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LIKUMS

par
draudzības līgumu starp Latviju un Turciju.

1. 1925. gada 3. janvāri Varšavā starp Latviju un Turciju noslēgtais un pa-
rakstītais draudzības līgums ar io likumu pieņemts un apstiprināts.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas.
Līdz ar likumu izsludināms ari šī likuma 1. pantā minētais draudzības līgums

an ta tulkojums latviešu valodā.
3 Līgums stājas spēkā piecpadsmitā dienā pēc līguma 3. pantā paredzētās

ratifikācijas dokumentu apmaiņas.

Rīgā, 1925. g. 7. aprīlī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Traitē d'Amitiē
entre la Lettonie et la Turquie.

La Lettonie d'une part
et la Turquie d'autre part

egalement et sincērement dēsireuses
d'ētablir et de consolider Ies liens de
sincēre amitiē entre la Rēpublique de
Lettonie et la Rēpublique Turque r

et pēnētrēes de la inēme conviction
que Ies relations entre Ies deux Ētats,
une fois ētablie?, sērviront ā la prospē-
ritē et au bien-ētre de leurs nations
respectives,
ont rēsolu de conclure un Traitē d'Amitiē
et ont ā cet effet nommē pour leurs
Plenipotentiaires, savoir:

Le Prēsident de la Rēpublique de
Lettonie: /

M. Mārtiņš Nukša, Envoyē Extraordi-
naire et Ministre Plēnipotentiaire de la
Republique de Lettonie en Pologrie et
en Roumanfe.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Le Prēsident de la Rēpublique Twrque
M. le Dpcteur Ibrahim TaH'̂BeyEnvove Extraordinaire et MinistrēfPleai-

Potentiaire de la Rēpublique Turque ā
Varsovie,

lesquels, aprēs s'ētre communiquē
kurs pleins pouvoirs, trouvēs en bonnē
edue iorme, sont convenus des dispo-
smons suivantes:

Article 1.
"y aura- paix inviolable et amitiē

Jncere et perpētuelle entre la Rēpublique
°Lettonie et la, Rēpubliqūe Turque,
J"Bt qu'entre Ies citoyens des deux

Article 2.
L«s Hautes Parties Contractahtes sont

"accord pour ētablir Ies relations diplo-
™»iqueS entre Ies deux Etats confor-

«nent aux principes du droit des gēns;
dili convieDn ent que Ies Reprēsentants
ront*^t,ques de chacuDe d'Elles recev-
territ -

a charge de rēciprocitē, r dans . le
pat JderA«. te traitement coņsarē
iniPf» fs Principes gčnēraux du droit
""National public gēnētal.

Article 3.

tatifl? lēsent Traitē se a ratifiē et les
sovie i en seront echangēes ā Var-
II ent 'P'us tot que faire se pourra
aPres v^uviSueur le quinziēme jour

echange des ratiiications.
tū fni A

resperiH °luoi les Plenipotentiaires
et y"ļs ont signē le prēsent Traitē

tt aPposē leurs sceaux.

Fait en double ā Varsovie, le
3 Janvier 1925.

(Signe) (Signē)
M. Nukša. Dr. Ibrahim Tai iv.

Tulkojums no franču valodas.

DfāUffzihas līgums starp Latviju
un Turciju.

Latvija no vienas puses un Turcija no
otras puses vienlīdzīgi un sirsnīgi vēlē-
damās nodibināt un nostiprināt Latvijas
un Turcijas Republiku starpā patiesas
draudzības saites

un būdamas vienlīdzīgi pārliecinātas,
ka abu valstu reiz nodibinātās attiecības
veicinās viņu tautu zelšanu un labklājību,

nolēma noslēgt draudzības līgumu un
Šai nolūkā iecēla par saviem pilnva-
rotiem:

Latvijas Republikas Prezidents:

Mārtiņu N u k ša s kungu, Latvijas
Republikas ārkārtēju sūtni un piln-
varotu ministri Polijā un Rumānijā,

Turcijas Republikas Prezidents:

Dr Ibrahim T a 1 i y B e y kungu *
Turcijas Republikas ārkārtēju sūtni
un pilnvarotu ministri Varšavā,

kuri, pēc savstarpējas iepazīšanās ar at-
tiecīgām pilnvarām, kas atrastas labā
un pienācīgā kārtībā, vienojās par seko-
šiem noteikumiem:

1. pants.

Starp Latvijas Republiku un Turcijas
Republiku, kā ari abu Valstu pilsoņu
starpā pastāvēs nesatricināms miers un
patiesa un pastāvīga draudzība.

2. pants.
Augstās līgumslēdzējas valstis vienojas,

ka abu valstu starpā jānodibina diplo-
mātiski sakari, saskaņā ar starptautisko
tiesību principiem; viņas vienojas, ka
katraslīgumsiēdzējas valsts diplomātiskiem
pārstāvjiem ar reciprocitates nosacījumu
piešķiramas otrās valsts teritorija tiesības,
kuras atzīst vispārējo publisko starptau-
tisko tiesību pamatprincipi.

3. pants.
Šis līgums ratificējams un attiecīgie

ratifikācijas dokumenti apmaināmi Var-
šavā pēc iespējas visdrīzākā laika. Tas
stāsies spēkā piecpadsmitā dienā pec
ratifikācijas dokumentu apmaiņas.

Šo apliecinot, attiecīgie pilnvarotie pa-

rakstījuši šo līgumu un piespieduši tam
savus zīmogus.

Līgums rakstīts divos eksemplāros
Varšavā 1925. g. 3. janvārī.

(Paraksts) (Paraksts)
M. Nukša. Dr. Ibrahim Tai iy.

Līguma tulkojuma teksts pieņemts
Saeimas 1925. g. 31. marta plenārsēdē.

J. Vesmans,
Saeimas sekretārs.

Pārgrozījums likumā
par

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

atalgojuma paaugstināšanu valsts
darbiniekiem.

Likuma par atalgojuma paaugstināšanu
valsts darbiniekiem (Lik kr. 1924. g. 199)
1. panta vietā likt sekošo:

1. Tiem valsts darbiniekiem, kuri
nesaņem par brīvu dzīvokļus natūrā,
izmaksājama dzīvokļu nauda 15%
apmērā no pamatalgas.

Piezīme. Darbiniekiem, kuri
saņem par brīvu nepiemērotus
dzīvokļus, piešķirama sevišķa
dzīvokļu nauda 5—10% ap-
mērā no pamatalgas.

Pārgrozījums stājas spēkā ar izsludinā-
šanas dienu.

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

. Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

Sasmakas_ pilsētas administra-
tīvam robežām.

1 Pievienojot Sasmakas pilsētas ad-
ministratīvām robežām no Arlavas pa-
gasta dažus valsts fonda semes gabalus
un Dreimaņu māju, noteikt Sasmakas
pilsēta? administratīvo robežu ārējo liniju
pēc sekoša apraksta:

Sākot pilsētas robežu pie Sasmakas
ezera no robežas starp pilsētas nomāto
pļavas gabalu un pārējo vakts fonda
zemi, tā iet pa šo robežu.līdz ceļam
gar Riepaldu mājas robežām un tad pa
šīs mājas robežām, atstājot šo māju un
ceļu ārpus'pJl'sItas teritorijas, līdz iepro-
jektētām jaunsaimniecības F. 33. robežai.
No šejienes robeža iet pa minētās jaun-
saimniecības robezļm līdz punktam, kur
saiet šīs jaunsaimniecības, Cunces muižas
un jaunsaimniecības F. 26. robežas, bet
no šī punkta taisnā līnijā gar jaun-
saimniecībām F. 26., F. 27. un F. 28.,
ietverot visas minētas jaunsaimniecības
un Dreimaņu māju, kā ari jaunsaim-
niecību F. 31. pilsētas fentorijā, pāri
ceļiem uz Cunciem, Augiem un Birziņīem,
līdz Sasmakas-Ambraku ceļam, un tad
pa šī ceļa kreiso pusi, to Sasmakas
skaitot, un pa piešķirto jaunsaimniecību
F. 11., F. 18., F. 19. un F. 21. robežām,
atstājot šīs jaunsaimniecības ārpus pil-
sētas teritorijās, līdz Sasmakas ezera
vidum, tālāk pa ezera vidu līdz robežas
izejas punktam, ietverot pilsētas teritorijā
daļu ezera un valsts fonda zemes gabalus
gar šo ezera krastu. '

2. Iepriekšējā pantā aprakstītās Sasma-
kas pilsētas administratīvās robežās ietilp-
stošās zemes, ciktāl tās vēl pieder pie
apkārtējiem pagastiem, atdalīt no vietējās
apriņķa pašvaldības vienības, attiecinot
uz visu aprakstīto pilsētas teritoriju pil-
sētu nolikumu un citus attiecīgus liku-
mus un noteikumus.

3. Sasmakas pilsētas pašvaldībai 3
gadu laikā, skaitot no šī likuma spēkā
nākšanas, jānosprauž pilsētas robežas
dabā un jāizgatavo attiecīgs plāns. ŠĪ
plāna apstiprināts noraksts uzglabājams
Iekšlietu ministrijā.

4. Iekšlietu ministrs nokārto attiecības
starp ieinteresētām pašvaldībām, sakarā
ar Sasmakas pilsētas robežu paplaši-
nāšanu.

Rīgā, 1925. g. 7. aprīli.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valsts Prezidenta rīkojums
1925. g. 6. aprilī

Nr. 430.
Atļauju iešūt valsta lielo ģerboni Bru-

ņoto vilcienu diviziona karogā, kuru tam
pasniedz Latvju studentu korporācijas.

Pamats: Lik. par L. R. kar un
ģērb. 4. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles

Instrukcija
par zemesceļu labošanu un

uzturēšanu.
[Izdots pamatojoties uz likumu par ze-

mesceļiem-( 10. p#
A. Ceļu re dalījums.

1. Ar likumu par zemesceļiem galve-
nākie bezmaksas klaušu kārtā uzturamie
ceļi _(grantēti ceļi) ierindoti II šķirā, bet
mazāk nozīmīgie (vienkāršie zemesceļi)
— III šķirā.

II šķirā iedalītie ceļi ir gan lielākie
un galvenākie ceļi, bet visiem tiem to-
mēr'nav vienāda nozīme satiksmei un
visus tos ari nav vajadzīgs vienlīdz
stipri labot. Tādēļ ari labošanas,
stipruma ziņā II šķiras ceļi
jāsadala divās daļās sekošā
kārtā, un proti:

II a šķira — lielceļi (apriņķa ceļi),
kuri savieno savā starpā pilsētas vai
miestus, vai ari pilsētas ar miestiem.
Šie lielākie un stiprāki nolietojamie celi
ari stiprāki jālabo.

Piezīme. Tādā kārtā IIa šķirā tiek
ieskaitīti visi tie ceļi, kurus, ' izdarot
ceļu šķirošanu katra pagasta robe-
žās, šoseju un. zemesceļu valdes
apriņķu ceļu inženieri saziņā ar pa-
gasTŪ" valdēm, atzina par pirmās no-
zīmes (šķiras) ceļiem.,

Ilb šķira — lielceļi (draudzes vai
baznīcas ceļi), kuj-i kalpo pagastu satiks-
mes vajadzībām, radot izeju uz pilsētām,
miestiem, baznīcām vai augstākas šķiras
ceļiem. Šie ceļi netiek tik stipri lietoti,
kā Iia šķiras ceļi, un tos var ari vieg-
lāki labot.

Piezīme. Tādā kārtā Ilb šķirā tiek
ieskaitīti visi tie ceļi, kurus/ izdarot
ceļu šķirošanu katra pagasta robe-
žas, šoseju un zemesceļu valdes
apriņķu ceļu_ inženieri, saziņā ar
pagastu valdēm, atzina par otrās no-
zīmes (šķiras) ceļiem.

2. III s ķ i r a s _c e ļ i — vienkāršie
zemesceļi — tiek vel mazāk nolietoti un
tiem vel mazāka vietējā nozīme, kādēļ
tos var labot vēl vieglāki, nekā II a un
Ilb šķiras ceļus.

Šinī šķirā tiek ieskaitīti visi tie ceļi,
kuri kalpo vairāku saimniecību satiksmes
vajadzībām, radot izeju uz augstāku
šķiru ceļiem, skolām, pagasta māju, dzir-
navām un citiem vietējiem lauku rūpnie-
cības uzņēmumiem.

Piezīme. Tā tad III šķirai tiek
pieskaitīti visi tie ceļi, kurus, izdarot
ceļu šķirošanu katra pagasta robežās,
šoseju un zemesceļu valdes apriņķu
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ceļu inženieri, saziņā ar pagastu

valdēm, atzina par trešās nozīmes
(šķiras) ceļiem.

3. Tādā kārtā visi tie ceļi, kurus labo
bezmaksas klaušu kārta, labošanas
stipruma ziņā tiek iedalīti:
Ila, Ilb uii'III šķirā; IV šķiru sastāda
tie vienkāršie zemesceļi (māju ceļi),
kurus labo un uztur attiecīgu

^
saimnie-

cību īpašnieki, bet I šķiru sastāda valsis
ceļi — (šosejas, akmeņu bruģi un daži
zemesceļi), kurus labo un uztur ar valsts
līdzekļiem. - '

4. Atsevišķu ceļu pārcelšanu no vie-
nas šķiras otra šoseju " un zemesceļu
Valdē turpmāk izdarīs pakāpeniski pec
vajadzības, likuma' -8. p. un 16. panta
„,f" punktā noteiktā kārtībā.

B. Ceļu klaušu iedalīšana.

5. Saskaņā ar likuma 23. un 25.
pantiem ceļi jālabo katram pagastam
savās robežās un katram .ceļu labotajam
jāiedala atsevišķs ceļa gabals samērā ar
viņa nekustama īpašuma, vērtību, kāda
tam noteikta.,. apliekot, to ar nekustama
īpašuma nodokli par labu valstij un
pašvaldībai

6. Stājoties pie ceļu sadalīšanas starp

labotājiem, pagasta
* valdēm jāsastāda:

1) to personu saraksts,..kurām pēc likuma
piekrīt ceļus labot (Lik. 22. p.); sarakstā
atsevišķos iedalījumos (rubrikās) jāatzīmē
katra ceļu labotāja nekustamas mantas
apstiprināta vērtība (sk. iekšlietu mini-
strijas instrukciju — „Valdības Vēstn."
Ne. 489/1924. g.) un labošanai iedalītā
ceļa apmērs (tekošos metros) un ceļa
šķira;-2) visu pagasta robežās ietilpstošo
II a, Ilb un III šķiras,,ceļu saraksts, at-
zīmējot attiecīgā iedalījumā .katra ceļa
garumu; katras šķiras ceļiem uzrādāms
ari to kopējais garums. Ceļu sarakstā
jāierīko sevišķs iedalījums, kurā atzīmē-
jams kaira ceļa stāvoklis (labs, vidējs,
slikts). Šīs atzīmes pirmo reizi izdara
pagasta valde pēc sava atzinuma, bet
vēlāk pie ceļu revīzijām — apriņķa ceļu
inženiers vai tā priekšstāvis.

7. Iepriekš sadalīt ceļus starp ceļu
labotājiem no bezmaksas klaušu kārtā
labojamiem^(II

un III šķiras) ceļiem jā-
izslēdz :

a) visi tie ceļu gabali, kup ietilpst
pilsētu vai miestu administratīvās
robežās;

b) uz II a un II b šķiras ceļiem tie
ceļu gabali, kuri iet pa dzirnavu
vai cita rūpniecības uzņēmumā
vajadzībai ierīkotu uzdambējumu,
bet katrā atsevišķā gadījumā ne
vairāk par 100 metriem (Lik. 29.p.b.);

c) uz III šķiras ceļiem jāizslēdz ceļa
gabali uz rūpniecības vajadzībai
ierīkota uzdambējuma, visa uzdam-
bējuma gājumā.
Piezīme. Noteicot uzdambējuma

garumu, jāraugās uz to, cik
tālu iā nogāzes apskalo vis-
augstāki uzstādinātais ūdens.

d) attiecīgu ceļa gabalu, kurš jālabo
zemkopības ministrijai par pagasta
robežās ietilpstošiem valsts mežiem.
Šo ceļu apmēru noteiks katram pa-
gastam šoseju un zemesceļu valde,
tiklīdz ar likumu būs noteikta valsts
mežu vērtība.

8. Tie ceļu labotāji, kuri vēlētos at-
pirkties no ceļu labošanas bezmaksas
klaušu kārtā, samaksājot pagasta valdei
attiecīgu nodevu (Lik. 31. p.), nav iz-
slēdzami no ceļu labotāju sarakstiem,
bet tiem ari jāiedala samērīgi ceļa ga-
bali. Šādi ceļu gabali jālabo pagasta
valdei, izdodot izdarīt darbus pret samaksu.

9. Personām, kufas vēlas atpirkties no
ceļu labošanas pienākumiem, jāiesniedz
pagasta valdei ikgadus, ne vēlāk par
1. decembri, rakstisks paziņojums par
to un viena mēneša laikā no paziņojuma
iesniegšanas jāiemaksā 2/s no pagasta
valdes noteiktās atpirkšanās naudas ap-
mēra. Pēdējā Vjāiemaksā pagasta
valdei ne vēlāk par 1. maiju.

10. Lai ceļu sadalīšana starp to labo-
tājiem nebūtu katru gadu jāizdara par
jaunu, tad ari tām jaunsaimniecībām,
kuras ar likumu (22. p. 1. un 2. pie-
zīmes) uz laika atsvabinātas no ceļu
labošanas pienākumiem, jāiedala attiecīgi
ceļu gabali, kuri tām nākotnē būs
jālabo.

Kamēr jaunsaimniecības no ceļu labo-
šanas atsvabinātas, pagastu valdes uzliek
par pienākumu citiem ceļu labotājiem
pagastā kopīgi izlabot šos ceļu gabalus
virs tās normas, kura tiem pašiem ieda-
līta labošanai. Tiklīdz atsvabināšanas

termiņ šizbeidzas.jaunsaimniecībampašam
jāstājas pie tām iedalīto ceļa gabalu
labošanas. .

11. Pēc attiecīgu ceļa gabalu_ izslēg-
šanas no bezmaksas klaušu kārta labo-
jamo ceļu kopgaruma, ka _apradīts in-
strukcijas 7.. pantā, visi- p.ari palikušie
II un III šķiras ceļi jāsadala starp ceļu
labotājiem,' pēc 'iespējas

^ _ tuvāk katra
dzīves vietai un ņemot vēra, ka:

labot 1 tek. metru II a šķ. ceļa, vai
„ 172 „ „ Ilb „ „ „
» 3 „ „ 111 » » >>

prasa vienlīdz daudz darba spēka un
tādēļ ir vienlīdz daudz, vai ceļa labo-
tājam iedala 1 metru II a šķiras ceļa,
vai ? l 1/« m- Ilb šķiras ceļa, vai 3 m
III šķiras ceļa.~ Tādēļ ari ceļu sadalīšana starp ceļu
labotājiem pagastā jāizdara sekošā kārtā:

Ja piemēra dēļ visa pagasta nekustamu
īpašumu vērtība noteikta uz Ls 180.000,
un labojamo ceļu pagastā ir:

Ila šk. ceļu - 2,5 klm. = 2500 mtr.
Ilb „' „' —7,5 „ = 7500 „ un
III ? „ ' — 9 „ =9000 „ „

tad varam sacīt, ka izlabot:
7500 mtr. II b šķiras ceļu prasa tik-
pat daudz darba, kā (7500:1,5) =
5000 metru Ila šķiras ceļa,

un 9000 mtr. III šķiras ceļu — tikpat,
kā (9000:3) = 3000 mtr. Ila šķiras
ceļa. Un uz visiem ceļu labotājiem pa-
gastā gulstas darbs, kurš ? Vajadzīgs
(2500+500043000) = 10.500 mtr. Ila
šķiras ceļu izlabošanai.

Tādēļ var ari noteikt, cik liels' darbs
jāuzliek katram ceļu labotājam samērā
ar viņa nekustamā īpašuma vērtību.

Ja, piemēram, ceļu labotāja Ne i ne-
kustamās mantas vērtība ir Ls 3600,—,
tad tam vajaga iedalīt labošanai:

(10.500X3600) : 180.000 =_210 metru
Ila šķiras' ceļa. Ceļu labotajam Ne 2,
kura nekustama īpašuma vērtība ir
Ls 2900,-, jāiedala:

(10.500x2.900): 180.000 = 169,2 metra
Ila šķiras ceļa, vai noapaļojot-— 169 mtr.
Ila šķiras ceļa, u. t. t.
Protams, ka katram labotājam var ie-

dalīt vai un pa attiecīgam gabalam' no
visu triju šķiru ceļiem, vai tikai no vie-
nas šķiras ceļa.

Labotājam Ne 1 var iedalīt Ila šķiras
ceļu, piemēram, tikai 90 metrus, ' bet
turpmāko 70 metru Ila šķiras ceļu vietā
iedalīt:

(70x1,5) = 105 metrus Ilb šķiras ceļu
un pārpalikušo 50 metru Ila šķiras ceļu
vietā iedalīt:

(50x3) = 150 metrus III šķiras ceļa.
Iedalījumu var ari izdarīt citādi, tikai

vienmēr jāievēro ka labošanas ziņā:
ļ mtr. Ila šķiras ceļa = 1,5 metriem

Ilb šķiras ceļa un 1 mtr. Ila šķiras
ceļa = 3 metriem III šķiras ceļa.

Piezīme. Iedalot sevišķi sliktus ceļu
gabalus, atļauts iedalāmos ceļa ga-
balus samazināt ne vairāk par
20°/o =6 daļu no piekrītošās
normas.

12. Katram ceļa labo'ājam jāuzstāda,
pec pagasta valdes norādījuma, iedalītā
ceļa gabala sākumā stabiņš, apzimēts ar
vārdu vai mājas vārdu un attiecīgu nu-
muru, zem kāda to pagasta valde ievedusi
ceļu labotāju sarakstā; jāuzliek ari apzī-
mējums, kurš norādītu, uz kuru pusi
stiepjas labošanai iedalītais ceļa gabals.

13. Kamēr nav noteikta valsts .mežu
vērtība un ceļu klaušu sadalīšanu starp
visiem nekustamas mantas īpašniekiem
nav iespējams izdarīt , līdz šim pastāvo-
šais ceļu sadalījums starp ceļu labotājiem
pagaidām paliek spēkā un ' ceļi jālabo
saskaņā ar pašlaik pastāvošo sadalījumu
Ceļu- sadalīšanu starp labotājiem šinī
instrukcija paredzētā kārtībā izdarīt tikai
pec tam, kad būs noteikta valsts mežu
vērtība un kad šoseju un zemesceļu
valde būs paziņojusi pagastu valdēm,
cik lieli ceļu gabali jāiedala zemkopības
ministrijas uzturēšanai.

C. Ceļu labošana.
14Ceļu stāvoklis var būt: labs,

vidējs, slikts. Atkarībā no tā ari
izdarāma ceļa labošana:

a) labs ir ceļš, ja ceļa vidus ir ar
izcilumu, nav. iebrauktas grambas
un grāvji ir pietiekoši dziļi un tīri,
ka ūdens notecēšana netiek trau-
cēta ;

b) vidējs ir ceļš, ja tā vidus ari nav
pietiekoši pacelts, bet iebrauktās
grambas nav lielas un netraucē
kustību, grāvji kaut ari ne pietie-
koša dziļi, bet ūdens notecēšana
iespējama un ceļš vispārīgi lieto-
jama stāvoklī:

c) slikts ir ceļš, ja grāvji aizauguši,
pieplūduši, vai, to nemaz nav un
paša ceļa vidus bez izciluma, ar
dzļļam iebrauktām grambām, kurās
krājas ūdens un kustība pa to
stipri apgrūtināta.

15. Ceļu labošanai jāpieved ikgadus
grants pēc sekoša aprēķina:

A. Uz II a šķiras c ej i e m
uz katriem 10 tekošiem metriem:

a) ja ceļš labā stāvoklī — 0,4 kub.
mtr. ? -.(= 1 pilnīgs vezums grants uz
katriem 10 mtr. ceļa);

b) ja ceļš vidēji labā stāvoklī—-
0,8 kub. mtr. (= 2 pilnīgi vezumi
už katriem 10 mtr. ceļa);

c) ja ceļš sliktā stāvoklī —1,6 kub.
mtr. (= 4 pilnigi vezumi uz katriem
10 mtr. ceļa).

B. Uz IIb šķiras ceļiem
uz katriem 10 tek. metriem:

a) ja ceļš labā stāvoklī — 0,3 kub.
mtr. (= 1 pilnīgs vezums uz katriem

... .15 mtr. ceļa);
b) ja ceļš v i d ē j i 1 a b ā stāvoklī —

0,6 kuk. mtr. (= 2 pilnīgi vezumi
uz katriem 15 mtr. ceļa);

c) ja ceļš sliktā stāvoklī — 1,2 kub.
mtr. (= 4 pilnīgi vezumi uz katriem
15 mtr. ceļa).

C. Uz III šķiras ceļiem
uz katriem 10 tek. metriem:

a) ceļa labā stāvokli — 0,15 kub.
mtr. (= 1 pilnīgs vezums uz 30

? tek. mtr. ceļa); .
b) ceļš vidēji labs — 0,30 kub. mtr.

,(= 2 pilnīgi vezumi uz 30 tek.
mtr. ceļa);

c) ceļš slikts — 0,6 kub. mtr. (= 4
pilnīgi vezumi uz 30 tek. mtr. ceļa).

16. Grants izvedama uz ceļiem ziemā
un ne vēlāk kā līdz 15. martam. Se-
višķos izņēmuma gadījumos pagasta valde
ar šoseju un zemesceļu valdes apriņķu
ceļu inženieru piekrišanu var atļaut iz-
vest granti ari citā laikā. Grants jāved
laba, rupja, ja pagastā tāda ir atrodama.

17. Grants saberama ceļa malā apmē-
rāmās kaudzēs, pēc iespējas ne mazākās
par 1 kub. metru (= 3 pilnīgi vezumi
viena kaudzē).

18. Pagasta valdei (vai tās loceklim,
kuram valde uzlikusi par pienākumu pār-
zināt ceļu labošanu) jāpārbauda, vai
grants izvesta noteiktā laikā un apmērā
un par nekārtīgiem rīkojuma pildītājiem
jāziņo šoseju un zemesceļu valdes apriņķa
ceļu inženierim ar savu priekšlikumu par
vainīgam uzliekamā soda apmēru. Pre-
tējā gadījumā atbildību nes pagasta val-
des priekšsēdētājs vai attiecīgais valdes
loceklis. (Lik. 13. p. un 78. p. 1. punkts.)

Piezīme. Pagasta valdei ir tiesība
atsevišķos gadījumos nekārtīgiem
ceļu klaušu pildītājiem nolikt papildu
termiņus, bet ne garākus par 1 mē-
nesi, pēc sava ieskata, un tikai pēc
šī termiņa nepildīšanas rīkoties kā
noteikts instrukcijas 18. p.

19. Pēc izvestās grants pāi baudīšanas
pagastu valdes pavasaros pēc sniega no-
kušanas un zemes nozušanas izrīko ceļu
labošanu: iebraukto grambu nolīdzināšanu,
grants izklaidēšanu (izlīdzināšanu uz ceļa),
grāvju tīrīšanu un uzkrājušos ūdeņu no-
vadīšanu. . Par nolikto ceļu labošanas
termiņu pagasta vade paz ņo attiecīgam
apriņķa ceļu inženierim.

20. Grambu pielīdzināšanu var izdarīt
norokot grambai blakus radušos paaug-
stinājumu, vai ari norokot ceļa malas.
Nolīdzināšanu var ari izdarīt braucot
vairākas reizes pa ceļu ar sevišķiem
ceļa gludinātājiem (šļūcēm) un
planētajiem, ja tādi būtu iegādāti.

Piezīme. Ir stingri aizliegts pielī-
dzināt grambas, ņemot zemi no
grāvjiem vai ari braucot ar ecēšām
pa ceļu.

21. Pagastu valdēm jāgriež ceļu la-
botāju vērība uz to, ka no sevišķi lielas
nozīmes ir rūpēties, lai ceļa vidus būtu
sacelts augstāks par ceļa malām, ko var
panākt līdzeni norokot ceļa malas un
izlīdzinot iegūto zemi uz ceļa vidus.
Grāvji jāuztur labā kārtībā, lai ūdens
tajos negulētu, bet vienmēr tajos note-
cētu. Ja vienu gadu būs pieliktas lie-
lākas pūles un ceļa vidus sacelts (no-
rokot ceļa malas), tad turpmākos gados
ceļš būs daudz labāks un vieglāki la-
bojams.

22. Ceļa labotājs ir atbildīgs par tam
iedalītā ceļa gabala stāvOkli, kādēļ tam,
bez pagastu valdes uzliktiem ceļu labo-
šanās termiņiem, reizi pa reizei jāpielī-
dzina iebrauktās bedres un lielākās
grambas.

23. _Grants izklaidējama ne visa ceļaplatuma, bet uz ceļa vidus sekošos ola
tumos: H

uz Ila šķiras ceļiem — 4 metru platums
.Ilb .- ?? -_ — 3

a
'

. iu . . - 2 „ :
24. Grāvjus tīrot galvenā vērība jā

piegriež tam vietām, kuras aiztur ūdens
notecēšanu un vispārīgi tiem gabaliem
kuru _ dzijums mazāks par 50—60 cm *
Zemas vietas, kur ūdens guļ grāvjos unizmiekšķē pašu ceļu, jārūpējas par ūdens
novadīšanu sāņus ar novadgrāvjupalīdzību
Citādi ceļš tādā veidā vienmēr būs slikts '
un nebūs ne ar kādiem līdzekļiem iz-
labojams. Novadgrāvju rakšanu Vai tīm
sanu nevar uzlikt . atsevišķam ceļa labo-
tajam,_ bet _ šis darbs jāiedara tādā pašā
kartība, ka tas noradīts par tiltu labošana
šīs instrukcijas 33. p.

- 25. Septembra mēnesī, kad zemturiem
brīvāks laiks, pagastu- valdes izrīko .otr-
reizēju ceļu labošanu — galvenā kārtā
— grambu pielīdzināšanu, tiltu izlabo-
šanu u. t t
' 26: II un III_ šķiras cēlu labošanu' uti

ceļu stāvokli pārbaudīs šoseju un zemes-
ceļu valdes apriņķa ceļu inženieri vai
to priekšstāvji vietās un laikā pēc sava
ieskāta, pieaicinot attiecīgas pagasta
valdes priekšstāvi.
.27. Pagasta priekšstāvim, kurš pie-

dalās ceļu revizijā, jāņem līdzi labojamo
(Ila, Ilb unlll šķiras) ceļu saraksts un
klausu pildītāju saraksts'(instrukcijās?', pl
Ceļu sarakstā šoseju un zemes ceļu
valdes apriņķa ceļu inženiers vai tā
priekšstāvis izdara atzīmes' par ceļa
stāvoklī.

P i e z I m e. Pirmās atzīmes par ceļa
stāvokli izdara pagasta valde, sa-
stādot ceļu sarakstu.

28. Ja kāds ceļa labotājs vēlas at-
pirkties no ceļu labošanas pienākumiem,
pagasta valde nosaka atpirkšanās sumas
lielumu atkarībā no grants pievešanas,
attālumā, ceļa un grāvju stāvokļa u. 1.1,
ar tādu aprēķinu, lai tā par noteikto
sumu varētu izdarīt ceļa izlabošanu. Par
šādu ceļa gabalu labošanu un uzturē-
šanu jārūpējas pagasta valdei un, ta
atbild par šādu ceļa gabalu stāvokli
(Lik. 31. p.).

29. Ja kāds ceļa labotājs pavisam
nepilda ceļu labošanas pienākumus, vai
nepilda tos noteiktā apmērā un laikā
(vai ari dotā papildu termiņā), — pagasta
valdes pienākums izdarīt ceļa labošanu
uz vainīgā rēķina, piedzenot izdevumus
no vainīgā administratīvā kārtā, saskaņā
ar noteikumiem par valsts neapstrīdamu
prasījumu piedzīšanu (Lik. 33. un 34. p p.).
Bez tam jāpaziņo attiecīgam apriņķa
ceļu inženierim dēļ vainīgā sodīšanas.

30. Pagastu valdēm jānoliek termiņš
ne ilgāks par I gadu koku un krūmu
izciršanai gar ceļiem likumā (55. p.) pa-
redzētos apmēros. Rīkojuma nepildīšanas
gadījumā pagastu valdes izciršanu izdara
uz vainīgā rēķina, piedzenot izdevumus
no vainigā (Lik. 56. p.).

31. Vietas, kur ceļu ziemā aizputina
un ceļa vietu grūti noteikt, pagastu val-
des pēc sava ieskata uzliek par pienā-
kumu ceļa labotājiem tās apzīmēt, no-
spraužot ar skujām vai žagariem, kurus
tiem tiesība saņemt no valsts mežiem
bez maksas (Lik 50. p.)

32. Skujas, viršus, žagarus un kokus

II un III šķiras ceļu, to tiltu uu celtuvju
būvēšanai un labošanai pagastu

^
valdes

izprasa tieši no vietējiem mežziņiem.
Koku izciršanas un izvešanas termiņu5

pagastu valdes noteic saskaņā ar pastā-
vošiem mežu izmantošanas noteikumiem
(sazinoties ar virsmežzini).

33. Uz II un III šķiras ceļiem vaja-
dzīgās tiltu jaunbūves (līdz 10 mtr. ga-
rumam) un tiltu (līdz 15 mtr. garumam)
labošanu izdarīt uz pagasta padomes at-

zinuma pēc viena no sekošiem veidiem-
a) pagasta valde uzdod visiem ceļu

labotājiem pagastā izdarīt vajadzīga»
tiltu jaunbūves un izlabojumus ko-

pīgi bezmaksas klaušu kārta samēra

ar katra nekustamās mantas vērtp»>
b) pagasta valde izdod tiltu jaunbūves

un izlabošanas darbus pret samaKS
vietējiem amatniekiem sacensiD<-
pie kam vajadz go izmaksas sum
sadala uz ceļulabotajiemPa£a^samērā ar to nekustamas man
vērtību, kuri tādā kārtā ir atpirkus e

no tiltu būvēšanas unlabošanasPnākumiem. Ja d_aži ceļu labcM
nevelētos samaksāt nauda, tiem
dalāma attiecīga daļa darba, m
tiem jāizdara pagasta valdes notei
laikā bezmaksas klaušu kārta.



+1 Tiltu jaunbūves jāizdara pec šo-

un zemesceļu valdes izstrādātiem
*'! 7īmējumiem, kuri pagastu valdēm jau
tp" ieati un kurus ari vel turpmāk var

' -daliesn0 šoseju un zemesceļu valdes
ie£ j Ls 3 — samaksu.

K* , Sevišķa vērība jāpiegriež mazo,
akmeņiem sakrauto caurteku (meniķu)

iešanai kārtībā, tās iztīrot, izlabojot

n va adzības gadījumos pat parkjaujot
jauna Līdz ar to zemes _uzberums

I0
J caurtekām (meniķiem) jāpalielina,

tas būtu vismaz 30 cm biezuma un
beigtos uz abām pusēm no caurtekas
floti lēzenu kritumu. ,

_
ģg Koka tilti nedrīkst but izcelti pāri

tflani caur ko brauco_t rodas stipri grū-
n j' Tilta abas puses jāuzber ceļš vie-

Idā augstumā ar tilta grīdu un uzbe-
liTiamJāizbeidzas ar ļoti lēzenu kritumu.

37 IV šķiras ceļus -māju ceļus
to tiltus ' jālabo kopīgi tiem nekusta-

ms mantas īpašniekiem
^

uz kuru mājam
I celi ved no augstākas šķiras cejiem.
Darbi ' sadalāmi starp šiem labotajiem
samērā ar katra nekustamas mantas no-
dokļu vērtību. Rīkojumus par šo ceļu un
ļjtu labošanu izdod_pagastu jvaldes, kuras
si pārbauda to stāvokli. Sos ceļus at-
ļauts labot ' ar vietējiem līdzekļiem, pie-
lidot bedres un grambas ar žagariem,

fcilti vai zemi. Grantešana nav obliga-
tcriska. Tilti uz šiem ceļiem jāuztur
tīdā stāvoklī, lai tie būtu satiksmei lie-
tojami un neapdraudētu pāri braucējus.
Koku?, viršus, žagarus un skujas izsnie-
dzot n 'o valsts mežiem, jārīkojas saskaņā
ar likuma 50. p. piezīmi, pie kam pagasta
vaIdei jāraugās, lai uz viņas atzinuma
izsniegtie materiāli ari tiešam tiktu iz-
fetoti šo ceļu un tiltu labošanas un uz-
farēšanas vajadzībām.

38. Ja rodas vajadzība ierīkot jaunas
pants bedres, pagasta valdei jārūpējas
par jaunu grants bedru atrašanu un pra-
sība dēļ zemes atsavināšanas grants
ļed,u ierīkošanai jāiesniedz šoseju un
;emesceļu valdes attiecīgam apriņķa ceļu
inženierim, uzrādot, kādā vietā, cik liela
:emes platība atsavināma un kas ir ze-
mes īpašnieks.

Jaunu grants, bedru vietu izmeklējot
āievēro likuma 46. p.

39. Vietējie iedzīvotāji savām vaja-
izībām var ņemt granti no ceļu vajadzī-
bām ierīkotām grants bedrēm, tikai ar
pagasta valdes atļauju un pret samaksu,
kādu pagasta valde nosaka. Ieņemto
naudu pagasta valde izlieto vienīgi ceļu,
tiltu vai celtuvju ierīkošanas un laboša-
nas vajadzībām.

40. Pie katras celtuves vajaga atra-
sties vienai laivai ar airiem un diviem
ķekšiem . Uz katra krasta pie celtuves
jāuzstāda zvans vai cits līdzīgs signāls
celtuves izsaukšanai no pretējā krasta.
Celtuves tauvai un stabiem, pie kūpas
6 piestiprināta, vajaga būt pietiekoši
stipriem un drošiem.

41. Krasta uzbrauktuves jāierīko tā,
f uzbraukšana uz celtuves un nobrauk-
ta no tās nebūtu bīstama un apgpā-
tinata. Celtuves grīda un margas vien-
ot jāuztur pilnīgā kārtībā. Celtuve un
^brauktuves naktī, kur dzīvāka kustībā,
apgaismo.
„ 42. Pa ledus iešanas laiku pārcel-
šana pār upi jāpārtrauc. Vētras laikā
*ziegts pārvadāt ar celtuvi augstus un
P'al"s priekšmetus (siena, salmu vezu-Kus un taml.). ?

tnrt ^peldošiem tiltiem aizliegts ap-
"ret Pajūgus vai citus satiksmes vai

"Porta līdzekļus un sapulcēties vien-
ļus lielākiem ļaužu bariem.
ceļš ? celtuves drīkst uzņemt pāri

SsM f _srnagumus, kuri nepārsniedz
45 d

&Vati
cetuvJu lietošanu pagasta val-

minUt I?emt maksu Pēc satiksmes
turi n ,-apstiarinātas takses. Līgumos,
*p ° gtl ar Privātām personām pirms

,

30ri„ Paēšanas, paliek spēkā tas
skādas līgumos paredzētas.

%'rrr katras celtuves jāizliek ierā-
'Pstinrf -f- "1 stikla visiem redzamā vieta

pnnata takse.
ias r 'i;Pagasta valdēm uz II un III šķi-
a)iStiesIba:īrēt pastāvošas celtuves vairakso-ana privātām personām ar tie-

u ņemt maksu par pārcelšanu
ļj Pastāvošas takses (Lik. 74. p.)
nntf-i.P16113^"1" uzturēt celtuves

b) S/r? kārlIbā- >
solīs P nvatam personām vairak-usanas ceļā tiesību ierīkot celtu-
P?r

! ur Pagastu valdes atzīst tādas
vajadzīgām. Celtuves ierīko-

šanai un labošanai var izsniegt va-
jadzīgo koka materiālu par brīvu.

Abos gadījumos (a un b) pagasta val-
dei jānoslēdz ar privāto personu rak-
stiks līgums, pie kam pirmā gadījumā
(a) — uz laiku, ne ilgāku par vienu
gadu, bet otrā gadījumā (b) — uz laiku,
ne ilgāku par trim gadiem.

48. Visas naudas sumas, kādas pa-
gastu valdēm ienāk no celtuvēm vai tiltiem,
izlietojamas vienīgi ceļu, tiltu vai cel-
tuvju būvēšanai, izlabošanai un uzturē-
šanai gadījumos, kur pagasta pašvaldība
atzīst to par veļamāku.

49. Par II un III šķiras ceļu un to
tiltu lietošanu pastāvīgi vai uz laiku
tirdzniecības vaļ rūpniecības nolūkos pa-
gastu pašvaldībām tiesības ņemt seviš-
ķas nodevas pēc zemāk aprādītām nor-
mām. Ieņemtās sumas izlietojamas vie-
nīgi ceļu un tiltu labošanai pagastā.

Šīs nodevas galvenā kārtā attiecinā-
mas uz:

a) rūpniecībasjetaisēm (papira, stiklā
u. c. fabrikām), kuras pastāvīgi vai
periodiski piegādā lielākos apmēros
izejvielas, kurināmo u. c. un aiz-
ved savus ražojumus pa zemes
ceļiem:

b) mežu izmantotājiem, kuri, izvedot
no mežiem baļķus, malku un citus
koka materiālus, nolieto zemes
ceļus;

c) tirdzniecības uzņēmumiem (tirgota-
vas, krogi, linu punkti u. c), kuri,
pārvadājot preces, nolieto ceļus, un

d) citos augstāk uzskaitītiem līdzīgos
gadījumos, kad tiek nolietoti zemesceļi.

Piezīme. Nodevas nedrīkst ņemt,
kad lauku iedzīvotājs pārvadā priekš-
metus tieši savām vajadzībām, kā:
baļķus savu ēku celšanai vai labo-
šanai, malku apkurināšanai u. t. t.

50. Nodevu apmēri par ceļu nolieto-
šanu nedrīkst pārsniegt sekošas normas:

1) pārvadājot ar zirgiem:
a) par viena zirga vezumu — 2

santimi par kilometru;
b) par 2 zirgu vezumu — 3 san-

timi par kilometru;
2) nodevas "par koka materiālu pār-

vadāšanu var aprēķināt ari pēc
kubatūras:
a) par 100 kub. pēdām baļķu

vai dēļu pārvadāšanu — 5
sant. par kilometru;

b) par 1 kub. ass malkas pār-
vešanu — 10 sant. par kilo-
metru ;

3) pārvadājot preces vai citus prie-
kšmetus ar smago automobili:
a) vieglā tipa preču automobils

(krava līdz 2 ton.) par brau-
cienu ar kravu 6 sant. par
kilometru, tukšā — 2 sant. par
kilometru;

b) ar smagā tipa automobili ar
kravu — 10 sant. par kilo-
metru, tukšā — 3 sant. par
kilometru.

Piezīme. Šaursliežu ceļu ierīkošana
uz zemesceļiem atļauj šoseju un ze-
mesceļu valde un noteic nodevas.

51. Pastāvīgas automobiļu satiksmes

uzturētājiem pa zemesceļiem preču vai
pasažieru pārvadāšanai jāizprasa uz se-
višķa likuma pamata atļaujas no šoseju
un zemesceļu valdes, kura nosaka no-
devu normas un saņemtās nodevas sa-
dala pēc piederības. )

52. Ar visām vajadzībām attiecībā uz
ceļu un to tiltu un celtuvju būvēšanu,
labošanu un uzturēšanu u. t. t. pagasta
valdēm jāgriežas tieši pie šoseju un zemes-
ceļu valdes attiecīga apriņķa ceļu inže-
niera.

Iesniegumus un prasības, kuri tiks ie-
sūtīti tieši šoseju un zemesceļu valde,
pēdējā neizlems, bet nodos tos iepriekš
attiecīga apriņķa ceļu inženiera atsauks-
mei, caur ko lietas izšķiršana nokavēsies.

Pagastiem, kuri ietilpst:

a) Rīgas apriņķī jāgriežas pie šoseju
un zemesceļu va_ldes _ apriņķa ceļu
inženiera Rīgā, Lāčplēša iela Ne 24,
dz. 7; tālrunis 6-08;

b) Cēsu un Valmieras apr. — pie ap j
riņ ķa ceļu inženiera Cēsīs, Liela
Dārza iela Ne 4 b; tālrunis 21;

c) Valkas un Madones apr. — pie ap-
riņ ķa ceļu inženiera Smiltene, Ve-
ver 'u ielā Ne 3: tālrunis 24;

d) Jelgavas, Bauskas un Tukuma apr.

— pie apriņķa ceļu inženiera Jel-
gavā, Upes ' iela Ne 10; tāļr. 56;

e) Liepājas, Aizputes un Kuldīgas
apr. _ pie apriņķa ceļu inženiera

Liepāja, Jēkaba iela Ne 6;
tālrunis 16;

ī) Ventspils un Talsu apr. — pie
apriņķa ceļu inženiera Ventspilī,
Plosta ielā Ne 23; tālrunis 34;

g) Rēzeknes, Jaunlatgales un Ludzas
apr. — pie apriņķa ceļu inženiera
Rēzeknē, Dārza ielā Ne 37;
tālrunis 7;

h) Daugavpils, Jēkabpils un ? Ilūkstes
apr. — pie apriņķa ceļu inženiera
Daugavpilī, Šosejas ielā Ne 104;
tālrunis 44.

53. Pagastu valdēm jādod attiecīgi
rīkojumi un jārūpējas, lai šī instrukcija
tiktu izpildīta.

54. Pagastu valdes, kuras neievēros
šīs instrukcijas noteikumus, tiks darītas
atbildīgas likumā par zemesceļiem pa-
redzētā kārtā.

55. Šī instrukcija stājas spēka ar tās
izsludināšanas dienu.

1925. g. 2. aprilī.
X

Satiksmes ministrs J. Pauļuks.
Šoseju un zemesceļu direktors,

inženiers A. Šiks ne.

Apstiprinu.
1925. g. 31. martā.

Satiksmes ministrs J. Pauluks.

Pārgrozījumi radiotelegramu taksē.
Sākot ar 1925. g. 1. jūliju satiksmes ministra 1925. g. 13. janvārī apstipri

nātā takse (skat. taksi pasta sūtījumiem un iekšzemes telegramām, 22. p.), pa
augstināta sekošos apmēros:

Minimāla
Maksa par maksa par

1 vārdu radio-
telegramu

L<= Ls
b) Par radiotelegramām, kuras apmaina Latvijas

krasta stacijas, ar Latvijas valdības vai privātām
kuģa stacijām, par labu krasta stacijai .... 0,15 .1,20

c) Par radiotelegramām, kuras apmaina kuģi, kas
iet zem Latvijas flagas, ar ārvalstu kuģu vai
krasta stacijām, par labu Latvijas kuģu stacijām 0,15 1,20

d) Par radiotelegramām, kuras apmaina Latvijas
kuģi savā starpā, vai ar Latvijas krasta stacijāua,
par labu kuģu stacijām 0,10 0,80

Piezīmi pie p. e papildināt sekosi;.
„Par radiotelegramām skaitās tikai tās telegramas, kuras apmaiņa kuģi
ssvā starpā vai krasta stacijas ar kuģu stacijām. Šim telegramām adreses
augšējā labā stūrī telegramu nosūtītājam jāraksta vārds „radio", kurš ne-
tiek Lksēts."

Pēc piezīmes VII ievest piezīmi VIII:
„Par radiotelegramām, kuras tiek apmainītas caur ārvalstu krasta vai kuģa
stacijām, ņemamas, bez augšā minētām taksēm, krasta, bortā un vadu
takses pēc attiecīgām ārvalstu taksem." ,

Pārējās takses un noteikumi paliek līdzšinējie.

Rīgā, 1925. g. 11. martā.
Pasta un telegrāfa virsvaldes galvenais direktors A. Auziņš.

Radiocentrales vadītājs J. Linters.

Valdības iestāžu paziņojumi

Skolotāju sagatavošanas kursi

1925. gada vasarā sāksies 8. jūnijā.
Pieteikšanos uz kursiem pieņems no 1.
līdz 20. maijam Tautskolu direkcijā.

Kursos uzņems:
1) skolotājus, kam vajadzīga papildi-

nāšanās pedagoģiskā izglītībā,
2) praktikantus, kam pedagoģiskās iz-

glītības trūkuma dēļ liecības iz-
dotas tikai uz vienu gadu, >

3) uz atlikušām vakancēm pieņems
vidusskolu absolventus pēc liecību
konkursa un ne jaunākus par 19
gadiem.

Tādiem, kas par skolotājiem nav bi-
juši, pieteicoties jāiesniedz pieteikšanās
raksts, gatavības apliecība un ār&ta at-
sauksme par veselības stāvokli.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors
K.Melnalksnis.

Valsts speciālo līdzekļu rēķini Latvijas banka.

Speciālo līdzekļu rēķinu Rēķinu Latvijas bankas
nodaļa, kura at- Tekošu rēķinu rīkotājs

nosaukumi ™N° vglts rēķ|

Valsts rezerves .... S- -Ne 500 Rīgā Kredita departaments
Nenokārtotas rezerves . . Š. Ne 50! B „ ,
Zelta ionds ...... S. Ne 502
Valūtas operācijas ... S. Ne 503 „ » .
Parādu deldēšanas fonds . S. Ne 505 „ » „
Labības rezerves. ... S. Ns 506 , „ ,
Nenokārtoti speciālie lī-

dzekļi. ...... S. Ns 510
Mākslas akadēmijas spe-

ciālie līdzekļi .... S. Ne 647 , Mākslas akadēmija
Seklas aizdevumi. ... S. Ns 760 „ Zemkopības departamenta
Valsts meži ...... S. Ns 1200 „ Mežu departaments
Pasta-telegrafa virsvalde . S. Ne 1225 , Pasta-telegrāfa virsvalde
Valsts dzelzsceļi .... S. Ns 1250 » Dzelzsceļu virsvalde

Rīgā, 1925. g. 4. aprilī.
Kredita departamenta direktors A. Kārkliņš.

Valsts grāmatvedības nodaļas priekšnieka vietā E. Eše.

Paziņojums.
1923. gada 19. novembrī finansu mi-

nistra apstiprinātie mākslas priekšmetu
tirdzniecības un rūpniecības akciju sa-
biedrības „ A. L ī d a k ? statūti anulēti,
sakarā ar sabiedrības darbības neat
klāšanu statūtos noteiktā laikā.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

Revidents A. Zalpeters.

Rīgas pasta kantora paziņojums.
Šī gada marta mēnesī Rīgā izņemtas

no pasta kastītēm un nav nosūtītas pēc
piederības:

a) 29 vēstules bez adresēm,
b) 34 pastkartes bez adresēm,
c) 1 bandrole bez adreses,
d) 9 bandroles bez samaksas ar past-

markām.
e) 1 pastkarte ar nepieklājīgu saturu.
f) 1 pastkarte aplikta ar sasmalcinātu

stiklu.
Kantora priekšnieks

JurisKļaviņš.



Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 60. *)

\i 1. tUlļJiuajuuio./

Visi šinī sarakstā uzskaitītie nekustamie īpašumi ir valsts činšu zemes gabali,
kas atrodas Saldus pilsētā.

g -o

'o.g i-» ai Nekustamā īpašuma
SlS Ssllj> nosaukums
S > "gira >-,

5503. 1 Dzīvojamā ēka.
5504. 2
5505. a , »
5506. 4
5507. 5
5508. 5
5509. 7
5510. 8
5511. 9
5512. 10 » ?
5513. 11
5514. 12
5515. 13
5516. 14
5517. 15
5518. 16
5519. 17
5520. 18
5521. 19
5522. 20
5523. 21
5524. 22
5525. 23
5526. 24
5527. 25
5528. 26
5529. 27
5530. 28
5531. 29
5532. 30
5533. 31 „ „ ?
5534. 32
5535. 33
5536. 34
5537. 35
5538. 36 „ „
5539. 37
5540. 38
5541. 39
5542. 40
5543. 41
5544. 42
5545. 43
5546. 44 . V,
5547. 45
5548. 46
5549. 47
5550. 48
5551. 49
5552. 50
5553. 51
5554. 52
UOOO. Du M n

5556. 54
5557. 55

'S.3 'ĒLS 2 Nekustamā īpašuma
§S S^g *i nosaukums
^ S > *a i«3 -

S*J ao

5558. 56 Dzīvojamā ēka.
5559. 57
5560. 58
5561. 59
5562. 60
5563. 61
5564. 62
5565. 63 n „
5566. 64
5567. 65
5568. 66
5569. 67
5570. 68
5571. 69
5572. 70
5573. 71
5574. 72 ..„. '?
5575. 73
5576. 74
5577. 75
5578. 76 „ n
5579. 77
5580. 78
5581. 79
5582. 80
5583. 81
5584. 82
5585. 83
5586. 84
5587. «5
5588. 86
5589. 87
5590. 88 ,
5591. 89
5592. 90
5593. 91 ,
5594. 92
5595. 93
5596. 94
5597. 95
5598. 96
5599. 97
5600. 98
5601. 99 „
5602. 100
5603. 101
5604. 102
5605. 103
5606. 104
5607. 105
5608. 106
5609. 107
5610. 108
5611. 109
5612. 110

c-a
i" Ži ži c %
°\2 "3.» „g Nekustama īpašuma
j|IS Sieg-j» nosaukums.
*» > a in i-

X 5b

5613. 111 Dzīvojamā ēka.5614. 112
5615. 113 J "
5616. 114 ! "
5617. 115
5618. 116
5619. 117 , "
5620. 118 „ "
5621. 119
5622. 120
5623. 121 . „
5624. 122
5625. 123 , "
5626. 124
5627. 125
5628. 126
5629. 127
5630. 128
5631. 129
5632. 130
5633. 131
5634. 132
5635. 133
5636. 134
5637. 135
5638. 136
5639. 137
5640. 138
5641. 139
5642. 140
5643. 141
5644. 142
5645. 143
5646. 144
5647. 145
5648. 146
5649. 147
5650. 148
5651. 149
5652. 150
5653. 151
5654. 152
5655. 153 „ „ ?
5656. 154
5657. 155
5658. 156
5659. 157
5660. 158

g'-a' ^^

!l ||J1 Nekustamā īpasunu
SS Ss g-* nosaukums
"^ » »> a w *-<

5661. 159 Dzīvojamā ēka.5662. 160
5663. 161
5664. 162
5665. 163
5666. 164
5667. 165
5668. 166
5669. 167
5670. 168
5671. 169
5672. 170
5673. 171
5674. 172
5675. 173
5676. 174
5677. 175
5678. 176
5679. 177
5680. 178
5681. 179
5682. 180
5683. 181
5684. 182
5685. 183
5686. 184
5687. 185
5688. 186
5689. 187
5690. 188
5691. 189
5692. 190
5693. 191
5694. 192
5695. 193
5696. 194
5697. 195
5698. 196
5699. 197
5700. 198
5701. 199
5702. 200 Zemes gabals no hip. 142
5703. 201 „ „ , „. 75
5704. 202 „ „ , 103
5705 203 , „ 125
5706. 204 „ „ . » , 81
5707. 205 Dzīvojamā ēka.
5708. 206

(Turpmāk vēl.)

1925. g. 28. martā. Zemkbplbas ministrs M. Gailits.
Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.

Mērniecības daļas vadītāja vistā E. Dauguls.

*) Skaties .Valdības Vēstneša* 1923. g. 91., 1GL, i04., 106., 110., 117., 120., 121., 125, 130,
131., 140., 151., 161., 178.,215.,249.,250., 25l.,252.,253.,254., 270., 284., 287, 1924. g. 11., 12., 13,i
14., 15., 16., 17., 18., 41., 43., 44. 45., 89, 75, 98, 100, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115,
39,140, 146. 170, 171, 172, 173., 181,182., 186, 187, 197,198,228, 229, 255, 267, 278., 280,
281, 237., 1925. g. 12, 13, 14, 29. un 48. numuros

r

Pārgrozījumi un papildinājumi
valsts depozītu rēķinu sarakstā Latvijas bankā.

I. No rēķiniem, kas minētie „ValdIbas Vēstneša" 1924. g. 29. marta 74. numura
' saraksta, slēgti sekosi:

Alūksnes cietuma priekšnieka D. Ns 69 Alūksnē
Aizputes „ i D. Ns 70 Aizputē
Madonas „ „ D. Ns 71 Madonā
Cēsu „ „ D. Ns 72 C ē s ī s
Daugavpils „ „ D. Ns 73 Daugavpilī
Jelgavas „ „ D. Ns 74 Jelgavā
Jēkabmiesta » ; D. Ns 75 Jēkabpilī
Kuldīgas , J D. Ns 76 Kuldīgā
Liepājas „ „ , D. Ns 77 Liepājā
Liepājas sieviešu „ / „ d. Nb 78
Ludzas „ „ D. Ns 79 Ludzā
Rēzeknes „ , D. Ns 80 Rēzeknē
Tukuma „ „ D. Ns 81 Tukumā
Valmeras » , D. Ns 82 Valmierā
Ventspils , „ D. Ns 83 Ventspilī

II. Pārdēvēts sekošais rēķins:
Jēkabmiesta virsmežniecības depozitu rēķins D. Ns 292,

par Jēkabpils virsmežniecības depozitu rēķinu D. Ns 292 Jēkabpilī.
III. Atvērti sekosi jaunie rēķini:

Rīgas pilsētas I rajona īres valdes priekšsēdētāja D. Ns 71 Rīgā
. II „ . „ , D. Ns 72 „

I" . . , , D. Ns 73 „
IV „ „ „ , D. Ns 74 „

Liepājas pilsētas „ „ , D. Ne 78 Liepājā
Daugavpils , , , D. Ns 79 Daugavpilī

Rīgā, 1925. g. 4. aprilī.
Kredita departamenta direktors A. Kārkliņš.

Valsts grāmatvedības nodaļas priekšnieka v. E E še.

Iecelšanas.
Pavēle M» 204.

Ieceļu pasta-telegrafa virsvaldes vecāko inženieri
Andreju Jagatu par tās pašas virsvaldes
technisko direktora vietas izpildītāju, skaitot no
1924. g. 7. decembfa.

1924. g. 8. decembrī,
Satiksmes ministrs J. Pauluks.

Pavēle Na 217.
Ministru kabinets savā š. g. 5. marta sēdē pa:

pasta-telegrafa virsvaldes galveno direktoru ap
stiprinājis inženieru Alfrēdu Auziņu.

Uzdodu galvenā direktora pagaidu vietas izpil
dītajam inženieram Voldemāram K r īī m i ņ a n
nodot un inženieram A u z i ņ a m pārņemt pasta
telegrāfa virsvaldes vadību.

1925. g. 9. martā.

Satiksmes tninistrs J. Pauluks.

P a v ē 1 e Nš 219.
Pasta-telegrafa virsvaldes techniskā direktora

vietas izpildītāju inženieri Andreju J a g a r u ap-
stiprinu par tās pašas virsvaldes technisko direktoru,
skaitot no š. g. 1. marta.

1925. g. 19. martā.
Satiksmes ministrs J. Pauluks.

*
Pavēle .No 16.,

Atsvabinu no amata, uz paša lūgumu, tieslietu
ministrijas juriskonsultacijas locekli uz brīva līguma
pamata Frici Menderi, skaitot no š.g. 1. apriļa.

1925. g. 20. martā.
Tieslietu ministrs P. Juraševskis.

* ..
Pavēle N» 18.

Ieceļu Otto B e r t a i t i par notāru Auces
pilsētā.

1925. g. I. aprilī.
Tieslietu ministrs P. Juraševskis.

*
Rezolūcija N» 843/936.

1925. g. 3J. martā.
Atsvabinu mākslas muzeja direktora paligu

Konrādu Ubānu no viņa amata, skaitot no
1925. g. 1. apriļa, ar algas izmaksu saskaņā ar
likuma par civildienestu 37. pantu, par trim mē-
nešiem uz priekšu.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Pārvaldes priekšnieka vietas izpildītājs

J.Ļaudams.
*

R ezolucija *fe 82/949.
1925 g. 31. martā.

Saskaņā ar universitātes padomes š. g. 18. marta
sēdes lēmumu, apstiprinu tautsaimniecības un
tiesību zinātņu fakultātes ārštata docentu V. B u -
k o v s k i par vecāko štata docentu, skaitot no
š. g. 1. marta ar noteikumu, ka V Bukovskim
3 gadu laikā jāpāriet māc. priekšmetu lasīšanā
uz valsts valodu.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
r Pārvaldes priekšnieka vietas izpildītājs

J.Ļaudams.
*

Rīkojums Ns 68.
1 Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma 6. pantu

ieceļu par vietējo (pagastu) zemes vērtēšanas

I

komisiju priekšsēdētāju zemes vērtēšanas daļas virs-
taksatoru Jēkabu Teikmani sekošos pagastos:

Valkas apriņķī: 1) Palsmanes pagastā,

Valmieras apriņķī: 1) Ķieģeļu pagasta, 2)Iman-

tas pagastā, 3) Bauņu pagastā, 4) Vecates pa-
gastā, _ 5) Burtnieku pagastā, 6) Jaunburtnieto
pagasta.

Rīgā, 1925. g. 3. aprilī.
Zemkopības ministrs M. Gailīts.

*
Rīkojums Mš 69.

Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma 6. pantu
ieceļu par Rīgas apriņķa Ropažu pagasta zemes

vērtēšanas komisijas priekšsēdētaju zemos vērtē-
šanas daļas virstaksatoru Rūdolfu Brencenu.

Rīgā, 1925. g. 3. aprilī.
Zemkopības ministrs M. Gailits,

*
Lēmums Ns 1385.

1925. g. 2. apriti.
Sakarā ar jauno apriņķa iekārtojumu ieceļ»

skaitot no š. g. 1. apriļa līdzšinējo Cēsu apnw
Ljecirkņa pamatskolu inspektoru D. Sosti P
Cēsu apriņķa pamatskolu inspektoru; ,

2) līdzšinējo Cēsu apriņķa II iecirkņa pāro?

skolu, inspektoru A. O s ī t i par Madonas apra«
pamatskolu inspektoru; m.\

3) līdzšinējo Ludzas apriņķa I. iecirkņa pan

skolu inspektoru O S v e n n i par Ludza» r
riļņķa pamatskolu inspektoru ; „«inat->

4) līdzšinējo Ludzas apriņķa II. iecirkņa p.«

skolu Inspektoru A. Breikšu par Jaunia'K
apriņķa pamatskolu inspektoru.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņ 5 ,

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepi, -

*
R e z o 1 u c i j a N» 2. ?>

Saskaņā ar 1924./25. budžetu paaugstinu
nesta laba: ,jinu paf

vecāko grāmatvedi Robertu Legzajv
vecāko grāmatvedi VIII. amata kategorija ,

^II. šķiras grāmatvedi Teodoru E i c nv

par I. Šķiras grāmatvedi X. amata kateg<W . tf
III. šķiras grāmatvedi Indriķi StruPP

II. šķiras grāmatvedi XII. amata kategorija.
III. šķiras grāmatvedi Jēkabu SķH .'V

II. šķiras grāmatvedi XII. amata kategorija,
visus skaitot no š g 16. marta.
1925. g. 21. martā . j

Iekšlietu ministrs Ed. Lai"'?

*
Rezolūcija Ns 3.

^
Saskaņā ar Saeimas budžeta komisijas „

atlaižu no dienesta uz civ. d lik. 3/. t j uS :
sekošus iekšlietu ministrijas kanclejas ier



vecāko sevišķu uzdevumu ierēdni Zamueli

.nkovsku ,
Jarchivaru Franci K r e i s m a n i un
i re ģistratori Herminu Lejas auss, dzim.

. HPrson izmaksājot minētiem ierēdņiem algu

JJļ 3 mēnešiem uz priekšu.
iq95 e- 26. marta.

' Iekšlietu ministrs Ed. Lai mi-ņš.

Rezolūcija Ns 4.

Saskaņā ar Saeimas budžetu komisijas lēmumu
- dēvēju iekšlietu ministrijas kanclejas parvald-

P*ku Jūliju Krūmiņu _par iekšlietu ministra
"'kretaru un apstiprinu Krūmiņu pēdēja amata no

- o i. apriļa skaitot, iztnaksājot algas starpību

nar 3 mēnešiem-
P 1925 g- 26 - marta-

Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.

Rezolūcija Ns 53

Talsu apriņķa priekšnieka II. iecirkņa palīgam
lānim Gerhardam piešķiru slimības dēļ atva-
«flīiumu no š. g. 1. apriļa uz vienu mēnesi un

atsvabinu viņu slimības deļ, uz paša lūgumu, no
amata , skaitot no š. g. 1. maija.

Rīgā, 1925. gada 30. marta. N? 10140.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š,

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

R e z o 1u c i j a Ns 54. ,
Valkas apriņķa priekšnieka L iecirkņa palīgu

Ulrichu P e t r o v s k i un Aizputes apriņķa priekš-
nieka H. iecirkņa palīgu Jāni Pubuli, dienesta
labā , pārceļu vienu otra vieta, skaitot no š. g.

28 marta.
Rīgā, 1925. gada 30. martā. Ns 10863

Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.

Rezolūcija Ns 55.

Aizputes apriņķa priekšnieka II. iecirkņa palīgu
Ulrichu P e t r o v s k i, amata likvidēšanas dēļ
atsvabinu no' dienesta pienākumu izpildīšanas, ci-
vildienesta likuma 37. panta kārtība, skaitot no
š. g. 1. apriļa.

Rīgā, 1925. gada 30. martā. N? 10863.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rezolūcija Ns 56.

Sakarā ar štatu samazināšanu, veselības depar-
tamenta vecāko sevišķu uzdevumu ierēdni Andreju
Ankravjr ieceļu par administratīvā departamenta
pasu nodaļas I. šķiras darbvedi, skaitot no š. g.
1. apriļa. Izmaksāt Ankravam līdzšinējā un jaunā
amatu algu starpību par 3 mēnešiem uz priekšu.

Rīgā, 1925. gada 31. martā. Ns 1111-g.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

R e z o 1u c i j a Ns 57.
Pasu nodaļas I. šķiras darbvedi Pēteri Kur-

zemnieku ieceļu par tās pašas nodaļas vecāko
sevišķu uzdevumu ierēdni, skaitot no š.g. 1. apriļa.

Rīgā, 1925. gada 31. martā. Ns 11112.
Iekšlietu ministrs Ed. L a im i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rezolūcija Ns 58.

Ieceļu Georgu Hariju Klintu par Talsu apriņķa
priekšnieka II. iecirkņa palīgu, skaitot no š. g.
I._ maija, mdodot Klintām izpildīt šī amata pie-
nākumus pa līdzšinējā apriņķa priekšnieka palīga
Gerharda atvaļinājuma laiku š. g. apriļa mēnesī,
bez atalgojuma

Rīgā, 1925 gada 31. martā. Ns 1C057.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs-.

Rezolūcija N» 63.
Atsvabinu no amata, uz paša lūgumu, Kuldīgas

apriņķa priekšnieku Hugo H e 1 m a n i, skaitot no
sg- .16. apriļa

R'ga, 1925. gada 31. martā. - Ns 10819.
Iekšlietu ministrs Ed. L.aimiņš.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rezolūcija Ns 64
ļĶeļit Jāni Ķīseli par Kuldīgas apriņķa

Pfleksmeku , skaitot no š. g. 16. apriļa.
K'ga, 1925 gada 31. martā. Ns 11095.

Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.
Administratīva departamenta direktors

Šlosbergs.

Meklēšana izbeigta
Rjgas apriņķa 1. iecirkņa miertiesnesis
rpaziņo, ka uz soda lik. 591. p.
ļ' Q. apzudzētā Pāvela Kārļa d. Bar-

vica- meklēšana izbeidzama, viņa
«rašanas dēļ.

Bezdarba jautājums.
«ja ministra A. K r i e v i ņ a runa

^mas 27. marta sēdē, atbildot uz
iesniegto pieprasījumu.)

PienrgS -^ s namsAtbilbot uz iesniegto
SarhrrTmu minf8tru prezidentam bez-
niek .jautājumā un par laukstrād-
gods w ?san-no ārzemēm, man ir tas
droium eta vārdā dot sekošu paskai-
š, i jf- Latvijas darba apgādēs uz
bezdorK ^artu reģistrēti pavisam 9270
MiiinS? 0O kuriem Rīs3 3850> Lie-

3i i Daugavpilī 1351Ventspilī
U , ' ,

205 Ro??Va 839. Slokā 400, Tukumā
Pie ' sahj Tā 17°- No tiem nodarbināti
jeb korjā Hkiem darDiefn vairāk kā V»
binjti orwft 4 > no kuriem Rīgā nodar-vo» Liepājā 504, Daugavpilī 370,

Ventspili 320, Jelgavā 350, Slokā 60,
Tukumā 70 un Bauskā 30. Pēc augšā
minētiem skaitļiem redzams, ka Rīgā
nodarbināti vaiiāk kā puse no reģistrē-
tiem bezdarbniekiem. Šogad nodarbi-
nāto skaits _ kā absolūtos skaitļos, tā ari
procentuālā zi ņā Latvijā ir lielāks nekā
iepriekšējos gados. Lai samazinātu bez-
darba krizi, valdība ir devusi rīkojumu
resoriem uzsākt nekavējoties tos darbus,
kas paredzēti nākošā gada budžetā. Sa-
biedriskos darbos pilsētās galvenam kār-
tām tiek nodarbināti ģimenes cilvēki,
bet pārējos neprecētos ud ar vienu ģi-
menes locekli sūta ārpus pilsētas pie
akmeņu laušanas (Balss: „Va-ai die!"),
celma laušanas, ceļu būvēm u. t. t. Sa-
līdzinot ar stāvokli, kāds bij šī gada fe-
bruāri, kad manbij tas gods dot atbildi
uz šo pašu jautājumu, nodarbināto pro-
cents nav vis samazinājies, bet ir pie-
audzis. Ja vienā otrā atsevišķā ga-
dījumā varbūt ir nācies strādnie-

kus atlaist, tad tas izskaidrojams ar
to, ka tanīs vietās darbi vai nu galīgi
izbeigti, vai technisku apstākļu dēļ bija
jāsašaurina. Izbeigto un sašaurināto
darbu vietā valdība atvēlējusi kreditus
jaunu darbu ierīkošanai gan resoriem,
gan vietējam pašvaldībām, cik tālu no
pašvaldībām bija iespējams dabūt darba
projektus. Ja dažos gadījumos krediti
nav tikuši atvēlēti, tad tas, jāsaka, ir
tādēļ, ka iesniedzot projektus, galvenam
kārtam, sumas bija paredzētas mate-
riāliem, bet nevis tieši darba algām, kas
pie asa bezdarba stāvokļa un aprobe-
žotiem kredītiem sevišķi krīt svarā.
Tādos gadījumos ir atrasti jauni darbi
un atvēlēti attiecīgi krediti. Valdība
šogad centusies izvest galvenam kārtām
lietderīgus_ darbus, pat tādus, kuri jau
tuvākā nākotne būtu jāizdara budžeta
kārtībā. Darbi galvenā kārtā ir ceļu
būves un labošanas. Ievērojot šī gada
slikto ziemu, kad laucinieki paši nevarēja
pievest granti slikto ceļu dēļ, valdība
noorganizēja grants pievešanu ar vil-
cieniem, pie kuru iekraušanas un iz-
kraušanas nodarbina tikai bezdarbniekus.
Šis darbs izrādījies par svētīgu ne tikai
lauku ceļu būvē, bet ari jaunsaimniekiem
tādos apgabalos, kur grants nav dabū-
jama jaunbūvēm un ugunsdrošām ēkām.
Jāatzīst tomēr, ka valdības resori un
tāpat ari vietējās pašvaldības iestādes
nevarēja paredzēt šīs ziemas īpatnējos
klimat skos apstākļus, nedz ari ārkārtīgi
plašo koku rūpniecības krizi, kuras dēļ
atlaisti 5000 strādnieki. Kādu iespaidu
šī ziema atstājusi vispār uz bezdarbu,
to rāda ari tas, ka kustība uz dzelzs-
ceļiem ir stipri samazinājusies: agrāko
900 vagonu vietā šogad darbā ir tikai
450 vagoni. Tūliņ, kad parādījās sniegs,
kus'ība uz dzelzsceļiem paaugstinājās un
vagonu skaits sasniedzis iepriekšējo gadu
normu — 900 vagonu dienā. Tur tad
ari varēja tikt nodarbināti viena daļa
strādnieku, kas bija bez darba. Ari
pašvaldības iestādes nav nākušas ar
Lelākiem projektiem, lietderīgu darbu
saiīkošanā. Tādā kārtā trūkst organi-
zatoriskas iespējas nodarbināt bezdaib
niekus tādos apmēros, kā tas būtu bijļs
vēlams. Tādi ir tie apstākļi, kuru dēļ
visus reģistrētos bezdarbniekus pilsētas
darba apgādes nebija iespējams no-
darbināt, bo iemeslu dēļ valdība ir
piešķīrusi pabalstus naturālijās " tiem re-
ģistrētiem bezdarbniekiem, kuriem nebija
iespējams ilgāku laiku no vietas ierādīt
darDu un kuru trūcīgos apstākļus konsta-
tēja vietējo pašvaldību kontroles aparāti.
Protams, zināmu atvieglojumu šinī bjz-
darba jautājumā ienssīs strādnieku līg-
šana uz laukiem, kura jau mazākos ap-
mēros ir iesākusies un kuras straujāku
attīstību paredz apriļa mēneša otra pusē.
Maija mēnesī bezdarba krizi Latvijā va-

rēs uzskatīt par izbeigtu. Attiecībā uz
jautājumu par laukstrādnieku ievešanu
no ārzemēm pagodinospaziņoL ka val-
dība nav apspriedusi šādu jautājumu un
nekādas atļaujas laukstrādnieku organi-
zācijām strādnieku ievešanai no ārzemēm
nav devusi. Vispirmām kārtām ir jārū-
pējas par mūsu strādnieku nodarbinā-
šanu. Nerunājot par pilsētas _ strādnie-
kiem, mums ir lielas darba spēku rezer-
ves Latgalē, kur zemes ir maz Viņiem
zemes nav pietiekoši daudz, lai varētu
no tās pārtikt un tādēļ ir spiesti darbu
meklēt citos Latvijas apvidos Visā vi-
sumā jāsaka, ka valdība nav pagaidām
sašaurinājusi darbus un ari nav domā-
jusi tos sašaurināt, iekams nav iestājušies
tādi darba apstākļi, kad, lauku darbiem
iesākoties, tiks uzsūkts lielāks bezdarb-
nieku skaits.

Rīga.

Pateicība.
Izglītības ministrijas žīdu izglītības

pārvalde skaita par patīkamu pienākumu
izteikt savu patiesu pateicību valdības,
diplomātu, izglītības ministrijas mazākuma
tautību izglītības pārvalžu un reliģisko,
kulturelo un sabiedrisko organizāciju
pārstāvjiem un visām personām, kuras
pagodinājušas ar savu klātbūtni sinagogā
Peitavas ielā 1 sakarā ar Jeruzalemes
universitātes atklāšanu izglītības mini-
strijas žīdu izglītības pārvaldes sarīkotās
svinības.

' Pārvaldes priekšnieks J. L a n d a u s.
Skolu nodaļas vadītājs V. Polockis.

Sekretārs L. Hochmanis.

Lietuvas un Polijas Sarkanā
krusta pārstāvju sarunas.
(Konferences ziņojums presei.)

4. un 5. aprilī s. g. sanāca Lietuvas
un Polijas Sarkanā krusta pārstāvju pre-
liminarā konference. Konference notika
Latvijas Sarkanā krusta galvenajā valdē
Rīgā, piedaloties Polijas Sarkanā krusta
priekšniekam grafam H. Potockim, se-
kretāram Čudovskim un Lietuvas Sar-
kanā krusta priekšniekam Dr. Šliupas
un Lietuvas ārlietu ministrijas juris-
konsultam Petkevičam. Sai preli-
minarajā konferencē atzina par
nepieciešamu pēc iespējas visdrīzākajā
laika stāties pie savstarpējas apcietināto
apmaiņas un uzstādīja vispārējos notei-
kumus šai priekšā stāvošai apmaiņai.
Apmaiņas noteikumu galīgai izstrādā-
šanai paredzēta maija vidū otrreizēja
konference.

Abas sarunu vedējas puses palika ap-
mierinātas ar panāktiem resultatiem.
Abēju valstu Sarkanā krusta delegāti iz-
teica dziļu atzinību Latvijas Sarkanam
krustam par sarunu sekmēšanu un vies-
mīlību.

Pieminekļu valdes lidzdarbinieku
konference notiks 16 un 17. aprilī uni-
versitātes lauksaimniecības fakultātes klau-
sītavā. Konferencei būs instruējoša no-
zīme pieminekļu valdes līdzdarbinie-
kiem, kuru skaits jau sasniedzis 300 per-
sonas Bez vispārteoretiskiem referātiem
mūsu senatnes aizsardzības uzdevumu
noskaidrošanā konference sniegs ari va-
došus praktiskus norādījumus dažādu
tipu pieminekļu reģistrēšanā, aizsardzībā
un kopšanā.

Referātus nolasīs: pārskatu par pie-
minekļu valdes darbību — piem. val-
des inspektors A. Štāls, par etno-
grāfiju — valsts vēsturiskā muzeja
direktors M Šiliņš, pieminekļu valdes
lidzdarbinieku uzdevumi un darbība —
A. Štāls, aizvēzttsrisko kapeņu tipi —

pieminekļu valdes priekšsēdētājs Fr.
Ozoliņš, Latvijas pilskalni — E. Brastiņš,
tautas celtniecība — doc. P. Kundziņš,
par pilsdrupu uzturēšanu un kopšanu —
do:. Loevis of Menars, Liepājas pilsētas
senatnes pieminekļi — J. Sudmalis, par
vietu vārdu vākšanu — p-of. J. Endze-
līns, tautas tradiciju nozīme mūsu se-
natnes pētīšanā — prof. P. Šmits, tuvākie
uzdevumi mūsu dzimtenes archeoloģijā —
prof. Fr. Balodis, par stila mākslas da-
rinājumiem, kopšanu un aizsardzību —
prof. P. Feders, par arehivu un bibliogrā-
fisku retumu uzglabāšanu un aizsardzību —
prof, A. Tentelis un Valsts biblio-
tēkas direktors M. Stumbergs. Bez tam
paredzēti Pieminekļu valdes lidzdarbi-
nieku ziņojumi un priekšlikumi. Kon-
ferencē bez līdzdarbiniekiem varēs pie-
dalīties ari interesenti un viesi ar ielū-

gumiem, kuri saņemami Pieminekļu
valdē.

3. agronomu zinātniskais
kongress,

kuru sarīko Latvijas agronomu biedrība,
notiks š. g. 17. un 18. aprilī lauk-
saimniecības fakultātes svētku zālē. Kon-
gresam pieteikuši referātus: 1) asistents
K. Bambergs par tematu «Augšanas
faktoru vērtības likums un augu fiziolo-
ģiskā zemes analizē"; 2) asistents
A. Bārs — « Vasarāji-ārzemnieki Rāmavā
(šķirņu salīdzinoši sējumi)"; 3) profesors
A. Bušmanis — .Saimniecības netirgus
produktu izvērtēšana lauksaimniecībā";
4) docents J. B.tckijs — nSēklas mate-
riāla stimulācija"; 5) skolotājs J. Ga-
ros — _„Kolorimetriskā kaļķa absorp-
cijas spēju noteikšana zemē" ; 6) agro-

noms J. Garbars — BTechniskie augu
krustošanas paņēmieni Stendes se-
lekcijas stacijā; 7) profesors A. Kirchen-
steins — «aizsargu potēšana pret māj-
kustoņu un cilvēku tuberkulozi* ; 8) agro-
noms P. Kreišmanis — „Par augu mē-
slošanu ar ogļskābiem mēsliem", 9) doc.
P. Kulitans — „zemes kartēšana un tās
nozīme", 10)^ agr. J. Lielmanis — „vie-
tejo miežu pētīšanas rezultāti", 11) asist.
D. Niedra — „piena labuma novērtējums
ar punktu sistēmas palīdzību", 12) doc.
P. Nomals — Jauku saimniecību ūdeņi",
13) doc. J. Vārsbergs — « izmēģinājumu
rezultāti pļavkopībā" un 14) agr. J. Vī-
tiņš — «pētījumi par Latvijas mālu
zemēm.

Kā no šī raksta redzams, kongress
sola daudz interesanta kā zinātniekam,
tā ari praktiskam lauksaimniekam. Tur-
pat 17. aprilī notiks ari Agronomu Bie-
drības kārtēja pilna sapulce.

Teodors Zeiferts,
mūsupazīstamais rakstnieks un literatū-
ras vēsturnieks, svinēja 3. aprilī Konser-
vatorijas zālē savu 60 gadu dzimšanas
dienas un 40 gadu rakstnieciskās darbī-
bas jubileju. Svētku piemiņas runu tu-
rēja docents Ludis Bērziņš un da-
žādas atmiņas no viņa .dzīves pasniedza
viņa bijušais darba biedrs J. Sīlis.
Tad nāca gara rinda sveicinātāju gan no
valdības (to reprezentēja izglītības mi-
nistrs ar viņa palīgu), Rīgas pilsētas un
citām iestādēm, vispirms pašu rakst-
nieku un žurnālistu arodu biedrības, tad
laikrakstu redakcijām u. t. t. Liels pulks
sveicinājumu pienāca ari telegrāfiski un
arrakstu, kuru priekšgalā atradās ari
mūsu Valsts Prezidents J. Čakste un
Saeimas priekšsēdētājs P. Kalniņš. Svi-
nības turpinājās vēlāk Preses klubā.

Māksla

Nacionālais teātris. Otrdien, 7. ap-
rilī, p. 5 p. p., kara vīru izrādē An-
drējevā Jas, kuru p 1 i ķ ē". Treš
dien, 8. apriī, pirmo reizi izrādīs Anri
Bernšteina drāmu «Zaglis* Fr. Rodes
režijā. Piedalās pirmie spēki. Ceturt-
dien, 9. aprilī, p. 2 dienā, par tautas iz-
rāžu cenām «Prāta cilvēki". Pulk-
sten 7/2 vakarā Bernšteina «Zaglis"
Biļetes uz šīm, kā ari svētku izrādēm
jau dabūjamas. Piektdien un sestdien
izrāžu nebūs.

KURSI

Mgta biržā, 1925. gada 7. aprilī.

D e v i i e a :
i Amerikas dolāra .... 5,175 — 5,20
3 Anglijas mārciņa .... 2* ,78 — 24,90
100 Francijas franka . . . 26,40 — 26 95
100 Beļģijas franka .... 25,95 — 26,50
100 Šveices franka .... 99,60 — 10t 60
100 Itālijas lira 21,00 — 21,40
100 Zviedrijas kronu . . . 139,10 — 140,40
100 Norvēģijas kronu . . . 82,00 — 83,65
100 Dānijas kronu .... 94,30 — 96,20
i00 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes fuldeņu ... 206,10 r- 208,20
100 Vācijas marku .... 122,00 — 12450
100 Somijas marku .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas «lotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,0o
l SSSR červoneca .... 26,40 — 26,15

Dārgmet ali:
Zelts 1 kg 3420-3450
Sudrabs 1 kg 105-112

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

mes 96 — 97

Sīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas māklera Th. Šunneii.

Literatūra

Nedēļa. Mš 14/15. — 1925. g.

Atpūta. J* 22. — 1925. g.
Jaunības Tekas. Literarisjci - zinātnisks

mēnešraksts jaunībai. Redaktors-izdevējs A. Jessens.
N° 4. — 1925.

Redaktors: M. Ārons.
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Rīgas apgabaltiesas 3. clvflnod.
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. 24. marta lēmumu paziņo ka
parādnieks Otto Mellis parādu pēc obli-
gācijas par 450 rbļ., apstiprinātas 1909. g.
22. jūnijā ar Ns 580, uz nekustamo
īpašumu Valkas apr., Dūres muižas zem-
nieku zemes Jaun-Denemark (Danemark)
Ns 19 mājām ar zemes grāmatu reģ.
Ns 3207, izdotas no Otto Simana d.
Mellis par labu Zofijai Arsenija m. Du-
rasovai ir samaksājis 1925. g. 23. janvārī,
bet šī augšā minētā obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ kā ? ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtn
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teikties, obligāciju atzīs par iznīcinātu

un lūdzējam dos tiesību prasīt paradi;
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1925. g. 26. marta. Ns 255€

Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t a 1s.
32 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. cMlrm*
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019,
o. p- pamata paziņo, ka pēc 1923. g
23. jūlijā Certenes muiža mirušas Karlines
Jēkaba m. Strante ir atklāts mantojums
un uzaicina, kara uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks

^
tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1925. g. 25. martā. L Ns 2128

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

Jelgavas apgabaltiesu
pamatodamās uz savu 1925. g. 12. marta

nolēmumu, dara vispārībai zināmu, u

parāds pēc obligācijas par 13.0 ĶJ
rbļ, korob. 1885. g. 19. aprilī ar Jfi H>
uz nekustamo īpašumu Bauska ar nip.
Mi 79? _ atzīts par samaksātu an luoz.

Rochelei Fridman dota tiesība prasīt sa
parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 23 martā 1925. g. U*3307S
Priekšsēd. v. J. Zvirbulis.

89' Sekretārs K. Pussars ^

r "Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
iikurna par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Annas Viļuma m. Rudzon
lūgumu un savu 1925. _g. 24. marta
lēmumu, paziņo, ka parādniece Anna
Viļuma m. Rudzon paradu pec-obli-
gācijas par 2000 rbļ. apstiprinātas 1912. g.
12. aprilī ar Ns 481 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., Kārzdabas muižas
zemnieku zemes Kalna Sklaube Ns 15
mājām ar zemes grāmatu reģ. Ns 3565,
izdotas no Annas Viļuma m. Vecozol
par labu Ādolfam Pētera d. Paukulim ir
samaksājis viņas beidzamai kreditorei
Cesvaineslauksaimniecībasbiedrībaskrāj-afzdevu sabiedrībai, bet šī augša
minētā ob igacija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam deļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", _un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laika ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos_ tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1925. g. 26. martā. Ns2616

Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t a I s.
34 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
ievērojot Augusta Jāņa d. Cukundza
lūgumu un savu 1925. g. 24. marta
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Augusts
Jāņa d. Cukundzs parādu pēc obligācijas
par 900 rbļ., apstiprinātas 1879. g.
20. aprilī ar Ns 428, uz nekustamo
īpašumu Valmieras apr., Valtenbergu
muižas zemnieku zemes Cukundzu mājām
ar zemes grāmatu reģ. Ns396, izdotas
no Jāņa Cukundza par labu Johanim
Hincenbergam, kura pārgājusi uz Indriķi
Ritmani, kas viņu ir cedējis blanko ir
samaksājis viņas beidzamai kreditorei
Mazsalacas krāj-aizdevu kasei, bet ši
augšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādnie kamdēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzacina visas personas, _ kurām būtu
tiesība 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 nepie-
teiksies, oblguciju atzīs par iznīcināta un
lūdzējam dos tiesibu prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 26. martā. Ns 587
Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t a I s.

30 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. _g. 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu 1925. g. 24. marta lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Kārlis Jāņa d.
Žigurs parādu pēc obligācijas par 300 r.,
apstiprinātas 1909. g. 22. jūnijā ar
Ns 423 uz nekustamo īpašumu Valkas
apr. no Dūres muižas atdalīto Cēsu-
Valkas hipotēku apgabala atdalīto muižas
zemes gabalu Zigur Ns 11 mājām ar
zemes grāmatu reģ. Ns 1608, izdotas no
Kārļa Jāņa d. Žigura par labu Zofijai
Arsenija m. Durasovai ir samaksājis
1925. g. 23. janvāri, bet šī augša minētā
obligācija nevar _ tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas kurām būtu
tiesības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies,

^
obligāciju atzīs par iznīcinātām

un lūdzējām dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 26. martā. Ns 2557
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

31 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē _ 1925. g. 24. _martā
izklausīja Jēkaba Mārtiņa d. Otto lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: 11 atzīt par samaksātu un
iznicinātu obligāciju par 6000 rbļ., ap-
stiprinātu 1911. g. 13. decembrī ai
Ns 4439 uz tagad Jēkabam Mārtiņa d.
Otto piederošo nekustamo īpašumu Rigas

pilsētā, IV. !iip. iec. ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1916 par labu Jūlijam Kar|a d.
Ābelam, kas minēto obligāciju ced;jis
blanko.

Rīgā, 1925 g. 26. martā. J* W

Priekšsēd. v.' A. B 1 u m e n t a 1s.
33 Sekretārs 4.. K*lve_

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz sava 1925. g. 18- mar»

nolēmumu, dara vispārībai zināmu , »

parādi pēc šādām uz Jelgavas apr.

Lielsesavas muižas zemes gab. W *'
zemes grām. J*5'.07 un tās pašas mm*»
„Kunne- mājām ar zemes gram. Ns^'
koroborētām oblgacijam: 1) par lww' »? ?
rbļ., korob. 1908. g- 21. jul ar Ks 170^
2) par 3000 kr. rbļ, korobor. 190». %

21. juL ar Ns 1703 un 3) par 3000 0

rbļ., korob. 1911. g. 24. novembrii i

Ns 3618, - atzīti par samaksāt. »

un lūdzējam Jānim Rozentālam , "»

tiesība prasīt šo paradu dzēšanu k"

^SgSā, 23. martā 1925. g. U#f
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbtt»*

91 Sekretārs K, P
^
u jjiii-

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. Uķ. ļ95»-_;
paziņo, ka šīs tiesas sēde W**
25. aprīlī attaisis un nolasīs i°-
1920. gadā mirušās Mares f«»

dzira. Berģis, testamentu. ..^
Jelgavā, 31. martā 1925. g.LJ*

ļ*JPriekšsēdētaja v. J. !S k»
550 Sekretārs K. Pus»*'»

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. _p. p,
ievērojot Jāņa Andreja d. Saltapa lūgumu
un savu 1925. g. 24. marta lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Jānis Andreja d.
Saltups parādu pēc sekošām _ obligācijām:

1) par 360 rbļ, apstiprinātas 1891. g.
27. maija ar Ns 144 uz nekustamo īpašumu
Valkas apr, Lizuma muižas zemnieku
zemes Plukše-Jakob-Kučer un Pētera
Klaviņ mājām ar zemes grāmatu reģ
Ns 2560, izdotas no Līzas Evan, dzim.
Jaunkalniņ par labu bar. Ferdinandam
Voltam;

2) par 1500 rbļ, apstiprināta 1894. g.
12. septembrī ar Ns 642 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdota no Līzes Jēkaba
m. Ievan un Krustiņa Andreja d. Ievan
par labu Pēterim Albertam;

3) par 4000 rbļ, apstiprināta 1904. g.
27. septembrī ar Ns 412, uz to pašu
nekustamo īpašumu, izdota no Jāņa
Andreja d. Saltupa par labu Eduardam
Andreja d. Saltupam, ir samaksājis viņu
beidzamai kreditorei Tirzas krāj-aizdevu
sabiedribai, bet šī augšno minētās obli-
gācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kujam būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstn."_ , un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
unlūdzējai dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 27. martā. Ns 2593
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

25 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
20c2. p. p, ievērojot Benjamiņa Ale^
ksandra d. Oočalka pilnvarnieka zv. adv.
Jēkaba Eljaševa lūgumu un savu 1925. g

24. marta lēmumu paziņo, ka kara ap-
stākļu deļ ir gājušas zudumā četras obli-
gācijas, par 5000 rbļ. katra, apstipri-
nātas 1916. g. 14. decembrī ar NsNs 253,
254, 255 un 256, uz nekustamo īpašumu
Rīgā, I. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ns 29, izdotas no Makša Johana d. Faul-
bauma par labu Jurim_ Kaspara d. Bērzi-
ņam, kas viņas ir cedejis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilndaļas
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesī",
un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par
iznicinātām, un lūdzējam dos tiesību
prasīt obligāciju dublikātu izdošanu, kuri
izpildīs oriģinālu vietu.

Rīgā, 1925. g. 27. martā. Ns 2578
Priekšsēd. v. A. Veidners

28 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
«z civ. ties. lik. 2011, 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec_ 1900. g.
1. maija Lubānas pagasta mirušā
„Mālniek*Jān Ns 49"" mājas īpašnieka
Jura Jāņa d. M ā 1 n i e k a ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstu."

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

Rīgā, 1925. g.25. martā. L Ns 2550
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

67 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011,2014. un 2019. p. p
oamata paziņo, .ka pec 1918. g. rudeni
Krievijā, Kiomas pilsētā noslepkavotā
Vasilija Ereščenko (ari Jereščenko) ii
atklāts mantojums un uzaicina, kam ii
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kredtoriiem un t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 26. martā 1925. g. L. J*2803
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

58 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011, 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1918. g.
10. nov. Rigā mirušā Ādama Kārļa d.Taube
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā ra-ntiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 25. martā. L Nš2607

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
66 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. martā 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p,
ievērojot Reinholda Jāņa d. Aizderdza
pilnvarnieka zv. adv. Voldemāra Minke-
viča lūgumu un savu 1925. g. 24. marta
lēmumu, paziņo, ka Reinholds Jāņa d.
Aizderdzis paradu pēc sekošām obli-
gācijām :

1) par 2000 rbļ, apstiprinātas 1912. g.
22 novembrī ar Ns 1437 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr, atdalīto zemnieku
zemes gabalu Elman Ns 35 mājām ar
zemes grāmatu reģ. Ns 44 2, izdotas no
Reinholda Jāņa d. Aizderdze par labu
Juliusam Otto d. Rozītim, kas viņu ir
cedējis blanko;

2) par 3000 rbļ, apstiprināta 1914. g.
6. februārī ar Ns 141, uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdota no tā paša
Reinholda Jāņa d. Aizderdze par labu
JānimAndrēja d. Reitmanim, _ kas viņu
ir cedējis blanko ir iemaksājis tiesas
depozitā Ls 113,34 šo augšā minēto
obligāciju kapitāla un "/o°/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personaskurām būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par samaksātām
uti lūdzējam dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925 g. 27. martā. Ns 2600
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un »062. p. p, ievērojot
Jāņa Andreja d Šiliņa lūgumu un savu
1925. g. 24. marta lēmumu paziņo, ka
parādnieks Jānis Andreja d Šiliņš parādu
pēc obligācijas par 2000 rbļ, apstipri-
nātas 1905. g. 4. februārī ar Ns 56 uz
nekustamo īpašumu Rīgas apr., Liel-
jumpravas muižas zemnieku zemes
Skutenu Andreju mājām ar zemes grām.
reģ. Ns. 1941. izdotas no Jāņa Šiliņa pat
labu Andrejam Juja d. Sīlis, kura pār-
gājusi uz Mārtiņu Lielau, kā blanko-
cesionaru, kas viņu ir cedējis atkal blanka
un kura obligācija apgrūtina ari no
Skuten-Andrēju m^jām atdalītas Upmalu
mājas ar zemes grāmatu reģ. Ns 6122
ir samaksājis viņas beidzamai kreditorei
Jumpravas krāj-aizdevu sabiedrībai, bet
šī augšā minītā obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zernes_ grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīci-
nātu un lūdzējam dos tiesibu prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g_ 27. martā. Ns 2613
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 10. martā
izklausīja mir. Pētera Jāņa d. Krastiņa
mantošanas lietu un nolēma: par
prombūtnē esošā Juliusa Augusta Pētera
d. Krastiņa mantu iecelt aizgādniecību,
par ko ar pavēli paziņot Rīgas Jūrmalas
bariņu tiesai.

Rīgā, 1925. g24, martā. 2146
Priekšsēd. v. A. Veidners.

17 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 10. martā
izklausīja mir. Pelēja Jāņa d. Krastiņa
mantojuma lietu un nolēma: par
prombūtnē esošā Eduarda Pētefa d.
Krastiņa mantu iecelt aizgādniecību par
ko ar pavēli ziņot Rīgas Juftnalas
bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 24. martā. 2146
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē _ 1925. g. 17. martā
izklausīja mir. Andreja Mārtiņa d.Veidis-
Veide mantošanas lietu un nolēma:
par prombūtnē esošā Roberta Andreja d.
Veidis-Veide mantību iecelt aizgād-
niecību, par ko paziņot Turaidas pagasta

Rigā, 1925. g. 24. martā. Ns 2919
Priekšs. v. A. Veidners.

19 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnorj
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 17 ma rizklausīja Dorotejas Lēman lū gurriu ris!aizgādniecības iecelšanas par prombūtnēesoša Gustava Hermana FriedebertaJannij mantu_ un nolēma: par bezvests prombūtne esoša Gustava HermanaFriedeberta Jannij atstāto mantu iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot Rīga.
pilsētas bariņu tiesai. s

Rīgā, 1925. g. 27. martā tfo 2535
Priekšsēd. v. A. Veidners

22 Sekretārs A. Ķ a 1ve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civānorl
atklāta tiesas sēde 1925. g 17. martā iz-klausīja Dorotejas Lēman lūgumu dēj
aizgādniecības iecelšanas par prombūtne
esoša Johanna Hermana Ambrosiusa
Jannij mantu _ un nolēma: par bez-
vēsts prombūtne esošā Johanna Hermana"
Ambrosiusa atstāto mantu iecelt aizgād-
niecību, par ko paziņot Rīgas pilsētas
bariņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 27. martā. Ns 2536
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

23 Sekretārs A. Kalve '

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 24. martā
izklausīja Jēkaba Mārtiņa d. Otto lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšan as, un
nolēma: 1) atzīt par samaksātu un
iznicinātu obligāciju par 12,000 rbļ, ap-
stiprinātu 1912. g. 22. septembrī ar
Ns 2882 uz tagad Jēkabam Mārtiņa d.
Otto piederošo nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā IV. hip. iec. ar zemes, grāmatu
reģ. Ns 1916 pārlabu Jūlijam Kārļa d.
Ābelam, kas minēto obligāciju cedējis
blanko. <

Rīgā, 1925. g. 26. martā. Ns 515
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

2* Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 10 martā
izklausīja Hīgas apgabaltiesas prokurora
priekšlikumu dēļ aizgādniecības iecel-
šanas par prombūtnē esošā Teodora
Heine mantu un nolēma: pat bez-
vēsts prombūtnē bijušā Teodora Heine
mantu iecelto aizgādniecibu atcelt, par
ko ar pavēli paziņot Rigas Jūrmalas
pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 24. martā Ns 1769/21.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
16 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilo™
atklāta tiesas sēde 1925. g 17 m ,'
izklausīja Dorotejas Lēman lūgumu ^naizgādniecības iecelšanas par prombutjesoša Gotlība Hermana Aleksandra Jan ??

mantu un nolēma: par bezvēsts nrombūtne esošā Gotliba Hermana Aleksanri
Jannij atstato mantu iecelt aizgādniecih!"par ko paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai

Rīga, 1925. g. 27. martā. nš 2536
Priekšsēd. v. A. Veidners

2J Sekretārs A. K a 1v? e

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
az civ. ties. lik. 2011, 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1914. g.
9. jūlija Riga mirušas Lavizes Jirgena
meitas Tonē, dzim. Kergalv ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt Šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas ,Vaid.
Vēstnesī."

Ja minētās _ personas savas tiesības
augša uzradīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925. g. 25. martā. L Ns 2347
Priekšsēd. v. A. Veidners.

64 " Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011, 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1900. g.
1. septembrī Lazdonas pagastā mirušā
.Vilvan Jakob Mārtiņ" mājas līdzīpaš-
nieka Jāņa Reiņa d. Liepiņa ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."

Jaminējas personas savas tiesības
augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas

Rīga, 1925. g. 25. martā. L Ns 2606
Priekšsēdtāja v. A. Veidners.

65 Sekretārs A. Kalve.
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 Marinas Lavrentjevas, dzim
Artomonov _ lūgumu un savu 1925. g,
24. marta lēmumu, paīiņo, ka kara ap-
stākļu deļ ir gājušas zudumā sekošas
obligācijas:

Rigas apgabaltiesas 6. civilnod.
az civ. ties. lik. 2011, 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1925. g.
15. janvārī Rīga, mirušās namīpašnieces
atraitnes Bertas Johannas Loni
Paulines Jāņa meitas V e i s s, atraitnes
Neuland, dzim. Saleniek ai. Salzem-
niek ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kara ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t, pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 25. martā. L Mš 2583
Priekšsēd. v. A. Veidners.

68 Sekretārs A. Kalve.

1) par 5000 rbļ, apstiprinātas 1909. g.
14. dec. ar N°_2532 uz nekustamo īpašumu

Rīgas pilsēta II. hipotēku iecirknī ai
zemes grāmatu reģ. Ns 1041, izdotas no
Augustes Jāņa m. Brekof, dzim. Hofštein
par labu Oskaram Haralda d.Poelchauam,
kas viņu ir cedējis blanko;

2) par 2000 rbļ., apstiprināta 1909. g.
15. decembrī ar Ns 2542 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdota no tās pašas
Augustes Jāņa m. Brekof, dzim. Hofštein
par labu tam pašam Oskaram Haralda d.
Poeļchau, kas viņu ir cedejis blanko.

Tapec apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītam obligācijām ,
pieteikties tiesa sešu mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteikta laikā nepie-
teiksļes, _ obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam izdos obligāciju dublikātus,
kuri izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 1925. g. 27. martā. Ns 2598
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011, 2014un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
19. janv. Rīgas Jūrmalā, Majoros mir. atr.
Annas Kaspara m. Tomei, dzim. Puriņ
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešumenešu laika, skaitot no ši
sludinājuma - iespiešanas dienas .Vaid,
Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 25 martā L Ns 2566
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

62 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas d. civilnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
27. februārī Trikates pagastā .Rubeņu"
mājās mirušā Jāņa Pēteja d. Gustava
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

Jaminētās _ personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 25. martā. L Ns 2017
Priekšsēd. v. A. Veidners.

61 Sekretārs A. Kalve.



Jelgavas apgabaltiesa,

^rodamās
uz savu ša gada 12. marta

P^niiimu dara vispārībai zināmu, ka
n0l|?s oēč obligācijas par 6900 kr. rub,
Ph 1911 gada 27. janv. ar Ns 25
k0

Tnkuma apr, Irmlavas pag. .Liekman-

Su mājām ar zemes grām. Ns2449.
l;k oar samaksātu un lūdzējiem Donas

mes bankas aUgadņiem dota tiesība
,:t 5ā oarāda dzēšanu zemesgrāmatas.

PSavā
Pa3. martā 1925. gLNsl71 25
Priekšsēd. v. J. Z v i r b u 1s.

9f) Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
«afnioties uz civ. proc. lik. 1958. p.

Co ka šīs tiesas*^ sēdē 1925. gada

Ķ aprīlī attaisīs un nolasīs 24. janv.

1924. g- mimšās Fetinijas L i s i č k i ņ a s

teS30.martā 1925.g. L.NJ1417/25
Priekšsēdētaja v. (paraksts).

,5I Sekretārs K. Pussars.

mi mmm ), iee tiisai fzridftāli
paziņo, ka 16. aprilī 1925. g, pulksten
12 diena, Rīgā\ 5. iec. tiesu izpild tāja
kanclejā, Andreja Pumpura ielā Ns 1,
pā. _dos FiičaDinne kustamo mantu,
sastāvošu no 2 blanko obl gacijām uz
nekustamo īpašuma Rigā, Valdemāra
ielā Ns 58, Rīgas 2. hip. iec. ar zemes
grāmatu Ns 1324 un kuras vērtība
Ls 12000, un novērtētu par Ls 8000.—

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

Rīgā, 26. martā 1925. g.

696^ Tiesu izpild. E. S m e i 1s.

Rigas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka saskaņā arRgss apgabaltiesas
3. civilnodaļas pavēli 10. martā 1925. g.
zemNs 35393, Rīgas hLoteku bied.ības
piedzīšanas lietā no Teodora Motgena
par Ls 462.— 13. jūnijā 1925. gadā,
pulksten 10 rīta, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē, uz ,

aDikiem toioia pārdos
Teodora M o r g e n a

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Miera ielā Ns 23/25,
2. hip. iec. ar zemesgrāmatu reģistra
Ns 1785 (grupā 24, grunts Ns 97)
un sastāv no dzīvojamās ēkas un grunts-
gabala;

2) ka īpašumspriekš publiskiem
torgiem apvērtets par Ļs_ 1.000;

3) ka brz augšminētas prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 1174,80;

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā drošības
nauda — desmitā daļa no apvērtēšanas
sumas un jāstāda priekšā apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas - Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā. _

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

Visi raksti un dokumenti, atliecoši
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas III. civilnodaļas
kanclejā.

Rīgā, 31. martā 1925. g.

697 Tiesu izpild. S m e i 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. aprīlī 1925. g, pulksten
10 rītā, Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 2, Leizera
Birmaņa prasības lieta pārdos Leopolda
Bernšteina kustamo mantu, sastā-
vošu no kājminamāsšujmašinas un sienas
spoguļa, un novērtētu parLs 225.

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

Rīgā, 4. aprilī 1925. g-
700 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

%i\ aiHUiiinii 6. Ik. tlius izsiuii.
paziņo, ka 16. aprilī 1925. g, pulksten
10 rītā, Rīaā, Biržas mājas pagrabā,
akc. sab. .Stikls" pras. lieta pārdos
Ervina F a 1 k a kustamo mantu, sastā-
vošu no magoņa koka sekretariāta, un
novērtētu par Ls 400.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
'pskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
(ošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 3. aprilī 1925. g.
703 Tiesas izpild. J. Z i r ģ e 1s.

R®m Kpg«baU@@«8 6. mouKu*
tiesas izpildītājs

jssica. ka 16. aprilī 1925. e, pulkatet
12 dienā, Rīgā, Stabu iela Ns 37, dz. 5,
Moiseja Zelonkea prasības lieta ;> «i - -
dos Smuļa Šm u 1 o v i č a kustam i
nantu, sastāvošu no msbelēm un no-
vērtētu par Ls 257.—

iczinat saraustu, novērtējumu, kā ari
spakatJt pārdodamo mantu, varēs pā
iūJEanai dienā uz vietas.

Rigā, 4. aprilī 1925. g.
702 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1a.

*?igae apgabali 6. iec. tiesu
izpildītājs

oazino, ka 17. aprilī 1925. g, pulksten
10 rītā, Rīga, Kr. Barona ielā_ Ns 3,
lirmas .Protektor" prasības lieta pār-
dos Ābrama Še e r a kustamo mantu,
sistāvoSu no manufaktūras, un novēr-
tētu par Ls 250.—

Izzināt sataustu, novērtējamu, kīī ar
ipskatit pārdodamo mantu, varēs pār
ioiraas dienā uz vietas.

Rīgā, 4. aprilī 1925. g.
70J Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumputa iela Ns 1, paziņo:

1) ka izpildot Rigas apgabalt'esas
111. civilnodaļas pavēli no 25. marta
1924. g ar Ns 35168, Rīgas muitas valdes
prasības lieta par sodas naudu 13536307 r.
piedzīšanu no Jāņa Jaunzema 18. jūlijā
1925. gadā pulksten 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē, uz

pinku ton gardai
Jāņa Jaunzema

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rigā, Jelgavas priekšpilsētā
Ludviķajelā Ns 3, IV. hip. iecirknī, at
zemesgrāmatu reģ. Ns 1706, (grupā Ns53,
grunts Ns 156; un sastāv no dzimts-
rentes gruntsgabala 364 kv. asu platībā
ar uz viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvertēts par Ls 4000.—;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgfūtināis ar hipotēku parādiem
par Ls —;

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalīou ņemt, jāiemaksā zalogs
— desmitā daļa no apvērtēšanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu rainistiijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) Ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas— valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai

Visi papi i un dokumenti, atliecoši uz
pšrdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3. civilnodaļas kanclejā. '

Rīgā, 3. apiilī 1925. g.
698 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņa ar tiesas spriedumu,
18. aprilī 1925. g, pulksten 10 dienā,
Mores pag, Lejasgudreno<! pārdos
Edv. Do 11 h i j a Kustamo mantu, sa-
stāvošu no 80 pud. auzu, 2 govīm,
1 ķēves 5 g vecas, 3 teļiem, 1 pļauj-
mašīnas „Osborne* viena zirga grābekļa
u. c. lietām un novērtētu par Ls 1184.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
704 Tiesa izpildītājs J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iecirkņa tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
28. apr i li 1925. g, pulksten 10 dienā,
Ķemeros, .Kūrmājā, pārdos Georgam
V i 1 h e 1m s o n a m piederošu kustamo
mantu, sastāvošu no viesnīcas iekārtas:
dažādām mēoelēm, traukiem, veļas u.t.t.
un novērtētu par Ls 4525.60.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
705 Tiesu izpildītājs J a k s t i ņ š.

Citu iestāžu sludinājumi.
Dzelzsce|u virsvalde
Izsludina rakstisku konkurenci

27. aprilī š.g, uz dažādiem ventiļiem
16 gab un kondensata trauku
1 gab. pēc specifikācijas.

Konkurences sākums pulkst. 10 rītā.
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā
drošības nauda 10°/o apmērā no piedā-
vājumu vērtibas. 2

Tuvākas ziņas dzelzsceļu virsvildē
istabā Ns 122-a, no pulkst. 12—14. 25219

leKilleto ministrilai
ir iemieguši lūgumus deļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:
1) Erna Katrīna Spalvain, dzīvojoša

Rigā, Blaumaņa iela Ns_ 25, dz. 17,
kura vēlas saukties uzvārdā .Spalviņ";

2) Nikolajs Zuravļevs ar sievu Ievu un
dēlu Aleksandru, dzīvojoši Cēsu ap-
riņķī, Vietalvas pagasta, Balodenu
mājas, kuri vēlas saukties uzvārdā
.Dzērve*;

3) Jēkabs Šakkers,_ dzīvojošs Ventspilī,
kara apriņķa pārvalde, kurš veļas
saukties uzvārdā „Smilga";

4) Kārlis Rozenfelds, dsīvojošs Ventspils
apriņķī, Dundagas pagasta, kurš veļas
saukties uzvārdā .Fridenbergs";

5) Alberts Leitis, dzivojošs 8. Daugavpils
kājnieku pulka štāba, kurš veļas
saukties uzvārdā .Lorencis" un

6) Albins Grigs ar sievu Domicelu,
meitu Genovevu un dēlu Saliomonu,
dzīvojoši Rēzeknes apriņķī, Stirnienes
pagastā, Grigu sādžā, kuri veļas
saukties uzvārdā «Ozoliņš*.
Varbūtēji _ iebildumi pret pievesto

lūgumu ievērošanu, iesniedzami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, skaitot
no šā sludinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā, pēc minētā termiņa
notecēšanas, lūgumus izpildīs.

Rīgā, 31. martā 1925. g. Ns3I272/V
Administratīva departamenta

vicedirektora v. i. V. Ludiņš.
398 Nodaļas vad. K. Ābels.

Liepājas apgabaltiesa,
«skaņā ar savu 19 marta 1925. g.
lēmumu , uz Ferdinanda Fridricha d.
Kolofa lūgumu, un civ. pr. lik 2083. un
"/?Min 18. marta 1920. g. lik.
Pamata, uzaicina obligācijas turētāju,rafa izdota par 15000 rbļ. pirmvērtibaslieluma uz Nojacha Chaima d. Heidenavardu kāda obligācija tagad skaitās
'TO rbļ. atlikumā un 19. jan. 1911. g.« zurn. Ks 65 nostiprināta uz Ferdinan-
dam rridricha d., Rolofam piederošas
j*xf?ms mantas Lie PāJā, ar krep.
,i"ri.~ mēneša laikā, skaitot no
H«; r!Jma iesP'ešanas dienas, ierasties
.vT'i "-ļņemot, minētās obligācijas dēļ
2«to Ls 192.-, t. i. parāda a
P'« - saņemšanas.

tiētl t
kani tiek aizradits > ka pēc mi-

,ur 3t-.
rmina notecešanasari obligācijasicīaja neierašanas gadījumā, parādu

tip ih,Par samaksātu, piešķirot lūdzējam
zeZ PP't Parāda izdzēšanu iz
^. "grāmatām.
pSV.-' marta 1925- S- M.337/25.j^riekssedetaja b. V. Bienenstams.
—?—__£eķretars A. Kasnerovičs.

Liepājas apgaDaltiesa,
saskaņā ar savu 19. marta 1925. g. lē-
mumu uz Jura Augusta Auniņa lūgumu,
uz 18. marta 1920. g. likumu pamata
un civ. proc. lik. 2083.-2084. p.p.,
uzaicina' obligācijas turētāju, kura izdota
par 3500 rbļ. uz Jāņa Miķeļa d. Akšeļa
vardu un _25. jun. 1914. g. aržurn. Ns 10/3
nostiprināta uz Jurim Augustam Anša d,
Atmiņām piederošas nekustamas mantas
Liepājas apr, Gaviezes „Rubežu -
māju ar II. reģ. krep. Ns 1251 mēneša
laikā, skaitot no sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vestn.*, ierasties tiesā lidzņemot
min. obligac, deļ iemaksāto Ls 62,20,
t. i. parada ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētajā neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējai
tiesibu pieprasīt parada izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepaja, _25. martā 1925. g. Ns396/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams. .

H Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 19 marta 1925. g. lē-
mumu un uz Pētera Pētera d. Šķelta lū-
guma un civ. proc. lik. 2083. un 2084. p.p.
pamata uzaicina obligācijas turētāju, kura
izdotas: 1) par 1500 rbļ. uz mirušā
Gotliba Didricha Meiera manto-

juma pārvaldes vardu un 2) par 5500 r.
uz Hugo Gotliba d. Meiera vārdu un
1) 11. janvāri 1903. g. ar žurn. Ns 29
un 2) 29. janvārī 1911. g. ar _ Žurn.
Ns 101 nostiprināta uz Pēterim Pētera d.
Sķeltem piederošas nekustamas mantas
Liepāja, ^ ar krep. Ns 2513, — sešu
mēnešu laika, skaitot no'sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*,
ierasties tiesa, deļ savu piekrišanu dē-
šanas minēto obligāciju dzēšanai iz
zemesgrāmatām.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tajā neierašanās gadijumā, parādu atzīs
par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu .piešķirotJūdzējam tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 23. martā 1925. g. Ns 353-1/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

134 Sekretārs A. Kasp e rov i č s.

Kalsnavas pag. tiesa,
Cēsu apr ,_ pamatod. uz savu 10. marta
1925. g. lēmumu un uz pagasta tiesu
lik. 108. un 109. p. p. 1924. g. izd,
dara zināmu, ka Juris Apsitis un
viņa sieva Ede Apsit, dzīv Kalsnavas
mācītājmuižā, kuriem pašiem laulībā
bērnu nav, pieņem (adoptē) par savu
bērnu Rīgas pilsētas bērnu patversmes
.Strazdumuiža" bez apgādnie a atstatu
bāreni Aleksandru Jāņa d. Kepske, ku-
ram audzināšanas pieņemšanas laikā ap
7 gadi, piešķifot adoptējamam visas
miesīgas bēma tiesības ar vārdu un
uzvārdu Jānis Apsitis" .

Personām, kuram būtu kfdas ierunas
pret šo adopriju, tiek uzaicinātas pie-
teikt tās šai pag sta tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,Vaid. Vēstnesī" trešo reizi.

Pēc min. termiņa notecēšanas n< kādi
iebildumi vairs netiks pieņemti ui adop-
cija skaitīsies par gājušu likumīgā spēitā.

Kalsnavā, 20. martā 1925. g. Ns 25.
Priekšsēdētāja v. P. Lapsiņš.

234 3 Darbvedis J. L ī c i t i s.

Jelgavas apgabaltiesa,
Minatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.

S> , ka šīs tiesas sēde 1925. gada
ai aprilī attaisīs un nolasīs 192u g.

24 aprīlī mir. Nikolaja Antona d. A r C i -
flioviča testataentu.

Jelgavā, 30. martā 1925. g. L. Ns 1421/25
Priekšsēdētaja v. (paraksts),

«ļ Sekretārs Ķ Pussars

uepojDS apgunitleso,
saskaņā ar savu lēmumu no 19. marta

1925.' g- uz Michaila Spagi nska
lūgumu, uz civ. proc. lik, 2083. un
2084. p- p..un 18. marta 1920. g. likuma
pamata, uzaicina obligācijas turētāju ,
ļjUra izdota par I00U rbļ. uz Lui
Ivana d. Bernera vaidu un 10.aug.
1905. g- nostiprināta uz laulātiem

Michailam Spaginskim un Elizabetei
Meiera m. Spaginskai, dzim. Enden
piederošas nekustamas mantas Liepājā,
ar krep. N°972, mēneša laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*, ierasties tiesa

^
lidzņemot

minēto obligāciju dēļ iemaksāto Ls 19 20,
t. i. parādu ar procentēm saņemšanas

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījuma, _parādu atzīs
pat samaksātu, piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 25. martā. Ns 406-1/ 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

138 Sekretāra v. (paraksts).

i9
uepājas apgabaltiesa,

lūeum?, s ' §• uz Donas zemes bankas
P o nnin -- PI0C- lik - 2081.-2086.rn ° 1e m a:
izdVn

ādu 2400 rbl- Pēc obligācijas,
8- oktnh7 °in S zemes bankas vārdu un

«iprina'ta '" , ar žurn - Hs 1845
Friča d c( -.

uz 'aulātiem Ernestam
Streiteii ri,^

am un Annai Jēkaba m.
Aizputģ

u
;'m - Lendei, pied. nek. mantas

?k 3- m -°> Kloster-Aizputes .Ermaņu
Par pilnjp" ar II- reģ. krep. Ns 2307 atzīt
t?m un ļ? a-Sama'{s- lidz ar visam procen-

2I atvēl!,' nSaciiu Pat iznīcinātu;
gād ņ!em ļu°nas zemes bankas aiz-
"linē to nn-vi

ras,t zemesgrāmatu nod.
Pamatam izdzešanu iz zemes-

'S'-- martā 1925- g- Ns753 24
136 n

g"*-b. V. Bienen.tani8.k retars A Kasperovičs.

Ludzas apriņķa IX rajona robežsargu
kontroliers izsludina par nederīgiem, kā
pieteiktus par nozaudētiem sekošus doku-
mentus: 1) kāja klausības apliecību, izd.
26. jun. 1924. g. no Ludzas kara apr.
priekšn Ns 12710 uz vrl. Augusta Bu-
devica vārdu un 2) dienesta apliecību,
izdotu 25. okt. 1924. g. no Ludzas apr.
priekSn. Ns 43478 uz robežsargu uzrauga
Augusta Budevica vārdu. . 21827

Cīravas pag. valde, Aizputes apr, iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Saldus
pag. valdes 30. jūlijā 1923. g _. Ns 1262
uz Voldemāra Jāņa d. Rāva vardu.

Paziņojums.
Ķemeru miesta valde

paziņo, ka š. g. 7. un 8. martā uz
nākošiem 3 gadiem (1925—1928) miesta
domē

par domniekiem ievēlēti:
No saraksta Nr 1
(pilsoņu apvienība).

1) Kārlis Postnieks.
2) Roberts Kelders.
3) Pauls Šmidebergs.
4) Jānis Vanags.
5) Jūlijs Bullmans.

No saraksta Nr2
(namsaimnieki un strādnieki).

1) Otto Alberts.
2) Jēkabs Brādzenieks.
3) Jēkabs Lasmans.

No saraksta Nr. 3
(miesta un nomaļu pilsoņu apvienība).

1) Ansis Vanags.
2) Jēkabs Gulbis.

No saraksta Nr. 4
(valsts ierēdņi, tirgoņi un bezzemnieki).

1) Jēkabs Katlaps.
- 2) Krišs Kalniņš,

Visu to personu saraksts, kuras ieskai-
tītas domnieku kandidātos, izlikts ieska-
tam miesta valdes telpās.

Miesta valdes priekšsēd. A. Vanags.
258 Darbvedis A. Dikmans.

9. ceļu iec, priekšnieks Liepājā
izsludina uz 15. aprilī š. g, pīkst. 11,

mutiskus torgns
ar pectorgiem 18. aprilī š.g, pīkst. H.
uz bruģēšanas darbu izdošanu mazāk-
prasītājiem Liepājas mezglā.

Iemaksājamā uz torgiem drošības
nauda Ls 200.

Ar torgu noteikumiem interesenti var
iepazīties 9. ceļu iec. kantorī no pulk-
sten 9 līdz 15. , 592

Rēzeknes apr. priekšn.
palīgs I. iecirknī,

16. aprilī 1925. g, pulksten 13 dienā,
Rozenmuižas pag, Stoļarovas miesta,
Soriņa mājās,

atklātā raifcisāoā pārdos
vienu govi,

piederošo dziv. minētās mājās_ pilsonim
Ādamam S or i ņ a m , novērtētu uz
Ls 21,72, nomas nauda Ls 21,72
segšanai. 502

Rēzeknes apr. priekšn.
pailgs I. iecirknī,

16. aprīli 1925. g, pulksten 10, Kaunatu
pag. Rudzu s, Alekša mājas,

utulūtu voirūusolišunū
pārdos pieci(5) oui rudzu grau-
dus un diu s at's ar 3 jēriem,
piederošus dzīv. minētās mājās pilsonim
Augustam Mekša, novērtētus uz Ls 54,50
uzturas naudas ģimenei segšanas. 504

Rīgas poiic. 12 iec. priekšnieks
š. g. 16. aprīli, pulksten 10 dienā,

gardos pili niiiboiiā,
Čiekurkalna 1. šķērsi. J* 5, dz. 2, Kārļa
Bīriņa mantu, sastāvošu no darba
ratiem ar aizjūgu Ls 50.40 piedzīšanai,
saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas II. krim.
nod. izpildu rakstu Ns 20812.
623 Priekšnieka v. i. (paraksts"!.

Garozas pagasta padome
noturēs 25. aprīlī 1925. g.. pulksten 1
diena, vietējā pagasta namā, Garozas

pagasta

pamatskolas Jaunbūves
mutiskus un rakstiskus
torgus, bez pectorgiem.

Drošības nauda jāiemaksā 10 °/o no
nosolītās sumas Var būt 2 droši galvi-
nieki, kurus padome p'eņem, galvinieku
mantas stāvoklim un parakstiem jābūt
apliecinātiem.

Plānā un darba aprēķinā varēs ie-
skatīties no 18. apriļa š. g. pie pagasta
valdes.

Garozas pagasta valdes
644 priekšnieks (paraksts).

Spārnes pagasta valdei,
Talsu apriņķī, 2 klm. no Spāres stacijai,

vajadzīga

pagasta
vecmāte.

Beigušam feldšera skolu priekšroka.
Kandidātes var pieteikties rakstiski,

iesūtot dokumentus par līdzšinējo no-
darbošanos un izglītību, vai personīgi
ierasties š. g. 16. aprīlī, pulksten 11,
pie pagasta padomes uz vēlēšanām.

2 Priekšsēdētājs M. Francis.
083 Darbvedis Krausmans.

ŪTRUPE.
Daugavpils apr. priekšn.

palīgs I. iecirknī
ar šo dara vispārībai zināmu, ka septiņu
dienu laikā, pēc šī sludinājuma publicē-
šanas .Valdības Vēstnesī", tiks

Mi atklātā raiisolišii
1) Līksnas pagasta, Jauna sādžā, divas

aitas ar trim jēriem, piederošas
Jezupam Pētera d. Makarovam,
zīmogsoda piedzīšanai pēc Daugav-
pils apr. 4. iec. miertiesneša raksta
Na 54 no 20. februāra 1925. g._

2) Maļinovas pagasta, Vagenlšku sādžā,
viena govs tumšas spalvas; piede-
roša Filipam Aianasija d Korņeje-
vam, soda naudas piedzīšanai, pēc
Daugavpils apr 2. iec. miertiesneša
izpildu raksta Ns 451 no 9. februaja
1925. g.

3) Maļinovas pagasta, Aklenišku sādža
viena govs melnas spalvas, piede-
roša Afanasam Ņikita d. Fedorovam
tirdzniecības zīmes un soda naudas
nomaksai, pēc Daugavpils apriņķa
nodokļu inspektora raksta Ns 1866
no 26. februāra 1925. g.

Daugavpils apriņķa priekšnieka
625 palīgs I. iec' (paraksts).

Rīgas muitas valde
29. aprilī 1925 g,_ pīkst. 10, savās
telpas, Rīgā, Valdemāra iela Ns 1,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
konfiscētas manufaktūras, galantērijas,
kolonial un citas kontrabandas pieces.

Pārdodamās preces apskatāmas ūtru-
pes dienā. 707

Muitas valdes priekšn. (paraksts).
Kon'rabandas nod. pārzinis (paraksts).

Liepājas muitas valde
pamatojoties uz muitas likumu 206. un
565. p. p, trešdien, 29. aprilī š. g,
pīkst. 10 rīta, Pāvilostas muitas punktā

pārdos atklāta izsolē
s-bai « Imports un Eksports" piederošo
papīrmalku: 319 kub. pēd. malkas, nov.
Sakas pagasta Strazdu mājas; 759 kub
ped. malkas, noviet Pāvilostā, Kalnu
ielāNs 2; 5488 kub. pēd. malkas, noviet.
dažādās vietas Pa ilostas tuvumā; 3masti,
1 bomis, 1 kajite, novietoti Pāvilostas
tuvumā.
706 Liepājas muitas valde.

Lēmumu pasludināšana.
Meitenes muita

saskaņā ar muit. lik. 1140. p. izsludina,
ka caurskatot kontrbandas lietu N» 159
nolemts Lietavas pilsoni Miju K1 i v i t i
sodīt administratīvā kārtā ar Ls 162,50
lielu naudas sodu par kontrbandu un ar
Ls 20 par nelegālu robežas pāriešanu
un preču konfiscēšanu.

Šo lēmumu var pārsūdzēt muit. lik.
1141. p. kārtībā muitas departamentā
trīs nedēļu laikā, skaitot no lēmuma ie-
spiešanas dienas «Vaid. Vēstn." Pār-
sūdzība iesniedzama caur Meitenes muitu
aplikta ar 80 sant. zīmognodokļa.

Muitas priekšnieks J. Z i g 1 e v i č s.
593 Darbvedis S a 1 i n š.



Ullu ei liilm kiitii
iolinliii.
1925. gada 8. burtnīca

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

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

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

Saturs:
33) Likums par kurināmā materiāla iz-

sniegšanu kāja invalidiem, karā
cietušo un .kara klausībā iesaukto
ģimenēm.

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

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

tiesībām uz piešķirtām šņoru zemēm.
37) Likums par Krievu-Baltijas vagonu

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

38) Likums par Aizputes pilsētas ad-
ministratīvām robežām.

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

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

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

42) Likurps par iznicināto ierakstu at-
, jaunošanu Latgales notariālā archiva

zemes grāmatu reģistros.
43) Pārgrozījums likumā par pagastu

pašvaldību.
44) Likums par nakts darbu noliegšanu

maiznīcas.

45) Likums par izvedpremiju uz cukur-
bietēm.

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

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

Blomu pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas _ iekšz.
pasi Ns 51, izdotu no Rīgas Jūrmalas
policijas priekšnieka 16. janvārī 1920. g
uz Dāvida Jēkaba d. Liezera v. 15744

leapititi Valsti tipogrāfijā.

pils. prefekta 9. dec. 1920. g. H° 20815,
un kara klausības apliecību, izdetu no
11. Dobeles kājn. pulka kom. 4. martā
1922. g. Mi 1102 uz Jāzepa Aleksandra
d. Setstobojeva vārdu; 3) iekšzemes
pasi, izdotu no Viestenas p^g. valdes
Sapr. 1921. g. Mi 1144 uz Emmas
Jēkaba m. Sudrab vārdu; 4) iekšzem s
pasi, izdotu no Rēzeknes pils. prefekta
31. aug. 1920. g. Mi 1793 uz Kevekas
Teveļa m. Serebro vardu; 5) sk.las
apliecību, izdotu no Rēzeknes krievu
valsts vidusskolas 15. sept. 1924. g.
Mi 340 uz Ignatija Donata d. Ausēja
vardu; 6) iekšzemes pasi, izdotu no
Rēzeknes pils. policijas priekšn. 27. sept
1922. g. M2 7717 uz Echiļa-Simona
Ābrama d, Ciļeviča vardu; 7) iekšzemes
pasi, izdotu no Rēzeknes apr. priekšn
pal. I. iec. 21. dec. 1920. g. Mi 7670 uz
Feodosija Leona d. Kozuļeva vārdu;
8) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
apr. priekšn. pal. I, iec. 1920. s. Ns 9S60
uz Menodoras Ignata m. Grozdeva vārdu;
9) iekšzemes pasi, izdotu no Daugavpils
pils. prefekta 28. okt. 1920. g. Mi 1500
uz Samuila Berna d. Rubanenko vārdu;
10) iekšzemes pasi, izdotu no Zvirgzde-
nes pag. valdes 1921. g. Mi 109/1 uz
Staņislava Paula d. Poļakova vārdu;
11) iekšzemes pasi, izdotu no Preiļu pag.
valdes 1920. g. Mi 4279 uz .Ievas Antona
m. Bluzmas vardu; 12) iek'šzemes pasi,
izdotu no Rēzeknes pils. pol. priekšn.
21. marta 1921. g. Mo 6194 un kara
klausības apliecība, izd. bo Rēzeknes
kara apr. priekšn. 16. aprilī 1923. g.
Mi 616 uz Dmittija Dementija d. Kaspa-
renko vardu, un 13) zirga pasi (no hu-
ritnes un kad izdotu nav iespējams no-
skaidrot) uz zirgu ar pazimēm: zirgs
15 g. v., 1 arš 15 vērš. augsts, gaiši
dzeltenas spalvas, krēpes uz labo pusi,
sedulkas vietā balta spalva no izberzu-
miem, piederīga Bēncionam Ābrama d
Civjanam. 16916

Kara mitis tyi Metis Hiritt lamu m
Daugavpils cietoksnī, Embotes iela Ns 26, izsludina

jauktus torgus
17. aprilī 1925. g.

1) pulksten 12 dienā, par asenizācijas darbu izvešanu Daugavpili, pilsēta un
cietoksnī, no karaspēka daļām ieņemtās ēkas un

2) pulksten 13, tanī pašā dienā, par skursteņu tīrīšanas darbu izvešanu no kara-
spēka daļām ieņemtās ēkās Krustpilī, Rēzeknē, Kārsava, Zilupe, Ludza, Posma.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, piedalīties mutiska

solīšanā, iesniedzami grupai torgu diena līdz pīkst. 12 uz asenizācijas darbiem un
līdz pulksten 13 uz skursteņu tīrīšanas darbiem.

Pie piedalīšanās solīšanā jāiemaksā drošības nauda: uz asenizācijas darbiem
300 latu un uz skursteņu tīrīšanas darbiem — 20 latu. 1

Torgi būs galīgi. Darba noteikumus var apskatīt grupas kanclejā darb-
dienās nn ntilksten 9—lfi. 58b

Ipiķu pagasta valdei,
(Valmieras apriņķī, 4 klm. no Ķirbeļu
dzelzsceļu stac), vajadzīgs

labi iestrādājies <?

honcleiists (-te),
ar praktiķu pag. valdes darba grāmat-
vedībā un vēlams rakstīt pratējs uz
rakstāmmašīnas.

Kandidāti (-tes) tiek uzaicināti ie-
rasties personīgi pag. valdē, Ipiķu pag.
nama -- 17. aprilī š. g, pulksten 11
dienā uz nolīgšanu, lidzņemot dokumen-
tus par izglītību un līdzšinējo nodarbo-
šanos.

Alga pie brīva dzīvokļa, apkurināšanas
un apgaismošanas Ls 60.— mēnesī.
645 3 Priekšsēdētājs (paraksts).

Nīgrandes pagastam,
Aizputes apr, caur st. Vaiņodi vajadzīgs

pagasta valdes un tiesas

darbvedis.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties pie

pagasta padomes 20
^
aprilī 1925. gadā

pulksten 2 diena, dēļ pieņemšanas, uz-
rādot attiecīgus dokumentus.

671 Valde.

Rēzeknes pilsētas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: 1) Iekšzemes pasi,
izdotu no Rēzeknes apr. priekšn. palīga
I. iec. 3 dec. 1920. g. Ns 12376 uz
Jāņa Jermolaja d. Kurakina vārdu;
2) iekšzemes pasi, izdotu no Daugavpils

Daugavpils muitas valde
paziņo, ka saskaņa ar muitas likumu 494, 496, 497, 561, 565 p.p. 562 p. pār-
grozījuma, šejienes muitas valdes noliktavā, 1925. g. 21. aprilī, pīkst. 11, tiks

pārdotas atfclātā izsolē
no īpašniekiem neizpirktas sekošas preces, kuras apskatāmas ūtrupes dienā:

'S.iS Preču pārbaud. dokum. „ , , c.„ |,J,
J,« ? . Preču nosaukums Skaits svars K0 Psuma
<||S Mi Mi un precu īpašnieks * kg un taksa-
Ž cija Ls_

417. V. Cerņevskis Dzelzs gulta 2 vietas 58,9 , 236,38
2 385. N. Borak Bērnu paijas 1 vieta 0,3 1,00
3 986. Milners & Opeskins Ziemas mēteļi 1 paka 6,7 55,00
4 27204. Lipkevič Tapetu paraugi 1 paka 2,610 0,20
5 542. Surovič Liķiers 1 pud. 2,90 | 72,07

Daugavpili, 31. martā 1925. p. Ns 2396.
373 Muitas valdes priekšnieks V. L i e I m e ž s.

Tukunia virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

8. maijā š. g., Tukuma apr. valsts zemju inspekcijas telpas, Tukuma, Pils ielā Ns 14.

vēja lauztus kokus agrākās izsolēs nepārdotas
vienības, piegrieztos pie saimniecībām un likvi-

dējamos valsts meža gabalus pēc platības.
I. iec. mežniecības — Slokenbekas un Tukuma novados, pavisam 7 vienības,

vērtībā no Ls 96 — Ls '778.
II. iec. mežniecības — Tukuma novada, pavisam 6 vienības )5vērtībā no Ls 36 —

Ls 1175.
III. Iec. mežniecības — Tukuma novada, pavisam 7 vienības, vērtība no Ls 318 —

Ls 1590.
Bez tam pārdos atrodošos Slokenbekas muiža 20 klg egļu sēklas, vērtībā

Ls 120. (1 kg — Ls 6).
Izsole sāksies pulksten 12 diena. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras

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

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem, kā ari pārdodamās 20 kg egļu sēklas sadalīt sīkākās
vienības no kg sakot.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iec. mežziņiem.
474 Tukuma virsmežniecība.

Prlekules virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

20. aprilf 1925. g., Bates miesta, Bātes saviesīgas biedrības tautas nama,

lija tafts īd ceļmalu Solis jfc celmu skaiti:
I. iecirkņa mežniecībā, Vaiņodes novads, 5 vienības, vērtība no Ls 95

līdz Ls 270.
II. iecirkņa mežniecība, Nodegu, Dinsdurbes, Asites un Mežnieku novados,

22 vienības, vērtībā no Ls 8 _ līdz Ls 570.
V. iecirkņa mežniecība, Nīgrandes, Alšu, Vormsātes un Nīkrāces novados,

18 vienības, vērtībā no Ls 10 līdz Ls 82.
Izsole sāksies pulksten 12 diena. Pie izsoles pielaļdīs personas, kuras

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

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

Nopirktie koki jānoceit līdz 15! jūnijam, ja sagatavotie materiāli paliek
mežā līdz nākamai ziemai, tad tie jānomizo līdz 15. jūnijam.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanplejā un pie iecirkņu mežziņiem.
693 Priekules virsmežniecība

Valsts tipogrāfija (Rigā, pil!)
izgatavotas un dabūjamas

tauksīfādn. darba grāmatioas
Grāmatiņa ir divas daļas: I. līguma

noteikumi un ,11. algas rēķins.
Grāmatiņa vākos maksā:

bez piesūtīšanas 7 sarit,
ar piesūtīšanu O sant.

jujlns Manufaktūras" akdlu sabiedrības direkcija
paziņo, ka uz izsludinātām .Valdības Vēstnesī' 30. jūlijā 1924. g. Mi. 169, zema

minētam nozudušām akcijām līdz šim nekādi paziņojumi nav ienākusi un ta

Juglas Manulaktura atzīst tās akcijas par nederīgam:
Akcijas par 500 rbļ. uz vārdu:

Hermann Petersen, M2M2 941—960 . 2U a* '
Heinrich Btuggemann, MiM2 151—290, 1838—1897, 291-300,

1251—1260, 1642—1651 23"
Rīgas biržas banku, JsTs 1822 1 . . ; J. '
Otto Stricker, M2M2 1111—1160, 1501—1530 *" '
Dr. Ādolf von Bungner, NiNi 301—400, 1401—1500 ^*ļ *
Rudolf Keller, N2N2 541—740 ™

'
Edgar Tatarm, MiMi 1898-1907, 1991—2000 n f" '
Villiam Sevell, MiMi 1—120, 1908—1990 2

"^
Frau Elisabeth Sevell, MiMi 131—150 Xn '
John Jovett, NiNi 1341—1350 }X
Miss Ellen Jovett, NiNi 1321—1330 i^
Georg Beckmann, MšJfe 1301-1320, 1823-1832 • • ,$ '
Peter Bornholdt, N2N2 1001—1100 "x
Richard Chomse, N2N2 121—130, 1101-1110, 1201—50, 1762—1791 . {"» *

Robert Fahrbach, N2N2 741—840 • •
1{Z, '

Hugo Vockrodt, N2N2 1161—1200 .• ,n *
August Hartvig, NiNi 1351—1370, 1652-1661 fX '
Oskar Hartvig, 1* 1371—1380 Vi ,
John Kastner, N2N2 1331—1340, 1833-1837 • • v;,.

692 Va

Akciju sabiedrības šokolādes tmkonfektu faferika ,Union8\vald8
uzaicina akcionārus uz

kaitēja mii itdnn m
kura notiks 30. aprilī 1925. g., pu]k J'
6 vakarā, Rīgā, Pērses ielā »ion?valdes telpās. ''>

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vēlēšana*
2) Valdes uri revīzijas komisijas ziņojumi3) 1924. g. pārskata un bilances S

prinašana. FM1"
4) Peļņas par 1924. g. sadalīšana
5) Buažets 1925. gadam.
6) Valdes un revizij as komisijas vēlēšana»

690 Va.d»

Nacionālais teatrs.

Lieldienu m\M repertuārs
Ceturtdien, 9. aprilī, pulksten 2 dienā,

tautas izrādē
.Stāta alvvSA'.

Pulksten 72 vakarā
„Xa&Us\

Pirmos svētkos, 12. apr., pUst. 2dens

spītnieces in-ecl&as"
Pulksten 7/z vakara

,Xa&is\
Otros svētkos,. 13. a i r., pulkst. 2 diena

.Jfcuneliju dāma'.
Pulksten 7/". vakara

.fjevu fe«pi «rr&etee&**iuTrešos svētkos, 14. apr., pīkst. 2 diena.

„ynaiia un 9aiļa"
Pulksten 7/» vakarā

,-Snaistas sie?rfe*fesji_

Vidzemes ūdensceļu uzlaboša-
nas un izmantošanas a/s.

noturēs, uz statūtu 62. § pamata,
30. aprīlī 1925. g., pulksten 3 p p.,
Kungu ielā Ns 2, dz. 9a,

otro Wm Dili sāpi.
Dienas kartība:

1) Bilances apstiprināšana par 1924. g.
un direkcijas ziņojums.

2) Revīzijas komisijas ziņojums un di-
rekcijas atsvabināšana no atbildiSas.

3) Dividendu izdalīšana.
4) Rezerves kapitāls.
5) Vēlēšanas.

639 Valde.

Batijas diegu manufaktūra» paju
sabiedrības valde

uzaicina akcionārus uz pilnu ārkārtēju
akcionāru sapulci,

kura notiks šā gada 30. ap ilī, pulksten
6 vakarā valdes telpās Rīgā, Vaļņu
ielā Ns 3/5.

Dienas kārtība:

1) Valdes locekļu, to kandidātu un re-
vīzijas komisijas locekļu vēlēšanas
izstājušos vietā.

600 Valde.

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļas
izdevuma iznākusi grāmata

linistriju rīkojumu saraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī" no
1924. g. 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Saraksts sastādīts pēc resoriem un priekš-
metiem alfabētiskā kārtībā, ar dažādiem

norādījumiem un atzīmēm.
Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. īsi,
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem.
Maksa Ls 1.60, ar piešūt, pa pastu Ls 1.85

.̂ IIIIHI ?—BM—«—i*—a—g——II M I.MIII ^

Ķimiska-Farmaceit. rūpnec un
tirdzn. akciju sabhdr. ..SAGA "

uzaicina god. akcionārus uz

sapulci
(f,H 3-) _ 26. aprīlī 1925. g., pulkste„
10 diena, Krameru iela N2 2 dz. 2

Dienas kārtība:
1) Valdes _ ziņojumi.

2) Turpmākas darbības jautājums
3) Instrukcija valdei.
4) Priekšlikumi.
Akcionāriem, kuri vēlētos piedalītiessapulce, jnpieteic savas akcijas vai pa-

gaidu kvitēs ne vēlāk kā 7 dienasiepriekš termiņa (§ 59 ) akciju sabiedrības
kantorī, Krāmeru iela K2 2, dz 2

687 Valde

Dažādi .sludinājumi. ]

Psžlpjsms.
Ar iei, slietu ministrijas atļauju no

25. marta š. g. N» 2164/8,

Lubiņas draudzes padome
likvidē savu 1924. gada

naudas loteriju
un minētās padomes priekšnieks Lubānas
aptieka atmaksā atpakaļ naudu par
izpārdotām loterijas biļetēm 6 mēn.
laikā no ši_ paziņojuma publicēšanas
.Valdības Vest esī".
667 Lubānas draudzes padome

M. -ii Jostromii tepfa sabieila"
uzaicina savus akcionārus uz

iiipijo milti
27. aprilī š. g _ , pulksten 6 vakarā, Rīga,
Noliktavu iela Ns 5.

Dienas kārtībā:
1) Bilances caurskatīšana un apstiprinā-

- šana un pārskats psr 1924. g.
2) Tiras peļņas sadalīšana.
3) Budžeta un darbības gaitas caur-

skatīšana un apstiprināšana uz 1925. g.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi.

Gadījumā, ja 27. aprilī š. g nesanāks
noteiktais biedru skaits, tad notiks otra
pilna sapulce 11. maijā š.g., turpat, tanī
pašā laikā un ar to pašu dienas kārtību,
kura neskatoties uz ieradušos biedru
skaitu, būs spriedumu spējīga.
6S6 Valde.

Latvijas spedicijas akciju sabiedrības
.Gerhards & Heys" uzaicina akcionārus
uz kartēju pilnu sapulci, kura notiks
'3. maijas. g„ pulksten 5 v. sabie-
drības telpas, Rīgā, Vaļņu ielā N° 1.

Dienas kārtība:
!) 1924. g. darbības pārskats.
2) Valdes un revizijas komisijas ziņo-

jums.
3) 1925. g. budžets un darbības plāns,
4) Velēšanas.
5) Dažādi jautājumi.

Uzrādāmas valdei originalakciju vietā
kvīķs pielaižamas no sekosim kredīt-
iestādēm: Allgemeine Deutsche Credit-
anstalt, Leipzig un Rigas komercbankas,
Rīgā. _ 604

«īga, 4-, aprilī 1925. g. Valde.

Saukas krāj-*izdevu sab. valde
paziņo priekškara biedriem, kuri, saskaņā
ar pilnas biedru sapulces lēmumu no
21. marta 1922. g. nav savas

lajai papilil nāji lild ii,
ka viņi skaitās kā izstājušies no sabie-
drības un var savas pajas izņemt 6 mē-
nešu laikā no ši paziņojuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī".
490 Priekšsēd. K. Stiebriņš.

Nacionālais teatrs.
Otrdien, 7. aprilī, pulksten 5 pēc pusd.

kāja vīriem

,3as. fiuru t»tuļē"-
Trešdien, 8. aprilī, pulksten 7,2 vakarā

Pirmo reizi

zaglis"- 694

A. Bernšteina drāma 3 cēlienos.

RiFilIŽH pajusta
vajadzīga

vecmāte.
Pieņemšana notiks pagasta padomes

sēdē 4. maijā 1925. g., pulksten 10 no
rīta, vietējā pagasta namā.

Kandidātes tiek uzaicinātas pieteikties
personīgi vai rakstiski, iesūtot savus
dokumentus par vecmāšu skolas beig-
šanu un līdzšinējo praksi.

Alga 40 lati mēnesī; pie brīva dzī-
vokļa, apsildīšanas un apgaismošanas,
1/2 pSrvietas zemes, sakņu dārzs un bez
tam atlīdzība no pacientiem.

Piezīme: 11. martā š. g. personīgi
pieņemtā vecmāte Šiliņ no vietas ieņem-
šanas atteikusies.

Ķirbižos, .3. aprilī 1925. ģ. Nš 272
Priekšsēdētājs (paraksts).

652 Darbvedis J. Kārkliņš.

Cēsu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

21. aprilT 1925. g., Cēsu virsmežniecības kanclejā, Raiskuma muiža

sausus, vējlauztus un stigu kokus, pēc celmu skaita:
1 iecirkņa mežniecības Raiskuma, Antciema un Unguru novados, pavisam

19 vienjbas, vērtībā no Ls 9 līdz Ls 304. Vienību lielums no 10—61 koks.
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 nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātas vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie I iec. mežziņa.
595 Cēsu virsmežniecība
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