
firmas rakstāmmašīnas, un novēr.ēlu
par Ls 650.

izzināt sarakstu, novērtējumi", kā ari
? ; skatīt pārdodamo mantu, varēi pār-
iešanas dienā uz vietas.
22146 Tiesas izpild. V. Požariskis.

4

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. Iec miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 3. februāra
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. 1239. p. 1. d. pamata
paziņo, ka pec 1921. gada 25. ok-
tobrī Samaras guberņa mirušas , Jrrumas
Šoras Borucha m. Šļāchter ir paliels
nekust. īpašums Daugavpilī, 3. pils. daļā,
kādēļ uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar viņu,
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās pēc piekrītības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn.".

Daugavpili, 4. febr. 1925. g.
21252 Miertiesnesis (parakstst

Mirai apgaiaitiesa. nltMas nedila.
pamatodamas uzcivil ties. likuma 1460"
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
ļas 24 janvārī 1925 gadā atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Sunākstes piensaim-
nieku sabiedrību „Si o kalns* , ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sunākstes pagastā, Jēkabpils apriņķī

Jelgavā, 31. janvārī 1925._ g
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

20839 J. S k u d r e.
Sekretāra pal. D. L e ši n s k i j s.

Jelgavas apgaita reģistrācija: nodala,
pamatodamas uz civil. ties likuma 1460"
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
ļas 2. februārī 1925. g. atklātā sēde
nolēma reģistrēt Talsu kredif sa-
biedrību, ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļa.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Talsos.

Jelgavā, 5 februārī 1925. g.

Reģistrācijas nodaļas pārzinis
21215 J. Skudre.

Sekretāra pal. D. Lešinskijs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 29. janvāra 1925. g,
pamata uzaicina_ 1918. g jeb 1919. g.
Rīga, vācu gūsta mirušā Jāņa K u ž e
mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības jeb
prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespielanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laika, tiks at-
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. februārī 1925.g. 1*956 m/25
Priekšsēdētāja b. v. Cincels.

21101 Sekrerats A. Ķasperovi-čs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 29. janvāra 1925. g.

pamata uzaicina 8. okt. 1922. g. Grobiņas

pag mirušā Jāņa Friča d. Paberza
mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības jeb pra-

sības uz atstato mantojumu,_ pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laika, skaitot

no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, parkuram ne-
būs paziņots tiesai minēta laika, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 3. febr. 1925. g te 536 m/25.

Priekšsēdētāja b. v. C i n c e 1 i s.

21102 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 15. novembrī 1876. g. mirušā
Jelgavas apriņķa, Kalnciemtnuižas „Liel-
Peitiņu" māju īpašnieka Miķeļa Smilga
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, iideikomisariem,
kreditoiiem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības Šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 12. febr. 1925 g. L. Ns 1158/25

Prīekšsēd. v. J. Skudre.
21906 Sekretārs K. P u s s a r s.

atgalēs apgabaltiesas Daugav-
pils apriņķa 6. iec. miertiesnesis
pamatodamies uz savulēmumuun civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik krāj. X sej. 1239. p.
uzaicina mirušā Klementija Miķeļa d.
NVarciHonoka mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības miertiesneša
kamerā, Krāslavā, Polockas ielā te 52,
uz nelaiķa

^
atstāto mantojumu, sešu mē-

nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas «Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 1925. g. 23. janvārī. Mi? 294.

20398 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 9. iec. miertiesnesis
uz civ. ties. lik. 2011., 2314., 2019. un 2079.
p. p. pamata paziņo, ka ? pec mirušas
Rozas Rubaškin ir atklāts manto-
jums un uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu vai sakarā ar to tiesības ka
mantiniekiem, legatarijiem, iideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības miertiesnesim sešu men.
laikā, skaitot no sludin. iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā aprādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zau-
dējušas.
215 _ 2 Miertiesnesis G r i g o r i j s.

Rigaa apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, saziņa, Ka 5. martā
1925. g., pulksten 10 dienā, Rīgā, Vaļņu
ielā te 22, pārdos Ludviga Kar-
nevāla kustamo mantu, "sastāvošu
no tapetēm un novērtētu par Ls 540.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
ipskatīt pārdodamo martu, varēs pār
lošanas dienā uz vietas.

22142 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011.,2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1897. gada

31. augusta Drustu draudze miruša
<3atartas pagastā _ .Kalna-Apin" mājas
īpašnieka Jāņa Petefa d. Kalniņa
ir atklāts mantojums , un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai sakara ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rigā, 12 februārī 1925. g. L. te 1733
Priekšsēdētaja v. A.'Blumentais.

21866 Sekretārs A, Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties lik. 2011., 2014. un 2019, p. p.
pamata paziņo, ka pec 1919. g. 20. nov.
Ungurpils pagastā .Lagastu" mājās mi-
rušā Mārtiņa Vītola ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditoriem un t. t ,\ pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

h minētās personas savas tiesības
augšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 12. februāri 1925. g. L. te 1297.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-

zīmes pamata, ar žo paziņo vispārībai,
«a laulātie draugi Kārlis Jāņa dēls
Unko/ic un Miri,a Kristapa meita Lan-
«>vic, dzim. Tomševic, noslēguši sav-
siarpigo lauības līgumu pie Rīgas
notāra V. Kanska 28. novembrī 1924 g.
reģistra te 6354, ar kūpi viņi, attiecībā
« viņu noslēgto laulību, ir atcēluši
vieteļo civillikumu 79. un turpm. p. p.paredzēto laulāto mantas kopību.

i- februārī 1925. g. L. te 2018.
„,Ļ«sēdētāja v.A. Veidners.
iiH£ Sekretārs A. Kalve.

K'gas apgacalt. 3. crvilnod.,
"? av. ties. lik 1967., 2011.-2014. un
nA| p- P' un vietējo privāttiesību kop.

rim P' i'' uzaicina v'sas personas, ku-
™ ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
nS'-?šai«esīl0. februārī 1925. g.Publicēto 1924. g. 26. oktobri mirušā
£'rtavaspagastā .Steppe Braslis"

"las īpašnieka atraitņa Dāvā Pētera d

°Js testamentu , kā ari visas perso-
". kuram ir kaut kādas tiesības uz

a-šn . Braslis mantojumu vai sakara
rtiiem f1i°IUmu * kā mant 'n iekiem, legata-
u'

"i. "aeikomisarijiem , parāddevejiem
zija, '' Pateikt savas tiesības, preten-
mVnp-

leru,?5minētai tiesai sešu
i„. j su'alka, skaitot no šī sludinā-
ja iespiešanas dienas.

tad n,i„-4?metā tertniņā nebūs izdarīts,
šās noi ' P ersonas atzis kā atteiku-

t'esitm K
mnam un zaudējušas savas

'ikumiVs e"-^amentu pasludinās par™_ga speķa gājušu,
^'ga , 10. februārī 1925. g. L. Ns 1770

^"lekšede taja v. A Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4 iecirkņa
tiesu iz ildītsjs

kūja kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā te 1, aazigo, k« 3. martā
š. g., pulksten 10_ diena, Rīgā, Vaļņu
ielā J* 22, veika'a, pārdos ludviga
Karnevāla '«ostāmo mantu, st-
stāvnšu no tapetēm, un novērtētu par
Ls 1272.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
'pskatīt pārdodamo mantu, varēs par-
'«Sflnas dienā uz vietas.

22143 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Aizputes-Kuldīgas kafa apriņķa pār-
valde izsludina par nederīgu sekošas
zemāk minētās nozaudētas apliecības:

1) atvaļinājuma apliecību te 19Ī7,
izd. 1923. g 21, maija no Ludzas kāja
apr. priekšu, uz jauniesauktā Vasiļija
Borisa d. Veselova vard-, dz^m. 1897. g.;
2) atvaļinājuma apliecība te 3281, izd.
1920 g. 17 aprilī no 9 1.ēzeknes kājn.

pulka komandiera uz kareivja Ādama
Jana d Zommera vārdu, dzim 18^5. g.;
,'i) apliecību ka atzīts par nederīgu kāja
dienestam J* 14898, izd. 1921. g.
15. nov, izd. no Tukumi-Talsu kāja
apr. priekšn., uz pils. Voldemāra Friča
d Kevera vārdu, dzim. 1898. g. 21336

Māksla.
Nacionālais teatrs. Piektdien, 20. fe-

bruārī, pirmo reizi Annas Brigā-
de r komēdiju «Sievu kafi ar
Belcebulu" Komēdijas tipi, sievu
nežēlīgais kajis ar alkohola Belcebulu un
īpatnēji izveidotā skatuves forma sniegs
skatītājiem daudz interesanta. Sestdien,
21. febr., lugu izrādīs otru reizi. Svētdien,
22. februārī, pulksten 2 dienā J. Raiņa
traģēdija „Jāzeps un viņa brāļi".
Pulksten pus 8 vakarā Holberga komē-
dija «Žūpu Bērtulis*.

Dailes teatrs. Piektdien, 20. februārī,
pulksten Va8 vakarā « Dantons".
Sestdien, 21. februārī, pulksten 1/%B va-
karā „K a r a 1 i s". Svētdien, 22. februāri,
pulksten 2 dienā, par tautas izrādes
cenām Jrīnes grēki" pulksten
V28 vakarā .Dantons". Otrdien,
24. februārī, pulksten 5 pēc pusdienas
skolnieku izrādē «Dantons". Treš-
dien, 25. februārī, pulksten 1/a8 vakarā,
par strādnieku izrādes cenām «Pļā-
pīgas sievas".

KURSI.
Sīgas biržā 1925 gada 20 iebruarī

D e v i 1 ci: ,
1 Amerika» dolāra .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,66 — 24,78
100 Francijas franka . . . 26,90 — 27,45
100 Beļģijas franka .... 25,85 — 26,40
100 Šveices franku .... 99,20 — 100,20
100 Itālijas liru 21,05 — 21,45
100 Zviedrijas krona . . . 138,95 — 140,30
100 Norvēģijas kroati . . . 78,50 — 80,10
100 Dānijas krona .... 91,30 — 93,15
100 Čechoslovaķijas krona . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu . , . 206,95 — 209 00
100 Vācijas marka .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marka .... 12,90 — 13,15
100 Igaunijas marka .. . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu. ... 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības a .«ņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aiza. . . 98—100
6°/o Zemes bankas ķīlu zīm« 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs Rob. Baltgailis.
Zvērināts biržas craklers P. Rupners.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lappuses.

tiiil iiiaMtlKU 4 Ik. (liii Iz-MMl!
kūja kancleja atrodas Rīga, Andreja
Pumpura iela te 1, paziņo, ka 2. maitā
š. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Smilšu iela
te 1, otrreizējā izsolē pārdos Dāvida
G 1 i k s ma ņ a kustamo mantu, sa-
stāvošu no grāmatām, un tovērtēti
par Ls 500.

Izzināt sarakstu, novērtējamu, kā ar'
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs ņāi
lošanas dienā uz vietas.
22147 TVsu izpild. V- Požariskis



Paziņojums.
Finansu minist s 1925. g. 6. februāri

apstiprinājis aks. sab.
.Pirmais privātais lombards'

statūtu 6. pantu papildinājumu ar otro
/piezīmi, kurā noteikts, ka saskaņa ai
vispārējās sapulces lēmumu sabiedrības
akc. kapitāls pa elināts par Ls 150,000.—
izlaižoļ 1500 akcijas, katru Ls 100.—
lieluma.

Līdz ar to ministrs tanī pašā dienā
apstiprinājis sekošos jauno akciju izlai-
šanas noteikumus:

1) Palielināt Pirmā privāta lombarda
akciju kapitālu par 150,000.— latiem,
ti tad līdz 400,000.— laierj un šim no-
lūkam iilaist no jauna 1500 akcijas, no-
minālvērtība Ls 100.— par akciju.

2) Pārdot akcijas par nominālvērtību,
pieskaitot 5°/o rezerves kapitālam, zī-
moga un izgatavošanas izdevumus pēc
valdes ieskata.

3) Veciem akcionāriem dot tiesību:
par divām vecām akcijām saņemt vienu
jaunu un šo tiesību izlietošanai noteikt
14 dienu ilgu termiņu, skaitot no attie-
cīga sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

'4) Pieņemot parakstīšanos ai .akci-
jām, ņemt 50°/o no nominālvērtības, kā
ari 5°/o rezerves kapitālam, izgatavo-
šanas izdevumus un zīmognodokļus, bet
atlikušās sumas samaksai noteikt 6 me-
neSu ilgu termiņu, skaitot no izlaišanas
noteikumu izsludināšanas* dienas .Vaid.
Vēstnesī".

5) Visas, pēc veco akcionāru tiesību
apmierināšanas atlikušās akcijas atdot
pieteikušamies noņēmējiem, zem iepriek-
šējos punktos paredzētiem noteikumiem.

6) Visu akciju pārdošanai noteUt
6 mēnešu ilgu termiņu, skaitot no dienas,
kad .Vaid. Vēstnesī* izsludināti jauna
izaiduma noteikumi

7) Parakstīšanos uz akcijām pieņem
akc. sab. .Pirmais privātais lombards",
Vaļņu ielā Ns 4/6.

8) Dividendi maksāt par jaunam ak-
cijām tāpat kā par vecajam proporcio-
neli iemaksas dienai un kapitālam.

Tirdzn. un b. nod. pr. A.K a c e n s.
21436 Priekšn. ' ai. V. G a i 1i t s.

tillu U19I1 ItflIIl
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 27. februaiī 1925. g., puikst. 2 dienā,
Liepājā, Ziemeļrīta ostmala te 4,

pārdos volraKsoliSanā
Paula Mamonova kustamo mantu, no-
vērtēt^ par Ls 300 un sastāvošu no
klavierēm, dēļ viņa 1921. g. prec.
peļņas nodokļa segšanas.

Liepājā, 18. iebruarī 1925. g.
22158 Piedzinējs (paraksts).

MEŽU DEPARTAMENTS
paziņo, ka 1925. g. 25. februāra izsoles sludinājums (iespiests „Valdības

Vēstnesī" Nr. 21), kjūdas izlabojot grozīts sekosi:

Pārdos Drošības nauda

Sbu Kādā virsmežniecībā *^"f *-?? ""S*™ I**ta»« Mežu piezīmes
ļSii platības koki latos tīrīšanai kult.darb
""* ha gab. Ls Ls

2 Slotas — — — — — Atstājamas 34 egles.
14 19- 54 — — — —
15 . I4.°-
16 » 13,07 — — — — Nav pārdoti nocirsti un

sakrauti 85 koki.
17 21,80 — — — — Jauns. 44 atstājami

19 , . ' tekstā pierakstīts: .apgaita 11". 8 num- koki -
20

", tekstā strīpots: .apg. 10", pierakstīts: .apgaita 11".

33 — ļ ~ — — — Atstājamas 2 priedes.

39 i tekstā strīpots: .apgaita 28*, pierakstīts .apgaita 29*.
1 Gaujenes ....... tekstā strīpots: .Jauncaunu apg.*, pierakstīts .Jaun-

cuncu apg.*. i

1 Alūksnes 34,25 — ļ 30817 ļ 1541 —
tekstā strīpots: .9. apg. kv. 46. jauns. 14.* un \

kv. 17. jauns. 8. vietā jābūt jauns. 38.

11 - I - I - I - I 29
11 Bīriņu tekstā strīpots: ,kv. 38", pierakstīts: kv. 37".

55 Piebalgas — 1202 — — —
56 . - 227
58 _

vietā
lasītcv — 35 — — _
Ci

. .....

Bez tam mežu departaments paziņo, ka no izsoles noņemtas Bīriņu virsmežniecības izsoles vienības tete4 un 7,
Piebalgas virsmežniebības vienības N2N2 18, 34, Alūksnes virsmežniecības izsoles vienība te 9 un Jēkabmiesta virsmež-
niecības izsoles tete2 un 3. 22167

Mežu departaments.

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 27. februārī 1925. g.,
pulksten 10 rīta, Rīgā, Vid s iela te\l,
dzī'/. 7,

piii vairāksolīšanā
pilsonim Jāzepam Joselovičam kustamās
mantas, saitāvošis no ozi la koka ēdam-
galda, bufetes, dr biu skapja, kumodes
ar tualeti un citiem priekšmetiem, novēr-
tētas par Ls 1525, dēļ Rīgas muitas
valdes uzliktas Joselovičam soda naudas
par kontrabandu piedz š nas.

Apskatīt pārdodamo mantu, sarakstu
un novērtējumu, varēs apskatīt pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 18. februārī 1925. g.' te 487
22165 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 7. iec. prekfinieks
1925. g. 26. februārī, pulksten 10 rītā,
Rīga, Kurmanova iela te 12, dz. 9,

omos vairUaii
A. M e 11 e r a mēbeles, novērtētas pat
Ls 128,22, Rīgas kopējās slimo kases
parādu segšanai.
22110 Priekšnieks (paraksts).

Dzelzsc^Iu I-L ceļa irc^rkoa priekšnieks,
Valmiera, izsludina uz 9. martu 1925. g.,
pulksten 13,

jauktus torsus
arpectorgiem 12. martā 1925. g,
pulksten 13,

asenizācijas darbu
izdošanai

nz līnijām Ieriķi — Vāka un Žuldiņi —
Ipiķi. 2

Torgu dalibnieliem jaiemaka drošības
nauda Ls 100. Tuvākas īiijas 111. ctļu
iecirkņa kantorī no puikst 9— 15. 22159

Valkas apr. priekšnieka
palīgs I. iecirknī

paziņo, ka 1925. g 2 martā, pulksten
10 d enā, pie Kārķu paga>ta nama,

pārdos
publiskā vairāksolīšanā Emilijai Jubas
piederošo un aprakstīto mant.', un sa-
stāvošu no

viena divzirgu arkla
un vienas zvejtīkla,

novērtētas par Ls 14. dēļ obligatorisko
nodevu parāda segšanas.

V4kas apriņķa priekšnieka
22 20 palīgs I. iec. (paraksts).

Latvijas universitātes medicīnas fakul-
tātes pagaidu apliec ba, izdom 1920. g.
21. jūlijā ar te 1555, uz Bellas Lurie
vārdu' pazaudēta, un ar šo tiek iz ludi-
nāta par nederīgu. 22171

Rīgas kara apr. pri-kšnieks izsludinc
par nederīgu nozaudētu karaklausības
apliecību ar te 1652, izdotu 3i. martā
1921. g. no Arm. virspav. štāba komand.
uz Ernsta Pēte[a d. Miezis v. 22115

Utv ja apilfflJloāiiūas sabiedrības pifit
straifnTekD nelaimes gadījumiem alfl

uzaicina biedrus uz

iiiu ļln sāpi
pirmdien, 16 matā '925. g.. pulkslers
5 diena, sabiedrība* biroja telpas, Rīg^
1. Jēkaba ielā te 24.

Dienas kārtī b i1:
1) nekustami īpašuma iegūšana.

2209-i Valda i,
ZemKopībos resora darbinieku
kr&j-aizdivii sab edrības valde

x paziņo visiem biedriem, ka'

pilna gada sapulce
notiks 2S februārī 1925 g., lauksaim-
niecības pārvaldes grāmatvedības telpās
pīkst. 1 dienā ar sekošu dienas kārtību:

I. Valdes ziņojums par kases darbību
pagājušā gadā. 2. Gada pārskata ap-
stiprināšana un peļņas sadalīšana 3. Pa-
domes un revīzijas komisijas ziņojumi.
4. Budžets. 5 Statūtu grozīšana. 6. Vē-
lēšanas. 7. Dažādi jautājumi.

221-3 Valde.

Gricnvnldes-SsfOBDS
krfij-aizdevu sabiedrības

pilnu biedra sapulce
Iecava, sabiedrības telpās, 28. februārī
1925. g., pulksten Ik dienā ar sekošu

dienas kārtībj:
1. Sapulces prezidija vēlēšanas
2. Gada pārskats, valdes un revīzijas

komisijas ziņojumi.
3. Budžets 925. gadam.
4. Nama pārbūves un dažādi citi

jautājumi.
5. Vēlēšanas.
Ja uz sapulci nesanāktu statūtos pa-

redzētais biedru skaits, tad otrā un
galīgā sapulce tiks noturēta tanīs pat
telpās un ar to pašu dienas kārtību
8. marta 5. g., pulksten 1 dienā.

22152 Valde.

Jelgavas savstarpigās
kredītbiedrības

pilna biedru mi
5. martā 1925. g. pulksten 12. diena-
kreditbiedrības telpas.

Dienaskārtība: A
1) Sapulces vadoņa un protokoli*»

velēšana.
2), Gada pārskats par 1924 g ,
3) Revīzijas komisijas domes un W

des ziņojumi.
4) Valdes priekšlikumi.
5) Budžets 1925 gadam.
6) Dažādi jau ā;umi
7) Statūtu grozīšana.

1 8) Vēlēšanas. . *,
Ja zapulcē neierastos statūtos ncw

tais biedru skaits, tad otra sapul"; »

tiks 19. martā š. g, pulksten 1 *r
.Zemgales kluba telpās, Pasta iela »

pie tas pašas dienis kartiras, 'f!ļ,
pilntiesīga, neskatoties uz san*
biedru skaitu. 22151 VtW --

Nacionālais teatrs.
Piektdien, 20 februārī, pulk ten 7«

Jļj
Pirmo r^izi *.

.SievuSkari ar <3r3elce*»f
Annas Brigāde komedja, 3 cf

St;tdien, 21. februārī, pulksten 7.»*".'
? iieru kari ar ttetcef»"*

28 februāri 1925. g,
Rēzeknē. Dārza ietā iipulksten 10 rīta, tiks pārdot, '

oairfihsoliStuiiļ
izbrāķēts vaislas bu lisMinēto bulli iepriekš var apsicSakstigales pag., Laizana saimniek-15 verstes no Rēzeknes.

Sēlpils pagasta II. Paļ,
pamatskolai
vajadzī gs

skolotājs-Dirzinīs.
Kandidāti (-es) tiek uzaicināti Di.

teikties rakstiski līdz š g. 28. feb uariniesūtot dokumentus, vai ierasties n^
nīgi 28. februārī, pīkst. 12, pie paejī
padomes Vecselpilī uz vēlēšanām it
st. Pļaviņām 5 klm.)

22131 Paeasta v>ih.

Stremutklnas mežu un rūpniecī-
bas akc !ab. valde

sasauc

flrkārtēla ahcionora sapulci
kufa notiks š. g 18 aprīlī, pulksten ISdienā, Rīga, 1. Smilšu iela te 18, di 1

Dienas kārtība:
1. Valdes ziņojums.
2. Darbības atjaunošana vai sabie-

drības likvidēšana.
3. Statūtu pārgrozījumi.
4. Valdes vai likvidācijas komisijas

un ari revīzijas komisijas vēlēšanas.
5. Tekošie jautājumi.

22161 Valde

Bruņošanas pārvalde
ar šo izsludina 28. februārī š. g., rakstisku sacensību uz:

1) dūmu pulveri — 3040 kgr, 2) skrotis 7 m/m — 1620 kgr, 3) Angļu šauteņu
patronu kapseles — 540U00 gab., 4) kniebes kapseļu izņemšanai un iespiešanai —

200 gab, pēc pārvaldes paraugiem un techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks — līdz _ 20. martam š g., izņemot 2500 kgr

dūmu pulveri, kujš piegād. 4 mēnešu laikā, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu

franko pārvaldes noliktavā Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katru loksni
ar 40 sant), iesūtāmi slēgtās aploksnēs ar. uzrakstu: ,Uz rakstisku _ sacensību
28. februārī 1925. g.", pārvaldes apgādības d»ļā, Rīgā, Valdemāra iela te 10/12,
dz. 16, lidz min datuma puikst. 10 lītā. Turpat saņemami sacensību un techn,
noteikumi un apskatāmi paraugi.

Iesniedzot piedāvājumu pārvaldes kasē jiiemaksā drošības nauda 10°/o no
piedāvājamās sumas, kura var būt ari Latvijas Zemes Bankas ķīlu zīmes vai
Latvijas Bankas garantija. 1 21503

Piedāvājumus bez dro% naudas, zīmognodokļa un uzra'-tsta neievros.

liln mitu izilodioa arsenāls
17. martā 1925. g. uz

s&k&šām mašīnām:
1) Slīpi pārvietojama ekscenter-stiepjama prrse (schragstellbare Excenter-Zieh-

prese) p iekš:
a) skārda caurmērs ap 103 mm, b) pacēlums (Ausladung) a? 120 mm,

c) dzelzs skrsrda biezums līdz 0,8 mm.
2) Slīpi pārvietojama ekscenter-stiep amā prese (schragstellbare Excenter-Zieh-

prese) priekš:
a) skārda caurmērsap 200 mm, b) pacēlums (Ausladun ) ap 200 mm,

c) dzelzs skārds biezums līdz 0.8 mm.
3i Revolverbeņķfs priekš stieņu un žokļu darbiem. Materiāla caureja 45 mm.
4) 3 gab. šujmašīnas ptiekš sedlinieku darbiem (vēlams ar elektromotoriem).
5) Slīpējama mašina vidējā lieluma.
6) Elektromotors ap 7 HP priekš 220—380 v.
7) Vienkā ša eksecterprese ierīkota šuvu nospiešanai.

Sīki iecljniski noteikumi saņemami arsenālā.
Piedāvājumi uzrakstīti valsts valodā

^
uzr dot cenas franko arsenāls Rīgā,

Veca Nometņu laukumā te 84-a, un piegādes laiku, apmaksāti ar attiecīgu zī-
mognodokli (katra loksne ar 40,sant.) iesūtāmi slēgtās aploksnēs ar uznksu:
.Uz rakstisku sacensību 17. marta 1925. g.\ arsenāla saimnecibas daļā lidz
17. martam š. g, pulksten 10 no tīta. Turpat saņemami sacensības un techn.
noteihumi pret 5 sanL atlīdzību par Vairu loksni.

Iesniedzot piedāvājumu, arsenāla kasē jāiemaksā drošības nauda 10°/o no
piedāvājuma sumas, kura var but ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes vai Latvijas
bantas garantija. 2 22150

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros

fJĒSufzaišu Rcaj~aizāevu sabiedrības ļ
pilna DieāvtĶ sapulce

notiks 25. martā 1925. g., pulksten 10 no rīta, sabiedrības telpas.
Dienas kārtība;

1) Sapulces prezidija vēlēšanas. 2) Gada pārskats par 1924. g. un
revīzijas komisijas ziņojums. 3) Budžets uz.-1925. g. 4) Velēšana:.
5) Dažādi jautājumi.

Ja pulksten 10 no rīta nesanāktu statūtos paredzētai? biedru skaits,
tad otrā un galīgā sapulce, notiks pulksten 1 diena, ar to pašu
dienas kārtību. 2

N B. Uz sapulci tiek uzaicināti ari visi bijušas kraj'-aizdevu kases
biedri, kuji nav pārreģistrējušies. 22154 Valde.

Gulbenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

21. martā 1925. g., Jaungulbenes pagasta valdes telpas,

augošu mežu pēc celmu skaita:
IV. iecirkņa mežniecības — Jaungulbenes novadā, pavisam 19 vienības,

vērtībā no Ls 14 līdz Ls 595.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās

izsoles komisijai 10,]/o drošības naudas no novērtētās sumas, kūja pec nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienibas
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie IV. iecirkņa mežziņa Jaun-
gulbenes muižā.

22107 " Guitene vir>m8žnhc bj. ?

Otrā Pārdaugavas krāj-aizdevu sabiedrība
Rīgā, Marijas ielā te 15, sabiedrības telpās — 8. martā š g., pulksten 10 priekš

pusdienas, sasauc

pilnu biedra sada sapulci.
dienas tkārtiba- .

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas. 2) Gada pārskats par 1924. g. 3> Jaunu
biedru uzņemšana. 4) Budžets tekošam 1925. gadam. 5) Kreditbiedribas statūtu
pieņemšana. 6) Dažādi priekšlikumi. 7) Vēlēšanas

Ja minētā dienā nesanāktu statūtos paredzēt-is biedru skaits, tad nākošā
sapulce notiks 22. marta š. g., turpat tanī pat laikā, neskatoties uz sanākušo
skaitu- 2 Valde. 22155

Benkavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

20. marta š.g., Vecauces pagasta valdes telpās,
augošu mežu pēc platības un celmu skaita;

III. iecirkņa mežniecības, Bukaišu novadā, pavisam 4 vienibas, vērtībā no
Ls 210.— līdz Ls 2J5 —

IV. iec. mežniecības, Kruškalna novadā, 1 vienība — 89 koki, vertibā Ls 255.—
Izsole sāksies pulksten 12 diena. Pie izsoles pielaidis personas, kuras ie-

maksas izsoles komisijai 10°/o d'ošības naudas no novērtētās stirnas, kura pēc
nosohsanas jāpapluina līdz 10°/o no pilnas nosolītās iumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec. mežziņiem.
22106 Benkavas virsmežniecība.



Dioas apgabalt. 3. civiln.,
* ties lik. 2011-, 2014. un 2019. p p

"" U uMiņo, ka pēc 1915.g. 19.februarī

l aines draudzē miruša Kraukju pag.
C!'- mājas ipašn ek i Jāņa Gusta i a

V ii) d K ronē aii Sāpe tr atklāts
v ,,.ii.ms un uzaicina, kam ir uz šo

°Z o umu, vai sakarā ar to, tiesības

SKantiniekiem , legatariem, Hdeikomi-
ka

rifm kreditoriem un t. t., ptete.kt sis

S'sminētai tiesai sešu mēnešu

rikā , skaitot no šī sludinājuma lespie-

*C minētās personas savas tiesības

..ola uzrādītā termiņa nepieteļks, tad

a7 atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
*'

Rīgā, 4. iebruarī 1925. g. L. te 2080
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

„,, i Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 3. februārī 1925. g.
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
deļ obligācijas dzēšanas un nolēma:
atzīt par iznīcinātām uz nekustamu
īpašumu Nītaures muižas zemnieku zemes
Skioberu mājām, Rīgas apriņķī ar zemes
gram. reģ te 2498apstiprinātas divas
obligācijas, ingrosetas 14. decembri
1878. g.: a) ar te 1364, par 500 rbļ. un
b) ar te 1365. par 630 rbļ., izdotas no
Juta un Jāņa Blomiem par labu graiam
Stenbokam-Fermoram, kuras obligācijas
ir pārgājušas līdz ar Nītaures muižu uz
gralu Vilhelmu Stenboku-Fermoru uz
1890. g. 10. apriļa apstiprināta mantojuma
dalīšanas līguma pamata

Rīgā, 1925. g. 5. Iebruarī. te 1225
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

2H80 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties. 4. civiln d.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Aug tsta-
Johana Mārtiņa d. Apses lūgumu viņa
prasības lietā pret S >f ju Mārtiņa m.
Apse, dzim. Kundrit, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un prefektūras apliecība par atbildētājas
bezvēsts prombūtni līdz ar norakstiem.

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

Rīgā, 30. janv. 1925. g. te43811/877
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

20711 Sekretāra v. Stūre.

Latgalis apgataltlaas 1.Modāla
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1924. g. 7. aprilī Ludzas apr., Boko-
vas pag, Puporevo ciema piederīgās
Darjas Aleksandra m. Batuzovas
privattestaments, ar kuru testatora ku-
stama un nekustama manta novēlēta
Semjonam Jēkaba d. Batuzovam ar ap-
gabaltiesas 1924._ gada 17. oktobra
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niekam Semjonam Jēkaba d.Batuzovam.

Daugavp.,31.janv.l925.g. LNs712 24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

21090 Sekretārs J. K a n g u r s.

Daugavp apr. 4. iec. nvertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu 30. janvārī
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
18. jūnijā 1924. g. mirušā pilsoņa
Pētera Staņislava d. P u d a n a mantin.,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa

^
nāves Daugavpils apr., Kolupes

pagasta.
Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-

kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*
21241 Miertiesnesis Ķ. A v e n s.

ieiga^s apr. lieKšnieRs
ar šo izsludina par nederīgam pieteiktas
par nozudušam sekošas pases :

Latvijas pases, izd.: i) Ns 17650 no
Jelgavas prei. uz Friča Pētera d.
Ikstrums v.; 2) te 6459 no Jelgava*
pref. uz Jule Kristapa m. Leinat v.;
3) Ns 17253 no Jelgavas pref. uz Kar-
līne Kārļa m. Zinkevič v; 4) te 5575-
no Jelgavas pref. uz Kārļa Jāņa d.
Sildedza v.; 5) te 419 no Vadakstes
pag. valdes uz Mildas Anša m. Murevic
v.^

6) te 32
1
89 no

Jelgavas pref. uz
Kārļa Jāņa d. Libmana v.; 7) te 1900
no Jelgavas pref. uz Annas Teodora m.
Steinberg v.; 8) te 2.8-5 6 no Jelgavas
pref. uz Jaņa-Alfreda Jāņa d. Smudzisa
v.; 9) te 10711 no Jelgavas prel. uz
Annas Jāņa m. Birgel v; 10) Ns 178507
no Rīgas pref. uz Aleksandra Aleksandra
d. Hans v; II) Ns 21012 no Jelgavas
pref. uz Emīlijas Kristapa m. Gepert,
alias Gebhard v.; 12) m 23445 no Jel-
gavas pief. uz Helmuta Aleksandra d.
Petroviča v.; 13) Ns 4025 809 ) no Bolvu
pag. valdes uz Linas Kārļa m. Vāciet v.;
14) Ns 7888 noJelgavas pref. uz Alvīnes
Ftiča m. Ozol v.; lā) Ns 16558 no Jel-
gavas pref. uz Karlīnes Ernesta m. Adam-
son v. , 20755

Bārbeles pag. valde izsludina par ne-
derīgu Ludviga Jāņa d Bērziņa Latvijas
pasi, izdotu no Bārbeles pag. valdes
7. aprīli 1920. g. Ns 121, kura pieteikta
par pazudušu 20 74

Bārbeles pag. valde izsludina par ne-
derīgu Roberta Ju,a d. Grinberga Latv.
pasi, izd. no Rīgas prefektūras Ns 137517,
kura pieteikta par paz udētu. 20773

L tgales apgabaltiesas
naogavplls apriņķa 7.ieiiriDj miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ.lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925_ g. 28. janv.
lēmumu, paziņo, ka pec 1919. gada
27. aprilī Daugavpilī mirušā Jāņa Vale-
riana dēla Grzimalovska ir
atstāts mantojums, kurš atrodas Dau-
gavpils apririķī, Pustines pagastā un
sastāv no folvarka Pundi, kādēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to kādas tiesības, pieteikt
tas minētam miertiesnesim viņa ka-
mera, Dagdā, Alejas ielā Ns 27, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma,
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī.*

Bl.L. 16. Dagdā, 28. jsnv. 1925. g.
20928 Miertiesnesis (paraksts).

Ludzai apriņķa 7. lec. raisītiem
saskaņa ar savu 1925. g. 17. janvāra
lēmumu, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401.p. un civ. lik. krāj. X. sēj. l.d. 1239.p.
pamata, paziņo, ka pēc 1924. g. 11. nov.
mirušā Varfolomeja Buchomorkina
ir palicis mantojums, kurš atrodas Ludzas
apr., Gavru pagastā un uzaicina visus,
kam būtu kauas tiesības uz šo manto-
jumu, jeb sakarā ar viņu kādas tiesības
ka mantin., pieteikt savas tiesības pēc
piekritibas 6 _ mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Kārsavas stac,31. janv. 1925. g. M298
21256 Miertiesnesis J. G u tm a n s

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. lec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 29 nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.
U39. p., paziņo, ka pec 1921. g. 4. jūlija
mir. Reincholda Ādama d. Made r-
nieka ir palicis nekustams mantojums,
kuri atrod<is_ Ludzas apriņķī, Domo-
poles pagastā, Beņislava mājas un uz-
aicina

^
visus, kam uz šo mantojumu vai

sakara ar viņu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā bolvu muižā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludin.
iespieš. dienas ,Vald. Vēstn."

Bolvos, 30. decembri 1924. g.
20690 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabalt esas
Daugavpils apr. 6. lec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ.lik. krāj. X. sēj. 1239. p., un
saskaņa ar savu 1925. g. 20. janv. lē-
mumu uzaicina miruša Michaila Jegora
dēla K u r c i ša mantiniekus, pie-
teikt savas mantojuma tiesibas mierties-
neša kamerā Krāslavā, _ Polockas ielā
te 52, uz nelaiķa atstāto mantojumu,
sešu mēnešu laika skaitot no šī sludin.
iespieš. dienas .Vaid. Vēstn.'

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 31. janvārī 1925. g. Ns447
21245 Miertiesnesis Āboliņš.

Latgalei apgabaltiesas 1. ciuliiodala,
atklāta tiesas sēdē 1924. g. 29. decem.
izklausījusi Jāzepa Melkuļa d. M i g 1 I-
nieka lūgumu atzīt Jāzepu Franča d.
Migliniku, ari Miglinieku par atrodošos
bezvēsts prombūtnē nolēma: publicēt
.Valdības Vēstnesī" par bezvēsts prom-
esošo Jāzepu Franča d. Migliniku, ari
Miglinieku un uzdot Zaļmuižas pagasta
padomei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesošā Jāzepa Miglinika man-
tu, atrodošos Zaļmuižas pagastā, Migli-
nieku ciemā.

So lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 1925. g.29. janv. LNšl552a/24
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

20934 Sekretārs J. K a n g u r s.

Latg. apgabaltiesas
Ludzas apr. I. iec. miertiesn,

pamatodamies uz civ. lik. 1401. p. un civ.
proc. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. uzaicina
1924. gadā mirušā Jāņa Leontija d
Ļ a u d e r a mantiniekus pieteikt savas
tiesības uz nelaiķa mantību mier-
tiesneša kamerā, Ludzā, Daugavpils
ielā Ns 6, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

2. februārī 1925. g.
21098 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Lūdzos apr. 2. lec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ.lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925._ g. 30. janvāra
lēmumu uzaicina mirušās Natālijas
Jāņa meitas M i k 1 a še v i č manti-
niekus pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz nel. atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

TurČinovā, 1925. g. 5. febr. Ns564
21254 Miertiesneša v. i. V. Šlez i ņš.

Latgales apgabaltiesas Rē-
zeknes apr. 2.iec. miertiesn,
uzaicina 13._ jūlija 1923. gadā Maka-
šānu pagastā, Brožgolas ciemā mirušā
Bernarda Augusta d. btroža mantin. pie-
teikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantību sešu mē-
nešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn."

Rēzeknē, 31. janvārī 1«25 g.
21079 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgaūamesn, Rēzeknes
aprņķa 2. leJrKoa miertiesnesis
uzaicina 1923. g. 24. maija Dricana pag.
Kuzinu ciemā mir. Jēkaba Kaspara d.
Zichova, viņš ari Elksnis mantiniekus, pie-
teikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantību sešu
mēnešu laikā no ši uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Valdibas Vēstnesī*.

Rēzeknē, 31. janvārī 1925. g.
21096 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr- 3. Iec. miertiesa..
kufa kamera atrodas Rēzeknē, saskaņa
ar savu 1925. g. 31. janvāra lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. p. aršo uzaicina
lf07. g. 15. oktobrī mir. Jāņa Samuila
d. Šn i t ov a likumīgos mantiniekus
pieteikt pie minētā miertiesneša sa-
vas tiesības uz palikušo pēc nelaiķa
Rēzeknes apr., Rozentovas pag,Čulku sā-
džā nekustamo īpašumu sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."
21524 Miertiesnsis J. K r a u 1 i s.

Daugavpils apr. 5. Iec miertiesn.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. lik. X. sej.
123a. p. un civ. proc. Hk. 1401. p., uzaic.
1916. gada 3. augustā mirušā Donata
Antona d. Dzeņa mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības uz
nelaiķa atstāto _ Vārkavas pagastā .
Sanpovkas sādžā mantojumu augš-
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn."
21242 Miertiesnesis Sk r om a n s.

Daugavpils apr- 5- lec- miertie n,
Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu
X. sej. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401 p.
uzaicina 1904. g. mirušā Jāņa An-
tona d. P 1 i v d a mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības uz
nelaiķa atstato Preiļu pag., Plivdu
sādžā nekustamu īpašumu augšminētam
miertiesn. 6 mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdibas Vēstnesī".
212i3 Miertiesnesis 5k r o m a n s.

Latgaies apgaDaltieaaa I. oiviln
ar šo paziņo vizpārībai, ka mirušā
.924. gadā 7. jūlijā Ludzas apriņķa,
Nerzas pagasta, piederīga Jāņa Kuzma
dēla L e o n o v a privattestaments, ar
kufu testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Marijai un Solomonijai
Leonovām ar apgabaltiesas 1924. g.
5. decembfa lēmumu apstiprināts un iz-
dots mantiniecēm Marijai un Solomonijai
Leonovām.

Daugavp.,31.janv. 1925. g. LJ*i043a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

21089 Sekretārs J. Kangurs.

Latgalis apgabaifiuas i ciflloodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušās
1924._ g. 29. februārī Preiļu miesta pie-
derīgās Zoļas Jevgeņija m. Gavares
privattestaments, ar kūju testatora ku-
stama un nekustama manta novēlēta
Annai Andreja m Vjaksa ar apga-
baltiesas 1924 gada 17. oktobfa lē-
mumu apstiprināts un izdots manti-
niecei Annai Andreja m. Vjaksa.

Daugavp., 31. janv. 1925. g. U*561a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

21087 Sekretārs J. Kangurs.

Liepājos apgabaltiesa,
5. februāri 1925. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 1< 00 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Dundagas fideikomisa
vārdu un 17. jūlijā 1904. gadā nc-
stipr. uz Andrejam Klāva d. Celmam
pieder nekust, mantas Ventspils apr.,
Dundagas pag. .Koke" māju ar krep.
te 3316, — atzīt par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visām procentēm un
pašu obligāciju par iznicinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 7. febr. 1h25. g. Ns772 24
Priekšsēd. b. v. C i n c e 1s.

21528 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
5. februārī 1925. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p.p., nolēma:

1) paradu 1835 rbļ. pec obligā-
cijas, izdotas uz Dundagas fideikomisa
vārdu un 31. maijā 1882. g. nostiprinā-
tas uz Martai Friča m. Derkevic
piederošas nekustamas mantas Vents-
pils apr., Dundagas pag. » Vāce" māju ar
krep. Ns 1285, — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm
un pašu obligāciju par iznīcinātu;

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

Liepājā, 7. iebr.1925. g. Ns590/24
Priekšsēd. b. v. C i n c e 1s.

21535 ' Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
5. febr. 1925. g. uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081—2086. p.p. nolēma:

1) parādu 3700 rbļ. pec obligācijas, iz-
dotas uz Dundagas fideikomisa Vārdu
un 23. apr. 1883. g. nostiprinātas uz Er-
nestam fcrnesta d. Hermansonam pie-
derošas nekustamas mantas Ventspils
apriņķī, Dundagas pagastā .Plintiņu"
māju ar kreposta Ns 1156, — atzīt par pil-
nīgi samaksātu līdz ar visām procentēm
un pašu obligāciju par iznīcinātu,

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minētā parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 7. febr 1925. g. Ns692/24
Priekšsēdētaja bv. Cincels.

21536 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. februārī
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
deļ hipotekarhko parādu dzēšanas - un
un nolēma: atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 1470 rbļ., apstiprinātu 16 jūnijā
1894 g. ar te 363, uz nekustamo
īpašumu Sķirtiņu muižas ar Suceniem
zemnieku zemes Kalniņu mājām, Val-
mieras apriņķī ar zemes grāmatu reģ.
Ns 4212, izdotu no Kārļa Toma d.
Skuje par labu Michailam Kārļa d. I.
Zommeram, kūja ir pārgājusi kopā ar
Šķirstiņu muižu ar Suceniem uz bij. Rīgas
apgabala tiesas lēmuma pamata no
8. novembfa. 1906 g. uz Ericīiu Michaila
d. f. Zornmeru, fideikomisa īpašumā.

Rīgā, 1925. g 5. februārī te 786
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

?118 Sekretārs A. Kalve.

3igas apgabalties 4. civilnod,
uz civ. proc lik. 293-, 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uzMīias
Kārļa m. K ok k, dzim. Lambing, lūgumu
viņas prasības lietā pret Lūku K o k k
par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kufa dzives vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti apliecība par atbil-
dētāja bezvēsts prombūtni un notaksti.

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

Rīgā, 30. janv. 1925. g. te43821/719
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

20707 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalt.refclstrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. g. 23. decembra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: „Bērzones linkopju
kooperatīvs .Ražotājs," ar valdes sēdekli
Bērzcnē.

Nodaļas pārzinis E glīts.
21143 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925 g. 3. februārī
uklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: atzīt par iznicinātu obligāciju,
par 900 rbļ., apstiprinātu 10. jūnijā
i9j3. g. ar Ns 213, uz nekustamu īpašumu
Nītaures muižas zemnieku zemes Kalna-
Slaktēru mājām, Rīgas apriņķī ar zemes
grāmatu reģ, Ns 4ļ*56, izdotu no Jāņa
Jāņa d. Bilzena par labu grafam Vil-
helmam Fridricha d. Steinbokam-Fer-
moram.

Rīgā, 1925. g. 5. februārī. Ns 1463
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

21183 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēde 1925. "g. 3. februārī
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: atzīt par iznicinātām uz ne-
kustamu īpašumu Rikteres mu žas zem-
nieku zemes Skauņu mājām te 23, Rīgas
apriņķī ar zemes grāmatu reģ. Nš 4641,
apstiprinātas trīs obligācijas, ingrosetas
18. maijā 1899. g.: ?) ar Ns 3i*2, par
550 rbļ., b) ar te 3J3, par 750 rbļ. un
c) ar JsfsNs 394, par 750 rbļ., izdotas no
Miķeļa Kauleņa par labu O. f. Richteram.

Rīgā, 1925. g. 5. iebruarī. te 1232
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

21184 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. februārī
izklausīja valsts zemes bankas lūguma
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 1300 rbļ., apstiprinātu 5. septembrī
1901. g. ar JMš 431, uz nekustamu īpašumu
Nītaures muižas zemnieku zemes Vec-
Elmužu mājām, Rīgas apriņķī ar zemes
grāmatu reģ. te 4839, izdotu no Kārļa
Pidriķa d. Hazena par labu grafam
Vilhelmam Fridricha d. Stenbokam-
Fermoram.

Rigā 1925. g. 5. februārī. Ns 1223
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

21185 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1914. g.
15. maitā Rigā miruša Dobeles pag.
saimnieka Daniela Friča d. Kukaiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
iz šo mantojumu, vai sakara ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .V'ald
Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 4 februārī. L J* 1703

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
21162 Sekretārs A. Kalve

Rig ,« apgabaites. 4. civilnod,
uz civ. proc. lik. 293-, 295., 298., 301.,
509. un 311. p.p. pamata, uz Annas
Fiidrtvha m. V o 1m e r, ai. Volmar,
dzim. Zass, lūgumu viņas prasības lieta
pret Kārli Jura d. Volaier, ai. Volmar,
par laulības šķiršanu, uzaicina pedejo,
kura dzives vieta prasītajai nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī slu
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un Rīgas prefektūras apl.ecība par atbil-
dētāja bezvēsts prombūtni lidz ar no-
rakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laika neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-

likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 39. janv. 1925. g. Nš 43812/ 643

Priekšsēd. b. Eglits.
20710 Sekretāra v. S t u r e.

m
ap

*abal «esas 3. civilnod.
Kkla!J'esas sm 27 - īanvar ' 1926- 8
mantai! m!r Rcberta Jāņa d. Zvirgzdiņa
bū nfP?-i ietu w nolēma: par prom-
"«m» ] °1 Jāna Jana d- Zvirgzdiņa
PWna aizgādniecību, par ko ar

Ritrā tonļP* Aizkraukles pagasta tiesai,so. ia«. g. 5. februārī. Ns 874
21178 *'- A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
^lātā tiesas sēdē 1925. g. 3.

februārī
'^o. g. izklausīja valsts zemes bankaswgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-

šana» M nolēma: atzīt par iznicinātam
uz nekustamo ipašumu Pulkasnes muižaszemnieku zemes Piķu mājām , Rīgas
M>riņķi ar zemes grāmatu reģ. Ns 3493,
^stiprinātas četras obligācijas, ingrosetas
Mt ^M"^85 8- a> arJ*195lc? , m^''> ar ** l952- Par 350 rbļ,

tir «n '350 lb l U") fir **I954 <
n. , u

rb l-' izd °tas no Jāņa RengišaP». labu Aleksandram f. Levisam, kuras«"gacijas ir pārgājušas kopā ar Pul-
WS muizu mantošanas ceļā uz Zofiju
vī« f,ar,m f Lovis °< Menar pec
Ato, *ļ lllenfeld un proti uz Voldemāru
rntni, !a d' J- Lovis °f Menar '«ta-
,„ .,? ,nani ata, saskaņa ar bij. Rīgas
«« b» o

3S lemumu no 5. maija 190j. g.
ties».

Kl8?s-Va"nieras muižnieku bātiņu
at V.,QeniUmU no 26' marta 1903 8-
Miakstu apstiprinātu mantojuma

K'gā, 1925. g. 5. februārī. Ns 1465

21182 Sēd- A. Blumentalals.
Sekretārs A. Kalve.

Rig.apgabalt 3. civilnod.,
uz civ, ties. lik. 2011., 2014. un 2U19. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1914.g. 5. februārī
Uzeibene miruša Pētera Pet.ra dēla
Laid .era ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
ltgatariem, fideikomisariem, kreditoriem
uni.t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.
jVminētās personas savas tiesības

ngša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
vi?as atzīs ka šīs tiesibas zaudējušas.

Kigā, 4. februārī 1925.g. L. Ns2t,63
Priekšsēd.\. A Veidners.

m*l Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec ls2r.g. 12. oktoorī
OfSenbactia (Vācija) mirušās Rīgas nam-
lidztpašnieces Katrines Luizes Lillijas
Monch ^Mench), 'dzim, Minus, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesibas
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kredtotitem un t. t., pieteikt šis
tiesības minētai , tiesai sešu mēnešu
lautā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
žams dienas.

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

Kigā, 4. februārī 192o. g. L. JMs2060
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2.166 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1924. g. 18. augusta
velku pagasta .Makšenu" mājas miruša
Antun.-Karļn J4ņa dēla SlauKStiņa ir
aiklats mantojums, un uzaicina, kam ir uz
šomantojumu, vai sakarā ar to, tiesība»
kā mantiniekiem, legatariem, tideikomi-
sariem, Kreditoriem un t. t., pieteikt Šis
ueiibas minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
aienas.

ja minētas personas savas tiesibas
augšā uzrāditā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Kigā, 4 iebruarī 19^5. g. L.Ns2057
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2,H5 beKretars A. Kaive.

*l»w —

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
, Jw ties. lik. 2011-, 2014. un 2019. p.p.

lamata paziņo, kāpēc 1914. g. 17 jūnijā
w «i mituša namīpašnieka Jāņa (lvanaj

una dēla E p i v a 1 a ir atklāts manto-
ms un uzaicina, kam ir uz šo manto-

JUm vai sakara ar to, tiesības ka

mantiniekiem , legatariem.tideikomisariem,
Trtditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesibas

minēiai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
o0 ši sludinājuma iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas tiesibas
»uešā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesibas zaudējušas.

Kigā, 4 februārī i925. g. L. Ns 1874
Piiekšsēd. v. A. Veidners.

21164 Sekretārs A. Kalve.



Pasaldu būvnoteikumi
Madonas miestā.

Pieņemti miesta domes sedē _ 1924L g.
14. novembrī un apstiprināti Cēsu

apriņķa pašvald. likvidācijas valdes
1925." g 3. janvāra sēde. Iekšlietu
ministrijas pašvaldības departaments
noteikumu' publicēšanai piekritis ar
1*25. g. 19. janvāra rakstu Ns 100448.
I.Būvatļaujas 1. Pirms būvdarbu _ sākšanas pie

jaunbūvēm un pārbūvēm vajadzīga
miesta valdes atļauja.

§'2. Par gruntsgabalu skaitos kvartāla
daļa, kuias robežas un laukums atzīmēts
apstiprinātā miesta plānā.

^
Grunts-

gabalu apvienošana un sadalīšana šo
pastāvošo kvartālu robežās, ir pielaižama
tikai ar miesta domes atļauju. Grunts-
gabalu laukumiem un form__ jābūt
tādiem, ka to iespējams apbūvēt, sa-
skaņā ar šiem obligatoriskiem notei-
kumiem.

§ 3. Dēļ būvatļaujas miesta' valdei
sekošā kārtā iesniedzami projekti ap-
stiprināšanai :_

a) attiecība uz visam dzīvojamam
ēkām un blakus ēkām, kuras atrodas
būvla'dā un visām dzīvojamam ekam
pagalmā jāiesniedz situācijas plans,_ ie-
zīmējot esošās un projektētas būves
mērogā 1: 1000 un Ieklājot jaunbūves ar
sei^šķu krāsu, bet ēkas plānus un grie-
zumus mērogā 1:100 un ielas fasādi;

b) attiecībā uz visām saimniecības
ēkām pagalmā pagaidām var tikt ie-
sniegts situācijas plāns, mērogā 1 : li 0,
bez ēkas fasādes.

Piezīme. Miesta valdes atļauja vaja-
dzīga ari aku un lielāku zemes
darbu izvešanai.

§ 4 Madonas miesta administratīva

teritorija, kufa nozīmēta apbūvei, sada-
līta 3 apbūves joslās:

a) saimniecības centrs;
b) dzīvokļu josla;
ci rūpniecibas josla.
Šīs joslas uz miesta plāna apzīmētas

katra savā krāsā. _
§ 5. Bez apbūvei nozīmētam zemēm

miesta admmistrarivās robežās ietilpst
neapbūvējami:

a) miestazemesrezervesgabaliNsNsll9,
120, 241.;

b) zaļvietas, parki un ūdeņi NsNs 104,
193, 13, 301, 2D, 285, 213, 230,
221, 249, 125, 108;

c) ceļi un laukumL
Piezīme. Attiecība uz bij. muižas centru

pie jaun- un pārbūvēm ņemami vērā
netikvien šo noteikumu attiecīgie
punkti, bet ari papildu noteikumi,
kuii tikko uzstāditi no miesta
valdes ,ar Iekšlietu ministrijas pie-
krišanu.

II. Saimniecības centrs.
§ 6. Saimniecibascentraietilpstgrunts-

cabali NsNs 1, 2, 10, 11, 12, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 42,
45, 46, 49, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 90, 92, 199, 200.
Sa mniecibas centra nedrīkst apbūvēt
vairāk par 40°o no gruntsgabala lau-
kuma un stūra gruntsgabalā ne vairāk
par 50°/o.no tā

^Dzīvojamās ēkas buvlaida nevar
^

celt
mazākas par par 60 kv. m no apbūvēta
laukuma.

§ 7. Saimniecības centra ēkas var
celt ne augstākas par 8 m, sadalot tās
ne vairāk ka 2 pilnos stāvos; bez _tam
šinīs gruntsgabalos pielaižamas izbūvēt
dzīvokļu vajadzībām bēniņus mūra ēkās,
bet ne vairāk ka 65°/o no tā laukuma.
Jumta stāva laukums var tikt apbūvēts
ari pilnīgi tādā gad jumā viņš uzskatams
par pilnu stāvu.

Piezīme: a) eku augstums tiek
mērots ielas pusē, ēkas vidū no
projektētā ielas līmeņa līdz vai-
ņagdzegas (zimzes) augšas malai;
b) stāvu skaitā netiek ieskaitīts pa-
graba jeb noliktavu stāvs, kuru
griestu apakšmala nav augstāka pār
1 m virs ielas līmeņa, mērojot
ēkas vidu ielas pusē; pagrabu iz-
būve dzīvokļu vajadzībām nav
pielaižama. .

§ 8. Saimniecības centra pielaižama
slēgta apbūve; tādā gadījumā buvlaida
jaunceļamās būves ceļamas ar pretuguns-
mūriem uz robežām.

III. Dzīvokļu josla.
§ 9. Dzīvokļu joslā ietilpst grunts-

gabali NsNs: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 33, 34,

37, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 91, 93, 94,. 95, 96, 97, 98,
99, i 00, 101, 102, 103, 105, 106, 107,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 1'8, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 1/2, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198,
201. 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209,
210 211, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
302.

Dzīvokļu joslā var apbūvēt lidz 20°/o
no gruntsgabala laukuma un stūra
gruntsgabalos līdz 30° o. Dzīvojamas
ēkas būvlaidā nevar celt mazākus par

50 kv. m. no apbūvēta laukuma, bet
sētā ne mazāk par 30 kv. _ m.

S 10 Dzīzokļu joslā ēkas var celt
ne augstākas par 2. stāvu virs zemes,
pie kam apdzīvojamo bēniņu izbūve tiek
ieskaitīta kā stāvs.

§ 11. Dzīvokļu josla slēgta apbūve
nav pieļauta. t

IV. Rūpniecības josla.
8 12. Rūpniecības josla ietilpst

gruntsgabali tete: 271, _ 51, 212, 286,
287. Iestādes, kuras pec savas dar-
bības rada nevēlamu troksni, gāzes jeb
netīrumus, var tikt ierīkotas tikai mie-
sta plānā apzīmētā rūpniecības josla.

§ 13. Uz rūpniecības buvem šie pa-

gaidu būvnoteikumi neattiecas. Viņu
celšanai miesta valde var izdot atse-
višķus noteikumus, lai aizsargātu iedzī-
votājus no rūpniecibas iestāžu ļauniem
iespaidiem. Pie dzīvokļu celšanas rūp-
niecības joslā jāievtro dzīvokļu joslas
noteikumi.
V. Vispārējie techniskie notei-

kumi.
§ 14. Koka būves' var but tikai vien-

vai divstāvu, pie kam augstums ne-
drīkst būt lielāks" par 8 m. Virs otra
koka stāva nedzīkst būt apdzīvojamas
telpas.

§ 15. Pie izklaidu būves veida starp
ēku un kaimiņu gruntsgabalu robežām
jāatstāj vismaz 4 m. Starp atsevišķam
ēkām, ja viņas ir no koka vismaz at-
stājami 8 m. un vismaz 6 m., ja viņas'
celtas no ugunsdroša materiāla, pie
kam atstatums starp 2 atsevišķam pjeti
stāvošīm ēkām nedrīkst but mazāks,
nekā augstākāsēkas augstums, mērojot
no zemes vidēiā līmeņa pie pamatiem
līdz dzegas virsmalai, ja viena vai abas no
viņām apdzīvojamas. Pie tā sauktas dvīņu
būves, kur divi kaimiņi vienojās celt
savās ēkas zem viena kopējā jumta un
saskaņot ārējā izskatā, viņas var tikt
uzbūvētas uz pašas robežas, sadalot eku
no tās robežas divās daļas ar pretu-
guns mūri.

§ 16 Ja atļauta slēgta apbūve (§ 8.),
ēkas pie kaimiņa gruntsgabala robežas
jāceļ ar pretuguns mūri, gar šo robežu.
Bez tam pie visām ēkām uz katriem
25 m. garumā, skaitot gar ēkas asi, jā-
ceļ pretuguns mūris.

§ 17. Pretuguns mūra biezumam plā-
nākā vietā jābūt vismaz 0,25 m. un
viņš jāceļ vismaz 0,30 m. virs jumta
ieseguma, bet pie ugunsdroša jumta
ieseguma mūri var nobeigt līdz ar
jumta iesegumu, neizlaižot virs jumta,

pie kam jumta konstrukcijas koka daļas
nevar tikt caurlaistas mūrim. Pretuguns
mūrī ēkas stāvos var tikt ierīkotas ailas
satiksmei, bet bēniņos tikai tanī gadī-
jumā, ja ailās ierīkotās durvis tiek ap-
sistas ar skārdu un pierīkota automā-
tiska durvju aiztaisīšana.

§ 18. Būvju daļām, kuras nav uguns-
drošas, jābūt vismaz 25 cm. atsalumā
no dūmu vadiem, skaitot no vada iek-
šējās sienas.

§ 19. Ūdens notekas nedrīkst laist
uz kaimiņu gruntsgabala.

§ 20. Uz katra gruntsgabala jāatstāj
neapbūvēts brīvs pagalms vismaz 200
kv. m. lielumā.

§ 21. _ Caurbrauktuvei pie slēgtas ap-
būves jābūt no ugunsdroša materiāla,
vismaz 2,75 m. platumā un 3 m. aug-
stumā.

§ 22. 2. un 3
^

stāvu mūra ēkās nav
nepieciešamas mūfa trepju un uguns-
drošu pārsegumu ierīkošana, bet var
tikt ierīkotas trepes no cieta koka mate-
riāla, jeb vispārīgi no koka, apmetot
apakšpusi.

Kāpieniem jābūt pēc formulas
2a-ļ-b—60 cm., pie kam kāpšļu aug-
stums ne vairāk par 18 cm., b platums

Tādu trepju p eejamais atstatums no
katras telpu vietas nedrīkst būt vairāk par
25 mtr.

§ 23. 2 stāvu koka mājas, kuras
augšējā stāva apdzīvojamais laukums ir
lielāks par 100 kv. m„ saskaņā ar § 23
jābūt vismaz divām trepēm, kuras var
būt no koka Šādām trepēm jābūt vis-
maz 90 cm. platām, ar slīpumu ne vai-
rāk par 45° o un kāpšļiem pēc formulas
2a-ļ-b=60 cm. (a—kāpšļa augstums ne
vairāk ka 20 cm. b — platums)
VI. Sanitārie noteikumi piebūvēm.

§24. Dzīvojamām un darba telpām,
kufās notiek cilvēka ilgstoša uzturēša-
nās

^
jābūt vismaz 2.50 m. augstām un

viņām jābūt tieši apgaismotām no ārie-
nes; viņu grīda izbūvējama vismaz
3 ). cm virs zemes līmeņa.

§ 25 Miesta valdei ir tiesība uz
sava rēķina izbūvēt, pārvietot un tīrīt
ūdens novadus privāto grunt gabalu ro-
bežās, bez kā īpašnieks par to varētu
prasīt kādu atlīdzību.

§ 26. Ir aizliegts bez miesta valdes
piekrišanas pārvietot jau pastāvošos no
miesta valdes apzīmētos ūdens novadus.

§ 27, Pie no miesta valdes apzīmē-
tiem ūdens novadiem drīkst apbūvēt
gruntsgabalus ne tuvāk kā 1.5 m. no
ta malas

§ 28. No miesta valdes apzīmētos
dabīgos ūdens novadus nvdrīkst izlietot
netīrumu novadīšanai.

§ 29. Samazgas un netīrumus ne-,
drīkst novadīt uz otru gruntsgabalu.

§ 30 Samazgu un netīrumu bedrēm
un brīvi stāvošām atejas vietām jābūt
no ielas un kaimiņa robežām vismaz
4 m.; virces novadīšanai jāierīko ūdens
cietas bedres ar cieši pieguļošu vāku un
viņām jābūt vismaz 10 m. attālumā no
akām.

§31. Atejas_ jāievieto katrā dzīvoklī,
silta telpā un tam ļitefit pieejamām no
dzīvokļa koridora vai priekšnama.

Ateju telpām jābūt gaišām ar attai-
sāmu logu ārsļenā; telpai 1. dzīvokļa
vajadzībām jabut vismaz 0,80 m. platai
un 1,25 m. garai. Sēdekļa cauruma no-
slēgšanai ietaisāms vāks. Ja atejas
va _irak_ stāvos pļeslēgtas pie kopīgas
stāvtrūbas, tad pēdējā jāpaceļ pāri par
jumtu, ar vaļēju virsgalu

Atejas bedre jātaisa ar ūdens drošām
sienām un dibenu un jānoslēdz no virsas
ar cieši pieguļošu vāku, kurš nelaiž cauri
gāzes. Gāzu novadīšanai jāietaisa se-
višķs, vertikāls stobrs vislabāk blakus
ķēķa skurstenim. Stobram jābūt pietie-
sās šķērsgriezuma platības, paceļot tā
virsgalu augstāk par stāvtrūbas virsējo
galu.

§ 32. Kustoņu mitekļus var piebūvēt
pie _apdzīvojamām telpām tikai" dzīvokļu
joslā; tāda gadījumā starp dzīvojamām
un kustoņiem nozīmētām telpām jābūt
neapdzīvotai telpai, jeb cieši celtai šķi-
rošai sienai bez ailām.

§ 33. Katrs gruntsgabals jāiežogo no
ielas puses tanī pašā laikā, kūjā jāuzceļ
ēkas, bet pārējie žogi jāuzceļ triju gadu
laikā pēc eku uzcelšanas. Gruntsgabala
īpašniekam jāceļ un jāuztur tās žoga
pusdaļas, kuras skatoties no pagalma uz
kaimiņa robežu atrodas pa labai
rokai.

§ 34. Gruntsgabala daļa starp buv-
laida liniju un ielas malu nevar tikt ap-
būvēta un nekādas ēkas daļas nedrīkst
uz tās atrasties, izņemot nelielus archi-
tekturas izlaidumus '5 cm. dziļumā.
Viņa nozīmēta priekšdārzu ierīkošanai.

Piezīme: uz plāna ar zaļi šrafēti
gruntsgabalu prieksdārzi.

§ 35- Ielas teritorijas daļa, kura pa-
redzēta ielu turpmākai paplašināšanai pro-
jektā īpaši apzīmētās vietās, nododama
pierobežu gruntsgabalu turētāju pagaidu
lietošanā, priekšdārzu ierīkošanai. Šās
ielas teritorijas daļas uz miesta valdes
pieprasījumu atbrīvojamas no miesta
valdes noteiktā laikā bez sevišķas at-
līdzības.

§ 36. Priekšdārzu žogiem jābūt gar
ielām caurredzamiem- un ne zemākiem
ka 5 pēdas.

§ 37. Katram gruntsgabala īpašnie-
kam uz ielas gar gruntsgabala malu jā-
ierīko un jāuztur kārtībā trotuāri pēc
miesta valdes aizrādījumiem.

§ 38. Vainīgie par šo noteikumu ne-
izpildīšanu tiks saukti pie likumīgas at-
bildības.

§ 39. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu tiek uzdota miesta valdei.

§ 40. Šie noteikumi stājas spēkā
2 nedēļu laikā pēc publicēšanas „Val-
dības Vēstnesī". 20724

Madonas miesta valdes
priekšsēdētājs M. S a u 1 ī t s.

Sekretārs O K r a f t s.

- o-

Kurzemes pilsētu hipotēku biedrība.
£istc JTr. lO.

1924. g. 30. decembrī atklāti izjozejot Kurzemes pilsētu hipotekbiedrības ķīlu zīmes dzēšanas nolūka, izvilkti sekosi ķīlu zīmju numur "
4V2°/o Līt. A ā 10OO rbļ. ,

162, 180, 203, 241, 262, 279, 298, 3'0, 391, 397, 408, 410, 412, 413 420 4-*443, 453, 456, 458, 460, 462, 46 , 466, 467, 483, 494, 510, 511, 519 52o' w?
528, 536, 538, 539, 543, 546, 583, 585, 593, 595, 601, 605, 606, 608 61o ' «17621, 638, 656. 659, 664, 666, 668, 670, 682, 687, 690, 693, 721, 725 72fi ' 7iL'
739, 752, 756, 763, 765, 767, 777. 783, 819, 823. 845, 854, 859, 873 887 ' Q$
904, 905, 917, 924, 941, 953, 954. 965, 969, 977, 978, 991, 998, 1002 ' m~
1038, 1041, 1081., 1083, 1095, 1102, 1111, 1131, 1133, 1135, 1147, 1148' !§•
115,5, 1156, 1178, 1179, 1185, 1194, 1197, 1201, 1210, 1218, 1222, 123o ' n?>123'4, 1245, 1246, 1256, 1257, 1259, 1263, 1266, 1268, 1283, 1289, 1296 19q »
1299 1300, 1303,1348, 1352, 1354, 1367, 1373, 1379, 1380, 1390, 1394' 14S
14 5, 1432, 1444, 1452, 1460, 1464, 1465, 1467, 1470, 1471, 1473, 1474' i=TJ
1522, 1523, 1524, 1530, 1532, 153', 1539, 1540, 1552, J554, 1555, 1565' Iskk
1577, 1578, 1596, 1599, 1601, 1602, 1604, 1612, 1614, 1619, 1632, 1641* lfi«
1645, 1646, 1653, 16 6, 1658, 1674, 1675, 1683, 1694, 1686, 1691, 1696 1rq?
1698, 1704, 1706, 1710,-1716, 1734, 1735, 1736,1738,1757,1764,1781,1783 1784
1796, 1798, 1830, 1870, 1887, 1902, 1984, 2001,. 2003; 2009, 2058, 2062 ' 20632070, 2105, 2127, 2152, 2153, 2160, 2163, 2173, 2176, 2177, 2204, 2240* 224?'
2244, 2245, 2246, 2247, 2271, 2273, 2277, 2279, 2280, 2282, 2284, 2285 2307
2309,2312,2344,2345,2346,2347.2350,2354, 2372, 2375, 2377, 2179 23RQ
2401, 2437, 2462, 2467, 2468, 2471, 2473, 2612, 2613, 2636, 2726, 2799289a
2825, 2901, 29^2, 3154. ' %

4i/«o/o Līt. 6 ā 500 rbļ.

45, 48, 87, 104, 107, 109, 110, 121, 125, 140, 160. 168, 171, 186, 196, 228 23t262, 274, 284, 286, 298, 300, 301, 313, 322, 323, 332, 335, 337, 339, 347' 3ss366, 369, 370, 387, 389, 393, 491, 413, 414, 418, 424, 441, 445, 446. 448 ' 451453, 456, 470, 474 , 482, 486, 487, 505, 510, 512, 514, 537, 546, 548, 549* 56 '564, 566, 584, 587. 633, 644, 657, 679, 680, 692, 694, 701, 716, 725, 77o' 77s'780, 782, 789, 791, 794, 811, 816, 831, 840, 853, 863,903, 904, 921, 926* 932936, 942, 943,946, 952, 953,954, 958. 969, 975, 984, 988.990, 997, 998 ' 10071020, 1036, 1037, 1049, 1055, 1068, 1084, 1085, 1090, 1099, 1102, 1147 116i'1162, 1163, 1166, 1170, 1173, 1181, 1185, 1203, 1220, 1229, 1233, 1235 12431250, 1258, 1260, 1287, 1300, 1303, 1306, 1309, 1310, 1314, 1316, 1328 1334.'1335, 1338, 1339, 1350, 1373, 1384, 1385, 1411, 1412, 1426, 1435, 1443 14451449, 1452, 1466, 1468, 1480.1485, 1487, 1507, 1 13, 1514, 1532, 1537 1550'1554, 1555, 1695, 1773, 1938, 1939, 1941, 1945, 1955, 1958, 1982, 1983, 202i'2023, 2026, 2061, 2062, 2206, 2210, 2213, 2216, 2218.
4ifz«/o Lit C ā TOO rbļ.

421, 431, 468, 630, 633,659, 752, 829, 869, 8"3, 965, 1033, 1245, 1264 12911320. 1342, 1362, 1384, 1392, 1414, 1421, 1443, 1491, 1526, 1537, 1564 1591'1597, 1599, 1690, 1692, 1755, 1761, 1766, 1861. 1978, 2067, 2146, 2190 2255'2273, 2274, 2317, 2363, 2579, 2625, 2637, 2639, 2647, 2653, 2655, 2739 27432808, 2812, 2832, 2849, 2850, 2914, 2918, 2966, 3238,.3283, 3295, 3299 3359 *3406, 3109, 3120, 3465, 3466, 3557, 3679, 3795, 3824, 4507, 4880.

5°/0 Lit. A ā 1000 rbļ.
10, 13, 14, 50, 23, 27, 36, 44, 47, 48, 49, 52, 54, 58, 60, 62, 69, 70, 72, 73 76
77,79, 82, 84, 90, 94, 96, 97, 98, 114, 116, 117, 127, 135, 139, 141, 144 146
148, 154, 165, 170, 172, 174, 175, 177, 17y, 188, 206,211, 214, 220, 222 226*
227, 229, 232, 235, 240, 246, 249, 251, 252, 257, 259, 262, 270, 271, 275 302'304, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 314, 317, 318, 329, 330, 334, 338, 341, 343*
344, 345, 348, 350, 351, 352, 354, 358,359, 360, 362,356, 367, 370, 371 374*
375, 378, 384. 390, 391, 394, 395, 39$, 397, 399, 402, 403, 406, 407, 411, 422
430, 431, 436, 441, 442, 453, 454, 457, 459, 460, 468, 469, 471, 475, 493, 4%'
497, 499, 510, 511, 514, 516, 517, 519, 525, 527, 528, 529, 536, 540, 546, 547
548, 560, 640, 649, 650,656,664,665,668,669,673,676,677,678,679,686,687,688689, 692, 694,695, 697, 698, 700, 715, 716, 789, 790, 791, 793, 794, 795, 796,798, 799, 804, 805, 806, 808, 866, 951, 952, 954, 957,960, 962, 965, S68, 1072,
1075, 1077, 1085, 1097, 1100, 1104, 1105. 1106, 115), 1163, 1165, 1188, 1190,
1195, 1199, 1201, 1204, 1208, 1213, 1214, 1216, 1217, 1220, 1227, 1229, 123',1232. 1236, 1238, 1239. 1241, 1242, 1244, 1245, 1148, 1252.

5°/fl Lit. B ā 500 rbļ.
8, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 27, 33, 34, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54,
57,64, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 85, 86, 88, 90, 92. 97, 100, 103, 105, 106,
107, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 119. 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 144, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 180,
181, 183, 187, 189, 190, 209, 211, 215, 216, 217, 218,219, 221, 226, 227, 233,234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 253, 25i
255, 257, 258, 261, 262. 263, 266, 267, 271, 273, 274,278, 281, 282, 284, 2»5,
287, 288. 289, 290, 291, 292, 294, 311,312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320.323, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 335, 336, 339, 316 347, 367, 368,
369, 370, 371, 374, 375, 376, 399, 400, 401, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 421,
422, 423, 424, 425, 428, 429,430, 432, 433, 435, 437, 441, 443, 444, 446, 448,
450, 451, 454, 455, 457, 459,460, 461, 463, 465, 466, 470, 472, 473, 474, 475,
479, 480,481, 482, 483. 484, 485, 486, 487, 488, 490, 492, 493, 494, 495, 497,
501, 502, 504, 505, 506,508, 515,-518, 520, 522, 523, 525, 527, 529, 530, 531,
532, 533, 535, 544, 545,546,547, 548,549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556" 557,
558, 559, 560, 562, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 581, 585,' 587,
589, 590, 591, 592, 594, 596, 598. 599, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 610, 611,
614, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 627, 630, 632, 633, 634, 640,
641, 647, 648. 650, 653, 654, 658, 659, 660, 669, 670 677, 680, 681, 683, 687,
688, 689, 690, 691, 692, 693,695,696,697. 699, 701, 702, 703, 704, 706, 707,708,
716, 7i7, 718, 719, 720, 721,722, 725, 726, 728, 730, 731, 733, 734, 735, 736,
737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 748,-751, 752,753, 754, 760, 761, 762,
765, 768, 775, 776, 777, 779,780, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 797, 798,
799, 800, 801, 802 811, 812,815, 943, 944, 945, 947,948, 949, 950, 951, 952,
95 <, 955, 965, 967, 989, 976,978, 979, 980, 981, 982, 984, 985, 987, 990, 991,
994, 997, 998, 1001, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1083, 1084, 1087,
1088, 1090, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1105, 1106, 1107, 1108.
1110, 1111, 1122, 1123, 1124, 1'25, 1126, 1128, 1129, 1132, 1133, 1184, 1185,
1187, 1188, 1189, 1190, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1399, 1401, 1406, 1408,
1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1418, 142*. 1424, 1425, H26.
1427,1428,1429,1430,1443,1444,1445,1446, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1469,
1471, 1475, 1476, 1477, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1488, 1490, 1492, H93,
1495, 1498, 1500, 1502, 1503, 1505, 1508, 1509, 1510, 1511, 1515, 1516, 1517,
1518, 1520, 1524, 1525, 1526, 1528, 1531, 1533, 1534, 1537.

5°/o Lit. C ā 100 rbļ.
21, 23, 30, 34, 41, 42. 44, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 72, 73, 74, 75, "6,
77, 80, 82, 87, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 105. 112, 116, 119, 120, 121, 122, 123,
128, 140, 141, 143, 145, 146, 152, 154, 156, 159, 163, 165, 168, 169, 172, 175,
179, 183, 192, 198, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 213, 214, 215, 2'6,
217, 218, 226, 227, 228, 235, 236, 239, 242, 246, 247, 249, 251, 257, 265, 279,
82, 285, 288, 290, 297, 299, 301, 304, 316, 318, 323, 824, 330, 331, 334, 340,

342, 343, 34\ 349, 352, 357, 358, 359, 360, 363, 367, 368, 370, 372, 374, 375.
379, 380, 381, 384, 385, 389,392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 413,
414, 417, 425, 426, 427, 429,430, 431, 433, 435, 441, 442 444, 445, 446, 44/,
448, 453, 456, 457, 458, 463, 464, 466, 467, 471, 472,476 477, 492, 495, 49o,
497, 498, 499, 500, 503, 506,508, 509, 510, 514, 516, 522, 524, 529, 531, 538,
539, 540, 541, 550 551, 552,553, 558, 561, 562, 563, 566, 569, 571, 572, 574,
575, 578, 590, 591, 592, 594, 595, 593, 600, 602, 604, 611 612, 618, 620, 6?5,
626, 629, 637, 640, 642, 643,645, 6>3, 669, 671, 673, 682 684, 685, 688, 692,
695, 696, 705, 710, 711, 712, 713, 719, 720, 723, 726, 731 733, 735, 736, 738,
739, 741, 744, 748, 749, 751, 756, 760, 763, 654, 765,766; 767, 769, 771, 773,
775, 776, 777, 780, 783, 789, 796, 798, 800, 801, 803, 812, 813, 815, 817, 820.
822, 829, 831, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 8t3, 848 850, 851, 80i
853, 858, 861, 865, 866, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 882, 885, 889, 890, 891,
894, 900, 9">2, 903, 904, 907,910, 911, 912, 914, 915, 917 920 921, 922, 925,
927, 935, 936,938, 939, 940,943, 945, 948, 950, 953, 955 957, 959, 962, 966,
972. 973, 978, 979, 982, 983,984, 992, 993, 998, 999, 1003 1007, 1055, 105j
1059, 1060, 1061, 1062, 1065, 1066, 1068, 1069, 1071, 1078, 1080, 1081, 10?*
1083, 1088, 1118, 1119, 1123, 1131, 1132, 1135, 1147, 1162, 1163 1165, 1"»
1173, 1175, 1177, 1193, 1195, 1196, 1197, 1200, 1302, 1304, 1305, 1308, 1310-
1311, 1312, 1313, 1315, 1316. ļ

Augšā minētās ķīlu zīmes beidz ar 25, jūniju 1925. gadu nest augļus «J
top izmaksāta vigu vērtība Latvijas rubļos pēc likumā noteikta pārrēķināšān»
kursa (1 krievu rublis = 66/3 kap. Latvijas naudā).

Liepājā, 30. decembrī 1923.g. JM? 13. 21729 V.->Ide

linm 11 itt mm
«Arno klajai.
1925. gada 3. burtnīca

iznākoši un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,28
ar piesūtīšanu . . 0,30

Saturs:
18) Pārgrozījums ievedmuitas tarifā.
19) Likums par valsts papildu budžetu

1924 '25. gadam.
20) Papildinājumi un pārgrozījumi li-

kumā par Latvijas izglītības iestādēm.
21) Pārgrozījums noteikumos par ne-

atmaksājamiem valsts pabalstiem
lauksaimniecības veicināšanai.

221 Papildinājums noteikumos par obli-
.gatorisko skolu skolotāju darba
laika aprēķināšanu.

23) Noteikumi par skolotāju un valsts
ierēdņu pārbaudījumu, mācības grā-
matu recensiju un skolotāju cenzē-
šanas komisiju locekļu atalgošanu.

24) Noteikumi par dzīvokļu piešķiršanu
valsts civilresoru darbiniekiem.

Priekules policijas prieksn.
Liepājas apr. izsludina par nederīgiem,
kā nozaudētus sekošus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi ar te 333, izd.no
Meiranu pag. valdes 7. aprilī 1920. g. uz
Jūlijas Kārļa m Ezermal v;

2) karakl. apl. ar te 8570, izd no
8. Daugavpils kajn. pulka, kornsnd.
1. oktobrī 1920. g. uz kareivja Ernesta
Friča Lemkina v.;

3) karakl. apl. ar te 140, izd. no
12. Bauskas kājn. pulka komandiera
29. septembrī 1920. g. uz kaprāļa Žaņa
Miķeļa d. Galkinta v.;

4) Latv. iekšz. pasi ar te 9300, izd.
no Liepājas apr. pr-ka pal. par 1. iec.
8. jūlija 1920. g. uz Mades Simaņa m.
Buivid v.;

5) Latv iekšz. pasi ar te 4684, izd.
no Priekules pol. pr-ka 31. janvārī
1924. g. uz Ernesta Ermaņa d. Didrich-
sona v. 20759

Vecmuižits pag. valde, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgu nozaudētu Latv.
iekšz. pasi Nr. 533, izdotu no Skultes
pag. valdes 27. febr. 1920. g uz Alidas
Paulinas Ķa'ļa m Anderson v. 20669

Viļķenu pag valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto zi ga pasi te 27,
izdotu no šīs pag. valdes 27. martā
1920. g. uz Ernesta Mārtiņa d. Meija
vārdu 2<'4*4
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