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Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

meža likvidēšanu uz piešķirtās
fonda zemes.

1. Valsts īpašumā atstātais mežs uz
piešķirtām valsts fonda zemēm Zemko-
pības ministrijai jālikvidē divu gadu
laikā, skaitot no šī likuma spēkā nāk
šanas dienas, Bet uz tām fonda zemēm,
kuras tiks piešķirtas pēc šī likuma spēkā
nākšanas dienas — trīs gadu laikā no
saimniecības galīgas piešķiršanas.

2. 1. pantā minēto mežu, lapu koku
— līdz 30 gadu un skuju koku — līdz
50 gadu vecu, ieguvējam ir tiesība pa-
turēt visu vai daļu no tā par pastāvošo
takses cenu pret tūlītēju samaksu, vai
pieskaitot zumu zemes izpirkšanas
maksai, ja minētais mežs nav nepiecie-
šams pārējo vietējo iedzīvotāju vajadzību
apmierināšanai. So mežu zemes iegu-
vējam līdz zemes koroborēšanai nav
tiesība pārdot bez Zemkopības mini-
strijas atļaujas.

3 Par meža pārdošanu pretēji 2. p.
noteikumiem vainīgais zemes ieguvējs
sodāms ar naudas sodu lidz pārdotā
meža trīskārtīgam takses apmēram. Sodu
uzliek zemkopības ministrs un piedzen
administratīvā kārtā.

4 Šo noteikumu izvešanai dzīvē zem-
kopības ministrs izdod instrukciju,

Emburgas. Aučos, 1925. g. 22. maijā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par
tirdzniecības procesa likumu,
1903. gada sodu likumu un
kriminālprocesa likumu gro-

zīšanu un papildināšanu.
"i Tirdzniecības procesa likumu
0903. g. izd.) 384,, 386.-391., 404.,
W5 un 407.—409. pantus izteikt šādi:

384. Lietas par tirdzniecisko maksāt-
spēju izspriež apgabaltiesā, ievērojot
111 Pielikumu pie civilprocesa likumu
]400. panta I. piezīmes un pielikumu
P'tā paša likuma 1899. panta.

385. Tirdznieciska maksātnespēja atzī-

?, a . ja kāda persona, kura parāda
celšanās vai maksājumu pārtraukšanas
'«kā bij izņēmusi tirdzniecības vai rūp-
ības zīmi, vai kurai tāda bij jā-
ļļ9 em, nokļūst tādā stāvokli, ka tai nav
'^idras naudas, ar ko termiņos ap-
""erināt visas kreditoru prasības kop-
*<irna par vairāk kā tūkstots latiem, un
,a ** tam, ir šinī likumā paredzētas
ginjes, ka parādnieka manta ir nepie-

R° visu parādu segšanai.

n. Maksātnespēja atzīstama par

?a
ausu , ja tā radusies bez parādnieka

sI2??.šinI likumā Paredzētu nelaimes
stakļu dēļ.
JPar nelaimes apstākļiem, kuru
"I maksātnespēja uzskatāma par ne-

jaušu, atzīstami tādi, kuri vai kuru kai-
tīgās sekas ar visu uzmanību un apdo-
mību nav bijuši novēršami.

389. Par vienkāršu bankrotu atzī-
stama maksātnespēja, ja tā radusies aiz
parādnieka vainas, bet bez nodoma.

390. Par ļaunprātīgu atzīstams ban-
krots, ja tas radīts ar nodomu izvairīties
no parādu maksāšanas vai citu saistību
pildīšanas.

391. Maksātnespējas raksturu un sekas
nosaka tiesa.

404 Tirdznieciskās maksātnespējas pa-
zīmes atklājas: a) kad maksātnespēju at-
zīst pats parādnieks un b) kad šlmaksāt-
nespēja konstatēta pēc parādnieka mantas
vai personīga stāvokļa.

405. Maksātnespēja uzskatāma par
atklājušos ar parādnieka atzīšanos:
a) kad parādnieks, sakarā ar prasību,
kas pret viņu vērsta, pats atzīst tiesas
priekšā, ka viņa manta ir nepietiekoša
visu parādu segšanai; b) kad parād-
nieks jau pirms parādu nomaksas ter-
miņiem vai pirms prasību iesniegšanas
tiesai atzīst tiesai, vairākiem kreditoriem,
vai atsevišķam kreditoram rakstiski, ka
viņš nav spējīgs segt visus parādus, un
kad minētie kreditori par to paziņo tie-
sai ; c) kad mantinieki atteicas no man-
tojuma mirušā parādu dēļ, par to ziņo-
jot tiesai, vai neierodas izsludinātā ter-
miņā pieņemt mantojumu, ja pie tam
kreditori par mirušā maksātnespēju ziņo
tiesai.

407. Parādnieks atzīstams par maksāt-
nespējīgu pēc viņa mantas Un personīga
stāvokļa: a) kad viņš nav atzinies par
maksātnespējīgu un, vēršot piedzīšanu
pret viņa mantu, tā izrādās par nepietie-
košu visu viņa parādu segšanai; b) kad
mantu novērtējot vai pārdodot par kredi-
tora be2ķīlas prasībām, ienāk tiesā vēl
no citiem kreditoriem ziņojumi, kaut ari
parādu termiņi vēl nebūtu pienākuši ar
aizrādījumu, ka viņu prasību apmierinā-
šanai ar pārpalikušo parādnieka mantu
nepietiks; šādi ziņojumi mantas pārdo-
šanu neaptur, bet sakarā ar tiem aptur
izmaksu tam kreditoram, uz kura prasību
pārdošana nolikta; c) kad parādnieks
pēc parāda termiņa notecēšanas, piedzj-
šattai iestājoties, bēg no savas uzturē-
šanās vietas; d) kad parādnieks jau pirms
parādu nomaksas termiņa iestāšanās sle
pus to kreditoriem atstāj savu uzturēša-
nās vietu un nozūd bez vēsts, nenokār-
tojis savas darīšanas prombūtnes gadī-
jumam nedz savā kantorī, nedz uzturēšanās
vietā, kādēļ nav ticamības ne par parādu
atmaksu termiņā, nedz par parādu pie-
dzīšanas iespēju parastā ceļa no viņa
mantas.

408. Nevienu nevar atzīt par maksāt-

nespējīgu pirms attiecīga tiesas lēmuma.
409. Tiesa, skatīdama cauri maksāt-

nespējas pazīmes, kuras uzskaitītas 404.,
405. un 407. pantā, izsauc _ uz tuvāko
sēdi parādnieku un noklausās viņa mu-
tiskos paskaidrojumus. Ja tiesa neatrod
parādnieka paskaidrojumos _ pamatotus
iemeslus, kuri atspēkotu tiesa esošo pa-
rādnieka maksātnespējas pazīmju pa-
reizību, tad tiesa tanī pašā diena_ pa-
sludina parādnieku par maksātnespējīgu.

Piezīme. Parādnieka neierašanās
tiesā vai atteikšanās dot paskaidro-

. jumus nav atzīstama par šķērsli
minētā lēmuma taisīšanai.

II. Tos pašus likumus papildināt ar
sekošiem jauniem pantiem:

410. Ja tiesa ir atzinusi kādu par

maksātnespējīgu un ir iemesls domāt,
ka parādnieks aizbēgs, izputinās vai no-
bēdzinās savu mantu, kavēs tās atrašanu,
vai citādi apdraudēs savu kreditoru
intereses, tad tiesa, kura_ pasludinājusi
parādnieku par maksātnespējīgu, apcietina
viņu. Pēc minēto apcietināšanas iemeslu
novēršanas tiesa apcietināto atsvabina.

-Tiesa var atsvabināt no ieslodzījuma
maksātnespējīgo parādnieku ari tad, ja to
lūdz visi tiesai zināmie kreditori un ja
parādnieks sniedz tiesai drošīb j par to,
ka neatstās savu pastāvīgo dzīves vietu.

410'-. Juridiskas personas, kuras iz-
ņēmušas tirdzniecības vai rūpniecības
zīmi, vai kurām tāda bija jāizņem, iz-
sludina par maksātnespējīgām līdzīgi
fiziskām personām, pie kam līdzīgi pē-
dējām var tikt apcietināti juridisko per-
sonu uzņēmumu vadītāji un dalībnieki.

410. Lēmumu par parādnieka apcie-
tināšanu tiesa uzdod izpildīt policijai.

410. Apcietinātie turami atsevišķās
telpās; viņiem piemērojami noteikumi
par apcietinātiem, kas atrodas zem
iepriekšējas izmeklēšanas.

Valsts izdevumus par apcietināto uzturu
sedz no konkursa masas līdzīgi valsts
prasībām nodokļu lietās.

III. To pašu likumu 385. un 406.
pantu atcelt.

IV. 1903, gada sodu likumu 607. panta
beigas papildināt ar vārdiem: „uz laiku,
ne mazāku par trim mēnešiem".

V. Tos pašus sodu likumus papildināt
ar sekošiem 607., 607., 607un 607. p.

607. Kas ar nolūku izvairīties no
parādu maksāšanas vai citu saistību pil-
dīšanas nodarījis zaudējumus saviem
kreditoriem, atsavinot, apgrūtinot vai no-
slēpjot savu mantu, vai padarot to visumā
vai pa daļai nevērtīgu, sodāms — ja
nav padots bargākai atbildībai —

ar ieslodzījumu cietumā.
Ar to pašu sodu sodāms ari tas, kas,

zinādams par parādnieka nolūku izvairī-
ties no parāda maksāšanas vai citu saistību
pildīšanas, noslēdzis ar viņu darījumu
par viņa mantas atsavināšanu vai ap-
grūtināšanu, vai ari palīdzējis parādnie-
kam noslēpt viņa mantu vai padarīt to
visumā vai pa daļai nevērtīgu.

Mēģinājums sodāms.
607. Kas:

1) kaitēdams kreditoru interesēm, slē-
pis, ieķīlājis, pārdevis vai citādi at-
savinājis, pirms pilnas pirkšanas
zumas samaksas, uz nomaksu pirktu
kustamu mantu, kas nolemta ne
patērēšanai vai tāļākpārdošanai, bet
lietošanai;

2) kaitēdams kreditoru interesēm, pirms
aizdevuma atmaksas slēpis vai bez
kreditora atļaujas ieķīlājis, pārde-
vis vai citādi atsavinājis kustamu
mantu, kura iegādāta ar valsts vai
pašvaldības iestādes vai koopera-
tīvas sabiedrības aizdotiem līdze-
kļiem un nolemta ne patērēšanai
vai tāļākpārdošanai, bet lietošanai;

3) izlietojis citiem mērķiem no valsts
vai pašvaldības iestādes vai koope-
ratīvas sabiedrības noteiktam mēr-
ķim aizņemtas zumas, sodāms ar
ieslodzījumu cietumā.

607. Kas, atsavinādams tirdzniecības
vai rūpniecības uzņēmumu, pretēji 1916.
gada 3. jūlija ^ Noteikumiem par tirdz-
niecības un rūpniecības uzņēmumu pār-
iešanu uz līguma pamata" (Kriev, lik.
un rīk. krāj. 1916. g. skaitlis 1645), nav
ievietojis notāram iesniegtā sarakstā
kādu no kreditoriem vai uzrādījis minētā
sarakstā kādam kreditoram pienākošos
parāda zumu mazāku par īsto, ja no tā
kreditoram cēlies zaudējums, sodāms

ar ieslodzījumu cietuma.

Ar to pašu sodu sodāms tirdzniecības
vai rūpniecības uzņēmuma ieguvējs, ja
augšā minētie noziedzīgie nodarījumi
izdarīti ar viņa ziņu un piekrišanu.

Bet ja šaī pantā minētie noziedzīgie
nodarījumi izdarīti aiz nevērības, tad vai-
nīgais sodāms —

ar arestu vai naudas sodu ne
augstāku par pieci simti latiem.

607. Kas atsavinādams tirdzniecības
vai rūpniecības uzņēmumu, pretēji
1916. gada 3. jūlija « Noteikumiem par
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu
pāriešanu uz līguma pamata" (Kriev. lik.
un rīk. krāj. 1916. g skaitlis 1645), uz-
devis apzināti nepareizi kreditora dzīves
vai atrašanās vietu, ja no tā kreditoram
cēlies zaudējums, sodāms —

ar ieslodzījumu cietumā uz laiku
ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

VI. Kriminālprocesa likumu (1922. g.
izd.) 32. pantam pievienot sekošu piezīmi.

Piezīme. 1903. g. sodu likumu
607.—607. pantā paredzēto nozie-
dzīgo nodarījumu lietas var ierosināt,
nenogaidot strīdus lietas izšķiršanu
civiltiesā.

Emburgas Aučos, 1925. g. 22. maijā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

SAEIMA.
20. maijā notika divi sēdes, kuras va-

dīja priekšsēdētājs P. Kalniņš un
kurās apsprieda un pieņēma izglītības
ministrijas budžetu.

Nākošā sēde šodien, pulksten 10.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Iz kara ministra pavēles Nr. 12.

Rīgā, 1925. g. 19. maijā
Pārvaldības daļa.

1. §
Igaunijas Valsts Vecākā apmeklējuma:

laikā novēroju karaspēkā sevišķu gara
pacilātību, pūles un censību godam uz-
ņemt augsto viesi.

Visiem karavīriem par viņu pūlēm
Igaunijas Valsts _ Vecākā, valdības un
armijas priekšstāvju godināšanā dienesta
vārdā izsaku pateicību.

2. §?

Igaunijas kara ministrs ģenerālis S o o t s,
aizbraucot no Rīgas, lūdza mani nodot
mu«u armijai viņa un Igaunijas armijas
karavīru brālīgos sveicienus.

Sekojot ģeneraļaSoo'sa lūgumam, no-
dodu mūsu karaspēkam draudzīgās kai-
miņu valsts armijas sveicienus.

6. §.

_Grozot kara ministra 1923. g. 45. pa-
velēs 1. § kara skolas I speciālā kursā,
saskaņā ar noteikumiem par jaunu
audzēkņu uzņemšanu, atļauju pieņemt tos
obligatoriskā un virsdienesta instruktorus,
kup: 1) sekmīgi beiguši instruktoru sko-
las vai rotas kursu, ii) nodienējuši armijā
ne mazāk par vienu gadu, 3) pārbaudot
kara skolas ārstu komisijā, atzīti par pil-
nīgi veseliem un 4) tavu priekšnieku,
kuriem piešķirtas ne mazākas par pulka
komandiera tiesībām, atestēti par derīgiem
sagatavošanai virsnieku dienestam.

Kā pilnu vidusskolas kursu beigušiem,
tā ari viņu nebeigušiem reflektantiem bez
tam jāiztur pārbaudījumi saskaņā ar gal-
venā staba priekšnļeka apstiprinātām uz-
ņemšanas programām.

Šis pavēles nosacījumi attiecināmi ari
uz instruktoriem, kuri atvaļināti no kara
dienesta līdz turpmākam rīkojumam, ja
viņi atvaļināti ne agrāk par vienu gadu
pirms iestāšanās kara skolā.

7. §.

Virsniekus, kuri nav beiguši virsnieku
kursus, bet 1924/25. mācības gadā pie
kara skolas izturējuši teorētiskos pār-
baudījumus kā eksterni, saskaņā ar
armijas komandiera 1924. g 81. pav.
9 § un 88. pavēles 2 § komandēt virs-
nieku kursu priekšnieka rīcībā š. g.
25. jūnijā, pulksten 8, piedalīties prak-
tiskos lauka darbos. Tanī pašā la kā

Maksa par .Vald!ba» Vīrieti!* ufeot «o 1, jacvara:
Saņemot ekspedīcija:

pat l mēnesi ... ... l lats 50 »an1.
Piesūtot oāji nn pa pasta;

Pal ] mēnesi 1 lati 80 aant.
pa atoevilķa unmua: taņemot

ekspedīcijā _ , g
pil atkalpārdevējiem . . . — . 7

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
RīgI, pili M 3. Tel. Jfc 9-89
Ruaas slaidas so 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un evētkudienae

Kantoris un efcepedtcija:
Rīgā, pilī Ns 1. Tel. M 9-57
Atvērts no pvlksiea 9—3

Sludinājuma maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlram rindiņām 3 lat. 60 sant.
pat Katru tālāku rindiņu . . — . 12 ,

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

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



<£ _______________

virsnieku kursu priekšnieka rīcībā ko-
mandēt piedalīties praktiskos lauka
darbos ari tos bruņošanas pārvaldei pie-
komandētos virsniekus, kurus universitāte
sagatavo kā speciālistus,

8. §.
Karaspēka remonta zirgu iepirkšanai

1925./26. budžeta g dā ieceļu komisiju
ar priekšsēdētāju — galvenās intendan-
turas pārvaldes pulkvedi - leitnantu
Baltiņu, viņa vietnieku — tas
pašas pārvaldes kapteini Lakstī-
galu un locekļiem: Zemgales arti-
lērijas pulka kapteini Kūli, jātnieku
pulka virsleitnantu Chochlačevu un
tā paša pulka veterinarārstu-virsleitnantu
Jūrmalieti, pieaicinot valsts kontroles
pārstāvi. Par rezerves locekļiem ieceļu:
Kurzemes artilērijas , pulka kapteini
Ka 1n i ņ u, galvenās intendanturas pār-
valdes veterinārārstu pulkvedi - leitnantu
B i 11i un Vidzemes artilērijas pulka
veterinārārstu pulkvedi-leitnantu Russau.

Komisijai savā darbībā vadīties no
apstiprinātās cenu tabeles un instrukcijas
remonta zirgu iepirkšanai.

Komisiju sasaukt pēc vajadzības viņas
priekšsēdētājam.

Vajadzīgos zirgu saņēmējus un pava-
doņus komandēt no kara transporta ba-
taljona, bet izņēmuma gadījumos, ja
komisijai ceļā tādu pietrūktu, no tuvākām
kajaspēka daļām uz komisijas priekšsē:
dētāja pieprasījuma pamata.

Garnizonu un karaspēka vienību
priekšniekiem būt remontkomisijai izpa-
līdzīgiem zirgu iepirkšanas izvešanā.

17. §.
Par artilērijas instruktoru baterijas

gada svētku dienu apstiprinu 1. oktobri.

Apgādības daļa.
29. §.

Saziņā ar tautas labklājības ministri
izsludinu šķūšu naudas normās 1925./26.
budžeta gadam gadījumiem, kādi pa-
redzēti komandējumu noteikumu 9. p.
piezīmē (1923. g. «Valdības Vēstneša"
181. numurā):

1) topogrāfisko darbu izpildītājiem —
Ls 37,50 mēnesī,

2) plānu uzņemšanas nodaļas priekš-
niekam par katru lauku topo-
grāfiskos darbos nodaraināto topo-
grāfu — Ls 9,— mēnesi,

3) ģeodēzisko un līmetņu darbu izpil-
dītājam — Ls 50, - mēnesī.

30. §.

Ņemot vēra, ka līdzšinējās zābaku smē-
res ' normas izrādījušās par mazām it se-
višķi rudens, z'emas un pavasara mēne-
šos, turpmāk nosaku sekošas zābaku
smēres normas:

laikā no 1. oktobra līdz 1. maijam:
a) 60 g mēnesi uz 1 pāri kareivju

šņorzābakiem,
b) 90 g mēnesī uz 1 pāri kareivju

gariem zābakiem;
laikā no 1. maija līdz 1. oktobrim:
a) 50 g mēnesi uz 1 pāri kareivju

šņorzābakiem,
b) 80 g mēnesī uz 1 pāri kareivju

gariem zābakiem.
Kara ministra 1923. g. 48. pavēles 20. §

uz zābaku smēres normām attiecošos daļu
ar šo atceļu.

Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

Kafa ministra pavēle Nr. 13.
Rīgā, 1925. g. 20. maijā.

Pārvaldības daļa.

1. §•
Neskatoties uz agro pavasara laiku,

neprātīga peldēšanās kāre jau prasījusi
vairākus upurus no karaspēka rindām.

Saprotams, kara priekšniekiem ir grūti,
pat neiespējami, cīnīties pret patvaļīgo
atvaļināto karavīru peldēšanos. Bet sa-
pratīgi aizrādījumi var darīt iespaidu ari
uz šādiem gadījumiem. Turpretim daļas
novietošanas rajonā atbildība par pat-
vaļīgiem peldēšanās gadījumiem pilnā
mērā gulstas uz kara priekšniekiem.
Pavisam neiedomājami karaspēka dzīvē
ir tādi gadījumi, kad peldēties dodas
veselas rotas, nerēķinoties ne ar kādām
varbūtībām un to novēršanas līdzekļiem,
iekams garnizona rajonā peldēšanās vis-
pāri nav bijusi atļauta un tās kārtība
nav bijusi^ pasludināta. Tāds gadījums,
par dziļu nožēlošanu, ir bijis Jelgavas
garnizonā un prasījis upuri. Izziņa no-
skaidros atbildīgo personu vainu.

Lai novestu līdz minimumam nelaimes
gadījumus peldoties, atrodu par vajadzīgu
noteikt:

1) peldēšanās sākuma un beigu laiku
armijā katrā atsevišķā rajonā no-
teic ik gadus kara sanitārās pārval-
des priekšnieks,

2) skaitīt par atceltiem atsevišķu gar-
nizonu priekšnieku pavēles par pel-
dēšanās atļaušanu garnizonos, līdz
kamēr nebūs saņemti uz vietām
kara ssnitarās pārvaldes priekšnieka
norādījumi,

3) pie peldēšanāsorganizēšanas stingri
ievērot reglamentu prasījumus,
garnizonu un daļu priekšnieku rī-
kojumus,

4) iepazīstināt kareivjus ar peldēšanās
higiēnas prasībām un sekot to ievē-
rošanai

5) par visiem nelaimes gadījumiem
stādīt man priekšā izziņas ar aug-
stāko kara priekšnieku atzinumiem:
izziņās neierobežoties ar faktu vien-
kāršu konstatēšanu, bet griezt vē-
rību uz to, vai ievēroti visas regla-
menta un priekšrakstu prasības, uz
kādām amatu personām krīt at-
bildība par atkāpšanos no šīm
prasībām.

2. §.

Atsevišķā šīs pavēles pielikumā izslu-
dinu noteikumus par kara pārmācības
iestādēs un civilresora ieslodzīšanas vietās
ievietoto karavīru apgādi ar ietērpa
priekšmetiem.

Ar šo atceļu apsardzības ministra
1921. g. 58. pav. 4. § 40. pav. 3. §,
1923. g. 1. pav. 5. § un grozu „Pagaidu
noteikumu par kara pārmācības iest".
(1913 g. izd) 4. p. piezīmi, 35. p. II d.
un 141. p.

Pamats: Pag. nolik. par Latvijas
kafa tiesām 1. un 2. p. p.

Pielikums : minētais.
Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

Kafa ministra 1925, g.
13. pav. 2 § pielikums.

NOTEIKUMI

par kar;a pārmācības iestādēs un
civilresora ieslodzīšanas vietas
ievietoto karavīru apgādību ar

ietērpa priekšmetiem
1. Kara pārmācības iestādēs un civil-

resora ieslodzīšanas vietās ievietotie kara-
vīri skaitās savu daļu vai iestāžu sa-
rakstos.

2. Kara pārmācības iestādēs ievietotos
karavīrus apgādā ar ietērpa priekš-
metiem un ved par to norēķināšanos
kara pārmācības iestādes. Mantas iz-
prasāmas parastā kārtībā no galvenās
intendanturas pārvaldes, norādot, ka tās
izprasa arestētiem. Turpretī civilresora
ieslodzīšanas vietās ievietotos karavīrus
apgādā daļas vai iestādes, kuru sarakstos
karavīri skaitās.

3. Noiūtot karavīru uz kara pārmā-
cības iestādēm, vai civilresora ieslodzī-
šanas vietām, karaspēka daļas vai iestāžu
amatpersonām noteikti jāpārliecinās vai
armatūras sarakstā minētās un šī panta
piezīmē uzrādītās mantas t.ešām atrodas
pie nosūtamā karavīra, rīkojoties šinī
ziņā saskaņā ar pastāvošiem noteiku-
miem. Liekās mantas atņemamas un
atstājamas daļas tekošām vajadzībām.
Par Hdzdotām mantām jāsastāda armatū-
ras saraksts 2 eksemplāros, kur ar skaitļiem
un burtiem jāieraksta visas līdzdotās
mantas, atzīmējot viņu izsniegšanas dienu
un nēsāšanas termiņu, par ko abos ar-
matūras sarakstos karavīrs parakstās,
atzīmējot ar burtiem saņemto priekš-
metu kopsk&itu

^
Armatūras sarakstu abi

eksemplāri nosūtami attiecīgām karavīru
ievietošanas iestādēm. Pēdējās, pēc
mantu pārbaudīšanas, armatūras saraksta
vienu eksemplāru apstiprina un nosūta
atpakaļ karaspēka daļai zināšanai.

Piezīme. Dodamas līdz sekošas
mantas: 1 mētelis ar zīmotnēm,
1 svārki ar zīmotnēm, 1 virsbikses,
1 cepure ar kokardi, 1 vidus josta,
1 p. cimdu, 1 kabatas lakats, 1 auti
vai zeķes, 1 p. kāju aptinamo pie
šņorzābakiem, 1 p. zābaku vai šņor-
zābaki ar šņorēm, 1 apaškrekls,
1 apakšbikses un 1 dvielis, — pie-
mērojoties š. g. kara ministra Na 11
pavēles 25. §.

4. Pec karavīra ierašanās kafa pār-
mācības iestādēs visas kafaspēka daļas
līdzdotās mantas pēc viņu salīdzināšanas
ar armatūras sarakstu karavīram noņe-
mamas un uzglabājamas noliktavā līdz
viņa atsvabināšanai.

5. Nosūtot no apcietinājuma atsvabi-
nāto karavīru atpakaļ uz savu daļu, viņam
dodamas līdz mantas ar kufām viņš
ieradies kafa pārmācības iestādēs, sa-

stādot parastā kārtā uz šīm mantām
armatūras sarakstu. Turpretīm, ja kara-
vīrs tieVizslegis no aktivā kafa dieiesta,
pie viņa atstājamas esošos noteikumos
paredzētās mantas, kuras izdodamas no
tam, ar kurām kafavīrs ieradies minētās
iestādes. Parejās_ mantas karavīram no-
ņemamas un nosūtamas attiecīgai kara-
spēka daļai, vai nododamas galvenās
intendanturas noliktavā, Rīgā

6. Civilresora ieslodzīšanas vietas, no-
sūtot karavīru atpakaļ uz savu daļu,
pārbauda, vai pie karavīra atrodošās
mantas saskan ar armatūras sarakstā uz-
rādītam un atzīmē par to minētā sarakstā.
Armatūras saraksts kopā ar kafavīra pā-
rējiem dokumentiem nosūtams attiecīgai
kafaspēka daļai. To no aktīvā dienesta
atvaļināmo kafāvīru armatūras nokārto-
šana, kufi atrodas civilresora ieslodzīša-
nas vietās, piekrīt pašām kafaspēka da-
ļām un iestādēm, kurās minētie kafavīri
skaitās.

7. Valsts mantu iztrūkuma noskaidro-

šana un vainīgā saukšana pie atbildības,
kad šie iztrūkumi radušies kāfavīram
atrodoties kafa pārmācības iestādēs, pie-
krīt minētām iestādēm; turpretī, ja tie
cēlušies ceļā pie kafavīra nosūtīšanas
no, vai uz šim iestādēm — attiecīgai
kafaspēka daļai.

Par valsts mantu iztrūkumiem, kas
cēlušies kafa vīriem atrodoties civilresora
'ieslodzīšanas vietās, pēdējās pēc iztrū-
kuma noskaidrošanas par topaziņo kafa-
spēka daļai, kufā kafavīrs sastāv die-
nestā, tālākai rīcībai.

Kafa ministra sekretāra vietas izpildītājs,
kapteinis Kaņ ep s.

Ar ministru kabineta pie-
krišanu apstiprinu.

1925. g. 19. maijā.
Satiksmes ministrs

J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 181
par pārgrozibām „pagaidu tarifā

un noteikumos" N2 27.
Lieku priekšā Bpagaidu tarifu un no-

teikumus" Ne 27 pasažieru un bagāžas
pārvadāšanai papildināt sekosi:

a) 15. § 2. punkta d nodalījumu
ievietot sekošā redakcijā: ^apliecības
derīguma laiks, kurš nedrīkst pārsniegt
3 .mēnešus";

b) 15. § 2. punkta pēdējā teikumā
siarp vārdiem «pie bieļešu pirkšanss un"
un „ir derīgas viena mēneša laikā",
ierakstīt: „ja derīguma laiks tanīs ne-
būtu uzrādīts —".

Rīkojums spēkā ar 1925. g. 1. jūniju.
Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš

Valdības iestāžu paziņojumi.
Skolotāju kursi 1925. g. vasarā.

1. Pilsoniskā audzināšanā,
sākums 29. jūnijā, 5 nedēļas, Rīgā, vada
K. Melnalksnis. Pieteikšanās tautskolu
direkcijā.

2. Fiziskā audzināšana, Rīgā,
darbosies II. un III. koncentri, sākums
25. jūnijā, beigas 20. augustā. V?da
V. Cekuls Pieteikšanās tautskolu direk-
cijā līdz 15. jūnijam.

3. Matemātikā, Rīgā, sākums
6. jūlijā, beigas 9. augustā, vada J. Iva-
novskis. Pie.eikšanās tautskolu direkcijā.

4. Rokdarbu k u r s i, Rīgā, Lāč-
plēša ielā Ns 55.

a) Sieviešu rokdarbu kursi
I. grupa pilntiesīgām skolotājam.
II. grupa personām, kam speciāla
sagatavošana rokdarbos, bet kufām
nav Latvijas skolotāju tiesības
Pieteicoties jāuzrāda dokumenti pai
vispārējo un speciālo izglītību. No
6. jūlija līdz 29. augustam. Pie-
teikšanās līdz 15. jūnijam.

b) Koku apstrādāšanas kursi:
I. grupa I. līdz IV. kl. programas
apmērā, no 7. līdz 31. jūlijam
(20 dalība.). Pieteikšanās līdz
1. jūlijam. II. grupa no 3. līdz
29. augustam, pieteikšanās līdz
1. augustam.

c) Galdniecība 5. līdz 6 kl.
programas apmērā (2 gr. 11 dal).

d) Papes darbos: I. cikls —
iesācējiem, II. cikls — papildu
kurss, no 29. jūnija līdz 25 jūlijam
un no 3. augusta līdz 29. augustam
(ā 2 grupās dal. ā 20). Pieteik-
šanās līdz 20. jūnijam.

e) G r ā m a t v e š a n ā pie papes
darbu grupām 25 stundas no
20. jūlija līdz 29. augustam.

'll^P
{) Pinumu darbi no 1. līdz 31. julijam

un no 3. augusta līdz 29. augustam
Visus rokdarbu kursus vadīs V. Miei
zitis. Izglītības ministrijas rokdarbu
darbnīcās, kur ari izdarāma nje.
teikšanās.

-5: Mājturības kursi Rīgā, pie
Latv. lauksaimniecības centralbiedrJbas
Baznīcas iela Na 4. No_ 5. jūlija Uuz
20. augustam. Pieteikšanās līdz 15. ,-u .
nijam tautskolu direkcijā. Vadītais
J. Gultītis. '

6. Pirmskolas audzināšana — Rjgg
Sākums 29._ jūnijā, 5 nedēļas (tikai
skolotājiem-am). Vadītāja M. Rfnke.
Pieteikšanās tautskolu direkcijā līdi
20. jūnijam.

7. Skolas higiēnā — vairākās vietās,
pieteikšanās pie vietējiem pamatskolu
inspektoriem.

8. Defektivo bērnu skolu
skolotāju kurs i. Sarīko defektivo
bērnu skolu skolotāju biedrība, Rjgj
Marijas ielā Na 40, vada K. Dēķens!
Sākums 10. augustā, 2 līdz 3 nedēļas.
Kursos uzņems ari tos, kas nākamībā
vēlas darboties defektivo bērnu skolās.
Pēc kursiem pārbaudījumi uz defektivo
bērnu skotu skolotāju tiesībām.

1925. g. 20. maijā. Na P 1956.
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš,
Tautskolu direktors

K. Melnalksnis.

iecelšanas.
R īiko j um s JMā 78.

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma 6. pantu
ieceļu par vietējo zemes vērtēšanas komisiju
priekšsēdētāju zemes vērtēšanas daļas virstaksatora
Kārli C ī r,u 1 i Rigas apriņķa Ķecu un Lēdurgas
pagastos, Cēsu apriņķa Gatartas, Veļķu, Vecpie-
balgas un Cirstu pagastos un Madonas apriņķa
Vestienas pagastā.

Rīgā, 1925. g. 19. maijā.
Zemkopības ministrs M. Gailīts.

Rezolūcija N° 74.
Ludzas apriņķa priekšnieka 1 iecirkņa palīgu

Antonu U p i n i e kir pārceļu par Daugavpils pre-
fektūras 11 iecirkņa priekšnieku, skaitot no š. g.
1 jūnija.

Rīgā, 1925. g. 18. maijā. N° 11705.
Iekšlietu ministrs Ed. Lairaiņš.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

*
RezoAuci j a N? 75.

Daugavpils prefektūras II iecirkņa priekšnieku
Alfrēdu M a u r e z a k u, dienesta labā, ieceļu par
Ltīdzas apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgu,
skaitot no š. g. 1. jūnija.

Rīgā, 1925. g. 18. maijā. JM» 11703.
Iekšlietu ministrs Ed. Laimiņš.

Administratīva departamenta direktors
Šlosbergs.

R ezoluci ja Nē 8/R.

Ludzas apriņķa VIII rajona robežpolicijas kontro-
liera vietas izpildītāju Arnoldu Artumu-Hart-
m a n i apstiprinu par robežpolicijas kontrolieri,
skaitot no š. g 1. jūnija.

Rīgā, 1925 g. 19. maija.
Administratīva departamenta direktors

Šlosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

J.Ķēmans.

Rezolūcija K» 1878.
1925. g. 20. maijā.

Atsvabinu uz paša lūgumu Latgales karinienio
skolas pārzinī Jēkabu Vēzi nopaziņa pienaMmu
izpildīšanas Latgales kurlmēmo skola

^
skaitot ™

š. g
^

15. ,maija, atstājot viņu uz priekšu tam ??>«

skola par skolotāju !*
Izglītības ministrs Arv. K a 1n W s.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiv ?
*

Pavēle J*:273,
1925. g. 7. maijā.

Reņģes muitas jaunākais eksperts Augusts l^_
m e 1 s uz paša lūguma pamata pārcelts tam v
amatā uz Indras muitu, skaitot no s. g. U."'
Alga pec XI. amatu kategorijas. 7inniums

Pamats: A. Zāmeļa š. g. 5. maija ziņojum
Ma 145 (dep-ta ienāk. K» 7930).

Pavēle J* 274.

1925. g. 7. maija.
Viktors Pētera d. Liepiņ š pieņemts Kif^

muitā par jaunāko kanclejas ierēdni uz

līguma pamata, skaitot no š. g. 1 maija ai s
pēc XVII. amatu kategorijas . -a -*ksas ,

Liepiņām izmaksājamas ariģimenespiema«ja tādas tam naktos. „ . m.iijft
Pamats: Rīgas muitas pr-ka s. g- <»,?

raksts N° 9425.
Pavēle N° 275.
1925. g. 7. maijā. _

Daugavpils muitas noliktavu pārziņa v *

Aloize Pētera d. S a i e n i e k s paaugst nats ļ
jaunāko ekspertu, skaitot no s. g. lo- m»)"-
pēc XI. amatu kategorijas.

Pavēle Hs 276.
1925. g. 7.maijā.

^Rīgas muitas vecāko ekspertu Jūliju An
^

R a t m i n d e r i, par kura ieskaitīšanui st« g.
binieku sarakstos trūkst vajadzīga raKsn» -

muma resp. pavēles, skaitīt muitas resora
par štata darbinieku no 1921. g- 1- J"dep-ta

Pamats: Tirdzn. rūpniec. m-jas ^f'.g^nis
muitas nodaļas 1921. g. 13. jūlija l«»

J* 5654/M.



Pavēle Ns 277
192_5. g. _7, maijā.

Rīgas muitas vecāko grāmatvedi (izaild. kanclejas
pārziņa p ienākumus) Kārli Eduarda Rūdolfa d.
ļuberj u, par kura pieņemšanu dienestā trūkst
vajadzīga rakstiskā lēmuma resp. pavēles, skaitīt
kā iesējušos in pieņemtu muitas resora dienestā
par štata darbinieku skaitot no 1,919. g. 28. jūlija.

pamats: K. Subeiga dienesta gaitas apraksts,
atzīmes dep-ta personallietu grāmatās un
K. Šuberga pašrocīgi izpildīta muitas darbi-
nieku anketē.

Pavēle Ni> 278.
1925. g. 8. maijā.

Daugavpils muitas jaunākam ekspertam Jāņam
Kronvaldam , kurš izveseļojies un stājies pie
savu dienesta pienākumu izpildīšanas, sākot no
I, g. 1. maija izmaksājama pilna alga.

Pamats: Daugavpils muitas š. g. 4 maija
raksts Ms 3265

Pavēle K» 279.
1925. g. 8. maijā.

Rīgas muitas dienestā uz brīva līguma pamata
sastāvošais Georgs Gusta d. B r e m p e 1 s, kurš
saskaņa ar civildien lik. 10. p. noteikumu uzlaikn
bij. pieņemts muitas dienestā speciāli muitas uz-
raudzībai pie firmas „Levitas _ un _B-dri' dzirnavās
tranzītam paredzēto kviešu pārstrādāšanas un kurai
pec darbu izbeigšanas minētais darbinieks vairs
nav vajadzīgs, sakot no š. g. 1. maija tiek pār-
skaitīts tieši Rīgas muitas dienesta par jaunākā
muitas uzrauga vietas pagaidu izpildītāju ar algu
pēc XIX. amatu kategorijas.

Brempeļam izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
ja tādas tam naktos.

Pamats: Rigas muitas š. g. 30. aprīļa raksts
Ns 9129.

Pavēle Nš 280.
1925. g. 8 maijā.

Grozot muitas departamenta š. g. 13. marta pa-
vēli N» 127, Rīgas muitas uz brīva līguma pamata
dienestā sastāvošam juriskonsultam Georgam
Fridrictia d. Lirām, saskaņā ar finansu ministra
š. g. 7. maija atzinumu, sākot no š. g. 1. maija
izmaksājamas ari ģimenes piemaksas , reizē ar to
uzdodot viņam izpildīt dienesta pienākumus Rīgas
muitā ne mazāk kā 36 shrdas nedēļā.

Pamats: Finansu ministra š. g. 7. maija
rezolu:ija uz muitas departamenta š. g. 6. maija
ziņojuma N° 7461.

Pavēle Nk 281.
1925. g. 8. maijā.

Rīgas muitas zemāk minefie_ darbinieki paaug-
stināti sekošas dienesta pakāpes : II. šķiras darb-
vediš-kāsieris Vilhelms Verners par I. šķiras
darbvedi ar algu pēc XI amatu kategorijas, jaunākā
kanclejas ierēdne Elza Cālīt par vecāko kanclejas
ierēdni ar algu pec XV. amatu kategorijas, virs-
uzraugs Antons Petkevičs par nodokļu ap-
rēķinātāja palīgu ar algu pēc XIII. amatu kate-
gorijas un jaunākais muitas * uzraugs Eduards
Sarkanbards par vecāko muitas uzraugu ar
algu pēc XVIII. amatu kategorijas.

Visi augšā uzskaitītie darbinieki paaugstināti,
skaitot no š. g i. maija.

Pamats: Rīgas muitas priekšnieka š. g.
28. apriļa raksts N° 8944.

Pavēle .M» 282.
1925g. 8. maijā.

Rīgas muitas vecākais muitas uzraugs Jānis
Josta d. T i n e 1 s paaugstināts par virsuzraugu,
skaitot rio š. g. 1. maija. Alga pēc XVI. amatu
kategorijas.

Pavēle N? 283.
1925. g. 11. maijā.

Daugavpils muitas vecākais kanclejas ierēdnis
Broņislavs Makarskis paaugstināts par
III. šķiras grāmatvedi, skaitot no š. g. 16. maija.
Alga pēc XIII. amatu kategorijas.

Pamats: Daugavpils muitas priekšnieka š. g.
7. maija raksts Ns 3/konf.

Pavēle M 284.
1925. g. 11. maijā.

Daugavpils muitas jaunākais muitas uzraugs
Francis Sucharevskis paaugstināts par virs-
uzraugu, skaitot no š. g. 16. maija. Alga pec
XVI. amatu kategorijas.
Pamats: Daugavpils muitas priekšnieka
. š. g. 7. maija raksts N° 2/konf.

Pavēlei 285.
1925. g. 11. maija.

Daugavpils muitas jaunākais muitas _ uzraugs
Pēters S p r u ģ i s paaugstināts par vecāko muitas
uzraugu, skaitot no š. g. 1:. maija. Alga pec
XVIII. amatu kategorijas.

Pamats: Daugavpils muitas priekšnieka š.g.
7. maija raksts Ns 3/konf.

Pavēle Ms 286.
1925. g. 13. maija.

Rīgas muitas jaunāko muitas uzraugu Jāni
pn a s u, kā slimojošu ilgāk par sešiem mē-
nešiem; saskaņā ar civildien lik. 27. p. noteikumu,
skaitot no š. g 8, maija uzskatīt ka no dienesta
izstājušos un dzēst no Rīgas muitas darbinieku
?^rakstiem.

Pamats: Rīgas muitas š. g. 9. maija raksts
Ns 9757.

Pavēle Na 287.
1925. g. 14. maija.

Rīgas muitas nodokļu aprēķinātāja palīgs Pauls
Alberts uz paša lūguma pamata atlaists no
piesta, skaitot no š. g. 26. maija, ar kādu da-
tumu to ari dzēst no Rīgas muitas darbinieku
«rakstiem.

Pamats: Rīgas muitas š g. 12. maija raksts
Nš 9944 un P. Alberta š. g. 9. maija lūgums
(Rīgas muitas ienāk. Ns S 9865).

Pavēle Ns 288.
1925. g. 15. maija.

i Izlabojot ieviesušos kļūdu muitas departamenta
s g- 26 marta pavēlē JSTs 162 attiecība uz Rīgas
"""as II. šķiras darbveža Jāņa Andreja d. Ja-

£°b sona iestāšanos dienesta, augšminēto Ja-
Jobsona skaitīt kā iestājušos un p ieņemtu par
s'ata darbinieku Rīgas muitas dienestā nevis no
'«0. g. i. apriļa, bet no 1919. g. 22. augusta.

?Pamats: Rigas muitas š. g. 14. maija raksts
Ns 10068, J. Jakobsona š. g. 13. maija ziņo-

iums (Rīgas muitas ienāk. Ms 3251) un Rīgas
muitas 1919. g. algu sarakstu noraksti.

Pavēle J* 289.
1925 g. 15. maijā.

%as muitas uz brīva līguma pamata dienesta
sas«voŠais jaunākā muitas uzrauga vietas pfgaidu

izpildītājs Arvids Klāvsons uz paša lūguma
pamata atlaists no dienesta skaitot no š. g.
15. maija, ar kādu datumu to ari dzēst no Rīgas
muitas darbinieku sarakstiem.

Pamats. Rīgas muitas š g. 14. maija raksts
N° 10169 un Klāvsona š. g. 13. maija lūgums
(Rīgas muitas ienāk. X? 30263).

P a v ē 1e Jv& 290
1925. g; 15. maijā.

Ģederts Jāņa d. Uchmans pieņemts Rigas
muita par noliktavu pārziņa palīgu uz brīva līguma
pamata, skaitot no š. g. 16 maija ar algu pēc
XIII amatu kategorijas.

Uchmaņam izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
ja tādas tam nāktos.

Pavēle M» 291.
1925. g. 15. maijā.

Jānis Kārļa d. Škenders pieņemts Rīgas
muita par III šķiras darbvedi uz brīva līguma pa-
mata, skaitot no š. g. 16. maija ar algu pēc
XIII amatu kategorijas.

Škenderam izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
ja ttdas tam nāktos.

Pavēle-JVs 292.
1925. g. 15. maijā.

Jānis Jura d. Smekše pieņemts Rīgas muitā
par jaunāka muitas uzrauga vietas pagaidu izpil-
dītāju uz brīva līguma pamata, skaitot no š. g.
16. maija ar aļģu pēc XIX amatu kategorijas.

Smekšem izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
ja tādas tam nāktos.

P a v ē 1 e JSTs 293.

1925. g. 15. maijā.
Rīgas muitas uz briva līguma pamata dienestā

sastāvošie jaunākie muitas uzraugu vietas pagaidu
izpildītāji Harrijs Bund uls un Arvids Šne_ i-
d e r s paaugstināti par vecākiem kanclejas ierēd-
ņiem, skaitot no š. g. 16 maija atstājot viņus ari
turpmāk uz brīva līguma pamata.

Alga pec XV amatu kategorijas.
Pamats. Rīgas muitas priekšnieka š. g.

14. maija raksts JMs 1C067.
Pavēlei 294.
1925. g. 15. maijā.

R'gas muitas vecākie_ muitas uzraugi Kārlis
Ozoliņš un Ādams Āboltiņš paaugstināti
par virsuzraugiem, skaitot no š. g. 16. maija.

Alga pēc XVI amatu kategorijas.
Pamats. Rīgas muitas priekšnieka š. g.

14. februāra raksts Ns 3575.
Pavēle .Ns 295.
1925. g. 15. maijā.

Rīgas muitas jaunākie muitas uzraugi _ Jānis
Birkhans un Jānis Švarcs paaugstināti par
vecākiem muitas uzraugiem, skaitot no š. g.
16.maija AlgapēcXVIIIamatukategorijas.

Pamats. Rīgas muitas priekšnieka š. g.
14. februāra raksts Ns 3575.

Muitas departamenta direktora vietā L. V a g u 1i s.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. V i 1s o n s.

Personallietu pārzinis A. Liepiņš

Meklējamo personu saraksts
Nr. 208.

(2. turpinājums.)

13356. Karpovs, Sava Jefima d.,
dzim. 1896. g, pied. p'e Stopiņu pag.,
agrāk dzīv, R'gā, Ludzas ielā Na 14,
dz. 14. — Rīgas pol. 6 iec. priekšn.
1925. g. 20. marta raksts Na 7162
(17-IV-25), apvainots par karavīru reģi-
strācijas noteikumu neievērošanu. —
Paziņot dzīves vietu.

13357. Krievinš, Kārlis Augusta d.,
24. g. vecs, pied. pie Ceraukstes pag.,
pēdējā dzīves vieta Ventspilī, Pils ielā
Na 27. — Bauskas apriņķa priekšnieka
1925. g. 11. marta raksts Na 281/1
(18-IV-25), sod. administratīvā kārta ar
Ls 20 vai 7 dienām aresta par parādīs,
publiskā vietā piedzērušā stāvokli. —
Izpildīt lēmumu un paziņot.

13358. Krūmiņš, Alberts Staņislava d ,
23 g vecs, pied. pie Vecsaules pag. —
Bauskas apriņķa priekšnieka 1925. g.
23. marta raksts Na 343/1 (18 IV-25), sod.
administratīva kārta par parādīšanos
publiskā vietā piedzērušā stāvoklī. —
Izpildīt lēmumu un paziņot.

13359. Krapok, Anastasija Meikula m.,
pied. pie Ludzas apr., Baltinovas pag.,
pēdējā dzīves vieta Baltinovas miestā
(tuvāku ziņu nav). — Ludzas apriņķa
priekšnieka lēmums 1924. g. 11. augustā
Na 22581/ 660 (24 24-IX), sod. admini-
stratīvā kārtā par pašdarināta alus izga-
tavošanu tfn tirgošanos ar 30 latiem vai
3 nedēļām cietuma. — Izpildīt lēmumu
un paziņot meklētājam.

13360 Kalniņš, Hermans - Voldemārs
Pētera d., 27 g. v, Latvijas pav, agrāk
dzīv. Rīgā. Tilta ielā Na 6/8, dz. 9. —
Rīgas prefektūras 3. nodajas 1925. gada
27 marta raksts Nb 2486/25 (22-IV-25),
sod. no prefekta ar Ls 20,— jeb 7 die-
nām aresta. — Paziņot prefektūras 3.
nodaļai.

13361. Koreņevs, Ivans Tichona d.,
dzim. 1901. g., pied. pie Tolkovās pag,
Ludzas apriņķa. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 1. iec. miertiesneša
1925. gada 23. marta raksts Na 593
(22-IV-25), apv. uz sod. lik. 181. p. 2. d
1. pk. p. — Paziņot dzīves vietu.

13362. Klempners, Hirsš _ Aizika d.,
26 g. v., Latvijas pilsonis, pedeja dzīves
vieta L'epājā, Alejas ielā Na 23. — Lie-

pājas prefekta 1925. g. 30. marta raksts
Na 1330/11 (22 IV-25), dēļ lēmuma Na 55 II
no 1925. g. 12. janvāra par piedzeršanos,
izpildīšanas. — Paziņot dzīves vietu.

13363. Kožemjak», Jegors Filtmona
d, 18 g vecs, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīv. Rīgā, lielā Lubānes ielā
N» 23, dz. 10. — Rīgas pref. 3. nod.
1925 g. 21. marta raksts Na 13574/24
(24-IV-25), sod. no pref. ar Ls 10. —
Paziņot pref. 3. nod.

13364. Kviesis, Brencis Pētera d.,
36 g vecs, pied. pie Burtnieku pag.,
agrāk dzīv. turpat, „ Vilku" mājās. —
Valmieras apr. priekšn. 1925. g. 30. marta
raksts Na 8024 (24-IV-25), ar lēmumu
Na 8168 no 1925. g. 5. febr., sod

^
par

parādīšanos atklāta vietā piedzērušā
stāvoklī ar Ls 30 vai 10 dien. aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

13365. Kranats, Rūdolfs Kārļa d.,
dzim. 1894. g. 23. aug., Latvijas pav.,
agrāk dzīv. Rīgā, Tērbatas ielā Na 18,
dz. 2. — Rīgas pref. 3. nod. 1925. g.
26. marta raksts Na 2872 (181-24-X),
saskaņā ar 34 un 35, sod. lik. p. aizliegts
dzīvot Rīgā un Liepājā un kurš nav
ieradies savā izvēlētā dzīves vietā Valkas
apriņķī. — Paziņot pref. 3. nod.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Latvija un citas valstis.
II. latvju un lietuvju kongress

Kauna.
(Ai ci n ā j ums.)

Visiem vēl atmiņā pērnais I. latvju un
lietuvju kongress, kas sanāca Rīgā jūlija
mēneša beigās. Šogad sasauc kongresu
Lietava savā pagaidu galvas pilsētā
Kaunā. Kongress sāksies 21. jūnijā un
ilgs 3 dienas.

Galvenais kongresa nolūks
tuvināt latvjus un lietuvju».

No abām pusēm būs referāti, kas ie-
pazīstinās, galvenā kārtā, ar politisko
dzīvi beidzamajos 7 gados.

No lietuvju puses iepazīstinās prof.
Voldemārs ar Lietavas politisko patstā-
vības vēsturi, no latvju puses atkal refe-
rēs inženiers Spr. Paegle par Latvijas
tapšanu un tās nākotnes nostiprināšanu.

Tālāk būs referāti par inteliģences
pieaugumu Lietavā un Latvijā, sakarā
ar patstāvīgas politiskas pārvaldes ideju.

Būs priekšlasījumi par intelektuālo at-
tīstību un darbību zinātnē, mākslā (par
teātri un muziķu), par Lietavas un Latvi-
jas ekonomisko stāvokli (agrārā reforma,
tirdzniecība, rūpniecība, kooperācija).

Tad daudz speciāli jautājumi, kā: par
latgaļu rakstu iespiešanas vēsturi, par
tautisko skolu abās valstīs, par atturību,
par profesora Būgas lietuvju valodas
vārdnīcu, par Viļņas jautājumu u. t. t.

Aizkustinās un ierosinās daudz jautā-
jumu, kas varētu ciešāk tuvināt un
saistīt abas radinieces, Latviju un
Lietavu.

Pēc kongresa slēgšanas kongresa da-
lībnieki piedalīsies Lietavas zemkopības
un rūpniecības izstādes atklāšanā.

Kam būs mazāk laika, tie varēs pēc
izstādes atklāšanas atgriezties atpakaļ
mājās pa dzelzsceļu.

Tiem, kas varēs ziedot vēl 3 dienas
ekskursijai, sarīkos atpakaļbraucienu ar
kuģi pa Nemanu ar piestāšanos vēstu-
riski un mitoloģiski ievērojamās vietās:
Veļonā, Jurbarkā, Rambina kalnā, varbūt
Tilzītē, Nidā (pie Kuržiem) vai Jor-
krautē, un beidzot Klaipēdā, no kurienes
atgriezīsies mājās pa dzelzsceļu caur
Priekuļi.

Piedalīšanās maksa (t. i. par dzezs-
ceļu un citiem satiksmes līdzekļiem) ir
divējāda: kas piedalās Nemanas un Klai-
pēdas braucienā, tiem jāmaksā 40 lat.;
kamēr citiem tikai 25 lat.

Pieteikšanos pieņem Latvju-Lietuvju
vienības birojā, Tērbatas ielā Ne 33/35,
dz. 3, no 5 līdz 6.

Māksla.
Latvju dramatiskie kursi Z*ltmata

vadībā sarīko sestdien, 23 maijā III. kursa
audzēkņu cēlienu vakaru. Šais
cēlienos, pavisam četros (Dižūdru Mālē,
Miķelis Kramers, Atzīšanās, Vasaras at-
pūtā) — pēdējā kursa audzēkņi, kuri
šogad abzolvē kursus, izvēlējušies katrs
pa lomai, kas piemērota viņu īpatnībai.

Te jaunie skatuves darbinieki pierādīs
savu arodniecisko gatavību un māksli-
nieciskās spējas. Pārējie audzēkņi uz-
stāsies kā partneri. Interesentiem ieeja
brīva. Programas dabūjamas J. Rozes
grāmatu veikalā.

Nacionālais teatrs. Piektdien, 22. maijā,
Lilijas štengel viesu izrādē komē-
dija »Miss Hobs", kūja pirmizrādē
sagādāja lielu jautribu publikā. Sestdien,
23. maijā, R. Blaumaņa komēdija
„Skroderdienas S ii mačos" ar
dziesmām un dejām. — Sagatavošanā
itāļu rakstnieka Luidži Pirandello drāma
BSeši cilvēki meklē autoru",
kura ieguvusi pasaules slavu.

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1925.g. 8. līdz 15. maijam
Rīgas pilsētas statistiska valde pēc ārsta
paziņojumiem:

Slimības nosaukums.
n a 6
iēsā
s^-g

Typhus abdom .... Vēdera Uls . . 4
Tvphtts exanth Izsitama His . —
Febiis recurrens . . . Atgajes drudzi» —
Febris interni - . . . . Purva drudzis . —
Vanola et variolols . . Bakas .... —
MorbiUi .......Masalas ... 34
Scarlatina Šarlaks ... 38
Tussis convalsiva . . , Garais klepos . 7
Dipbtheiitis ..... Difterits ... 5
IntlueiicacamPneamonia Influenca ... —
Cholera asiatica .... Āzijas koliem . —
Dvsenteria Asins sērga . . 5
Paiotitis epidemica . . Ģimiasatūknms

(MurflS). . 6
Erjrsipelas Roze .... 1
Lepra Spitālība ... —
Paratyphas —
Volvo-Vaginitis gonorrhoica ..... —
Menfngitis cerebrospinaiis epidemica . . —
Trachoma
Anthrai . . . I —
Lvssa I —

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Tallinā, 21. maijā. Somijas
valsts prezidents Relanders
ieradies aroficialu viziti
Tallinā. Pilsēta flagota Somijas un
Igaunijas nacionāliem karogiem. Tallinas
iedzīvotāji apsveica augsto viesi ar lie-
lāko sirsnību. Sestdien prezidents Re-
landers apmeklēs Tērbatas universitāti.

KURSI.
Rīgas birža, 1925. gada 22. maijā.

De vizēs:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 25,30
100 Francijas franku . . . 26,45 — 27,00
100 Beļģijas franku .... 25,70 — 26,25
100 Šveices franku .... 99,80 — 100,80
100 Itālijas liru 20,95 — 21,25
100 Zviedrijas kronu . . . 138,00 - 139,40
100 Norvēģijas kronu . . . 86,20 — 87,95
100 Dānijas kronu .... 96,80 — 98,80
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,35 — 209,45
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,20
100 Somijas marku .... 13,00 .— 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 ?— 26,85

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

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

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

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

Redaktors: M. Ārons

Šim numuram 6 lapas puses.

Ar šo tiek uzaicināti
maksāt nespējīga parādnieka
Alekseja Četkina kreditori uz

pilnu kreditoru sapil
kura notiks š. g. 4. jūnija, pulksten
6 vakara, Rīgā, Kr. Barona ielā J6 4, dz. 4.

Dienas kārtība:
L Zvērināta kuratora pārskats.
2 Visuma aprēķina sastādīšana.
3. Konkursa valdes vēlēšana.
4. Zvērināta kuratora atalgojums.
5 Dažādi jautājumi.

Zvērināts kurators
4362 zvēr. advok. G.L. Rubinšteins.



Tiesu sludinājumi.
hsgas apgabaltiesa 1. iecirng»

tiesas izpildītājs
?azioo , ka 2. jūnijā 1925. g., tmlksten

10 diena, Rīgā, Melngalvju iela Ns 4,
pāidos sab. .Jākob Bēk* kustamu
manto, sastāvošu no rakstamgaldiejn,
naudas skapjiem, krēsliem, elektriskam
galda lampām un t. t. un novērtētu par
Ls 6872.

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

Rīgā, 13. maija 1925. g.
4335 Tiesu Izpild. Vildaus.

Rigas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 29. maijā 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīga, Daugavpils ielā Nt 22,
> ā r _d o s Jāņa Kozlova kustamo mantu,
sastāvoša no ķēves un ormaņa ratiem
un novērtētu par Ls 850.

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

Rīgā, 20. maijā 1925. g.

4337 Tiesu izpild. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 4. jūnijā 1925. g., pulksten
10 diena, Rīgā, Marijas ielā Ns 22,
pārdos Rafaela Pizova kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas,
mēbelēm un t. t. un novērtētu par
Ls 1180.

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

Rīgā, 20. maijā 1925. g.
4336 Tiesu izpild. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. jūnijā 1925. g., pulksten
10 dienāRīgā, Rēveles ielā Ns 32,
dz. 1, pārdos Annas Staģls kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras,
veikala iekārtas un šujmašīnām un no-
vērtētu par Ls 640.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 20. maijā 1925. g.
4338 Tiesu izpild Orinfelds.

Pārlabo»
Rīgas apgabaltiesas tiesas izpildītāja

V. Požariska sludinājuma, ievietota š. g.
11. maijā, .Valdības Vēstneša" Ns 103.
par Teodora Ruvalda nekustamas mantas
pārdošanu, ievies sies kļūda: ir iespiests,
ka lins pardo's Būvalda īpašums, kas
nav pareizi, vajaga stāvēt un jālasa
,Ruvalda" . 4207

Rīgas apgabaltiesas 4 iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Na 1, >B*tno, Ka 4. jūnijā
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīga, Juliusa
ielā Ns 2, fabrika, otrreizējā izsolē
pārdos akciju sab. .Jēkabs Beks"
kustamo mantu sastāvošu no 2 zirgiem
un 2 vāģiem .raspuskam" un novērtētu
par Ls1500.

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

4342 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paciņu, Ka 30. maijā
1925. g., pulKsten 10 rītā, Rīgā,
Vaļņu iela Ns 22, veikala, pārdos
Ludviga Karnevāla kustamo mantu,
sastāvošu no tapetēm un novērtētu par
Ls 500.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas
4341 Tiesu izpild. V. Požariskis

Rigas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka 2. jūnijā
1925. g., pumsten 10 rīta, Rīgā,
Aspazijas bulv. Ns 4, pārdos sa-
biedrības .Oliksman' kustamo mantu,
sastāvoša no metāla kontrolkases un

.Undervud* firmas rakstāmmašīnas un
novērtētu par Ls 650.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
4343 Tiesu iznild. V. Požariskis.

ijrdoi Annas Bauliņ kustama manta
«stāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 320.

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

Rīgā, 19. maijā 1925. g.

4348 TVgn Iznild ' Zirfrrla

ilgu iNililtluu 7. Ik. tinu Izpili
paziņo, ka 29. maija 1925. g.,_ pulkst.
10 dienā, Rīgā, m. Kalēju iela Mš 4,
pārdos Emija Ulmaņa kustamo
mantu, sastāvošu no amerikāņu rakstām-
galda un novērtētu par Ls 560.—

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

Rīgā, 18. maijā 1925. g.
4251 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

iii» anaiuitiitt. 7. m. tini izpildītais
paziņo, ka 29. _ maijā 1925. g„ pulksten
11 dienā, Rīga, Svēta gara konventa,
eksprešu noliktavā, pārdos Izaka
Kihovska kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, rakstāmmašīnas un mēteļiem
un novērtētu par Ls 1079 50.

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

Rīgā, 18. maijā 1925. g.
4252 Tiesu izpild. J.Kazubierns.

Dzelzsceļu II. ce u iecirkņa nTip u,
nieks izdos 3. jūnijā 1925. g., %$&
10 rītā, Krūzesmuižas staci i

Sen

kantorī, rakstiskā un mutiskā ' j,!*?
ar pecizsoli 5. jūnijā 1921 Ie
pulksten 10, sekošo darbu izDilal"

1) noplūdušoierakumulzlabfcgrāvja rakšana II. iecirk ņa robi- *
Drošības nauda Ļs 300. 2> Kaln !£ierīkošana 95. kil Ieriķu-VecgmlnV)a

lin. Drošības nauda Ls 50 3, jl es
pumpetavas akas pārbūve Dzērh,
stacija. Drošības nauda Ls50T„v"lnoteikumi iecirk ņa kantorī, Krūzes^'katru darbdienu no pulksten 10—15 *

Dzelzsce|u II. ceļu iec. priekšn
izsludina uz 3. jūniju 1925. g., nuiht/10 rītā, Ropažu stacijā , la&C*"
mutisku izsoli ar pecizsoli tu-Da ?5. jūnijā 1925. g., pulkst.n 10. k^
pārdos vairāksolīšanā

noplēšanai veco koka tiltu Da>Daugavas Gacjas kanālu pie Rop^stacijas.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā 10%no p edāvātās sumas. Tuvāki noteikumi

iecirkņa kantori, Krūzesmuižas stacijā
katru darbdienu no puļķ^t. 10—15 4420

Mūru pagasta tiesa,
Valmieras rpr., dara zināmu ka 29. maijā
š. g.. pulkstenll diena, Mūru pagarā
Vecpavaru māji, tiesa

pārdos vairāksolīšana
miruša Mārča Pavāra mantinieku
masai piederOiu inventāru, sastāvošu no.
zirgiem, govim, altam, cūkām un 1.1.

Pārdod 1 mais inventārs apskatāms uz
vietas ūtrupes diena.

Priekšsēdētājs R. Sukurs,
4355 3 Daibvcdis Klanīs.

ļ Dažādi sludinājumi.
Maksāt nespējīgo parādnieku, Valtera

Vītola, Krišjaņa Krogzema im
Voldemāra Ķurena, tirg. zēn fiimas
Ķīmiskas un rūoniecībaj S10.

,SATIRNS'
lieta, zvērināts kurators, zvērināts adv.
N. D mi t r i j e v s paziņo, ka

kreditoru pilno sapulce
noriks 2« . maijā 1925. g., pulksten
6 vakarā, Ma ijas ielā Ns 15, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) Pārskata apstiorinašana.
2) Konkursa valdes vēlēšanas.

3) Tekoši jautājumi 4363

Ugu 110iii.1t.uu 4. iti. tuus npiiiit.
kura kancleja atrodas Rīga, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo, ka 3. jūnijā
1925. g., pulksten 10 rīta, Rīga, Krišjaņa

Barona ielā Ns 4, pa rdos _ Helmāra
Rudzīša kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, elektrisk. lampas un Rīgas
adrešu grāmatām un novērtēta par
Ls 337.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
4344 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tieeu
izpildītājs

paziņo, ka 29. maijā 1925. g., pulksten

10 dienā, Rīga, Dzirnavu ielā Na 70,
dz. 19, Andreja L-iša prasības lieta,

Jelgavas apgabaltiesas tie d izņl
saskaņa ar Jelgavas apgabaltiesas uz-
devumu,^, jūni jā 1925. g., no pulksten
10 rīta, Īles pagasta, .Janaišu" mājās

pārdos \Mmrn
mir.Jaņa Kāna atstato kustamo mantu,
sastāvošu no zirgiem, govīm, citiem
lopiem, putniem,lauksaimniecības lie'ām,
i-aablietam, amailietām, labības un citas
mantas, novērtētas par 85053 rbļ.

4354 Tiesu izpildītājs J. Vīksna.

Citu iestāžu sludinājumi.
Apriņķa ce|u inženiers

Jelgavā, izdos savā kancleja Upes ielā
Nš 9 — 3. jūnijā 1925. g., culksten 11
diena, mutiska un rakstiskā izsolē

mazākprasītājam
Tukuma-Auces jaunā gruntsceļa labo-
šanas darbus. Drošības nauda Ls 200 —

Tuvākas ziņas kanci, darbd. no pulkst
9—15. 3 4278

Rigas apgabaltiesas 8. iecirkg»
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4. jūnijā 1925. g., pulksten
10 diena, Rīgš, Bruņinieku ielā N» 73,
dz. 1, pārdos Nikolaja Rozentāla
kustamo mantu, sastāvošu no dažādām
mēbelēm, viena naudas sk»pja un telefon-
aparāta un novērtētu par Ls 660.—

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

Rīgā, 19. maijā 1925. g.

4352 Tiesu izpild J. O r i n i 0 s.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kl ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pās
dolfirsiss 'dienā uz vietas.

Rīgā, 19 maijā 1925. g.

4349 Tiesas izpild. J. O r i n i 0 s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

pasi jo, ka 27. maijā 1925. g, pulksten
11 diena, Rīgā, Bruņinieku ielā NS 73,
dz. 1, pārdos Nikolaja Rozentāla
kustamo mantu, sastāvošu no dzīvokļu
iekārtas un novērtētu parLs 22i,0.—

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

Rīgā, 19. maijā 1925. g.
4350 Tiesu Izpild J. Grinios.

3igas apgabalt. 8. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 4. jūnijā 1925. g., salks en
9 dienā, Rīga, Marijas ielā Ns 117, dz.17
pārdos Berka Robuchlna kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
un drēbēm un novērtētu par Ls 1100.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
Iešanas diena uz vietas.

Rīgā, 19. maijā 1925. g.
4351 Tiesu izpild. J. O r i n i 0 s.

?<tyas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. maijā 1925. g., pulksten
10 ritā, Rīgā, Tirgoņa ielā Ns 16, dz. 2,
pārdos Eižena Koopmaņa kustamo
mantu, sastāvošu no sudraba portsigara,
rakstāmmašīnas un ozolkoka finiera skapja
un novērtētu par Ls 360 —

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

Rīgā, 18. maijā 1925. g.
4250 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

R gas apgabaltiesa? 8. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 27. niaijā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīijā, Bruņinieku ielā Ns 73,
dz. 1, pārdos Nikolaja Rozentāla
kustamo mantu, sastāvošu no 100 gros.
pulksteņu atsperēm un novērtētu par
Ls 2000 —

Valmieras apr. priekšn.
1. iec. palīgs

paziņo, kā 28 maija š. g, pulkst. _4 pec
pusdienas, Jvņa kancleja Valmierā, Be-
ates ielā Nš 2,

iFrflos ridMU
Kārlim P ā v u 1 i ņ a m piederošu mantu,
sastāvošu no 282 dažādam viņa un li-
ķiera pudelēm, novērtētus kopa pai
Ls 458,5 > dēļ reibinošu dzērienu pārdo-
tavu papildu maksu pie patentēs maksas
iekasēšanas par labu Valmieras pilsētas
valdei, saskaņā ar viņts 4. majr š. g.,
raksta Ns 831.

Pardoda mās mantas apskatāmas ūtrupes
dienā uz vietas.

Valmierā, 19. maijā 1925. g. Ns 4316

4374 Priekšn. pal. (paraksts).

MMtM ..Cements"
sasauc uz 17. jūniju 1925. g, pulksten
5 pec pusdienas, Rīga, 1. Ķēniņu iela 28,

ārklrt. pili ii
ar sekošu dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1924. g.
3) Valdes priekšlikumi,
4359

Valde__
Latviešu grāmattirgotāju un

izdevēju biedrības
kārtēja pilna sapulce

U. jūnijā 1925. g., pulksten 7, Vaļņ»
ielā Ns 20.

Dienas kartība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats un revizijas komisijas

ziņojums.
3) Budžets 1925. gadam.
4) Kartības rulls _
5) Sekcijas dibināšana.
6) Rakstnieku honorāri
7i Pornogrāfijas apkarošana.
8) Ziņojumi un priekšlikumi.
9) Vēlēšanas. ., ..
4358^ Vald ^-
RūDniecbHs un tirdzniecī b as

akcjuiabhdrības,.Au8ma valde
uzaicina akconarus uz

kura notiks 12. jūnijā 12|-,1r
pulksten 6 vakarā, Rīgā, Kaļķu iela*',

dz. 9, valdes telpas.
Dienas kārtība:

1. Darbības pārskats par 1924. gadu urs

revizijas komisijas ziņojums.
2. Gada pārskata apstiprināšana.
3. Budžets 1925. gadam.
4. Velēšanas.
5. Tekošie jautājumi. Valde
4357 V a^£i-

A./s. .K. J. Spde"
f

ludina Pjf
nederigu, kā nozaudē u. »P"«^ino R'gas muitas valdes 29. ^\ m
1924. g. zem Ns 29371, par izvesta

^uz ārzemēm ar tvaikoņiem. ?-ka-
.M inos", .Phoebus" un .Dago

^stēm sērkociņu. ??——

Nacionālais * "*!]?>
Piektdien, 22. mai ji?, pukst. / /»

Lilijas Stendei vief>rade

„jmss nobs .
Sestdien, 23 maija, pulksten / /

435b -SOtnaco»

Pasta un telegrāfa virsvaldes Galvenā darbnīca

izsludina rakst. konkurenci:
8, jūnijā š. g., uz:

1) Brezenta audeklu, vienkāršu un impregnētu ... 155 tek. mtr.
2) Kokvilnas acdeklu 230
3) Vītu kaņepāju valgu ........... 400 '

,
"
,

4) Vītu kaņepāju auklu ..' ..' .' .' 400 kg
5) Pucvilnu ? ....', 150
6) Kartona kastītēm 500 g

'ab.
7) Melno platādu ......35 kg

12. jūnijā š. g, uz:
1) Dažādu dzelzi 4500 kg
2) Atslēgu skrūvēm ar uzgriežņiem . . .' . .

'
.
'

. ' 2100 gab.
3) Uzgriežņiem 2200 ,
4) Dzelzs _ niķelētiem riņķiem ar vītni ......16TO .
5) Kniedēm 30000 ,
6) Drošības jostu apkalumiem 250 kompl.

15. jūnijā š. g., uz:
1) Anodu baterijām 60 volt 1000 gab.
2) Akumulatoru baterijām 100 »
3) Leklanše slapjiem elementiem, papildu maisiņiem

un elektrolītu 100O
? 4) Galvas telefona spolītēm ..........12000 ',
5) Radio minivat lampiņām 1000 ,

17. jūnija 1925. g. uz 2
1) Izolācijas materiāliem 450 kg.
2) Izolācijas caurulēm no izolācijas materiāla, daž. ' .

garuma 79500 gab.
3) Gumijas caurulēm '. . 5000 tek. mtr.
4) Ebonita 60 kg.
5) Svina balto krasu 100 ,
6) Vaski. 50 ,
7) Šellaku 15 .
8) Pet.oleju 1 mucu.
9) Slāpekļa skābi. 850 kg.
Techniskie un konkurences noteikumi, kā ari paraugi apskatāmi darbnīcas

kancleja, Slokas iela Ns 2, darba dienās no pulksten 10—13 dienā. 4422

Pssta un telegrāfa ulnvalds
izsludina

rakstiskas izsoles
bez pēci&rglent.

10. jūnijā š. g., pulkst. 10 no rīta, uz 5,000 sausiem elementiem, 50,000 izo-
latoriem, 2,400 mtr. kaņepāju bloku, striķi, 4 celšanas skrūv m (domkratiem),
30,000 mtr. zvanu stiepules, 10,000 gab. stutii naglu, 1,000 kg v?ra vitriola

16. jūnijā š g., pulksten 10 no rīta, uz 50,000 mtr. impregnēta, dažāda
tilpuma, telefona kabeļa, 3,0( 0 mtr. svinota kabeļa r.o 30J līdz 1000x2 dzīslu,
6,(00 mtr. apakšzemes bruņota kabeļa, 5,000 mtr. gaisa kabeļa, 7,000 mtr. dzelzs
trossa, 12,000 gab. Ardļa čaulīšu, 1,200 kg svina sKarda, 800 mtr. kabeļa masas,
150 mtr telegrāfa apakšzemes ui 250 mtr. apakšūdens kabeļa, 3 kabeļa skapjiem.

30. jūnijā š. g., pulksten 10 no rīta, uz apakšzemes kabeļiem Liepājas te-
lefona tīkla iebūvei: 390 mtr. — 500x2 dzīslu; 135 mtr. 450x2 dzhlu; _ 150 mtr.
400x2 dzīslu; 195 mtr 350x2 dzīslu un t. t., līdz ar attiecīgam uzmavām. Pie-
dāvājumi iesniedzami divos variantos: 1) vienkārša materiāla piegādāšana un
2) kabeļu piegādāšana ar viņu ieguldīšanu. 2 4279

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu iegādāšanas nodaļā no pulksten 11— 13.

Kara DiiDUiilii bņ Unkulu iii* Daugavpili pin
Daugavpils cietoksnī, Embotes ieta Ne 26, izdos mutiska un rakstiska izsole

28. maijā 1925. g„ pulksten 12 dienā

—ifc-jT-5Lijjr jļļ ift5 88.min 881,88 kub. asis dedzināmās malkas
llIaZflKSOIlISJISIII pārvešanu uz grupas noliktavām

Daugavpili.
Mrlka atrodas: Punduru stac. 267,05 kub. asis, Stirnenes stac. 422,50 kub.

asis un uz posma Grīva - Eglaine 19. klm. 192,33 kub. asis.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes, ar uzrakstu: ,Uz malkas pārveša-

nas darbu izsoli 28. maijā 1925. g.", ka ari lūgumi, pielaišanai mutiska solīšana,
apmaksāti ar attiecīgu zīmognod, iesniedzami grupai izsoles d'enā līdz pulkst. 12

Pie piedalīšanās izso ē, jāiemaksā Ls 70u.— drošības nauda.
Ar malkas pārveš nas darbu noteikumiem var iepazīties grupas kancleja

darba dienās no pulksten 9 līdz 15. Izsole būs galīga. 1 4154

Ztntopilai Martainfi
izsludina, ka rakstiska sacensība,

iznomās Slokas kūdras
purvu kūdras ražošanai.

Slēgtās aploksnes jāiesniedz līdz ī.g.
25. maijam, kulturtechniskai nodaļai,
Rigā, Noliktavas ielā Ns 1, dz. 8, kur
ari saņemamas tuvākas ziņas. 4363

Rīgas polic. VIII. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 2. jūlijā 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Rīga, Matīsa ieU Ns6i,

Pārdos vairāksolīšana
Aleksandram Dreimanim piederošo
kustamo mantu, sas'avošu no dāmu
kājmin. šujmašīnas firmas ,Si>ger", no-
vērtētu par Ls 87.— deļ īres naudas un
tiesu izdevumu dzēšanas, saskaņa ar
Rīgas III. raj. valdes š. g. 5. maija iz-
pildu raVsta Ns 2494.

Pārdodamo manti varēs apskatīt
minētā dienā no rīta, norādīta vieta.
42H2 Priekšnieks (paraksts).

flpriļļļa u|i bZtn'eR Jelgavā
izdos savā kancleja, Upes ielā Ns 9,
1925. g. 5. j uni j ā,

mutiski un rakstiskā lnolē
mazākprasītājam

sekotus darbus:
1. pīkst. 10, a) Bauskas mazās šo?ejas

kapitālā remonta darbus. Drošības
nauda Ls 850.
b) Bauskas—Jelgavas šosejas pagari-
nājuma jaunbūves darous. Drošības
nauda Ls 875

2. pulksten 12, tilta jaunbūves da bas
pār Misas upi uzDugaņu—Vecmuižas—
Mežmuižas ceļa. Drošioas nauda Ls 300.
Tuvākas zlņa> kancleja daibdienās no

pulksten 9-15. 3 4419

Polescinas iec. policijas
priekšnieks,

Ludzai apriņķī, paziņo, ka 7. jūnijā š g.,
pulk ten 12 dienā, Rundanu pagastā,
Losišku ciema,

laidus «aiiitool fanā
Aleksandram A I d e r i m piederošo govi,
krēslus, galdu, kumodi un lampu, no-
vērtētus pa.- Ls 176.— Ludzas apriņķa
pašvaldības likvidācijas valdes prasības
lietā.
4373 Priekšnieks K. Mednis.

Rīgas IV. iec. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozudušo karaklausības a>
liecibu, izdotu no atsevišķas telegrāfa
un telefona rjtas komandieja 17. dec.
1919 g. ar Ns 729uz Augusta Gusta
d. Riekstiņa vārdu. 4378

Rigas kara apr. priekšnieks izsludins
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar Ns 344, izdotu 7. jūnijā
1923. g. no Jātnieku pulka k-ra uz Jāņa
Jāņa dēla Jikovicka vardu. 4376



f~ Tiesu sludinājumi, ļ
Rīgas apgabalties. 1. civilnod.
nz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. P- P- pamata, uz finansu mini-
strijas lūgumu viņas prasības lietā pret
lvanu Lebedevu par Ls 7875 pēc obli-
gācijas, uzaicina Jāni (Ivanu) Sietnieku
par Ls 60ū0_ pec obligācijas, kura dzīves
vieta prasītajai nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laika no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

pie lūguma pielikti noraksti no iesu-
dzības raksta, pilnvaras un obligācijas.

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

Rīgā, 14. maijā 1925. g.
Priekšsēdei b. J. Jakstiņš.

3976 Sekretāra v. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p- P- u" Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz mirušā Leopolda
Švarca testamenta _ izpildītajā zv. adv.
O. Riezenkampfa lūgumu uzaicina visas
personas, kuram ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesa 12.maijā
J925. g. publicēto 1925. g. 16. apiilī
Dubultos miruša Leopolda Leopolda dēla
ļšvarca notarielo testamentu, kā ari visas
personas, ku??m ir kaut kādas tiesības uz
mir.Leopolda Švarca mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, parāddevējiem
u. 1.1., pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas._

Ja tas minēta termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rigā, 12. maijā 1925. g. L. 1*3053

Priekšsēd. v. A. Ve i d ne r s.
3K47 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
nzciv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Grigorija Zacha-
rova lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesa 12. maijā
1925. g. publicēto 1925. g. 16. aprilī
Rigā-Bolderajā miruša atraitņa Georgija
Atchipa dēla Zacharova notarielo
testamentu, kā ari visas personas, kuram
ir kaut kādas tiesības uz miruša Georgija
Zacharova mantojumu vai sakara ar šo
«Matojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
Udeikomisariem, parāddevējiem u t. t.,
pieteikt savas tiesibas, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
*ad minētās personas atzīs kā atteikušas
*> ierunām un zaudējušas savas tiesības,
b«t testamentu pasludinās par likumīgā
*Pēka gājušu.

RīgI, 12.maijā 1925. g. L. 1*3040

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
3619 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Elfrides Celmiņ un
citu piln. zv. adv. Jāņa Bērziņa lūgumu
uzaicina visas personas, kuram ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 12. maijā 1925. g. publicēto
1924. g. 4. novembrī miruša Limbažos
Otto-Rudolfa Andreja dēla Celmiņa
notarielo testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz miruša
Otto-Rudolfa Celmiņa mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, parāddevē-
jiem u. 1.1., pieteikt savas tiesībās, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas _minēta termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 12. maijā 1925. g. L. Ne3078
Priekšsēd. v. A. Veidners.

S618 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
« civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
*45l. p. pamata, uzaicina visas personas,
"^ām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
*ai ierunas pret šai tiesā 5. maija 1925.g-
Publicēto 1916. g. 13. jūlijā miruša Smil-
tenes pag. ,Vec-Zvirgzdu* mājas īpaš-
āka Jāņa Jēkaba dēla K a i n a
Jestamentu, kā ari visas personas, kuram
? kaut kādas tiesības uz mitušā Jāņa
?\aina mantojumu vai sakara ar so
mantojumu ,kā mantiniekiem, legatar.,fidei-
««nisariem, parāddevējiem u. 1.1., pieteikt
***« tiesības, pretenzijas un ierunas
?"nētai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
80 šī sludinājuma iespiešanas ^ dienas.
. « tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
J*.minētās personas atzīs ka atteikušas
?J '«unāru un zaudējušas savas tiesības,
?*• testamentu pasludinās par likumīga
*P^ gājušu.

ftgā, 8. maijā 1925. g. L. Ns 2760

,„ Piiekšsēd. v. A. Veidners.
*10 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
ar savu 1925. g. 5. maija lēmumu ir
atzinusi Andreju Atisu Kaulu un Augustu
un Aleksandru Evertus tirgošus zem
firmas .Brāļi Everti & Kauls', par
maksāt nespējīgiem parādniekiem tirdz-
niecība, kamdēļ iestādēm un priekšnie-
cībām vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz parādnieku ne-
kustamiem īpašumiem, ka _ ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās;

2) paziņot_ Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībampret maksāt nespējīgiem
parādniekiem, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai,
1) par savu parādu prasībām no parād-
niekiem, ka ari sumas,kādas parādniekiem
pienākas, neskatoties, vai maksājumi no-
tecējuši, vai ari viņu termiņš gaidāms
nākamībā, ka ari par maksāt nespējigā
nekustamiem īpašumiem, kas atrastos
viņu pārziņa uz atsevišķiem noteikumiem.

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

Rigā, 1925. g. 15. maijā. Ns303/25.
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

3975 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties un ciy. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1925. g.
12. maija lēmumu, paziņo, ka parādnieki
Augusta Vītola mantinieki parādu pēc
obligācijas par 2725 rbļ., apstiprinātas
1895. g. 9. janvārī ar Ns 19 uz nekustamo
īpašumu Valkas apriņķī, Gaujenes pils-
muišas zemnieku zemes Lejas-Leiše
mājam ar zemes grāmatu reģ. Ns 2743,
izdotas no Spriča Andreja d. Vītola par
labu Šarlotei f. Vulf, dzim. f. Reitern, bar.
Vilhelminei f. Volf, dz. f. Vulf, Augustam
Ādolfam, Marijai un Voldemāram Juliusa
bērniem f. Vulfiem, ir samaksājuši 1924.g.
6 decembrī, bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekiem dēļ dzēšanas zemes grāmatā,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi*, un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, parādu atzīs par _ samaksātu,
obligāciju par iznīcinātu un lūdzējām dos
tiesību prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 14. maijā. Nš 3093
Priekšsēd. A. B 1 u m e n t a 1 s.

3957 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dv-lnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
Z062. p. p., ivērojot valsts zemes bankas
lūgumu un savu 1925. g. 12. maija
lēmumu paziņo kā parādnieks Jānis Diska
parādu pēc obligācijas par 3^0 rbļ., ap-
stiprinātas 1909. g. 22. jūnijā ar Nš 387,
uz nekustamo Īpašumu Valkas apriņķī,
no Dūres muižas atdalīto Cesu-Vālkas
hipotēku apgabala muižas zemes gabaiu
Garkaln Ns III mājām ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1596, izdotas no Jāņa Aleksandra
d. Uiska par labu Zofijai Arsenija m.
Durasovai ir samaksājis 1925. g. 9. febr.,
bet šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ kā ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augša aprādito_ obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aizrāda,
sa ja šīs personas noteikta laika nepie-
teiksies, parādu atzīs par_ samaksātu
obligāciju par iznīcinātu un lūdzējam dos
tiesību prasit hipotēkas dzēšanu zemes
grāmata.

Rīgā, 1925. g. 14. maijā. Ns3092
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.

3958 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot valsts zemes bankas
lūgumu un savu 1925. g. 12. maija lēmumu
paziņo, ka parādnieks Jēkabs Silis
parādu pēc obligācijas par 1700 rbļ,,
apstiprinātas 1»98. g. 5. oktobrī ar
Nš 569 uz nekustamo īpašumu Valmieras

apriņķī, Unguru muižas zemnieku zemes
Kaibes Ns 8 mājām ar zemes grāmatu
reģ. J* 4586, izdotas no Jēkaba Jāna d.
Sila par labu bar. Baltazaram Ernsta d.
Kampenhauzenam, kura obligācija manto-
šanas ceļā uz augšminēta bar. Baltazara

Ernsta d. Kampenhauzena testamenta
pamata ir pārgājusi uz bar. Baltazaru
Arminu Baltazara d_. Kampenhauzenu no

kura obligācija pārgājusi mantošanas
ceļā uz mir. bar. baltazara Armtna
Baltazara d. Kampenhauzena mantinie-
kiem atraitni Liliju Adelini bar.Kampen-
hauzen, dzim. Levis ol Meriar, Adelini,

Bjltazaru Ernslu, Oskaru Arturu Ot'.o,
Hansi Erichu un Akseli Eduardu bar.
Kampenhauzeniem ir samaksājis 1921. g.

21 jūnijā, bet ši augšā minēta ob igacija

nevar tikt izsniegt atpakaļ parādniekam

dēļ dzēšanas zemes grāmatas, tamdēļ ka
ir gājusi zuduma.

tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-

aicina visas personas, kuram būtu tie-

sibas uz. augšā aprādīto obligāciju,

pieteikties tiesā sešu mēnešu jaika,
.kaitot no dienas, kad šis sludinājums

iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aiz-

rāda ka, ja šīs personas noteikta laika

nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīci-
nātu, parādu par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 14. maijā. Ns 3994
Priekšs. v. A. B 1 u m e n t a 1 s.

3963 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 21. aprilī
izklausīja mir. Pētefa Jāņa d. Oliņa
mantošanas lietu un no lēma: par
prombūtnē esošā Jāņa Pētefa d. Oliņa
mantu iecelt aizgādniecību, par ko ar
pavēli ziņot attiecīgai bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. Ns 2907
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3157 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28. aprilī
izklausīja Kārļa Kārļa _d. Bērziņa lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: 1) atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 3t 0 rbļ., atlikumā no obli-
gācijas par 1500 rbļ., pirmatnējā lielumā,
apstiprinātas 25. aprilī 18/5. g. ar
Nš 1011, uz nekustamo ipašumu Labrenču
muižas zemnieku zemes Stokas mājām,
Valmieras apr. ar zemes grāmtu reģ
Ns 660, izdotu no Kārļa Bērziņa par
labu Pēterim Cīrulim, kas minēto obli-
gāciju 300 rbļ. atlikumā 1900. g. 6. martā
ir cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. Ns 2102
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3178 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 15. aprilī
izklausīja mir. Pētefa Jāņa d. Cukur-
kalna mantošanas lietu un nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošās Emīlijas
Pētefa m. Spilva, dzim. Cukurkalna at-
stāto mantu iecelt aizgādniecību.

Rīgā, 1925. g. 7. maijā. Ns 2028
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3360 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925.g. 21. aprilī
izklausīja mir. Pētefa Jāņa _ d. Oliņa
mantojuma lietu un nolēma: par
prombūtnē esošā Arnolda Pētefa d.
Oliņa atstāto mantu iecelt aizgādniecību,
par ko paziņot attiecīgai bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. Ns 2907
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3158 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 28. aprilī
izklausīja Kārļa Miķeļa d. Martinsona
lūgumu dēļ hipotekarisko» parādu dzē-
šanas un nolēma: 1) atzīt pār iz-
nicinātu obligāciju par 8000 rbļ. apstipri-
nātu 30. septembrī 1911. g. ar Ns_ 45
uz nekustamu īpašumu Slokas pilsētas
grunts gabalu Nš 498, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 463, izdotu no Kārļa Martinsona
par labu Augustam Miķeļa d. Martin-
sonam, un kura obligācija ir pārgājusi
uz Hermani Kārļa d. Kampe, kā blanko-
cesionaru, kas. viņu ir cedējis atkal
blanko.

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. Ns 1798
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3179 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 5. maijā
izklausīja Augusta Friča d.Brassa lūgumu
dēl obligācijas atzīšanas par zudušu un
nolēma: 1) atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 40,000 rbļ., apstiprinātu
26. jūlijā 1911. g. ar Nš 535 uz ne-
kustamo īpašumu pilsētas Dreiliņu muižas
zemnieku zemes Lejas Šibru 'tnājām
Nš 30, Rīgas apr., patrimonial apgabalā
ar zemes grāmatu reģ. Ns 5, izdotu uo
A. Brass par labu_ Eiženam Gustava _ d.
Švānam, kas minēto obligāciju ir cedējis
blanko.

Rīgā, 1925. g. 6. maijā. Na 1299
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3368 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. civllnoo.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 5. maijā
izklausīja Natālijas Haima m. Saliman
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas un nolēma: 1) atzīt par sa-
maksātu obligāciju par 4/00 rbļ., ap-
stiprinātu 31. janvārī 1914. g. ar Ns 294
uz nekustamu ipašumu Rigas pilsētā
111. hip. iec ar zemes grāmatu reģ. Nš 1225,
izdotu no Ivana Karpa d. Zaičenok un
Evdokijas Ivana m. Zaičenok par labu
Ludvigam Hermana d. Krausharam, kas
minēto obligāciju ir cedējis blanko.

Rigā, 192o. g. 7. maijā. Ns 1795
Priekšs. v. A. Veidners.

3364 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalties. 4. civilno J.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
4J9. un 31i. p.p. pamata, uz Paulines
Kārļa m. Pitkevič, dzim. Stāl, lūgumu
viņas prasības lietā pret Vilhelmu Lud-
viga dēli Pitkeviču par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

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

Ja atbildētāja nolikta laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
iikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rigā, 16.maijā 1925. g. Ns 433696/971
Priekšsēdētāja b. E g 1 i t s.

4197 Sekretāra v. S t u t e.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 4. februārī 1925. g.
Alvines Miķeļa m. Bankau, dzim. Pulst,
prasības lietā pret Jāni-Rudolfu Mārtiņa d.
Bankau par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt_ laulību, kas noslēgta
1917. g. 16. julijāRīgas vecās Ģertrūdes
draudze starp Jāni Bankau un Alvini
Bankau, dzim. Pulst; piešķirot prasītājai
pirmslaulības uzvārdu .Pulst".

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

Rīgā, 15.maijā 1925.g. Ns433709,338
Priekšsēd. b. E g 1 i t s.

4190 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 29. aprilī 1925 g. Vilhelma
Jēkaba d. Frišenfelda prasības lieta
pret Vilhelmini-Luizi-Heleni Robetta m.
Frišenfeld, dzim. Kester, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: laulību,
kas noslēgta 27. decembrī 1913. g. starp
prasītāju Vilhelmu Jēkaba d. Frišenfeldu
un atbildētāju Vilhelmini-Luizi-Heleni
Roberta m. Frišenfeld, dzim. Kester, šķirt;
pārejā daļā prasību atraidīt; šo spriedumu
izsludināt .Valdības Vēstnesī".

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

Rīgā, 15.maijā 1925.g. Ns 433710/264
Priekšsēd. b. E g 1ī t s.

4191 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 29. aprilī 1925. g. Paula-
Johana-Ludvig* Mārtiņa d. Pēše pra-
sības lietā pret Paulini-Johannu Anša m.
Pēše, dzim. Kalchert (Kalkert), par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: laulību,
kas noslēgta 23. martā 1914. g. starp
prasītāju Paulu-Johanu-Ludvigu Mārtiņa d.
Pēše un atbildētāju Paulini-Johannu Anša
m _Pēše,_ dzim. Kalchert (Kalkert), šķirt;
pārējā dāļā prasību atstāt bez caurskatī-
šanas; piedzīt no atbildētājas par labu
prasītājam desmit latus (10) tiesas un
trīspadsmit latus 66 sant. (13.66) lietas
vešanas izdevumus.

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

Rīgā, 15.maijā 1925. g. Ns433711/499
Priekšsēd. b. E g 1ī t s.

4192 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
uz lik'.. par. laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 29. aprilī 1925. g.,
Paulines Pētefa m. Bubuc, dzim. Kriķis,
prasības lietā pret Aleksandri Jāņa d.
Bubuc par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
8. februārī 1915. g. starp prasītāju Pau-
lini Pētefa m. Bubuc, dzim. Kriķis un
atbildētāju Aleksandru Jāņa d. bubuci,
atstājot prasītājai ari turpmāk vīra uzvārdu
.Bubuc-, pārtū laulībā 21. februārī 1918 g.
dzimušo dēlu Arvidu nodot līdz viņa
pilngadībai prasītājas ai-dzināšanā; piedzīt
no atbildētāja pārlabu prasītājai astoņus
latus 90 sant. (Ls 8.9li) tiesas un tris
padsmit latus 66 sant. (Ls 13.66) lietas
vešanas izdevumus; šo spriedumu publi-
cēt .Valdības Vēstnesi".

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

Rīgā, 15. maijā 1925. g. Nš 433706
Priekšsēdētāja b. Egli t's.

4193 Sekretāra v. S t u r e.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 29. apijli 1925. g
Alberta Jēkaba d. Svana prasības lieta
pret Trīni-Emiliju-Augusti Jāņa m. Švan,
dzim Koroleva, par laulības šķiršanu,,
aizmuguriski noprieda: laulību, kas no-
slēgta 31. oktobrī 1903. g. starp prasītāju
Albertu Jēkaba d. Švanu un atoildērāju
Īrīni-Emiliju-Augusti Jāņa m. Švan, dzim.
Koroleva, šķilt, nododot partu laulībā
8.jūlijā 1909.g. dzimušo dēlu Voldemāru
līdz viņa pilngadībai prasītāja audzinā-
šanā, šo spriedumu izsludināt .Valdibas
Vēstnesī".

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

Rīgā, 15. maijā 1925.g. Ns 433707
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

4194 Sekretāra v. S t u r e.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309'. p.p.
pamata uzaicina Frici Andreja dēlu
Milleri, kufa dzives vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas Jūlijas
Lizetes Miller, dzim. Abzolom, ie-
sūdzības raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laika aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedis bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kancleja.

Jelgavā, 12. maijā 1925. g. L. Nš293|25
Priekšsēdētāja v. R. Mūllers.

3365 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1919. g. 18. martā, Sventes
pagastā mirušā Ksaverija J a s s a n a at-
stāto mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu talkā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1925. g. 14. maijā. L. Ns765/25
Priekšsēdei, v. J. S k u dr e.

3978 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februafa likumu par lau-
lību 50., 76. un civ. proc. lik. 339,
365., 411., 698, 700. un 718. panta
1. punkta pamata, dara zināmu Oskaram
Jēkabam Danfeldam, ka tiesa š. g.
21. martā aizmuguras nosprieda viņa
laulību ar Amāliju Danfeld, dzim.
Zvirbul, šķirt.

Jelgavā, 1925. g. 11. maijā. L.Ns 43 25
Priekšsēdēt. v. R. M ii 11 e r s.

3862 Sekretāra pal. F. K ā p s.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar šās tiesas
š. g. 19. februafa nolēmumu ir iecelta
aizgādnība promesošā Zāmeļa Jāņa dēla
Šņores atsistai mantībai.

Jelgavā, 8. maijā 1925. g. L. Ns523/25
Priekšsēd. v. F e 1d m a n s.

3873 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jegavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz civ. ties. lik. 146071. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļaš
30. aprilī 1925. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Valles pagasta piensaimnieku
sabiedrību .Taurkalns", ievedot viņu
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā.

Sabiedrības_ valdes sēdeklis atrodas
Valles pagastā.

Jelgavā, 5. maijā 1925. gadā.
Reģ. nod. pārz. J. Sk u d r e.

3574 Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām, 17. panta pa-
ziņo, ka minētā tiesa civilnodaļaš
4. mājā 1925. g. atklātā sēdē nolēma
"reģistrēt Elejas un apkārtnes biškopības
biedrību, ievedot viņu to biedrību re-
ģistra I. daļā, kufām nav peļņas iegū-
šanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Elejas pagastā.

Jelgavā, 9. maijā 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.

3576 Sekr. nal. B I e š i n s k i i s.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz 18. jūlija 1923 g. lik.
par biedrībām, savienībām un politiskām
organizācijām 1?. pantu paziņo, ka mi-
netā _ tiesa civilnodaļaš 4. maijā 1925. g.
atklāta sēdē nolēma reģistrēt: Jaunpils
II. lopkopības pārraudzības biedrību,
ievedot viņu to biedrību reģistra pirmajā
daļa, kufām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunpi s pagastā, Jurģu muižā.

Jelgavā, 9. maijā 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.

3577 Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 7. maija š. g. lē-
mumu uz Jāņa Stelmaņa
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2081.
unsek. p.p. pamata uzaicina obligāciju
turētāju, kufas izdotas: 1) par 4800 rbl.
uz Otto Sīmaņa d. Ēvalda mantojuma
masas vardu un 2) par 1200 r. uz Dā-
vida Markusa d. Lipperta vārdu un 1)
1909. gada 12. augusta ar žurn. Ns 754

un 2) 1911. g. 12. februārī ar žurn.
Ns 149, nostiprinātas uz Jānim Ievalta
d. Stelmanim, piederošas nekusta-
mas mantas Liepājā, ar kreposta
Ns 2942, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanai
dienas .Valdības Vēstnesī," ierasties
tiesa līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek _ aizrādīts, ka pēc minēti
termiņa notecēšanas, ari obligācija,
turētajā neierašanās gadījumā, parāds
atzīs parsamaks., bet pašas obligac. pa
iznīcinātam, piešķirot

^
lūdzējam tic

sibu pieprasīt parāda izdzēšanu i
zemes grāmatām.

Liepājā, 11. maijā 1925. g. Ns 532-1/2
Priekšsēd. b. V. Bienensta'ms.

3822 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
7. maijā š. g. uz Jāņa Markevi>
lūgumu un civ. proc. lik. 20i
līdz 2086. p. p n o 1 em a^1) paradu 20C0 rbļ. pēc obligacij
izdotas uz .Nikolaja Hirša d. Nichm;
vardu un 189S. g._5. decembrī ar ži
Nš 1392, nostiprinātas uz Jāni-n Miķ
d. Markevicam piederošas nekustar
mantas Liepājā, ar krep. Nš 2č35, atzīt
pilnīgi samaks. līdz ar visiem procent
un pašas obligācijas par iznīcinātām

2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt ze
grāmatu nodaļā minēto parādu iz
sanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 11. maijā 1925. g. NŠ840'
Priekšsēd. b. V. Bienenstam

3827 Sekretārs A. Kas p erov



..Latvijas Lloids"
Apdrošināšanas un transporta Akciju sabiedrina

Rīsā, lielā Smilšu ielā Nr. 34, savi namā.

V. gada pārskats par 1924. g.
(Peļņas un zaudējumu konts.

Pelnīts. Ls Ls
I. Uguns apdrošinājumi:

Prēmiju rezerve 120,000.—
Zaudējumu rezerve 2,958.40
Ieņemta prēmija . 1,057,206.01 1,180,164.41

II. Tiansporta apdrošinājumi:
Prēmiju rezerve ............. 34,000.—
Zaudējumu rezerve . . ........ 5,697,40
Ieņemta prēmija 423,307.01 463,004.41

III. Nelaimes gadījumu apdrošinājumi:
Prēmiju rezerve 14,000.—
Ieņemta prēmija . 34,552.70 48,552.70

IV. Stiklu apdrošinājumi:
Prēmiju rezerve 2,700.—
Ieņemta prēmija 3,916.26 6,616.26

V. Ielaušanās zādzību apdrošinājumi:
Prēmiju rezerve 1,300.—
Ieņemta prēmija 9,919.96 11,219.96

VI. Mājlopu apdrošinājumi:
Prēmiju rezerve 8,000.—
Ieņemta prēmija 30,668.47 38,668.47

VIL Auto-kasko apdrošinājumi:
Ieremta prēmija 2,573.41

VIII. Dzīvibas apdrošinājumi:
Ieņemta prēmija . 2 86284
Polišu nodevas 180.— 3,042.84

IX. Dažādi ieņēmumi:
Dārdzības piemaksa, polises un porto . . . 184,526.37
Rentes un komisija 23,657.23
Nama netto ieņēmumi .......... 4,598.73 212,782.33

1,966,62479
Zaudēts.

I. Uguns apdrošinājumi:
Pārapdrošināšanas prēmija, atvelkot komisiju 477,799.15
Zaudējumi . 397,403.84
Atvelkot pārapdrošināšanas daļu 330,113.85 67 289.99
Komisija aģentiem* . . . ~. 330,446.37
Prēmiju rezerve 48° o no pašu riska .... 203,000.—
Vel maksājami zaudējumi 14,066.32 1,092,601.83

II. Transporta apdrošinājumi:
Pārapdrošināšanas prēmija, atvelkot komisiju 213,141.45
Zaudējumi 357,712.23
Atvelkot pārapdrošināšanas daļu 257,572.63 100,131.60
Komisija aģentiem . . . . 60,075.65
Prēmiju rezerve . . 43,000 —
Vel maksājami zaudējumi 11,242.04 427 60174

III. Nelaimes gadījumu apdrošinājumi:
Pārapdrošināšanas prēmija, atvelkot komisiju 386.44
Zaudējumi . 11,966.15
Komisija aģentiem 3,399.58
Prēmiju rezerve 17,000.— 32,752.17

IV. Stiklu apdrošinājumi:
Zaudējumi . 2.394.10
Komisija aģentiem 597.97
Prēmiju rezerve , 2,70 '?— 5,692.07

V. Ielaušanās zādzību apdrošinājumi:
Pārapdrošināšanas prēmija, atvelkot komisiju 3,196.61
Zaudējumi . . 2,177.—
Atvelkot pārapdrošināšanas daļu 390.05 j 7g6.95
Komisija aģentiem 1,139.62
Prēmiju rezerve . 2,500— 8,623.18

Iespiests "Valsts tipogrāfija

VI. Mājlopu apdrošinājumi:
Zaudējumi ' . 33,292.47
Komisija aģentiem 6,577.89
Prēmiju rezerve 17,800.— 57 670.36

VII. Auto-kasko apdrošinājumi:
Zaudējumi 3P0.90
Komisija aģentiem ............. 307.—
Prēmiju rezerve ........... 1,500.— 2,187.90

VIII. Dzīvības apdrošinājumi:
Pārapdrošināšanas premij'a, atvelkot komisiju 197.10
Komisija aģentiem '. 1,032.79
Ārstu izdevumi . . . . . . . . . .' . . . 1S0.—
Prēmiju rezerve . __. 1,622.95 3,042.84

IX. Dažādi izdevumi:
Kantora izdevumi 240.630.89
Norakstīts no nama . . 5,54t).—

, inventāra . . ... . ,.. . . 2,177.— 248,327.89
X. Peļņa par 1924. gadu . . . ? 88,121.81

1,966\62479

JĒSilonce uz 31. decembri 1924. g.
Aktīvs. Ls Ls

Akciju realizācija 4"5,05D.—
Kase 16,541.95
Arzemjuvaluta . , 7,150 61
Tekoši rēķini Latvijas valūtā 98,112.01

. Ārzemju valūtā 210,177.96 331,982,53
Vērtspapīri ... 20'2n

"~
Nekustams un kustams īpašums 290,880.
Aģenti 347,573.95
Debitori .... 104,316.94
Apdrošināšanas biedrības ...........: 169,361.63 621,252.52

1,739,665.05
P a s i v s.

Akciju kapitāls 1,000,000.-
Rezerves kapitāls - 44,060 -
Premiju rezerve 289,122.95
Zaudējumu rezerve ? 25,308.36 314,431.31

Apdrošināšanas nodoklis 14,891.28
Zīmognodoklis ? . 8,199.74 23,091.02

Apdrošināšanas biedrības I^1 ,6
«20Dividends neizmaksāts ,10-78740Pārejošas sumas . . llo,/»/-

Peļņa par 1924. g.: Ls 88,124.81
Rezerves kapitālam 11,456.—
Dividendam 7«;o . 35,002.65

norakstāms no akc. realiz. konta 25,504.50
izmaksājams . . ..- . . . . 9,498.15

35,002.65
Ierēdņiem papildu atalgojums 32,000.—
Nodokļiem 9,666.16 88,12481

usg.eesos

Sabiedrības drošības kapitāli.
Akciju kapitāls:

Iemakats skaidra nauda 550454.50
Akcionāru parāds . . 449. 545_.50 ],OCO,000.-

Rezerves:
Prēmiju rezerve 289.122.S5
Zaudējumu rezerve 25,308.36
Rezerves kapitāls 55^16

^
369.947J1

1,369̂ 947^ 1

Rīgā, 14. martā 1925. g.
Valdes priekšsēdētāja v. i,: A. Z e e b e r g s.

Direktori: P. Radziņš, P. Dannebergs ,

M. M i 1 j o n s, A. K a 1n i ņ s.

Direktors-rīkotājs: E. Grapmans.
Virsgrāmatvedis: J. Ruškevics.

Pārbaudīts un atzīts par pareizu: . -
Revizijas komisija: A. E vērs, A.Stalbe, J. Ozoliņš,

4030 . J. Dāvis, P. Rumpe.

Liepājus 3. Iec. miertiesne it,
saskaņa ar savu š. g. 17. marta lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc. lik.
146029.—1460. p. p. uzaicina Kārli
S t e m p e 1i, kura dzīves vieta nezināma,
ierasties viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī," pie miertiesneša saņemt
Liepājas-Aizputes šaur-riežu pieved-
dzelzsceļa akciju sabiedrības deponētos
četrus latus 93 sant., kā samaksu par
savā laikā no viņa atmaksātiem 307 rbļ
08 kap. krievu cara naudā minētās
akciju sabiedrības parāda dzēšanai Ed-
vāles baronam Bēram.

Kreditora nepieteikšanās gadījumā
minētā laikā, parāds tiks atzīts par sa-
maksātu.

Liepājā, 1925. g. 9 maijā. . Ns 219
3720 Miertiesnesis Š ī m a n i s.

,_

_.Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 6. Iet. mm,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401 n
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. _,£
ziņo, ka pec 13. decem. 1913. gadā
mir. Aleksandra Poduleviča jrpalicis nekustams _ īpašums, ap 3 des
zemes Latvijas daļa Piedrujas pagastā
Bukotu sādža pie robežas nospraušanas
starp Latviju un Krieviju un uzaic. visuskam uz šo mantoj., būtu kādas tiesības
ka mantiniekiem, pieteikt savas tiesības
miertiesneša kamera

^
Krāslavā, Polockas

iela Ns 52, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn."

Krāslavā, 30. aprilī 1925. g. Ns2104
3475 Miertiesneša v. i. A. P ļ a v i n š

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 30. apriļa 1925g.
lēmumu, Donas zemes banka aizgādņu
lūgumu un civ. proc. lik. 20»l. _un
sek. p.p. uzaicina obligācijas

^
turētāju,

kura izdota par 5000 rbļ. uz Donas
zemes bankas vārdu un 14 februārī
19' 3. g. nostiprināta uz Jānim Rei-
manim piederošas nekustamas man-
tas Ventspili 3. kvartāli ar kre-
posta Ns 104, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vestn.", ierasties
tiesā, līdzņemot min. obligācija

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanas gadījuma paradu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parada izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 7. maijā 1925. g. Ns 516-1/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

3533 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepāja? apgabaltiesa,
.saskaņā ar savu 30. apriļa 1925. g. lē-
mumu uz Bertas Icika m. Z i v, (Siev),
dž. Brinkenhof lūgumu un uz civ. proc.
lik. 2081._ un sek. p.p. uzaicina obli-
gāciju turētājus, kūjas izdotas: 1) par
3000 r, 2) par 1000 r., 3) par 2000 r.,
4) par 900 r. un 5) par 3000 r. 1} uz
G. D. Pucherta vardu, pārgājušas bāreņu
nama ,Vite un Hike" īpašuma; 2) uz
Emilijas Venšau vardu; _3) uz Liepājas
krāj-kases vārdu; 4) uz tas pašas krāj-
kases vārdu un _ 5) už_ Vulfa Rafaela
Icika d. Šapiro vārdu, pārgājusi Ābrama
Jankeja Hirša d. Švarsa īpašuma un 1)
1880. g. 29. septembri; 2) 1884. gada
25 oktobrī; 3) 1898. g. 1. aprīlī ar žurn.
Ns 355; 4) 1907. g. 17. februāri ar žurn.
Ns 83 un 5) 1910. g. 13 janvārī ar
žurn. Ns 41, nostiprinātas uz Bertai Icika
m Ziv (Siev), dzimusi Brinkenhof,
piederošas nekustamas mantas Liepājā
ar krep. Ns 2188, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas ,Valdības Vēstnesī,* ierasties tiesā
līdzņemot min. obligācijas.

Pie kam tiek _ aizrādīts, ka pec minēta
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanas gadījuma, parādus
atzīs par samaks., un pašas obligācijas
par iznīcinātām, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 9. maijā. Ns523-1 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3542 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1925. g. 16. apriļa lē-
mumu uz Jāņa d. Friča Saulīša lūgumu,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un 17. marta 1923. g. likuma
pamata uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota _ par 2000 _ r. uz Klāva Miķeļa
d. Reine vardu, cedetas uz _ uzradītajā
vārdu un 1909. g._ 19. augusta ar _ žurn.
Ns 785, nostiprināta uz Fricim Jāņa d.
Saulitim, piederošas nekustamas _ man-
tas Liepājā, ar krep. Ns 2199, — mēneša
laikā, skaitot no sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.*, ierasties tiesā līdzņemot
min. obligac, dēļ iemaksāto Ls 39,76,
t. i. parāda ar procentiem saņemšanas

^Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanas gadījuma, paradu
atzīs par samaks., piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parada izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 11. maijā 1925 g. Ns426-I/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3818 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu 6. apriļa 1925. g. lē-
mumu uz Jāņa Lagzdiņa
lūgumu un uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un 18. marta 1920. g. likumu,
uzaicina obligācijas turētāju, kura iz-
dota par 1500 rbļ. uz Leopolda Ādolfa
d. Varchonoviča vārdu un 1910. gadā
23. oktobrī ar žurn.Ns 1196, nostip-
rināta uz Jānim Pētera dēlam Lagz-
diņam piederošas nekustamas man-
tas Liepājā, ar_ kreposta Ns 2061,
— viena mēneša laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanasdienas .Vaid.
Vēstnesī', ierasties tiesa _ līdzņemot
minēto obligāciju dēļ iemaksāto Ls 29.90,
t. i. parāda ar procentiem saņemšanas.

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

Liepājā, 11. maijā 1925. g. NŠ364/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3829 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1925. g. 6 apriļa lē-
mumu uz Chaima Glikmaņa lūgumu
un 18. marta 1920. g. likumu un civ.
proc. lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) paradu 1,400 rbļ. pec obligācijas,
izdotas uz Eduarda Liperta vardu un
16. janvārī 1912. g. ar žurn. Ns 26,
nostiprinātas uz Chaimam Šolluma d.
Glikmaņam piederošas nekustamas
mantas ' Ventspilī, 1. kvartāli ar
krep. Ns 125A., — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visiem procentiem;

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

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

Liepājā, 11. maijā 1925. g. Ns 998-1/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3830 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1925. g. 16. apriļa
lēmumu, uz Ābrama G 1 a z e r a
lūgumu, pamatojoties uz civ. pr. lik.
2083. un 2084. p. p. un 17. marta
1923. g. lik. pamata uzaicina obligācijas
turētāju, kura izdota par 5 00 rbļ. uz
Minnas Rozas Šlauma _ m. Steines, dz.
Stelmanes, vārdu, cedeta uz uzradītajā
vārdu un 1912. g. 1. decembrī ar žurn.
Ns 1973, nostiprināta uz Ābramam Hirša
d. Glazeram, piederošas nekust, mantas
Liepājā, ar krep. Ns 1522,— mēneša
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vestn." ierasties
tiesā līdzņemot minēto obligāciju deļ
iemaksāto Ls 88,68, t. i. parada ar
procentiem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minēta
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanas gadījumā, paradu
atzis par samaks. piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 11. maijā 1925. g. Ns425-I/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2820 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
30. aprilī 1925. g. uz Dāvida
Heinricha dēla F i n k a lūgumu
un uz 18. marta 1920. g. likumu
un civ. proc. lik. 2081.-2086. p.p.
nolēma:

1) parādus 1) par 800 rbļ. un
2) par 4X0 rbļ. pec obligācijām iz-
dotām I) uz Šmueļa Abramad. Zamueļa,
viņš ari Zamuels vārdu, pārgājusi Ādama
Fridricha d. Blumberga īpašuma un 2)
uz Liepājas kraj-aizdevu kases vārdu un
1) 27. septembrī . 1908. g. ar žurn.
Ns 843 un 2) 11. febr. 1909. g. ar
žurn. Ns 82, nostiprinātas uz laulātiem
Dāvidam Heinricha d. Finkam un Oti-
lijai Kārļa meitai Finkei, piederošas
nekustamas mantas Liepāja ar kre-
posta Ns728, — atzīt par pilnīgi samaks.
līdz ar visiem procentiem;

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

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

Liepājā, 12. maijā 1925. g. Ns32I-I/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3833 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņa ar savu 7. maija 1925. g. lē-
mumu, uz Kārļa Vidmaņa lū-
guma un civ. proc. lik. 2081. p.p. pamata
uzaicina obligācijas turētāju, kura iz-
dota par' 10,0 )U rbļ. uz Kārļa Christo-
fora Vilhelma Teodora d. Stendera v. un
1910. g. 10. martā ar žurn. Ns 298,
nostiprināta uz Kārlim Otto d. Vīd-
manim, pieder, nekustamas mantas Lie-
pājā ar kreposta Ns 3582, — sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī",
ierasties tiesā, līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu .piešķifot Jūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā. ll. maijā 1925. g. Nš 532 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3828 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas 4. iec. miertiesnesis,
uz Annas Č u k s t e un bērnu lūgumu
un civ. proc. lik. 2011., 2012. un turp.
p. p. paziņo

^
ka pēc Indriķa Ernesta

d. Čukstēs nāves, kujš mira 31. maijā
191Ļ gadi (pēc vecā stila) Rīgā, ir
atklāts mantojums un uzaicina visus,
kam būtu uz _ šo mantojumu, vai sa-
karā ar to kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem u. t. t, pieteikt _ šīs savas
prasības miertiesnesim Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1 sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesi."

Ja minētās personas augšminētā term.
savas tiesības nepieteiks, tad _viņas tiks
atzītas ka savas tiesības zaudējušas.
3677 Miertiesnesis Pavlovskis.

Rigas 13. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š.g. 4. maija lēmumu
meklē Rīgas apr., Ādažu pag. pilsoni
Jēkabu Alfrēdu Kārļa d. Drelli-Vitolu,
dzim. Bok apvainotu uz sod. lik. 581. p.
1. daļa.

Visas iestādes un personas, kuram
būtu zināma Drulles-Vītola tagadējā atraš.
vieta, tiek lūgtas spert attiecīgus soļus
viņa apcietināšanai un nogādāšanai
miertiesneša ricībā.
3678 Miertiesnesis (paraksts.)

Latgales apgabaltiesas
Oaugavplls apr. 3. lec. mtertlesn.,
kura kamera atrodas Somerseta, sa-
skaņā ar. savu 1925. g. 5 maija
lēmumu un pamat, uz civ. 1. n. X.
sēj. 1. 1239. p. un civ. proc. likumu
1401., 1402. un 1408. p. p. ar šo uz-
aipina 1920. g. 23. marta miruša Donata
Staņislava d. Baško likum. mantiniekus
pieteikt pie minētā miertiesneša savas
tiesības uz palikušo pēc tā Jasmuižas
pag., Kostir sādžā nekustamu īpa-
šumu sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājumā iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī."
3473 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr. 4. iec. mlert'esn.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 6, maija
lēmumu uzaicina 1921. g. 17. decem.
mirušā Andrieva Pavula d. Romanovska
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamerā. Viļānos,
uz kustamo un nekustamo īpašumu, at-
rodošos Ružinas pagastā, Pustinieku
sādžā, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šānas dienas _ „Valdības Vēstnesī."

Pēc minētā (termiņa notecēšanas, ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
3704 Miertiesnesis D u k a ļ s k i s.

Latgales apgabaltiesas
Oangi pils ap fņķi 7.fecfrkaa mīertlesaesli .
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņa ar savu š.g. 30. apriļa lēmumu ,
paziņo, ka pec 1922. g. 19. janv.'
miruša _ Jēkaba Aloiza dēla Bluķa
ir atstāts mantojums, kurš atrod. Dau-
gavpils apr., Dagdas pag., Vjateru ciemā,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu uz šo man-
tojumu vai sakarā ar to kādas
tiesības, pieteikt tās min. miertiesnesim
viņa kamera, Dagdas miestā, —
sešu mēnešu laika , skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas «Valdīb.
Vēstnesī."
Bl. 1.Ns67.Dagdā, 1925.g.30.aprilī Nsl46I

3480 Miertiesnesis (paraksts).

Valtenberģu pag. tiesa,
ar šo uzaicina visus tos, kam būtu kādas
tiesības uz mir. Valtenberģu pagastā,
,Kollo"_ un .Kaln-Krupas" māju īpaš-
nieka Jēkaba T i li k a mantu, pieteiktas
šai tiesai_ sešu mēneša laikā, skaitot no
ši sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī" trešo reizi.

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības ņeiiks pieņemtas un mantiniekus
aps iprinas viņu mantošanas tiesībās.

Valtenberģu pag tiesa, 28.martā 1925.g.
Nš 65. ? Priekšsēd v. (paraksts).
1027 1 Darbv Aug. Krastiņš.
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