
Projet de Convention Fixant L'Age
Minimum d'Admis on des Enfants au

Travail Maritime.

La Confērence Gēuērale de l'Organi-
sation Internationale du Travail de la
Soaē ē des Nations,

Convoquēe ā Gēnes parle Conseil
d'Administration du Bureau Inter-
national du Travail, le 15 jum 1920,

Aprēs avo r dēcidē d'adopter di-
verses propositions rela ives aux
«Conditions d'application aux marins
de la Convention iaite a Washirjg-
ton en novembre dernier ā l'efiet
d'interdire l'admission au travail des
enfants āgēs de moins de 14 ans,"
qaestion fonnant le ttoisiēme point
de l'ordre du jour de 1& session de
la Confērence tenue ā Gēnes, et

Aprēs avoir dēcidē que ces pro-
positions geraient rēdigēe» sous formē
d'un projet de convention Inter-
nationale,

adoptē le Projet de Convention ci-aprēs
ā ratifier par Ies Membres de l'Organi-
sation Internationale du Travail, confor-
mercent aux dispositions de la Partie
relative au Travail du Traitē
de Versailles du 28 juin 1919, du Traitē
de Saint-Germain du 10 septembre 1919,
du Traitē de Neuillv du 27 novembre
1919, et du Traitē du Grand Trianon
du 4 juin 1920:

Article 1.
Pour l'application de la prēsente Con-

vention, le terme „navire" doit ētre
entendu de tous Ies bateaux, navires ou
bātiments, quels qu'ils soient, de pro-
P^ ētē publique ou privēe, effectuant une
navigation maritime, ā ļ'exclusion des
navires de guerre.

Article 2.
Les enfants de moins de quatorze ans

ne peuvent ētre employēs au travail ā
bord des navires, autres que ceux sur
težquels sont seuls employēs les membres
d'uue mēme famille.

Article 3.
Lfis dispositions de l'Article 2 ne
''appliqueiontpasautravaildesenfants
sur les bateux-ecoles, ā la condition que
ce travail soit approuvē et surveillē par
l'autoritē publique.

Article 4.
Dans le but de permettre le contro!e

de l'application des dispositions de la
Prēsente Convention, tout capitaine ou

Draft Convention FUing the Minimum
Age for Admission of Children to

Employment at Sea.

The General Confērence of the Inter-
national Labour Organisation of the
Le,igue oi Nations,

Having been convened at Genoa
by the Governing Body of the
International Labour Office, on the
15th day of June, 1920, and

Having decided upon the adoption
of certain proposals with regard to
the "Application to seamen of the
Convention adopted at VVashington
last November prohibiting the
employment of children under 14
years of age", which is the third
item in the agenda for the Genoa
meeting of the Confērence, and

Having determined that these
proposals shall take the form of a
draft inlernational convention,

adopts the following Draft Convention
for ratificatiou by the Membres
of the International Labour Organisation,
in accordance with the Labour Part
of the Treaty of Versailles of 28 June,
1919, of the Treaty of Germain of 10
September, 19 i 9, of the Treatv of Neuillv
of 27 November, 1919, and of the Treatv
of the Grand Trianon of 4 June, 1920:

Article 1.
For the purpose of this Convention,

the term "vessel" includes all ships and
boats, of any nature whatsoever, engaged
in maritime navigation, whether publicly
or privately owned; it excludes ships of
war.

Article 2.

Children under the age of fourfeen
years shall not be emploved or work on
vessels, other than vessels upbn which
only members of the same family are
emploved.

Article 3.
The provisions of Article 2 shall not

apply to work done by children on
school-ships or training-ships, provided
that such work is approved and super-
vised by public authority.

Article 4,

In order to facilitate the enforcement
of the provisions of this Convention,
every shipmaster shall be required to

patron devra tenir un reģistrē d'inscription
ou un role d'ēquipage mentionriant toutes
les personnes de moins de seize ans
employēes ā bord, avec l'indication de
la datē de leur naissance.

Article 5.
Tout Membre de l'Organisation Inter-

nationale du Travail qui ratifie la prē-
sente Convention s'engage ā l'appliquer
a celles de ses colonies ou possessions
ou a ceux de ses protectorats qui ne se
gouvernent pas pleinement eux-
mēmes, sous les rēserves suivantes:

(a) Que Ies dispositions de la Con-
vention ne soient pas rendues inappli-
cables par les conditions locales;

(b) Que les modifications que seraient
nēcessaires pour adapter la Convention
aux conditions locales puissent ētre
introduites dans celleci.

Chaque Membre devra notifier au
Bureau International du Travail sa
dēcision en ce qui concerne chacune de
ses colonies ou possessions ou chacun
de ses protectorats ne se gouvernant
pas pleinement eux-mēmes.

Article 6.
Les ratifications officielles de la prē-

sente Convention, dans les conditions
prēvues ā la Partie XIII du Traitē de
Versailles du 28 juin 1919, du Traitē de
Saint-Germain du 10 septembre 1919,
du Traitē de Neuilly du 27 novembre
1919, et du Traitē du Grand Trianon
du 4 juin 1920, seront communiguees
au 'Secrētaire GēnēraT de ta'Socīēte dēs
Nations et par lui enregistrēes.

Article 7.
Aussitdt que Ies ratifications de deux

Membres de l'Organisation Internationale
du Travail auront ētē enregistrēe au Se-
crētariat, le Secrētaire Gēūēral de la So-
ciētē des Nations notifiera ce fait ā tous
les les Membres de l'Organisation Inter-
nationale du Travail.

Article 8.
La prēsente Convention entrera en vi-

gueur ā. la datē ou cette notification aura
ētē effectuēe par le Secrētaire General
de la Sociētē des Nations; elle ne liera
que les Membres qui auront fait enre-
gistrer leur ratificatiou au Secrētariat
Par la suite, cette Convention entrera en
vigueur au regard de tout autre Membre
ā la datē ou la ratification de ce Membre
aura ētē enregistrēe au Secrētariat.

Article 9.
Sous rēserve des dispositions de l'ar»

ticle 8, tout Membre qui ratifie la prē-
sente Convention s'engage ā appliquer
ses dispositions au plus tard le ljuillet
1922, et ā prendre tēlles mesures qui
seront nēcessaires pour rendre effectives
ces dispositions.

Article 10.
Tout Membre ayant ratifie la prē-

sente Convention peut la dēnoncer ā
l'expiration d'un pēriode de dix annēes
aprēs la datē delamiseen vigueur initialede
la Convention, par un acte communiquē
an Secrētaire Gēnēral de la Sociētē des
Nations et par lui enregistrē. La dēnon-
ciation ne prendra effet qu'une annēe
aprēs avoir ētē enregistrēe au Secrē-
tariat.

Article 11.
Le Conseil d'Administration du Bureau

International du Travail devra, au moins
une fois par dix annēes, prēsenter a la
Confērence Gēnērale un rapport sur
l'application de la prēsente Convention
et dēcidera s'il y a lieu d'inscrire ā
l'orde du jour de la Confērence la
question de la revision ou de la modi-
hcation de la dite Convention.

Article 12.
Les textes francais et anglais de la

prēsente Convention feront foi l'un et
l'autre.

keep a register of all persons under the
age of sixteen years employed on board
his vessel, or a list of therņ in the ar-
ticles of agreement, and of the datēs of
their births.

Article 5.
EachMember of the International Latour

Organisation which ratifies this Conven-
tion engages to apply it to its colonies,
protectorates, and possessions which are
not fully seli-governing:

(a) Except where owing to the locsl
conditions its provisions are inapplicable;
or

(b) Subject to such modifications as
may be necessary to adapt its provisions
to local conditions.

Each Member shall notify to the Inter-
national Labour Offce the action taken
ia respect to each of its colonies, pro-
tectorates, and possessions which are not
fully self-govetning.

Artice 6.
The formai ratifications of this Con-

vention uuder the conditions set foith in
Part XIII of the Treaty of Versailles of
28 June, 1919, of the Treatv Of St.
Germain of 10 September, 1919", of the
Treaty of Neuilly of 27 November, 1919,
and of the Treatyof the Grand Trianon of
4 June, 1920, shall be commuirieated to
the Secretarv-General of the'Leagueof
Nations for registration.

Article 7.
As soon as the ratifications of two

Members of the International Labour
Organisation have been registered with
the Secrētariat, the Secret ry General cf
the League of Nations shall so notify
all the Members of the International
Labour Organisation.

Article 8.

This Convention shall come into force
at the datē on which such notification
is issued by the Secretary General of
the League of Nations, but it shall then
be binding only upon those Members
which have registered their ratifications
with. the Secrētariat. Thereafter this
Convention will come into force for any
other Member at the datē on which
its ratification is registered with the
Secrētariat.

Article 9.
Subject to the provisions of Article 8,

each Member which ratifies this Con-
vention agrees to bring its provisions
into operation not later than 1 July, 1922,
and to take such, action as may be
necessary to make these provisions
effective.

Article 10.
A Member which has ratified this

Convention may denounce it after the
expiration of ten years from the datē on
which the Convention first comes into force,
by an act comrhunicated to the Secretatv
General of the League of Nations for
registration. Such denunciation shall
not take effect until one year after the
datē on which it is registered with the
Secrētariat.

Article 11.
At Ieast once in ten years, the Gover-

ning Body of the International Labour
Office shall present to the General Con-
fērence a report on the working cf this
Convention, and shall consider the
desirabilitv of placing on the agenda of
the Confērence the question of its revison
or modification.

Article 12.
The French and English texts of this

Convention shall both be authentic.

Likums par Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās kon-
ferences II. sesijā pieņemto konvencijas projektu par „bērnu minimālo
vecumu, tos pieņemot darbos uz jūras".

Likums par Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās kon-
ferences II. sesijā pieņemto konvencijas projektu par „bezdarba atlīdzību
kuģa bojā iešanas gadījumā".

Likums par Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās kon-
ferences II. sesijā pieņemto konvencijas projektu par vietu apgādāšanu
jūrniekiem".
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LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par
Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās
konferences II. sesijā pieņemto konvencijas projektu par „bērnu

minimālo vecumu, tos pieņemot darbos uz jūras".
1. 1920. g. 15. jūnijā Dženovā sasauktā Tautu Savienības starptautiskās

darba organizācijas vispārējās konferences II. sesijā pieņemtais konvencijas pro-
jekts — „Bernu minimālais vecums, tos pieņemot darbos uz jūras" ar šo likumu
pieņemts un apstiprināts.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludj.
nams ari 1. pantā minētais konvencijas projekts un tā tulkojums latviešu valod

^3. Konvencija Latvijā stājas spēkā konvencijas 7. un 8. pantu kārtībā.
Rīgā, 1925. g. 8. jūnijā. Valsts Ptezidents J. Čakste.



Tulkojums.

Konvencija par bērnu minimalovecumu,
tos pieņemot darbos uz jūfas.

Tautu Savienības starptautiskās darba
organizācijas galvenā konference,

kuru sasauca Dženovā 1920. g.
15. jūnijā starptautiskā darba biroja
administratvā padome,

nolēma pieņemt dažādus priekš-
. likumus attiecībā uz «noteikumiem,

zem kādiem piemērojama jūrniekiem
novembra mēnesī Vašingtonā no-
slēgtā konvencija, kas aizliedz pie-
laist pie darba par 14 gadiem jau-
nākus bērnus, kurs ir Dženovā
noturētās konferences sesijas dienas
kārtības trešā punkta jautājums,

nolēma dot šiem priekšlikumiem
starptautiskās konvencijas veidu un

pieņēma sekošu konvenciju, kura jāratificē
starptautiskās darba organizācijas lo-
cekļiem, saskaņā ar 1919. g. 28. jūnija
Versaļas līguma daļu par darbu, kā ari
1919. g. 10 septembra Sen-Žermenas,
1919. g. 1. novembra Neuillv un 1920. g.
4. jūnija Grand Trianon līgumu attiecīgu
daļu noteikumiem.

1. pants.
Piemērojot šo konvenciju, zem jēdziena

«kuģis" jāsaprot visi kuģi, laivas un
peldoši līdzekļi, kādi viņi arī nebūtu,
sabiedrisks vai privātīpašums, un kurus
lieto jūras kuģniecībā, izņemot kara kuģus

2. pants.
Bērnus zem 14 gadiem nevar nodarbi-

nāt uz kuģiem, izņemot tos, uz kuriem
vienīgi nodarbināti vienas ģimenes locekļi.

3. pants.
2. panta noteikumi neattiecas uz bērnu

darbu un mācības kuģiem, ar noteikumu,
ka šos darbus atzīst un uzrauga valdības
iestāde.

4. pants.
Lai atļautu kontrolēt šīs konvencijas

noteikumu piemērošanu katram kuģa
kapteinim vai īpašniekam, jāved kuģa
ļaužu saraksts, vai arī munsturrullis, kurā
atzīmētas visas uz kuģa nodarbinātās
personas, kas jaunākas par 16 gadiem,
ar viņu dzimšanas datiem.

5. pants.

Katrs starptautiskās darba organizācijas
loceklis, kas šo konvenciju ratificē, uz-
ņemas to piemērot tanīs savos īpašumos,
protektoratos un kolonijās, kuri paši sevi
pilnīgi nepārvalda, ar sekošiem iebildu-
miem :

a) ka konvencijas noteikumi nav pie-
mērojami vietējiem apstākļiem;

b) lai pārgrozījumus, kuri būtu vajadzīgi,
piemērojot konvenciju vietējiem

apstākļiem, varētu ievest šinī kon-
vencijā.

Katram loceklim jāpaziņo starptautiskam
darba birojam lēmums kas atiecas uz
viņa protektoratiem, īpašumiem vai kolo-
nijām, kuri paši sevi pilnīgi nepārvalda.

6. pants.
Šīs konvencijas oficiālās ratifikācijas,

saskaņā ar Versaļas 1919
^

g. 28. jūnija
līguma XIII. daļā paredzētiem noteiku-
miem, kā arī 1919.g. 10. septembra Sen-
Žermenas, 1919. g. 27. novembra Neuilly
un 1920. g. 4. jūnija Grand Trianon Ilgu-
miem, jāpaziņo Tautu Savienības galve-
nam sekretāram, kurš tās reģistrē.

7. pants.
Tiklīdz divu starptautiskās darba orga-

nizācijas locekļu ratifikācijas īeģistrētas
sekretariātā, Tautu SavienīOas galvenais
sekretārs par to paziņos visiem starp-
tautiskās darba organizācijas locekļiem.

8. pants.
Šī konvencija stājas spēkā no tās die-

nas, kad Tautu Savienības galvenais
sekretārs tādu paziņojumu izdara; tā
saista tikai tos locekļus, kuri tavas rati-
fikācijas likuši reģistrēt sekretariātā. Tā
tad katram citam loceklim šī konvenci a

stājas spēkā no tas dienas, kad sī lo-

cekļa ratifikācija reģistrēta sekietariatā.
9. pants.

Ievērojot 8. panta noteikumu, katrs lo-
ceklis, kas šo konvenciju ratificē, uzņe-
mas viņas noteikumus izvest dzīvē ne
vēlāk par 1922. g 1. juliļu un sptrt vi-
sus priekš tam vajadzīgos soļus.

10. pants.
Katrs šo konvenciju ratificējošais lo-

ceklis pēc notecējušiem 10 gadiem no
spēkā stāšanās dienas var viņu uzteikt at
rakstisku paziņojumu Tautu Savienības
galvenam sekretāram, kurš to reģistrē.
Uzteikums stājas spēkā ne agrāk, kā
gada laikā pēc viņa reģistrēšanas.

11. pants.
Starptautiskā darba biroja administra-

tīvai padomei vismaz reiz, ik pa desmit
gadiem jāliek priekšā vispārējai konferen-
cei ziņojums par šīs konvencijas dzīvē
izvešanu un jālemj par konvencijas caur-
skatīšanas vai grozīšanas uzņemšanu
konferences dienas kārtībā.

12. pants.
Šīs konvencijas franču un angļu teksti

ir autentiski.

Konvencijas tulkojuma teksts pieņemtte
Saeimas 1925. g. 26. maija plenārsēdē.

J. V e s m a n s,
Saeimas sekretārs

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par
Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās
konferences II. sesijā pieņemto konvencijas projektu par bez-

darba atlīdzību kuģa bojā iešanas gadījumā".
1. 1920. g. 15. jūnijā Dženovā sasauktā Tautu Savienības starptautiskās

daiba organizācijas vispārējas konferences II. sesijā pieņemtais konvencijas pro-
jekts — „Bezdarba atlīdzība kuģa bojā iešanas gadījumā" ar šo likumu pieņemts
un apstiprināts.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludi-
nāms ari 1. pantā minētais konvencijas projekts un tā tulkojums latviešu valodā.

3. Konvencija Latvijā stājas spēkā konvencijas 7. p. paredzētā kārtībā pēc
tam, kad konvencijas ratifikācija būs reģistrēta Tautu Savienības galvenā sekre-
tariātā no valstīm, kurām vislielākā jūras tirdzniecības nozīme.

Rīgā, 1925. g. 8. jūnijā. Valsts Prezidents J. Čakste.

Projet de Convention Concernant l'ln-
demnitē de Chomage en Cas de Perte

par Naufrage.

La Confērence Gēnērale de l'Organi-
sation Internationale du Travail de la
Sojeiētē des Nations,

Convoquēe ā Gēnes par le Conseil
d'Administration du Bureau Interna-
tional du Travail, le 15 juin 1920,

Aprēs avoir dēcidē d'adopter di-
verses propositions relatives au
''Controle des conditions d'engage-
ment des marins; placement; condi-
tions d'application aux marins de la
Convention et des Pecommandations
faites ā Washington au mois de
novembre dernier au sujet du cho-
mage et de l'assurance contre le
chomage," question formant le
deuxiēme point de l'ordre du jour
de la session de la Confērence tenue
ā Gēnes, et

Draft Convention Concerning Unem-
plovment Jndemnitv in Case of Loss

or Foundering of the Ship.
The General Confērence of the Inter-

national Labour Organisation of the
League of Nations,

Having been convened at Genoa
by the Governing Body of the
International Labour Office, on the
15th day of June, 1920, and

Having decided upon the adoption
of certain proposals with regard to
the "Supervision of articles of
agreement. Provision of facilities
for finding employment for seamen.
Application to seamen of the Con-
vention and Recommendationsadopted
at Washington in November Iast in
regard to unfmployment and un-
employment insurance", which is
the second item in the agenda for
the Genoa meeting of the Confērence,
and

Aprēs avoir dēcidē que ces pro-
positions seraient rēdigēes sous formē
d'un projet de convention intena-
tionale,

adoptē lē Projet de Convention ci-aprēs
ā ratifier par les Membres de l'Organi-
sation Internationale du Travail, confor-
mēment aux dispositions de la Partie
relative au Travail du Traitē de Ver-
sailles du 28 juin 1919, du Trai ē de
Saint-Germain du 10 septembre 1919,
du Traitē de Neuilly du 27 novembre
1919, et du Traitē du Grand Trianon
du 4 juifl 1920:

Article 1.
Pour l'application de la prēsente Con-

vention, le terme "marins" est applicable
ā ioutes les personnes employēes ā bord
de tout navire effectuant une navigation
maritime.

Pour l'application de la prēsente Con-
vention, le terme "navire" doit ētre
entendu de tous les bateaux, navires ou
bātiments, quels qu'ils soient, de pro-
priētē publique ou privēe, effectuant une
navigation maritime, ā l'excIusion čes
navires de guerre.

Article 2.

En cas de perte par naufrage d'un
navire quelconque, l'armateur, ou la
personne avec laquelle le marin a passē
un coritrat pour servir ā bord du navire,
devra payerāchacun des marins employēs
sur ce navire une indemnitē pour faire
face au chomage rēsultant de la perte
par naufrage du navire.

Cefte indemnitē sera payēe pour tous
les jours de la pēriode effective de
chomage du marin au taux du salaire
payable en vērtu du contrat, mais le
montant total de l'indemnitē payable ā
chaque marin en vērtu de la prēsente
Conventioa pourra ētre limitē ā deux
mois de salaire.

Article 3.
Ces indemnitēs jouiront des mēmes

privileģēs que Ies arrērages de salaires
gagnēs pendant le service, et les marins
pourront avoir recours pour les recouvrer
aux mēmes procēdēs quepour ces arrērages.

Article 4.

Tout Membre de l'Organisation Inter-
nationale du Travail qui ratifie la prēsente
Convention s'engage ā l'appliquer ā celles
de ses colonies ou possessions ou ā
ceux de ses protectorats qui ne se gou-
vernent pas pleinement eux-mēmes, sous
les rēserves suivantes:

(a) Que les dispositions de la Con-
vention ne soient pas rendues inappli-
cables par les conditions locales;

(b) Que les modifications qui seraient
tēcessaires pour adapter la Convention
eux conditions locales puissent ētre intro
duites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au
Bureau International du Travail sa dēcision
en ce qui concerne chacune de ses colo-
nies ou possessions ou chacun de ses
protectorats ne se gouvernant pas plei-
nement eux-mēmes

Article 5.
Les ratifications officielles de la prē-

sente Conventioa dans les conditions
prēvues ā la Partie XIII du Traitē de
Versailles du 28 juin 1919, du Traitē de
Saint-Germain du 10 septembre 1919, du
Traitē de Neuilly du 27 novembre 1919,
et du Traitē du Grand Trianon du 4 juin
1920, seioat communiquēes au Secrētaire
Gēnēral de la aociētē des Nations et
par lui enregistrēes.

Article 6.
Aussitot que les ratifications de deux

Membres de l'Organisation Internationale
du Travail auront ētē enregistrēes au
Secrētariat, le Secrētaire Gēnēral de la
Sociētē des Nations notiiiera ce fait ā tous
les Membres de l'Organisation Interna-
tionale du Travail.

Atticle 7.

La prēsente Convention entrera en
vigueur ā la datē oū cette notification
aura ētē effectuēe par le Secrētaire
Gēnēral de la Sociētē des Nations; elle
ne liera que les Membres qui auront fait
enregistrer leur ratification au Secrētariat.
Par la saite, la prēsente Convention
entrera en vigueur au regard de tout
autre Membre, ā la datē oū la ratification
de ce Membre aura ētē enregistrēe au
Secrētariat.

Article 8.
Sous rēserve des dispositions de

l'article 7, tout Membre qui ratifie la
prēsente Convention s'engage k appliquer
ses dispositions au plus tard le ljuillet

Having determined that these
proposals shall take the form of a
draft international convention,

adopts the foliowing Draft Convention
for ratification by the Members of the
International LabourOrganisation,jaccordance with the Labour Part of the
Treaty of Versailles of 28 June, 19i9
of the Treaty of St Germain of 10 Sep!
tember, 1919, of the Treaty of Neuillv
of 27 November, 1919, and of the Treatv
of the Grand Trianon of 4 June, 1910:

Article 1.
For the purpose of this Convention,

the term "seamen" includes all pērsons
employed on any vessel engaged ru
maritime navigation.

For the purpose of this Convention,
the term "vessel" includes all ships and
boats, of any nature vvhatsoever, engaged
in maritime navigation, whēther publicl y
or privately owued; it excludes ships
of war.

Article 2.

In every cafe of loss or foundering of
any vessel, the owner or person with
whom the seaman has contracted for
service on board the vessel shall pay to
each seaman employed thereon an
indemnity against uuemployment resulting
from such loss or foundering.

This indemnity shall be paid for the
days during which the seaman remains
in fact unemployed at the same rāte as
the wages payable under the contract,
but the total indemnity payable under
this Convention to any one seaman may
be limited to two month.' wages.

Article 3.
Seamen shall have the same remedies

for recovering such indemnities as they
have for recovering arrears of wages
earned during the service.

Article 4.
Each Member of the International

Labour Organisation vvhich ratiiies this
Convention engages to apply it to its
colonies, protectorates and possessions
which are not fully self-governing:

(a) Except where owing to the local
conditions its provisions are inapplicable;
or

(b) Subject to fuch modifications as
may be necessary to adapt its provisions
to local conditions.

Each Member shall notify to the In-
ternational Labour Office the action taken
in respect of each of its colonies, pro-
tectorates and possessions which are
not fully self-governing.

Article 5.
The formai ratifications of this Con-

vention, under the conditons set forth in
Part XIII of the Treaty of Versailles of
28 June, 1919, of the Treaty of St.
Germain of 10 September, 1919, of the
Treaty of Neuiliy of 27 November, \919,
and of the Treaty of the Grand Trianon
of 4 June, 1920, shall be communicatel
to the Secretary-Gēnēral of the League
of Nations for registration.

Article 6
As soon as the ratifications of two

Members of the International Labour
Organisation have been regis'ered vvith
the Secrētariat, ihe Secretary General o
the League of Nations shall so notify all
the Membres of the International Labour
Organisation.

Article 7.
This Convention shall come into force

at the datē on vvhich such notification
is issued by the Secretary Genera l ol
the League of Nations, and it shall then
be binding only upon those Members
vvhich have registered their ratifications
vvith the Secrētariat. Thereafter th'S
Convention will come into force for aņy
other Member at the datē on vvhich its
ratification is registered vvith the Secrē-
tariat.

Article 8.
Subject to the provisions of Article h

each Member vvhich ratifies this Con-
vention agrees to bring its provision*
into operation not later than 1 Wj'



1922, et ā preudre telles mesures qui
jeront nēcessaires pour rendre effectives

ceS dispositions
Article 9.

Tout Membre ayant r< tifiē la prēsente
Convention peut la dēnoncer ā l'expira-
tjon d'une pēriode de cinq snnēes aprēs
ļa datē de la mise en vigueur initiale de
ja Convention, par un acte communiquē
au Secrētaire Gēnēral de la Sociētē des
Nations et par lui enregistrē. La dēnon-
ciation ne prendra effet qu'une annēe
aprēs avoir ētē enregistrēe au Secrētariat.

Article 10.
Ļe Conseil d'Administration du Bureau

International du Travail devra, au moins
tune fois par dix annēes, prēsenter ā la
-Cpnfēience Gēnērale un rapport sur
l'application de la prēsente Convention
.tdēcideras'ilyalieud'inscrireā
ļ'ordre du jour de la Confērence la
.fļuestion de la revision ou de la modifi-
cation de la dite Convention.

Article 11.
Les textes fran^ais

et
anglais de

la
prēsente Convention feront foi l'un et
l'autre.

1922, and to take such action as may
be necessary to make these provisions
effective.

Article 9.
A Member which has ratified this

Convention may denounce it after the
expiration of five years from the datē
on vvhLh the Convention first comes
into force, by an act comtnunicated to
the Secretaty General of the League
of Nations for registration Such denun-
ciation shall not take effect until one
year after the datē on vvhich it is regi-
stered vvith the Secrētariat.

Article 10.
At Ieast once in ten years, the Gover-

ning Body of the International Labour
Office shall present to the General Con-
fērence a report on the vvorking of this
Convention, and shall consider the desir-
ability of placing on the agenda of the
Confērence the question of its revision
or modification.

Article 11.
The French and English texts of this

Convention shall both be authentic.

Tulkojums.

[Konvencija par bezdarba atlīdzību kuģa
bojā iešanas gadījumā.

Tautu Savienības starptautiskās darba
organizācijas galvenā konference,

kuru sasauca Dženovā 1920. g.
15. jūnijā starptautiskā darba biroja

administratīvā padome,
nolēma pieņemt dažādus priekš-

likumus attiecībā uz „kontroli, ie-
vērojot noteikumus, jūrniekus die-
nestā pieņemot; vietu apgādāšanu;
noteikumiem, kā piemērojami jūrnie-
kiem novembra mēnesī Vašingtonā
pieņemtā konvencija un noteikumi

- par bezdarbu un apdiošināšanu
pret bezdarbu", kāds jautājums ir
Dženovā noturētās konferences se-
sijas dienas kārtības otrais punkts,

nolēma, ka šie priekšlikumi do-

dami starptautiskās konvencijas veidā,
pieņēma sekošu konvenciju, kura jārati-
ficē starptautiskās darba organizācijas
locekļiem, saskaņā ar 1919. g. 28. jūnija
Versaļas līguma, daļu par darbu, kā arī
1919. g. 10. septembra Sen-Žermenas,
1919. g. 1. novembra Neuilly un 1920. g.
1. jūnija Grand Trianon līgumu attiecīgo
daļu noteikumiem.

1. pants.

Piemērojot šo konvenciju, jēdziens
„jūrnieks" ir attiecināms uz visām per-
sonām, kas nodarbinātas uz visiem juras
satiksmes kuģiem.

Piemērojot šo konvenciju, zem jēdziena
„kuģis" jāsaprot visi kuģi, laivas un
peldoši līdzekļi, kādi viņi arī nebūtu,
vai privātīpašums vai sabiedrisks, un
kurus lieto jūras kuģniecībā, izņemot
kara kuģus.

2. pants.

Kautkura kuģa bojā iešanas gadījumā
armatieram vai personai, ar kuru jūr-
nieks ir slēdzis līgumu par kalpošanu
už kuģa, jāmaksā katram uz šo kuģi
nodarbinātam jūrniekam atlīdzība p^r
bezdarbu, kas cēlies no kuģa bojā iešanas.

Si atlīdzība jāmaksā par visām tiešām
jūrnieka bezdarba laika dienām līgumā
paredzētās algas apmerātaču kopējo
atlīdzības apmēru, kas būtu jāmaksā uz
šis konvencijas pamata, varētu ierobežot
uz divu mēnešu algas lielumu.

3 pants.

Šīs atlīdzības bauda tās pašas priekš-
rocības, kā par darblaiku nopelnītā, bet
neizmaksātā . alga, un lai tas saņemtu,
jūrnieki var rīkoties tāpat, ka ja tiem
nebūtu izmaksāta alga.

4. pants.

Katrs starptautiskās darba organizā-
cijas loceklis, kas šo konvenciju ratificē,
uzņemas to piemērot tanīs savos īpa-
šumos, protektoratos un kolonijās, kuti
Paši sevi pilnīgi nepārvalda, ar se-
kosiem iebildumiem:

a) ka konvencijas noteikumi nav pie-
mērojami vietējiem apstākļiem,

b) lai pārgrozījumus, kuri būtu vaja-
dzīgi, piemērojot konvenciju vie-
tējiem apstākļiem, varētu ievest
šinī konvencijā.

Katram loceklim jāpaziņo starptau-
tiskam dsrba birojam lēmumi, kas
attiecas uz viņa protektoratiem, īpa-
šumiem vai kolonijām, kuri paši sevi
pilnīgi nepārvalda.

5. pants.
Šīs konvencijas oficia'ās ratifikācijas,

saskaņā ar 1919. g. 28. jūnija Versaļas
līguma XIII daļā paredzētiem notei-
kumiem, kā arī 1919. g. 10. septembra
Sen-Žermenas, 1919. g. 27. novembra
Neuillv un 1920. g. 4 jūnija Grand
Trianon līgumiem, jāpaziņo Tautu Si-
vienības galvenam sekretāram, kurš tās
reģistrē.

6. pants.
Tiklīdz divu starptautiskās darba orga-

nizācijas locekļu ratifikācijas reģistrētas
sekretariātā, Tautu Savienības galvenais
sekretārs par to paziņo visiem starptau-
tiskās darba organizācijas locekļiem.

7. pants.

Šī konvencija stājas spēkā no tās die-
nas, kad Tautu Savienības galvenais
sekretārs tādu paziņojumu izdara; tā
saista tikai tos locekļus, kuri savas rati-
fikācijas likuši reģistrēt sekretariātā. Tā
tad katram citam loceklim šī konvencija
stājas spēkā no tās dienas, kad šī locekļa
rat fikacija reģistrēta sekretariātā.

8. pants.

Ievērojot 7. panta noteikumus, katrs
loceklis, kas šo konvenciju ratificē, uzņe-
mas viņas noteikumus izvest dzīvē ne
vēlāk par 1922. g. 1. jūliju un spert
visas priekš tam vajadzīgos soļus.

9. pants.
Katrs šo konvenciju ratificējušais lo-

ceklis pēc notecējušiem 5 gadiem no
spēkā stāšanās dienas var to uzteikt ar
rakstisku paziņojumu Tautu Savienības
galvenam sekretāram, kurš to reģistrē.
Uzteikums stājas spēkā ne agrāk kā gada
laikā pēc viņa reģistrēšanas.

10. pants.

Starptautiskā darba biroja administra-
tīvai padomei vismaz reizi ikpa desmit
gadiem jāliek priekšā vispārējai konfe-
rencei ziņojums par šīs konvencijas
dzīvē izvešanu un jālemj par konvencijas
caurskatīšanas vai grozīšanas jautājuma
uzņemšanu konferences dienas kārtībā.

11. pants.
Šis konvencijas franču un angļu teksti

ir autentiski.

Konvencijas tulkojuma teksts pieņemts
Saeimas 1925. g. 26. maija plenārsēde.

J. Vesmans,
Saeimas sekretārs.

LIKUMS
oar

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās
konferences II. sesijā pieņemto konvencijas projektu par „vietu

apgādāšanu jūrniekiem". ^
1. 1920. g. 15. jūnijā Dženovā sasauktā Tautu Savienības starptautiskās

darba organizācijas vispārējās konferences II. sesijā pieņemtais konvencijas
projekts — ,Vietu apgādāšana jūrniekiem" ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināms
ari 1. pantā minētais konvencijas projekts un tā tulkojums latviešu valodā.

3. Konvencijā Latvijā stājas spēkā konvencijas 13. un 14.pantu paredzētā kārtībā.
Rīgā, 1925. g. 8. jūnijā. Valsts Prezidents J. Čakste.

Projet de Convention Concernant le
Placement des Marins.

La Confērence Gēnērale de l'Organisa-
tion Internationale du Travail de la So-
ciētē des- Nations,

Convoquēe ā Gēnes par le Conseil
d'Administration du Bureau Internatio-
nal du Travail, le 15 juin 1920,

Aprēs avoir dēcidē d'adopter diver-
ses propositions relatives au "Controle
des conditions d'engagement des ma-
rins; placement; conditions d'applica-
tion aux marins de la Convention et
des Recommandations faites ā Wa-
shington au mois de novembre der-
nier au sujet du chomage et de
l'assurance contre le' chomage", que-
stion formant le deuxiēme point dē
l'ordre du jour de la session de la
Confērence tenue ā Gēnes, et

Apres avoir dēcidē que ces proposi-
tions seraient rēdigēes sous formē d'un
projet de convention internationale,

adoptē le Projet de Convention ci-aprēs
ā ratifier par les Membres de l'Organi-
sation Internationale du Travail, confor-
mēment aux dispositions de la Partie
relative au Travail du Traitē de Versail-
les du 28 juin 1919, du Traitē de Saint-
Germain du 10 septembre 1919, du
Traitē de Neuilly du 27 novembre 1919,
et du Traitē du Grand Trianon du
4 juin 1920:

Article 1.
Pour l'application de la prēsente Con-

vention, le terme "marins" comprend
toutes les personnes employēes comme
membres de l'ēquipage ā bord de navi-
res effectuant une navigation maritime,
ā l'exclusion des officiers..

Article 2.
Le placement des marins ne peut faire

l'objet d'un commerce exercē dans un
but lucratif par aucune personne, sociētē
ou ētablissement. Aucune opēration de
placement ne peut donner lieu de la
part des marins d'aucun navire au
payement d'une rēmunēration quelconque,
directe ou indirecte, ā une personne,
sociētē ou ētablissement.

Dans chaque pays la loi comportera
des sanctions pēnales pour toute viola-
tion des dispositions du prēsent article.

Article 3.

Par dērogation aux dispositions de
l'article 2, toute personne, sociētē ou
ētablisement exer^ant actuellement dans
un but lucratif le commerce du place-
ment peut ētre admis temporairement,
par autorisation du Gouvernement, ā
continuer ce commerce, ā condition que
ses opērations soient soumises ā un con-
trole du Gouvernement sauvegardant les
droits de toutes Ies parties intēressēes.

Chaque Membre ratifiant la prēsente
Convention s'engage ā prendre toutes
mesures nēcessaires pour abolir le plus
rapidement possible le commerce du
placement des marins exercē dans un
but lucratif.

Article 4.
Chaque Membre ratifiant la prēsente

Convention devra veiller ā ce qu'il soit
organisē et entretenu un systēme, effi-
cace et rēpondant aux besoins, d'offices
gratuits de placement pour les marins.
Ce systēme pourra ētre organisē et
maintenu:

(2) soit par des associations reprēsen-
tatives des armateurs et des marins
agissant en commun sous le contrčle
d'une autoritē centrāle;

(2) soit, en l'absence d'une action
combinēe de cette nature, par l'Etat
lui-mēme.

Les opērations de ces offices de pla-
cement seront conduites par des person-
nes possēdant une expērience maritime
prati que.

Draft Convention for Establishing Fa-
cilities for Finding Employment for

Seamen.
The General Confērence of the Inter-

national Labour Organisation of the
League of Nations,

Having been convened at Genoa by
the Governing Body of the Internatio-
nal Labour Office, on the 15th day
of June, 1920, and

Having decided upon the .adoption
of certain proposals vvith regard to the
"Supervision of articles of agreement.
Provision of facilities for finding em-
ployment for seamen. Application to
seamen of the Convention and Re-
commendations adopted at Washington
in November last in regard to unem-
ployment and unemployment insu-
rance", vvhich is the second item in
the agenda for the Genoa meeting of
the Confērence. and

Having determined that these pro-
posals shall take the form of a draft
international convention,

adopts the follovving Draft Convention
for ratification by the Members of the
International Labour Organisation, in
accordance vvith the Labour Part of the
Treaty of Versailles of 28 June, 1919,
of the Treaty of St. Germain of 10 Sep-
tember, 1919, of the Treaty of Neuilly
of 27 November, 1919, and of the
Treaty of the Grand Trianon of 4 June,
1920:

Article 1.

For the purpose of this Convention,
the term "seamen" includes all persons,
except officers, employed as members of
the crew on vessels engaged in maritime
navigation.

Article 2.
The business of finding employment

for seamen shall not be carried on by
any person, company, or other agency,
as a commercial enterprise for pecuniary
gain; nor shall any fees be charged di-
rectly or indirectly by any person, com-
pany or other agency, for finding em-
plovment for seamen on any ship.

The lavv of each country shall provide
punishment for any violation of the pro-
visions of this Article.

Article 3.

Notvvithstanding the provisions of Ar-
ticle 2, any person, company or agency,
vvhich has been carrying on the work
of finding employment for seamen as
a commercial enterprise for pecuniary
gain, may be permitted to continue tem-
porarily under Government licence, pro-
vided that such vvork is carried on under
Government inspection and supervision,
so as to safeguard the rights of all
concerned.

Each Member vvhich ratifies this Con-
vention agrees to take all practicable
measures to abolish the practice of fin-
ding employment for seamen as a com-
mercial enterprise for pecuniary gain as
soon as possible.

Article 4.
Each Member vvhich ratifies this Con-

vention agrees that there shall be orga-
nised and maintained an efficient and
adequate system of public employment
offices for finding employment for seamen
vvithout charge. Such svstem may be
organised and maintained, either:

(1) by representative associations of
shipovvners and seamen jointly under the
control of a central authority, or,

(2) in the absence of such joint action,
by the State itself.

The vvork of all such employment
offices shall be administered by persons
having practical maritime experience.



Lorsqu'il coexiste des offices de place-
ment de types divers, des mesures doi-
vent ētre prises pour coordonner leur
action sur une base nationale.

Article 5.
II sera constituē des comitēs composēs

d'un nombre ēgal de reprēsentants des
armateurs et des marins, qui seront con-
sultēs pour tout ce qui concerne le fonc-
tionnement de ces offices.

Pour le reste, ii appartiendra au Gou-
vernement de chaque pays de prēciser
les pouvoirs de ces comitēs, en ce qui
concerne notamment le choix de leur
prēsident en dehors de leurs membres,
leur assujetissement au controle de l'Etat
et la facultē de recevoir l'assistance de
personnes s'intēressant au bien-ētre des
marins.

Article 6.
Au cours des opērations de placement,

le marin doit conserver le droit de choi-
sir son navire et l'armateur le droit de
choisir son ēquipage.

Article 7.

Le contrat d'engagement des marins
doit contenir toutes les garanties nēces-
saires pour la protection de toutes les
parties intēressēes, et ii sera donnē aux
marins toutes facilitēs pour examiner ce
contrat avant et aprēs signature.

Article 8.
Chaque Membre ratifiant la prēsente

Convention prendra des mesures pour
que les facilitēs pour le placement des
marins prēvues par la prēsente Conven-
tion soient, au besoin en recourant ā des
offices publics, ā la disposition des ma-
rins de tous les pays ratifiant Ja prē-
sente Convention, sous la rēserve que
Ies conditions du travail soient approxi-
mativement les mēmes.

Article 9.
II appartiendra ā chaque pays de dē-

cider s'il adoptera ou non des dispo-
sitions analogues ā celles de la prēsente
Convention en ce qui concerne les offi-
ciers de pont et les officiers mēcaniciens.

Article 10.

Tout Membre qui ratifiera la prēsente
Convention devra communiquer au Bu-
reau International du Travail toutes les
informations, statistiques ou autres, dont
ii pourra disposer, en ce qui concerne le
chomage des marins et le fontionnement
de ses ētablissements de placement pour
Ies marins.

II appartiendra au Bureau International
du Travail d'assurer, d'accord avec Ies
Gouvernements et les organisations in-
tēressēes dans chaque pays, la coordina-
tion des divers systēmes nationaux de
placement des marins.

Article II.

Tout Membre de l'Organisation Inter-
nationale du Travail qui ratifie la prē-
sente Convention s'engage ā I'appliquer
ā celles de ses colonies ou possessions
ou ā ceux de ses protectorats qui ne se
gouvernent pas pleinement eux-mēmes,
sous les rēserves suivantes:

(a) Que les dispositions de la Conven-
tion ne soient pas rendues inapplicables
par les conditions locales;

(b) Que les modifications qui seraient
nēcessaires pour adapter la Convention
aux conditions locales puissent ētre in-
troduites dans ce!le-ci.

Chaque Membre devra notifier au
Bureau International du Travail sa dēci-
sion en ce qui concerne chacune de ses
colonies ou possessions ou chacun de
ses protectorats ne se gouvernant pas
pleinement eux-mēmes.

Article 12.

Les ratifications officielles de la prē-
sente Convention, dans les conditions
prēvues a la Partie XIII du Traitē de
Versailles du 28 juin 1919, du Traitē
de St. Germain du 10 septembre 1919,
du Traitē de Neuilly du 27 novembre
1919, et du Traitē du Grand Trianon du
4 juin 1920, seront communiquēes au
Secrētaire Gēnēral de la Sociētē des Na-
tions et par lui enregistrēes.

Article 13.
Aussitot que les ratifications de

deux Membres de l'Organisation Inter-
nationale du Travail auront ētē en-
registrēes au Secrētariat, le Secrētaire
Gēnēral de la Sociētē des Nations noti-
fiera ce fait a tous les Membres de
l'Organisation Internationale du Travail.

Article 14.

La prēsente Convention entrera en
vigueur ā la datē oū cette notification
aura ētē effectuēe par le Secrētaire

VVhere such empioyment offices of

different types exist, steps shall be taken
to co-ordinate them on a national basis.

Article 5.
Committees consisting of an equal

number of representatives of shipovvners
and seamen shall be constituted to advise
on matters concerning the carrying on
of these offices; the Government in each
country may make provision for further
defining the povvers of these committees,
particularly vvith reference to the com-
mittees' selection of their chairmen from
outside their own membership, to the
degree of state supervision, and to the
assistance vvhich such committees shall
have from persons interested in the wel-
fare of seamen.

Article 6.
In connection vvith the employment

of seamen, freedom of choice of ship
shall be assured to seamen and freedom
of choice of crew shall be assured to
shipovvners.

Article 7.
The necessary guarantees for protecting

all parties concerned shall be included
in the contract of engagement or articles
of agreement, and proper facilities shall
be assured to seamen for examining such
contract or articles before and after

sigmng.
Article 8.

Each Member vvhich ratifies-this Con-
vention vvill take steps to see that the
facilities for employment of seamen pro-
vided for in this Convention shall, if
necessary by means of public offices, be
available for the seamen of all countries
vvhich ratify this Convention, and vvhere
the industrial conditions are generally
the same.

Article 9.
Each country shall decide for itseli

vvhether provisions similar to those in
this Convention shall be put in force
for deck-officers and engineer-officers.

Article 10.
Each Member vvhich ratifies this Con-

vention shall communicate to the Inter-
national Labour Office all available in-
formation, statistical or othervvise, con-
cerning unemployment among seamen
and concerning the vvork of its seamen's
employment agencies.

The International Labour Office, shall
take steps to secure the co-ordination
of the various national agencies for fin-
ding employment for seamen, in agree-
ment vvith the Governments or organisa-
tions concerned in each country.

Article 11.

Each Member of the International La-
bour Organisation vvhich ratifies this
Convention engages to apply it to its
colonies, protectorates and possessions
vvhich are not fully self-governing:

(o) Except vvhere ovving to the local
conditions its provisions are inappli-
cable; or

(b) Subject to such modifications as
may be necessary to adapt its provi-
sions to local conditions.

Each Member shall notify to the In-
ternational Labour Office the action ta-
ken in respect of each of its colonies,
protectorates and possessions vvhich are
not fully self-governing.

Article 12.
The formai ratifications of this Con-

vention, under the conditions set forth
in Part XIII of the Treaty of Versailles
of 28 June, 1919, of the Treaty of St.
Germain of 10 September, 1919, of the
Treaty of Neuilly of 27 November, 1919,
and of the Treaty of the Grand Trianon
of 4 June, 1920, shall be communicated
to the Sēcretary General of the League
of Nations for registration.

Article 13.
As soon as the ratifications of

two Members of the International La-
bour Organisation have been registered
vvith the Secrētariat, the Secretary
General of the League of Nations shall
so notify all the Members of the Inter-
national Labour Organisation.

Article 14.
This Convention shall come into force

at the datē on vvhich such notification is
issued by the Secretary General of the

Gēnēral de la Sociētē des Nations; elle
ne liera que les Membres qui auront
lait enregistrer leur ratification au Secrē-
tariat. Par la suite, la prēsente Conven-
tion entrera en vigueur au regard de
tout autre Membre ā la datē oū la rati-
fication de ce Membre aura ētē enregis-
trēe au Secrētariat.

Article 15.
Sous rēserve des dispositions de l'Ar-

ticle 14, tout Membre qui ratifie la prē-
sente Convention s'engage ā appliquer
ses dispositions au plus tard le 1-er
juillet 1922, et ā prendre telles mesures
qui seront nēcessaires pour rendre effec-
tives ces dispositions.

Article 16.
Tout Membre ayant ratifie la prēsente

Convention peut la dēnoncer ā l'expira-
tion d'une pēriode de cinq annēes aprēs
la datē de la mise en vigueur initiale de
la Convention, par un acte communiquē
au Secrētaire Gēnēral de la Sociētē des
Nations et par lui enregistrē. La dēnon-
ciation ne prendra effet qu'une annēe
aprēs avoir ētē enregistrēe au Secrētariat.

Article 17.
Le Conseil d'Administration du Bureau

International du Travail devra, au moins
une fois par di x annēes, prēsenter a la
Confērence Gēnērale un rapport sur
l'application de la prēsente Convention
et dēcidera s'il y a lieu d'inscrire ā
l'ordre du jour de la Confērence la
question de la revision ou de la modi-
fication de la dite Convention.

Article 18.
Les text.es francais et anglais de la

prēsente Convention feront foi l'un et
l'autre.

League of Nations, and it shall then be
binding only upon those Members vvhich
have registered their ratifications vvith
the Secrētariat. Thereafter this Conven-
tion vvill come into force for any other
Member at the datē on vvhich its rat ifica.
tion is registered vvith the Secrētariat. '

Article 15.
Subject to the provisions of Article 14

each Member vvhich ratifies this Con-
vention agrees to bring its provisions
into operation not later than 1 juļv%
1922, and to take such action as may
be necessary to make these provisions
effective.

Article 16.
A Member vvhich has ratified this

Convention may denounce it after the
expiration of five years from the datē ou
vvhich the Convention first comes into
force, by an act communicated to the
Secretary General of the League of Na-
tions for registration. Such denunciation
shall not take effect until one year after
the datē on vvhich it is registered vvith
the Secrētariat.

Article 17.
At least once in ten years, the Govern-

ing Body of the International Labour
Office shall present to the General Con-
fērence a report on the vvorking of this
Convention, and shall consider the de-
sirability of fiacing on the agenda of the
Confērence the question of its revision
or modification.

Article 18.
The French and English texts of this

Convention shall both be authentic.

Tulkojums.

Konvencija par vietu apgādāšanu
jūrniekiem.

Tautu Savienības starptautiskās darba
organizācijas vispārējā konference,

kuru sasauca Dženovā 1920. g.
, 15. jūnijā starptautiskā darba biroja

administratīvā padome,
nolēma pieņemt dažādus priekšli-

kumus attiecībā uz «kontroli, ievē-
rojot noteikumus, jūrniekus dienestā
pieņemot; vietu apgādāšanu; notei-
kumiem, kā piemērojami jūrniekiem
novembra mēnesī Vašingtonā pie-
ņemtā konvencija un ieteikumi par
bezdarbu un apdrošināšanu pret bez-
darbu", kād« jautājums ir Dženovā

.noturētās konferences sesijas dienas
kārtības otrais punkts,

nolēma, ka sie priekšlikumi do-
dami starptautiskās konvencijas
veidā,

pieņēma sekošu konvenciju, kura jāra-
tificē starptautiskās darba organizācijas
locekļiem, saskaņā ar 1919. g. 28. jūnija
Versaļas līguma daļu par darbu, kā ari
1919. g. 10. septembra Sen-Žermenas,
1919. g. 27. novembra Neuilly un 1920 g.
4. jūnija Grand Trianon līgumu attiecīgu
daļu noteikumiem.

1. pants.
Piemērojot šo konvenciju, zem jē-

dziena .jūrnieks" jāsaprot visas per-
sonas, izņemot virsniekus, kas kā kuģa
ļaudis nodarbināti uz jūras satiksmes
kuģiem.

?, pants.
Jūrnieku vietas apgādāšana nevar būt

tirdznieciskas peļņas avots nevienai per-
sonai,sabiedrībai vai iestādei. Neviens vie-
tas apgādē nespiež neviena kuģa jūrniekus
maksāt kautkādu atlīdzību, tiešu vai ne-
tiešu, vienam cilvēkam vai iestādei.

Katrā valstī likums noteic sodu par šī
panta noteikumu pārkāpšanu.

3. pants.

Pretēji otrā panta noteikumiem, katrai
personai, sabiedrībai vai iestādei, kas
pašlaik nodarbojas peļņas nolūkā ar
vietu apgādāšanu, var pagaidām atļaut,
ar valdības piekrišanu, turpināt savu dar-
bību zem noteikumiem, ka šī darbība
nolikta zem valdības kontroles, kas ap-
sargātu ieinteresēto tiesības

Katrs šo konvenciju ratificējušais lo-
ceklis uzņemas spert vajadzīgos soļus,
lai pēc iespējas drīz likvidētu tirdznie-
cību ar vietu apgādāšanu jūrniekiem,
kurai ir peļņas raksturs.

4. pants.
Katrs šo konvenciju ratificējušais lo-

ceklis rū;ējas, lai organizētu un uzturētu
lietišķu un vajadzībām piemērotu bez-
maksas jūrnieku vietu apgādāšanas biroja
zistemu. Šo. zistemu var organizēt un
uzturēt:

1) armatieru un jūrnieku attiecīgas

sabiedrības, kuras strādā kopīgi zem
kādas centrālas iestādes kontroles

2) ja šāda veida kopēja darbība nav
iespējama, valits pati.

Šo biroju darbību ved personas, kurām
ir jūrnieka prakse.

Ja pastāv dažāda tipa vietu apgādā-
šanas biroji, jāsper soļi, lai viņu darbību
saskaņotu uz valstiska pamata.

5. pants.

Jānodibina komitejas, kuras sastāv lī-
dzīgā skaitā no armatieru un jūrnieku
priekšstāvjiem ; artām jāsazinās par visu,
kas attiecas uz šo biroju darbību.

Par visu pārējo katras zemes valdībai
pienākas sīki co'.eikt šo komiteju piln-
varas, it īpaši, kas attiecas uz viņu
priekšsēdētāju izvēlēšanu no nebiedru
vidus, kā ari viņu padošanu valsts kon-
trolei un palīdzības pieņemšanu no per-
sonām, kas intere&ējas par jūrnieku lab-
klājību.

6. pants.
Kamēr notiek vietu apgādāšanas ope-

rācijas, jūrnieks patur tiesību izvēlēt sev
kuģi un armatieri, un armatiers — ieve-
lētie! sev kuģa ļaudis. .

7. pants.
Jūrnieku pieņemšanas līgumos jābūt

visām vajadzīgām garantijām, kas no-
drošina ieinteresētās puses, un jurniekim
jādod iespēja izskatīt šo līgumu pirms-
un pēc parakstīšanas.

8. pants.
Katram šo konvenciju ratificējušam lo-

ceklim jāsper soļi, lai šinī konvencijā pa-
redzētie atvieglinājumi jūrnieku vietu ap-
gādāšanā būtu pieejami ari visiem citiem
šo konvenciju ratificējušo zemju jūrnie-
kiem, vajadzības gadījumā izlietojot sa-
biedrisku iestāžu palīdzību, bet ievērojot ,
ka darba noteikumi būtu apmēram ne
paši.

9. pants.
Katrai zemei pienākas lemt, vai viņa

pieņem vai nepieņem noteikumus, ka*
līdzinātos šis konvencijas toleikumieni
un kas attiecas uz kuģa klāja (dēka)
virsniekiem un virsniekiem-mechaniķiem.

10. pants.

Katram šo konvenciju ratificējušam
loceklim jāziņo starptautiskam darba bi-
rojam visi dati — statistiski vai citādi ,
kādi viņam būtu, attiecībā uz jūrnieku
bezdarbu un jūrnieka vietu apgādāšanas
iestāžu darbību.

Starptautiskam darba birojam pienākas,
saziņā ar katras zemes valdību un te»1"
teresētām organizācijām, saskaņot dažādu
valstu jūrnieku vietu apgādāšanas »"
stemas.

11. pants.
Katrs starptautiskās darba organizācijas

loceklis, kas šo konvenciju ratificē, °*'
ņemas to piemērot tanīs savos īpašus'



protektoratos un kolonijās , kuri paši sevi
pilnīg i nepārvalda, ar sekošiem iebil-
dumiem:

a) ka_ konvencijas noteikumi nav pie-
meroļami vietējiem apstākļiem ,

b) lai pārgrozījumus, kuri būtu vaja-
dzīgi, piemērojot konvenciju vietē-
jiem apstākļiem, varētu ievest šinī
konvencijā.

Katram loceklim jāpaziņo starptauti-
skam darba birojam lēmumi, kas attiecas
uz viņa protektoratiem, īpašumiem vai
kolonijām, kuri paši sevi pilnīgi nepār-
valda.

12. pants.
Šis konvencijas oficiālās ratifikācijas,

saskaņā ar 1919. g. 28. jūnija Versaļas
līguma XIII. daļā paredzētiem noteiku-
miem, kā ari ar I9i9. g. 10. septembra
Sen-Žermenas, 1919. g. 27. novembra
Neuiily un 1920. g. 4. jūnija Grand
Trianon līgumiem, jāpaziņo Tautu Sa-
vienības galvenam sekretāram, kurš tās
reģistrē.

13. pants.
Tiklīdz divu starptautiskās darba orga-

nizācijas locekļu ratifikācijas reģistrētas
sekretariātā, Tautu Savienības galvenais
sekretārs par to paziņo visiem starptau-
tiskiem darba organizācijas locekļiem.

14. pants.
Šī konvencija stājas spēkā no tās

dienas, kad Tautu Savienības galvenais
sekretārs tādu paziņojumu izdara;, tā
saista tikai tos locekļus, kuri savas
ratifikācijas likuši reģistrēt sekretariātā.
Tā tad katram citam loceklim šī kon-

vencija stājas spēkā no tās dienas, kad
šī locekļa ratifikācija reģistrēta sekre-
tariātā.

15. pants.
Ievērojot 14. panta noteikumus, katrs

loceklis, kas šo konvenciju ratificē,
uzņemas viņas noteikumus izvest dzīvē
ne vēlāk par 1922. g 1. jūliju un spert
visus priekš tam vajadzīgos soļus.

16. pants.
Katrs šo konvenciju ratificējušais lo

ceklis pēc notecējušiem 5 gadiem no
spēkā stāšanās dienas var viņu uzteikt
ar rakstisku paziņojumu Tautu Savie-
nības galvenam sekretāram, kurš to
reģistrē. Uzteikums stājas spēkā ne
agrāk kā gada laikā pēc viņa reģistrē-
šanas.

17. pants.
Starptautiskā darba biroja administra-

tīvai padomei vismaz reizi ik pa desmit
gadiem jāliek priekšā vispārējai konfe-
rencei ziņojums par šis konvencijas
dzīvē izvešanu un jālemj par konven-
cijas caurskatīšanas vai grozīšanas jau-
tājuma uzņemšanu konferences dienas
kārtībā.

18. pants.
Šis konvencijas franču un angļu

teksti ir autentiski.

Konvencijas tulkojuma teksts pieņemts
Saeimas 1925. g. 26. maija plenārsēdē

J. V e s m a n s,
Saeimas sekretārs.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Iz mūsu ģenerālkonsula Londonā

nedēļas ziņojuma Nr. 21.
Vispārīgais saimnieciskais stāvoklis pār-

skata nedēļā bija bez ievērojamām pār-
grozibām. Pieprasījumi pēc Latvijas
produktiem uzturas prāvi. Pēdējā laikā
novērojams lielāks sviesta imports Lon-
donā no Latvijas.

Eduards BI r i ņ š,
Latvijas ģenerālkonsuls Londonā.

KURSI.
Rīgas biržā, 1925. gada 8. jūnijā.

De vizēs:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 25,30
100 Francijas Irankn . . . 24,<i5 — 24,95
100 Beļģijas iranku .... 23,95 — 24,45
100 Šveices franku .... 100,00 — 101,00
100 Itālijas liru 20,30 — 20,70
100 Zviedrijas kronu . . . 138,00 - 139,40
100 Norvēģijas kronu . . . 86,25 — 88,00
100 Dānijas kronu .... 96,40 — 98,35
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,30 — 209,35
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. K a c e n s.

Zvērināts biržas maklers M. Okmians

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Jaunatvērto Latvijas vicekonsulatu
Aarhus'ā (Dānijā), Leith'ā nn Sun-
derland'ē (Lielb itanijā) adreses:

1) Vice-Consulat de Lettonie,
Guldbergsgade 57. Aarhus.

2) Latvian Vice Consulate,
2, Commercial Street. Leith.

3) Latvian Vice Consulate,
50, Fredenck Street,

Sunderland.

Daugavpils pasta kantora
paziņojums.

1925. gada maija mēnesi izņem-
tas no Daugavpils pilsētas pasta kastī-
tēm un nav nosūtītas pēc piederības se-
kosi vienkāršie sūtījumi:

10 vēstules bez kādām adresēm;
3 kartiņas „ „ „ ;
1 vēstule ar nesalasāmu adresi;
5 vēstules ar nepilnīgu adresi.

Kantora priekšnieks F. A o ž e.

r~—

—^Tiesu sludinājumi
Jftapa tiesa,

pamatodamās uz savu icības sēdes
lēmumu, izbeidz Otto Eduarda dēlu
H o 11 e s meklēšanai. (1925. g. „Vald.
Vēstnesī" 1. numura).

Rīgā, 4. jūnijā 1925. g._
Kara tiesas priekšsēdētājs,

kapteinis H. Jakobsons.
5321 Sekretārs, k. ier. A. Rutnpe.

Rigas apgabalt. 1. kriminalnod.,
saskaņā ar savu š. g. 28. maija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 14., 51.,
585. p. 1. d. pamata apsūdzēto, pie
Rīgas pils. piederīgo Savu Jeiima d.
Karpovu, 28 g. v<:cu, pēc tautības krievs,
vecticībnieks, pēc noda'bošsnās smagais
ormanis. Tuvākas pazīme s tiesai nav
zināmas. >

Visām iestādēm un pērienam, kurām
zināma minētā Karpova vai viņa mantas,
atrašanas vieta, paziņot par to Rigas
apgabaltiesai, kā ari _ sper attiecies
soļus Karpova apcietināšanai un ievie-
tošanai R gas centralcie urnā, ieskaitot
sīs tie: as rīcībā

Rīgā, 30. maijā 1925. g.
Priekšsed. b. Beigtais.

5459 Sekretāra pal. K r e i c b e r g s.

Rīgas apgabait. 3. civilnoda|a
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p,
ai šo paziņo, ka 16 jūnijā 1925. g,
minētās nodaļas atklātā tiesas _ sēdē
nolasīs 191b. g. 9. maija, miruša Iršu
kolonijas psg, mājas Ma 80 īpašnieka
Ludviga Jēkaba d. Hazenfusa testamentu

Kīg.., 3 jnijā 1M<!5 g L. Xs 2800
Priekšsed. v. D Cimmermans.

5430 Sci.ieiars A. Kaive

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
«n civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Margaretes Juchter pilnvarnieka
zv. adv. Zigfrīda Bergmana lūgumu un
savu 1925. g. 26. maija lēmumu, paziņo,
ka __ parādniece Margarete Juchtei
Parādu pēc obligācijas par 16,000 rbļ.,
apstiprinātas 27. janvārī 1892. _ g. ai
Ns 44 uz nekustamo īpašumu Rīga I hip.
iec ar zemes grāmatu reģ. Ns 34, iz-
dotas no Mariannas Ninn par labu
Marianai Hill ir samaksājusi, bet šī
*ugšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegtas atpakaļ parādniekam deļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēnešaJaika ,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums

. ^spiests .Valdības Vēstnesī",_un aizrāda,
*?? ja šīs personas noteikta laika ne-
Pļeteiks ies, obligāciju atzīs par iznici-
nātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
Parāda dzēšanu zemes grāmatā.

R'gā, 1925. g. 29. maijā. J* 3244
Pr iekšsed. v. D. Cimmermans.

6U13 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1922. g. 1. martā
Ropažu pagasta mirušā .Bunču-Podukaiju"
mājas īpašnieka Kārļa Šmidta ir atklāts
mantojums, un uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā ar to ii
kādas tiesības kā mantiniekiem .legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. 1.1., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, viņas
tiks atzītas par šīs tiesības zaudējušām.

Rīgā, 26: maijā 1925. g. L.NŠ3261
Priekšsed. v. A. B1 u m e nt a 1s.

4857 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabali. 3. civiln.,
tiz dv. ties. lik. 2011., ?014. un 2019 p. p.
lamatā paziņo, kāpēc 1923 g. 25. jūnijā
Vecpiebalgas pag. .Melbardenos" mirušā
Anža Anža dēla Dindona ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to. tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skfitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

la minētās personas savas tiesības
jugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, . 26 maijā 1925. g. L. N» 3232

Priekšsed. v. A. B 1u m e n t a 1 s.
4858 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
ii civ. ties. lik. 201U20H. un 2019. p. p
^mata paziņo, ka per I 23. g. 21. sept.
Gulbenes draudze mirušā Jaun,;ulb nes
pag. Obro as pusmuiž s jaunsaimnieka
Otto Pētera d. Mača ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
nantiiekiem, legatariem, fideikomisariem,

kreditoriem un t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 26 maijā 1925. g. L. 1* 2730

Piiekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.
4859 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p p.
pamata paziņo, ka pēc 1924.g. 16.novembrī

Kolberga pag. „ŠoIkas« miruša Jāja
Jura dēla Upe-Upenieka
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 27. maijā 1925. g. L. 1*3253

Priekšsed. v. A. Blume n t als.
4871 Sekretārs A. Kalve.

Rīg. apgabalt. 3. civilnocL
az civ. ties. lik. 2011, 2014. un2019.p.ppamata paziņo, ka pec 1915. g. 27. marta
Kemeros miruša Friča Krišjāņa dēla

Strautiņa ir atklāts manto-

jums un uzaicina, kam ir uz šo man-

tojumu, vai sakara ar to, tiesības

kā mantiniekiem, legatariem, fideiko-

misariem, kreditoriem un t. t., pieteikt

šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
mgšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 27. maijā 1925 g. L. 1*3155
Priekšsed. v. A. Blumentals.

4872 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
i079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 26. maijā
1M25. g. publicēto 1924. g. 9. janvāri
Ri'g s I pilsētas slimnīca mirušas atraitnes
Zuzes Andreja meitis Lūsis, dzim.
Puķit, testamentu, ka ari visas personas,
kuram ir_ kaut kādas tiesibas uz mirušās
Zuzes Lūsis mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā m»ntjniekiem,legatar.,fidei-
komisariem, pārāddevējiem u. 1.1., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
ao šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 27. maijā 1925. g. L. 1* 2799
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

4868 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 Bertas Linde pilnv.
zv. adv. Māriņa Antona lūgumu uz-
aicina visas personas, Kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 12. maijā i«25. g. publicēto
1922. g. 24 martā Pociema pag. mirušā
jaunsatmniekaJiiņa Indriķa d. Saukuma
testamentu, ka ari visas personas, kurām
r kaut kādas tiesības uz mirušā Jāņa
Saukuma mantojumu vai sakarā aršoman-
tojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
Kieikomisariem, pārāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
iaika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas_ minētā termiņā nebūs izdarīts,
lad minētas personas atzīs kā atteikušās
io ierunām un zaudējušas savas tiesības,
:et testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 27. maijā 1925. g. L. J* 1815
Priekšs'ēd. v. A. Blumentals.

1869 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
līmēs pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Aleksandrs Kārļa d. Sprosts
un Marija Augusta m. Sprost, dzim
Rīchter, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra V. Lieveņa
2. maijā 1925. g. reģistraJ67789ar kūju viņi, . attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p.p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 19. maijā 1925. g. L. J* 3204
Priekšsed. v. A. Veldners.

4415 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln,
uz Latvijas civillikumu Kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi lzraels Meieis Zalmaņa
dēls Labkovskis un Basa Hirša meita
Labkovska, dzim. Karpajonok, noslēguši

savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra E. Trautsolta 7. maijā 1925. g.
reģistra ,Nš 2623, a« kuru viņi attiecība
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 19. maijā 1925. g. L. J* 3205
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

4416 Sekretārs A. Kalve.

m&M apfatalgiesas 3. clvllne*
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. an 2019
r». p. pamata paziņo, ka pēc 1924 g,
27. jebruarī Viskaļu pagastā .Ziepenu"
mājās mirušā Mārtiņa Jura d. Ansona
r atklāts mantojums un uzaicina, kam
r uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
;. i. t, pieteikt šis tiesības minētai
iesai sešu mēnešu laikā, skaitot
io Šī sludinājuma iespiešanas dienas
,Valdības_ Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesīoas
mgšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
/iņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

«īga. 1925._ g. 26. maijā, L t& 3259
Priekšsed. v. A. Blumentals.

4850 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civllnoi:
iz clv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
6 p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g
17. novembrī Stukmaņu pagastā mirušā
Andreja Kārļa d. Stučka (Stučka)
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ii šo mantojumu, vai sakarā ai
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
žī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī. *

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

Rīga, 1925. g. 26. maijā. L J* 2998
Priekšsed. v. A. Blumentals.

4851 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
6. maija Kraukļu pagastā .Kalna Bie-
meltes- miruša Jāņa Jēkaba d. Keira
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
-n ē n e šu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minētas personas savas tiesības
augša uzradītā terminā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 26. maijā. L J* 327D
Priekšsed. v. A. Blumentals.

4856 - Sekretārs A. Kalve.

R]$%s apgabaltiesas 3. civllnod.
«z civ. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
0. p. pamata paziņo, ka pec 1925. g.
8. februārī Rīgā mirušās atraitnes Idas
Augustes Daniela m. Šp e c h t, dzim.
Gēc (Goetc), ir atklāts mantojums
un uza icina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 26. maijā. LKs3231
Priekšsed. v. A. Blumentals.

4852 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz clv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1952. g.
28. _ marta Dauguļu pagasta Višnenu
mājas mir. Trīnes B e r g m a n, dz. Drei-
man, ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
s ešu_ mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas „Va!d.
Vēstnesī.*

Ja minētās personas savas tiesības
mgša uzradītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 26. maijā. L I*3269
Priekšsed. v. A. Blumentals.

4853 Sekretārs A. Kalve. .

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod,
az civ. ties. lik. 2011., 2014. _ an 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1922 g
27oktobrī Aizkraukles pag. .Glāžu-
šķunos" mirušā Jura Dāvā d. A v e n a
ii atklāts mantojums un uzaicina, kam ii
az šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
tikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
nē nēšu laikā, skaitot no šī sludinā-
urna iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.'

Ja minētas personas savas tiesības
mgša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 26. maijā. L th 2403
Priekšsed. v. A. Blumentals.

4855 Sekretārs A. K a 1v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod,
az civ. ties. lik. 2011., 2014an 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1922 g
27oktobrī Aizkraukles pag. .Glāžu-
šķunos" mirušā Jura Dāvā d. A v e n a
ii atklāts mantojums un uzaicina, kam ii
az šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
tikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
nē nēšu laikā, skaitot no šī sludinā-
urna iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.'

Ja minētas personas savas tiesības
mgša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 26. maijā. L th 2403
Priekšsed. v. A. Blumentals.

4855 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnoo.
laskaņā at civilprocesa likumu 1958. p
?f šo paziņo, ka 16. jūnijā 1925. g.,
minētas nodaļas atklāta ucsbs **<H _
uolasis H0K. "? ? 20. novembrī Rīga
miruša Simana Panfila d. Solovjeva un
1919. g. 12. aprīlī mir. viņa sievas
Klriakijas Paula m., dzim. Nazarova
lotarielo lesin īsaia

Rigā, 3. jūnijā 1925. g. L.Xs30S6
friekšsēd. v. D Cimmermans.

543i Sekretārs A. Ks.vf.

Rigas apgabaltiesas 3, civllnod.
»z civ. ties. lik. 20) h, 2014. un 2019.

P p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
19. aprīlī Bilskas pag. mirušā „Lejas-
Miglas" mājas īpašn. Kaspara Kaspara d.
Pakalna ir atklāts mantojums un
«aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
egatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesibas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma j iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

.li minētās personas savas tiesības
augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 26. maijā. L Mš 2706
Priekšsed. v. A. Blumentals.

4849 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Katrines Bars
lūgumu uzaicina visas personas, kuram
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesa 26. maijā 1925. g.
publicēto 1916. g. 27. aprilī Majoros
mirušas atraitnes Annas Kronkaln,
atr. Janson, dzim. Švager, testamentu,
ka ari visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušās Annas Kron-
kaln mantojumu vai sakarā ai šo manto-
jumu, ka mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, pārāddevējiem u 1.1., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laiki, skaitot
ao šī sludinājuma iespiešanas diena*.

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

Rīgā, .maijā 1925. g. L,1*2460
Priekšsed. v. A. Blumentals.

4862 Sekretārs A. Kalve.



Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1925. g. 30. aprija
nolēmumu uzaicina to personu, kuras
rokās . atrodas obligācija par 9300
kr. rbļ.. izdota no Emīlijas Blosfeld,
dzim. Freiman, uz Donas zemes bankas
vārdu, koroborēta 1914 g. 14. aprīlī
ar Ns 900 uz Jelgavas apr. Vecplatones
muižas „Enkeļu-Bemberu" mājām ai
zem. grām. Mi 4120 vai kuram būtu kādas
tiesības vai prasības uz min. obligāciju ,
iesniegt to šai tiesai un pieteikt savas
tiesības un prasības 6 mēnešu laikā ,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Vaid. Vēstnesī".

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs un prasības vai tiesības ne-
pieteiks, tiesa atzīs parādu pēc tās par
samaksātu un lūdzējai, Donas zemes
bankai, kas sevi uzdodas par minētās
obligācijas īpašnieci, dos tiesību prasīt
šā parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 16. maijā 1925. g. L Mb 749 25
Priekšsed. v. J. Zvirbuli s.

4492 Sekretārs K. P u s s a r s.

Rīgas apgnbalties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
daia zināmu, ka tiesa 13. maija 1925. g.
Pētera Pētera d. Zemberga, ai. Zand-
berga, prasības lietā pret Katrinu-Minnu-
Zelmu Miķeļa m. Zemberg, ai. Zandberg,
dzim. Pīlag, par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta 15. februatī 1915. g. Rīga starp
Pēteri Zembergu, ai. Zandberg i un
Katarinu-Minnu-Zelmu Zemberg, ai. Zand-
berg, dzim. Pīlag; pārēja daļā prasību
atraidīt.

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

Rīgā, 28. maijā 1925. g. N» 433990 352
Priekšsed. b. Eglīts.

5018 Sekretāra v. Stuie.

Rīga- apgabalties. 4. civilnod.,

uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 13. maijā 1925. g.
Kārļa-Alfreda _ Mārtiņa dēla Ildena
prasības lieta pret Annu Friča meitu
Ilden, atr. Straupe, dzim. Hermanson,
par laulības šķiršanu, aizmuguriski no-
sprieda: šķi't laulību, kas noslēgta
8. janvārī 1917. g. starp prasītāju Karli-
Alfredu Mārtiņa d. Ildenu un atbildētāju
Annu Ilden, air. Straupi, dzim. Herman-
son; pārējā daļā prasību atraidīt; piedzīt
no atbildētāja par labu prasītajam desmit
latus (Ls 10) tiesas un trīspadsmit latus
66 sant. (Ls 13.6o) lietas vešanas izde-
vumus; šo spriedumu publicēt .Valdības
Vēstnesī".

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

Rīgā, 28. maijā 1925.g. Mi 433991/323
Priekšsēdētāja b. E g 1 i t s.

5017 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.

uz lik. par laul. 77. p._ pamata, dara
zināmu, ka tiesa 11. maita 1925. g. Jūles
Stabar, dzim. Lokman, prasības lieta
pret Augustu Stabar par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta 11. jmijā 1910. g. starp prasī-
tāju Jūli Stabar, dzim. Lokman, un
atbildētāju Augustu Stabaru, piešķirot
prasītajai turpmāk viņas pirmslaulības
uzvārdu .Lokman", piedzīt no atbildētajā
pai labu prasītājai Ls 2.80 tiesas un
Ls 13.66 lietas vešanas izdevumus; šo
spriedumu publicēt likumā par laulību
71. p. paredzēta kārtībā.

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

Rīgā, 28.maijā 1925. g. Mi 433992/70
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

5016 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301_. un 309..pp.
pamata uzaicina Jēkaba Jāņa dēlu Vēju,
!:ura dzīves vieta nezināmā, četru mē-
nešu laikā ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no viņa sievas Emīlijas (Mīles)
Vējš, dzim. Kuģa iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lieta un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. _

Ja minētā laikā aicināmais neierastos ,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu,
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 25. maijā 1925. g. L. Mi 308|25
Priekšsēdētāja v. R. Mtillers.

4884 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309. p.p.
pamata uzaicina Jakovu Ivana dēlu So-
kolovu, kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas Annas
Pavīla m. Sokolovas, dzi«. Kuznecovas
iesūdzības raksta viņu laulības šķiršanas
lieta un no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lf€tu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 25. maijā 1925. g.
Priekšsēdētāja v. R. MuIIers.

4885 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1957., 2011.-2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kuram būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925 g.
12. martā mirušās Lības Vija m. Opitc
alias Upīt . dzim. Šiliņ, 1924. g II. aug.
notarielā kārtībā sastādīto testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī'.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs pai spēku zaudē-
jušam.

Jelgavā, 27. maijā 1925. g. L.Mš 1482 25
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

5165 Sekretārs K P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. pioc. lik. 1967., 2011.—2014.
2079. un piiv. lik. 2451. p.p. pamata
uzaicina visas-personas, kuļam būtu kad
strīdi vai ierunas pret 1924. g. 24. nov
mir. Vladislava Fēliksa d. Resnis 1924 g

5. aug. mājas kāitībā sast. testamentu, pie-

teikt savus stiīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu, laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī'. _

Pēc minēta termiņa notecēšanas tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām

Jelgavā, 26. maijā 1925.g. L.Mi 1335/25
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1 s.

4887 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
nam_ būtu uz 1917. g. aprija m. Go-
mela (Krievijā) miruša Sabiles nama
īpašn. Simona Mozesa Ābrama d. Hirs-
sona atstāto mantojumu kādas tiesioas
kā mantiaiekiem, legat., fideikom., kred.
u. t. t,,_ pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgava, 26. maijā >925. g. L Mi 1375/25
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1s.

4889 Sekretāri K Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
oūtu uz 1924. g. 28. aprilī, Jaunjelgavas
apr., Daudze.as pagasta mirušā Pētera
PavJana atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, tidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
pai spēku zaudējušam.

Jelgavā, 26. maijā 1925. g. L. J* 1109/25
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1 s.

4890 Sekreuirs K. Pussai-

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. pp. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1900. g. 8. augustā mirušā,
Ilūkstes apr., Rubeņu muižas māju „Bo-
kan Ns 14" īpašn. Justina Baloža atstāta
mantojumu kādas tiesības kā mantiniek.,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. 1.1., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
pai spēku zaudējušam.

Jelgavā, 26. maijā 1925. g. L.M° 1557/25
Priekšsēdētāia v. J. Zvirb-uls.

4892 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011,, 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1906. g. 3. septembrī mirušā,
Jelgavas apr., Sīpeles pag. Vidiņu maz-
maju īpašnieka Kārļa V i d i ņ a at-
stāto mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legat., fideikom., kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas ti-sības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
pat speķu zaudējušām.

Jelgavā, 26. maijā 1925. g. L.Mii559/25
Priekšsed. v. J. Zvirbuls.

4893 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 un
2079. p.p pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1911. g. 6. febiuarī, mirušās
Lības Lizettes S t ā d e alias Stāl , at-
stāto mantojuma kidas tiesības kā man-
tiniekiem legatariem, fideikoraisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā
skaitot no sludinājumi? iespiešanas dienas

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
»ar spēku zaudējušām.

Jelgavā. 27. maijā 1925. g. L Mi 1529/25
Priekšsēdei, v. J. S k u d r e.

5170 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
Oūtu uz 1904. g. 10, oktobrī, Vīt-Susejas
pagastā mirušāJuja Jēkaba d. Leitieša
Ulas-Miķeļa māju īpašnatstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesibes šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

termiņa nepieteiktas tiesības ieskati!
. a.< spēku zaudējušām.

Jelgavā, 27. maijā 1925. g. L, 1*1505/25
Priekšsēdei, v. J. Skudie.

5171 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
jz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
b"tu uz 1924. g. 25. aprilī, Bauskas
.Žurku" muižā mir. Miķeļa Ozola atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantiniek.,
legat., fideikom., kreditor. u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 27. maijā 1925. g. L. Mi 1563/25
Priekšsēdētāja v J. S k u d r e.

5167 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabauiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p
ps/.iņo, ka šīs tiesas *ēdē 1925. gada
25. jūnijā nolasīs 1S22 g. 28 jūlijā
mirušā A ;tona Antona d. Rutkovska
testamentu.

Jelgavā, 26. maijā. 1925. g. L. Mi237/25
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

5156 Sekretārs K. Pussars.

Jelgava? apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar šās tiesas
š. g. 23. februāra nolēmumu iecelts
aizgādnis gaiā vājā Kāiļa Vilhelma d.
S i e f i e r s a personai un mantībai.

Jelgavā, 27. maijā 1925. g. L. Ms 342/25
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

5172 Sekretārs K Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par lau-
lību 50., 80. un civ. proc. lik. 339.,
36*5., 411., 456., 868. un 718. p*nta
pamata, dara zināmu Antonijai Miķeļa
meitai Riļk.ur, dzim. Bitteniek, ka
tiesa š. g. 4. aorill, aizmuguras no-
sprieda viņas laulību ai Jāni Eduardu
Rijkuri, šķirt.

Jelgavā, 1925. g. 19.maijā. L Mi38/25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

4515 Sekretāra pal. F. K ā n s.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. pioc. lik. 1967., 2011., 2014. an
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1891. g. 25. aprilī, Tukumā mi-
ruša Ernesta Jāzepā atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditor. u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
pai spēku zaudējušām.

Jelgavā, 26. maijā 1925. g. L.Nil205|2S
Priekšsēdētāja v. J. Z v i i b u 1s.

5158 Sektetats K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
dara vispārībai zināmu, ka ar tieslietu
ministra š. g. 5. marta J* 10 pavēli
Verners F r i d e n t ā 1s iecelts par notāru
Jelgavā.

N tara Frīdentāla_ kantoris atrodas
Jelgava, Palejas iela Ms 31 un darba
stundas darba dienās ir no pulksten
9 līdz 3 pēc pusdienas

Priekšsēdei. Sakens,
5353 Kanclejas p3rz. C a u n e.

«jVgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām o g'nizacijām 17. panta pa-
ziņo, ka minētā t>e»a civilnodaļas
18. maijā 1925. g. atklātā sēdē nolēma

reģistrēt Slates lopkopības pārraudzības
biedrību, ievedot viņu to biedrību re-
ģistra pirmajī daļā, kūjām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Slates pagastā.

Jelgavā, 23. maijā 1925. gadā.
Reģ. nod. pārz. J. Sk u d r e.

4894 Sekretārs pal. D L »> ši n s k i i s.

Jelgavas apgab. reģ. nod,
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. -g
likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
ziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
18. maijā 1925. g. atklātā sēdē nolēma

reģistrēt Krimūnu II. lopkop bas pārrau-
dzības biedrību, ievedot v ņu to bie-
drība reģistra I. daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mēiķa.'

Biedrības valde: sēdeklis atrodas Kri-
mūnās.

Jelgavā, 23. maijā 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.

4895 Sekr. pal. D. L e š i n s k i j s.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 25. maija 1925 g. lēmumu
pamata uzaicina 16. oktobrī 1888. g.,
Kursišu pag. mir. Lavizes Džipner man-
tiniekus, kreditorus legalarus, fideikom.
un visas citas personas, kam varētu būt
Kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt Viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

i ifsibas un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 28.maijā 1925. g. Mi788m/25
Priekšsed. b. v. A. Kiršfelds.

5178 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 25. maija 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 25. ļanlji 1917. g, mir.
Anša Gierta d. ^rnfelda mantiniekus,
kredit., legat., fideikomis. un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kūjām ne-
būs paziņots tiesai minētā taikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 27. maijā 1925. g. Mi 737m/25
Priekšsed. b. v. A. Kiršfelds.

5181 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 18. maija 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 3. maijā 1920. g„ mi-
ruša Jēkaba Prūša mantiniekus, kredit.,
legatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespišanas dienas.

Tiesibas un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

^
Liepājā, 27.maijā 1925. g. Mi 780m/25

Priekšsed. b. v. A. Kiršfelds.
5182 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 25. maija 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 10. februārī 1922. g.,
Bunkas pagastā mirušā Jukuma Jēkabā
dēla Jāzepa alias Jozefs mantiniekus ,
kredit., legat., fideikomis. un visas citas

personas, kam varētu būt kādas tiesibas
vai prasības uz atstato mantojumu , njg.
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikj
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas'

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minēta laikā, tiks atzītas
par zandetam uz visiem laikiem.

Liepājā, 27. maijā 1925. g. Mi 757rn/25
Priekšsed. b. v. A. K i r š f e 1 d s.

5183 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 18. maija 1925. _g. lēmuma
pamata uzaicina 2'. maijā 1917. ķ,
it iru ?a Pētera Jāņa d Brūkle mantiniek!'
kreditorus, legatarus, fideikomisarus , ujļ
visas citas personas, kam varētu būt kā-
das tiesības vai prasības uz atstāto man-
tojumu pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, pai kurām nebūs
ī>?*iņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
per zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 27. maijā 1925. g. Mi 779m/25
Priekšsēdēt b. v. A. Kiršfelds.

5'84 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 25. maija 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 24. aprilī 1924. g,,
Saldū mirušā Matīsa Anša d. Bergmaņa
mantiniekus, kreditorus, legatarus, tidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesibas vai prasībai
uz atstā*o mantojumu, _ pieteikt viņas
tiesa, sešu mēnešu laika, skaitot no slu?
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesibas un prasības, pār_ kurām nebūs
paziņots tiesai minēta- laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 27. maijā 1925. g. Ni 739rn/25
Priekšsed. b. v. A. Kiršfelds.

5185 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 18. maija 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 27. martā 1918. gads »
Grobiņā mirušās Annas Miķeļa m. Paejle
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesibas vai pra-
sības uz viņas atstāto mantojumu, vai
kufas vēlētos apstrīdēt viņas testamentu,
pieteikt tiesai savas tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
iikumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 29. maijā 1925. g Mi 762m/24
Priekšsēdēt. b. v. A. Kiršfelds.

5190 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
7. maijā 1925. g. uz Kriša Jēkaba dēla
Malksa lūgumu un pamatojoties uz
18. marta 1920. gada likuma un civ.
proc. lik. 2081.—2086. p.p nolēma:

1) parādus pēc sekošām obligācijām,
nostiprinātām uz Krišim Jēkaba dēlam
Malksam piederošas nekustamas mantas
Liepājā, ar kreposta Ni 36-t0 un proti:
11,000 rbļ. 03 kap. pēc piecām 19 1. g.
13. m«ijā ar žurn. Mi Mi 5*3 , 544, 545,

546 un 547 uz Jūdeja Nachmaņa d.
Kosteljaneca, 5 veļa Šnmila d. Rabino-
viča, Hermaņa Vuifa d. Landau, Aiona
Benjamiņa d. Veisbrēma un Aleksandra
Šmhiļa d. Lurje vārdiem nostiprinātam
obligācijām — atzīt par pilnīgi
samaksātām 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, 18. maijā 1925. g. Mi 280-1/25
Priekšsēdētāja b. V. Bi e n e n s t a m s.

4309 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1925. g. c0. apiiļa
lēmumu un pamatojoties uz priv. lik.
36 p. piezīmes un 2. piezīmes pie
Notāru nolik. 2»0. p., dara. zināmu, ka
laulātie Ādolfs Kārlis Fridrichs Teodora
dēls Grinhagens (Gtitnhagen) un Alek-
sandra Luize Friča m. Grinhagen
(Griinhagen), dzim. Fedrovitc, noslēguši
pie Liepājas notāra Fridricha Johsvicha
18. aprilī 1925. g. ar reģitra Ms 624
līgumu, ar kuru viņi ateeluši attiecībā
uz viņiem viet. priv. lik 79. un sek.
pantos paredzēto laulāto ļaužu mantības
kopību, pie kam Ādolfs Kārlis Fridrichs
Teodora d. Grinhagens (Griinhagens)
saņēmis no savas sievas Aleksandras
Luīzes Friča m. Grinhagen (Griinhagen)
savā pārvaldīšanā dažādu kustamu
mantu Ls 1500,- kopvērtība, kurš
skaitās par Aleksandras Luizes Friča m-
Grinhagen (Grūnhagen) atsev. īpašumu.

Liepājā, 11. maijā 1925. g. Mi 520-1/25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

3819 Sekretārs A. Kasperovičs ^

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar likumu par laulību 77. P-
11. maijā 1925. g. aizmugurē nosprieda:
starp Frici Anša d. Būvmeistaru
un Annu Friča m. Būvmeister,
dzim. Strautiņ, 3. maijā īgoS j g-. cauI
Liepājas Ann^s draudzes macft'ju

^
no-

slēgto laulību šķirt; sievai pēc šķiršanas
at-, elet saukties agrākā uzvārdā .Strautiņ

Liepājā, 28. maijā 1925. g. Ms 415-L'2<
Priekšsēdēt. b. v. A. Kiršfelds.

5175 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. m?., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920. g. 13. maijā, Talsu apr.,
Cēres pagvsta mir. .Kairinieku" māju
īpašnieces Anas Zīvartalias Zīvert, dz.
Grundman, atstato mantojumu kādus
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomis., kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
pai spēku zaudējušām.

Jelgavā, 26.maijā 1925. g. L. M° 1263/25
Priekšsed v. J. Zvirbuls.

4891 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. pioc. tik. 1967., 2011.. 2014. un
2079. p.p. oatnata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920. g. 17. jūlija, Jēkabpils
apr, Biržu pag. mirušā ,Maz-Aizpuru*
māju īpašn. Pētera Avotiņa asstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesibas ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 26. maijā 1925. g. L.M°1536/25
Priekšsēdēt. v. J. Zvirbuls.

5159 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1925. g. 30. aprija
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrod, oblig. par 3900 kr. r., izd. rio
Jēkaba Berzinska uz Donas zemes
bankas vārdu, korob. 1908. g. 25. febr.
ar Mi 516 uz Jelgavas apr. Billes muižas
„Liel-Bergu' mājām ar : emes gram.
Mi 1752 vai kuram būtu kādas
tiesības vai prasības uz min. obligāciju,
iesniegt to šai tiesai un pieteikt savas
tiesības un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn." '

Ja miņeta termiņa obligāciju neiesniegs
un prasības vai tiesibas nepieteiks,
tiesa atzīs paiādu pēc tās par sa-
maksātu un lūdzējai, Donas zemes
bankai, kura sevi uzdodas par minētās
obligācijas īpašnieci, dos tiesību prasit
šā parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 16. maijā 1925. g. LM° 751/25
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbulis.

4493 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz ' civ tiesas likuma
USUpanta paziņo, ka minētā tiesa
civilnodaļas 11. maijā 1925. g atklāta
sēde nolēma reģistrēt Kurmenes lop-
kopības pārraudzības biedrību .hturība",
ievedot viņu to biedrību reģistra I. daļā,
kurām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Kurmenes pagas ā.

Jelgavā, 15. maijī 1925. g.
Reģ. nod. oārz. J. Sk u d r e.

4189 Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 18. maija 1925. g. lēmuma
parr.aia uzaicina 12. maiji 1924. g., Lie-
pājā miruiās Annas Ludmilas Julian ias
Juliusa meitas A n s o n, dz. Vollner,
mantiniekus, kreditoius. legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesibas vai
prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām n^bls
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz \ i šiem laikiem.

Liepājā, 27.maijā 1925 g. Mi 751m/25
Priekšsed. b, v. A. Kiršfelds.

518J Sekretārs A. Kasperovičs.



lntgales apgabali prlekšseaētājs,
uz not. nol. 13. p. pamata uzaicina
visas personas, kurām būtu kādas pre-
tenzijas pret bijušo Daugavpils notāru
Ludmilu Jakubovič, pieteikt tas
.apgabaltiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Daugavpili, 1925. g. 3. jūnijā. Mi 14734
, Priekšsed. b. J. Krūmiņš.

5354 . Sekretārs (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 3. lec. miertiesa.,
kura _ kamera atrodas Somersetā, sa-
skaņa ar savu ls-25. g. 25 maija
lēmumu un pamat, uz civ. lik, X.
sēj.,Ļ d. 1239. p. un civ. proc. likumu
1401., 1402. un 1408. p. p. ar šo uz-
aicina 1924. g. 18. oktobrī mirušā An-
tona Boleslava d. Ruskuļa likum. mantin.
pieteikt pie minēta miertiesneša savas
tiesības uz palikušo pēc tā Kapiņu
pag., Madaļanu sādžā nekustamu īpa-
šumu sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī."
5283 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils w 5 lec. miertiesu.
Preiļos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10 sēj 1239. p,
uzaicina 1924. g. 27. aprilī mirušā
Antona Mārtiņa d. Zvirbuļa manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nelaiķa atstāto Rudzātu pa-
gastā, Zernaites viens. kust. un nekust,
īpašumu augšminētam miertiesu, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vestn.".
4229 Miertiesnesis Skromans.

Liepājas 3. iecirkņa miertiesnesis.
izbeidz sekošu personu meklēšanu:

1) Udarska, Friča Fridricha d. izslud
.Vaid. Vēstn." Mi 98/24. g.

2) Mindenberga, Nikolaja Ernesta d.
izslud. ,t/ald. Vēstn.* Mš 98/24. g

3) Valdmer, Ženijas Paula m., izslud
.Vaid. Vēstn." Ms 98/24. g.

4) Henke, Emilijas Marija m., izslud
.Vaid. Vēstn.* Mi 13/25. g.

5) Bumbuļa, Jāņa Jēkaba a., izsit d
.Vaid. Vēstn." Mi 13/25. g.

6) Kovaleva, Aleksandra Pētera d., izslud
.Vaid. Vēstn." Ms 13/25. g.

7) Henke, Emilijas Marija m., izslud,
.Vaid. Vēstn." Mi 28/25 g.

8) Klimoviča, Ludviga Pavīli d., izslud,
.Vaid. Vēstn.". Ms 28/25. g.

9) Bekera, Jāņa Donata d., izslud
.Vaid. Vēstn ' Ms 28/25. g.

Liepājā, 1925. g. 4. jūnijā. Ms 140
5396 3. iec. miertiesnesis (paraksts).

pili ŪIIIĒ PUS
Reinholdam B e n d i ņ a m piederošu

nekustamo īpašumu,
Rīgas apr., Skrīveres pag, no Skrīveru
muižas muižu zemes Krampan-L'iku
mjjām, atdalītu zemes gabalu sr zemes
trāmatu reģ. Mi 3097, aptverošu 0,17 des

2) īpašums priekš publiskas pārdošanas
novērtēts par Ls 6,000;

3) uz īpaSuma guļ hipotēku paradi
un apurūtinājumi 1860 cara rbļ.j

I) pie piedalīš-nos ūtrupe jāiemaksā
10°/o no novērtēšanas s mas un jāuzada
tieslietu ministrijas atļauja par nekaitama
īpašuma iegūšanas tiesibam;

5).zemes grāmatas uz šo īpašumu tiek
vestas Rigas-Valmieras zemes grāmatu
nodaļa;

6) personām, kurām kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz pārdošanas
dienai;

7) visi papīri un dokumenti attieciosies
uz pārdodamo īpašumu, ir atvērti pub-
liskai apskatīšanai Rīgas apgabaliiesas
III. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 5. jūnijā 1925. g.

5504 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Mi 771, Rīgas apgab:ltie<as sēžu zāle,
8. augusta š. g., pulksten 10 lītā,

Otlī piiki DtlPOē jMOi
Iljam (Juliusam 1 K i s e ļ e va m piederošu

nekustamu īpašumu,
atrodošos Vec-Dubultos, no valsts Bil-
deiliņu muižas Atdalītu gruntsgabalu
Mi 89, ar zemesgrāmatu reģ. Mi 165;

2) Jcā īpašums priekš publ. pārdošanas
pirmā ūtrupē novērtēts uz Ls 3600, bet
solīšana Ii ūtrupē sāksies no Ls 1500;

3) uz īpašuma guļ hipotēku parādi
un apgfūtinājumi par 8 _3,000_ cara rbļ ;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jāiemaksā
10°/o no novērtēšanas sumas un jāuzrāda
apliecība no tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūs, tiesībām;

5) zemes grāmatas uz šo īpašumu
liek ve-tas Rigts-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā;

6) personām, kurm kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pā došanu ne-
pielaiž, jāuzrāda tfdas līdz pārdošanas
dienai;

7) visi papīri un dokumenti attiecošies
uz pārdodamo ij aši'mu ir atvērti pub-
liskai apskatīšanai R eas apgabaltiesas
III civilnodaļas kanchjā

Pigā, 5. junjā 1925. g.
5505 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Paziņojums.

Llepijos muitas valde
paziņo, ka 25. jūnija š. g. muitas dārza,
Liepājā, Dienvidvakaru ostmalā, pulksten
10 no rīta tiks pārdots

atMātā izs&tē
kontrabandas lieta konfiscētais rnotor-
burenieks .Gazelle" ar visu inventāru,
novērtēts parLs1320,15Motorburenieks irbūvēts noozola
koka, ar deķi un 1 mastu, 6,06 bruto
tonas jeb 1,71 neto tonas liels, 9,96 m
garš, 3,70 m plats un ar 0,90 m lielu
iegrimu; būvēts 1919. g. Klaipēdā.
Motorbureniekā iebūvēts viens 15 HP
naftas motor s firmas .Hamburg-Berge-
dorfi" Mi 1167.

Piederošais inventārs sastāv no divām
dzelža cisternām, 2 motor sildāmām
lampām, 1 ādas dzensiksnas 4" x 7',
8i; kg kurināmā, 8 kg mašīneļļas,
buiām (1 grots r>n 2 klīveri), 2 en-
kuriem, 61 ass enkuru kaņepju tauvas,
13 m. enkuru tērauda tauvas u. c. pie-
derumiem.

Pats motorburenieks apskatāms muitas
dārzā ari iepriekš ūtrupes dienas.

Liepājā, 4. jūnijā 1925. g.
5348 Valdes priekšn. v. (paraksts).

9. Rtzekres kpstii pulks
izdos 15. jūnijā 1925. g., pulksten
10 lītā,

mazāksolKanā
27000 kilogramu

mm iii» gulās
piegādāšanu p Ika vajadzībām
par l&ikj no 1. jūlija līdz 1. ok-

tobrim 1925 g.
Mazaksolīšana notiks pulka štāba,

Viļānu ielā Ms 21. Lūgumi nomaksāti
ar zīmognodokli līdz ar Ls 810 drošības
naudu, iesniedzami saimniecības priekš-
niekam lidz 15. jūnijam 1925. g.,
pulksten 10. Pēc nosolīšanas nosolītajam
jāiemaksā 15°/o no nosolītas liellopu
gaļas vērtības.

Tuvākas ziņas izsniedz turpat, katru
diena. 2
5350 9. Rēzeknes kajn. pulks.

Bebrenes pagasta iie*a,
Ilūkstes apriņķī, pamatodamās uz savu

28 aprij a 1^25. g. lēmumu un pagasta
tiesu l 1 8 un 109 pantiem ar šo izslu-
dina zināšanai , ka laulātie draugk Antons
on Boguse Vilani, dzīv. vietēja pag
Bebrenes celmos* p:eņem (adoptē) pa

savu TeHes Kazimira m. Glaudanes
me ita Marijannu Tekles rn, Olaudane,
<jzim 16 aprlī 1< 5. gada, piešķi ot
adoptējamai visas likumīgas bērna tie-
sības uz „Vilcan"_-uzvārdu.

personas, kuram pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi, liek rzaicinātas pie-
teikties šai paga-ta t esa sešu mēnešu
Jaikā tkaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī" trešo
reizi-

Pēc minēta termiņa noteceštnas ne-
kādi iebildumi vātis netiks pieņe , ti un
adopcija skaitīsies par likumīgā s^ ēkā
gājušu.

Bebrenē, 12. m ijā 1925. g. 3
Pagasta tiesas priekš d.: A. Bleive.

«84 Darbvedis: V. Galvans.

Sarkanmuizas pag tiesa,
pamatojaties uz savu 28. maijā 1925. g,
lēmumu, ar šo dara rinarnu, ka ši pa-
gasta pilsoņi Jānis Indriķa d. Stekerhofs
un visa sieva Marja Māriņa meita
Stekerhof, dzim. _ Mačing, pieņem me
sīga bērna vieta Ēvalda un Grietas m
Feldman, dodot viņai savu uzvārdu
.StAethof.

K.im j.ret šo adopciju buiu kādas
ierunas, tiek uzaicinātas tādas r ienesi
?šai t'ts' ai līdz 9 jūlijam 1925. g. pēc
kam nekādas ierunas netiks pieņemtas
un adopcija tiks izvesta

Sarkanmuižā 28. maijā 1925. g

5534 Tiesas priekšsēdētājs (paraksts).

?» apnp 7. iet. nirt!mm,
|3skaņā ar savu 1925. g. 27. apriļa

\iM' Pamatodamies uz civ. proc. lik.
7-?- un civ. lik. krāj.X. sēj. l.d. 1239. p.
™a'a, paziņo, ka pēc 1925. g. 17. martā
,"'Aloiza Jēkaba d. Z e ļ č a ir pa-
>"s mantojums , kurš atrodas Jaunlat-

femS -aprĶaltinovas pag., Svatovnes
ļj-? . kādēļ uzaicina visus, kam
J"™ .kādas tiesības uz šo manto-

ig
u* leb sakara ar viņu kādas tiesības

few?- Pieteikt savas tiesības pēc
ļ^Kiitibas 6 mēnešu laikā, skaitot
V,iJ-, sludinajuma iespiešanas dienas,VaWibas Vēstnesī".
^arastac, 7. maijā 1925. g. Msl203

Miertiesnesis J. G u t m a n s.

Rigaā 13.iec.miertiesnesis
saskaņā ar savu š. g. 6. dec. lēmumu
meklē Daugavpils apr. pilsoni Kuzmu
Savelija d. Dmitrijevu, dzim. 1899 g.
.apvainotu uz sod. lik. 581. p. 2.' daļa.

Visas iestādes un personas, kurām
Mtu zināma Dmitrijeva tagadējā atraš.
vieta, tiek lūgtas spert attiecīgus soļus
viņa apcietināšanai un nogādāšanai
miertiesneša rīcībā.

Rigā,
"
25. maijā 1925. g. Ms539

5288 Miertiesnesis (paraksts.)

žiglas apgabalt. 8. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 12. jūnijā 1925. tr., pulksten
11 dienā, Rīgā, Liela Maskavas iela
Ms 104, pārdos otros torgos Efraima
Gavronska kustamo mantu, sastā-
vos

^

no
manufaktūras

un
galantērijas

precēm, un novērtēta par Ls 2145.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. jūnijā 1925. g.
55C6 Tiesu izpild. J. G r i n i os.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs

Andrejs Ozoliņš, kura kanclejā atrodas
Rīgā, Dzirnavu ielā Ms 37, dz.2, paziņo, ka:

i) Matildes Bendiņ Ls 4,620 prasības
segšanai, pēc Rigas apgabaltiesas I. civ.
nod. izpildu raksta 5. decembrī 1924g.
zem Ms 426262, Rīgas",apgabaltiesas sēžu
zālē, uz 8. augustā š. g., pulkst. 10 rita,

Rīgas apgabaltiesas,
Rīaasapr., Liec. tiesuizp.
Andrejs Ozoliņš, kura kanclejā atrodas
Rīgā, Dzirnavu iela Ms 37, dz. 2,

paziņo, ka:
1) lija (Juliusa) Kiseļeva kicditoru

Ls 4,333,89 prasību segšanai, 1) pec
Jelgavas apgabaltiesas piespiedu uz-

rakstiem uz vekseļiem 27. februārī 1924. g.

M°Ms 6683 un 6684, 2) pec Rīgas ap-

gabaltiesas 1. civilnodaļas piespiedu uz-
raksta uz vekseļa 5. marta 1924. g.,

Ms 886, 3) pēc R gas V. iec. miertiesn.

piespiedu uzrakstiem uz vekseļiem

14 martā 1925. g, NsMŠ 425 un 427,
4) pēc Rīgas VI. iec. miertiesneša pie-

spiedu uzrakstiem uz vekseļiem 21. marta
1925. g, Msl* 476 un 477 un 5) pec
Rīg's apgabaltiesas I. civilnodaļas pie-

spiedu uzraksta uz vekseļa 5. jūlija 1923. g.

[ Citu iestāžu sludlnSļuml ļ

llelielonodokļu departaments

lāifiios: torsos
30. jūnijā 1921 g., pulksten 10 rīta,
ar pēctorgiem 3. jūlija 1925. gadā,
pulksten 10 rītā,

8000 kg degvīna lakas un
1400 „ spirta
piegādāšanu valsts sp'na un degvīna
monopola vajadzībām.

Rūpnieki, kuri vēlētos la'^as piegādā-
šanu uzņemti?*, tiek lūgti iesnieg'
pieteikumus nomaksātus ar 40 sant.
zīmognodokli, dēļ pielaišanas pie muti-
skas izsoles vai iesniegt attiecīgus
rakstiskus piedāvājumus, norādot tajos
noteiktu cenu; pieteikumiun piedāvājumi
iesniedzami ne vēlāk, kā līdz 1925. g.
30. jūnijam, pulksten 10 rītā.

Torgu dalībniekiem jāiesniedz depar-
tamentā ne vēlāk, kā līdz 1925. g.
16 jūnijam lakas paraugi iepriekšējai
izmēģināšanai. -». *'

Pirms torgiem katram dalībniekam
jāiemaksā Ls 7i 0 drošības nauda.

Sīkākus paskaidrojumus un noteikumus
varsaņemt netiešo nodokļu departamentā
Rigā, Valdemāra ielā Nš 1 b, ikdienas
no pulksten 9-15 dienā.

Rīgā, 5. jūnijā 1925. g.

Netiešo nodokļu departamenta
5363 direktors K. Kalniņš.

Metos mulla
uz muitas lik. 1140. p. pamata, dara
zināmu, ka Mārtiņa Spuras un Kriša
Spuras sūdzības viņu kontr. bandas
lietās Mi N? 5 un 20, par mui' as depar-
tamenta_ lēmumiem, no senāta atstātas
bez ievērības.

Šielēmumi skaitās par pasludinātiem
ar šī sludinājuma iespiešanas dienu
.Valdības Vēstnesī".

5512 Priekšnieks F. K u n d r a t s.

litam u mm laieu
neļims Mini.

1925. gada 19. burtnīca
isnāl'Ml an dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pil», 1. iatabā, kar ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasijsmiem.
Burtnīca maksā:

bez picsūt&anas Ls 0,28
ar piesūtīšana . , 0,30

Saturs:
103) Likums par meža likvidēšanu uz

piešķirtās fonda zemes.
104) Likums par karavīru atvaļināšanu

no kara dienesta 1925. gadā.
105) Likums par Tautu Savienības

Darba Starptautiskās organizācijas
vispārējās konferences I. sesijā
pieņemto konvencijas projektu at-
tiecībā uz bērnu minimālo vecumu,
tos pieņemot rūpniecības darbos
(un pats konvencijas projekts).

106) Likums par Tautu Savienības
Darba Starptautiskās organizācijas
vispārējās konferences I. sesijā
pieņemto konvencijas projektu at-
tiecībā uz bērnu naktsdarbu rūpnie-
cībā (un pats konvencijas projekts).

Rīgas polic. 10 iec. priekšnieks
paziņo, ka 18. jūnijā 1925. g., pulksten
i0 diena, Rīga, Jelgavas šos. Ms 13 b,
dzīv. 14,

tiks pārdota
Natālijas K 1e i m a n kustama manta,
sastāvoša no mēbelēm un ķēķa lietām
un novērtēta par Ls 11.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas. 5508

Pamats: Rīgas muitas valdes raksts
Ms 28331, no i 5. novembra 1924. g.

Latgales apgabaltiesas,

Mm apriņķa 5. iet. mmm,
saskaņa ar savu 125. g. 19. maija
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X. sej.
1239. p.,' uzaicina 1911. g. Bokovas

pag- Lariochinas c mir. Ivana Prokopjeva
mantin. pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības, uz nelaiķa
atstāto mantojumu, sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

Vpkā. 19. maijā 1925. g. MŠ1302
4628 Miertiesnesis R. P e t e r s o n s.

Lntgales ©gaSsnItiesas,
Ludzai apr. 5. iet Mmm,
«skaņa ar, savu 1925. g. 19. maija lē-
ļļmmu un pamatodamies uz civ. proc.
*? H01. p. un civ. lik. krāj. X. sej.
'«9. p., uzaicina 1901. g. Tolkovas
Pagasta, Ostrovas apr., Pleskavas gub.
paņevas ciema mir. Konstantīna Kirilova
Kantiniekus pieteikt minētam mier-

"es nesim savas mantošanas tiesības
ļnelaiķa atstāto mantojumu 6 mēnešu
?*ā , skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

v>|ākā, 19. maijā 1925. g. Msl300
<629

^Miertiesnesis R. P e t e r s o n s._

l&tgnies apgabalt. priešfšsēdēiūji.
uz not. nol. 13 p. pamata uzaicina
visas personas, kurām būtu kādas pre-
tenzijas pret mirušo Daugavpils notāru
Heliodom Joza nu, pieteikt tas
apgabaltiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Dai;gwpiTī, 1925. g. 3. jūnijā Ms 14732
Priekusēd. b. J. Krūmiņš.

5355 Sekretārs (paraksts).

Liepfljrc-Giūilūš dzelzsceļu būves valde
izsludina

KONKURENCI uz zemes darbiem
Liepajas-Gludas dzelzsceļa būvei I. iecirkņa robežas no O. līdz 84. klm skaitot
no Glūdas, sadalot minēto iecirkni trīs uzņēmēju gabalos, apm. 28 klm. katrā.
Mazākā izdodamā vienība ir viens uzņēmēja gabals. Konkurences dalībniekiem
jāiemaksā drošības nauda Ls 10000 par uzņēmēja gabalu, kuras vietā var ari
stāties Latvijas bankas garantija.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz Liepājas-Glūdas
dzelzsceļa būves I. iecirkņa zemes darbu konkurenci 25. jūnijā 1925. g., jāiesniedz
būves valdes kanclejā, dzelzsceļu virsvaldē, istabā Mš 220 ne vēlāk, kā līdz
pulksten 12 dienā, 25. jūnijā 1925. g. 1

Tuvākas ziņas dabūjamas darbdienās no 11—13 būves valdes techniskā
daļā, dzelzsceļu virsvalde, Rīgā, Gogoļa ielā Ms 3, istaba 303. 4965

Grīvas virsmežniecība
izdos mazākprasftājiem

)6. jūnijā 1925. g., pulksten 12 dienā, virsmežniecības kanclejā, Kļotišku
pusmuiža,

mutiskā un rakstiskā izsolē.
III. Salienas iec. mežziņa dzīvojamas ēkas kapi-

tālremonta darbus.
Diošibas nauda Ls 335. Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodokli,

iesniedzami līdz 16. jūnijam, pulksten 12 dienā.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, darbdienās no pulksten 9—15. '

Pēctorgi nenotiks.
5510 Grīvas virsmežnleciba.zdod
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Rijas pilsētas uzņemama nodala , 'STd^rbis.^''
Piedāvājumi, aplikti ar attiecīgu zīmognodokli, slēgtās aplopsnes ar uzrakstu

.Kiosku krāsošana", iesniedzami līdz 15. jūnijam š. g., pulksten 12 dienā, Ba-
steja bulv. Ms 10, sekretāram.

Sīkāki noteikumi turpat istabā Mš 20. 5592

Rijas pilsētu uiņēmuma nod. *^u &!^?jS£r
Piedāvājumi, aplikti ar attiecīgu zīmognodokli, slēgtas aploksnēs ar uz-

rakstu .Dzelzsstabu uzstādīšana", iesniedzam līdz 15, jūnijam š. g., pulksten
12 dknā. Basteja bu v. Ms 10, sekretāram.

Sīkāki noteikumi tuipat istabā Ms 20. 5591

Apriņķa ceļu inženiers Rēzekne,
izdos savā ksnclejā, Dārzu ielā Ms 37, 18. jūnijā 1925. g., pulksten 10,

rakstiskā on m\M Iziolē mazālprasītājlem
Malkas tilta būvi uz Antonopoles-Ružines ceļa Drošības nauda Ls 600.

Izsole būs galīga.
Tuvākas ziņas kanclejā, katra dienu no pulksten 9—15. 3 5587

UTOIIDS Trešdien, 18 jūnijā 1925. g, pulksten 4 pēc pusdienas,
W I Hllr E« Latvijas tirgotāju bankas uzdevuma,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
"tikv -eža^S^fVrt, 4300 JOlj. JŠlU tlļO BlltlS.

Prece apskatāma turpat, Kniep un Vernera tranzita nodaļa, Pulkv. Briežu
ielā Ms 9, ūtrupes dienā no pulksten 1—4

^
Tur ziņas ikdienas no pulksten 9—3,

Latvijas tirgotāj -i bankā. Zvērināts biržas maklers P. R u p n e r s.

ŪTRUPE.
Rīgas mitas valde,

26. jūnijā 1925. g., pulksten 10, savas
telpās, Rīgā, Valdemāra ielā Ms 1,

pārdos

atklātā vairāksolīšanā
konfiscētas manufaktūras,galan-
tērijas, kolonial un citas kon-

trabandas preces.
Pārdodamās preces apskatāmas ūtrupes

dienā.
Muitas valdes priekšnieka v. R u b i s.

Kontrabandas nodaļas
5511 pārzinis A. Bruss.

Aprija [g|o inženiers Mņū
pārdos š. g. 12. jūnijā, pulksten 11,
savā kanclejā, Upes ielā >& 9,

m\m vairāksolīšana
apm. 1500 klg. siena.

Tuvākas ziņas kanclejā, darbdienās no
pulksten 9—15. 1 5319

ilpiļa ceļu inženieri Mml
izdos 16. jūnija š. g., pulksten 11 dien?,
savā kanclejā, Upes ielā Ms 9, rakstiskā
un mutiskā izsolē

rnazākprasītājam
koka tiltu būves darbus pār Iecavas
un Sodzeres upēm pie Zālites uz Brant-
muižas-Zālītes ceļa. Drošīb. nauda Ls 1600.

Tuvākas ziņas kanclejā, darbdienās no
pulksten 9—15. 1 5318

Rīgas polic. 10. iņc priek$nie s
paziņo, ka 18. jūnijā š. g., pulksten
10 rītā, Hīgā, Jelgavas šosejā Ms 13 b,
dz. 19,

tiks pārdota
Natālijas Kleiman piederošā kustamā
manta, sastāvoša no mēbelēm un ķēķa
lietam un novērtēta par Ls 59,50.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 5507

Pamats: Jelgavas aptabsltiesas pr;1-
kurora r. Ms 9030/ 2, no 13. noy. i 924. g.



Dažādi sludinājumi, j
Elektrības vilkšanas un a gai
smošanas kontinentālā sabiedr
Socletē Continental de Tractlon et

d'Eclairage par l'Electricitē.
Valdes padome pagodinās ielūgt ak

cionaru kungus ierasties otrdien, 30. ju
nijā, 1925. g., pīkst. 4 pēc pusdienas
biedrības telpas Parīzē, rue Cau
martin 60, uz

Kaitēj vispārīgu lapnlii.
Dienas kartība:

Gada pārskata apstiprināšana par dar-
bības gadu 1924.

Administrācijas padomes un revīzijas
komisijas locekļu vēlēšana.

Dažādi jautājumi.
Pēc statūtu § 35 tiesība piedalīties

šinī sapulcē ir tikai tiem akcionāriem,
ktifiem mazākais 50 akcijas

Akcionāri, kuriem ir mazāk par 50 ak-
cijām, var, lai sasniegtu vajadzīgo skaitu,
savienoties kopā un pilnvarot vienu iz
sava vidus kā priekšstāvi.

Akcionāri, kuri grib ņemt dalību pie
vispārīgas sapulces, tiek lūgti noguldīt
savas akcijas līdz 15. jūnijam 1925. g.
.Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
bankā* Rīgā rai Liepājā. 5586

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina sekošu rakstisku konkurenci
17. jūnijā 1925. g., uz 1) kabeli

teleiona , zemūdens, ar svina segu un
bruņotu ar veidotu stiepuli, ar papira
un gaisa izolāciju 50x2 lin. 130 mtr.
2) kabeli telefona, apakšzemes, _ ar
svina segu, bruņotu ar tērauda lentēm,
ar papira un gaisa izolāciju
50X2 lin. — 960 mtr. 2

Konkurences sakums pulksten 10 rītā.
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā 10°/o
drošības naudas nopiedāvājumavērtības.
Tuvākas ziņas dzelzsceļu virsvaldē, ist. 101.

Rīgas policijas IV. iec. priekšnieks
izsludina par nozudušu un nederīgu
karaklausības apliecību, izdotu no Rīgas
kāja apr. pr-ka uz Jāņa Pētera dēla
A nc a n a vārdu. 5519

Krāslavas pagasta valde, Daugavpils
apriņķi, izsludina par nederīgiem seko-
šus nozaudētus dokumentus:

1) atvaļinājuma apliecību, tedofu no
I. Liepājas kājnieku pulka komandiera
29. martā 1922. g. zem Ms 2185, uz pils.
Pizana Augusta Ignata d. vardu.

2) atvaļinājuma apliecību , izdotu no
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
9. martā 1923. g. zem Mš 2445/21666/z.
pils. Juljana Michaila d. Ančevska v.

3) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
9. martā 1923. g. zem _Xs 2601/21809/z.
uz pils. Donata Ignata UJriša v. 5569

Aizputes apriņķa priekšnieks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, dienesta
apliecību zem Mš 271, izdotu no viņa
21. janvārī 1923. g. uz robežsarga
Jēkaba Jāņa d. Kramena vārdu. 13893

Liepnas pagasta valde izsludina par
nederīgiem sekošus par nozaudētiem
pieteiktus dokumentus:

1) Kara klausības apliecību, izdotu no
4. Robežsargu pulka k-diera 24. martā
1921. g. zem Ms 3977 uz Gurija Kazi-
mira d. Boroduška vardu.

2) Iekšzemes pasi, iztfotu no šās pa-
gasta valdes 28 septembrī 1922. g. zem
Ms 326 _ uz Donata Vladimira dēla
Zitana vardu.

3) Zirga pasi, _ izdotu no šās pagasta
valdes 8. maijā 1920. g. zem Mš 135
uz Franka Jēkaba d Ermičša v. 17318

ii

Rīgas X. pol. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu kara klausības
atvaļinājuma apliecibu, izdotu no Elek-
trotechniska diviziona k-diera 20. janv.
1922. g. zem Ms 1728 uz Valenčuka
Jāņa Jāzepa dēla vardu, dzīv. Dīķu
ielā Ms 1, dz. 3. 5380

Rīgas prefektūrai
vajadzīgs

Jauns 6-uletigsautomofills.
Piedāvājumus, līdz š.g. 15. jūnijam,

iesniegt preiektura 26. ist. (saimniecības
pārzinim). Turpat ari sniedz tuvākas
ziņas.

Rīggs preiekta vietā viņa
5518 palīgs (palīgs)

3. Jelgavas kātiieto aulas
izdos

mutiskā un raketiskā

izsolē
11980 kilogramu

svaiaas liellopu gaļas
piegādāšanu pulka tekošām
vajadzībām laikā no 1. luiija līdz

30. feptembrim 1925. g.
Izsole notiks pulka štābā, Jelgavā,

Dambja ielā, 1925. g. 16. jūnijā,
pulksten 10 rīta.

Ar uzņēmuma noteikumiem var iepa-
zīties pulka saimn. daļā darbdienās uo
pulksten 9—15. 5527

Latvijas hipotēku bankas
bilance 1925. g. 30. aprilī.
Debets. Ls K r e d i t s. Ls

Kase . _ ._ 32,986.89 Pamata kapitāls . 1,000,000.—
Tekošsrēķins Latvijas banka 102,958.94 Kapitāls ķīlu zīmju uzpirk-
Pasta tekošs konts . . . 3,021.58 šanai 1,929,300 —
Termiņa noguldījumi . . 1,300,000.— Kredīta departaments . . 4,168,750.32
No kredita departamenta Procentu fonds 236,985.06

pārņemtie aizdevumi . , 3,492,530.50 Dzēšanas fonds 110,328.63
Ilgtermiņa aizdevumi . . 4,015,171.37 Pārvaldes fonds . . . . . 34,149.27
Uzpirktas ķīlu zīmes_ . . 2,645,019.33 Komisija 12,875.56
Tekošs rēķins privātas kre- Svešas koroborētas sumas . 90,822.94

ditiestadēs 76,085.21 Ķīlu zīmes apgrozība . . 4,125 500.—
Dažādi aktivi .... . , 401,621.46 Dažādi pasivi . . . 360,683.50

12,069,395.28 12,069,395.28
5240 Valde.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

lalt.ili!» akc. iieOi
Šķūņu ielā Nr. 23|31.

JĒHIance uz 1. Janvāri 1925. g.
Aktīvs. Ls P a s i v s. Ls

Kases konts . . . . 138.24 Akciju kapitāla konts 100,000.—
Reskontro konts Vācu kālija sindikāta, Ber-

Mūsu konti bankās . . 13,97652 linē, konts ... 128,829.40
Klientu konts Reskontro konts

Debitori . . . . 76,778.88 Kreditori .... 43,184.57
Konsignacijas preču konts 198,398.48 Klientu konts
Tirdzniec. izdevumu konts Kreditori . 314.25

uz 1925. g. rēķina . . 471.28 Peļņas un zaudēj. konts 18,773.80
Inventāra konts . . ? ? 1,338.62 ' _

Ls 291,102.02 Ls 291,102.02

(Peļņas wwn zaudēj. konts 31. «Iec. 1924. g.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Tirdzniec. izdevumu konts 41,989.09 Komisijas konts 56,232.65
Reskontro konts Procentu konts 7,366.17

Tantjema darbvežiem . 2,805.?8 Kursu starpības konts . ? 118.09
Inventāra dilšanai norakst. 148.74

Ls 44,943.11
Tīra peļņa 18,77380

Ls 63,716.91 Ls 63,716.91

4471 Valde.

Sieti "Iii ah.ii.1i Lai.
Pārskats

uzņēmumiem Latvijā 1924. gadā.
Debets. Ls K r e d i t s. Ls

Vispārējie izdevumi . ." 48,410.03 Peļņas atlikums no 1923. g. 10,926.95
Skaidra peļņa . . . . . 37,984.06 Dažādi ieņēmumi . . ',__, 75,467,14

86,334.09 . 86,394.09

Bilance us 31- decembri 1924. jgadu.
Debets. Ls K r e d i t s. Ls

Kases rēķins '. 6.06 Akciju kapitāla rēķins 1,160,000.—
Banku , 163.40 Nekustamu īpašumu amor-
Arzemju valūtas rēķins . I. - tizacijas kapitāla rēķins 13,800.—
Dividendu papīru , . 189,000.— Mašinu un kustamu īpa-
Direktoru akciju , . 5,000.— šumu amortizācijas kapi-
Debitoru rēķins 941,650.37 tāla rēķins . .12,733.34
Patentu un privilēģiju rēķ. 120,000.— Daugavpils fabrikas atjauno-
Akciju izlaišanas izdevumi šanas fonda rēķins 131,077.26

rēķins . . 3,098.05 Peļņas procentu nodokļa
Mašinu un kustamu īpa- rēķins 10,694.65

šumu rēķins ... 63,141.30 Direktoru depozītu rēķins 5,000.—
Nekustamu īpašumu rēķins 59,100.— Pārejošo sumu rēķins ! . 6,000.—
Krievijas fabriku rēķins . 1,000.— Kreditoru rēķins _ . . . 4,870.87

Peļņas un zaudējumu 37,984.06
1,382.160.18 1,382,160.18

5375 Valde.

lalv.ikodnolaliriakLi.Jian".
PfirRats par 1924. darbības godu.

Debets. Ls K r e d i t s. Ls
Sērkociņu un pusfabrikat. Ieņemts no sērkociņu pār-

atlik. uz 1. janv. . . . 177,321.32 došanas . . . 2,250,56380
Ražošanas izdevumi ._ ._ 1,519,521.54 Dažādi ieņēmumi 13,165.38
Pārdošanas un vispārējie Nesadalīta 1923. g. peļņa 16,158.81

izdevumi 588,951.57 Sērkociņu un pusfabrikātu
Peļņa 211,336.46 atlikums uz 31. dec. 217,242.90

2,497,130.89 . 2,497,130 89

<&ilance uz 31. decembri 1924. g.
Debets. Ls Kiedits, Ls

Kases rēķins . . . 3,538.24 Akciju kapitāla rēķins . . 1,000,000 —
Ārzemes _valutas _ rēķins 1,094.47 Rezerves ; „> . 100,000.—
Tekošo rēķinu rēķins Valst Spec. zaudējumu segšanas

bankā _ . . 11,714.97 fonda rēķins . 40,000.—
Tekošo rēķinu rēķins priva- Nekustamu īpašumu kap.

tas bankas ..... 119,771.18 amortizac. rēķins 13,993.95
Vekseļu rēķins 153,105.70 Mašinu un kustamu īpaš.
Direktoru kgu akciju rēķins 12,500.— amortizac. rēķins . . . 62,484.52
Debtioru rēķins . .... 335,199.84 Kreditoru rēķins 765,120.64
Pārejošu sumu rēķins . . 32,897.36 Direktoru kgu depozita
Bandroļu rēķins . . . 2,308.— rēķins . 12,500 —
Sērkociņu un pusfabrikātu Pārejošu sumu rēķins 15,362.—

rēķins . 217,242.90 Procentu nodokļa samaksas
Valsts meža izmantošanas rēķins . 13,449.54

rēķins _ 118,428.75 Peļņas un zaudējumu rēķins 21l '336.46
Materiālu rēķins . . ._. 265,445.64
Patentu un privilēģiju reķ. 40,000.—
Mašinu pn kustamu īpaš.

rēķins . ? ,. .. - 374,871.—
Nekustamu īpašumu rēķins 546.129.C6 ?j

:\

2,234,247.11 ' 2,234,24717

5374 Valde.

Latvijas komercbanka.
Pārskats par 1924. g.

(Bilance uz 1. Janvāri 1925. g.
A k t i v s.

_._, , Centrāle Nodaļas Kopā
Rēķinu nosaukumi. Ls ls jj

Kasē 73,725.50 33,299.58 107,025.08
Tekoši rēķini 18,872.41 19,967.97 38,840.38
Ārzemju naudas . ? . . 12,396.32 31,036.26 43,432.58
Vērtspapīri 14,612.— —.— 14,612.-
Diskontēti vekseļi 887,002.01 479,135.98 1,366,137.99
Inkaso vekseļi un dokumenti . . . 837, 004.70 109,212.94 946,217.64
„On call" pret precēm un prec. dok. . 215,865.12 39,643.26 255,508 38

. , . vekseļiem 30,627.67 94,344.31 124 971.98
Aizdevumi pret precēm 190,762.59 —.— 190,762.59

lauksaimniekiem 103,41305 87,592.85 191,005.90
Korespondenti ,Nostro « 7,807.67 1,182.83 8,990.50

„Loro" 392,711.16 116,007.26 508,718.42
Nodaļas 239,121.98 —.— 239,121.98
Nekustama manta 170,000.— —.— 170,000.-
Galvojumu debitori 306,427.65 2,295.58 308,723.23
Pārējie aktivi . . . 3,994.34 22,789.43 26,78377

3,504,34417 1,036,508.25 4,540,85242

P a s i v s.
Akciju kapitāls 500,000.— —.— 500,000.-
Rezerves 8,608.96 —.— 8,608.96
Tekoši rēķini un noguldījumi 404,895.93 206,613.72 611,509.65-
Rediskonteti vekseļi 604,209.66 252,897.11 857,106.77
Spec. tek. rēķ. Latvijas bankā 347,022.73 127,301.47 474,32420
Centrāles rēķins —.— 239,755 36 239,755.36
Inkaso kreditori 837,004.70 109,212.94 946,217.64
Korespondenti .Nostio" 56,791.29 —.— 56,791.29

,Loro < . . . - . . 217,647.06 70,492.13 288,139.19
1925. g. c/o un komisijas ...:... 9,534.35 7,248.23 16,782.58
Galvojumi 306,427.65 2,295.58 308,723.23
Pārējie pasivi 139,570.62 20,691.71 160,262.33
1924. g. tīra peļņa . . . . 72,631.22 —.— 72,631.22

3,504,344.17 1,036,508 25 4,540,852.42

(Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Algas 72,181.16 Centrāles "I? , komisija un
Telpa un iekārtas izdevumi 5,051.49 kursu starpība . 164,648.56
Nodokļi . .' . 14,472.48 Nodaļu un ņaud. maiņ.
Sludinājumi . . . . 5,113.93 kant. ° o, komisijas, un
Kanclejas piederumi, pasta, kursu starpība .... 130,286.59

telegrāfa, telefona, tiesas,
slimo kases un citi izdev. 10,829.68

Nodaļu un ņaud. maiņ.
ļ kant izdevumi _ . 91,910.59
Apšaubāmu paradu dzēš. 22,744.60
Tīra peļņa 72,631.22

Ls 294,935.15 Ls 294,935.15

(Peļņas sadalījums.
Rezerves kapitālam Ls 7,263.—
Dividendei ; 50,000.—
Tantjemām ... . , 7,6U'.46
Nodokļiem _^_ » 7,757.76

Ls 72,631.22

5372 Valde.

Vidzemes ūdensceļu uzlabos.
un izmani, aiciju sabiedrība.

Pārskats par 1924. $.
bilance uz 1925. gadu 1. janvāri.

A k t i v s. Ls ' P a s i v s. Ls
Nekustams un gruntsīpaš. 49.410.— Akciju kapitāls ... . 450,000. -
Kanāla būve ... 303,851.— Reserves kapitāls . 2,177.59»
Kuģniec.bas slūžas . . . 96,432.-- Ierēdņu pabalsta fonds . 413 73
Vērtspapīri . ... 270.45 Dividendes rēķins . . 106*r
Inventārs ... . . 4,191.93 Peļņa un zaudējums . . 15,7750/
Kasē 9.45
Pārojošas sumas .... 521.—
Dažādi debitori . . . 13,787.43 ___

Ls 468,473.26 Ls 468,473.26'

(Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Ls Kiedits. Ls

Uzņēmuma lemonts . . 13,787.10 Bilance . 10- 972 kc
Apdrošināšana . . . 35.13 Nomas maksas . . 1,002,6»
Darbības izdevumi . 5,009.95 Procenti 1089«
Rezerves kapitāls . . 254.20 Kanāla nodevas . . . 21,844.9*
Ierēdņu pabalsta fonds 48.30
Bilance 15,775.07

L< 34,909.75 Ls 34.90975

4302 Vjilde^.

lati-lfitotiitaiiiiasBn!opo.ak[.sl
giilanee ux 1.janvanvi1925.A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls

Kase . . ... 9,163.85 Akciju kapitāls ... 250,000.—
Tekoši rēķini bankās 1,354.27 Valdes konts ar liestu _,7(>
Preces, fabrikāti, materiāli fabriku. ....... 43,31o-™

u. t. t. . .... 114,234.60 Kreditori 1,091,009.7b-
Preces ārzemes 534,149.91
Vekseļi 53,856.80
Debiton . .... 502,369.26
Pārejošas sumas .... 3,001.77
Inventārs ... . 46,494.60
Liestu fabrikas konts ar valdi 43,316.70
1925 gada izdevumi . . . 1,380.66

Zaudējums .... 75,004.04

1,384,326.46 l,384_32t^[.

Pelņas un zaudējumu konts.
Debets. Kiedits.

Organizācijas izdevumi . 7,613.56 Peļņa no preču pārdošanas ^l'noogg-
Inventāra amortizācija . . 1,959.94 Peļņa no liestu fabrikas o in2 51
Samaksātas rentes ... 112,604.25 , Peļņa uz kursu starpības r'Jļu 'fU
Veikala izdevumi . . 130,656.78 Zaudējums 7j_t__j^-

252,834.53 252
^
83^
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