
Likums par zemes ceļiem.
I. nodaļa.

Vispārējie noteikumi.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

1. Šis likums attiecas uz visiem vis-
pārējā lietolanā esošiem (publiskiem)
zemes ceļiem, viņu piederumiem un ierī-
kojumiem.

2, Publiskie ceļi ir tādi, kuri vaja-
dzīgi vispārējai lietošanai un par tādiem
atziti no vietējām pašvaldībām un attie-
cīgām valdības iestādēm un kurus nevai
noliegt lietot uz privātīpašuma tiesību
pamata.
Piezīme. Šaurākai vajadzībai ierī-

kotie ceļi, kā dzirnavu, baznīcas,
skolas un mežu ceļi, vai noteiktam
satiksmes veidam piemēroti ceļi, kā
automobiļu, velosipēdu, kājnieku un
ziemas ceļi, nezaudē ar to publiskā
ceļa nozīmi.

3. Ceļa piederumi un ierīkojumi ir:
a) teļu aizsargājoši, kā: grāvji,uzbērumi
un ierakumu nogāzes, iežogojumi, sniega
sētas, nobraucamie tilti, caurtekas, aiz-
sargu stabi, akmeņi, margas; b) ceļu
apzīmējoši, kā : kilometru un piketu stabi,
ceļa rādītāji, plakāti, ziemas ceļa apzīmē-
jumi ; c) satiksmi nodrošinoši, kā: tilti,
slūžas, celtuves, apgaismošanas ierīko-
jami, ūdens-, gāzes un elektrības vadi;
d) ceļu greznojoši — ceļa apstādījumi;
e) ceļa labošanai un uzturēšanai nepie-
ciešami, kā: ēkas, hidranti, sarga mājas,
ceļa rezerves joslas, laukumi, darba riku
un piederumu noliktavas un tml.

Piezīme. Par ceļa piederumu skaitās
ari gaisa tilpums virs ceļa.

4. Visi publiskie ceļi iezīmējami
saimniecību zemes plānos.

5. Katram ir tiesība lietot ceļu katrā
laikā, ievērojot noteikumus par ceļu lie-
tošanu (10. pants).

6. Publiskā ceļa lietošanu ierobežot
resp. noliegt var vienīgi Satiksmes mi-
nistrija, pagasta valde vai policija ga-
dījumos : a) kad apdraudēta satiksmes
drošība, b) pa remonta vai pārbūves
laiku, c) epidēmijas gadījumos.
Piezīme. Pilsētu un miestu admi-

nistratīvās robežās ceļu vai ielu lie-
tošanu ierobežot resp. noliegt var
policija un pilsētu resp. miestu valdes.

II. nodaļa.
Ceļu šķiras.

? Publiskie ceļi iedalās sekošās šķirās:
I- šķiras ceļi: valsts ceļi, kurus uztur

Satiksmes ministrija ar valsts lī-
dzekļiem ;

"šķiras ceļi: grantēti ceļi, kurus
uztur bezmaksas klaušu kārtā un
ar valsts palīdzību;

'?« šķiras ceļi: vienkāršie zemes ceļi,
pa kuriem uztur satiksmi ar vai-
rākām saimniecībām vai kuri sa
vieno divus augstākās šķiras ceļus
un kurus uztur bezmaksas klaušu

iv kārtā;
,v- šķiras ceļi: vienkāršie zemes ceļi,

kuri nobeidzas vienā saimniecībā
*»n kurus uztur attiecīgo saimnie-
cību īpašnieki.

.; v Ceļu sadalīšanu šķirās un to pār-
**ait«»ūu no vienas šķiras ohā, kā ari
Pastāvošo ceļu virziena grozīšanu izlemj

Satiksmes ministrija, saziņā ar Iekšlietu
ministriju un vietējās pašvaldības at-
sauksmi.

III. nodaļa

Ceļu pārvaldība.
9. Satiksmes ministrijas šoseju un

zemes ceļu valde pārzin un pārrauga
visu šķiru (7. p.) ceļu, ceļu tiltu, celtuvju
un ceļu citu ierīkojumu un piederumu
izbūvi, labošanu un uzturēšanu.

10 Instrukcijas par ceļu un to ierī-
kojumu un piederumu izbūves un labo-
šanas veidiem, apmēriem, termiņiem
u. c, kā ari par ceļu lietošanu un sa-
tiksmes kārtību izdod satiksmes ministrs.

Piezīme. Instrukciju par II., III un
IV. šķiras ceļu uzturēšanu satiksmes
ministrs izdod saziņā ar iekšlietu
ministri.

11. Zemes ceļus un to tiltus pilsētu
un miestu administratīvās robežās pārzin
un uztur attiecīgas pašvaldības ar saviem
līdzekļiem. '

Piezīme. 11. pants attiecināms ari
uz tiem ceļiem, kurus pilsētai resp.
miestam paplašinoties ieskaita to
administrativās robežās.

12. Atsevišķos gadījumos Satiksmes
ministrija var paturēt savā pārziņā un
uzturēšanā ari pilsētu resp. miestu ro-
bežās ietilpstošus ceļa gabalus un tiltus.

13. Pagastu pašvaldībām piekrīt rū-
pēties, lai rīkojumi par II., III. un
IV. šķiras ceļu labošanu tiktu izziņoti
ceļu labotājiem noliktā kārtā un laikā,
pārbaudīt rīkojuma pildtšsriu un par ceļu
labošanas pienākumu nekārtīgu pildīšanu
ziņot šoseju un zemes ceļu valdei.

14. Ziemas pagaidu ceļus ierāda un
pārzin vietējās pašvaldības, saziņā ar
policiju.

Piezīme. Ziemas ceļus pa kuģo-
šanai derīgām upēm pārzin iestāde,
kuras pārraudzībā atrodas upes kā
ūdens ceļi.

15 Pilsētu, miestu un lauku paš-
valdību izstrādātus tiltu būvju projektus,
kā ari zituacijas plānus un projektus
būvēm šoseju rezerves joslā pārbauda
un apstiprina šoseju un zemes ceļu valde.

IV. nodaļa.

Ceļu izbūve, labošana
un uzturēšana.

16. Satiksmes ministrijai piekrīt:
a) būvēt jaunus I. un II. šķiras ceļus;
b) labot un uzturēt visus I. šķiras

ceļus, to piederumus un ierīko-
jumus, kā ari izbūvēt, labot un uz-
turēt tos tiltus uz II šķiras ceļiem,
kuru gājums ir 15metri un vairāk.

Piezīme. Koka tiltu gājums
mērojams pa tilta grīdu, ak-
mens tiltu — starp krastu
balstu spārnu galiem, ceļa ass
virzienā;

c) būvēt un pārbūvēt uz II. šķiras
ceļiem tiltus, kuru gājums ir
10 metri un vairāk;

d) pārbūvēt un izlabot uz II. šķiras
ceļiem sevišķi sliktus un gjūti iz-
labojamus ceļa gabalus, kurtaspec

.Satiksmes ministrijas atzinuma sai-
stīts ar sevišķu technisku prasību
ievērošanu vai ievērojama darba
spēka izlietošanu;

e) atsevišķos gadījumos buvet lielākas
celtuves, kur pēc Satiksmes mini-
strijas atzinuma apstākļi to prasa;

i) pārņemt saziņā ar Iekšlietu un
Kāja ministriju ikgadus valsts uz-
turamo ceļa skaitā ne mazāk ka
100 kilometru H. šķiras ceļu, kuji
labojami vietējam pašvaldībām uz
valsts rēķina.

17. Jaunbūvētās šosejas pieskaitāmas
pie I. šķiras ceļiem, bet jaunbuvētus vai
vienreizīgi izlabotus II. šķiras ceļus pec

izbūves resp. izlabošanas turpmāk uztur
un labo parastā kārtā.

Piezīme. Sevišķi sliktus un gjūti
labojamus ceļa gabalus Satiksmes
ministrija var pārņemt valsts uztu-
rēšanā.

18. Atsevišķos gadījumos, kur pēc
Satiksmes ministrijas atzinuma vietējie
vai techniskie apstākļi to prasa, Satiksmes
ministrija uz II, šķiras ceļiem var būvēt
un pārbūvēt ari tiltus, īsākus par 10
metriem.

19. Satiksmes ministrija, kur pēc
viņas atzinuma apstākļi to prasa, var
būvēt un pārbūvēt ari uz III šķiras ceļiem
tiltus, kūju gājums ir 10 metru un
vairāk.

20 Par pārbūvi uzskatāmi sekosi tiltu
izlabojumi:

a) visas tilta virsbūves atjaunošana;
b) virsbūves atjaunošana, saistīta ar

dažu tilta siju atjaunošanu;
c) filta balstu vai to atsevišķu daļu

atjaunošana;
d) visas tilta virsējās grīdas vai abu

grīdu atjaunošana;
e) tilta izlabošana, saistīta ar pastāvo-

šās konstrukcijas pārgrozīšanu.
21. Iepriekšējos (16., 17., 18. un 19.)

paptos minētās ceļu un tiltu būves, pār-
būves, labošanu un uzturēšanu šoseju
un zemes ceļu valde izdara ar valsts
līdzekļiem.

22 II. šķiras ceļus, ciktāl tos nav
pārņēmusi uzturēšanai valsts, kā ari
III. šķiras ceļus, labo un uztur bezmak-
sas klaušu kārtā lauku nekustamas man-
tas īpašnieki un likumā par nodokli no
lauku nekustamas mantas tādiem pie-
līdzināti šādas mantas valdītāji un
lietotāji.

Piezīme. 1. Uz 5 gadiem atsvabi-
nāmas no ceļu klaušām jaunsaim-
niecības, kūjas nodibinātas tikai uz
nekultivētām zemēm, skaitot no
saimniecību piešķiršanas dienas.

Piezīme. 2. Uz 3 gadiem, skaitot
no saimniecību piešķkšanu dienas,
atsvabinātas no ceļu klaušām jaun-
saimniecības, kujāra mazāk kā divas
ēkas.

23. Ceļu klaušas nekustamu īpašumu
īpašnieki un tādiem pielīdzinātas perso-
nas izpilda sava pagasta robežās.

24. Atsevišķos gadījumos, kad ne-
kustamu īpašumu īpašnieki un tādiem
pielīdzinātas personas savās pagasta ro-
bežās pārāk apgjūtināti ar ceļu klaušām,
Satiksmes ministrijai ir tiesība nodot
daļu no tādu ceļu labošanas kaimiņu pa-
gastu nekustamu īpašumu īpašniekiem
un tādiem pielīdzinātām personām.
Vajadzības gadījumos šādu ceļu labo-
šanu var ari uzņemties valsts ar saviem
līdzekļiem.

25. Katram II. un III. šķiras ceļu la-
botājam tiek uzlikts zināms ceļa labo-
šanas apmērs, iedalot viņam atsevišķu
ceļa gabalu, samērā ar viņa nekustama
īpašuma vērtību, kāda tam noteikta, ap-
liekot to ar nekustama Īpašuma nodokli
par labu valstij un pašvaldībai.

26. Ja ceļš šķij divu vai vairāku pa-
gastu robežas, to uztur nekustamu īpa-
šumu īpašnieki un tādiem pielīdzinātas
personas tai pagastā, kujam ceļu pie-
skaitījusi Satiksmes ministrija. Vajadzības
gadījumos šādu ceļu labošanu var ari
uzņemties valsts ar saviem līdzekļiem.

27. Atsevišķos gadījumos pagastu
valdes var atjaut ceļu labotājiem atpirk-
ties no ceļu labošanas pienākumiem, no-
liekot atpirkšanās naudu samērā ar uz-
likto ceļu labošanas apmēru. Strīdus
gadījumus atpirkšanas jautājumā galīgi
izšķij šoseju un zemes ceļu valde.

28. Atpirkšanās naudu (27. p) ceļu
labotāji iemaksā pagasta valdei, kūja to
izlieto vienīgi attiecīga ceļa labošanai.

29. Ja ceļš iet pa dzirnavu vai citu
rūpniecības uzņēmumu vajadzībām ierī-
kotu uzdambējumu, tad rūpniecības uz-
ņēmuma īpašniekam piekrīt:

a) uz I.jšķiras ceļa — labot un uzturēt
tiltu, kā ari būvēt, labot un uzturēt
slūžas;

b) uz II: šķiras ceļa — labot un uz-
turēt tiltuL kā ari būvēt, labot un
uzturēt slūžas un ceļu ne vairāk
par 50 metriem uz katru pusi no
tilta, līdz ar ceļa piederumiem un
ierīkojumiem;

c) uz III. šķiras ceļa — būvēt, labot
un uzturēt tiltu un slūžas un labot
un uzturēt pašu uzdambējumu un
ceļu uz tā līdz ar ceļa piederumiem
un ierīkojumiem.

Piezīme. 1. Šādu ceļu gabalu
labošana un uzturēšana padota
attiecīgu iestāžu uzraudzībai,
līdzīgi citiem ceļiem. Tiltu
projektus apstiprina šoseju un
zemes ceļu valde.

Piezīme. 2, Šādi ceļa gabali
nav ieskaitāmi klaušu kārtā
labojamo ceļu skaitā un uzņē-
mumu īpašnieki, kuji šosceļa
gabalus labo, nav atsvabināti
no pārējo ceļu labošanas pie-
nākumiem.

30. Ja ar uzdambējumu un slūžām
ir sacelts ūdens un ar to tiek apgrūtināta
tilta būve vai remonts, tad uz šoseju un
zemes ceļu valdes rīkojumu slūžas jāat-
vēl- un ūdens uz būvei vai remontam
nepieciešamo laiku jānolaiž.

31. Par ceļu stāvokli atbild ceļa labo-
tāji, izņemot tos, kuji atpirkušies no
labošanas pienākumiem. Šinī pēdējā
gadījumā par ceļa stāvokli atbild pagasta
valde.

32. II. un III. šķiras ceļu labošanu
periodiski pārbauda un ceļu stāvokļa
konstatēšanu izdara šoseju un zemes ceļa
valde, pieaicinot vietējās pagasta valdes
pārstāvi. IV. šķiras ceļu pārraudzība
pagasta piekrīt pagasta valdei saskaņā
ar sevišķam Satiksmes ministrijas in-
strukcijām.

33 Par ceļu labošanas pienākumu
neizpildīšanu noteiktā laikā un apmēros
vainīgais sočāfns ar likumā paredzētu
sodu un bez tam pagasta valdei ir pie-
nākums izdarīt darbus uz vainīgā rēķina.

34. Atpirkšanās naudu un ceļu labo-
šanas izdevumus (27. un 33. p. p.) nesa-
maksājot, tos piedzen pēc noteikumiem
par valsts neapstrīdamu prasījumu pie-
dzīšanu.

35. Visas šosejas, brcģētie un citi
zemes ceļi un to tilti atrodas vispārējā
bezmaksas lietošanā, izņemot 36.-38.
pantā norādītos gadījumus.

36. Par celtuvju un peldošu tiltu lie-
tošanu uz I, II. un III. šķiras ceļiem
maksu var ņemt ar satiksmes ministra
atļauju un pēc viņa apstiprinātas takses.
Maksas ņemšanu par pastāvīgu tiltu lie-
tošanu katra atsevišķā gadījumā izlemj
Ministru kabinets, apstiprinot ari taksi.

37. Maksa par celtuvju un tiltu lie-
tošanu

^
kujus uztur ar valsts līdzekļiem,

ieskaitāma valsts ienākumos, bet pagastu
valdēm iemaksātās sumas izlieto vienīgi
tiltu un ceļu uzturēšanai.

38. Atsevišķu uzņēmumu īpašnieki,
kuji tirdzniecības vai rūpniecības no-
lūkos pastāvīgi vai uz laiku lieto ceļus
un tiltus, maksā sevišķas ceļu labošanas
nodevas, kūju normas nosaka Satiksmes
ministrija.

Piezīme. Šis nodevas nav attie-
cināmas uz zemturiem un zvejnie-
kiem par savu ražojumu pārva-
dāšanu.

39. Iepriekšējā pantā minētās no-
devas par II. un III. šķiras ceļu pastipr-
nātu lietošanu pagastu pašvaldības ie-
skaita sevišķās pagastu ceļu labošanas

Likums par zemes ceļiem.

Valsts Prezidenta pavēle un rīkojums.

Pārgrozījums un papildinājums noteiku-
mos Ns 38 par gaļļs un citu dzīv-
nieku neapstrādātu produktu pār-
vadāšanu pa satiksmes ceļiem.

Pap ildinājums noteikumos Ks 39 par
mājlopu pārvadāšanu pa Latvijas
dzelzsceļiem.

ngļ .Valdības Vēstneši* sakot no 1. Janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:
p„ J mēnesi 1 lats 50 aant.

piesūtot mājā un pa pasta:
»., i mēnesi ..... ' • 1 lats 80 sant.

pgt atsevišķo numura: saņemot
ekspedīcija — " ' § »

pie atkalpārdevējiem . ....— . 7 ,

Latvijas valdības m-š-m oficiāls laikraksts
iznāk katru dMnu, izņemot lfM^^^^^^<^ uiiavētkudi^nM

Redakcija: ^^3^|^^^L K*"*™ "" *<»P«<*cija;
Rīgā, pilī Ms 3. Tel. Ns 9-89 «*^^M^^^^ RIē- PNg l - TelN-'Runas stundas no 11—12 ^j^«^ip^r Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa: «
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



sumās, kūjas izlieto vienīgi ceļu labo-

šanai pagastā. Nodevas par I. šķiras
ceļu pastiprinātu lietošanu ieskaita valsts
ienākumos.

40 Maksas ņemšanas jautājumu par
III. šķiras ceļu pastiprinātu lietošanu
(38. p) izlemj pagasta padome uz ceļu
uzturētāju ierosinājumu. Strīdus gadī-
jumus izšķij šoseju un zemes ceļu
valde.

? 41. No maksas par tiltu un celtuvju
lietošanu atsvabināmi:

a) šķūtnieki, pajūgi un automobiļi,
kuji brauc valsts vai pašvaldības
iestāžu uzdevumā;

b) zirgu pastā stacijas pajūgi;
c) kājnieki, valsts ierēdņi dienesta

darīšanās;
d) pajūgā sēdošas personas;
e) ugunsdzēsēju pajūgi, automobiļi un

komandas;
f> pajūgi ar miroņiem;
g) Sarkanā krusta pajūgi un ātras

ārsta palīdzības rati un automibiļi.
Piezīme. Par tiltu lietošanu

no kājniekiem maksa nav
ņemama.

V. nodaļa.

Zemes atsavināšana
ceļu vajadzībām un materiālu

izsniegšana.
42. Ceļu jaunbūvei, paplašināšanai,

virziena izlabošanai vai citiem nolūkiem
vajadzīgo zemes platību vai atsavināt
no zemes īpašnieka pret atlīdzību, sa-
skaņā ar pastāvošiem noteikumiem par
nekustamas mantas piespiedu atsavinā-
šanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām.

Piezīme. Jautājumu par atļaujas
piešķiršanu izmeklēšanas darbu iz-
vešanai izlemj satiksmes ministrs,
saskaņā ar noteikumiem par pieved-
ceļiem pie dzelzsceļiem.

43. Par pagaidu apbraucamā ceļa
ierīkošanu uz privātas zemes (pie tiltu
jaunbūvēm u. c) zemes īpašniekam iz-
sniedz atlīdzību vienīgi par tieši noda-
rītiem zaudējumiem, kujus novērtē
54. pantā paredzētā komisija.

44. Ceļu labošanai vajadzīgā grants
ņemama no pastāvošām grantsbedrēm,
Saliksmes ministrija rūpējas par pagasta
valdes uzrādīto vai citu pagastā esošo
vietu atsavināšanu jaunu grantsbedju
ierīkošanai.

Piezīme. Par grantsbedju ierīko-
šanu var iesniegt savas sūdzības un
aizrādījumus pagasta iedzīvotāji sa-
tiksmes ministrim.

45. Nosakot atlīdzības sumu par
grantsbedrēm atsavināmo zemi, jāievēro
ari tiešie zaudējumi, kuji var celties zemes
īpašniekam grantsbedri izmantojot.

46. Grantsbedres nav ierīkojamas augļu
vai sakņu dārzos, parkos un pagalmos.

47. Ņemt granti no atsavinātām grants-
bedrēm ' bez maksas atļauts vienīgi ceļu
un pašvaldības ēku celšanas un remonta
vajadzībām. Pārējām vietējo iedzīvotāju
vajadzībām granti var ņemt pret samaksu
pēc noteiktas takses.

48. Pēc grantsbedres izmantošanas
un slēgšanas to likvidē saskaņā ar no-
teikumiem par nekustamas mantas pie-
spiedu atsavināšanu valsts vai sa-
biedriskām vajadzībām.

49. Noteikumi par grantsbedju at-
savināšanas kārtību attiecas ari uz smilts
un mālu bedju, akmeņu lauztuvju un
dabīgu akmeņu krātuvju atsavināšanu,
pie kam šie materiāli izlietojami vienīgi
ceļu, to ierīkojumu un piederumu va-
jadzībām.

50. Skujas, virsus, žagarus un kokus

II. un III. šķiras ceļu, to tiltu un celtuvju,
kā ari 19. pantā minēto tiltu būvēšanai
un uzturēšanai valsts izsniedz bez maksas.
I. šķiras ceļu un to tiltu būvēšanai un
uzturēšanai vajadzīgos kokus izsniedz
valsts par Mežu departamenta takses
cenām, bet skujas, viršus un žagarus
par velti.

Piezīme. IV. šķiras ceļu, to tiltu
un celtuvju ierīkošanai un uzturē-
šanai vajadzīgos kokus, viršus, skujas
un žagarus valsts izsniedz bez
maksas, ja tādas izsniegšanas nepie-
ciešamību atzinusi vietējā pagasta
valde.

51. Ja ceļ! vai ceļa gabals izrādītos
par nevajadzīgu un tas tiktu atzīts par
iznīcināmu, tad atbrīvotās zemes josla
paliek Satiksmes ministrijas īpašumā, ja
minētā zemes platība ceļu ierīkošanai ir
p rkta vai atsavināta pret atlīdzību. Pre-
tējā gadījumā atbrīvotā zemes platība
pāriet to personu īpašumā, kūju saim-
niecībās tā ietilpst.

VI. nodaļa.

Zemes platība ceļiem un
ceļu ierīcība.

52. Pie šosejām: a) Rīgas - Apes,
b) Rīgas-Jelgavas, c) Jelgavas-Me.tenes,
d) Daugavpils-Jaunlatgales , e) Daugav-
pils-Jaunaleksandfovas, f) Inčukalna-En-
gelharta un g) Jelgavas-Dobeles piederošā
rezerves josla atrodas Satiksmes ministrijas
pārziņā un rīcībā un to drīkst lietot tikai
ar pēdējās atļauju.

53 Uz pārējiem zemes ceļiem mate-
riālu nokraušanai un citām ceļu vaja-
dzībām var atsavināt atsevišķās vietas
zemes rezerves laukumu ierīkošanai.

54 Publiska ceļa vajadzībām atļauts
uz privātas zemes uzstādīt sniega sētas,
bez sevišķas atlīdzības zemes īpašniekam.

Piezīme. Tiešie zaudējumi, kuji
cēlušies zemes īpašniekam ar sniega
sētas ierīkošanu, atlīdzināmi. To
lielumu noteic uz savstarpējas vie-
nošanās pamata, bet pretēja gadī-
jumā komisija no Satiksmes

^
mini-

strijas pārstāvja kā priekšsēdētāja,
apriņķa valsts zemju inspektora un
pagasta valdes pārstāvja kā komisi-
jas locekļiem, pieaicinot cietušo.

55. Ja ceļš' iet caur vai gar mežu, tad
kokiem un krūmiem jābūt izcirstiem gar
ceļa malu, skaitot no ceļa vidus uz abām
pusēm:

a) uz I. šķiras ceļiem — līdz 15 mtr.
attālumā,

b) uz II. šķiras ceļiem — līdz 12 mtr.
attālumā,

c) uz III šķiras ceļiem — līdz 5 mtr.
attālumā. Tālāko 5 mtr. attālumā
(izņemot māju ceļus) koku zari jā-
nocērt 3 mtr. augstumā.

Piezīme. 1. Noteikumi par
koku un* krūmu izciršanu gar
ceļa malām neattiecas uz ale-
jām, parkiem, dārziem un
augļu kokiem.

Piezīme. 2. Smilts gruntēs
izcērtami tikai krūmi, bet
kokiem nocērtami zari 3 mtr.
augstumā. Plūstošas smilts
gruntēs ari krūmi nav izcēr-
tami.

56. Rīkojumu par koku un krūmu
izciršanu dod Satiksmes ministrija, bet
ciršanas un novākšanas darbus izdara
meža īpašnieks vai, viņam atteicoties, uz
viņa rēķina attiecīga pagasta valde, pie
kam materiāls paliek meža īpašniekam

57. Par ceļa normālo platumu starp
grāvju iekšējām malām pieņemama:
I. šķiras ceļiem 8—11 mtr., II. šķiras
ceļiem 5—6 rntr., III. šķiras ceļiem
4.5 mtr.

Piezīme. Pastāvošos ceļus sašau-
rināt, kaut ari līdz aprādītam nor-
mālam platumam, var Vienīgi ar
Satiksmes ministrijas piekrišanu,
bet tos paplašināt var tikai vaja-
dzības gadījumos 42. pantā pa-
redzētā kārtībā.

58 Publiski lietojamu ceļu un to
tiltu jaunbūves un pārbūves izdarāmas
pēc šoseju un zemes ceļu valdes ap-
stiprinātiem projektiem, izņemot tiltus
līdz 5 mtr. gājumam uz HLuņ IV. šķiras
ceļiem, kujus var ari būvēt uz iepriekš
apstiprinātiem projektiem.

Piezīme. 1. Būvējot tiltus pār plo-
stošanai _ vai_ kuģošanai derīgām
upēm, jāievēro noteikumi par mi-
nētam nolūkam vajadzīgām tiltu
spraugām un augstumiem.

Piezīme. 2 Noteikumus par pro-
jektu izstrādāšanu, lietojamiem ma-
teriāliem, to īpašībām u. c. izdod
satiksmes ministrs sevišķās instruk-
cijās.

59. II. un III. šķiras ceļu jaunbūves
vai virziena maiņas gadījumos šķērsceļu
(krustceļu) _ tilti pār sānu grāvjiem tai-
sāmi no būvējamā ceļa kredita. Turp-
māka šo tiltu uzturēšana, kā ari jau pa-
stāvošo nobraucamo tiltu uzturēšana pie-
krīt šķērsceļu uzturētājam- Tiltu pla-
tums piemērojams šķērsceļu šķirai. Visi
nobraucamie tilti no I. šķiras uz II. un
III. šķiru ceļiem , būvējami un uzturami
no valsts līdzekļiem, izņemot nobrauca-
mos tiltus uz ceļiem, kuji ved uz pļa-
vām, tīrumiem un mežiem.

60. Ja kāda saimniecība, ierīkojot
novadgrāvi, laiž to caur ceļu, tad attie-
cīgu tiltu vai caurteku taisa, šī saimnie-
cība pec šoseju un zemes ceļu valdes
apstiprināta projekta.

Piezīme. Uz III. šķiras ceļiem šādu
projektu apstiprināšana nav obliga-
toriska.

61 Jaunas ēkas būvējamas ne tuvāki
par 5 mtr no ceļa grāvja vai nogāzes
malas

62. Ceļa grāvju vai novadgrāvju ierī-
košanu zemes īpašnieks nevar liegt Ja
par grāvim aizņemto zemes vērtību ar
tas īpašnieku nav panākta labprātīga
vienošanas, tad zemes vērtību noteic
54. panta paredzētā komisija. Grāvjus
rokot vai tīrot, izrakto zemi vajadzības
gadījumos atļauts sviest uz privātas
zemes, izņemot apsētus tīrumus un ne-
nopļautas, pļavas. Uz pļavām izmestā
zeme jāizlīdzina.

63. Nepieciešamos tiltus pār jaun-
izraktiem novadgrāvjiem būvē šo grāvju
ierīkotājs, bet uztur un atjauno zemes
īpašnieks.

64. Izraktos novadgrāvjus tīra un
uztur ceļa labotāji.

Piezīme. Zemes īpašniekam ir
tiesība uz sava rēķina grāvja vietā
ielikt drenāžas caurules.

65. Ja dzelzsceļa vai citu būvju dēļ
rodas vajadzība izdarīt pie pastāvošā ceļa
pārgrozības, ar ko ceļa uzturēšanai rastos
lieki izdevumi, tad pašas pārgrozības iz-
vedun pastāvīgos liekos izdevumus sedz
būvētājs.

66. Pa būves darbu izvešanas laiku
uz ceļiem vajadzības gadījumos darbu
izvedējam jātaisa pagaidu apbraucamie
ceļi un tilti.

67. Uz ceļu malām ārpus grāvjiem
var stādīt kokus, ja ceļš nav šaurākspar
5 mtr.

Piezīme. Šis ierobežojums neattie-
cas uz māju ceļiem.

68. Ja pastāvošais ceļš jāiznīcina
(kaut ari māju ceļš) vai jāaizsprosto ar
ēku būvi, tad pirms satiksmes noslēgša-
nas jāierīko jauns ceļa gabals (apbrau-
camais

^
ceļš), pa kūju varētu nepārtraukti

turpināt kustību.
Piezīme. Māju un meža ceļu pār-

celšana pielaižama vienīgi katram
zemes īpašniekam savas zemes ro-
bežās.

69. Uz I un II šķiras ceļiem jāatro-
das sekošiem apzīmējumu stabiem, pēc
Satiksmes ministrijas izstrādātiem parau-
giem : a) kilometru stabiem, b) ceļu
rādītājiem (uz ceļu krustojumiem) un
c) pagasta robežu stabiem.

70. Lauku saimniecībās sētas (žogus)
drīkst ierīkot ne tuvāk par 0,30 mtr. no
grāvja ārējās malas, vai ierakuma vai
uzbēruma malas.

71. Tilti un celtuves piemērojami
braukšanai ar vezumiem un paredzamu
smagumu pārvadāšanai. Slogu normas
tiltu izturības aprēķināšanai noteic Sa-
tiksmes ministrija.

Piezīme. Uz katra peldoša tilta
un celtuves atzīmējama to celtspēja

72. Ja pār tiltu jāpārved smagums,
kujš tiltu varētu apdraudēt, tad jāizprasa
šoseju un zemes ceļu valdes vietējā
pārstāvja atļauja, pie kam vajadzības
gadījumā tilta pastiprināšanu izdara uz
pārvadātāja rēķina.

Piezīme. Pārvadāšanai pielaižamo
smagumu normas noteic Satiksmes
ministrija.

73. Tilti un celtuves atrodas lieto-
šanā dienu un nakti. Ja satiksme kāda
iemesla dēļ pārtraucama, tad par to
iepriekš jāizsludina vispārējai zināšanai

74. Pagastu pašvaldības uz II. šķiras
ceļiem var ierīkot celtuves pēc vajadzības,
kā ari iznomāt tās privātiem uzņēmējiem
izmantošanai pēc Satiksmes ministrijas
apstiprinātās takses.

VII. nodaļa. \

Ceļu aizsardzība un sodi par
ceļu noteikumu pārkāpšanu.

75. Ir 'aizliegts : ,
a) sašaurināt vai aizsprostot ceļu vai

ceļa malu, to izajot, izrokot, ap-
kraujot u. t. t.;

b) bojāt un iznicināt ceļu, tiltu un tā
piederumus un ierīkojumus (grāvjus,
caurtekas, nomale_s u. t. t); m

c) traucēt kārtīgu ūdens novadīšanu
no ceļa;

d) izart zemi aiz ceļa grāvja tuvāk par
30 cm un griezt beidzamo velēnu
uz grāvja pusi;

e) izmest uz ceļa vai ceļa_grāvi mēslus,
atkritumus un netīrumus;

i) ganīt lopus uz I. šķiras ceļa ma^m
un grāvjos un patvarīgi lietot šose-
jas rezerves joslu.

76. Par likuma vai saistošu noteikumu
technisko vai citu kādu nosacījumu pār-
kāpšanu, zemes ceļus ierīkojot, vainīgie
sodāmi tiesas ceļā.

77. Policijai piekrīt raudzīties uz vispārējo kartību un, tīrību uz ceļiem un,
to, lai netiktu pārkāpti satiksmes un cel»
aizsardzības noteikumi. Par izdarītiem
un konstatētiem ceļa bojājumiem policija
nekavējoties ziņo šoseju un zemes ceļu
valdei vai viņas vietējam pārstāvim iL
vietējai pagasta valdei, lai bojājumUs
izlabotu, bei vainīgos par noteikumu p§.
kāpumiem sauc pie atbildības tiesas cels

78. Par ceļu labošanas un uzturēšanas
noteikumu nepildīšanu satiksmes ministrs
vainīgo sauc pie atbildības tiesas ceļi
vai ari soda administratīvā kārtā arnaudas sodu ne augstāku par 50 latiem-

1) pagastu valžu priekšsēdētājus vaj
locekļus: a) par ceļu labošanas uD
uzturēšanas noteikumu un rīkojumu
neizziņošanu laikā un par nolaidīgu
rīcību ceļu labošanas lietās, b) par
tādu ceļa gabalu nekārtīgu labo-
šanu, kujus labot piekrīt pagasta
pašvaldībai (28. p.);

2) ceļu labotājus: a) par ceļu neizla-
bošanu uzdotā laika, b) par ceļu
labošanas pienākumu nolaidīgu
pildīšanu.

VIII. nodaļa.

Noteikumi par elektrības
vadu ierīkošanu uz ceļiem.
79. Elektrības vadu ierīkošana (jaun-

būve, pārbūve) nedrīkst traucēt un ap-
draudēt satiksmi.

80. Kabeļu ierīkošana izdarāma ai
Satiksmes ministrijas atļauju un pēc
viņas aizrādījumiem.

Piezīme. Sacītais attiecas ari uz
gaisa "vadu vilkšanu.

81. Vadiem vai augsta spraiguma
aizsargu tikliem jāatrodas 5 mtr.
augstumā, skaitot no ceļa virsas, bet
gadījumos, kad paredzama šaursliežu
dzelzsceļš vai tramvaja kustība pa ceļu
— 6,5 mtr. augstumā. Telegrāfa un
telefona vadu augstums var būt ne
mazāks kā 3,5 mtr., jas viņi stiepjas
līdztekus ceļam.

Piezīme. Ja vadi ar augstu sprai-
gumu iet pāri ceļam un tie nav
piekārti zem dzelzs vai tērauda
virves, ka ari zem tiem nav aiz-
sargu tīklu, tad stabiem jābūt tādā
augstumā, ka vadiem pārtrūkstol
viņu gali karātos mazākais 3 mtr.
augstu no zemes.

82Tīkla īpašnieks atbild par visiem
zaudējumiem, kas celtos pie ceļa ar tikla
ierīkošanu un izmantošanu.

83. Ja rodas vajadzība kabeli vai
vadu pārvietot, tad tīkla īpašniekam jā'
izdara tas bez atlīdzības.

84. Ceļa izmantošanas vai pārbūves
vajadzībām var prasīt 12 mēnešus
iepriekš uzteicot, lai kabeļa īpašnieks
atbrīvo ceļa teriioiju, novācot kabeli
Pēc kabeļa izvākšanas tiklu īpašniekam
ceļš jāsaved kārtībā. Ja kabelis netiek
noteiktā termiņā izvākts, tas izdarāms U2
tīkla īpašnieka rēķina."

IX. nodaļa.

Pasta un telegrāfa virs j
valdes tiesības attiecībā

uz zemes ceļiem.
85 Pasta un telegrāfa virsvaldei it

tiesība vilkt telegrāfa un telefona linijas
pa publiskiem ceļiem, neierobežojot sa-
tiksmi, ka ari 1 mtr. no ceļa grāvja
arējās malas, bez sevišķas atlīdzības.

86. Ja sakarā ar telegrāfa un telefona
linijas vilkšanu rodas lieki izdevumi ceļu
uzturēšanai, tad liekos izdevumus sedz
pasta un telegrāfa virsvalde.

87. Ja ceļu uzturot vai pārtaisot rodas
vajadzība telegrāfa vai telefona linija*
pārvietot, to izdara pasta un telegrāfa
virsvalde uz sava rēķina.

88. Pirms zemē ierokamo kabeļu
vilkšanas pasta un telegraia virsvalde
iesniedz šoseju un zemes ceļu valdei 1
mēnesi pirms darba sākuma linijas jaun-
būves vai pārbūves plānu ar paskaidro-
jumiem un kabeļu virziena apzīmējumu.
Varbūtējas domu starpības izšķij satiksmes
ministrs.

Piezīme. Steidaraos gadījumos
pasta un telegrāfa virsvaldei ir tie-
sība būves vai pārbūves darbu , ie-
sākt nekavējoties, iepriekš par to
paziņojot un iesūtot vajadzīgos pa-
skaidrojumus.

89. Ar šo atcelti sekosi likumi u"
noteikumi: a) 1920. gada 6. februāra
pagaidu noteikumi par zemes ceļu la-
bošanu ar vēlākiem pārgrozījuma



M nie Lik. kr. 31., Lik. kr. 1922. g.
papilu-k m satiksmes ceļu nolikuma
34t izd. V. sadaļa «Par ceļiem »

19Q9RV 0 Baltijas civ. lik. 1004. p.
(80 ,M5P. Piezīme; d) Nolikuma par
uct» nodevām un klaušām (Kriev.
ffkop IV. sēj. 1899. g. izd. ar vē-
1 ,-jm turpinājumiem) attiecīgie panti;
!
fi«99 gada 2. jūnija likums par
fijoslām, kūjas atbrīvotas ceļa

Sacijas vai sašaurināšanas gadījumā
Kriev. lik. kr. 1616).

Rīg1925. gada 10. februārī.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1925. gada 10. februāri

Nr. 378.
Apstiprinu Kurzemes divizijas staba

priekšnieka amatā līdzšinējo vietas iz-

pildītāju pulkvedi Augustu Tonē.
pamats: L. R. S. 42. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

Valsts Prezidenta rīkojums
1925. g. 10 februārī

Nr. 379.
Atļauju Iekšlietu ministrijas aizsargu

nodaļas bij. vadītājam Fridricham
(Gulbim nesāt viņam piešķirto So-
mijas aizsargu korpusa ordeni.

Pamats : Not. p. ērv. ord. un c. god.
zīm. 1. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Iekšlietu ministrs L a i m i ņ š.

Valdības rīkojumi un pavēles

Pārgrozījums Un papildinājums
noteikumos Nr. 38 par gaļas un
citu dzivnieku_ neapstrādātu pro-

duktu pārvadāšanu pa satiksmes
ceļiem.

Noteikumos Na 38 par gaļas un dzīv-
nieku neapstrādātu produktu pārvadāšanu
pa satiksmes ceļiem, kas iespiesti 1919. g.
.Valdības Vēstneša" 85. numurā, 7. panta
pirmo piezīmi grozīt un to pašu pantu
papildināt ar 2. piezīmi un šīs piezīmes
izteikt šādi:

1. piezīme. „No apvidiem, kur pa-
rādījušās lipīgas slimības: liellopu
mēris, liesas sērga un a-tu bakas,
gaļa?, ādu un citu neapstrādātu pro-
duktu izvešana pilnīgi noliegta."

2. piezīme. „No apvidiem, kur pa-
rādījusies liellopu plaušu sērga, ļaunā
tūska (oedema malignum), mutes
un nagu sērga, kā ari no Padomju
Krievijas pierobežas joslas, t. i. no
stacijām Indra, Baltiņi, Krāslava,
Zilupe, Nerza. Ludza, Kārsava un
Ritupe, gaļas izvešana atļaujama tikai
ar veterinārārsta apliecībām.

1. un 2. piezīmē minētām sērgām
parādoties, veterinarvalde ziņo dzelzs-
ceļu virsvaldei, līdz ar norādījumu,
no kādām, stacijām gaļas izvešana
noliegta vai ierobežota."

%ā1925. g. 31. janvārī.
Iekšlietu ministrs L a i m i ņ š.

Satiksmes ministrs Pa u lūks.
Dzelzsceļu virsvaldes galvenais

direktors A. R o d e.
Veterinarvaldes priekšnieks

veterinārārsts Cīrulis.

Papildinājums
noteikumos Nr. 39 par mājlopu
Pārvadāšanu pa Latvijas dzelzs-

ceļiem.
Noteikumu Na 39 par mājlopu pārva-

dātu pa Latvijas dzelzsceļiem, kas'espiesti 1919. g. „Valdības Vēstneša"
^numurā? 32. pantu papildināt

ar
šādu

lezRīgas preču stacijā pa
dzelzsceļiem pienākušos mājlopus
yar novietot Rīgas pilsētas lopkau-
tuves telpās, kur viņus uztur ne
ļ'gaki par 48 stundām, skaitot eo
jopu nodošanas, pec kāda laika no-
iešanas nepieprasītos lopus dzelzs-cel pārdod vairāksolīšanā šinīpantā
note iktā kārtībā.

*&, 1925. g. 31. janvāri.
Iekšlietu ministrs L a i m i ņ š

D'ei Satiksmes ministrs Pa u 1 uks.zsceļu virsvaldes galvenais
Veufi„ , direktors A. R o d eve!efinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.

Apstiprinu.
1925. g. r>. februāri.

Finansu ministrs
J. Blumbergs.

Rīkojums Nr. 33.
1925.g. 6 februārī.

NOTEIKUMI
par preču tranzitu pa zemes
ceļu no Daugavpils un Grī-
vas stacijām caur Vilku
miesta muitas punktu uz

Lietavu.
1. Sekošas tranzitpreces: kviešus,

kviešu miltus, rīsus, manna, putraimus,
cukuru, sāli, siļķes, augu eļļas (ievedm.
tar. 117. p. 1. pkts), petroleju un visas
pec ievedmuitas tarifa no muitas brīvas
preces atļauts tranzitēt pa zemes ceļu
zem muitas uzraudzības (uz preču rīko-
tāja rēķina) un pret visu nodokļu no-
drošinājumu no Daugavpils un Grīvas
stacijām caur Vilku miesta muitas punktu
uz Lietavu.

2Tranzits (1. p.) var notikt ar katr-
reizēju Daugavpils muitas priekšnieka
atļauju uz preču rīkotāja rakstiska lū-
guma pamata.

3 Ja preču rīkotājs vēlas izvest šo
noteikumu 1 p. minēto tranzitu, tam jā-
iesniedz Daugavpils muitai ar attiecīgu
zīmognodokli apmaksāts lūgums, uzrā-
dot, kādas preces un kādā daudzumā tas
vēlas tranzitēt uu no kādas stacijas pa
zemes ceļu tranzits sāksies

4. Iepriekšējā (3.) pantā minētie lū-
gumi iesniedzami par katru tranzitējamo
partiju, par kādu skaitās preces pēc
viena kravas dokumenta vai vienas
vagonu pavadzīmes, pēc kuriem prece
pienākusi Daugavpils vai Grīvas stacijās.

5. Nepārbaudītas tranzitpreces, kuras
nolemtas tranzītam pa zemes ceļu uz
Lietavu caur Vilku miesta muitas punktu,
atļauts pārvadāt no ielaidējas muitas uz
Daugavpils muitu, bet pārbaudītas ari
Daugavpils muitas Grīvas muitas postenī.
Tālāk pārvadāšana (tranzits) pa zemes
ceļu uz Vilku miesta muitas punktu var
notikt tikai pēc preču pārbaudīšanas,
(muit. lik. 392, 399. un 422. p. p.), pie
kam, ja šīs preces nav pārbaudītas ielai-
dejā muitā, tās pārbaudāmas Daugavpils
muitā.

6. Daugavpils muitas priekšnieks var
atļaut iesniegtā lūgumā (4. p.) minēto
preču tranzitu, ja preču rīkotājs iemak-
sājis Daugavpils muitas depozītā nodro-
šinājumu muitas un papildu nodokļu
apmērā un attiecīgos gadījumos nomak-
sājis ari naudas sodus, kādi pienāktos
par lūgumā uzrādīto preču daudzumu
(muit. lik. 601. p.)

Piezīme. Par precēm, kuras pār-
vadā tieši no ielaidējas muitas uz
Grīvas staciju (5. p.), nodrošinājums
iemaksājams ielaidējā muitā uz
Daugavpils muitas depozīta rēķina
Na 238.

7. Izdodot tranzita atļauju, Daugav-
pils muitas priekšnieks nosaka muitas
uzraudzības veidu (1. p), t. i. vai preces
no attiecīgas stacijas līdz Vilku miesta
muitas punktam pārvadājamas muitas
uzrauga pavadībā, vai zem muitas plom-
bām bez uzrauga pavadības, atkarībā no
preču rīkotāja vēlēšanās un no tā, kā
Daugavpils muitas priekšnieks to atzīst
par lietderīgu, lai neciestu valsts in-
tereses.

8 Pa zemes ceļu tranzitējamās preces
nedrīkst atrasties ceļā ilgāki par 3 die-
nām, skaiiot no attiecīga tranzīta sūtī-
juma nosūtīšanas dienas

^
no dzelzsceļu

stacijas, līdz viņas pārlaišanai pār
robežu.

9. Tranzitpreces nosūtamas no Dau-
gavpils vai Grīvas stacijām uz _Vilku
miesta muitas punktu ar tādu aprēķinu,
ka tās līdz saules rietai nonāktu minētā
muitas punktā.

10. Daugavpils vai Grīvas stacijas

cisternās pienākušo tranzit petroleju at-
ļauts tālākam trauzitam pa zemes ceļu
pārliet mucās zem muitas un akcizes
uzraudzības, sastādot par to attiecīgu aktu.

11. Tranzitpreces pārvadājamas pa
zemes ceļu pie tranzit pavadzīmēm
(3 eksemplāros) un nododamas preču
rīkotājam zem paraksta uz tranzita pa-
vadzīmes. Preču rīkotājs ir atbildīgs par
varbūtējo preču iztrūkumu, kādu kon-
statētu Vilku miesta muitas punkts.

Piezīme. 1 pavadzīmes eksemplārs
ar precu rīkotāja parakstu paliek
muitas ierēdnim nodošanai Daugav-
pils muitai, bet 2 eksemplāri iet
līdz sūtījumam.

12. Pēc tranzitsūt'juma pienākšanas
Vilku miesta muitas punktā, pēdējā de-
žurējošais muitas eksperts apskata sūtī-
jumu un salīdzina to ar pavadzīmēm.
Gadījumā, ja pie apskata rastos aiz-
domas, sūtījums sīki pārbaudāms un pec
tam taisāma atzīme par preču pārlaišanu
pār robežu, uzrādot pavadzīmē pār-
baudīšanas rezultātus.

13. Pavadzīmes ar atzīmi par tranzit-
sūtījuma pārlaišanu pār robežu Vilku
miesta muitas punkta ierēdnim vai uz-
raugam jānogādā Daugavpils muitai ne
vēlāk, kā 7.dienas pēc attiecīgā tranzita
sūtījuma pārlaišanas pār robežu.

14. Daugavpils muita atmaksā preču
rīkotājam iemaksāto nodrošinājumu (6 p.)
pilnā apmērā tikai pēc tam, kad tā ir
konstatējusi, ka sūtījums, par kuru no-
drošinājums iemaksāts, nav atradies ceļā
ilgāki par 3 dienām (8. p.) un sūtījumā
pie pārlaišanas pār robežu nav bijis
iztrūkums. Ja, turpretim, sūtījums ir
bijis ceļā ilgāk par 3 dienām, t. i. 3 dienu
laikā nav pārlaists pār robežu (8. p),
nodrošinājums ieskaitāms valsts ienā-
kumos. Ja sūtījumā pie pārlaišanas pār
robežu konstatēts iztrūkums, tad no
iemaksāta nodrošinājuma valsts ienā-
kumos ieskaitāma suma, kas līdzinās
muitas un papildu nodokļiem par iztrūk-
stošo preču daudzumn.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

Valdības iestāžu paziņojumi.
7. saraksts.

Iekšlietu ministrijas pār-
valde pēc sava 1922. g. 22. februāra
rīkojuma Na 2 ir reģistrējusi no 1924. g.
1. jūlija līdz 31. decembrim uz pār-
baudīto dokumentu pamata ar inženieru
un techniķu būvtieslbām apakšā minētās
personas.

Inženieri:

265. Bļaus, Jānis, inženiers-arehitekts
— Rīgā, Strēlnieku ielā Ka 1, dz. 7.

266. Boffemels, Alfons, ceļu inže-
niers — Rīgā, Baložu ielā
Ka 22, dz. 3.

267. C i n a t s , Kārlis, civilinženiers —
Rīgā, Kr. Barona ielā .Ne 14, dz. 15.

268. D z e n n e, Kārlis, buvinženiers —
Rīgā, Pērses ielā Ka 4, dz. 2

269. Feldbergs, Jānis, « vietējais
inženiers" — Rīgā, Volguntes ielā
Ka 67, dz. 1.

270. Goldberga, Zara, arehitekte —
Rīgā, Blaumaņa ielā Na 21, dz. 17.

271. Godiņš, Žanno, inženiers-tech-
nologs — Rīgā, Tapetes ielā Na 4.

272. Hofmane, Lidija, arehitekte —
Rīga, Slokas ielā Na 33.

273. H a m m e r s, Bartolds, inženiers-
arehitekts — Rīgā, Pulkv. Brieža
ielā Na 27.

274. J a n s o n s, Kārlis, buvinženiers —
Jelgavā, Upes ielā Na 10.

275. Jakobsons, Zigfrīds, buvinže-
niers — Rīgā, Elizabetes ielā Ka 89,
dz. 5.

276. Johansons, Gustavs, inženiers-
technologs — Rīgā, Skolas ielā
Na 29, dz. 3.

277. Jeftanovičs, Vjačeslavs, inže-
niers-arehitekts — Rīgā, Basteja
bulva/ā Na 9-a, dz. 11.

278. Jakobsons. Eduards, buvinže-

niers — Rīgā, Lencu ielā Ka 2, dz. 25.
279. K r i s o n s, Matīss, inženiers-tech-

nologs, — Rīgā, Matīsa ielā
Na 11/13, dz. 18.

280. Kupfers, Emilis, buvinženiers —
Rīgā, Elizabetes ielā Na 3, dz. 9.

281. Kalniņš, Roberts, buvinženiers —
Rīgā, Dzirnavu ielā Na 91, dz. 6.

282. Miezis, Parsivals, buvinženiers —
Rīgā, Tērbatas ielā Na 49/51, dz 7.

283. Mii oševsk is, Richards, inže-
niers-technologs — Rīgā, Brīvības
ielā Na 76, dz. 5.

284. Nords, Nikolajs, inženiers- ar-
chitekts — Rīgā, Miera ielā Na 47,
dz4.

285. Petersons, Pēters, buvinže-
niers — Rīgā, Krūzesmuižas stacijā.

286. R ī m a n i s, Hermanis, inženiers-
technologs — Liepājā, Ķēniņu
ielā Ka 6.

287. S a m t i ņ š, Kārlis, inženiers-
technologs — Rīgā, Dzirnavu ielā
Na 70, dz. 10.

288. Stakle, Jānis, buvinženiers —
Rīgā, Kalnciema ielā Ns 32, dz. 5.

289. Seredinskis, Feodors, inže-
niers-technologs — Rīgā, Kr. Ba-
rona ielā Na 37, dz. 17.

Rīgā, 1925. g. 9. februārī. Na 95389.
Būvvaldes priekšnieks,

inženiers E. K o I p a k s.
Darbvedis J. C e r i k s.

Dzēšami no nosacīti notiesāto
sarakstiem:

1) Sarakstā Ko 10 (sk. 1922. g. 17. okt.
,Vald. Vēstn." 234. numurā) zem Na 831
— M i n o v i č s, Jānis Kazimira d ;

2) Sarakstā Na 19 (sk. 1923. g.
17. marta MVald. Vestn." 57. numurā)
zem Ka 1750 — P ai pāls, Arvids
Kārļa d ;

3) Sarakstā Na 20 (sk. 1923. g. 4. ap-
rija „Vald. Vestn." 68. numurā) zem
Ka 1844 — Papēds, Rūdolfs Jāņa d.,
un zem Na 1845 — Petkevičs,
Donats Osipa (Juzefa) d.;

4) Sarakstā Na 39 (sk.' 1924. g.
14. marta «Vaid. Vēstn." 61. numura
pielikumā) zem Na 3655 — Balodis,
Kārlis Viļā d., un zem Ka 3857 —
Spunde, Voldemars-Aleksejs Jāņa d.;

5) Sarakstā Ka 41 (sk. 1924. gada
2. maija «Vaid. Vēstn." 98. numura pie-
likumā) zem Ka 4219 — Landmans,
Mordche Gersona d.;

6) Sarakstā Ka 44 (sk. 1924. gada
21. aug._ ,Vald. Vēstn." 188. numura
pielikumā) zem Ka 4909 — Peru,
Karline Andreja m.;

7^ Sarakstā Na 46 (sk. 1924. gada
18. okt. „Vald. Vēstn." 238. numura
pielikumā) zem 5263 — Rozenbergs,
Vilis Luda d:

8) Sarakstā Ni 48_ (sk. 1925. gada
14. janvāra nVald. Vestn." 10. numura
pielik) zem Na 5622 — Riekstiņš,
Jānis Annas d.

Rīgā, 1925. g. 6. februārī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktora v. j. S a u 111 s.
Nodaļas vadītāja vietā M. Lešinskv

Māksla,
Nacionālais teatrs. Otrdien, 10. febr,,

pulkstenJVa vakarā Lilijas Stengel
viesu izrādēDima „K a m e 1 i j u dāma",
kura līdz šim arvien bijusi izpārdota.
Trešdien, 11.februāri,'pulksten l^ vakarā
Šekspira jautra komēdija .Spītnieces
precības". Ceturtdien, 12. februārī,
pulksten 5 pēc pusdienas skolnieku iz-
rādē vēlreiz J. Akuratera dzejiskā pasaka
„Šis un tas It nekas". Piektdien,
13 februārī, J.Raiņa traģēdija Jāzeps
un viņa brāļi". Sestdien, 14. febr.,
Šekspira traģēdija «Jūlijs Cezars".
Annas Brigader komēdiju « Sievu, kari
ar Beloebulu" izrādīs jaunnedēļ.

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

D e v i i e s :
I Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,76 — 24,88
100 Francijas franka . . . 27,60 — 28,15
100 Beļģijas franku .... 26,30 — 26 80
100 Šveices franku .... 99,45 — 100,45
100 Itālijas lira 21,25 — 21 65
100 Zviedrijas kronu . . . 138,95 — 14t) 30
100 Norvēģijas kronu . . . 78,30 — 79.9 i
100 Dānijas kronu .... 91,15 — 93^00
100 Čechoslūvaķijas kronu . 15,15 — 15,45
100 Holandes guldeņu . . . 207,65 — 209,75
100 Vācijas marku .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marku .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marka . . . 1,32 — 1,40
100 Polijas dotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu 58,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

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

mes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacens.
Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Varšavā, 9. februārī. Polijas repu-
blikas prezidents Voizjechovskis apbal-
vojis ārlietu ministri Pūstu ar „Polonia
Restituta" ordeņa pirmo šķiru.

Literatūra.
Jaunības Tekas. Literariski-zinātnisks mē-

nešraksts jaunībai. Ns 2. 1925. g
Mazļās Jaunības Tekas. N» 2. 1925 g

Redaktors: M. JRrons.

Šim numuram 6 lappuses.



Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
pamatojoties uz Friča Kārļa d. Laiviņa
lūgumu un savu 1925.g. 20. janvāra
lēmumu, paziņo, ka Andrejs Fricis Kārļa
dēls Laiviņš ka atbildētājs pēc ap-
grūtinoša ar 31. jūlija 1911. g. ar Ne 5

un tiesu izpildītāja Ozola 1913. g.
20. jūlija ar Ne 133 rakstu ievesto pie-
dzīšanas virzīšanas atzīmi uz Fricim
Kārļa d. Laiviņām piederošo nekustamo
īpašumu ar Valmieras pilsētas zemes
grāmatu reģ. Nš 166 nodaļā par 216 r.
16 kap. ar proc. un tiesu izdevumiem
par labu ZalmanimMagarikam ir iemak-
sājis tiesas depozīta Ls 4,33 un ar to
pašu 1925. g. 20. janvāra lēmumu ir
dzēsta.

Pamatojoties uz augšā izteikto un civ.
proc. lik. 1460. p. pamata, apgabaltiesas
3. eivilnodaļa uzaicina Zalmani Ma-
gariku ierasties tiesa dēļ šā augšā
minētā parāda saņemšanas, jeb personas,

kurām būtu tiesības uz šo naudu.

Rīgā, 1925. g. 24. janvārī. Ns 1969
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

20364 Sekretārs A. Kalve.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 27. janv. 1925. g. L.Nsl122,25
Priekšsēd. v. Feldmans.

20562 Sekretārs K. Pussars.

Jalga/as apgabali, reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. lik. 146071
panta paziņo, ka minētā tiesa_ civilno-
daļas 12. janvāri 1925. g atklāta sēde
nolēma pārgrozīt Iecavas-Grienvaldes un
apkārtnes biškopības biedrības statūtus,
par ko atzīmēt to biedrību reģistra pir-
majā dāļā, kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa, 139. numura, II iedalījuma.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas Ie-
cavas miestā.

Jelgavā, 20. janv. 1925. g.
Reģ. nqd. pārz. J. S k u d r e.

20074 Sekr. pat. D. Lešinskijs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1925. gada 15. janvafa
lēmumu, uz Jozefa Levenberga lū-
guma un civ. proc. lik. 2087. un sek.
p.p., uzaicina obligācijas turētāju, kufa

izdotas par 4500 cara rbļ., atdalot no
obligācijas, sākuma 30.000 rbļ. apmērā
uz Annas Richarda

^
m. Bredlich, dzim.

Polevarda, bet pec atdalīšanas uz uz-
radītajā vardu un 1911. g. 14. janvārī
nostiprinātas uz Aleksandra un Hermaņa
Grabe mantiniekiem un Jozefam Leven-
bergam piederošas nekustamas mantas
Kuldīgas pilsēta zem krep. NsNs 10,
70 un 78 un turpat zem lauku krep
Ne419 -IV. reģ. sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas, ierasties

tiesa līdzņemot minēto obliearp
kam tiek aizrādīts, kāpēcļļ2-miņa notecēšanas, ari obli gacīj-i
neierašanas gadījumā , parādus
samaksātiem un pašas obli gacij K
iznīcinātām, pješķirot lūdzējai t"pieprasļt parada izdzēšanu jz ,*%
grāmatām. 2eHe

Liepājā, 1925.g. 20. janvārī. ^995.
Priekšsēdētāja b. V. Binenst,

20021 Sekretāra v i>V?^

-

Tiesu sludinājumi.
Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Emila Reiņa d. Resnais lūgumu un savu
1925. g. 13. janvafa lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Emils Reiņa d. Resnais
parādu pēc obligācijas par 600 rbļ.,
apstiprināts 1900. g. 17. aprilī ar Jfe 142
uz nekustamo īpašumu Cēsu apriņķī,
Vecpiebalgas muižas kvotes zemes
zemes .Kalna-Sproģe" Ns 381 mājām
ar zemes grāmatu reģistra Ne 897 izd.
no Jāņa Jāņa d. Miķeļdiena par labu
Pēterim Anža d. Lauram un Jānim Otto
dēlam Skujam — ir samaksājis viņas
beidzamai kreditorei Vecpiebalgas krāj-
aizdevu sabiedrībai, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt_ izsniegta atpakaļ
parādniekam

^
dēļ dzēšanas zemes grā-

matās, tamdēļ kā ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. eivilnodaļa, uz-

aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no tās .dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī', un
aizrāda, ka, ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obl gaciju atzīs par
samaksātu un Jūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. janvārī. Ne 1678
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

194<7 Sekretārs A. Kalve.

leKšIletū ministrija!
Iesnieguši lūgumus deļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:
1) Pēters Dolmans, dzīvojošs Cēsu

apriņķī, Jaunpiebalgas pagasta, Vec-
skubiņu mājās, kurš vēlas saukties
uzvārda .Austrums".

2) Emilija Marija Balod, ari Cielav,
dzīvojoša Rīga, Čiekurkalnā, II. līnijā
Nš 37, dz. 8, kura vēlas saukties
uzvārdā .Cielava*.

3) Elza Alvīne Aleksandra Balod, ari
Cielav, dzīvojoša Rīgā, Čiekurkalnā,
II. linijā J*_ 37. dz 8, kura vēlas
saukties uzvārda .Cielava".

4) Emma Lessniek, dirn. Umur (laulība
šķirta), dzīvojoša Valkas apriņķī,
Golgovkas pagastā, Krapes muiža,
kura vēlas saukties uzvārdā .Umur".

5) Kārlis Dāvids Vels, ari Verners, dzī-
vojošs Jelgavas apriņķi, Kroņa-Vir-
cavas pagastā, Jumiķu _ mājas, kurš
vēlas saukties uzvārda ,Vel-
n e r s" un

6) Jānis Leitis, dzīvojošs Kuldīgas ap-
riņķī, Ezeres pagastā, Tomaišu mājās,
kurš vēlas saukties uzvārda .Vīksna".
Varbūtēji^ iebildumi pret pievesto

lūgumu ievērošanu paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēnešulaikā,skaitot
no Sā sludinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā, pēc minētā termiņa
-notecēšanas, lūgumus izpildīs.

Rīgā, 6. februārī 1925. g. Ns 27384/V
Administratīvā departamenta

vicedirektora v. i. V. Ludiņš.
21284 Nodaļas vad. v. L K. Ābels.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 17. marta 1923. gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 20^0. un 20o2. p p.,
ievērojot Jāņa Reiņa d. Saliņa lūgumu
un savu 1925. _g. 13. janvafa lēmnmu
paziņo, ka parādnieks Jānis Reiņa d.
Saliņš paradu pēc obligācijas par 2000
rubļiem, apstiprinātas 1893' g. 20. dec
ar Ne 508 uz nekustamu īpašumu Cēsu
apriņķi, Vecpiebalgas muižas kvotes
zemes „Vec-Kalve Ne 391* mājām ar
zemes _ grāmatu reģistra Ns — izdotas
no Jāņa Antona d. Skuja par labu
Jēkabam Antona d. Skujam ir samak-
sājis viņas ? beidzamai kreditorei Vec-
piebalgas kraj-aizdevu sabiedrībai , bet
šī augšā minēta obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatas, tamdēļ ka ir
gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas III eivilnodaļa
uza'cīna visšs_ personas, kurām būtu tie
sības uz au šā aprādīto obligāciju, pie-
teiktes tie a viena mēneša laikā
ska.tot no dieias. kad šs sludinājums
i spiests ,Valdi>as Vēstne i" un aizrāda
ka ja šīs per onas noteiktā laikā uepie-
teiksie-, obligāciju a zīs par iznīcinātu
unlūdzējam dos tie ību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 16 janvārī 19/5. p. M 1669
Pritkšsedetāja v. A. Veidners.

19498 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.p., ievērojot Arenda Šmidta
legata administratora Jāņa Jāņa dēla
Dreimaņa lūgumu un savu 1925. g.
27. janvāra lēmumu paziņo, ka kara ap-
stākļu dēļ ir gājusi zudumā obligācija
par 4000 rbļ., apstiprināta 1875. gada
19. decembriar Ns — uz nekustamo
īpašumu Rīga 2. hipotēku iecirkni ar
zemes grāmatu reģistra Ne 207 izdotas
no Jēkaba Balkina par labu O. C. Sīmanim.

Tāpēc apgabaltiesas 3. eivilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējam izdos obligācijas
dublikātus, kuri izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 1925. g. 30. janvārī. Ne 2001
Priekšsēd. v. A. Veidners.

206G9 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

ar savu 1924. g. 9. decembra lēmumu ir

atzinusi Aleksandru Miķeļa (Michaila)

dēlu Buranu par maksātnespējīgu (parād-
nieku tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz_ parādnieku

nekustamiem īpašumiem, ka ari apķīlāt

viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos

viņu iestāžu robežas;
2) paziņot Rīgas apgabaltiesai par

visām prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām japaziņo apgabaltiesai:

1) par savu parādu prasībām no parād-
nieka, kā ari par sumam, kādas parād-
niekiem pienākas, neskatoties, vai maksā
jumi notecējuši vai ari viņu termiņš
gaidāms nākamība, ka 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. 22. janvārī. Ns 122,25
Briekšsēd. v. A. ,B 1 u m e ņ t a 1s.

20040 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.

pamatojoties uz 1923. gada 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu 1925. g. 13. janvafa lēmumu,
paziņo, ka Otto Sīmaņa dēls Svinka
parādu pēc obligeijas par 1300 rbļ.,
apstiprinātas 1888. g. 11. janvārī ar
Nš 82, uz nekustamo īpašumu Valmieras
apriņķī, Vilzenu muižas zemnieku zemes
.Klētnieku* mājām zem zemes grāmatu
reģistra Ns 3638 izdotas no Jāņa Broz
par labu grafam Kārlim Sīversam, kufa
obligācija uz Reveles apgabaltiesas
1900. g. 17. aprīļa lēmuma pamata kopa
ar Vilzenu muižu ir pārgājusi uz grāfieni
Benedikti Konstantīna m. Stakelberg fidei-
komisa īpašumā, ir samaks. 1924.g. 16.apr..
bet šī augša minētā obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļparādniekam dēļ dzē-
šanas zemes_ grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. eivilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tiesības
uz augšā aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot no
dienas kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī', un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātām un
lūdzējiai dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. janvārī. Ns 1902
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19493 Sekretārs A. K a t v e.

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

valsts zemes bankas lūgumu un savu
1925. g. 13. janvafa lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Augusts Jāņa d. Grinmanis
paradu pec sekošam obligācijām :

1) par 50i rbļ. apstiprinātas 1883. g.
30. marta ar Ne 415 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apriņķī, Rikteresjmuižas
zemnieku zemes .Jancehu" mājām ar
zemes grām. reģ. Ne 2996, izdotas no
Jāņa Grinmaņa par labu Ottonam fon
Richteram, kufa obligācija pārgājusi uz
Ottona fon Richtera mantiniekiem
1) Ottonu Ottona d fon Richteri, 2) Eli-

zabeti Ottona m. fon Hanenfeldt dzim.
fon Richter , 3) knjazieni Mariju Ottona
fn. Kropotkin, dzim. fon Richter ,
4) Natāliju Ottona m. fon Grote, dzim.
fon Richter un 5) atraitni Elizabeti
Konstantina m. fon Richter, dzimusi
fon Richter;

2) par _ 800 rbļ., apstiprinātas 1883. g
30. marta ar Ns 416 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdotas no tā paša
Jāņa Grinmaņa par labu tam pašam
Ottonam fon Rļchteram ir 1924. g.
16 aprilī samaksājis, bet šī augšā min.
obligācija nevar tikt _ izsniegta atpakaļ
para _dniekam_ dēļ dzēšanas zemes grā-
matas, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. eivilnodaļa
uzaicina visas personas kufām būtu
tiesības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi",un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies.obligacijas atzīs par isnīcinātām un
lūdzējai dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes _ grāmatā.

Rīga, 1925. g. 16. janvārī. Nš 1901
Priekšs. v. A. Veidners.

1^495 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 13. janvārī
izklausīja _ Fridricha Jāņa d. Zommera
lūgumu deļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas un nolēma: atzīt par iznīcinātām
trīs obligācijas, apstiprinātas: a) 27. aug.
1913. g. ar Ns 2365, par 30,000 rbļ.,
b) 30. novembrī 1913. g. ar Ne 3355,
par 30,000 rbļ. un c) 11. jūnijā 1914. g.
ar Ns 1428, par 50,000 rbļ. uz tagad
Zalmanim-Hīršam Eliarh Jochniņam pie-
derošo nekustamu īpašuma Rigā, III. hip.
iec. ar zemes grām. reģ. Ns 33, izdotas
pirmā Kārlim Kriša d. Kļaviņām, otra
Eduardam Druviņam ari Bumbuls un
treša Albertam Andreja d. Svikliņam
par _ labu, kas minētas obligācijas ir
cedejuši blanko,

Rīgā 1925. g. 20. janvārī. Ns 743
Priekšsēd. v. A. Blnmbergs.

19901 Sekretārs A. K a 1 v e.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 30. jūlija 1921. g. mirušā
Ilūkstes apr., Dunavas muižas jaunsaim-
niecības Ne 65 īpašnieka Antona
S a u s k ā j a atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem, legata-
riem, fideikomisariem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 28. septembrī 1919. g., mirušā
Jelgavas apriņķa, Jēkabnieku pagasta
.Tilenu" māju Īpašnieka Jāņa Anša d.
Grosberga atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legat., fideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mēnešj
laika, skaitot no sludinājuma nodrukā-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spe:<u zaudējušām.

Jelgavā, 23. janv. 1925. g. L.Ne 1040/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

20392 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. gada
21. februārī attaisīs un nolasīs 15. sep-
tembrī 1924. gadā mirušās Anelijas
Kolodinskas testamentu.

Jelgavā, 2. febr. 1925. g. L. Nš 1160/25
Priekšsēdei, v. Feldmans.

21117 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. g.
21. februāri attaisīs _ un nolasīs
7. novembrī 1924. gadā mirušā Reiņa
Jēkaba d. Erdlana testamentu.

Jelgavā, 5. februārī 1925,g. L.N* 1104/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

21204 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
saziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. gada
21. februārī attaisīs un nolasīs 3 okt Vī
1924 g. mirušā Jēkabi Krišjāņa d~»a
Ozola testamentu.

Jelgavā,5.februārī 1925.g. L. Nš 118225
Priekšsēdētāja v. F e 1 d'm a n s.

21207 Sekretārs K. Pussars.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
Šimans-Abrams-Izraels Rubeņa d. K a ns
un Fruma-Cece Mendeļa m. Gī b e r t,
noslēguši prjekšlaulības līgumu pie Rīgas
notāra M. Čulkova 2. janvārī 1925. g.

reģistra Ns 12, ar kufu viņi attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un *urpm. p. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 20. janvārī 1925. g. L. Ns 1935
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

19897 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p., ar
šo paziņo, ka 17. februārī 1925. g,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
at aisīs ui nolasīs 1923. g. 6. ju.ijā
mirušā Kaugu u pagastā, . Jaunzemu"
mājas, Pētefa Pēfefa dēla L a p e k i n a
testamentu.

Rīgā, 3. februārī 1925. g. L Ns 1622
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2I'2l Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Ādolfs Ernsta d. Otūns
un Babete-Erna Ludviga m. Griin, dzim.
HazenSus, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra J. Kreicberga
3. janvārī 1925. g. reģistra Ns 296,
ar kufu viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rigā, 20. janvārī 1925 g. L. Nš 1959
Priekšsēd. v. D. pimmermans.

19898 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460".
panta paziņo, ka minēta tiesa_ civilno-
daļas 12. janvārī 1925. g. atklāta sēdē
nolēma pārgrozīt Eķengraves izglītības
biedrības statūtus, kā ari pārgrozīt bie-
drības nosaukumu un biedrība uz priekšu
sauksies: Izglītības biedrība .Ausma*,
par Jko atzīmētto biedrību reģistra pir-
majā daļā, kufām nav peļņas iegūšanas
mērķa, 112. numurā, II. iedalījuma.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Eķengrāvē.

Jelgavā, 20. janvārī 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

20075 Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

JalgavEn apgāžat reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460".
panta paziņo, ka minēta tiesa civilno-
daļas 12._ janvārī 1925 gada atklāta

^
sēde

nolēma pārgrozīt Lieliecavas un apkārtnes
patērētāju biedrības statūtus, ka ari pār-
grozīt biedrības nosaukumu un biedrība
uz priekšu sauksies: .Iecavas un ap-
kārtnes patērētāju biedrība", par ko at-
zīmēt kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā, 2. numurā, II. iedalījuma.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Iecavas pagastā.

Jelgavā, 20. janv. 1925. gadā.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

20073 Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Teodora B ē z lūgumu
un civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. p..
18. marta 1920. g. lik. un savu 22. jan-
vafa 1925. g. lēmumu, uzaicina prasī-
bas dokumentu Ventspils-Kuldīgas ap-
gabala 3. iec. miertiesas izpildu rakstu:
i) par 500 rbļ. un 2) par 500 rbļ, izdota
uz Amālijas Popovas vardu 1) 27. jun.
1906. g. ar Ns 1159 un 2) 27. jūnijā
1906. g.ar Ne 1159 un 7. jūlijā 1906. g.
nostiprinātu uz Teodoram Beze piede-
rošu nekustamu mantu Ventspils apr.,
Sarkanmuižas pagasta zemesgab. ar krep.
Ne2412' turēt, mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.", ierasties tiesā līdzņemot minētos
prasības dok., dēļ iemaksāto Ls 13.34,
t. i. parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari prasības dok.
turētāja neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaksāt., piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 28. janv. 1925. g. Ns 250/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

2058S Sekretāru pal. Rolova.

Liepājas apgairoliiesa,
22. janvārī 1925. gada uz F r ič a
Robinsona lūgumu un 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik.
2081.-2086. p.p. nolēma:

1) parādus pec sekošām obligācijām
nostiprinātam uz Fricim Jāņa d. Robin-
sonam un Malei Magrietai Jāņa m. Ro-
binson pied. nekustamu mantu Gro-
biņā, ar krep. Ne 15, un proti:

a) 1000 r. pirmvērtibas lielumā, tagad
atlikuma 800 rbļ, izdotas uz Hermaņa
B. Frīdmaņa vārdu un 12. maijā 1878. g.
nostipr., b) 5000 r. lielumā, izdotas uz
Salomona Hoziasa d. Jankelsona vārdu
un nostipr. 28. jūnijā 1914. g. ar žurn.
Ne U.88 un c) 1200 r. lielumā, izdotas
uz ia paša Salomona Hoziasa d. Jankel-
sona vārdu un nostiprinātas z8. jūnijā
1914. g. ar žurn. Ne 1089, — atzīt
par pilnigi samaks. līdz ar visām pro-
centēm ;

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

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

Liepājā, 28. janv. 1925. g. Ns 791/24
Priekšsēd. b. V. Bienenštams

20580 Sekretāru oal. Rolova

Latgales apgabaltiesas 1.civila
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p, pi
mata, ar šo dara zināmu, ka ta
Zinaidas Vasilija m. Gurjevas
dzim. Selezneva prasības . lietā pīt
Vladimiru Jēkaba d Gurjevu par laulību
šķiršanu aizmuguriski nosprit
d a : laulību, noslēgtu 19. febr. 1919.f
Korsovas pareizticīgo baznīcā starp VI*
dimiru Jēkaba d. Gurjevu . un Zinaiii
Vasilija m. Gurjevu, dzim. Selezņevt
atzīt par šķirtu vīra vainas dēļ, atstāj».
no šīs laulības dzimušo dēlu VitaĶ
pie mātes.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., M
un 748. p. p. paredzēta laika neiesni^
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, ttļ
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp., 21. janv. 1925. g. LNs285pļ
Priekšsēd. b. J. K r ū m i ņ š, ļ

20053 Sekretārs J. KanguuJ

Latgales apgaiittaiTiii
atklātā tiesas sēde 1925. g. 9. ;,„
izklausījusi Daugavpils pilsētas valde
lūgumu atzīt Vasiliju Dmitrija #Antonovū _ par_ atrodošos bezvēsi
prombūtne nolēma: publicēt .Valdi
bas Vēstnesī* par bezvēsts promesoši
Vasiliju Dmitrija d. Antonovu un uzdci
Daugavpils pilsētas bāriņu tiesai iej
aizbildniecību par bezvēsts promesoii
Vasilija An:onova mantu, atrodošu
Daugavpilī, Kapu Ne 4.

Šo lēmumu publicēt civ. proc l
295. p. kārtibā.

Daugavp., 20.janv. 1925.g. LNs272a|J
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš

20056 Sekretārs J. Kangurs.

*""»•
Latgales apgbt. I civii^
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298 W309. un 311. p. p pamata «Jjd. S u 1 c a prasības lietā pref ifbeti Rozenšildi-Paulini par īpašam» .
sību atzīšanu uz nekustamu īpa|Um
valdīšanas līguma,uzaicinaFii,!Rozenšildi-Paulini , kuras ļ*
vieta prasītajam nav zināma č,"mēnešu laikā, skaitot no j,- ļ
diņajuma iespiešanas dienas Valdi?Vēstnesī, ierasties šai tiesā saņemt
rakstus no prasītāju iesūdzības raks,
pielikumiem un uzdot savu dzīves ^Daugavpilī.

Ja minētā laikā aicināmie neierast,lietu noliks izspriešanai bez S
klātbūtnes. Ja ieradīsies , bet
vas dzīves vietas Daugavpili neitzd»
aicinājumus uz tiesas sēdi un visus l
rejos papīrus atstās tiesas kanclejā.

Daugavp ^, 1925. g. 21. janv. Li&jji ,
Priekšsēdētāja biedrs J. Krūmiņš

20422 Sekretārs J. Kaneu.

Latgales zemes grām»»
atjaunošanas komisija

uz Franča Ādama dēlu KotleraJ'

gurnu par nekustamas mantas, sasu _
šas no .Tuminišku" muižas (ari .'"
nišku - daļa pēc plāna Ne 2) ai»

zemes gabala zem nosaukuma .^ '
rovka", platībā 32 desetiņas 1UW
sāženi, atrodošos Daugavpils m
Jasmuižas pagastā, ievešanu zemes s

^matu reģistri, — uzaicina ^tbil
\

iunai, hufām ir kādas ',e- lba! ,ia
minēto nekustamo mantu "J^komitijai par to paz ņojua» ) *
ne"u laika no .zslud.nāš^n._ »

as .Valdī: a* Vēs ne>i*, preieja fc»

jumā nepieteiktās tiesības sxa!tH« 5,
iznīcinuām un lūdzējs var tikt Ķ'
Utgalrs zemes grāmatu reģistri ,

noradītas nekustamās mantas r
nieku bezkādiemaprobežojumi»neapstrīdamas pārdošanas _un "*'
karisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1925. g. 28. janv. )

Koni.sijaspriekšsēdētājsap.;"!*'vecākais notārs E. Hellvi";
20530 Sekrc.ar» A. B''»

Latgalei zemei grāmata aijaDo&faoai tatt
uz Ivana un Vladimira Kurila dēlu Tīt-
fimovu lūgumu par nek. mantas, s>
stāvošas no zemes gabala platībā n
desetiņa 471 sāžeņa vairāk vai mai
atrodošos Ludzas '(senāk Ostrovas) )ļļ
riņķa, Višgocodas pagastā pie Emiļov»
ari Sušlova-Gora ciemā, _ku[U īpaši»
viņi mantojuši no sava teva _ Kirija Rļ
fimova, ievešanu zemes grāmatu ebj
strī, — uzaicina visas ^

ersont, W
ir nādas desīoas uz minēto nekustam
mantu, Jesn.egt konvsijai par to pjzif
jumu 4 mēnešu laikā n=j iz ludināsii*
diena. .Valdība* Vēitne i* . pielējāt
dijuuja nepieteikti» tie.īhai skaiti ļ'
par iznīcinātām un minētie : luW
mantojuma devējs Kirils Troiimovs
pēc tam ari viņi paši, lūdzēji, var «
ievesti Latgales zemes grāmatu reg
par norādītās nekustamas mantas m
niekiem bez kādiem aprobežojumiem'
neapstrīdamas pārdošanas un hipote*
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī .925. g. 28.janv.J*Komisijas priekšsēdētājs, apgabalt
vcaiui» notar» t. Hel'vicb-

20529 Sekrttars A. Be _rj^,



Latgales epgabaltiesas krimi-
ncdaļa,

?/«tranā ar savu 1925. g. 20. janvāra

Imumu, meklē uz sod. lik. 552. p. 3. d.
1 d 3 P kl- pamata apsūdzēto Dau-

gavpils apriņķa Līvānu pagasta piede-

rīgo 59 §• v- Ludv '2f- B °g"

nVisām iestādēm un personām, kurām
. zinama minēta Bogdanova un viņa
m1ntas atrašanas vieta, jāpaziņo Latga-

les apgabaltiesas 1. kriminalnodajai.

Daugavpilī, 1925._ g. 28. janv.

Priekšsēdētāja v. (paraksts),
^cjg Sekretārs (paraksts).

no Rīgas prefektūras 1920. g., dzimis
1871. g., Bauskas pilsonis, kā pēdējā
dzīves vieta zinama Rīgā, Palisades
iela Ne 26, dz. 51, no kurienes izrak-
stījies 24. novembrī 1922. g.

Visas iestādes un personas, kufām
būtu zinama meklējamā Kārļa Kozlov-
ska dzīves vieta, tiek lūgtas par to
zjņot Valmieras apr. 4. iec. miertiesne-
sim.Rujienā, vai viņa atrašanas gadī-
juma jiolicijas iestādēm Kozlovsku ap-
cietināt un nosūtīt miertiesneša rīcībā.

Rūjienā, 1925. g. 28. janv.
20592 Miertiesnesis (paraksts).

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem novērtēts par Ls 8000;

3) ka bez augšminētās prasības pār-
dodamais īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1500, valsts un paš-
valdību nodokļa parādiem par Ls 13 10,
kopa par Ls 1513.10;

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalību ņemt jāiemaksā zalogs —
desmita daļa no apvertēšanas sumas un
jāstāda priekša apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo īpa-
šumu; un.

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Latgales apgabaltiesas vecākā
notāra kanclejā— Daugavpilī.

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

Visi papiri un dokumenti, atliecoši uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Latgales
apgabaltiesas 1. civilnodaļas kanclejā.

Ludzā, 5. februārī 1925. g.
21261 Tiesas izpild. K. Markvardts.

Rīgas pol. 11. iec.priekšn.
paziņo, ka 20. februārī š. g., pulksten
12 diena, Daugavgrīvas ielā Ne 13,

9tt viiiiksolišiī
J. Lamekam piederošas mantas:
1 amerik. rakstāmo pulti, 1 ozola krēslu,
1 kāršu gald ņu, 1 barometru, 1rakstām-
galdu, 1 stāvlampu, novērtētas par Ls 167,
parāda piedzīšanai par labu Rīgas Pār-
daugavas slimo kasei pēc raksta Ne 62886.
21342 Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn.
I. iec. palīgs

3. martā 1925. g. pīkst. 13, Rozen-
muižas pag., Kolpaka s., Vavilova mājas

dažādus saimniecības
rīkus un ražu,

piederošos dzīv. Rozenmuižas pag., Kol-
paku s. pils. Jefimam V a v Ļi o v a m ,
novērtētu uz Ls 114,30, nomas naudai
lidz ar u/o°;o segšanai.

Rēzeknē, 6. februāri 1925. g. 21345
Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina

par nederīgu nozaudēto karaklausības
izpildīšanas apliecību ar Nš 3018, izdotu
no 3. Jelgavas kajn. puika k-ra 1921. g.
uz slimības deļ par nederīgu no kafa
dienesta atvaļin. augšmin. pulka kareivja
Zaņa Jēkaba dēl j Tujuma vārdu. 21346

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļa
izsludina par nederīgu nozaudēto Lības
Maler ārzemes pasi Na 4/53, izdotu no
ārzemju pasu aģentūras Liepājā, 5. de-
cembri 1923. gada. 21314

' m Iestāžu sludinājumi.

Iii iiilļi iiiifaiititi
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 16. februāri 1925. g., puikst. 15 dienā,
Rīgā, Stabu iela Ne 44,

pārdos itMksoliM
Kārļa Skribis kustamo mantu, novērtētu
par Ls 790.—_ un sastāvošu no vienas
4 g. vecas ķēves un dzīvokļa iekārtas
dēļ viņa 1923. g. proc. peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 9. februārī 1925. g.
21333 Piedzinējs (paraksts).

īlišo noiSoKlD departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
6. februārī 1925. g., pulksten 10 rītā,

Rīga, Architektu iela Ne 1,
pārdos vairāksolīšanā

Jāņa Temberga kustamo mantu,
novērtētu par Ls 360.— uri sastāvošu
no rtkas preses .Boston" firmas ,R. O.
Kriger", jdeļ viņa 1923. g. °/o °/o pelņas
nodokļa segšanas.

Rīgā, 7. februāri 1925. g.
21332 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas pol. 6. iec. priekšmets
paziņo, ka 18. februaT š. g., pulksten
10 rītā, Rīga, L. Maskavas ielā, sarkanā
noliktavā Na 37,

pārdos vairāksolīlaoa
Richardam Ze ne Īsam piederošas
mantas: 6000 ugunsdrošus ķieģeļus
CChF/B, novērtētus par Ls 708.— un
3kub. mtr. asfalta, novērtētu par Ls 300.—
deļ Rīgas II. raj. īres valdes 12. janvāra
š, g„ izpildu raksta ar Nš 1339/27, min.
sumas piedzīšanas.
21344 Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas polic. 7. iec. priekēn.
paziņo, ka 1925. g. 18. februārī, pulksten
10 rītā, Rīgā, Marijas ielā Ne a3, dz. 6,
izpārdos vairāksolīšanā
N. Šo m e r a pianīno un istabas mē-
beles, novērtētās par Ls 1700.—, Rīgas
muitas valdes prasības lietā Nš 1224.

Rīgā, 3. februārī 1925. g.

21315 Par riekšn. K e n i g s v a 1d s.

Rigas polic. 8. iec. priekšnieks
paziņo, ka 26. februārī 1925. g.,pulksten
10 rītā, Rīgā, Matīsa ielā Ns 137,

pārdos uaiiāHsolišonā
Pēterim Kreišmanim piederošas
aprakstītas 4 ormaņa gumijas riepes,
novērtētas par Ls 2ut).—, dēļ slimo kases
nodokļa parādu dzēšanas, saskaņā ar
I. raj. darba inspektora p. g. 24. decembra
raksta Ns 7263/.
21059 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas polic. 11 iec. priekšnieks
paziņo, ka 20. februārī 1925. g., puikst.
12 diena, Kalnciema iela Ne 1^3,

pārdos vairāksolīšanu
Edmundam Vītolam piederošo tumši
zilas krāsas vīriešu uzvalku, novērtētu
par Ls 60.-^ tirdzniecības zīmes nodokļa
piedzīšanai pēc Valkas apr. 11. iecirkņa
nodokļu inspektora raksta Ne 4065.
21343 Priekšnieks (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 5 iec.
tiesu izpildi!ājs,

kura kanclejā atrodas Ludzā, Krišjāņa
Barona ielā Ns 9, paziņo:

1) ka deļ prasibu segšanas pēc Ludzas
apr. I. iec. miertiesneša lēmumiem uz
protestētiem vekseļiem: 1) no 25. jūlija
1924. g. ar Ne 1719 par labu Konstant.
Staškevičam Ls 414 50, 2) no 2. augusta
1924. g. ar Ne 1807 par labu Sorai Zilber-
brandi Ls 208.30, 3) no 7. aug. 1924 g.
ar Ne 1818 par labu Latgales akciju bankai
Ls 312.70, 4) no 25. augusta 1924. g.
ar Ne 2011—2014 par labu Latv. tirdzn.
un rūpn. banka. Ls 843.12, 5) no 1. sept.
1924. g. ar Ne 20«8 par labu Jakobam
Nikitinam Ls 415.60, kopā pavisam
par divi tūkttoši viens simts deviņdesmit
četri lati 22 sant. (2194.22) ar °/o no mier-
tiesneša lēmumos aizrādītiem termiņiem.

18. aprilī 1925. g. pulksten
^

10 rītā,
Latgales apgabaltiesas sēžu zāle

publiskā vairāksolīšanā
pārdos Ivaia Nikita d. Nikitina
nekustamu īpašumu, atrodošos Ludzas
pilsētas 16. kvartālā, Daugavpils (bij.
Zirgu) ielā Ne 17, ievestu Latgales apga-
baltiesas vecākā notāra zemes grāmatu
reģistra IV. sēj. Ne 339 un sastāvošu
no pilsētas dzimtslietošanas tiesību zemes
gruntsgabala 213'/a kvadrat saženu arļ
viena dzīvojamo māju, ledus pagrabu un
šķūni; I

Sludinājums

par ižkistaias mitas pārdošana.
Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

pildītājs par Liepājas pils. I iec,
kura kanclejā atrodas- apgabaltiesā,
istaba Ne 9, pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1141., 1143., 1146.—1149. p.p. pa-
ziņo, ka 1925. g. 2o. maija plst. 10 no
rīta, minētās tiesas civillietu sēžu zālē
tiks pārdots pirmā publiskā vairāksolī^
šanā nekustams īpašums, piederošs
Martai-Klarai, Adolfam-Rudolfam, Teo-
doram - Hermanim, Arturam - Pavelim,
Nikolajam-Vilhelmam, Annai- Metai -Val-
lijai, Emīlijai - Sofijai - Olgai, Irmai-Ale-
ksandrai, Žanetai-Astai-Klarai un Natā-
lijai Ērikai - Eleonorai Matisoniem un
sastāvošs iz mašinu un katlu fabrikas,
metāla un čuguna lietuves līdz ar
fabrikas ēkām, mašinām un viņu piede-
ramiem, kā ari diviem dzīvojamiem
namiem, atrodošos Liepājā, Ziemeļ-
austrumu ostmalā un Preču ielas stūrī;
šis nekustams īpašums ir ierakstīts Aiz-
putes-Grobiņas zemes grāmatu nodaļā
zem krepost. Ne 156, novērtēts uz
48.301 latu un tiek pārdots dēļ Latvijas
Bankas prasības apmierināšanas no viena
no augšā minētiem kopīpašniekiem,
Rūdolfa Matisona, 120.000 latu ar °[o ap-
mēra. Bez šas piedzīšanas uz ša ne-
kustama īpašuma skaitās hipotekariski
parādi 74.000 rbļ. krievu cara naudā.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p. no 48.301 lata. Katram,
kas grib piedalīties solīšana ir jāiemaksā
4.830 lati 10 sant. zaloga un ari jāuz-
rāda tieslietu ministrijas apliecība par
viņa tiesību iegūt nekustamo īpašumu.

Visi dokumenti un raksti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu ir atklāti ieska-
tīšanai tiem, kas vēlas piedalīties solī-
šanā, Apgabaltiesas kanclejā, vai pie
tiesu izpildītāja; personām, kūjām būtu
uz pārdodamo īpašumu tādas likumīgas
tiesības, kas varētu novērst viņa pu-
blisku pārdošanu, tādas ir pieteicamas
līdz pārdošanas dienai.

Liepājā, 1925. g. 29. janvārī. Ne 303.
21009 Tiesu izpidītājs A.Korženeckis.

Latgales apgabaltiesas.Daugav-
pils apriņķa, 1. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu 1925. g. 15. janv.
lēmumu un civ. proc. lik. 80., 293., 298.,
301., 302. un 309'. pantu kārtībā izslu-
dina sekošo:

Aicinājums.
Daugavpilī mirušā Neucha Solomona

d. Īd zona mantinieki tiek aicināti uz
8. augusta 1925. gadā, pulksten 12 d.,
tiesas sēdi, kura notiks Daugavpilī,
Teātra ielā Ne 4, iesniegt izdoto no
Soloma Elija Fingergoita Neucham Idzo-
nam ķīlu zīmi un saņemt iemaksātos
no Soloma Elija Fingergoita 45 latus
07 sant. parādu uz nekustamu īpa-
šumu.

Daugavpilī, 1925. g. 24. janv. Ne 55
2C405 Miertiesnesis D z e n ī t s.

Daugavpils apriņķa 5. iecirkņu
miertiesnesis,

Preiļos, pamatodamies uz X sej. 1239. p.
un c. p. 1. 1401. _p., uzaicina 1905. g.
10. marta miruša Jāzepa Ādama dēla
Z n o t i ņ a mantiniekus pieteikt savas
mantojuma tiesības uz nel. atstāto Var-
kovas p. mantu augšminētam mierties-
nesimsešu mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".
20400 Miertiesnesis Skromans.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. lec. mierlies.
kufa kanclejā atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņā ar savu lēmumu 21. janvārī
1925.g. uzaic. 1917. g. 18. februāri
miruša Jura Jura d. Lauvas mantin.,
pieteikt savas mantošanas tiesības augša
minētam miertiesnesim uz nelaiķa at-
stāto kustamo un nekustamo mantojumu,
atrod Rēzeknes apr., Atašienas pagastā
sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Pēc šī termiņa notecēšanas, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

21. janvārī 1925. g. Ne316
20206 Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas

Oaaiaipiliapr. fi. iet. iMtuk,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sej. 1239. p. uz-
aicina miruša Michaila Stepana dēla
Markušenoka mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības mierties-
neša kamerā, Krāslava, Polockas
ielā Ne 52, uz nel. atstato mantojumu,
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,Vald
Vēstn.*

Pec minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasībās nepieņems.

Krāslavā, 23. janv. 1925g. Ne 305
20397 Miertiesnesis Āboliņš

Rīgas apgabalt. Rīgas
apr. I. iec. tiesu izpildītājs
kura kanclejā atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ne 67, dz. 2, paziņo:

1) Augusta Andreja d. Krūmiņa
Kraitoru Ls 1135,03 prasību segšanai,
1) pēc Rīgas apgabaltiesas I. civilnodaļas
piespiedu uzraksta no 29. augusta
J921 g. Ne 2202, 2) Rīgas IV. iec.
miert.e nēša piespiedu usraksta no 7. jan-
vāra 1925. g. Ne 39, 3) Jaunjelgavas iec.

miertiesneša piespiedu izraksta no
31. maija 1923. g., 4) Rigas IV. iec.
miertiesneša piespiedu uzraksta no 29. no-
vembra 1924. g. Ns 134o, 5) Kigas
IV. iec. miertiesneša piespieda uzraksta

VeDfspiu l. iet. miertin,
m,to-m ' proc ' lik - 846 - P- pamata-
ar, ? pie Dutl(lagas pagasta, Ventspils
Wr?a piederīgo Kārli Jāņa d. Erno-
tuvcīk;s

dzim
- 28'J'2 - &ku*a«vaKas pazīmes nav izdibinātas un tiekapvainots krāpšanā.

šan- !am
' kam zīnama Ernoviča atra-ujas vieta, pienākas to uzrādīt.

lielas "ti
'CS P'e atrašanas lidz 12000 rbļ.

s/ķilas iemaksāšanai ir apcietināms
nogādājams miertiesneša rīcībā.

20l8Q
tSPi11' 1&24'- 3h deC '

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 5. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.—2014.,
2061. un 2079. p. p. paziņo, ka pēc
1923. g. 23. jūlijā mirušā Pētera L e g z-
diņa ir palicis mantojums un uz-
aicina visas, kam būtu uz šo mantoju-
mu, vai sakara ar to kādas tiesības
kā mantiniekiem , legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. _ t. t.,
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstnesī." _

Ja minētas personas augšminētā ter-
savas tiesības nepieteiks, tad viņas tiks
atzītas ka savas tiesības zaudējušas.

R'gā, 1925. g. 22. janvārī. Ns 174
j°417 Miertiesnesis (paraksts).
Rīgas XII. iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1929 g. 22. janvāra
lēmumu un civ. proc. lik. 201i-,-2014.un 2019. p.p., paziņo, ka pēc 1924. g.
»? decemri Rīgā mir. Annas Paukman,ir atklājies mantojums un uzaicina visus,
Kam būtu uz šo mantojumu vai sakarā
ar to kādas tiesibas kā mantiniekiem,
egatarijiem , fideikomisarijiem , kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības sešu
menesu laika , skaitot no šī sludinājuma
'«spiešanas dienas .Vaid. Vēstn.

lermiņā uepieteiktas tiesības skaitīsRa speķu zaudējušas.
H'ga, 1*25. g. 20. janvārī. Ns 921

Sļj-Ļpap. Miertiesn. D. Sarkans.

urgaies «psaiialilesis etākils notin
paziņo, ka pec 1924. g. 18. augusta
pie Daugavpils notāra R. Skujas no-
slēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma, ap-
stiprinātā 1925. g. 17. janvārī, Mendels
Vulfa d. Fišers un Hana-Leja Ābrama
m. F išer vienlīdzīgās daļās ieguvuši
no Valerijas Eduarda m. Češeiko-So-
chackajas , par 400 latiem, personīga īpa-
šuma gruntsgabalu 234 kv. saž. platiba
ar ēkām Daugavpilī, III. pils. iecirknī, 87.
kvartālā Ns 1, 1it. a, Šosejas un Kaunas
ielu stūrī- zem polic. Ns 84-86/26-28.

Daugavpilī, 1925. g. 19. janvāri.
Vec. notāra pal E. K r i ķ i s.

19907 Sekretāra pailgs J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uZ Jura Sīmaņa d. P o k u ļ a lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no Bolvu
muižas izdalīta zemes gabala zem no-
«nkuma .ferma Kile Ns 9-, platībā
45 desetiņas 840 kv. asis, atrodošos Ludzas
aorinķa Bolvu pagastā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, _— uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai pai
to paziņojumu 4 mēnešu laika no izslu-

dināšanas dienas, Valdības _ Vēstnesī',
pretējā gadījuma nepieteiktas tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests _ Latgales zemes_ grāmatu
reģistri par noradītas nekustamas mantas

īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 22. janvārī. »
Ns 827.

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

20299 Sekretārs A. Bergs.

Rgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesas izpildītājs

jāziņo, ka 17. februārī š. g., pulksten
2 dienā, Rīgā, Suntažu pag., , Jaun-Oaba-
liņos" , pārdos Mārtiņa Kaktiņa
kustamo mantu,, sastāvošu no divām
ķēvēm un 6 govīm, un novērtētu par
ls 1100 —

izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas diena uz vietas.
21392 Tiesas izpildītājs J a k s t i ņ š.

Dougavpils apriņķa 5. īecirip
miertiesnesis,

Preiļos, pamatodamies uz X sej. 1239. p.
un c. p. 1. 1401, p,, uzaicina 1917. g.
30. aprilī mirušā Jura Jēkaba d. P a-
stora mantiniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz nel. atstāto Preiļu
pag. Mozuļu s. mantu augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanās die-
nas .Valdības Vēstuesī".
20402 Miertiesnesis Skromans.

Rīgas apr. t. iec. miertiesn.
pamatojoties uz savu lēmumu/23. dec.
Hj24. g. meklē zādzībā apsūdzētos Jū-
liju Jēkaba d. Viize piederīgu pie Val-
tenbergas pag., Valmieras apr. un Beitu
Jēkaba m. Virze piederīgu pie Valmieras
pilsētas.

Visas iestādes un personas
^

kufām
būtu zinama min. Virze atrašanas vieta,
tiek lūgtas spert attiecīgus soļus viņu
apcietināšanai un nogādāšanai mier-
tiesneša rīcībā.

Rīgā, 1925. g. 22. janvārī. LNM712
20207 Miertiesnesis (paraksts).

•ligas apgaoait. 6. iec. tie»u
izpildītājs

,aziņo, ka 16. februārī 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīga, Terbatas iela Ns 2) ,

p ā i d o s Rozas Luskin kustamo maiuu,
sastāvošu no galantērijas precēm, un
..ovērtitu par Ls 520.—.

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

Rigā, 29. janvāri 1925. g.

21394 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e I s.

latniierat api. 4. m. miertiesnesis,
llinnm3 ar savu I925- S- 24- l'anvaīa
lik 7i *

Un Pamatojoties uz krjm. proc.
kāri: !' un 147- P-P-. meklē čigānu

vainota d - Kozlovsky, kurš ap-
R ii i .„ p - ar drebju un trauku izkrāpšanu
Um\£Sa !922' 8- 2. novembrī. Kār-

wlovskim izdota pase Ns 139345

Kļūdas Izlutoionu.
.Valdības Vēstneša" ša gada 24., 25.

un 26. nutnuros_ ievietotā Apriņķi ceļu
inženiera, Jelgava, sludinājumā, par mate-
riālu un

^
inventara pārdošanu ieviesusies

kļūda: iespiests, ka pārdošana notiks
1925. g. 13. februārī, bet vajaga būt
1925. g. 12. un 13. februārī, 20569-a

īielo Doiiiji departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, kt
17. februārī 1925. g., pulksten 14 dienā,
Rīgā, Raiņa bulv. Ns 21, dz. 6,

pdrdos PfilrBksollSani
Bera_ Š a p i r o kustamo mantu, ne-
vērtētu par Ls 520.— un sastāvošu no
dzejzs naudas skapja, deļ viņa 1923. g.
ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 7. februārī 1925. g.
2 i 331 Piedzinējs (paraksts).

no 20. augusta _ 1921. g. Ns 943, Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē 9. maija 1925. g.,
pulksten 10 rīta,'

miski ūtiē pārdos
minetsm Augustam Krūmiņam
piederošo nekustamu īpašumu atrodošos
Rīgas apriņķī, Skrīveru pagastā netālu
no Skrīveru ' stacijas un sastāvošu no
Skrīveru muižas atdalīla dziratsrentes
gruntsgabala Ns 48, zemes grāmatu reģ
Ns 1626, kurš aptver 808 — kvadr.
asis zemes;

2) īpašums _ priekš publiskas pārdo-
šanas novērtēts uz Ls 1000;

3) hipotēku parādu un apgrūtinājumu
nav;

4)- pie piedalīšanās ūtrupē jāiemaksā
JO'/o no novērtēšanas sumas un jāuztāda
tieslietu ministiijas apliecība par neku-
stama īpašuma iegūšanas tiesībām;

5) zemes grāmatās uz šo īpašumu
tiek vestas_ Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu rfodaļā;

6) personām, kufām ir kādas tiesībās
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz pārdoša-
nas dienai;

7) visi papiri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir atvērti pu-
bliskai apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
III. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 6. februārī 1925. g.
21262 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Cēšu apr. priekšnieka
pailgs II. iecirknī

dara zināmu, ka 1925. g. 17. februārī,
pulksten 10 rītā, pie Jaunpiebalgas
pagasta nama, noturēs

ūtrupi,
kura pārdos atklāta vairāksolīšanā pret
tūliņsamaksu Jānim Blagaderam ap-
rakstītas sekošas mantas:

vienus dzelzsasu vāģus,
novērtētus par Ls 10, dēļ nomas
parada piedzīšanas pec Cēsu apriņķa
valsts zemju inspektora raksta Ns 6^11.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā
uz vietas.

Nēķenā, 4. februāri 1925. g.NsI0952Cēsu apr. priekšnieka palīgs
21291 11. iecirknī (paraksts;.

Cēsu apr. priekšnieka
palīgs II. iecirknī

dara zināmu, ka 1925. g. 17. februārī,
pulksten 10 rita, pie Jaunpiebalgas pa-
gasta nama , noturēs

ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā pret
tūliņsamaksu Pēteram Z a g e r a m ap-
rakstītas sekošas mantas:

vienu govi,
novērtētu par Ls 10, dēļ nomas parāda
piedzīšanas pec Cēsu apr. valsts zemju
inspektora raksta Ns 6295.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā uz
vietas.

Nēķenā, 4. februārī 1925.g. Ns 10940/24
Cēsu apr. priekšnieka palīgs

21292 II. iecirkni (paraksts).

Cēsu apr. priekšnieka
palīgs II. iecirknī

dara zināmu, ka 1925. g. 17. februārī,
pulksten 10 rīta, pie Ramkas pagasta
nama, noturēs

ūtrupi,
kurā pārdos atklāta vairāksolīšanā pret
tūliņsamaksu Pēlējam L e s i ņ a m ap-
rakstītas sekošas mantas:

vienu govi, .
novērtētu par _ Ls 70, dēļ nomas parāda
piedzīšanas pēc Cēsu apr. valsts zemju
inspektora raksta Ns 6626.

Mantas apskatīšana ūtrupes dienā uz
vietas.

Nēķenā, 4. februārī 1925. g. Ns 11387/24
21290 Priekšnieka pal. (paraksts).

Cēsu apr. priekšnieka
palīgs II. iecirknī

dara zināmu, ka 1925. g. 17. februārī,
pulksten 10 rītā, Ramkas pagasta,
jepu mājās, noturēs

ūtrupi,
kurā pārdos atklāta vairāksolīšana prel
tūliņsamaksu Ramkas lauksaimn. mašinu
koplietoš. biedrības aprakstītas sekošas
mantas:

vienu tvaika katlu,
novērtētu par Ls 500, dēļ jnomas
parada piedzišanas pec zemkopības de-
partamenta raksta Ns 23163.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā uz
vietas.

Nēķenā, 4. februārī 1925. g.Ns966521289 Priekšnieka pal. (paraksts).



Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušam:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 107108 no
Rīgas pref. uz Emilijas Viļā m. Krūze
vardu; 2) Ns 116447 no 11. pol. iec. uz
Mārtiņa Miķeļa d. Bitte v.; _3) Ns 243706
no Rīgas pref. uz Irenes Kārļa m. Grln-
berg v.; 4) Ns 155340 no Rīgas pref.
uz Lības Jura m. Buvmeister vardu;
5) Ns 9040 no 10. pol. iec. uz Annas
Anša m. Leijer v.; b) Ns 189 64 no
Rīgas pref. uz Teoiila Rafaila d. Plinersa
vardu; 7) Ns 135923 no Rīgas pref. uz
Zaņa Pētera d. Poppe v.; 8) Ns 27745
no 2. pol. tec. uz Johannas Kristjaha m.
Stal v.; 9) Ns 7798 no 8. pol. iec. uz
Lotes Indriķa m. Albiņ v.; 10) Ns 66612
no 5. pol. iec. uz Jāņa Miķeļa d. Riek-
stiņa v_; 11) Ns 66613 no 5. poL iec.
uz Klāras Dava m. Riekstiņ vardu;
12) Ns 44172 no 8. pol. iec. uz Līzes
Jāņa m. Švarc v.; 13) Ns 390 no Katla-
kalna pag. v. uz Helenes Vikentija m.
Verza v.; 14) N» 231 no Vārkavas pag4
valdes uz Jāņa Andreja d. Kursīta v.;
15)_ Ns 5797 no Vārkavas pag. vaid. uz
Jurjana Jāņa d. Geide v.; 16) Ns 175393
no Rīgas pref. uz Annas Andreja m.
Auniņ v.; 17) 1871 g. no Landskoronas
pag. v. uz Marijas Miķeļa m. Meikšan
vardu; 18) Ns 26564 no 9 pol. iec. uz
Annas Eberharda m. Treilļiņ vardu;
19) Nš 176949 no Rīgas pref. uz Irenes
Maksima m. Portnoi v.; 20) Ns 92195
no Rigas pref. uz Jevgeņija Vasilija d.
Morozova v.; 21) Ns 33314 no 9. pol.
iec. uz Ankindina Ņikita d. Pikeļevav.;
22) Ns 231447 no Rīgas pref. uz Jāņa
Jēkaba d. Flintera v.

Armijas pasi, izd.: 25) Ns nez. no
Daugavpils uz Judaša Joseļa m. Ka-
biščer vārdu.

Pamats:. Rīgas prefektūras raksts
17., 19. un 20. janvārī 1925. gadā ar
Ns 780.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
19990 Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Ventspils pils. pol. 2. iec. pr-ks j»,,,dina par nederīgu, ka nozaudētu iekl,pasi, izd. no Ventspils pol md
Ns 3942 uz Jānim Kārļa d. Strausam *

2m«;

Rijas pilsētas Krljtol
pieteiktas sekošas uz vārdu izdotas krāj-
grāmatiņas par nozudušām un atņemtām:
i) Juliannas Pētera m. Lapiņ izd. 27. martā
1906. g. Nš 25516 Ls 8.96, 2) Marijas

Karlīnes Pētera m. Lapiņ izd. 27. maitā
1906._ g. Ns 25521 Ls 8.9o, 3) Eiženijas
Andreja m. Letušinskv izd. 12. janvati
1912. g. Ns 34809 Ls 16.70, Eiženijas

Elizabetes Letušinskv, dzim. Sktej, izd.
11. dec. 1914. g. Ns 144673 Ls 18.14,
Eiženijas Andreja m. Letušinskij izd.
9 martā 1917. _ g. Ns 151425 Ls 18.03,
Eiženijas Andreja m. Letušinskij, dzim.
Skrej, izd. 9 martā 1917. g. Ns 151426
Ls 16.13, 4) Annas Jūlija m. Kablitc izd.
17. dec. 1913. g. Ns 134781 Ls 7.38,
5) Annetes fon Hiibbenet izd. 19. dec.
1901. g. Ns 70J55 Ls 5.76, Augusta fon
Hiibbenet izd. 23. febr. 1911. g. Ns 121915
Ls 8.*9, 6) Vacslāva Ādolfa d. Falcman
izd. 4. nov. 1915. g. Ns S2145 Ls 7.71,
7) Aleksandras Prokopa m Jankovskij
izd. 25Jun. 1911. g. Ns 126671 Ls 4.62
un tadeļ pamatojoties uz stāt tu § U,
tiek uzaicinātas visas personās, kurām
kādas tiesības uz mortificējamām krāj-
grāmatiņām, pieteikties krājkasē 3mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma nodru-
kāšanas „Valdīb?s Vēstnesī" Šim termi-
ņam izbeidzoties, izsludinātās krājgrā-
matiņas tiks atzītas par nederīgām un
izdotas jaunas.

Rīgā, 4. februārī 1925. g.
21277 R;gas pilsētas krājkase.

^

Nacionālais teatrs.
Otrdien, 10. februārī, pulksten 7 '/* vak.

Lilijas Sten dei viesu izrādē
.JVameliJu dāma".

Trešdien, li. februārī, pulksten 7'/2 vak.

»:?INufnieces preci*»*»*" .

Skrundas
lauksaimniecib. biedrība
ziņo, ka aiz naziaamiem apstākļiem

biedrības valdei

nozudis vekselis
par divi tūkstoši (2C00) lat. uz lauksaim-
nieku sabiedrības .Kurzemes lauk saim-
nieks" vardu, ar termiņu 1. marts
1925. g., pa-akstīls no valdes p.iekš-
nieka Arša Jāņa d. Kleinberga .Mazo-
Dutenu* mājas un valdes locekļiem:
Jāni Medni, .Beņu* mājas un RoDertu
Jansonu ,Lejas-Būdenieku" mājas, kāpēc
valde lūdz attiecīgās iestādes minēto
vekseli uzskatīt par nederīgu, ja tāds
tiktu nodots, kā maksāšanas līdzeklis.

Ari no vekseļa prkšanas tiek brīdi-
nāti, bet atradējs uzaicināts viņu nodot
pec piederības biedrības valdei Skrundā.
21329 Valdes priekšn. A. Kleinbergs.

Ludzas pilsētas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latvijas pases,
izdotas no Ludzas pils. policijas 2l.dec.
1920. g. ar Ns 1593 uz Meras Dāvida
meitas Mamiofas v.; 2) '2. okt. 192J. g.
ar Ns 327 uz Slioma Smuila d. Gure-
viča v.; 3) karaklausības apliecību, izd.
no Ludzas apriņķa komandantūras
2. martā 1921. g. ar Ns 1570 uz Antona
Staškeviča v. un 4) pagaidu uzturas
apliecību, izdotu no Ludzas pils. polic.
I/, novembrī 1924. g. ar Ns 438/8383
un vizēta pie Ludzas apriņķa priekšn.
ar Nš 316/18 uz Marijas Antona m
Novikovas vardu. 20149

12. Ilūkstes aizsargu pulka komand.
izsludina par nederīgu nozaudēto die-
nesta apl. ar Ns Abi, izd. no 12. Ilūk-
stes aizsargu pulka komand. 7. augustā
1924. g. uz Augusta Andreja d. Mednis v.

20153
Aizputes apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-

dina par nederīgu nozaudētu karakl.
apl. ar Ns 85, izd. 13. janvārī 1920. g.
no 12. Bauskas kājn. pulka komand. uz
atvaļin. kareiva Kristapa Andreja d.
Akmaņa v. 1981u

Izlabojums
.Vaid. Vēstn/ 1924. g. Ns 294 ievie-
tota Bornsmindes pag. valdes sludinā-
jumā par Pētera Kerbstats pases Ns 475
nederīgumu pielaista kļūda : pases N°475
vietā jāstāv dublik. Ns 1678, kurš izjl. no
tās pašas pag. valdes 23. decembrī
1922. g. 19144

Piltenes iec. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Latv. atbrīvo-
šanas kara piemiņas zīmes apl., izd. no
Ventspils kara apr. pr-ka 15. novembri
1923. g. ar Ns 2004 un atvaļinājuma
apl., izd. no Latgales diviz. štāba pr-ka
£0. septembrī 1920. g ar Ns 2242 uz
Pētera Jāņa d. Bebra _ v. 19478

Tukuma apriņķa pr-ka _ pal. 2. iecir.
izsludina par nederīgu, ka pieteiktu par
nozaudētu Latv. iekšz. pasi, izd. no
Blīdenes pag. valdes 20. oktobrī 1920. g.
ar Ns 743 uz Augusta Kriša d. Jaun-
zema v. 19662

Rīgas Jūrmalas policijas
priekšnieks

paziņo, ka 26. februārī š. g., pulksten
12 dienā, Rīgas Jūrmalas polic. valdē,
Dubultos,

Pārdos
mirušas Cecīlijas V e i s m a n atstatas
sekošas mantas: 1 vadmalas sieviešu
mētelis, 1 adīta jaka, 1 apakšsvārki,
1 villaine un 2 linu dvieļi.

Pamats: Jaunpils pagasta tiesas
akts Ns 12, no 19. janvāra 1925. g.

Dubultos, 7. februārī t»25. g. Ns 2330.
21310 . Priekšnieks (paraktts).

Rēzeknes apr. pašvald.
likvid. valde

piektdien, 20. februārī š. g, pulksten
12 dienā, Rēzeknē, valdes telpās

izdos top maziMH
Tiskadu-Sokolovkas 6. klās. pamatskolas
jaunbūves darbu izpildīšanu, kopsumā
par Ls 92300.

Pie torgiem tiks pieprasīta drošības
nauda sumā Ls 4600, kāaa dienu iepriekš
jāiemaksā valdes kasē.

Daibu veikšanas termiņš līdz 1. au-
gustam 1927. g.

Sīkākas ziņas var saņemt valdes kanc-
lejā katru dienu no plksten 9—3 dienā.

Priekšsēdētājs (paraksts).
21322 Darbvedis (paraksts)

Jēkabpils apr. priekšnieka pailgs II. i»
paziņo, ka_ 1925. g. 23. februa ī pīkst.
11 dienā, Jēkabpils apr., Jekabpils-Eķen-
grāves šaursliežu dzelz ceļa 25. kilometrā,
Biržu pagasta robežās, pie Zaķu mājām
pārdos pret tūlītēju samaksu

alfelita viiisolišaiā
pils. Jēkabam Feive d. Vassermanim
piederošās 20 kub. asis vienas arš. garas
apses koka malkas, novērtētu kopvēr-
tībā par Ls 400, dēļ ienākuma nodokļa
piedzīšanas saskaņa ar tiešo nodokļu
d-ta rakstu no 18.jtlija 1924. g. Ns 17084.

Jēkabpili, 4. februārī 1925. g. Ns 9383
Jēkabpils apr. priekšn. pal

21050 II. iec. īparaksts).

Valsts spirta un degvīna
Rīgas noliktava

Honeru iela Ns 4-a,
pārdos 24- februārī š. g., puikst. 10 rītā,
rakstiska izsole apm. 5u,OU0 kg

stikla drumstalu.
Rakstiski piedāvājumi apmaksājami ar

attiecīgu zimognoali un iesniedzami
slēgtās apl ksned ar uzrakstu: .Uz
24. februāra š.g., sacens bu", valsts no-
liktavai ne vēlāk ka līdz puikst. 10 ritā,
sacensības diena. Dalīonīekiem jāie-
maksā lu°/o drošibas naudas no pie-
dāvājumos uzrādītās sumas.

Drumstalas apskatāmas un tuvākas
ziņas par izsoles noteikumiem saņemamas
vaUts noliktava, darbdienās no pulksten
9-15. 21316

Sludinājums.
27. februārī š. g„ pulkskn 12 dienā,

Majoros, Tirgoņu ielā Ns 33

pārdos vairiksoliianu
Ernestam Radziņam piederošas sekošas
mantas: 29 bundžiņas eļļas krāsas, 5 gab.
urbjamos borus, 2 lukturus, 2 izkaptis,
1 pudu drāšu virves un lu8 gab. logu
aizšaujamos, dēļ procentuālā peļņas no-
dokļa Ls 82,47, piedzīšanas, sakarā ar
tiešo nod. departamenta rakstu Ns 1132.

Duiultos, 7. febr. 1925. g. Nsl854
Rīgas jūrmalas pol. pr-ks (paraksts).

2134J. Darbveais (paraksts).
Dzelzsceļu virsvalde

papildina savus 12. februāra š. g. izslu-
dinātos torgus uz atsperu tēraudu ar:
16,5 ton. atspertēraudu, rievaino, apm.
13x76 mm. 1 20720.

Talsu apiiDla iakti zemju inipita
dara vispārībai zināmu, ka 6.mar a 1925.g.
pīkst. 10 no rīta, Talsos, Rīgas ielā Ns2 tiks
vairāksolīšanāuztakstiskiem pieteikumiem

iznomāti uz 3—6 gadiem
Talsu apriņķa ezeri,

kufiem nomas līgumi izbeidzas 23. aprīli
19^5. gada. i

Pieteikumi, apmaksāti ar Ls 0.80, kuros
jāuzrāda solītā suma un ezera nosaukums,
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .Talsu
apriņķa ezeri" jāiesūta Talsu apr. ūdeņu
iznomāšanas komisijai Talsos, Rīgas ielā
Ns 2 līdz 6. martam š. g. vai pa pasta
jeb ari personīgi.

Iznomājamo ūdeņu saraksts atrodas
'Talsu apriņķa valsts zemju inspekcijas
kanclejā un zemkopības departamenta
zvejniecības nodaļā.

Ezeru nosolītajam tūliņ pēc nosolīšanas
jāiemaksā 50°/o no nosolītas sumas.
21051 Valsts zemju inspektors (paraksts).

Latvijas skolotāju kopējā slimo kase
ziņo, ka nozaudēta Latv. ikol. kop. slimo
kases dalībnieka grāmatiņa ar Ns2/9, uz
Betijas Vulfson vārdu, kādēļ tā skai-
tama par nederīgu. 21349

Koku pagasta valde ar šo atsauc
savu sluainajumu par Plāteies pagasta
valdes 192u. g. 29. janvārī, uz Jāņa
Andreja d. Vai vara vārdu, izdot, pases
Ns 23 pazušanu, min dokumenta atra-
šanas deļ. 21365

Jūrniecības depart. ar šo izsludina par
zudušu Ernestam Aleksandram Juliusam
Jāņa d Feldmanim 1913. g. 2. aprilī no
kuģu vadītāju pšrbaudijumu komisijas,
Mangaļos izdoto tuvbraucēja stūrmaņa
diplomu ar Ns U7/30. 21317

Jelgavas pils. pol. 1. iec. pr-ka izslu-
dina par nederīgām sekošas nozaudētas
karaklausības apliecības: 1) Ns 1200,
izd. no Rīgas dzelzsceļa mezgla apsardz.
rotas 22. martā 1920. g. Konstantīnam
Simaņa d. Caunem; 2) Nš 16024, izd.
no Jelgavas-Bauskas kara apr. pr-ka
13. marta 1923. g. Fricim Cakarija d
Michailovam. 19435

Jēkabpils apr. pr-ka pal. Liec. izslu-
dina par nederīgu nozaudētu Latv.
iekšz. pasi ar Ns 197185, izd. 2. febr.
1922. g. no Rīgas pref. uz Viļā Kub-
iska v. 19686

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu nozaudētu Latv. iekšz
pasi ar Ns 103, izd. 17. februārī 1920. g.
no Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec. uz
Annas Kārļa m. Amtman v. 19687

Ūtrupe.
Risas maitas ualde,

5. maitā 1925. g., pulksten 10, savas
telpas, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 1,

Dārdos atklātā tiāisoiišaM
konfiscētas manufaktūras, galantērijas,
kolonial un citas kontrabandas preces.

Pārdodamās preces apskatāmas ūtru-
pes dienā.

Muitas valdes priekšn. v. Rubis.
21318 Kontrab. nod. pārz. A. B r u s s.

Skrundas lirsmežnieciba

pārdos otrreizčjG inutisbO izsolē
iy24. g. 29. d«cembra mutiskos torgos (pie Skrundas pagasta valdes) nepārdotās
vienības, kūju novērtējums pazemināts par 30°/o. Izsole notiks

Skrundas pagasta valdes telpās 23. februārī š.g.
I. iecirkņa mežniecības, Skrundas novadā, pavisam 14 vienības, vērtībā no

Ls 17-675.
II. iecirkņa mežniecības, Skrundas novadā, pavisam 7 vienības, vērtībā no

Ls 6—156.
Lutriņu pagasta valdes telpās 24. februārī š. g.

V. iecirkņa mežniecības , Skrundas novadā, pavisam 24 vienības, vērtībā
no Ls 15-1057.

Izsole sāksies pīkst. 12 diena. Pie izsoles pjelaidīs personas, kuras iemaksās
izsoles komisijai 10°/ o drošibas naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.
4. februārī 1925. g. Ns 1457

21298 Skrundas vi smežniecība.

I. M. skolu virsvalde
izsludina uz 25. februāri 1925. g., pulksten 11,

jauktu izsoli
ar pārsoli 28. februārī Valsts Tukuma vidusskolas
jaunbūvēizvedamo galdnieku u.c. darbu izdošanai.

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā secensībā, nomaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli līdz nr drošībasnaudu Ls 1200 iesniedzami līdz izsoles
sakumam Skolu virsvaldes buvtechniska biroja, Valdemāra iela Ns 36a, III. stāvā.

Tuvāki paskaidrojumi, darba apraksti un noteikumi dabūjami turpat ikdienas
darba laikā un Tukuma vidusskolas kanclejā. 21320

Vi|āku virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

20. februārī 1925. g., pīkst. 12 dienā, Viļaku virsmežniecības kanclejā

uz robežu stigām nocirstos un vēja gāztos kokus
III. Šalginovas lec. mežniecība Eržepoles un Viļaku novados, pavisam

22 vienības, vērtībā no Ls 7—109.
IV. Kupravas iec. mežniecība Viļaku novads, pavisam 4 vienības, vērtībā

no Ls 49—95.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksas izsoles komisijai 10°/o drošības

naudasno novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas
nesolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības augšminētās vienības noņemt no torgiem
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā un iecirkņu mežniecību kanclejās.

2'326 Viļaku vi'smežnieciba.

Ventspils virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
23. februārī 1925. g., Sarkanmuižas pagasta nama, pie Ventspils,

iepriekšējas izsoles nepārdoto augošu skuju un
lapu koku mežu pēc platības un celmu skaita:

Platenes I. iecirkņa mežniecības Ventspils novadā, mežsarga Žagatnieka
apgaitā, pavisam 14 vienības, vērtība no Ls 67—623. '

Bušnieka II. iecirkņa mežniecības Ventspils novada, mežsarga Pipika

apgaitā 2 vienības, vērtībā no Ls 354—602. _
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksas

izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētas sumas, kura pec nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītas sumas. _ .

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātas vienības

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

21325 Ventspils virsmežniec ba.

Meiu departaments
paziņo, ka š. g. 12. februāra izsoles sludinājums (nodr. .Valdības Vestnes.' Ns 8.)

k|ūdas izlabojot, sekosi grozīts:
Baldones virsmežniecības izsoles vienībā Ns 2 tekstā stīpots kvart. 9£. {Cokneses

virsmežn. izsoles vienībām NsNs22-25 strīpotas drošības naudas ™ez"ku"u..dfrbiem un vienībai Nš 22 piezīmēs pierakstīts: nav cērtami 127numurēti egtes koki.

21327 Mežu departaments.

IinMes apr. priekšnieka I. iet. palīgs
izsludina uz i8. februāri š. g., pulksten
Kalkūnes pag, pie vietējā pag. nama

ūtrupi,
kufa pārdos vairāksolsšana, Mo:ducham
Ābrama d. Osenskim piederošus

2 zirgu un dažādus
aizjūgu piederumus,

proc. peļņas nod. dzēšanai par 1923. g.
Grīvā, 6. februaiī 1925. g. Ns 12342-a.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
I. iec. palīgs (paraksts).

21338 . Darbvedis (paraksts).

Ūtrupe.
Madonas policijas iec.

priekšnieks
ziņo, ka š. g. 24. februāri, pulksten
12 diena, pie Lubānas pagasta nama

pios publiski wmm
zemāk minētiem Lubānas pagasta pilso-
ņiem aprakstītas sekošas mantss:

1) Pēteram Ošam aprakstīta viena
droška, novērtēta par Ls 400;

2) Juram Senkam_ aprakstīta vienu
2 g. vecu govi, novērtēta par Ls 100,
dēļ obligatorisko labības un sviesta no-
dtvu piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas. 21339

Madonā, 6. febr. 1925. g. Ns4982|22

Bauskas apkārt,savstar-
pējā ugunsapdroš.biedr .

sasauc

pilnu bieāru

Mda sapulci
«*2. februārī 1925. g, pulksten 2 dienā
Bauskas latviešu krāj-aizdevu kases
telpas, Sudmalu iela Ns 37, ar sekošu

dienas kāitību:
'1) Sapulces prezidija vēlēšana.
2) Revidentu ziņojumi.
3) 1924 g. pārskata pieņemšana.
4) Darbības pkns 1925. gadam un

algu jautājums.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi.

Uz statūtu § 48. pamata sapulce būs
piln'iesīga pie jebkura sančkušo biedu
skaita. 21328 Valde

Dažādi sludinājumi.
Natlona'ai Lat». itviļlnāfo Sarmu moīBMiio diīblniekD afiels

G Zt O 51 IT /"*

pilnu firliārtējB sopulci
15. februārī š g., pulksten 13.

Dienas kārtība:
1) Arteļa likvidācijas jautājumi
2) Dažādi jaut jumi

21391 Arteļa valde

Iii i liīisiii liii
loiim lim
1925. gada 2. burtnīca

znākusf un dabūjama Valsts tipografĻā,
iii, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgrie'as

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksa:

bez piesūtīšanas Ls 0,43
ar piesūtīšanu . , 0,43

Saturs:
17) Konsulārais reglamenta

Kurzemes savstarpējās kreditbiedribās Jelgavā
pilna niedru sapulce — otra sapulce

24. februārī 1925. g„ pulksten 7 vakarā, Kurzemes ekonomiskās biedrības
telpas, Jelgava, Palejas iela Ns 8 10.

Dienas kārtība:
1. Gada pārskats par 1924. g.
2. Peļņ s un zaudējumu rēķ'na p-r 1924. g. apstiprināšana un nolēmums p't

peļņas sadalīšanu .
?. Valdes un padomes alšvabināšana.
4. Budžets par 1925. g.
5. Vēlēšanas.
6. Kredītbiedrības pārvēršana akciju bankā. 21330

i » % ,.aPulce b"s sprieduma spējīga, neskatoties uz atnākušo biedro
_skaitu (§ 35.) Valde.
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