
ZIŅOJUMS
Valdības Vēstneša" god. abonentiem
Lai novērstu visai apgrūtinošo un pie tam pilnīgi lieko rēķinu

sūtīšanu ^ Valdības Vēstneša" obligatoriskiem abonentiem, iestādēm un
amatpersonām par viņiem piesūtāmo „Valdības Vēstnesi", un vēlāko
ne mazūk apgrūtinošo sarakstīšanos abonementa samaksas dēļ — Valsts
tipogrāfija pagodinās paziņot, ka, sākot ar nākošo budžeta gadu, t. i.
no /. apriļa „Valdības Vēstnesis" tiks piesūtīts tikai tiem god
abonentiem,kuri par viņu būs samaksājuši uzpriekšu; uz pēcmaksu
„Valdības Vēstnesis" vairs netiks sūtīts.

Šī jaunā, apstākļu izsaukta, kārtība nekādas grūtības nedarīs, jo
maksa parValdības Vēstnesi" paliek visu gadu tā pati tagadēja un
ikviens varēs iemaksāt vajadzīgo sumu saskaņa ar ^ Valdības Vēstnesī"
izsludinātiem parakstīšanas noteikumiem. Naudu saņemot, bankas vai
tipogrāfijas kase — ikkatra gadījuma izdos kvīti ar aizrādījumu, kas
maksājis, cik mcPsāts un par ko maksāts, ta ka īpaša rēķina rakstīšana
būs gluži nevajadzīga.

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

VALSTS TIPOGRĀFIJA.

Likums par akcizes nodokli no rauga.

Papildinājums agrārās reformas likuma
III daļā.

Valsts Prezidenta pavēle.
Rīkojums par pilsētu un miestu ne-

kustamas mantas nodokli.
Obligatoriskie noteikumi par iebrau-

camām vietām un mājlopu novie-
tojamām telpām pilsētās un miestos.

Rīkojums prefektiem, apriņķu un dzelzs-
ceļu policijas priekšniekiem.

Noteikumi par juras kuģu, mazāku par
20 bruto reģ. toņu tilpības, laivu
un visu ostas un upju ūdens sa-
tiksmes līdzekļu reģistrāciju.

Rīkojums par munsturruļļu ievešanu uz
Latvijas piekrastes kuģiem.

Tarifs slksūtijumu pārvadāšanai ar starp-
tautiskās guļamo vagonu sabiedrības
starpniecību vilcienos Eidkūņi—Kau-
na—Rīga—Zilupe -Tallinu (Rēvele).

Piezīme. 4. Ar rīkojumu nāves
gadījumam vai ar darījumu noteikts
aizliegums atsavināt šinī pantā no-
rādīto nekustamu mantu ir atcelts
tiktāl, ciktāl šāds aizliegums kavē
šīs mantas likvidēšanu saskaņā ai
šo pantu.

Šis papildinājums stājas spēkā ar tā
izsludināšanas dienu.

Rīgā, 1925. g. 26. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1925. g. 25. martā

Nr. 418.
Ieceļu par Augstākās kara tiesas lo-

cekļiem Kara ministrijas padomes ģene-
rāli Auzānu un pulkvedi Priedi,
Galvenā štāba priekšnieku ģenerāli
Peniķi un Vidzemes divizijas koman-
dieri ģenerāli Gopperu.

Pamats: L. R. S. 42. p., Kaj;a tiesu
lik. 1277". p. un Pag. nolik. par
Latvijas kar. ties. 6. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

Valdības rīkojumi un pavēles

Noteikurm
par jūfas kuģu, mazāku par 20
bruto reģ. toņu tilpības, laivu un
visu ostas un upju ūdens sa-

tiksmes līdzekļu reģistrāciju.
(Izdoti, pamatojoties uz 1923. g. 13. marta
likuma par kuģu reģistrāciju un flagas
patentu izdošanu 2. panta piezīmi un
1924. g. 15. novembra likuma par ūdens
satiksmes līdzekļu un ostu ierīču mobili-

zāciju kara vajadzībām 7. pantu.)
1. Pēc šiem noteikumiem jāreģistrē
1) visi jūras kuģi, izņemot kara kuģus,

mazāki par 20 bruto reģistra
toaām tilpības,

2) visi ostu un upju velkoņi, preču
un pasažieru kuģi, motorlaivas

^
led-

lauži,zemessmēlēji un zemessuceji un
viņu prāmji, peldošie rāmi, peldošie
celtņi, peldošie doki, kā ari lieto-
šanai derīgās liellaivas un laivas,
izņemot jachtklubos pierakstītas
jachtas,

3) visas jūrmalas zvejnieku un sa-
tiksmes buru-, airu un motorlaivas.

2. Reģistrāciju izdara pēc ūdens sa-
t ksmes līdzekļa pastāvīgas atrašanās
viet?s: ostas rajonu ūdeņos — attiecīgas
ostas valdes, iekšējo pludināmo ūdens
ceļu rajonos — šo ūdensceļu rajonu pār-
ziņi, jūrmalā — robežu uzraugi.

3. Pirmā pantā minētā reģistrācija
izdarāma uz ūdens satiksmes līdzekļa
īpašnieka izpildītas aptaujas pamata.
Šaubu gadījumos reģistrējošam ierēdnim
jāpārliecinās _ par aptaujā uzdoto ziņu
pareizību. Ūdens satiksmes f līdzekļi
ievedami sevišķās ūdens satiksmes lī-
dzekļu sarakstu grāmatās. Par notikušo
reģistrāciju ūdens satiksmes līdzekļa
īpašniekam reģistrējošā iestāde izsniedz
reģistrācijas apliecību. Uz darbā esošiem
pasažieru un preču-pasažieru kuģiem,
motorlaivām, pārceļamām laivām un
velkoņiem reģistrācijas apliecībai jābūt
pastāvīgi uz ūdens satiksmes līdzekļa

4. Reģistrētam ūdens satiksmes lī-
dzeklim jābūt apzīmētam ūderis sa-
tiksmes līdzekļa priekšgalā abos sānos
ar viņa vārdu, ja tāds ir, bet ja tā nav,
tad ar reģistrējošās iestādes iniciāļu un
numuru. Inicials un numurs jātaisa ar
vismaz 3 collas gariem burtiem un
cipariem, atkarībā no ūdens satiksmes
līdzekļa lieluma. Uzrakstiem jābūt
skaidri salasāmiem un viņu krāsai spilgti
jāatšķiras no ūdens satiksmes līdzekļa
ķermeņa krāsās. Šie uzraksti ūdens
satiksmes līdzekļu īpašniekiem jātur
vienmēr labā kārtībā.

5. Odens satiksmes līdzekļa vārdu
atļauts mainīt vienīgi ar jūrniecības
departamenta piekrišanu, bet iniciāļu un
numuru tikai pie pārreģistrēšanas citā
reģistrācijas iestādē

6. Ja ūdens satiksmes līdzekļa īpaš-
nieks vēlas to pārreģistrēt pie citas reģi-
strācijas iestādes, tad p3r to viņam jā-
griežas pie tās iestādes, kurā viņš ūdens
satiksmes līdzekļi vēlas reģistrēt, iesnie-
dzot agrāko reģistrācijas apliecību un
izpildot aptauju — Par notikušo pār-
reģistrēšanu reģistrācijas iestāde vēlākais
7 dienu laikā paziņo tai iestādei, kurā
ūdens satiksmes līdzeklis" bija agrāk re-
ģistrēts, dēļ attiecīgu pārmaiņu atzīmē-
šanas.

7. Ja ūdens satiksmes līdzeklis pār-
gājis no tās personas, uz kuras vārdu
izdota reģistrācijas apliecība, citas per-
sonas īpašumā, vai izdarīts kapitāls re-
monts, caur ko grozījusies ūdens sa-
tiksmes līdzekļa tilpība, vai ari ūdens
satiksmes līdzeklim ielikts vai izņemts
mechaniskais dzinējs, tad par šādām
notikušām pārmaiņām ūdens satiksmes
līdzekļa īpašniekam vēlākais 6 nedēļu
laikā pēc notikušās pārgrozības rakstiski
jāpaziņo iestādei, kurā ūdens satiksmes
līdzeklis reģistrēts.

8. Ja ūdens satiksmea līdzeklis
gājis bojā, izbeidzis savu brauk-
šanu vecuma dēļ, vai cita kāda
iemesla dēļ izņemts no lietošanas,
tad ūdens satiksmes līdzekļa īpašniekam
vēlākais 6 nedēļu laikā par to jāpaziņo
iestādei, kurā kuģis vai laiva reģistrēts,
piesūtot līdz ar paziņojumu no iestādes
izdoto reģistrācijas apliecību.

9. Šinīs noteikumos minēto ūdens
satiksmes līdzekļu pirmā reģistrācija
izdarāma vēlākais līdz 1925. g.
1. jūlijam. Pēc šā termiņa būvētie vai
citā ceļā iegūtie ūdens satiksmes līdzekļi
jāreģistrē vēlākais 6 nedēļu laikā pēc
būves nobeigšanas vai iegūšanas.

10. Pārraudzība par noteikumu izpil-
dīšanu uz vietām piekrīt tām iestādēm
un amata personām, kurām ar šo no-
teikumu 2. pantu reģistrācija uzdota.

11. Virspārraudzība par ūdens sa-
tiksmes līdzekļu reģistrāciju un vispārējo
viņu kopsavilkumu sastādīšana piekrīt
jūrniecības departamentam, kuram reģi-
strācijas iestādes iesūta ne vēlāk kā
2 nedēļu laikā pēc reģistrācijas termiņa

notecēšanas pilnīgus sarakstus par visiem
uz šo noteikumu pamata reģistrētiem
ūdens satiksmes līdzekļiem. Sākot ar
1926. gadu, reģistrācijas iestādes iesūta
jūrniecības departamentam ikgadus līdz
15. janvārim kopsavilkumus par pārskata

kalendāra gadā ūdens satiksmes līdzekļu
sarakstos notikušām ierakstīšanām, iz-
slēgšanām, papildinājumiem un pār-
maiņām, kuras paredzētas šo noteikumu
5., 6., 7. un 8. pantos.

12. Ūdens satiksmes līdzekļu reģistrā-
cijai vajadzīgās aptaujas, veidlapas JVsNa1
un 2, sarakstu grāmatas un reģistrācijas
apliecības, veidlapa N» 3, izgatavo un
piesūta reģistrācijas iestādēm jūrniecības
departaments.

13. Par šo noteikumu neizpildīšanu
ūdens satiksmes līdzekļa īpašnieks vai
viņa vietnieks sodāms ar arestu vai ar
naudas sodu, ne augstāku par Ls 1000
(1903 g. sodu likumu 194. pants).

Ja pārkāpums noticis pēc vispārējās
vai pakāpeniskās mobilizācijas izsludinā-
šanas, tad vainīgais sodāms ar ieslodzī-
jumu cietumā.

14. Šie reģistrācijas noteikumi neatceļ
ostās spēkā esošos obligatoriskos notei-
kumus par ikgadējo ūdens satiksmes
līdzekļu apskati.

Rīgā, 1925. g. 24. martā.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

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

Apstiprinu.
1925 g. 24 maitā.

Finansu ministrs
i. Blumbergs.

Rīkojums.
Pamatojoties uz jūras tirdzniecības un

kuģniecības likuma 166. un 248. pantiem,
sanot ar š. g. 15. aprili uz visiem pie-
krastes braucienu jūras tirdzniecības
kuģiem katra piekrastes kuģniecības gada
sākumā, kuģiem braucienus iesākot ,
ievedami vai nu apliecināti kuģa kalpo-
tāju nolīgumi (munsturruļļi), vai ari kuģa
personāla saraksti; beidzamā gadījumā
visi kuģa kalpotāji saņem no kuģa vadī-
tāja abpusēji parakstītas aprēķina grā-
matiņas.

Kuģa kalpotāju nolīgums sastādams
parastā kartībā un to apliecina attiecīga
ostas valde vai vateršauts. Pārmaiņas
kuģa kalpotāju nolīgumā atļauts aplie-
cināt nevien ostas valdēm un vateršautam,
bet ari ostas policijai un ostas iecirkņu
pārziņiem.

Ja kuģa kalpotāju nolīguma vietā ved
kuģa personāla sarakstu, tad tam jāsatur
sekošās ziņas: kuģa vārds un šķira,
īpašnieks, bruto tonaža, mašinspēja indi-
cētos zirga spēkos (tvaikoņiem un motor-
kuģiem), tekošo numuru kārtībā kuģa
personāla vārdi, uzvārdi un tēva vārdi,
dzimšanas gads un datums, pavalstnie-
cība, uz kuģa ieņemamā dienesa vieta,
no kādas iestādes, kad un zem kāda
numura izdota pase, datums, kad iestājies
un izstājies no kuģa dienesta. Kuģa
personāla saraksts sastādams 2 eksem-
plāros, kuri parakstāmi no kuģa vadītāja.
Abi eksemplāri, kuģim iesākot braucienus,
iesniedzami tai ostas valdei vai vater-
šautam, no kuras ostas kuģis uzsāk
braucienus. Viens personāla saraksta
eksemplārs paliek ostas valdē vai pie
vateršauta, bet otru eksemplāru pēc ap-
liecināšanas izsniedz atpakaļ uz kuģi.
Kuģa personālam izsniedzamām aprēķina
grāmatiņām jāsatur tirdzniecības ' un
kuģniecības likuma 245. pantā un kon-
vencijas par pusaudžu minimālā vecuma
noteikšanu, pieleižot tos darbā kā kuri-
nātājus vai ogļu padevēļus (1924. g. lik.
un min. Kab. rlk. krāj. N° 108), pare-
dzētās ziņas.

Piekrastes kuģniecības gadam beidzo-
ties, kuģa kalpotāju nolīgums vai kuģa
personāla saraksts nododams uzglabā-

Maksa pa» .Valdības Vēstneši* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

?al 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

piesūtot mājā nn pa pastu:
Pa! 1 mēnesi . ? 1 lats 80 sant.
pat atsevišķu nomena: saņemot

ekspedidjā — . 6 »
pi« atkalpārdevējiem . , . . — . 7 .

Latvijas valdības j$*&_ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot Jfeļļļļ^^^tt^^^

svētdienas
un svētkudierma

Redakcija: JOTSSŠal^H Il l̂nlv ^ "toris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Jft 3. TeL Ns 9-89 «S^^^^^^P^ Rīgā, pilī J6 1. Te . H> 9 57
Runas stundai no 11—12 ifs^rap^ir Atvēr s no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) Uesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

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

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

<•

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

akcizes nocbkli raugam.
1920. gada 7. jūlija likuma par no-

dokli uz raugu (Lik. kr. 189.) 2. pantu
nn 1922. gada 3. februāra likumu par
rauga akcizes nodokli (Lik. kr. 45.) at-
vietot ar sekošo:

1. Iekšzemē izgatavotais presētais
raugs apliekams ar nodokli 1 lats
30 sant. no kilograma.

2. No ārzemēm ievestais raugs ap-
liekams ar nodokli: 1) presētais — ar
2 lati 60 sant. no kilograma un 2)kai-
fi i" "Florvlins" un citi tml. — ar
b lati 50 sant. no kilograma.

3. Raugs izlaižams iepakājumos pa
400, 200 un ioo gramiem.
Sis likums stājas spēkā ar 1925. g.«? apnli. v

S'gā, 1925. g. 26. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Papildinājumspratās reformas likuma III. daļā.
fļ %arās reformas likuma III. daļas

St . 1922- £92 > 49- pantu paPn-
u« ar sekošu:



šanai vieiējā ostas valdē vai vateršautam,
kuri uz šo dokumentu pamata izsniedz
un apliecina jūrnieku braukšanas aplie-
cības. Ja piekrastes kuģniecības turpi-
nās nepārtraukti cauru gadu, tad, jaunam
kalendāra gadam iestājoties, jāsastāda
jauns kuģa kalpotāju nolīgums vai kuģa
personāla saraksts. Maksu par kuģa
kalpotāju piemumturešanu vai personāla
saraksta apliecināšanu ņem katrā kalen-
dāra gadā tikai vienu reizi, proti — pie
pirmās kuģa kalpotāju piemunsturešanas
vai personāla saraksta apliecināšanas.
Sākot ar 1926. g. piekrastes kuģniecības
gada sākumu kalpotāju nolīguma un
personāla sarakstu apliecināšanu atļauts
izdarīt vienīgi pēc tam, kad no šiem
kuģiem būs saņemti atpakaļ iepriekšējā
gadā uz kuģa bijušie kuģa kalpotāju
nolīgumi vai personāla saraksti. Gadī-
jums, ja šie dokumenti būtu gājuši zu-
dumā, jaunu kuģu kalpotāju nolīgumu
un personāla sarakstu apliecināšanu var
izdarīt vienīgi pēc tam, kad par doku-
menta zudumu izsludināts .Valdības
Vēstnesī".

Ja piekrastes braucēju kuģa vadītājam
pie kuģa iziešanas uz jūrmalu nav
iespējams griezties pie ostas valdes, va-
teršauta, vai ostas iecirkņa pārziņa dēļ
pārmaiņu kuģa kalpotāju sastāva aplie-
cināšanas, tad viņam tas jādara 24 stundu
laikā pēc kuģa ienākšanas ostās.

Pārraudzība par rīkojuma izvešanu
dzīvē piekrīt ostas valdēm.

Rīgā, 1925. g. 23. martā.
Jūrniecības departamenta direktors

A. L o n f e 1 d s.
Kuģniecības nodaļas vadītājs

? K. L i e p i ņ š

Rīkojums
par pilsētu un miestu nekustamas

mantas nodokli.
Pamatojoties uz rīkojuma par nodokli

no nekustamas mantas pilsētās un mie-
stos 24 un 41. pantu (Lik. un vaid. rlk.
krāj. 1921. g. 199), pagarinu nodokļa
listu izsūtīšanu šī nodokļa maksātājiem
līdz 1925. g. 1. jūlijam.

Rīgā, 1925. g. 25. martā.
Finansu ministra biedrs J. Bokalders.

Tiešo nodokļu departamenta
direktors A. V i n t e r s.

Apstiprinu.
Rīgā, 1925. g. 25. martā.

Iekšlietu ministrs
E. L a i m i ņ š

Obligatoriskie noteikumi
par iebraucamām vietām un māj-
lopu novietojamām telpām pil-

sētās un miestos.
1. Govis un cūkas var novietot tikai

tādos pilsētu un miestu rajonos, kuros
ir uz to atļauja no pilsētas sanitārās
komisijas.

2. Zirgu staļļus un kūtis, kuri no-
lemti lopu novietošanai priekš pārdo-
šanas vai kur vispār tiek turēti lopi
tirdznieciskos nolūkos, var ierīkot vie-
nīgi ar pilsētas valdes atļauju.

3. Staļļiem un kūtīm vajaga atrasties
mūra vai koka telpās.

4. Zirgus, govis un sīklopus, kurus
tur pārdošanai, nevar novietot kopā
vienās telpās ar saimnieciskiem lopiem.

5. Telpām jābūt pietiekoši gaišām
ar nepieciešamo svaiga gaisa tilpumu
un ar cietām sienām un griestiem, lai
caur tiem aukstums nevarētu iekļūt.
Telpās jābūt pareizi ierīkotai vēdinā-
šanas ietaisei, kura varētu pastāvīgi
gādāt par gaisa pārmaiņu.

6. Vēdināšanas ietaises tā jāierīko, ka
telpās nebūtu pie gaisa pārmaiņas caur-
vēja, kurš kaitīgs veselībai. Gaisa pār-
maiņai noder īpaša gaisa truba, kura
iet caur griestiem un jumtu.

7. Durvīm jābūt cietām, lai caur vi-
ņām nevilktu vējš, kas tuvumā stāvošiem
lopiem varētu kaitēt.

8. Grīdai jābūt no ūdens necaurlai-
žama materiāla ar noslīpumu uz noteku
reni. Renei jābūt no cementa vai asfalta
ar noslīpumu uz ārpus staļļa no cementa
ierīkotu bedri.

9. Netīrumu bedre jāpārklāj ar cietu
nodarvotu dēļa vāku. Bedre jāsavieno

ar pilsētas kanalizāciju. Pilsētās un

miestos, kur nav kanalizācijas, netīrumi
ir izvedami no bedres tūliņ, tikko ?/« no
bedres ir ar tiem piepildlta. _

10. Zirgu steliņģiem jābūt ne mazāk
kā IV» metra platiem, 3 metri gariem.
Ja telpās stelņģi atrodas uz abām pu-
sēm, tad starp viņiem ejai vajaga būt
ne mazāk kā l'a metra platai. Steliņģa
sienām jābūt cietām un pietiekoši aug-
stām, ka zirgs ar galvu nesniegtu viens
otru

11. Silēm jābūt cietām, pie kam vi-
ņas jātur pienācīgā tīrībā un ne mazāk
kā reiz nedēļā izmazgājamas ar karstu
ūdeni un pēc tam desinficējamas ar
karsta sārma ūdenī.

12. Staļļos, kūtīs vai setā vajadzīgs
ūdensvads vai aka un ari apgaismošana.

13. Priekš mēsliem ir ierīkojama cieta
mēslu kaste ar cietu nodarvotu dēļa vāku.

14 Klons staļļos un kūtīs, kā ari
sētā, katru dienu rūpīgi jāiztīra.

15. Telpās un sētās, kurās uzturas
lopi pārdošanai, renes un noteku bedres
izlejamas ar kalka ūdeni, vai nobārstāmas
ar nedzēsto kaļķi ik pēc katrreizējas telpu
atsvabināšanas no tirdznieciskiem lopiem.
Telpas vismaz vienu reizi mēnesi desin-
ficējamas ar klorkaļķi vai netīrīta karbola
atšķaidījumu.

16. Par tjkko ienākušiem no citurie-
nes un novietotiem no pilsētas valdes
atļautās telpās tirdznieciskiem lopiem
lopu īpašniekam jāziņo attiecīgam pilsē-
tas vai rajona veterinārārstam. Tāpat
ari tāda lopu izvešana no minētām tel-
pām pielaižama tikai ar attiecīga veteri-
nārārsta atļauju.

17. Iebraucamu vietu staļļi un lenderi
(margas), tāpat ari lietojamie dzirdīšanai
trauki, katras nedēļas beigās rūpīgi ap-
mazgājami ar sārma vai kaļķa ūdeni.

18. Iebraucamās vietās jābūt īpašām
telpām, kur iebraucēji — lopu uzrau-
dzītāji un lopu kopēji varētu uzturēties.

19. Iebraucamās vietās nedrīkst tir-
goties ar zirgiem un citiem lopiem, bet
tirgošanās ar lopiem atvēlēta tikai atsevišķi
norādītās vietās.

20. Aizliegts tirgotājiem novietot zirgus
un citus lopus iebraucamās vietās, izņemot
lauksaimniekus, kuri pārdod savus saim-
niecības lopus.

21. Veterinarvaldei ir tiesības iebrau-
camās vietas un tirgotāju lopu staļļus
un kūtis slēgt, ja viņas nav piemērotas
sanitārām prasībām vai ja iebraucamo
vietu un tirgotāju lopu staļļu turētāji par
noteikumu neizpildīšanu jau trīs reizes
no tiesas sodīti.

22. Vainīgie par šo noteikumu neiz-
pildīšanu saucami pie atbildības tiesas
ceļā uz soda likuma 138. p. pamata.

23. Šie noteikumi stājas spēkā sešu
mēnešu laikā pēc viņu izsludināšanas
.Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1925. g. 21. martā."
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Prefektiem, apriņķu un dzelzs-
ceļu policijas priekšniekiem.

Administratīvais departaments paziņo,
ka Saeimas budžeta komisija, caur-
skatot šī depaitamenta 1925./26. budžeta
gada ienākumi;s,_ pieņēma bez jau pa-
stāvošām nodevām no izsniedzamām
atļaujām un apliecībām ari vairākas
jaunas nodevas no š. g. 1. aprija valstij
par labu:

§ 10. p. 2.
Nodevas no ārzemniekiem
par pasu pierakstīšanu un

uzturas apliecībām.
Ls

No gada uzturas apliecības Lie-
tavas pavalstniekiem .... 10,—

No gada uzturas apliecības pārējiem
ārzemniekiem, izņemot Igaunijas
pavalstniekus, kuri gada uzturas
nodokli nemaksā 30,—

No personas apliecības bij. Krie-
vijas pavalstniekiem .... 4,—

No uzturas vizas par nedēļu, iz-
ņemot Igaunijas pavalstniekus,
kuri šo nodokli nemaksā. . . 1.—

No anketēs ārzemniekiem pēc
formas NsNs 1 un 3 (no jauna) ā 0 20

No kvītes par uzturas lūguma sa-
ņemšanu (no jauna) . . . . 0,10

§ 10 p. 4.
Iekšzemes pasu nodevas.
No jaunām Latvijas pasēm (grā-

matiņām), kuras paredzēts izdot 0,40
No tagadējam Latvijas pasēm . . 0,20
No pagaidu apliecības par nozau-

dētu pasi (no jauna) . . . . 0,10
No personas apliecības (no jauna) 0,10

§ 10 p. 5.
Ieroču un citu īpašu at-

ļauju nodevas.
No robežpārejas biļetes uz Lieta-

vas robežas uz laiku ne ilgāku
par 6 mēnešiem 2,50

No robežpārejas tiļetes uz Polijas
robežas līdz turpmākam rīko-
jumam , 0,50

No robežpārejas biļetes uz Igau-
nijas robežas . 0,20

No ieroču atļaujas (no jauna) . . 4,—
No velosipēdu atļaujas (no jauna) 1,—
No automobiļu atļaujas (no jauna) 30,—
No motocikletu atļaujas (no jauna) 5,—
No ormaņu takses (no jauna). . 1,—
No ormaņu braukšanas atļaujas

(no jauna) 2,—
§ 10 p. 7.

Nodevas no adrešu
galda.

No katras izdodamās privātper-
sonām adreses 0,10

§ 10 p. 16.
Par ārzemnieku uzņemšanu Latvi-

jas pavalstniecībā . . . . ā 10,—
Visu minēto nodevu iekasēšana ieve-

dama, sākot ar š. g. 1.aprīli, visās poli-
cijas iestādēs un ari pagastu valdēs, kur
izdod leģitimācijas biļetes. Kvītes par
iekasēto naudu no izsniedzamām aplie-
cībām nav izdodamas, bet maksa jāuz-
rāda izsniedzamā dokumenta labās puses
augšējā stūri. Visas ieņemtās sumas jā-
iemaksā vietējās valsts bankas nodaļā
valsts ienākumos pēc 1925./26. gada
budžeta vir. minētās klasifikācijas. Sa-
ņemto naudu izlietot blanku izgatavoša-
nas izdevumu segšanai vai citām vaja-
dzībām aizliegts. Izsniedzamo apliecību
blanketēm jābūt numurētām, cauršņorē-
tām un apstiprinātām sevišķā grāmatā,
kurā kā attaisnojošs dokuments pa-
liek apliecības pasaknis. Blanketu iz-
gatavošanas izdevumi sedzami no nākoša
budžeta gada kanclejas izdevumiem
atvēlētām sumām. Tā kā robežu
pārējas atļaujas izsniedz ari pagastu
valdes, tad viņu darbības pārraudzības
un kontroles nolūkos Jūs variet pieprasīt
no minētām iestādēm ari attiecīgus pār-
skatus, noliedzot ieņemtās naudas izlie-
tošanu. Par ieņemto sumu iemaksu
valsts ienākumos jāsastāda pārskats uz
1. janvāri, 1. aprili, 1. jūliju un 1. oktobri
un iesūtāms departamentam līdz katra
mēneša 5. dienai, uzrādot izdoto aplie-
cību skaitu un iemaksāto naudas sumu.
Automobiļu, motocikletu un velosipēdu
atļauju nodevas nav ņemamas no valsts
iestādēm un amata personām, kuras pie-
vestos satiksmes līdzekļus lieto dienesta
vajadzībām. Tāpat nodoklis nav ņemams
par ieroču atļaujām no aizsargu nodaļu
dalībniekiem, kuri ieročus nēsā uz die-
nesta apliecību pamata.

Departamenta direktors Šlosbergs.
Pārvaldes priekšnieks J. G a r o z i ņ š

Apstiprinu ar ministru Tulkojums
kabineta piekrišanu. no vācu valodas.

1925. g. 24. martā.
Satiksmes ministrs

J. Pauluks.

Vācijas valsts dzelzsceļu sabiedrība,
Lietavas dzelzsceļi, Latvijas dzelzs-
ceļi un Igaunijas valsts dzelzsceļi

un
Starptautisko guļamo vagonu un lielā
Eiropas ekspressūtljumu vilcienu sa-

biedrība.

TARIFS
sīksūtijumu pārvadāšanai ar Starp-
tautiskās guļamo vagonu sabiedrības

starpniecību vilcienos
Eidkūgi-Kauna—Rīga-Zilupe—

Tallinn (Revele).
Tarifa noteikumi un cenu tabele.

Spēkā no 1925. g. 1. apriļa.

Pirmā nodaļa.
TARIFU NOTEIKUMI.

Sīku preču sūtījumu pārvadāšana,
ciktāl tas nerunā pretī zemāk minētiem

noteikumiem, ir padota uz attiecīgo pj,
vadāšanā piedalošo dzelzsceļu pag**vošiem noteikumiem.

1. pants.
Pārvadājumu pieņemšana.
1. Pārvadāšanai pieņem visādaspreces, izņemot:
a) preces, kuras saskaņā ar pastā-vošiem kaut vai uz viena dzelzs!

ceļa noteikumiem nav pieņemamas
pārvadāšanai pasažieru vilcienos

b) zeltu un sudrabu stieņos, platinu
metāla un papira naudu, vērts'
papirus, dārgakmeņus, īstas pērles"
vērtslietas, dārgas spices un brodē'
jumus, mākslas priekšmetus (bildes
«statujas, bronzas mākslas darbi'
antikvitates) un citus priekšmetus'kuru vērtība

pārsniedz 300 franču
frankus par kilogramu,*) kā ari
bīstamus priekšmetus (eksplozīvas
pašaizdegošās vielas u. t. t) vai
tādus, kuri varētu izsaukt bagāžas
vagona desiofekcijas nepiecieša-
mību. Pietiekoši iesaiņoti austeri
krabi, homeri u. t. t. neietilpst šinī
kategorijā,

c) saiņus, kuru gabala svars pārsniedz
80 kg,

d) no vai uz Vāciju adresētus līdz
5 kg smagus iesaiņojumus. Šādu
saiņu pārsūtīšana Vācijā piešķirta
pasta administrācijai.

2. Bez tam var tikt izslēgtas preces,
kuru dimenzijas pārsniedz 1 m un kuru
svars vienā kubikmetrā nesasniedz
200 kg.

3. Ja pretēji augstāki minētiem no-
sacījumiem, pārvadāšanai tomēr pie-
ņemtas preces, kuras izslēgtas no pār-
vadāšanas, tad Starptautiskai guļamo
vagonu sabiedrībai ir tiesība no no-
sūtītāja iekasēt papildu maksājumus,
kādi viņai nāktos maksāt dzelzsceļu ad-
ministrācijām saskaņā ar pēdējās iekšējās
iekārtas nosacījumiem.

2. pants.
Noteikumi par saiņiem.

Katram sainim piestiprināma zīme ar
neizdzēšamiem un labi salasāmiem uz-
rakstiem, kuros obligatoriski uzrādāms
saņēmēja vārds un adrese, kā ari izsū-
tāmās un gala stacijas nosaukumi un
nosūtītāja adrese, ja pēdējais to atrod
par lietderīgu.

3. pants.
Sūtījumu nosūtīšana.

1. Saiņi nododami Starptautiskas gu-
ļamo vagonu sabiedrības ātrvilcienu sū-
tījumu pieņemšanas birojā.

Tos pieņem, ieraksta un nosūta tādā
kārtībā, kādā tie pieņemti.

2. Nosūtīt var tikai tad, ja bagāžas
vagonā ir svabada vieta, ja ar to netiek
pārkāpta vilciena svara norma un ja tas
neizsauc iekraušanas un izkraušanasope-
rāciju aizkavēšanu. Visi saiņi, kuri vie-
tas trūkuma vai paredzamā vilcieaa pār-
svara dēļ, nevar tikt nosūtīti ar pirmo
ātrvilcienu, nododami atpakaļ caur gu-
ļamo vagonu aabiedrības gādību tieši
nosūtītājam, vai ari ar nosūtītāja piekri-
šanu sabiedrība tos uzglabā nosūtīšanai
ar nākamo ātrvilcienu.

3. Sūtījumi nevar būt aplikti ne ai
iepriekš izsniegtiem avansiem, ne ar pēc-
maksām. Zaudējumu atlīdzības pieteik-
šana nav pielaista.

4. pants.
Sūtījumu pieņemšana.

Sūtījums ir uzskatams par pieņemtu
pec speciālas kvītes izdošanas. Kvitē ir
jāuzrāda:

a) izsūtāmās un gala stacijas nosau-
kumi;

b) nosūtītāja un saņēmēja vārds un
adrese;

c) saiņu skaits un svars, to adrese,
markas un numuri, ja tādi zināmi,
saiņu saturs un norādījums, ka
pārvadāšana tiks izdarīta saskaņa
ar šā tarifa noteikumiem;

d) veduma maksa (ieskaitot guļamo
vagonu sabiedrībai pienākošos pa-
pildu maksājumus), ka ari cii

līdzīgi maksājumi.
Uz nosūtītāja vēlēšanos kvitē var i«

sūtījumam līdzi.
5. pants.

Sūtījumu izdošana.
1. Saiņi ir pārvadājami termiņos.

kādus piemēro uz tiem pašiem vilcieniem
nodotas bagāžas pārvadāšanai.

*) Sī vērtība aprēķināma pēcprečusūtīja*brutto svara.

Valsts tipogrāfija
lūdz savus godājamos pasūtītājus, iestādes un amatu personas, kuru reķmi par

tekošo gadu par .Valdības Vēstnesi", par sludinājumiem un citiem iespiedumu

darbiem vēl nebūtu nokārtoti, izdarīt to visdrīzākā laikā un nekādā ziņā vēlāk

kā lidz šā mēneša beigām — iemaksājot attiecīgas sumas vietēja Latvijas bankas
kasē uz tipogrāfijas tekoša rēķina Na 832 vai ari piesūtot tās tieši Valsts tipogrāfijai



n par sūtījumu pienākšanu starptau-

**ā guļamo vagonu sabiedrība paziņo
Smejam , iekasējot no pēdējā ipaziņo-
Sa izdevumus (sk. 6. pantu).

Sūtījumus izdod pret izdoto kvīti, bet

i» Dēdēja iztrūktu, tad pret attiecīgu pa-
kstu un paziņojuma izdevumu samaksu.

6, pants.

Saņemšana un piegādāšana.

Starp tautiskā guļamo_ vagonu sabiedrība

«. nosūtītāja vai saņēmēja aizrādījumu
uzoemas sūtījumu saņemšanu vai ari to
nieeādāt dzīvoklī, izpildot ekspeditora
nienākumus. Ja uz nosūtītāja velēšanos

Lini saņemami vai piegādājami caur
aujamo vagonu sabiedrību, tad pie no-
sūtīšanas jr maksājama attiecīga drošības
jauda izdevumu segšanai par uzdevumu
izpildīšanu.

7. pants.

Muitas, nodokļu un policijas
formalitātes.

Muitas, nodokļu un policijas formali-

tātes pie sūtījumu nodošanas nokārto
nosūtītājs. Pie saņemšanas šīs formali-
tātes izpilda saņēmējs, izņemot 6. pantā
paredzētos gadījumus.

Minēto formalitatu nokārtošana ceļā

piekrīt starptautiskai guļamo vagonu sa-
biedrībai.

8. pants.
Atbildība par saiņu nozušanu,
bojājumiem un nokavētu iz-

došanu.
1. Starptautiskā guļamo vagonu sa-

biedrība atbild par pārvadājumu uz visa
ceļa attāluma.

2. Par saiņa zudumu pilnīgi vai ja
nozaudēta daļa no tiem, ka ari par bo-
jājumiem un par piegādāšanas termiņu

neieturēsanu starptautiskā guļamo vagonu
sabiedrība ir atbildīga pret tiem, kuriem
ir tiesība uz zaudējumu atlīdzības sa-
ņemšanu, izņemot atlīdzību par zaudē-
jumiem, kuri cēlušies caur nepārspējamu
varu vai caur nepietiekošu iesaiņojumu.
Šī atbildība tomēr neattiecas uz priekš-
metiem, kurus pārvadāt kā sīku preču
sūtījumus nav atļauts, bet kuri tomēr ir
nodoti pārvadāšanai.

Zaudējumu atlīdzība ir aprēķināma uz
tiem pašiem pamatiem, kā tā tiek aprē-
ķināta no dzelzsceļa par pārvadājamo
bagāžu.

Otrā nodaļa.

CENU TABELE.

Priekšpiezīme.
Sūtījumi var tikt pārsūtīti starp seko-

sim stacijām:
Eidkūņi—Kauna,
Eidkūņi—Rīga,
Eidkūņi—Zilupe,
Eidkūņi—Tallinn (Rēvele),
Kauna—Rīga,
Ka. uņa - Zilupe,
Kauna—Tallinn (Rēvele),
Rīga—Tallinn (Rēvele),
un otrādi

Cenas tabelē uzrādītas U. S. A. do-
lāros, pie kam pārsūtīšanas maksa top
iekasēta nosūtīšanas valsts valūtā. Laiku
pa laikam top noteikta kursa pārrēķinā-
šanas likme, kuru dara zināmu nosūtī-
šanas vietās. Reizē ar veduma maksu
top iekasēti sekosi papildu maksājumi:

Starptautiskai guļamo vagonu sabie-
drībai par labu komisijas maksa par ceļā
izdarāmo muitas formalitatu nokārto-
šanu — 3 franču frankus par katru no-
sūtamo vietu, reģistrācijas maksājumi —
0,5 franču frankus par katru sūtījumu.

ar Jūrmalu ceļš, kurš nogriežas no Dau-
gavgrīvas ielas pie Dzegužu kalna un
izved caur mežu uz Priedaini. Šis ceļš
atrodas lietojamā stāvoklī un izbraucams
pat viegliem automobiļiem.

Izlabojumi.
Š. g. «Valdības Vēstneša" 66. numurā

rīkojumos J\f°N°60 un 62 ieviesušās se-
košas kļūdas:

Rīkojumā JVfs 60.
5. p. a pktā iespiests : Sant. no 10 kg 0,7;
vajaga būt: Sant. no 10 kg 0,07.

11. p. 4. pktā iespiests: „izslud. 1924.g.«;
jābūt: „izslud. 1923. g.".

Rīkojumā Ns 62.
9. p. 1. rindā iespiests: »par izsolē doda-

mām precēm";
vajaga būt: „par izsolē pār-

dodamām precēm".

Iecelšanas.
Rīkojums N» 65.

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprīļa likuma 6. pantu
ieceļu par vietējo (pagastu) zemes vērtēšanas
komisijas priekšsēdētaju zemes vērtēšanas daļas
virstaksatoru Frici V ī t i ņ u sekošos pagastos:

Tukuma apriņķī: 1) Īles pagastā, 2) Reņģes
pagasta, 3) Slampes pagastā, 4) Sniķeres pagastā.

Talsu apriņķī: 1) Arlavas pagastā, 2) Aizupes
pagastā, 3) Lubezeres pagastā, 4) Vānes pagastā,
5) Valgales pagastā.

Rīgā, 1925. g. 25. martā.
Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.

Par katriem Starptautiskās
Attālums iesāktiem Dzelzsceļu guļamvagonu

rela iecirkni 10 kg &»&
1 ' km (U.S.A.) piedalīšanās sabiedrības

centos piedalīšanās

i i
Vācijas valsts dzelzsceļu sabiedrības piedalīšanās pēc vietējā tarifa.

Eidkūņi — Virbalis*) .. . .... ļ 1| 6,25 | 5 ļ 1,25

Lietavas dzelzsceļu piedalīšanās pēc vietējā tarifa.
Virbalis - Kauna 88 12,50 10 2,50
Virbalis - Ioniškis (robeža) .... 306 35,00 28 7,00
Virbalis - Klaipēda 471 50,00 40 10,00
Kauna —Ioniškis (robeža) 218 30,00 24 6,00
Kauna — Klaipēda 382 42,50 34 8,50

Latvijas dzelzsceļu piedalīšanās pēc vietējā tarifa.
Meitene (robeža) — Rīga 77 9,93 7,94 1,99
Meitene (robeža) — Zilupe .... 356 45,84 36,67 9,17
Meitene (robeža) — Valk (fg) . . . 264 34,00 27,20 6,80
Meitene (robeža) — Valka (L.) ... 244 31,43 25,14 6,29
Rīga - Valk (fg.) 188 24,21 19,37 4,84
ftga- Valka (L.) 168 21,64 17,31 4,33

Igaunijas dzelzsceļu piedalīšanās pēc vietējā tarifa.
ya!k(Ig.) _ Tallin I 274 I 45,68 I 36,54 ļ 9,14
Tallina - Valka (L.) | 294 | 49,05 J 39,24 | 9,81

*) Par Vācijas daļu minimālā veduma maksa 15 centi.
s Dzelzsceļu galvenais direktors A. R o d e.

Starptautiskās satiksmes inspektors F. Magasing.

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Pamatojoties uz likumu par mājlopu

vSn«\,kas iespiests š - & - Vaid.
riīn L numura, tirdzniecības unupmecības sabiedrībai R. P ē t e r m a n s

Krīt' Rlgā > LieIā Smilšu ielā N- 7>
anii ^

no ve1erinarvaldes reģistrācijas
?g ^

161159
' kā mājlopu izvedējai

tirns l' un minētās sabiedrības
min "(le -cibas fflaAa „A. R." no iekšlietu
ttlDls'"jas apstiprināta.
%, 1925. g. 24. martā.

Iekšlietu ministrijas veterinarvalde.

Paziņojums.

',«
ksS°J°Jies«zlikumu par mājlopuviespiests š & »Valdības

m'eci 5a..d -. numurā, Baltujūras tirdz-
sabiedrfh zit UD rūpniecības akciju
izdot,i ' Rigā

'
Raina bulvārī N° 2,

aPliecīr,oD° veterirJarvaldes reģistrācijas
itvedģjjj Zem Ns 161158, kā mājlopu
biedtib», r Z ārvalstīm un minētās sa-
iekšliet" ".^niecības marka „B. R. « no

ministrijas apstiprināta.
k&»«». g. 24. martā.

ekslietu ministrijas veterinarvalde.

Latvija un citas valstis

Latvija un Francija.

Mūsu sūtnis Parizē Dr. M. Valters
saņēmis uz savu apsveikšanas telegramu
Francijas ministru prezidentam Herrio
sakarā ar Latvijas-Francijas tirdzniecības
līguma spēkā stāšanos sekošu atbildi:

„Ministra kungs! Francijas-Latvijas
tirdznieciskās konvencijas spēkā nāk-
šanas gadījumā 26 februārī Jums pa-
ticies izteikt man novēlējumus labām
attiecībām starp mūsu valstīm un Fran-
cijas labklājībai. Sirsnīgi pateicos Jums
par Jūsu laipno telegramu, kura mani
ļoti aizkustinājusi. Republikas valdība
ar gandarījumu apsveic franču-latvju
tirdznieciskās konvencijas noslēgšanu,
kurā redz jaunu apliecinājumu par tām
draudzības"jūtam,kas vieno mūsu valstis,
un noteikti cer, ka šī līguma izvešana
dzīvē, nodrošinot abu valstu tirdznie-
cisko sakaru attīstīšanos, stipri veici-
nās Latvijas saimniecisko atzelšanu.

Pieņemat, ministra kungs, manas
dziļākās cieņas apliecinājumu.

Herriot."

Māksla.

Nacionālā teātra darbība.

Nacionālais teatrs šinī budžeta gadā,
kurš beidzas ar šo mēnesi, darbojies at
lieliem panākumiem mākslinieciskā un
materiālā ziņā. Apmeklētāju skaits gro-
zījies samērā ap 600 personu katrā iz-
rādē. Tādā kārtā Nacionālais teatrs, kā
to rāda statistiskie dati, ir visvai-
rāk apmeklētais teatrs
Latvijā Teātra ieņēmumi, samērā ar
agrākiem gadiem, i e vē-ro j a m i pie-
auguši, tā ka teatrs var stā ies p i e
skatuves uzlabošanas pēc mo-
derniem prasījumiem, jo mūsu teātra
skatuve agrāk bij ļoti primitīva. Tagad
tik teātra mākslinieciskais, kā materiālais
stāvoklis gūst arvien lielākus panākumus.

Nacionālais teatrs. Piektdien,27. martā,
Dimā populārā .Ka meli ju dāma".
Sestdien, 28. martā, Šekspira komēdija
^ Spītnieces precības". Svētdien,
29. martā, pulksten 2 dienā Reija komē-
dija «Skaistas sievietes*. Pulksten
7/» vakarā Annas Brigader «Sievu
kariar Belcebulu". — Intenzivi
iestudē Bernara Šova jauno ievērojamo
lugu .Svētā Zanna".

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

ligas birža, 1S2S. gada 26. marta.

Devliti:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mšiciņa .... 24,77 — 24,89
100 Francijas franka . . . 26,95 — 27,50
100 Beļģijas franka .... 26,15 — 26,70
100 Šveices franka .... 99,45 — 100,45
100 Itālijas lina 20,90 — 21,30
100 Zviedrijas krona . . . 139,00 — 14035
100 Norvēģijas krona . . . 80,45 — 82,05
100 Dānijas trana .... 93,55 — 95,40
100 Čechoslovaķljas krona . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņa . , . 205,55 — 207 60
100 Vācijas marka .... 122,00 — 124 50
100 Somijas marka .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marka . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlota 98,00 — 102,00
100 Lietuvas Utu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,88

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

Vērtspapīri:
5/o neatkarības aisņēmums . 98 — 100
4*>/« Valsts prem. sizņ. . . 98—100
8°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes. 96 — 97

fifu biržas kotacijas komisijas
prieklsēdStafs J. Skujevica

Zvērināts biržas maklert M. Okmians.

Literatūra

Paskaidrojumus
par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos šādiem
vārdiem : kavals (kā ģenitīvs ?), kaupe
(zivs nozīmē), katrup, katrāds, karbinieks,
kardeies (ar Īsu vai garu e otrā zilbē?),
kardebi, kardzenes jeb kārdzenes, kar-
dziņš jeb kārdziņš, karkaulis, karķis jeb
kārķis (lupatu nozīmē), karlize (jeb kar-
Hze ?), karmeklis (jeb karmeklis ?), karros,
karnes (jeb kārnes ?), karons (kāda putna
suga; ka ģenitīvs ?), karpe jeb karpis
(laivas ķeksis), karsekais (jeb karsēknis?),
karsenis jeb kārsenis, karslgs, karstaknis
jeb kārs'āknis, kārstīt, karstius (kā ģeni-
tīvs ?), karškas, kartica (jeb kartlca ?),
karvetes, karzeni (jeb karzeņi, karzēni ?),
kasrae, kaspars, kastens (kā ģenitīvs ?),
kašklis, kašļi, katarksnis, kauburs (kā
viensk. akuzatīvs?), kaukals (kā ģeni-
tīvs ?), kaukala (jeb kaukāla ?), kaukas
(== stelles), kaukāties (= lūk< ties), kaul-
niece, kaunīte, kaurēt, kaurs, kausa
(kausas piere), kausis, kausķins, kaus-
lains, kauslis («kas ātri nokūst"), kausa,
kaušeais, kauteklis (jeb kautēklis ?), ka-
vulis (znotiņ, manu kavullti!), kazers
(kā viensk. akuzatīvi ?), kszve ka, ka-
žolīte.

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. E n d z e 11 n s.

Izglītības ministrijas mēneš-
raksta 1925. g. 3. burtnīca. Izd.: Izglītības
minisjrija. Redaktors: Teodors Zeīferts. Saturā:
L Sejas Ētiskais princips starptautiskā dzīvē;
J. Oša Fiziskā audzināšana mūsu pamatskolās
anketu apgaismojumā; Ed. Pētersona Tautskolotāju
izglītības problēma Vācijā (beigas); K. Melnalkšņa
Mūsu tautskolu programas; Mildas Palevič-Bites
Fallija domas par mākslu (turp.); doc. P. Bērziņa
Nevācu Opics (turp.); Skolotāju pensijas likums u.c.

1. Latvijas Kooperācijas gada
grāmata III gads. Saturs: Patērētāju
kooperācija. Ed. Balodis. Kreditkooperacija P. Gei-
dans. Lauksaimniecības biedrības. Agr. J. Zaķis.
Kopmoderniecības. Agr. J Zands. Lopkopības
pārraudzības biedrības. J. Vītoliņš. Ugunsapdroši-
nāšanas kooperācija AI. Siecenieks. Darba
kooperatīvi. J. Gaigals. Ziņojumi par centrālo
kooperativo organizāciju darbību 1923. g. Kongresi
un apspriedes 1923. g Statistiskās ziņas par
kooperatīvu darbību 1923. g. Patērētāju biedrības.
Kopmoderniecības. Kreditkooperativi. Savstarpējās
ugunsapdrošināšanas biedrības Pielikumi. No-
teikumi par kooperatīvām sabiedrībām un viņu
savienībām. Papildinājumi un pārgrozījumi no-
teikumos par kooperatīvām sabiedrībām un viņu
savienībām. Likums par biedrībām un savienībām.
Likums par sapulcēm Piezīme pie .Noteikumiem
par kooperatīvām sabiedrībām un viņu savienībām".
Zv. adv. J. Balodis Jaunais tirdzniecības un rūp-
niecības likurns attiecībā uz kooperativiem. Zv.
adv. J. Balodis.

2. C a n d. oec Ed Balodis. Koope
rācija. Programa — Konspekts sko
lotājiem un pašmācībai. Izdevēja
Latvijas kooperatīvu kongresu padome.

Redaktors: M. Ārons.
^»^l— MII——»

šim numuram 6 lappuses

Valsts tipogrāfijā (Rīga. pilī)
izgatavotas un dabūjamas

Ifflbhftsiita grāmatiņas.
Grāmatiņa ir divas daļas: I. līguma

noteikumi un II. algas rēķins.
Grāmatiņa vākos maksā:

bez piesūtīšanas 7 sant.
ar piesūtīšanu 9 sant.

. Paziņojums.

Pamatojoties uz likumu par mājlopu
eksportu, kas iespiests š. g. «Valdības
Vēstneša" 53. numurā, pilsonim Jēkabam
S'erfam, Rīgā, Bruņinieku ielā Ne 20,
izdota no veterinarvaldes reģistrācijas
apliecība zem Ks 161160, kā mājlopu
izvedējam uz ārvalstīm, un viņa tirdz-
niecības marka „S" no iekšlietu mini-
strijas apstiprināta.

Rīgā, 1925. g. 24. martā.

Iekšlietu ministrijas veterinarvalde.

Pasta ziņas.
Atklātas telefona palīga nodaļas:

Borkovas pagasta Stalidzanos un
I d u s pagasta valdē, Valmieras apriņķi

Stalidzanos pieņem ari telegramas.
Pasta ua telegraia virsvalde.

Šoseju un zemesceļu valde

aizrāda, ka pēc pirmā aprija, tūdaļ pēc
nakts salnu izbeigšanās, iesāksies Rīgas-
Jūrmalas šosejas segas izbūve visas
šosejas garumā, sākot no Rīgas pilsētas
robežām līdz Priedainei, un sakarā ar to
satiksme pa šoseju bus pilnīgi pārtraukta
līdz Šī gada 5. jūnijam. Līdz satiksmes
atklāšanai pa šoseju izlietojams satiksmei



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p,
ievērojot Jāņa Jēkaba d. Vigandta un
Annas Vilbelmines Jāņa m. Dīman, dzim.
Vigandt lū gumu un savu 1925. g.
10. marta lēmumu, paziņo, ka Jānis
Jēkaba d. Vigandls un Anna Vilhelmine
Jāņa m. Dīman, dzim. Vigandt parādu
pec sekošam obligācijām :

1) par 257 rbļ. 50 kap. atlikumā no
obligācijas par 5000 rbļ. pirmatnējā
lieluma apstiprināta 1908. g. 2». martā
ar J* 183 uz nekustamu īpašumu Val-
mieras apr., Valmieras muižas zemnieku
zemes .Maz-Musainu" mājām ar zemes
grāmatu reģ. N° 3200, izdotas no Matildes
Indriķa m. Vigandt, dzim. Zaring par
labu Edgaram Ottona d. Loevensternam,
kura pārgājusi uz zemnieku zemes
bankas Rīgas nod., ka blankocesionari;

2) par_6 0 rbļ., apstiprinātas 1908. g.
28. marta ar N° 184 uz to pašu nekustamo
īpašumu, izdotu no tās pašas Matildes
Indriķa m. Vīgant, dzim. Zariņ par labu
tam pašam Edgaram Ottona d. Loeven-
sternam, kura pārgājusi uz Otto i. Loeven-
sternu, kā blankocesionaru, kas viņu ir
cedejis atkal blanko ir iemaksājuši tiesas

depozita Ls 21,22, šo augšā minēto
obligāciju kapitāla un °/e°/o dzēšanai,

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas kurām būtu
tiesības uz augša aprādītām obligācijām
pieteikties tiesā viena mēneša laikā '
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī"-, un aizrāda
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējām dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. martā. J* 2449
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

24847 Sekretārs A. K a 1v e.

1925 g. 17. marta lēmumu pazino ,parādniece vācu palīdz.bas h iZ>
centrālās sabiedrības kase parāda*obligācijas par 5000 rbļ, atdam„ pēc
obligācijas par 10000 rbļ.nirm,.-lielumā, apstiprinātas 1903 p \8'5
J* 308 uz nekustamo īpašus b,v
<r&'- ITv«Tān,at« «&Ns 333, izdotu no Zelmas Vikt^S a
Rakovski, dzim. Bortenreiter „„, ?
Amandai Paula m. Rakovski, no k?obligācijas Eduards Kārļa d. SilskisTblankocesionars ir cedēiisAm,Paula meitai Šenk augšminēto atnt ai
par 5000 rbļ, ir samaksāji it es 1?"Zitā Ls 106,70 šo augšā mlnēfis op-
cijas atdalījuma kapitāla un o/o»a> it, *šanai. ' '*

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilai,uzaicina visas personas, kurām Stiesību uz augšā aprādīto obligac '
pieteikties tiesa viena mēneša 2skaitot no dienas, kad šis sludināju^iespiests .Valdības Vēstnesī" un aiz aTka ja sīs personas noteiktā laikā neofctelkslC8,_ obligāciju atzīs par samakS3tun lūdzējai dos tiesību prasīt hipotēkadzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 20._ martā 1925. g. tk 2533
Priekšsēdētāja v. A. Veidne™

25328 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019 D ļ'
pamata paziņo, ka pēc 1S22. g. 25'

ausValmiera mirušā namīpašnieka Voldemāra
Pēteja d. Martinsona tr atklāts man.
tojums un uzaicina, kam ir uz šo manlo-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem
kredtoriiem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesaļ sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludļnajuma iespiešanas dienas.

Ja minētas_ personas savas tiesības
sugšā uzradīta termiņa nepieteiks, tad
ziņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas

Rīga, 21. marta 1925. g. L. j*864/25
Priekšsēd. v. A. Blumentals

25434 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
iz civ. ties. lik. 2011., 2014. un2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1911. g. 13. dec.
Siguldas draudzē mirušā Paltmales pag.
.Liepkalnu" nūjas īpašnieka Dāvā Mār-
tiņa dēla Liepa ir atklāts mantojums,
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja _ minētās personas savas tiesības
sugša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 21 martā 1925. g. L.J*2354
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

25432 Sekretārs A. Kalve.

Rig -s aogabalties. 4. civilnod,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301,
309. un 3H. p. p. pamata, uz Amalijas-
Adolfines Ind iķa m. Šubert, dzim.Egle,
ai. Eglīt, lūgumu viņas prasības lietā
pret Hansi-Paulu-Fr.drichu Vilhelma d,
Šubertu, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītajai nav
zināma, ierasties tiesā 4mēnešu laikā no
šī sludinājuma publicēšanas ^

dienas.
Pie lūguma pieliktas laulības un prom-

būtnes apliecības ar norakstiem
Ja atbildētāja noliktā laika neieradīsies

personigi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
tikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-

muguriski. ,„„.
Rīgā, 23. maitā 1925. g. Xs4323% 1008

Priekšsēd. b. Eg līts.
25488 Sekretāra j^Sļļ£j,

*īgas apgaualtiaa. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 30
309. un 311. p.p. pamata, uz K»ļ»
Anša d. Grinberga lūgumu vīna

prasības lietā pret Doroteju-Lizeti Jekera

meitu Grinberg, dzim.No.de,pat^ršķiršanu , uzaicina pēdējo, kūjas dzīve
vieta prasītajam nav zināma, iel_as":
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludināju""'
publicēšanas dienas. „ ffl.

Pie lūguma pieliktas laulības-,lVbūtnes apliecības un noraksti.
Ja atbildētājs noliktā laikā neierad'»»

personīgi vai caur pilnvarnieku,

nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai

mŠ1
23.martāl925.g. Bf^f

Priekš ēdetāja b.Egl''
25-i89 Sekretāra v. >!£!>

Rīgas apgabalt. re|lStrac.nodji;
uz Likuma par biedrībām, saviem

un politiskam organizācijām 1'-£\ .
mata paziņo, ka ar viņas ls/y
7. janvāra lēmumu reģistrēta ftf
peļņas biedrība: .Latvijas ™iail%$
pētīšanas biedriba," ar valdes *

utsRīgā- . _ . . c.„.
Nodaļas pārzinis tS"

25442 Sekrētam Fridr\c^
^Rīgas apgabalt reflstrac^

uz Likuma par biedrībām, sav.
^un politiskam organizācijām !'1,

mata paziņo, ka ar viņasi « j^.
28. janva[a lēmumu reģistrē"

^peļņas biedrība: .Matīsu fļ^n
tekas biedrība,' ar valdes sēdekli m

Nodaļas p ārzinis tg'

25441 S_ekretosJ'jļdnfiL!i^<

Rīgas apgabalt.reģistrācija
uz Likuma par biedrībām, sav

^un politiskam organizācijām ?fo g,
mata paziņo, ka ar viņas

^
18. februāra lēmumu re ģistrē

^
peļņas biedrība: .Latvijas siKi»s

biedrība," ar valdes sēdekli Kig^ jļs.
Nodaļas p ārzinis &B s

25452 Sekretārs F r i d r i c n

Rīgas apgabaltiesas 3. civlinoo
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Edgara f. Rikera pilnvarnieka
zv. adv. Fridricha Oskara d. f. Samsona
lūgumu un savu 1925. g. 17. marta lē-
mumu, paziņo, ka parādnieks Edgars
f. Rikers paradu pēc obligācijām:

1) 15000 rbļ., apstipr 1914. g. 19. apr
Ns 968 uz nekustsmo īpašumu Rīgā
2. bip. iec. ar zemes grāmatu reģ. Jfe 1695,
izdotas no Edgara Ottona d. f. Rikera
par labu Nikolajam Nikolaja d. Piabam,
kura pārgājusi uz bar. Oothardu Hein-
richa d. Titingbofu-Šel.ka blanko cesio-
naru, kas viņu ir cedejis atkal blanko;

2) par 10,000 rbļ., apstipr. 1914. g.
15. oktobrī Ns 2264 uz nekustamo īpa-
šumu Rīga, 2. hip. iec. ar _ zemes grām.
reģ. Ns 1695, izdota no ta paša Edgara
Ottona d. f. Rikera par labu tam pašam
Nikolajam Nikolaja d. Piabam, kura pār-
gājusi uz Robertu Ivana d. Štauve, kā
blankocesionaru, kas viņu ir cedējfs
blanko;

3) par 10,000 rbļ., apstipr. 1915. g.
20. janvārī N° 85 uz to pašu nekustamo
īpašumu, izdota no ta paša Edgara
Ottona d. f. Rikera Kārlim Vilhelma d.
Kazakatam, kuj-a, pārgājusi uz to pašu
Robertu Ivana d. v/tauve,_ ka blankoce-
sionaru kas viņu ir cedejis blanko, ir
samaksājis, bet šīaugšā minētā obligācijas
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatā, tamdēļ kā
ir gājušas zuduma.

Tapec apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītam obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
leiksies. obligacijas atzīs par iznīcinātam
anludzejam dos tiesību prasīt parādu
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925 g. 20. maitā. Ne 2524
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

25322 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g; 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un dv. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas Uigumu
un savu 1925. g. 10. marta lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Dāvids Miķeļa d.
Kaulens parādu pēc obligācijām:

1) par 250 rbļ. atlikuma no obligāci-
jas par 1050 rbļ, pirmatnējā lielumā
Ns 38J, 2) par 1250 rbļ. ar Ns 381 un
3) par 1400 rbļ. ar Ns 3ti2 apstiprinātas
1899. g. 18. maijā uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas apr. Rikteres muižas zem-
nieku zemes Zšbaku Ns 30, mājām ar
zemes grāmatu reģ. Ka;4^38, izdotas no
Dāvida Miķeļa d- Kauleņa par labu
Ottonam f. Richteram, ka pkt. 1 minētā
obligācija ir pārgājuse uz Ottona f. Rich-
tera mantiniekiem: 1) Ottona Ottona d.
1. Richteru, 2) Elizabeti Ottona m.
f Hanenfeldt, dzim. f. Richter, 3) kņazieni
Mariju Ottona m. Kropotkin, dzim.
f. Richter, 4) Natāliju Ottona m f Grotem,
dzim. f. Richter un 5) atraitni Elizabeti
Konstantīna m. f. Richter, dzim. Richter
no kuriem pirmiem četri 1909. g. 20. nov.
bija apstiprināti uz Peterpils apgabal-
tiesas 19U8. g. 8. novembra lēmuma
pamata Richteres muižas īpašuma, bet
pēdējai atraitnei Elizabetei Konstantīna
meitai f. Richter uz minēto muižu mūža
lietošanas un pārvaldīšanas tiesības ir
samaksājis 1924. g. 5. augustā, bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar tikt iz-
sniegtas atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās , tamdēļ ka ir gā-
jušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kūjām būtu
tiesības uz augšā aprādītam obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests . Valdības Vēstnesī", unaizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātas
unludzējam dos tiesību prasīt parādu
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 19. martā. JSft 2427
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

25319 Sekretārs A. Kalve:

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod
ar savu 1925. g. 17. marta lēmumu ir
atzinusi Voldemāru Ozolu par maksāt ne-
spējīgu parādnieku tirdzniecībā, kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs
labprātīgi :

1) uzlikt aizliegumu uz parādnieka ne-
kustamiem īpašumiem, kā _ ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežas;

2) paziņot_ Rīgas apgabaltiesai par
visam prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai,
1) par savu parādu prasībām no parād-
nieka, ka ari sumas, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maksājumi no-
tecējuši, vai ari viņu termiņš gaidāms
nākamība, ka ari par maksāt nespējīgā
nekustamiem īpašumiem, kas atrastos
viņu pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem.

Augša minētie paziņojumi izdarāmi
četru mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

Rīgā, 1925. g. 20. martā. Ns 162
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

25333 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
ar savu 1925. g. 10. marta lēmumu ir
atzinusi Bertu Knie par maksāt nespējīgu
parādnieci tirdzniecība, kamdēļ iestādēm
un priekšniecībām vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz parādnieces
nekustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežas;

2) paziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībarn pret maksāt nespējīgās
parādnieces, ka ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai:
1) par savu paradu prasībām no parād-
nieces, kā ari par sumām, kādas pie-
nākas parādniecei, neskatoties vai maksā-
jumi notecējuši vai ari viņu termiņš
gaidamsnakamība, kā ari par maksāt
nespējīga nekustamiem īpašumiem, kuri
atrastos viņa pārziņa uz atsevišķiem
noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
četru mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Rīgā, 1925. g. 20. martā. Ne 188
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2532-» Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Artura* Andreja d. Grinuppa
lūgumu un savu 1925. g. 3. marta lēmumu,
paziņo, ka parādnieki Jankels Vulfa d.
un Bluma Etel Eiraima m, Janovski
parādu pēc obligācijas par 25,000 rbļ.,
apstiprinātas 1903. g. 28. aprilī ar Ne 549
uz nekustamo īpašumu Rīgā, II. hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ. Ne 1551, izdotas
no Jura Jēkaba d. Lazdiņa par labu
Andrejam Mārtiņa d. Grinuppam, kura
pārgājusi uz Artura Andrej'a d. Grinuppu,
kā blankocesionaru, kas viņu ir

^
cedejis

atkal blanko ir samaksājis, bet šī augša
minēta obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam deļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdē gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstn.*, un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējai dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24849 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.

atklātā tiesas sēdē 1925. g. 24. februārī
izklausīja mir. Jāņa Meirena mantošanas
lietu un nolēma: par prombūtne esošā
Jāņa Jāņa d. Meirena mantu iecelt aizgād-
niecību, par ko paziņot Naukšēnu pag.
tiesai.

Rīgā, 1925, g. 19, martā. }& 1702
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

25311 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 17. martā
izklausīja Eduarda Kārļa d. Sietinsona
lūgumu dēļ hipotekarisko parāda dzē-
šanas, nolēma: 1. atzīt par dzēstu uz
tagad lūdzējam piederošo_ nekustama
īpašuma Cēsu apr., Liepājas muižas
zemnieku zemes mājas .Kainaš" ar
zemes grāmatu reģ. W° 359 ideela tuši,
5. augustā 19_ 13- g. ar N° 943, apstiprinātu
par labu Kārlim Kārļa d. Sietinsonam
mantojuma daļu sumā par 410 rbļ., par
ko atsevišķs dokuments nav izdots.

Rīgā, 1925. g. 19. martā. Ks 1187
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

25318 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 6. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 24. februārī
izklausīja mir. Jāņa Meirena mantošanas
lietu un nolēma: par prombūtnē
esošās Kristīnes Jāņa m. Buš, dzim.
Meirena, mantu iecelt aizgādniecību, par
ko paziņot Naukšēnu pag. tiesai.

Rīgā, 1925. g. 19. martā. J* 1702
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

25312 Sekietais A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 10.martā
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: I. atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 1266 rbļ., apstiprinātu 4. no-
vembrī 1891. g. _ar Ns 71 uz tagad
Marijai Jāņa m. Adamson, dzim. Apsit
piedarošo nekustamo īpašumu Sēļu
muižas muižu zemes Angites mājām
Val.nieras apr. ar zemes grāmatu reģ,
J& 974 Kārlim bar. Engelhardtam par labu

Rīgā, 1925. g. 14. martā. N° 1469
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

24862 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 10. martā
izklausīja Paula Jāņa d. Tilemana lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: I. atzīt par samaksātām divas
uz tagad Paulam Jāņa d. Tiimanim pie-
derošo nekustamo Rīgas pilsētā I. hip.
iecirKnī ar zemes grāmatu reģ. Nš 44
Antonam_ Antona d. Villimam par labu
apstiprinātas obligācijas: 1) par 1000 r.,
apstipr. 22. decembrī 1907. g. ar Mš 1529
un 2) par 1000 r., apstipr. 18. oktobrī
1908. g. ar Nā 1515. g.

Rīgā, 1925. g. 14. martā. K» 1335
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

24863 Sekretārs A. Kalve.

vtigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g.JO. martā
izklausīja Mārtiņa Miķeļa d. Ērģelnieka
lūgumu deļ hipotekarisko parādu dzē-
šanu un n o 1ē m a: 1. atzīt par iznīci-
nātām ļ a), obligāciju par 8000 rbļ., ap-
stiprinātu 15. marta 1912. g. ar Ks 819
uz nekustamu īpašumu Rīgas pils.VI. hip.
iec ar zemes grāmatu reģ. MsjeSS, iz-
dotu no Mārtiņa Miķeļa d. Ērģelnieka
par labu Jānim Jāņa d. Rozentālam, kura
pārgājusi uz Hermani Kārļa d. Kampe,
kā blankocesionaru, kas viņu ir cedejis
atkal blanko un b) obligāciju par 7000 r.,
apstiprinātu 28. augustā 1913. g. ai
tfe 2381 uz to pašu nekustamu īpašumu,
izdotu no tā paša Mārtiņa Miķeļa d.
Ērģelnieka par labu Teodoram Pēteja d.
Jirgensonarn, kura pārgājusi uz Hermani
Kārļa d. Kampe, kā blankocesionaru,
kaš viņu ir cedejis atkal blanko.

Rīgā 14. martā 1925. g. J* 1022
Priekšsēd. v. A. Blumentals.-

24865 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 17. martā
izklausīja Teodora Zurovski lūgumu dēļ
aizgādniecības iecelšanas par prombūtnē
esošā Kārļa Zandera d. Zurovski mantu
un n o 1ē m a : par bezvēsts prombūtnē
esošā Kārļa Zandera, d. Zurovski mantu
iecelt aizgādniecību par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 19. martā. L, Ns 670/22.

Priekšsēd. v. A. Blumentals.

25316 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 10. martā
izklausīja AlbertaKirstmarja lūgumu dēļ
hipotekarisko paradu dzēšanas un no-
lēma: 1) atzīt par iznīcinātu uz tagad
Albertam Kristmanim piederošo ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsētā V. hip.
iecirknī ar zemes grāmatu reģ. K» 558
apstiprinātu 18. martā 1910. g. arNa603,
obligāciju par 200U rbļ, Pēterim Mārtiņa
d. Šopam par labu, kas minēto obligāciju
ir cedejis blanko.

Rīgā, 1925. g, 14. martā. Jfe 798
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

24864 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Peiera Reiņa deb Murrin lūgumu un
savu 1925. g. 17. marta lēmumu, paziņo
ka parādnļeks Pēteris Reiņa d Murriņš
parādu pec obligācijas par 1700 rbļ.,
apstiprinātas 190u. g. 28. febr. ar 108
uz nekustamo īpašumu Valkas apriņķi
Jaunlaicenes muižas zemnieku Ukke
N° 8 mājām ar zemes grāmatu reģ.
Ns 545, izdotas no Pētera Reiņa a.
Murriņa par labu bar Voldemāram
Os pa I. VoUam, kura pārgājusi uz bar.
Raitu Aitura d. Voltu, ir samaksājis tiesas

depozita Ls 36,28 šīs augša minētā obli-
gācija un °/o° o dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
īicina visas personas, kurām būtu tie-
pības uz augšā aprādīto obligāciju,
aieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no - dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
lepieteiksies, obligāciju atzīs par samak-
sātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 20. martā. Na 2539
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25321 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
valsts zemes bankas lūgumu un savu
1925. g. 10. marta lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Viļums (Vilis) Kārļa d. Lie-
piņš parādu pēc obligācijas par 1600 rbļ.
atlikumā no obligācijas par 3000 rbļ.
pirmatnējā lielumā, apstiprinātas 1894. g.
16. februārī ar Ns 61 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apr, Ķeipenes muižas
zemnieku zemes .Ozoliņu" mājām ar
zemes grāmatu reģ N° 4152, izdotas no
Viļuma Kārļa d Liepiņa par labu Alek-
sandrai^ Morica

d. f.
Loevis, kura obli-

gācija pārgājusi mantošanas ceļā uz Zo-
fiju Voldemāra m. f. Loevis of Menar,
pec vira f. Lielenfeld un kufa obligācija
apgrūtina ari tās pašas muižai zemnieku
zemes no Ozoliņu mājam atdalītas Lie-
piņu mājas ar zemes grāmatu reģ.
Ns 6017 ir _ samaksājis 1924. g. 8. okt,
bet šī augša minēta obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam deļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. _civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tiesības
uz augšā aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesa viena mēneša laikā, skaitot no
dienas kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī", un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējiam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. martā. Ns 2425
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24852 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
iikuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu un
savu 1925. g. 10. marta lēmumu, paziņo,
ka parādnļeks Kārlis Andreja d. Zariņš
paradu pec obligācijas par 1100 rbļ.,
apstiprinātas 1895. g. 5. jūnijā ar N° 407
uz nekustamo īpašumu Valkas apr.,
Gaujenes pilsmuižas zemnieku zemes
gabalu Verne N° 11 Zariņ mājām ar
zemes grāmatu reģ. Ns 2784, izdotas
no Kārļa Andreja d. Zariņa par labu
Sarlottei f. Vulf, dzim. f. Reitern, bar.
Vilhelminei f. Volf, dzim. f. Vulf, Augus'ei
Ādolfa m. Marijai un Voldemāram Juliusa
bērniem f. Voltiem ir samaksājis
1924. g. 7. novembrī bet šī augšā
minēta obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ _parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatas, tamdēļ ka ir gājusi zudumā!

Tapec apgabaltiesas 3- civilnodaļa uz-
aicina visas personas, _kuram būtu tie-
sības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka, ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. martā. K» 2422
Priekšsēd. V. A. Veidners.

24853 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik 2060. uu 2062. p.p, ievērojot
Jāņa Jaunputniņa lūgumu un savu
19/5. g. 3 maita lēmumu paziņo, ka
Jānis Jaunputniņš parādu pēc sekošam
obligācijām: 1) par 500 rbļ,, apstiprin.
1905. g. 28. jūlijā X» 824 uz nekuramo
īpašumu Rīga, III. hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ks 1268, izdotas no Ivana
Dementjeva d. Kovaleva par labu Joze-
fam Ambrozija d. Snarskim; 2) par
30J rbļ, apstiprinātas 1915. g. 25. aug.
N» 1098 uz to pašu nekustamo īpašumu,
izd. no Ustīnas Kovalevas, dzini. De-
mentjevas, par labu Faivišam Elja d,
Fridlandam, kas viņu ir cedejis blanko
ir iemaksājis tiesjs depozita Ls 17,07,
šis augša minētas obligācijas kapitāla
un 0/o° o dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas III civilnodaļa uz
aicina visas personas, kurām būtu tiesības
uz augšā aprādītam obligācijām, pieteikties
tiesa viena mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad _ šis sludinājums iespiests
.Valdioas Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies
obligācijas atzīs par samaksātam un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 16. martā 1925. g. N° 2386
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24854 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proa lik. 2060. un 2^62. p. p,
ievērojot vācu palidzibas biedrības,
centrālās sabiedrības kases pilnvarnieka
zv. adv. Ericha Pabsta lūgumu un savu

Tiesu sludinājumi.
v . *

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

atklātā tiesas sēdē 1925. g._ 17. martā
izklausīja Teodora Zurovski lūgumu dēļ
aizgādniecības iecelšanas par bezvēsts
prombūtnē esošā Jāņa Zandera d. Zu-
rovski mantu un nolēma: par bez-
vēsts prombūtnē esoša Johana (Jāņa)
Zandera d. Zurovski mantu iecelt aiz-
gādniecību, par ko ar pavēli paziņo!
Rīgas pilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 19. martā. L.J6 670/22.
Priekšs. v. A. Blumentals.

25315 Sekretārs A. Kalve.



^iVasapgabaltiesa,
no|«mumn uz sava šā §ada 26- febr
rokas atmn u2aicin a to personu, kuras
izdota i» nf. obl'gacija par 3000 kr. rbļ.,

"? uuo Niedras vārdu, blanko

cedeta, koroboreta 1911. g. 28. septembrī
Nš 1721 uz Talsu apriņķa, Zamītes mui-
žas „Ti!galu* mājām_ ar zem. grāmatu
Ne 686 un kūjas pēdējais ierakstītais
kreditors ir Jelgavas savstarpiģā kredīt-
biedrība, —_ ierasties šai tiesā viena
mēneša laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdibas Vēstnesī"
un iesniegt minēto aktu.

Ja minēta termiņā neieradīsies un
aktu neiesniegs, tiesa atzīs parādu pēc
ta par atmaksātu un lūdzējai Lidijai
Aleksejevai-Grinberg dos tiesību prasīt
ša parādu dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 18. martā 1925. g.
L. Nb 54</25. g.

Priekšsēdētāja v. E Feldmans
75337 Sekretārs K. Pussars.

Liepā/as apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 9. martā 1925. g.
lēmumu, uz civ. proc. lik. 2081. Ufl
sek. p. p. pamata uzaicina obligāciju
turētājus, kuras izdota: 1) par &600 rbļ.

pirmvērtības lieluma uz Markusa Bēra

d Gutmaņa vārdu, kāda obligācija ta-

gad skaitās 6850 r. atlikum; i un ir pār-

gājusi Teodora Teodora d. Kloķa īpas.
un 2) par 2000 r. uz Eduarda Ivana

d Prenclau vārdu un 1) 8- februāri

1895. g. ar žurn. Ne 109 un 2) 3. marta

1899. g. ar žurn. Ne 285 nostiprinātas
uz laulātiem Gabrielim Eizakam Chac-
keļa d. Kānam un Helēnai Joneļa m. Kān
pec I vīra Helēnai Nikolaja m. Gelevicka,
dzim. Lindtner pieder, nekust, mantas
Liepājā, ar krep. Ns 2612, sešu
m ē n e š u laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas „Valdibas
Vēstnesī,* ierasties tiesa līdzņemot
minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, paradu
atzīs par samaksātu, un pašas obligac.
par iznīcinātām piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 11. martā. Ns 376 25
Priekšsēd. b. V. Bi enen š.tams.

24538 Sekretārs A. Kasperovičs.

iii» mmm5 īsumaiizM
paziņo, ka 30. marta 1925. g., pulksten
9 rīta, Rīgā, Šarlotes iela N° 46, p ā r d os
firmas .Triumph" kustamo mantu, sa-
stāvošu no drēbju fabrikas iekārtas,
mašīnām, materiālie a un 1.1. un no-
vērtētu par Ls 40400.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
loianas diena uz vietas.

Rīgā, 20. martā 1925. g.
25592 Tiesu izpild E. S m e i 1s.

litas iiiiuitiiiii 6 in. tinis izpiiiii.
paziņo, ka 31. martā 1925. g., pulksten
11 rītā, Rī ā, Kr. Barona ielā Jm° 4o, dz. 18
pārdos Teņa Krastlņa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 1380.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 16a martā 1925 g.

25291 Tiesas izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs ,

paziņo, ka 31. martā 1925. g., pulksten
12 _ diena, Rīgā, Marijas ielā Ns 36;
pārdos Aizika Boruchoviča kus aaic
mantu, sastāvošu no galantērijas precēm
un novērtētu par Ls 600.—

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

Rīgā, 16. martā 1925. g.
25292 Tiesu izpild. J. Zirģels.

$igas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1. aprīlī 1925. g., pulkster,
11 rītā, Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 16, dz.3,
pārdos Aleksandra Goešeļa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 370.—

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

Rīgā, 17. martā 1925. g.
25532 Tiesu izpild. J. Zirģels.

?'ga* apgabaltiesas 6. isoirfcņ»
tiesas izpildītājs

'asini. vi 1. aprilī 1925. g., pslkttet
12 dienā, Rīga. Kr. Barona ielā Ns 23,
dz. 1, pārdos Vulfa Svolņika kustam.
manu, sastāvošu no sienas spoguļa
un novērtētu par Ls 400.—

Iizināt saraustu, novērtējumu, kā ari
ip skatīt pārdodamo mantu, vorēi pir-
ciānas dienā uz vietas.
Rīgā, 16. martā 1925. g.

25533 Tiesu izpild I. Zirģels.

ligas apgabaltiesas 8. iecirkņa
t'esu izpildītājs

paziņo, ka 6. aprilī 1925. g., pulksten
9 rīta, Rīgā, Bruņinieku ielā Jft 95,97,
Dārdos J. Lappinga A. un M. Rubin-
šteinu kustamo mantu, sastāvošu no

aužamas mašinas, firmas .Groschame
lietota un novērtētu par Ls 260,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ai
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 24. martā 1925. g.
25599 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Sīgas ipgaij l!i«ai 8. iec. Neio IzpMfāj*
paziņo, ka 4. aprilT 1925. g., pulksten
9 rīta, Rīgā, Marijas ielā J* 72,
pārdos otros torgos J. Drapče un
J. Brieža kustamo mantu, sastāvošu no
riktmašinas čuguna un vienas cap un
šlic mašinas čuguna un novērtētu par
Ls 1350,—.

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

Rīgā, 24. martā 1925. g.

25594 Tiesu izpild. J. G r i ņ i o s.

Rīgas apgabalt 8. iec. tiesae
izpildītājs

paziņo, ka 4. aprilī 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīga, Avotu ielā M 4Ž,
pārdos Vulfa Leikina kustamo manto,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 670.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 24. marlā 1925. g.
25595 Tiesu izpild. J. G i i n i o s.

Jelgavas apgabaltiesas Jēkab-
pils apriņķa tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. aprili 1925. g., pulksjen
11 diena, Sunākstes pagastā Mežgaliešu
dzirna/ās, Jēkabpils apriņķī, pārdos
Kārļa Šiliņa kustamo mantu , sastāvošu
no ķertas lokomobiles ar visja airmaturu,
l mi ta maļamā gaņģa ar akmeņiem un
1 maļamā gaņģa .Titanīk", navērtētus
par Ls 2800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, KS ari
īpskatīt pārdodams mantu, varēs pā>
lošanas diena uz vietas.

Jēkabpilī, 21. martā 1925. g.
25601 Tiesu izpild. Erastsons.

RļOdas izlaboiams.
.Valdības Vestnes"a_" šā gada 6. marta

52. numurā ievietotā Latgales zemes
grāmatu atjaunošanas komisijas sludi-
nājumā, Marijas Dmitrija meitas Pešu-
dovas lietā par «raksta atjaunošana
zemes gt amatu reģistri ieviesušās
sekošas kļūdas: I) Sludinājuma sākumi
nepareizliespiests uzvārds un ari izlaists
teksts, kādēļ vajaga stāvēt: ue Marijas
Dmitrija meitas Pešudovas lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no 6 de-
setīnu liela zemes gabala, atrodošos
Ludzas apriņķī, Cauru pagastā un 1.1 un
2) Sludinājuma 12. rindā pēc i^rdtam
,par to" izlaists vārds: .paziņojumu*.

pārdos vairāksolīšanā
Alfonsa Kūvalda kustamās mantas, sa-
stāvošas no: 1) viena naudas ska ja,
2) 3 ozola rakstam, galdiem, 3) I ozola
koka skapja, 4) 1 ozola koka trauku
bufetes, novēlētiem kopā par< Ls 975.04
piedzenot minēto sumu par labu Rīgas
un apkārtnes ēdi nu un dzērienu nz-
ņēmumu kalpotāju slimo kasei.

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

Rīgā, 23. martā 1925. g. M«Ķ21,86If)
25630 Priekšnieka pal. (paraksts).

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
nz likuma par biedrībām , savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
P?ziņo, ka ar viņas 1925. g. 18. f.bruafa
tonumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:Gal gauskas biškopības biedrīoa .Spiets* ,
ar valdes sēdekli Galgauskas pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
fgl°i___Sekretars Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
nni^M ™a par biedrībām, savienībām unpoli tiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 28. janvāra
iernumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:

uetaviesu-katoļu sieviešu ;>v. Zitas bie
urlt)a , ar valdes sēdekli Rīgā.

2S4RO Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
-^M Sekretārs Fr idrichsons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 2 marta 1925.|. lē-
mumu uz Kristapa Andža d. Gomze lūguma
un civ. proc. bk. 2083. un 2084. p. p.
uzaicina obligācijas turētāju, kura izdota
par 2000 rbļ. uz Kristapa _ Andža dēla
Gomze vardu un 3. jnnija 1899. g. no-
stiprināta uz Kristapam Andža d. Gomze
piederošas nekust. mantasKuldīgas pils.
ar krep. Ne 202, sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas

.Valdības Vēstnesī', ierasties tiesa, līdz-

ņemot minēto obligāciju.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minēta

termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījuma, paradu atzīs

par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 12. martā 1925. g. Ne 344-1 25

Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.
24754 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 5. marta 1925. g. lē-
mumu uz Dāvida Solomonoviča lūgumu
un civ. proc. lik. 2083un 2084. p.p.
uzaicina obligācijas turētāju, kufa izdota
par 3000 rbļ. uz Josifa, (Josseļa), Arona
d., Rappeporta vārda un 12. augusta
1906. g, ar žurn. Ns 4 4 nostiprināta uz
Chajai, Noteļa meitai, Hodes (Godes)
piederošas nekustamas mantas Liepāja
ar krep. Ns 2133, sešu mēnešu laika,
skaitot no Mudinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn." iesniegt tiesā _ minēto
obligāciju vai pa iņot par savam uz to
tiesībām. Pie kam tiek aizrādīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turēt ja neierašanas gadī-
jumā, obligācija tiks atzīta par nozau-
dētu un iznīcinātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt zemesgrāmatu nodaļa
izdot viņam obligācijas norakstu ar
oriģināldokumenta speķu un nozīmi.

Liepājā, 11. marta 1925. g. N?327/25

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
24540 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņāar savu 12. martā š. g. lēmumu
uz Liepājas biržas sabiedrības lūgumu
un 17. marla 1923. g. lik un civ. prot
lik. 2081. p. 3. pk. un 2087. p.p. uz-
aicina 1. no Liepājas biržas sabiedrības
izlaisto obligāciju: par 500 cara rbļ.
katra ar Ne 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 22,
33, 34, 39, 43, 48, 60, 62, 64, 69, .70
74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 85, 87, 88,
102, 109, 110, 116, 120, 121, 123, 124,
125,. 126, 127, 128, 133, 135, 138, 147,
148, 149, 150, 158, 179, 183, 184, 194,
196, 197, 198 un 200 turētājus un obli-
gāciju par 250 cara rbļ. katra ar NsNe1,
2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34,
38, 41, 42, 44, 49, 50, 51, 53, 55, 56,
57, 76, 80, 82, 90, 95, 99, 100, 105, 106,
108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118,
119, 120, 121, 122, 126, 127, 130, 133,
134, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 153, 155, 157, 160, 161, 163,
164, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183,
186, 187189, 190, 193, 184, 199 un
200, turetajuš-meneša laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,Vald.
Vestn.", ierasties tiesā, līd'.ņemot obli-
gācijas, saņemt tiesas depozītā par obli-
gācijām iemaksāto naudu ; 2. personas ,
kuru rokas atrodas no Liepājas biržas
sabiedrības izdotas obligācijas : par 500
cara rbļ. katra ar NeNe 6, 71, 72,96,98,
103, 117, 131, 134, 136, 139 un 187 un
par 500 cara rbļ. katra ar NsNe 11, 31,
35, 47, 72, 74, 79, 91, 101, 138,140,
154156, 159, 184 — sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstn ", iesniegt viņas
tiesai; pretējā gadījumā obligācijas atzīs
par iznicinātām ; 3. personu, kuras rokās
atrodas ķīlu raksts par 15000U rbļ. uz
uzrādītāja vārda, kurš' nostiprināts uz
Liepājas biržas komitejai .piederošiem
Liepājas imobiļiem ar Krep. Ns 54, 73,
1223, 1224 un 2257 — sešu _ mēnešu
laika iesniegt viņu tiesai; pretēja gadī-
jumā ķīlu rakstu atzīs par iznicinātu un
dzēsīs iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 21. martā i925. g, Ns489/21

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
25519 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rigas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz civ. pro:. lik. 146.. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925 g. 18. februāra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: .Slokas krāj-
aizdevu sabiedrība," ar valdes sēdekli
Slokā.

Nodaļas pārcirtis E g 1ī ts.
25458 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par iedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ai viņas 1925. g. 18 februāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Palīdzības oiedrība m.ršanas gadījumos
.Pabalsts", ar valdes sēdekli Rīgā.

No;'alas pārzinis E g 1 i t s.
25459 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 1/. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 18. februāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedriba:
.Rīgas _latviešu draudžu mācītāju sav-
starpējās pal dzības biedrība", ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
25460 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa

uz Likuma par biedrībām, savienībām

un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
18. febmaja lēmumu reģistrēta bez-

peļņas biedrība: .Ebreju jaunavu bie-
drība .Bat-Jehuda, " ar valdes sēdekli

Rīgā.
Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.

25457 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 21. janvaja
lēmumu pārreģistrēti . Jelgavas latviešu
studentu biedrības" biedru pilna sapulce
21. novembri 1924. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
25440 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. registtac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146j 71 . p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 18 februāra
lēmumu reģistrēta koopaati/a sabie-
drība zem nosaukuma: .Slokas krāj-
aizdevu sabiediība ,Latš," ar valdes
sēdekli Slokā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
25456 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa

z Likuma par biedrībām, savienībām

un politiskām organizācijām 17. p. pa-

mata paziņo, ka ar viņas 1925. g
18 februāra lēmumu reģistrēta bez-
oeirias b iedriba: .Vispārējo darbinieku

biedriba," ar valdes sēdekli Rīga.
Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.

25454 Sekretārs Fridrichsons
^

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
Liz Likuma par biedrībām, savienībām
Un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.

18 februaja lēmumu reģistrēta bez-

peļņas biedrība: ,M. Bekker sieviešu
vidusskolas abiturienču biedriba," ar
valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
25455 Sekretārs Fridrichsons.

RVgaTāpgabalt.reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 18. februafa
lēmumu p ārreģistrēti .Sērmūkšu izglī-

tības biedribas" biedru pilna sapulcē

20. janvārī 1924. g. pieņemtie grozītie
statūti. _

Nodaļas pārzinis E g 1i t s.
25453 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgasapgabalt.reģistrac. nodaļa
Dolit i^par bied[ībām, savienībām un
Darfn i m orgar> 'zacijām 17. p. pamata

lēm
ar vinas l925- g- 18 februārauramu reģistrēta bezpeļņas biedrība:'UKrnaņu lauksaimniecības biedriba",

valdes sēdek li Stukmaņu pagastā.

25464 N
c
cda las pārzinis Eglīts.

rr~—-__igķigtars Fridrichsons.

uz?^^#stratniodāja
poiitil?Par biedrībām, savienībām un
paziņo? organ'zacijām |7. p. pamata
lēmum!,

a ?.vi!?'925. g. 18. februaja

? Kristfo -Šlslrēta bezpeļņas biedrība ;
ar vali! Īpatnes drauga biedrība",vaides sēdekli Rīgā.

25465 q Ņlas Pārzinis E g 1 i t s.
~r——^!wetarļ_Fr i d r i c h s on s.

Liepājas apgabaltiesa,
12. martā 1925. g. uz Emīlijas Matīsa
m. A b i k lūgumu un 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p.p. nolēma:

1) parādu 1038 rbļ. pēc 17. oktobri
1911. g. nostiprināta Kijevas apgabal-
tiesas lēmuma no 9. augusta
1911. g. par Kivas Zakošanskas prasības
nodrošināšanu uz Emilijas Abik un Ma-
tildei Smilģis piederošas nekustamas
.Vecvager Ne 62' māju ar krep. Ne 3293,
— atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ai
visām procentēm;

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

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

Liepājā, 18.martā 1925. g. Ne 810 23
Priekšsēd. b V. B i e ne n š t a ms.

25194 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
12. martā 1925. gadā uz Jāņa un Linas
H e n k e lūgumu un pamatojoties uz
18. marta 1920 gada likumu un
civ. proc. lik. 2081—2086. p.p. no-
lēma:

1) parādu 1500 rbļ. pec obligaciļas,
izdotas U4 Miķeļa Sīmaņa d. Skābe
vārdu un 26. jūnijā 1913. g, ar žurn.
Ns 911 nostiprinātas uz laulātiem
Jānim un Līnai Henke pieder,
nekustamas mantas Liepājā ar krep.
Ka 3393 atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzēja m _ pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā_ minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozita līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

LiepājāL 18. martā 1925. g. Ns 980/24
Priekšsēdētāja b. V. Bi e nens t am s.

25196 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
12. martā 1925. g. uz Trines Būmeistei
lūgumu un pamatojoties uz 18. marta
1920. gada likumu un civ. proc.
lik. 2081.—2086. p.p. nolem a:-

1) paradu _ 13.iO rbļ. pec obligācijas
uz barona Kārļa fon Firksa vārdu un
22._ maijā 188;'._ g. ar Ns 7278 nostip-
rinātas uz laulātiem Jānim un Trīnei
Būmeisteriem piederošas nekustamas
mantas Zušu un Gaiļu mājām ar krep.
Ne 1157, II. reģ. — _ atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējampieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozita līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

LiepājāL 18._martā 1925. g. Ns 968 24
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.

25191 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
5. martā š. g. uz Jaņ.i Jāņa d. Kārkliņa
lūgumu un_ civ. proc. lik. 2081.—2086.
p. p. nolēma:

1) parādu 990 rbļ. pēc obligācijas,
izd. uz Andža Jāņa d. Pente vārdu un
21. maija 1914. g, ar žurn. Ns 818 no-
stiprinātas uz Jānim Jāņa d. Kārkliņam
pied. nek. mantas Tadaiķu .Smudu Ns 59"
māju ar krep. Ns2123, II. reģ. atzīt par pil-
nīgi samaks. līdz ar visām procentēm un
pašu obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minēto parādu izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 11. martā 1925. g. Ns 778 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24539 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 2. marta 1925. g. lē-
mumu, uz Ābrama Š č e r b i n a
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un 18. marta 1920. g. likuma
pamata, uzaicina obligācijas turētāju,
kufa izdota par 5000 rbļ. uz Markusa
Heimaņa d. Hercberga vaidu un 5. sept.
1912. g. ar žurn. Ns 1410 nostiprināta
uz Ābrama Jāņa d

^
Šč rbinam pieder,

nekust, mantas Liepājā ar krep Ns 214,
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdib. Vēstnesi",
ierasties tiesā, līdzņemot minēto obligāciju
dēļ iemaksāto Ls 66,68, t. i. parādu ar
procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadijumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķifot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 10. martā. Ns 300/25

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
24542 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 9. marta 1925. g. lē-
mumu uz Dāvida Jāņa d. P ī 1ī t a lūg.,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p.p. un 18. marta 1920. g. likuma
pamata, uzaicina obligāciju turētāju, kūjas
izd.: 1) par 1190 rbļ. uz Emilijas Ivana
Kaspara m. Reishof, dzim. Demme vārdu
un 2) par 2000 rbļ. uz Krišjāņa Jāņa d.
Lankovska vardu un 1) 31. maijā
1900. g. ar žurn. Ns 528 un 2) 19_martā
1914. g. ar žurn. Ne 328 nostiprināta uz
Dāvidam Jāņa d. Pilitam piederošas ne-
kustamas mantas Liepājā ar kre-
posta Ns 3135, — viena mēneša
laikā, skaitot no sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.", iejasties tiesā līdzņemot
min. obligac, dēļ iemaksāto Ls 60,—,
t. i. parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 12.martā 1925 g. Nš 3671/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24751 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 9. marta 1925. gada
lēmumu, uz Friča Friča d. Kaspara
lūgumu un civ. proc. lik. 2083. un
2084. p.p. un 18. marta 1920. g. likuma
pamata uzaicina obligāciju turētāju,
kuras izdotas: 1) par 444 rbļ. pirmvēr-
tības lielumā uz bar. Augustes fon
Fitinghof-Šee' , dzim. Deršau vārdu, kāda
obligācija tagad skaitās 244 rbļ. atlik.
un2) par 2056 rbļ. pirmvērtības lielu-
mā uz tās pašas baronietes Augustes
fon Fitinghof-Seel vārdu, kāda obligācija
tagad skaitās 1255 r. atlikumā un
23 jūnijā 1875. g. ar Ns 5599 un
5600 rbļ. nostiprinātas uz Fricim Friča
d. Kasparam pieder, nekust, mantas
Aizputes apriņķa, Meldzeres, .Škerveļu"
māju,, II reģistra, krep. Ne 697, —
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī",
ieiasties tiesā, līdzņemot minētās obli-
gāciju, dēļ iemaksāto Ls 26,—, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaks., piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 12 martā 1925. g Ns3741 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24755 Sekretārs A. Kasperovičs.

[utu teflfižu flmUnBīMt j

Šūsltošie noteikumi
par izkārtnēm

Daugavpilī. 1
Pieņemti Daugavpils pilsētas da-
tnes 1925. gada 12. janvaja sēdē
un apstiprināti ar iekšlietu mini-
strijas pašvaldības departamenta
1925. gada 16. marta rakstu

Ns 102088.
§ 1. Noliegts ierīkot izkārtnes «€

mājām un sētām karājoties un tās per-
pendikulāri piestiprināt pie sienām ar
dzelzs un citāda veida priekšmetiem un
(kronšteiniem) konzolēm.

§ 2. Visas izkārtnes, ari, kas aia-
tāda uz rūpniecības uzņēmumiem, kā :
cimdi, kliņģeri u. t. t., jāpiestiprina pa-
matīgi pie sienas paralēli ar pēdējo un
tikai neiespējamības gadījumos, var būt
atstāti no sienas, bet ne attālāk par
trijiem centimetriem.

§ 3. Izkārtnes jāpiestiprina tā, lai
neaptumšotu mājām logus un lai ne-
traucētu ieeju mājās, ne ari eju ietnēm
un ielām.

§ 4, Izkārtnes, kūjas ierīko uz dur-
vīm un logu slēģiem, jāpiestiptina tā,
lai visu dienu paliktu pilnīgi Heaizka-
jamas, izkārtņu malām jābūt labi noa-
paļotām, lai gafamejot nemaitātu ap-
ģērbus.

§ 5. Par šo saistošo noteikumu ne-
izpildīšanu vainīgie saucami pie atbildī-
bas uz sodu likuma pamata.

§ 6. Šie saistošie noteikumi stājās
spēkā 14 dienu laikā pēc vļnu publicē-
šanas .Valdības Vēstnesī*.

25064 1 PilsStas valde.

Rigas policijas III. iec. prieksn.
paziņo, ka 31. martā 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Brīvibas ielā Nš 25



[ Dažādi sludinā jumi.
Kļūdas Izlabojums,

.Valdības Vēstneša" š. g 17 m ,61. numurā ievietotā Rīgas zivju izmar„tosanas akciju sabiedr. valdes slud nāiunrpar nozaudētam pag. apliecībām m?pareizi iespiesti apliecību numuri- 2g^tf Sgab
^j;

Jelgavas apr. priekšnieka palīgs I ?izsludina par nederīgu nozaudēto Lat 'J,'pasi Ns 744, izdotu no Zaļenieku'3
valdes 10. jūnijā 1920. g. u" W .
Jāzepa m. Steinberg vārdu.

jffiffi
Sakpag. valde izsludina narT^T

nozaudēto zirga pasi Ne 604, izdot,,sīs_ pag. valdes 1924. g. 26 februārī
Mārtiņa Jāņa d. Jansona vardu 25|Qo

Baltijas
islošiis līdzekļu akciju

sabiedrības vai
ar šo uzaicina

alzcionaru kungus

ii liii wi(i
25. aprilī 1925. g.,

pulksten 5 pēcpusdienā, sabiedrības
telpās, Rīgā, Šķūņu ielā Ne 23/31.

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats un uz viņu attieco-

šies jautājumi.
2) Skaidrās peļņas sadalīšana.
3) Vēlēšanas.
4) Akcionāru jautājumi un priekšlikumi.
5) Dažādi

Akcionāriem, kuri vēlas piedalīti's sa-
pulce, jāpieteic valdei savas akcijas ne
vēlāk, ka 7 dienas pirms sapulces
termiņa. 25583 Valde.

VKĒBM wbmBi

ūtrupe.
1925. g. 30. maitā, pulksten 12 dienā,

pie Ļaudonas pagasta nama, pārdos

publiskā vairāksolīšanā
Ļaudonas pagasta, Vilciņu māju pilsonim
Pēteram Tiltiņam aprakstītas sekošas
mantas:

vienu govi,
novērtētu par Ls 64.—, dēļ ārstēšanas
zdevumu piedzīšanas.

Mantas būs apstatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 21. martā 1925. g. Ne 2072
Madonas policijas iecirkņa

25602 priekšnieks (paraksts).

:

Jēkabpils apriņķa valsts zemju
inspekcijas kanclejā,

Jēkabpilī, Pasta ielā Ne 64,17. aprilī š.g,
pulksten 10 no rīta,

iiis zijas tiesības
sekošos valsts ūdeņos:

1) Daugavā: Vigan es muižas robežās un
2) , Alstiķes

Ezeros:
3) Erberģes pag. a) Baltezerā, b) Mem-

ezerā un c) Linezerā,
4) Daudzevas pag. a) Lielajā Akacī un

Mazajā Akacī,
5) Varenbrokas pag., Ceplīt ezerā un
6) Sēlpils pag., Baltiņezerā.

Vairāksolīšanā ieintresētas peisonas
savus piesolījumus var iesniegt līdz
augšā noteiktam laikam rakstiski, slēgtžs
apLksnēs, apliekot tos ar attiecīgu zī-
mognodokli un pievienojot pusi no pie-
solītās sumas ka drošības naudu, vai
ari piedalīties klāt mutiskā vairāksolīšanā.

Valsts zemju inspektors (paraksts).
25fš0{j Daibvedis (paraksts'

Bauskas apriņķa priekšnieka paligs
I iecirknī izsludina par nederīgu no-
zaudēto karaklausības apliecību Xs2518,
izdotu no Jelgavas-Bauskas kafa apriņķa
priekšnieka 1921. g. 14. februārī uz
Oederta Ģederta d. Stūre vārdu. 25088

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kajaklausības
?mliecību ar J* 1529, izdotu 26. febr.
1922. g. no 7. Siguldas kājn. pulka k-ra
uz Augusta Jāņa d. S i m s o n a v. 25590

Rīgas ķimiskās fabrikas akc.sab.
„GloveV likvidācijas komUij»,
p-matojoties uz sabiedrības s'atutu§§<*'
un 68., _ar šo dara zināmu atklātībai , ka

sas'ianā ar vispārējas akcionāru sapulce .
1925. g. 4. februāra lēmumu, iesākta ļ

ata laidi. RīgaiIii
Mias,".iiliii*
kamdēļ likvidācijas komisija ar šo uz-

aicina visus sabiedrības kreditorus ,
mantas turētājus un personas , ku(
pret minēto sabiedrību būtu kaut Kao»

prasības, iesniegt attiecīgos pietelKura

likvidācijas komisijai, R'ga '. ' i/ 0
ielā Ne 9, firmas P. Bomholdt un *
telpās uz akc. sab. .Glover; lļ*v'?ĒCS
komisijas vārda sešu mēnešu!p.jL
šī sl dinājuma iespiešanas .va°
Vēstnesī". Pēc minētā termiņa note

šanas visas terminā nepieteikias tie

un prasības tiks atstātas bez icveu

25584 Likvidācijas komis^

Laivjū-lloiilBkB9 o!ec!BaiiWiB if5
(The Latvian-English Steamship Co.

valde sasauc

iāitiiu attin ivļļ, <
16. apriii 1925. g., pulksten 7

^Rīgā, Basteja bulv. J* H. ar "
dienas kartību:

1) Vēlēšanas.
2) Valdes ziņojums. Val(u »
3) Dažādi jautājumi. 25hf£__ ^--" g

Nacionālais teatrs- i

Ceturtdien, 26. martā, pulksten
^,1t&um'. lati;

Atlikums Millera vidjsskolai V
^ ^

P.ektdien, 27. maitā, pulksten 7
£

,Jforneiiju *<**»*

J.

Šoseju un zemesceļu valdē
6. aprilī š.g., pulksten 11 dienā,

noturēs sekošas sacensības:
1) galīga rakstiska un mutiska sacensība par Rundāles-Adžunu ceļa jaunbūvi;

drošības nauda Ls 2500— un «i,„^„i «*,,.„ pr„
2) rakstiska sacensība par koncesijas izsniegšanu automobiļu satiksmei starp Kigu

un Baldoni; drošības nauda Ls 1C00 —

Tuvākas ziņas, Oogoļa ielā Ns 3, jsV40^jkdieriasjio pulkst. 10—RJ5581

Apriņķa ceļu inženiers Daugavpilī
savā kanclejā, Šosejas ielā Ne 104, 3. aprilī š. g., pulksten 10 no rīta, izdos

rakstiska un muti anflU lipilii
koka tilta, pār Dubnas upi uz Vorkovas-Kolupes ceļa, pie Vorkovas muižas

kapitāla remonta darbus; drošības nauda Ls 50D.— ^MU
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kanclejā, ikdienas no pulkst. 9—15.

Valstspapiru spiestuvei
vajadzīgi:

Arabijas gumiju, kristālos jooo kgCinkplšksnes, pulierētas, 13/4 mm biezumā, klišejām ' . 500 gab.Beņcinn, ar specifisko svaru - 0,7 . . . 3 mucasPetroleju 3Veļas zoda ' . '. i I'. '
. '. '.. '. '. I \ 100 kg.

Lupatas, lina un kokvilnas 2000
Slāpekļa skābi 40° Be . . '. '. ' . '. ''' 500 "
Linu auklas, šķetinātas, 4/šn. uz mārciņu . ' .

"'"
100' Angļu alvu 25 "

Piedāvājumus līdz ar paraugiem iesniegt līdz 6. aprīlim 1925. g.,valstspapiru spiestuves kanclejā, Lielā Maskavas ielā Ns 11. 25585

Rīgas sērkociņu skaliņu un koku
apstrādfisanas akciju iableilfflīD

uzaicina god.akciju īpašniekus ierasties uz

oeneralsapulcl
5 aprilī T925. g., pulksten 11 priekš-

pusdiena, Rīgā, Brī.ības bu'.varā Ms 1
Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojumi.
2) Otda noslēguma apstiprināšana un

peļņas izdalīšana.
3) Valdes locekļu vēlēšanas.
4) Firmas nosaukuma mainīšana un
5) Djžādi jautājumi

25579 Valde_

Mežu departaments
paziņo, ka no 1925. g. 30. marta izsoles noņem-
tas sekošas izsoles vienības:

Kārķu virsmežniecības izsoles vienības Ne Ne 2, 11 un 12.
P°Pf. . „ NsNe 16, 17, 24. 25, 39 un 40.
Beņķavas , , , NsJVs 6, 7 un 8.
Kuldīgas ... . NsNe 6, 10, 12, 25, 41, 43-un44 .
Ventspils , . , NeNe 4.
Ugāles , . , NeNe 5.
Alšvangas , , , NsNe 5—9, 14 un 16.
Gulbenes „ , t jfrJ* 13 un 14.
Bez tam departaments paziņo, ka 30. marta izsolē pārdodamām Ainažu

virsmežniecības izsoles vienībām NeNe 12 un 18 — operācijas termiņš 1925. g.
1. maijs ua Kalsnavas virsmežniecības iziotes vienbīm NeNs2 un 3 — 1927. g.
* ma 'i s- 25632 JlTeŽM depactamenfe.

Ropažu vlrsmežneielba

pārdos mutiskā izsolē
1925. g. _27. aprilf, pulksten 12, II. (Inčukf Ina) iecirkņa mežniecības telpas, atod.
vasarnīca .Marija" (pie Inčukalna stacijas) saimnieciskā kaltā sagatavotus un pie
Inčukalna stacijas izvestus berza, apses un melnalkšņa

klu&is 258 gabalus,
saturošus 1021,80 kub. pēd, novērtētus par Ls 570. _

Pie iz oles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-
šības naudas no novērtētas sumas. kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10 °/o no
pilnas nosolītas sumas. Tuvākas ziņas pie II. (Inčukalna) iec. mežziņa un virs-
mežniecības kanclejā (Enzeliņu muižā, 6 klm. no Stoķu stacijas).
25609 Ropažu virsmežniecība.

Varakļānu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

4 aprīli 1925. g., Varakļānu virsmežniecīb', Atspuka, agrākas virsmežniecībā
izsoles nepardotāsv lēnības II iec. mežniecības — Robežnicas novadā, pavisam
6 vienības, vērtībā no Ls 34— līdz Ls 13 .— Izsole sāksies pulksten 12 dienā.

P.e izsolespielaidīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības
naudasno novēitētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas
nosolītās sumas.

Virsmežniecība p'tur sev tiesības r.oņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā. Atspukā, un pie
iecirkņa mežziņa, Sosrovkā. 25610 Varakļānu vlismežniecba.

Galvenā artilērijas noliktavā,
Meža parkā, Kokneses prospektā Ns 4, 16. aprilī š. g.. pulksten 10 no rīta,

pārdos atklāts Mksoians
pret tūlītēju samaksu lielāku vairjmu

armijai nevajadzīgu mantu,
kā vienu automobili, automobiļu daļas piederumus, inventāru, materiālu un 1.1.

PārdodamĒs mantas apskatāmas pārdošanas 'vietā 7., 8. un 15. aprilī š g.,
no pulksten 10—12 dienā. 25560

Mantas sadalītas pārdošanai vairi kās grupās un novērt, kopā par Ls 3538.—
Galv. artil. nolikt, pr. pal. saimn. nozarē, virsi, (paraksts).

24. martā 1925. g. Virsdarbv.-grāmatv., k. ier. (paraksts).

Rēzeknes apriņķa pašvaldības likvidācijas valde
izsludina maksātāju zināšanai, ka pašvaldības deparlamen's, saziņā ar finansu
ministriju 1925. gadā atļauj apriņķa pašvaldības likvidācijas valdei ņemt

noautu no ēdiena un dzērienu veikaliem
sekošos apmēros:

1) I. šķiras traktieriem ar numuietam istabām līdz Ls 500
II. , , . . . . ' 350
III. , , , . . 300

2) Vīnu tirgotavām dzērienu promnešanai līdz 240
fc) Dzelzsceļu bufetēm līdz ._ ' 200
4) 'zrīkojumu un tirgus bufetēm līdz . „ 30 dienā
5) Biedrību un klubu pastāvīgām bufetēm līdz .. _... , 40
6) Ēdienu un dzērienu veikaliem bez reibinošiem_ dzērieniem līdz , 60
7) Viesnīcām un naktsmājām bez reibinošiem dzērieniem līdz . , 30
8) Mebeiētām_ istabām līdi ... _ ..: 20
9) Iebraucamām vietām ar naktsmājām līdz , 20

10) Alus tirgotavām līdz 60
25fi0fi Valde

Karo būvniecības pārvaldes Liepājas grupa
Liepājas ka$a ojtā, Lāčplēša ielā K» 24 — III. grupa, 3. aprilī 1925. g., pīkst. 10,

vairāksolīšanā iznomās
zvejas tiesības Liepājas kara ostas kanalī.

Izsole būs mutiska un rakstiska, pie kam uz izsoH tiks pielaistas vienīgi
tās personas, kūjas uzrādīs attiecīgas apliecības no Liepājas pi'setas komendanta.
— Ar zīmognodokli apmaksāti lūgumi dēļ pielaišan-s mutiskā izsolē iesniedzami
kara būvniecības pārvaldes Liepājasgrupas kanclejā jeb izsoles komisijai pirms
izsoles atklāšanas. Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnēs, nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, ar uzrakstu: ,Uz Liepājas kara ostas kanaļa zvejas tiesību izsoli
1925. g. 3. aprilī* iesniedzami turpat līdz 1925. g. 3. aprilim, pulksten 10. Pie
piedalīšanas izsolē jāiemaksā Ls 20 drošības nauda.

Ai izsoles noteikumiem var iepazīties kara būvniecības pārvaldes liepājas
grupas kan;leia katru dienu no pulksten 9 līdz 15 2 25608

Šoseju un zemesceļu valde
7. aprīlī 1925. g., pulksten 11, tiks no'.urētas sekošas

rakstiskas sacensības:
1) 35000 klgr. Avenarius karbolineuma iegādāšanai; drošības jiauda Ls 1000 un
2) šosejas ruļļu, ruļļu vagonu, akmeņu drupi.iataju, citu mašinu un daiba rīku

piegādāšanai; diošības rauda Ls 1000.
Tuvākas ziņas Gogoļa ielā Ne 3, ist. 403, ikd. no pulkst. 10—14. 25631

Iespiests Valsts tipograiija.

Sludinājums
Daugavpils pilsētas valde

ar šo dara ieinteresētam personām un
uzņēmumiem zināmu, ka no viņas tiek

izsludināta

rakstiska sacensība
uz

240 tonnu antracīta
piegādāšanu,

pie kam antracītam jābūt augstākā
labuma ar sildekļa spējamību ne zemāk,

kā 7600 kaloriju.
Piegādāšanas termiņš viens gads

skaitot no līguma parakstīšanas dienas.
Antracīta piegādāšana nolikta partijas

ne vairāk, kā 50 tonnu un ne nrzāk, ka
15 tennu.

Ai noteikumiem var iepazīties pilsētas
ūdensvada kantorī (Datgavpilī, Šosejas
ielā Ne 33) no pulksten 9 līdz 14, iz-
ņemot svētku dienas. Uz pieprasījumu
noteikumi var tikt izsūtīti pa pastu.

Personām un uzņēmumiem, kuji vēlas
ņemt dalību sacens bā, jāiesniedz vai
jāiesūta pilsētas valdes uzņēmumu no-
daļā līdz 15. aprilim 1925. g. slēgtās
aploksnēs priekšlikumi ar uzrakstu: ,Uz
15. aprīļa 1925

^
g. sacensību" un reizē

ar to jāiemaksā valdes kase 500 latu
drošības naudas. Pēc sacensības iz-
beigšanas personai vai uzņēmumam,
kūjai par labu tiks apstiprināta ant acīta
piegādāšana, jāpapildina drošības nauda
līdz 3000 latiem. 1

25559 Pilsētas valde.

Paziņojums.
Ainažu rajona robežpo-

licijas kontroliers
ar šo dara zināmu, ka sākot no Salac-
grīvas līdz Duntes pag., ,Mēsle" mājām,

no lirai izskaloti sekosi priiUnsfl
1) Zvejas laivas 3 gab., vieflai uzraksts

,V. A. G. r. Ne 67" — pārējās divas
bez uzraksta.

2) Propsi (stenceles) — lji kub. ašs,
maika »E. K." tnJ. a. K.*

Minēto priekšmetu īpašnieki tiek uz-
aicināti pieteikties pie Robežpolicijas
kontroliera — Ainažos, viena (1) gada
laikā, skaitot no sludināšanas dienas
«Valdības Vēstnesī". Pretējā gadījumā
tiks minētie priekšmeti pārdoti vairāk-
solīšanā. Par ko torgs tiks izsludināts
atsevišķi.

Ainažos, 23. martā 1925. g. Ne 300
Ainažu rajona robežpolicijas

25607 kontroliers (paraksts).

litu ii lielo kali
iiikiD baiei.
1925. gada 8. burtnīca

«nākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgrieža?

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar piesūtīšanu . , 0,28

Saturs:
33) Likums par kurināmā materiāla iz

sniegšanu kara invalidiem, kafā
cietušo^ un kafa klausībā iesaukto
ģimenēm.

34) Likums par jaunbūvējamo dzelzsceļu
priekšdarbiem un par koncesijām
jauniem dzelzsceļiem.

35) Likums par mājlopu eksportu.
36) Papildinājums likumā par īpašuma

tiesībām uz piešķirtam šņoju zemēm.
37) Likums par Krievu-Baltijas vagonu

fabrikas akciju sabiedrības, Kazimira
Skultecka, Jāņa Johana Birna un
GrietasRoman nekustamas mantas
atsavināšanu valsts vajadzībām.

38) Likums par Aizputes pilsētas ad-
ministratīvam robežām.

39) Papildinājums likumā par cietušo
karavīru un viņu ģimenes locekļu
penzijām.

40) Likums par algotiem darbiniekiem
un viņu ģimenes _ locekļiem agrāk
piešķirtam penzijām un atlīdzību
sakropļojumu un profesionālu slimību
gadījumos.

41) Likums par opija un citu narkotisku
vielu ievešanu, izvešanu un tirgo-
šanos ar tām.

42) Likums par iznīcināto ierakstu at-
jaunošanu Latgales notariālā arehiva
zemes grāmatu reģistros.

43) Pārgrozījums likumā par pagastu
pašvaldību.

44) Likums par nakts darbu noliegšanu
maiznīcās.

45) Likums par izvedpremiju uz cukur-
bietēm.

46) Likums par _ izgudrojumu, modeļu
fabrikas zīmējumu un preču nozīmju
aizsardzību izstādēs.

47) Papildinājumi un pārgrozījumi no-
teikumos par neatmaksājamiem
valsts pabalstiem lauksaimniecības
veicināšanai.

Dzelzsceļa II. cēla iecirkņa priekšnieki
izsludina uz 15. aprili 1925. g.,
pulksten 10, Ropažu stacijā,

Jauktus torgus
ar pēctorgiem

18. aprilī 1925, g., puUsten 10, kufos

pārdos valrlksolKonā
noplēšanai,atrodošos uz
Ropažu-Endzeliņu līnijas

koku tiltus:
1) 13kil.no Ropažiem, pie Reipu mājām,
ar apm. 16 kub. mtr. malkas, 2) 10 kil.
no Ropažiem, pie Dunču mājām, ar

apm. 12 kub. mtr malkas.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā I0/o no

piedāvātās sumas, kufa pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas

Tuvākās ziņas iecirkņa kantorī, Krūzes-
muižas stacijā, katru darbdienu no
pulksten. 10 līdz 15. 25582

Sausu malku
ap 21 kb. asis un
250 zaļus apses bļuķus

pārdos uairuksoHsana
Kārsavas stacija 30. marta š. g,
pulksten 10 rītā, Latgales lauksaimn.
vidusskolā 25604.

Rīgas 6. policijas iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto atvaļi-
nājuma apliecību Ne 17674, izdotu no
Rigas kāja apriņķa priekšnieka 1924. g.
23. aprilī uz Jāņa Jāņa d. Vikmaņa v.

25247
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