
Sae ima.

Ministru kabineta sēde 21. aprilī.
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Rīkojums žūpības apkarošanas lietā.
Zvejniecības noteikumi.
Braukšana ar velosipēdiem.

SAEIMA

Sēde 21. aprilī.

Jaunās sesijas pirmo sēdi atklāj priekš-
sēdētājs P. Kalniņš pulksten 5,5.

Iesniegtos likumprojektus nodod attie-
cīgās komisijās.

Pieņem trešā lasījumā Saeimas
kārtības rulli, nobalsošanu galīgā
veidā par to atliekot uz nākošo sēdi.

Kā nākošais dienas kārtības punkts
apspriešanā nāk pārgrozi jums . li-
kumā par pavalstniecību. (Re-
ients F. C i e 1e n s.).

M. Skujenieks, j. Vesmans un
K. Pauluks izsakās pret pārgrozījumu,
bet par to A, Bočagovs, M. Nu-
roks, P. Koreckis un N. M ai-
zels.

Tad pasludina pārtraukumu uz 15 mi-
nūtēm. Sēdi atjaunojot, nolasa sekošu
stei dzamu pieprasījumu:

«Augsti godātam
Saeimas priekšsēdētājam.

Laipni lūdzam celt priekšā Saeimas
pieņemšanai sekošu steidzamu pie-
prasījumu :

Šā gada 15. aprilī stāj es spēkā
ministru kabineta iekārtas likums, kura
29. pants starp citu nosaka, ka mi-
nistru prezidents vai ministri nevar
ieņemt vietu, nedz piedalīties perso-
nīgi vai caur trešam personām pri-
vātos uzņēmumos vai iestādēs, izņemot
kooperatīvas sabiedrības, ja minētie
uzņēmumi un iestādes saņem no valsts
līdzekļus vai atrodas peļņas veikala
attiecībā ar valsti.

Pēc mūsu ziņām vairāki ministri,
pretēji minētā likuma noteikumiem,
šādos uzņēmumos un iestādēs piedalās.

Vai ministru prezidentam tas ir
zināms un kādus soļus viņš nodomājis
spert, lai minētais likums tiktu pildīts."
Pieprasījumu parakstījuši kreisie sociāl-

demokrāti un to motivē F. C i e 1 e n s,
_ret steidzamību izsakās A K1 ī v e,

pec kam steidzamību ar 50 pret 30 balsīm
noraida, bet pieprasījuma nodod komisijai.

Tad turpinās atkal debates pie pār-
r °zljuma likumā par pavalstniecību.

^funārn uzstājas vēl M.
Lazersons

"M. D u b i n s. Atskatu par debatēm
f" referents, pēc kam pāreju uz lasī-
*J " Pa pantiem n o r a i d a ar 43 pret
" balsīm, ar ko atraidīts ari viss pār-
jums

JaJ sēdi slēdz.
Nākoša sēde šodien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Pargrozījums un papildinājums
n noteikumospar dzīvokļu piešķiršanu valsts

civilresoru darbiniekiem.
ļgoc

folvnki g" 29, Janva rnoteikumus par
darhi , Pašķiršanu va'sts civilresoru

Papi !!Siern <Lik krāJ- 24> Pārgrozīt un
p>mat sekosi:

2Panta 5. punktu izteikt sekosi
valsts spirta un degvīna Rīgas
noliktavas darbinekiem pēc

finansu ministra atzinuma un
III. akcizes valdes . inspektoram
Liepājā.

II. 2. pantu papildināt ar sekošu
10. punktu:

ostas iecirkņu pārziņiem un
bākas uzraugiem.

Šis pārgrozījums ir spēkā no š. g.
1. februāra.

Rīgā, 1925. g. 31. martā.

Ministru prezidents H, C e 1m i ņ š.
Darba ministrs A. K r i e v i ņ š.

Apstiprinu.
1925. g. 20. aprilī.

Tautas labklājības ministra vietā
satiksmes ministrs J. Pauluks.

Instrukcija
pie skolotāju pensiju likuma.

(Izdota saziņā ar izglītības ministriju uz
^skolotāju pensiju likuma" 31. panta
pamata — iespiests «Valdības Vēstneša"

1925. g. 60. numurā.)
1. a) Skolotājiem, kuri atstāj

^
skolo-

tāja dienestu un vēlas saņemt pensiju,
jāiesniedz pensijas pieprasījums uz attie-
cīgā ministra vārdu, caur tās skolas
priekšnieku, kurā tas beidzamā laikā
kalpojis.

Ja pensijas pieprasītājs ir pats skolas
priekšnieks, tas pieprasījumu iesniedz
tieši attiecīgam ministrim.

b) Skolotājiem, kuri agrāk jau at-
stājuši dienestu un iīdz šim saņēma
valsts pabalstu no darba ministrijas,
pensiju pieprasījumi no jauna nav
jāiesniedz: viņu pensijas piešķiršanas
jautājumu izlems uz agrāk iesūtīto
dokumentu pamata, vajadzības gadī-
jumā pieprasot papildu dokumentus.
Tiem skolotājiem, kuri agrāk atstā-
juši dienestu, bet augstāk minēto valsts
pabalstu nesaņēma, jāiesniedz pensiju
pieprasījumi tautas labklājības ministrim
caur to ministriju, kuras pārziņā skola
agrāk atradās.

2. Skolotāji, kuri nokalpojuši 25 g.,
bet nav sasnieguši 55 gadu vecumu, ja
,tie atstāj dienestu, iegūst pensijas tie-
sības tikai pēc 55 g. vecuma sasnieg-
šanas, bet'ja skolotājs pēc 25 gadu no-
kalpošanas aiziet no dienesta, nebūdams
55 gadus vecs un tādā gadījumā nebau-
dīdams vēl tiesību uz pensiju, paliek
darba nespējīgs, tam tiesība pieprasīt
pensiju nenogaidot 55 gadu vecuma sa-
sniegšanu.

3. Ja skolotājs darbā atrodoties kļūst
darba nespējīgs, tas var pieprasīt pen-
siju tikai tanī gadījumā, ja ir no-
kalpojis vismaz 10 gadus un skolotāja
darba spējas zaudējis ne mazāk ka 30°/o

4. Pensijas pieprasījumam jāpievieno
sekosi dokumenti:

a) Priekšniecības apstiprināts izraksts
no dienesta gaitas saraksta,

b) attiecīgs dokuments par pensijas
pieprasītāja dzimšanas gadu, mēnesi un
dienu,

c) apliecība par to, vai skolotājs vienā

vai vairākās mācības iestādes kopā pa-
sniedzis katrā laikā un katram skolu
tipam pastāvošos noteikumos paredzēto
minimālo stundu skaitu, kas dod piln-
t esīga skolotāja t esības. Tādas ap-
1 eclbas izdod par zemākām- skolām —
skolu valdes, vidus un aroda skolām —
skolu priekšnieki, bet par laiku līdz
Latvijas tapšanai — iesniedzami citi
attiecīgi pierādījumi.

d) Tās ministrijas izdota apliecība,
kuras skolās pensijas pieprasītājs kal-
pojis, par to, kāda bija pensijas pie-
prasītāja augstākā alga, kuru tas sa-
ņēmis pensiju izkalpojot Latvijss pa-
stāvēšanas laikā, ne mazāk kā 3 gadus

no vietas, bet ja nav saņemta no vietas
viena un tā pati alga, tad kādas bija
saņemtās augstākās algas pa 3 gadiem;
tāpat apliecībā uzrādāms, vai dienestā
nav bijuši pārtraukumi, vai laiks, par
kuru alga vai pabalsts nepienācās. (Algas
sumu konstatējot griežama sevišķa vērība
uz likuma 13. panta 1. un 2. piezīmēm.

e) Privātskolu skolotājiem pensijas pie-
prasījumam jāpievieno ari skolu virs-
valdes izdota apliecība par to, vai pri-
vātskola, kurā kalpojis pensijas piepra-
sītājs par skolotāju, tiesībās ir pielīdzi-
nāta valsts skolai un vai pensijas pie-
prasītājam, ja tas līdz Latvijas tapšanai
kalpojis privātskolās, tanī laikā ir bijušas
attiecīgās skolās šo skolu skolotāju tie-
sības.

f) Skolotājiem, kuri kalpojuši valsts
vai pašvaldības iestādēs Latvijas pa-
stāvēšanas laikā ne kā izglītības dar-
binieki, pensijas pieprasījumam jāpie-
vieno ari att ecīgas iestādes izdota ap-
liecība par to, no kāda līdz kādam
laikam pensijas pieprasītājs kalpojis
iestādē, kādu dienestu (amatu) izpildījis
un kādā apmērā saņēmis algu.

g) Pensijas pieprasītajam — mirušā
skolotāja ģimenes loceklim pieprasījumam
jāpievieno ari apliecība, izdota no valsts
vai pašvaldības iestādēm, par ģimenes sa-
stāvu un katra ģimenes iocekļa dzimša-
nas gadu, mēnesi un dienu.

5. Bijušiem skolotājiem pēc pensijas
piešķiršanas jādod tautas labklājības mi-
nistrijai pēc piesūtītā parauga paraksts
ka par tādu apstākļu iestāšanos, kuru
dēļ pensionārs saskaņā ar likumu zaudē
tiesību uz pensiju, vai pārtrauc pensijas
izmaksu uz laiku, nekavējoties par to
rakstiski paziņos pensiju nodaļai.

6., Pensijas pieprasītājam savā lūgum-
rakstā, starp citu jāuzrāda, vai pensiju
viņš vēlas saņemt Latvijas bankas.nodaļā
(uzrādot kSdu) vai uz viņa rēķina pen-
siju var izsūtīt pa pastu (uzrādot staciju).

Rīgā, 1925. g. 20. aprilī.
Sociālās apgādības departamenta

direktors O. Sīlis
Pensiju nodaļas vadītājs G. J a n so n s.

Apstiprinu.
1925. g. 17. aprilī.

Satiksmes ministrs
J. P a u 1u k s.

Rīkojums.
Sakarā ar jauno apriņķu pārgrupējumu

no š. g. 1. aprija uzdodu Valkas ap-
riņķa ceļu inženierim turpmāk pārzināt
ceļus Valkas un Madonas apriņķos
un apriņķa ceļu inženierim Rēzeknē
pārzināt ceļus Rēzeknes, Ludzas
un J a u n 1 a t g a1 e s apriņķos.

1925. g. 17. aprilī. Ma 2437.

Šoseju un zemesceļu direktors,
inženiers A. Šiksne.

Šoseju un zemesceļu vecākais ?
inženiers A. Silenieks.

Prefektiem un apriņķu
priekšniekiem.

No ienākušām ziņām redzams, ka daži
apriņķu priekšnieki nepiegriež vajadzīgo
vērību žūpības apkarošanas likumam un
dažos gadījumos novēroti pārpratumi.
Sevišķi pārpratumus rada attālumu pie-
mērošana reibinošu- dzērienu tirgotavām
no baznīcām, skolām, kapsētām, pagastu
valdēm u. t. t bieži apdzīvotās vietās,
kurām nav miestu tiesības. Nepareizību
novēršanai administratīvais departaments
aizrāda, ka likumā paredzētais 100 metru
attālums piemērojams tikai pilsētās un
miestos, kuriem ar bku'mū piešķirtas
miestu tiesības un kuros pastāv miestu
pašvaldības iestādes. Turpretim bieži
apdzīvotas vietas, kurām miestu tiesību
nav, pielīdzināmas lauku apgabaliem un
tur reibinošu dzērienu tirgotavas nedrīkst
atrasties tuvāk par 1 kilometru no likumā

uzskaitītām vietām, kā baznīcām, skolām,
pagastu un miestu valdēm, kapsētām u. 1.1.

Griežot uz to Jūsu vērību, administra-
tīvais departaments, ministra kunga uz-
devumā, lūdz par sacīto pasludināt rei-
binošu dzērienu tirgotavu īpašniekiem
un pārbaudīt visas šīs tirgotavas, vai
viņas atrodas likumā noteiktā attālumā
no pievestām vietām. Gadījumos, kad
t5s atrodas tuvāk par norādīto attālumu,
jāliek priekšā īpašniekiem pārdotavas
slēgt, par ko ņemt no viņiem parakstus,
bet ja viņi šādam rīkojumam nepadodas,
tad jāsastāda protokoli un lietas jāvirza
tiesā.

Pievestie attālumi jāpiemēro ari tām
reibinošu dzērienu tirgotavām, priekš
kurām lai gan būtu izņemtas jau paten-
tēs, bet kuras atrodas tuvāk par šiem
attālumiem Pēdējo īpašniekiem tāpat
jāliek priekšā prrdotavas slēgt, pretēļā
gadījumā sastādami protokoli un nodo-
dami tiesai. v

Rīgā, 1925. g. 20. aprilī. M. 5752.
Administratīvā departamenta

direktors Š 1o s b e r g s.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Prefektiem, apriņķu priekšnie-
kiem un dzelzsceju policijas

priekšniekam.
R kojums par zvejniecību (publ. 1922. g.

„ Valdības Vēstneša" 6. numurā) aizliedz
zivju duršanu, vilināšanu ar kaitīgu ba-
rību un. vielām, apdullināšanu ar sprāg-
stošām vielām un šaušanu. Tāpat pil-
nīgi noliegta zivju zveja- Bārsta laikā
minētā rīkojumā norādītos termiņos. —
Pēc ienākušām ziņām šādi noliegti zve-
jas veidi, sevišķi zivju duršana un šau-
šana, tiek piekopti plašos apmēros, pa
lielākai daļai aiz tā iemesla, ka pastā-
vošie aizliegumi lauku iedzīvotājiem maz
pazīstami. Tāpēc administratīvais depar-
taments uzdod izsludināt vispārīgai zinā-
šanai iedzīvotājiem caur apkārtrakstiem
pagastu valdēm ai diegtos zvejas veidus,
norādot, ka pārkāpumu gadījumos vai-
nīgos sauks pie atbildības.

Reizē ar so, administratīvais departa-
ments, atgādinot savu 1923. g. 8, no-
vem bra apkā trakstu N« 2695, lūdz Jūsu
gādību likuma pārkāpuma sekmīgai ap-
karošanai dot rīkojumu policijas darbi-
niekiem un aizsargiem sekot pievesto
noteikumu izpildīšanai, pārkāpumu gadī-
jumos sastādīt protokolus un vainīgos
saukt pie atbildības.

Rīgā, 1925. g. 20. aprilī M> 5753.
Administratīvā departamenta

direktors Š1o s b e r g s.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. Garoziņš.

Prefektiem, apriņķu priekšnie-
kiem un dzelzsceļu policijas

priekšniekam.
Sakarā ar dažu sporta biedrību lūgu-

miem, administratīvais departaments,
ministra kunga uzdevumā, aizrāda, ka
1924. g. 9. februāra saistošie noteikumi
par_ braukšanu ar velosipēdiem nekādus
izņēmumus biedrību biedriem neparedz
un pēdējiem jāizņem braukšanai vaja-
dzīgas atļaujas vispārējā kārtībā, t. i. no
attiecīga pilsētas prefekta vai apriņķu
priekšnieka pec savas pastāvīgas dzīves
vietas. Ja biedrību biedri vēlas lietot
b;edribu numurus, tad pret to iebildumu
nāv, J>et šādos gadījumos lūdzējam tas
jāuzrada prefektam vai apriņķa priekš-
niekam iesniedzamā lūgumrakstā dēļ
braukšanas atļaujas, norādot biedrības
numuru, kuru tad ieved a'ļauja izdo-
damā policijas numura vietā.

Rīgā, 1925. g. 20. aprilī. M> 5710.
Administratīvā departamenta

direktors Š 1 o s b e r g s.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. Garoziņš.
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Liepājas-Glūdas dzelzsce|a būves pārvaldes iekārta.

I. Būves darbu izvešanai organizē .ama patstāvīga buv<s pārvalde, kura sa-
stādās sekosi:

Ministrs (A)

Virsvaldes galvenais direktors (V) būves pārvaldnieks

Būvespadome. Būvesvaldear būves vadītāju priekšgalā.

Sastāvi: a) V priekšsēdētājs Būves birojs: Linijas administrācija.
b) Satiksmes ministri. pār- Kauc eja. Iecirkņu priekšnieki.

ftāvis (priekšsēdētāja Juriskonsults Distanču priekšcieki.
vietnieks . Techniskā daļa. "- Rēķinvedība.

c) Vals's kontrJes pārstā- Atsavināšanas nodaļa. Kantom pārziņi,
v.'s Telegrāfa nodaļa. Techniķi.

d) C Techniskais direktors. Veselības nedala. Rasētāji
e) F Finansu direkcijas Rēķinvedības nodaļa. Kantoristi,

pārstāvis Materiālu nodaļa.
f) Būves vadtājs, 1. piezīme. Tech-
g) Sekretārs (bez balss- n!skās_ da]as vad;tā,s

tiesībām ir būves vadītajā
Citu virsvaldes direkciju, palīgs

c'tu resoru, universitātes un 2. piezīme. Būves
c tu iestāžu pārsUv^s

un darbinieku skaits un
specialistusprieklsēdētāisuz- algas paredzētasklāt-
aicina neaut dal bd pēc va- pieliktā sarakstā,
jadzības.

II. Funkciju sadalīšana.

1) Ministrs (A) apstiprina uz galvenā direktora priekšlikumu un. saskajā ar
vispārējiem noteikumiem augstāko kaiegoriju būves darbiniekus amatos un
atlaiž vīnus no die ēsta, sanot no p.'ektās kategorijas uz augšu > apstiprina
galvenā direktora iesniegtos projektus, maksas aprēķinus, līgumus, pasūtīju-
mus un citus darījumus, kas pārsniedz galvenā direktora Kompetences, un
vispārīgi sel o tūves gaitai.

2) Dzelzsceļu virsvaldes galvenais direktors (V) ir visis ar būves
izvešanu saisttas darbības pārvaldu eks; viņš ir, būves padoties priekšsēdē-
tājs; rīkojas uz vai ilbas aps'iprināto maksas aprēķinu un administrācijas sa-
raksta pamata. tJudžetā'atvēlētā kredīta lobežās, apstiprina savas kompetences
robežās pro,ektus un visādus ar būves izvešanu un apgādāšanu saistītus da-
rījumus un apstiprina amatos un atlaiž no dienesta oūves administrācijas
darbniekus no 6. 1 Ai 10. kategorijai, saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem.

3) Būves vadītājs tieši vada būves bioja un linijas administrācijas darbību;
vada lini,as trasēšanu un atbildīgs par pareizu technisko projektu un visādu
aprēķinu, līgumu, pasūtījumu un citu darjumu, kā ari izmaksas un citu do-
kumentu pareizu sastādīšanu un kontrolēšanu būves birojā ; iesniedz galvenam
direktoram tos projektus, aprēķinus, līgumus, pasūtījumus un citus darījumus,
kas apstiprināmi no satiksmes ministra vai galvenā direktora; sniedz būves
padomei vajadzīgās ziņas tanīs jautājumo*, kuri nodoti no satiksmes ministra
vai galvenā direktora padomes iztirzāšanai uu izlemšanai; izdod rīkojumus
apstiprināto projektu, līgumu un visu citu darījumu izpildīšanai īstā laikā kā
būves birojā, tā ari uz linijas; apstiprina projektos un visādus darījumus savas
kompetences robežās; apst prina amatos un atlaiž no dienesta darbiniekus
sākot no XI. kategorijas un zemāk, saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem.

4) Būves padomes uzdevums iztirzāt un izlemt:

a) svarīgākos techniskos _ projektus un saistītus ar projektu apstiprināšanu un
izvešanu dzīvē* svarīgākos jautājumus, kurus iesniedz satiksmes ministrim vai
galvenam direktoram ;

b) linijas vispārējo maksas aprēķinu un atsevišķu cenu normas;

c) jautājumus par darbu un pasūtījumu nodošanu uzņēmējiem (torgi, kon-
kurences un cit.);

Bez tām jautājumus :

d) par kredita izlietošanu ;
e) par izmaksātas drošības naudas atmaksu atpakaļ uzņēmējam vai soda maksas

atlaišanu tanīs gadījumos, ja no termiņa neieturēšanas vai kādu citu līguma
punkta neizpildīšanas nav cēlušies nekādi zaudējumi valstij;

f) par atlīdzības prasību nobeigšanu mie-a ceļā, kas celtas pret būves valdi vai
no pašas būves valdes puses;

g) par pabalstu izsniegšanu darbiniekiem, kā ari pabalstu vai pensiju piešķiršanu
atsevišķos gadījumos, ievērojot attiecīgus valdības noteikumus;

h) par nederīgas un nevajadzīgas, iegūtas ar būves kredītiem, mantas pārdošanu
vai nodošanu ekspluatācijai;

i) citus saistītus ar dzelzsceļa būves saimniecību jautājumus, kuru iztirzāšanu
padomē vēlētos satiksmes ministrs vai galvena's direktors.,

Padomes lēmumi stājas spēkā ar satiksmes minisba vai galvenā direk-
tora apstiprināšanu viņu kompetenču robežās.

5) Būves valdes uzdevums:
a) izstrādāt visus dzelzsceļa būves un apgādes techniskos un citus projektus un

noteikumus, sastādīt maksas un citus aprēķinus, atsavināšanas plānus, sarak-
stīšanos un iesniegumus par konkurencēm un torgiem, līgumus ar uzņēmējiem
un pasūtījumu projektus;

b) iesniegt izstrādātos projektus, ar paskaidrojumiem un aprēķiniem, — saskaņā
ar kompetenču noteikumiem — galvenam direktoram vai satiksmes ministrim
tālākai apstiprināšanai;

c) vadīt norēķināšanās lietas un sastādīt attiecīgus dokumentus par visiem ar
būvi saistītiem izdevumiem un vest rēķinvedības grāmatas naudas un mate-
riālu izdevumiem, saskaņā ar sevišķu instrukciju; -

d) sastādīt izmaksas dokumentus un pēc viņu pārbaudīšanas un apstiprināšanas
nodot virsvaldes f nansu direkcijai dēļ naudas izmaksas, piemērojoties dzelzs-
ceļu virsvaldes iekārtai un noteikumiem. Attiecīgos gadījumos izmaksas
dokumenti iesūtāmi valsts kontroles ieprjekšējai revīzijai. — Būves pārvalde
ved visu sarakstīšanos būves lietās.

6) Linijas iecirkņu priekšnieki atbildīgi par projektu, līgumu un
citu viņiem nodoto darījumu pareizu izpildīšanu techniskā, saimnieciskā un
finansielā ziņā, darbojot.es saskaņa ar sevišķu instrukciju. Viņiem padoti
visi iecirkņa administrācijas darbinieki.

Rīgā, 1925. g. 8. aprilī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Satiksmes ministrs J. Pauluks.

1. panta pielikams.

Liepājas-Glūdas dzelzsceļa būves darbinieku ui algu saraksts.

Pamatalga Dziv> . „ ~~~~

f. mēnesī nauda
r

Kopā KoPa 25»/« Pfe-
« Amats „ gj r o„ par grupu maksa
n 5 Si. vienam visiem " ' . r pamat-

2 . s & [rr Ls IrTrļpLTi—ēs— algai
1 Būvespārvaldnieks (dž. Virs

valdes galvanais direktors) — — — 200,—*) — 200,— 2C0 .— '

2 Būves padome.
Priekšsēdētāja vietnieks,' sat.

min. pārstāvis — — — 100,-*) — — —
V. Kontroles pārstāvis . , . — — 1C0,—*.) — — —
Techniskais direktors . .-..• - — — 100,— *} <— — —
Finansu direkc. pārstāvis . . — — — 100, *) '— — —
Būves vadītājs ...,. — — — — — — —
Sekretārs (vec. inženiers) . . — - 1 0,—*) — 500,— 500,—

3 Valde.
Būves vadītājs 1 III — 340,— 51,— 391,— — s_
Kanclejas pārzinis .... IX — 172—, , 25,80 197,80 —
Mašīnrakstītāja vai. prat. . . ' I XIV -Xi <>4,— 14,10 108,10 —
M šinrakstītāja I. šķiras . . 1 XV — 87,— 13,05 100,05 —
Reģistrators j XV — 87,— 13,05 100,05 —

, Kurjeri .... .... 2 XX 60,— 120— 18,— 138,00 1035,—

4 Juriskonsults 1 VI — 250— 37,50 287,50 287,50

5 Techniskā daļa.
Daļas vadītājs, būves vadītāja

vietnieks: 1! V — 270,— 40,50» 310,50 -^ 5750,
Vecākie inženieri .... 2 Vil 230,— 460,— 69,00 529,00 — 115'nn
Inženiers . 1 VIII — 194,— 29,10 223,10 — 48,50
Ūdensvadu un mechan. ierīk. ļ

inženiers 1 VII 230,— 230,- 34,50 264,50 — 5750
Vec arehitekts 1 VII — 230 — 34,50 264,50 — 57'so
Vec. techniķis IX — 146,— 21.90 167,90 — 3550
Techniķis I. šķ 1 XI — 130— 19,50 149,50 — 3250
Rasētāji, I. šķ. . . . . . 2 XIV 94,— 188— 28,20 216,20 ?*, J.
Darbvedis, 1. šķ. . ...... 1 XI — 130,— 19,50 149,50 — _
Kantorists, vec. . . . ?. . 1IXV — 87— 13,05 100,0* 2374,75 -

-
6 Atsavināšanas nodaļa.

Atsav nāš. aģents (nod. vad.) 1 VII — 230,— 34,50 264,50 — 5750
Mērnieki (vec.) . .... 2 X 146— 292— 43,80 335,80 600,30 73-

7 Telegrāfa nodaļa.

Nodaļas vadītājs". ; . . . — — 100,-*) — 100»— — —
Tel. ier. pārzinis, II. šķ. . . 1 X — 146— 21,90 167,90 — —
Vec. elektrotechniķis ... 1 XIII — 10?,— 15,30 117,30 *- -
TelegraiUti-telefon.. I. šķ. . 2 XV 87,— 174— 26,10 200,10 585,30 -

6 Veselības nodaļa.
Nodaļas pārzinis (galv. ārsts) - — — 100,—*) — 100,— — —
Medic. feldšeri . . ... 3 XIV 94.- 282— \ 42,30 324,30 424,30

9 Rēķinvedības nodaļa.
Virsgrāmatvedis (nod. vad.) 1 VII — 230,— 34,50 264,50 —
Vec. grāmatvedis .... 1 VIII — 194— 29,10 223,10 — -
Grāmatveži, I. šķ 2 XI 130,— 260,— 39,— 299,- . — —Rēķinveži, vec. . . . . . 2 XV 87,- 174— 26,10 210,10 —
Kantoristi 1 XV — 87,— 13,05 ļ 100,05 — — '

1 XVII — 74,- 11,10 85,10 — -
Kasieri-maksātāji 1 XII — 112— 16,80 128,80 — -

1 XIII. — 102,— 15,30 117,30 — -

17°/° \ _ . 36,38 1^54,33 -
arteļa piemaksas / '

__
10 Materialnodaļa.

Nodaļas vadītājs 1 VIII — . 194— ' 29,10 223,10 — -
Kantorists . 1 XV — 87— 13,05 100,05 323,15

Līnija.

11 2 būves daļas (iecirkņi).

Būves daļu(iec) priekšnieki 2 V 270,- 540,— 81— 621— — l®n
Vec. techniķi 2 X 146— 292— 43,80 335,80 73'
Kantoru pārziņi 2 X 146,— 292,— 43,80 335,80 — -
Grāmatveži, I. šķ. .2 XI 130— 260,.- 39— 299— — -
Kantoristi .....>.. 2 XV 87 — 174— 26,10 700,10 —
Rasētāji, I. šķ. ,.....' i XIV 94,-- 188,- 28,20 216.,20 — -
Mašīnrakstītājas 2 XV 87,- 174,,- 26,10 i 200,10 - ? -
Kurjieri . . . ? .... 2 XX 60— 120,— 18— K-8— 2336— -_

12 6 distances.

Distanču priekšnieki . . . 6j VII 230,— 1380,— 20?,— 1587,— — 345,-
Techniķi, I. šķ 6 XI 130,— 780,- 117- 897,- - 195'~
Desmitnieki, vec. . .' . . 12! XIII 102,— 1224,— 183,60 1407 60 — ""

I Rasētāji, I. šķ. . ... 6 XIVļ 94„— 564— 84,60 "648,60 4' 40,20 r_,
/ Knn- loo -./ 1194J— ' 1791,45 13770,83 14675,831«8

'K? l 88
\ : -905,-*) — 905,-

13 Ģimenes piemaksas par raēn. , 1791,45
Pieņemot 15°/o no, pamat- .
algas jaunpieņemamiem
darbiniekiem (pēc dzelzsC.
Virsvaldes praktiskās nor- . ' .
mas) 15P/0 X 11943 =
1791,44 Ls. |1 \ , 1 ?

:? ' I ,

14 Pastāvīgas piemaksas dienas ļ'' ,
naudu vietā būves vad., ļ
iecirkņu un distanču priekš- i » .- .
niekiem par mēnesi .... I ... 1022,—

Pieņemot 14 dienas mēnesi
braucienos
1X9 Ls X 14 = 126 —
8X8 . X 14 = 896 —

1022,00 Ls mēn _ļ | ļ - —"1n)
Kopā par 1 mēnesi . . . 17489,28+ .«»
Par gadu (12 mēn.) ? ? ? | ļ 20987 1,36+j^u

15 13. mēnesis ' ? . |: 11943,-. _J^,

16 Virsstundu,braucamās naudas
un atsevišķu darbu atalgo-
jumi pieaicināmiem darbi-
niekiem, kā ari sēžu nauda
pieaicināmiem līdzstradriie- cautni 1kiem un speciālistiem . . | 6643,Dļ -j-^'

ļ I 2284582+ i^>
Pavisam kopā . . ļ 245.000,— ļ

Rīgā, 1925. g. 8. aprilī. Ministru prezidents H, Celmi ņs.

Satiksmes ministrs J. Pauluks

*) Piemaksu veidā pie pamatalgas.
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i Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgbalties. 1. civilnod
hz civ. proc. lik. 293., 295., 298, 301.,
309,311. p.p. pamata, uz Latvijis akciju
«biedrības sērkociņu fabrikas .Vulkan"
lūgumu viņas prasības lietā pret Ēdgar.i
Balbaiiški par Ls 587 50 pec izraksta no
veikala grāmatām, uzaicina Edgaru Bal
barišhi, kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksts no iesū-
tītas pilnvaras un 4_ pielikumi.

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

Kīgā . 2. aprilī 1925. g.
Priekšsedēt. b. J. lakstiņš.

ifSekretāra v. A. Ozoliņš.

Valdības darbība.
iMrrtistru kabineta sēde

1925. g. 21. aprilī

1. Pieņem likumprojektu par Krāsla-
vas pilsētas administratīvām robežām un
nolemj to iesniegt Saeimai.

2. Pieņem un nolemj izsludināt pār-
valdes kārtībā: 1) noteikumus par iz-
glītības ministrijas paidagoģiskās komi-
sijas locekļu* atalgošanu un 2) pārgrozī-
jumu noteikumos par dzīvokļu naudu.

3. Nolemj pievienoties 1909. g. 11.
oktobrī Parizē parakstītai starptautiskai
konvencijai par automobiļu kustību.

4. Atsvabina no amata uz pašu lū-
gumu Latgales apgabaltiesas locekli Mi-
ķeli Magnusu un Jelgavas-Bauskas
zemes grāmatu nodaļas priekšnieku Ver-
neru Frīdentalu.

^?^Ki^^i^l^^aMflBill Hii
«• H HPIH ^HM^^HnM

Rīga.
Rīgas iedzīvotāju skaitītāju

ievērībai.
Skaitītāji, kuri piedalījušies 2. tautas

skaitīšanā Rīgā bez atlīdzības, var sākot
ar šā gada 24. aprili saņemt goda zīmes
valsts statistiskā pārvaldē, Stabu ielā Ns 12.

KURSI,
. Kijas biiže 1925. gads 22. aprilī.

Deviiei:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,83 — 24,95
100 Francijas franka . . . 26,80 — 27,30
100 Beļģijas banka.... 25,95 — 26,50
100 Šveices franks .... 99,80 — 10080
100 Halijas llre 21,05 — 21,45
100 Zviedrijas krona . . . 139,10 — 140,40
jOO Norvēģijas krona . . . 83,55 — 85,20
100 Dānijas krona .... 94,40 — £6,30
100 Čechoslovaķlļas krona . 15.20 — 15,50
100 Holandes guldeņa . . . 2C6,10 — 208,15
100 Vācijas marta» .... 122,00 — 124,50
100 Somijas marka .... 13 00 — 13,25
100 Igaunijas ffifirlss . . . 1,35 — 1,40
i03 Mijas ilota..... 98,00 — 102,03
100 Lietuvas litn 50,50 — 52,0'
I SSSS tleivenees .... 28,40 — K 85

Dārgmetāli:
Zelts I kg 3420-3450
Sudrabs 1 kg 105-112

Vērtspapīri:
ā°/o neatkarības aizņēmuma . 98 — 100
4°/8 Valsts presn. aisn. . . 98—100
8/J Zemes banitas ķtla Elmes 92 — 93
8/o Hipotēka bankas ķīlu zl-. '

mes 96 — 97

ligas birZas koiacfjas kotafsij&s
priekšsēdētājs A. Kaceos.

Zvērināts biržas makie» M. Okmiana

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lappuses.
o

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 201K
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1915. g.
12. februārī Stukmaņu pagastā mirušā
.Jokumu* mājas īpašn. Reiņa M a g o n a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
5o mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

Jaminētās personas savas tiesības
augša uzradītā termiņa nepieteik, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī. L J* 2774
\ Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1081 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1917g.
1. augusta Lizumapag. .Lācmēru" mājās
miruša Otto Jāņa dēla S u d a r a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī. *

Ja minētās personas savas tiesības
lugša uzradītā termiņā" nepieteiks, tad
'iņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī. L Nš 1808
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1082 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
tz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 19D0. g.
28. jūnija Liepupesdraudzē mirušā Stienes
pag. .Kalniņa* mājas līdzīpašnieka Mār-
tiņa Mārtiņa dēla Kurzemnieka ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t.pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
»ī sludinājuma iespiešanas dienas . Vaid.
Vēstnesī.'

Ja minētās personas savas tiesības
lugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
'iņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925. g. 7. aprilī. L Ns 2350
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1083 Sekretārs A. Kalve
Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.

izsludina par nozaudētu Nikolaja Alek-
sandra d. Stalbei ga 1924. g. 1 sept.,
ārlietu ministrija izdoto ārzemes pasi
Afc 9065. 1864

?ogas apgabalt. 3. civlln.,
jjļj^'las Civillikumu kop. 36. p. pie-
burt Pama*a. paziņo vispārībai, ka«ie draugi Kārlis Pētera d. Bajārs
Br- n^r

e ,Pidriķa m BaJ' dzim'
lisum, nosIe&uši savstatpigo l aulības
8 m,VRi8 as notaia M - Čukova

Cvinil9,?,5'^ re^tra K- 3269, at
libu ' attleci t>a uz viņu noslēgto lau-
turp'J atcetoši vietējo civillikumu 79. un
Hībtt P'P' Paredzet0 laulāto mantas

R, 8>, 2t.martā 1925. g. L. M 2589
12 Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
!" _ Sekretārs A Kalve.
Bt~ ^

_

-yas apgabalt. 3. civiln.,
?0?g_ ,ies- lik. 1967., 2011.—2014. un
245,' „ p- un Balt. privāttiesību kop.
Kiritein 'a

patnata . «z Fridricha Jāņa dēla
ku;j. lu8umu uzaicina visas personas,
vai ienin

r aut kādas pretenzijas, strīdi
«icčtn i8# šai tiesa 24. martā 1925.g.

lyg 10. marta mirušā Vec-

Piebalgis pa^. .Kalna-Baltac Ma 373
mājas īpašnieka atraitņa Jāņa Anža dēla
K i r s 1 e i n a testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Jāņa Kirsteina mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatar, fideikomisariem, parāddevējiern
u. t. t., pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
taika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas._ _

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

Rīgā, 25. martā 1925. g. L. Ns 2517
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

63 Sekretārs A Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln,,
"? Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
™es pamata, paziņo vispārībai, ka
Mātie draugi Ernsts Arvida d. Veide-
""> lers un Nadežda Paula m. Veide-

\ ol«r, dzim . Bach, noslēguši savstarpīgo«uubas līgumu pie Rīgas notāra R.Voigta
jUņa.ta 1925. g. reģistra NŠ 2497, at
3" V|gi attiecībā uz viņu noslēgto lau-
™ļ- « atcēluši vietējo civillikumu 7*. un
S'P '' P aredzeto laulāt ° mantas

"' 8ā. 24. martā 1925. g. L. Nš 2602
u

Priekšsēd. v. A. Veidners.
— Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz I9M. g. 1/. marta

likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Rīgas pilsētas valdes pilnvar-
nieka zv. adv. pal. Aleksandra Lazdiņa
lūgumu un savu 1925. g. 31. marta
lēmumu paziņo, ka parādniece Rīgas
pilsētas valde parādu pec sekošām
obligācijām:

1) par 10,000rbļ., apstiprinātas 1913. g
1\. novembtī ar Ns 3174uz nekustamiem
īpašumiem Rīga, VI. hip. iec. ar zemes
gramatu_ ieģ. Mš 29 un 30, izdota no
lzidora Adam-a d. Lange, par labu Elizei
Heīnricha m f. Boeticher, Oskaram un
Herbertam Oskara dēliem i. Boetticheriem
un Gresai Oskara m. Vichert, dz.

Boetticher, kura obligācija apgrūtina ari
nekustamo īpašumu Rīgā VI. hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ. N° 1647;

2) par 10,000 rbļ., apstiprināta 1913. g
12. novembrī ar K» 317a uz tiem pašiem
nekustamiem īpašumiem,' izdota no tā
paša lzidora Ādamsa d. Lange par labu

tiem pašiem Boetticheriem un Vichert,
kura obligācija a g-utina ari to pašu
nekustamo īpašumu Rīgā VI. hip. iec.

ar zemes grāmatu reģ. lo47; <
3) divas obligācijas par 20.0C0 rbļ.

katra, apstiprināta 1913. g. 13. novembri
ar N°. 31-5 un 3196 uz tiem pašiem ne-
kustamiem īpašumiem, izdotas no ta
paša lzidora Adamsa d. Lange par labu

tiem pašiem Boetticheriem un Vichert,
kura obligācija apgrūtina ari to pasu
nekustamo īpašumu Rīgā, VI hipotēku
iecirknī ar zemes grāmatu reģ. J* 1647;

4) par 22,000 rbļ., apstiprināta 1913. g.
13 novembrī ar N° 3197, uz tiem pašiem
nekustamiem īpašumu, izdota no ta paša
lzidora Adamsa d. Lange par labu bern

pašiem Boetticheriem un Vichert un kura

obligācija apgrūtina ari to pasu ne-

kustamo īpašumu Rīga VI hip. iec, ar
zemes grāmatu reģ. Nš 147;

5) trisobligacijas par 20,000 rbļ. katra,
apstiprināta 1913. g. 15. novembrī ar
M> 3211, 3212, 3213 uz tiem pašiem ne-
kustamiem īpašumiem, izdotas no tā paša
lzidora Adamsa d. Lange par labu tiem
pašiem Boetticheriem un Vichert un
kuras obligācijas apgrūtina ari to pašu
nekustamo īpašumu Rīgā, VI. hip. iec.
ar zemes grāmatu reģistra Ns 1647;

6) divas obligācijas par 20,000 rbļ.
katra, apstiprinātas': 1913. g. 16. novembrī
ar N? 3228 un 3239 uz tiem pašiem ne-
kustamiem īpašumiem, izdotas no tā paša
lzidora Ādamsa d. Lange par labu tiem
pašiem Boetticheriem un Vichert un
ķujas obligācijas apgrūtina ari to pašu
nekustamo īpašumu Rīgā, VI. hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ. N° 1647;

7) par 10,000 rbļ., apstiprināta 1913. g.
18. novembrī ar N° 3250, uz tiem pašiem
nekustamiem jpašumiem, izdota no tā
paša lzidora Adamsa d. Lange par labu
tiem pašiem Boetticheriem un Vichert un
kura obligācija apgrūtina ari to pasu
nekustamo īpašumu Rīgā, VI. hip. iec.
ar reģ. Ns 1647;

8) par 20,000 rbļ., apstiprināta 1913. g.
18. novembrī ar Ns 3253 uz tiem pašiem
nekustamiem jpašumiem, izdota no tā
paša lzidora Adamsa d. Lange par labu
tiem pašiem Boetticheriem un Vichert
un kura obligācija apgrūtina ari to pašu
nekustamo ipašumu Rigā, VI. hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ. Ns 1647;

9) par 20,000 rbļ., apstiprinātas 1913. g.
19. novembrī ar Ns3261 uz tiem pašiem
nekustamiem Jpašumiem, izdota no tā
paša lzidora Adamsa d. Lange par labu
tiem pašiem Boetticheriem un Vichert un
kura obligācija apgrūtina _ ari to pašu
nekustamo ipašumu Rīga, VI. hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ Ns 1647, ir ie-
maksājusi, bet šiš augšā minētās obli-
gācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniecei dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 111 civilnodaļa uz-
aicina visas person is, kurām būtu tiesības
uz augšā aprādītām obligācijām, p eteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdioas Vēstnesī* un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies
obligācijas atzis par samaksātu un lūdzē-
jam dos tiesīau prasīt parada dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 6. aprilī. Ns 2695
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

930 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un _ civ
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Simona Diamantsteina, ai. Dimentsteina
pilnvarn. zv. adv. Volfganga Kuena

lūgumu un savu 1925. g. 31. marta
lēmumu paziņo,ka Simona Diamantsteina,
ai. Dimentsteina pilnvarn. zv. adv. Volf-
gangs Kuens parādu pēc sekošām
obligācijām:

1) par 40,000 rbļ., apstiprinātas 1910. g.
23. decembrīar Mš 3057, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, II. hipotēku iecirknī ar
zemes grāmatu reģ. Ns 614, izdotas no
Jāņa Jāņa d.Velenieka par labu Ivanam
Jēkaba d. Alksnem, kūja pārgājusi uz
II. Rīgas krāj-aizdevu sabiedrību, kā
blankocesionari, kas viņu ir cedējis blanko;

2) par _20,000 rbļ., apstiprināta 1911. g.
18. marta ar Ns 726 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdota no tā paša
lāņa Jāņa d. Valenieka par labu Ivanam
Heinricha d. Plūmēm, kura pārgājusi uz
Hermani Kārļa d. Kampe, kā blanko-
cesionaru, kas viņu ir cedējis atkal blanko;

3) par 30,000 rbļ., apstiprināta 1911. g.
19. aprilī ar Ns 994, uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdota no tā paša
Jāņa Jāņa d. Valenigka par labu Ivanam
Jēkaba d. Zaleskim, kura pārgājusi uz to
pašu Hermani Kārļa d. "Kampe, kā
blankocesionaru, kas viņu ir cedfjis atkal
blanko;

4) par 20,0 Orbļ., apstiprināta 1911. g.
26. maija ar Ns 1593, uz to pašu ne-
kustamo Īpašumu, izdota no tā paša
Jāņa Jāņa d. Valenieka par labu Ivanam
Jēkaba d. Alksnem, kas viņu ir cedējis
blanko ir samaksājis tiesas depozitā
Ls 2426,c8 šo augšā_ minēto obligāciju
kapitāla un O o;o dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā apndītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša Jaikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī', un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iznīci-
nātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
744 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
« civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
o. p. pamata paziņo, ka pēc 1925. g.
25. janvārī Kārļu pag. mir. Kārļa Mārča
dēla E v e r t a ir atklāts mantojums
Un uzaicina, kam ir uz šomantojumu, vai
sakarā 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
lienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšī uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
/iņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
108/ Sekretārs A. Kalve.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Izlabojumi.

Valsts zemju fondā ieskaitīto nekustamu īpašumu SErakstos N9JN2 4, 5, 9, 15
70 ieviesušas sekošas nepareizības:

Bslud. .Vaid Tekošie
^

?^n^
NsNs

MM

Rēzeknes apriņķis

lOS unUl. 220. Rāti, Nikolajs,_ Aleksandrs un Rati, Nikolajs, Aleksandrs un
Adelberts Karja d. d. ^delberts . Kārļa d. d. un

Ženni-Vilhelmine Kārļa m.
106 un 82. 275. Pūstos Krolise jeb Pustopoļ Folvarks Pustopoļ un uročišce

uroČišče Visokaļa Gora. Visokaja Gora.
Skrttkovskis Leons Fēliksa d. Veļigorskaja, Marija Leona m.

j3# 5276. „Tumozanu folv.", īpašnieks Mukaniškuzastenoks īpašniece:
Gļinskis, Sergijs Sergija d. Kazanskaja, dzim. Gļinskaja,

ari Reintal, Ludmila Ser-
geja m.

Daugavpils apriņķis.

125. 856. Rozenovas folv; reģistra Ns 525. Fclvarks „Rožanovo" ar za-
stenku Voļa; reģistra Ns 902,

Ludzas apriņķis,

110. 429. «Paļcevo-Fomichino muiža", „Fomichiao pūstoša", īpaš-
īpašn. Cvetkovs, Sergejs nieki: Cvetkovs Sergejs Fe-
Fedotpva d. dota d. un Sokolovs Jānis

Fedota d.
215. 1457- Lauderes pareizticīgo draudzes Lauderes pareizticīgo baznīcas

zeme. zeme.
Zemkopības ministra biedrs B. M i g 1 i n i k s.

Zemju pārvaldes priekšnieka vietā J. Z ar i ņ š.
Latgales zemes ier!cbas daļas vadītāja v etā H. Bērziņš.

Uzaicinājums.
Zemkopības depart-imenta lauksaimnie-

cības pārvalde uzaicina pieteikties agro-
nomus uz Vidzmuižās laukkopības iz-
mēģinājumu stacijas vadītāja vakanto
vietu.

Kandidātus lud'. iesniegt pārvaldei
nedēļas laikā, skaitot no šā uzaicinājuma
iespiešanas dienas «Valdības Vēstnesi" ,
lūgumrakstus, samaksātos ar attiecīgu
zimognodokli, pievienojot dokumen'us
par izglītību un iepriekšējo darb bu.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Nr. 116

(1. turpinājums.)*)
3840. Berķis, Jānis Jāņa d. — Kri-

minālās pārvJdes Rīgas nodaļas rīcībā
(454-24-Xl). — 11968/25. g.

*) Skaties .Valdības Vēstneša" 86. numurā.

3841. Cimbuls, Jaois Jēkaba d. —
Kriminālās pārvaldes kīgas nodaļas rīcībā
(12-1-25). - 12(50 25. g

3842. Ceibolts, Andrejs Jēkaba d. —
Kriminālās pārvaldes Rigas nodaļas rīcībā
(43-24-VII) — 11381/24. g.

3843. _ Čubarevič, Osips Jēkaba d. —
kriminālas pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā. (159-24-VIU.) — 11972/25. g.

3844. Dubras, Albins Staņislava d —
Rīgas apgabala tiesas Valkas apriņķa 2.
iec. izmeklēšanas tiesneša 1925. g. 24.
februāra raksts Ns 332. (152-24-VIII.)—
11856 25. g.

3845. Dāvid, Ida Pētera m. — kri-
minālās pārvaldes kīgas nodaļas rīcībā.
(158-24-VIII.) — 11866/25. g.

3846. Damešnek, Paja Leiba m, Dau-
gavpils pilsētas prefekta 1925. g. 10. marta
raksts Ns 2896/21 (1039/1921). —
3254/22. g.

3847. Dike, Miķels Indriķa d. — Lie-
pājas prefekta 1925. g. 16 marta raksts
Ns 806 II (13 125). — 12052-25. g.

3848. Freiman, Pauline Pētera m. —
Rīgas XI. iec. miertiesneša 1925. g.
27. marta raksts Ns 174 (78-24-V). —
11869 25. g.

3849. Freiman , Pauline Pētera m.
— Rīgas pref. 3. nod. 1925. g. 2. marta
raksts Ns 4609/23 (91-24-VI). —
11872/25. g.

3850. Freibergs, Jānis Ernesta d. —
Kriminālās pārvaldes Rigas nod. ruībā
23. febr. 25. — 12056 25. g.

3851. Freibergs, Teodors Kārļa d. —
Ventspils pilsētas policijas 1. iec. priekšu,
1925. g. 27. janv. raksts Ns 7339.
1205825. g.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Rīkojums.

Saskaņā ar 1924. g 31. jūlija papildinājuma
192! g. 20 aprija likumā par akciju biedrībām
un paju sabiedrībām 103. pantu, apstiprinu krievu
— Āzijas bankas likvidācijas komisiju sekošā
sastāvā:

Priekšsēdētājs : Alberts Kviesis,
locekļi : Jānis D u c e n s,

Roberts B a 11g a i 1i s,
Pēteris B e r ģ i s,
Ādams K r i e v i ņ š.

Pamats: 1924 g. 31. jūlija papildinājums
1921. g. 20. aprija likumā par akciju biedrībām
un paju sabiedrībām un 1925. g. 12. marta
instrukcija akciju un paju sabiedrību likvi-
dācijas komisijām.

Rīgā, 1925. g. 21. aprilī.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

Kredita departamenta direktors A. K ā r k 1 i ņ š.



Liepājas apgabaltiesa
uz sava 12. marta 1925. g. lēmumu
pamata uzaicina 3. decembri 1924. g.,
Nīcas pag. mir. Jāņa T ī d e vai Dižtīde
mantiniekus, kreditorus, legatar., fidei-
komis. un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
viņa atstāto mantojumu, vai kuras vē-
lētos apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt
tiesai savas tiesības un prasības _ sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 31. martā 1925. g. N° 530m/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

519 Sekretārs A. Kas p erovičs.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod,
uz civ. ties. Hk. 2011., 2014un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1922. g.
4. februārī Duntes pagastā mirušas
Zelmas Vilhelmines Pētera m. Taube,
dzim. Jāniten, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt _ šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi."

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

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī. L Na 2058
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1084 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
24. aug. Krapes pag. .Jaujenu" mājas
mirušā Pētera Anča d. Smalkais
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
it uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t„ pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*

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

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī. L Ns 2339
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1085 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
«z civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1921. g.
18. jūlijā Ādažu pagastā .Strēlniekos*
mirušaMiķeļa Fridrika d. Freimaņa
ii atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
az šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. i t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vestn.'

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī. L Ns 2274
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1086 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
ar šo paziņo, ka 28. aprilī 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1922. g. 16. oktobri mirušā
Medzules pag., .Praulu* mājas īpašn.
atraitņa Andreja Otto d. Liepiņa
testamentu.

Rīgā, 20. aprilī 1925. g. L. Ns 2979
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1818 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 28. aprilī 1925. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1925. g. 1. februārī
mirušā Valtenbergu pag., .Jaun-Kurenu"
mājas īpašnieka Jāņa Anča d.K u r e n a
testamentu.

Rīgā, 20. aprilī 1925. g. L. Ns 2781
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1819 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 28 aprilī 1925._ g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1918. g. 31. decembri mirušā
Valmiera, namsaimnieka atraitņa Stepana
Micheja d. Bogdanova testamentu.

Rīgā, 18. aprilī 1925. g. L. Nš 2990
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1808 'Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1. aprilī 1925. g.,
Kristīnes Pētera m. _M a i zj t, dzim
Reinfeld, prasības lietā pret Jāni Kārļa d.
Maizīt par laulības šķiršanu, aizmuguriski
nosprieda: Šķirt laulību, kas noslēgta
24. oktobrī 1920. g. starp Jāni Maiziti
un Kristini Maizīt, dzim. Reinfeld.

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

Rīgā, 20.aprilī 1925.g. Nš 433191 /230
Priekšsēdētāja b. E g 1i t s.

1821 Sekretāra v. S t nr e.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Ričarda
Fēliksa d. Karu lūgumu vjņa prasības
lietā pret Lienu Kassiana m. Karu, dzim.
Zaļeskaju, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo , kufas dzīves vieta prasītājam
nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecības
noraksts, atbildētājas prombūtnes aplie-
cība un noraksti.

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

Rīgā, 20.aprilī 1925. g. Ns432890/1079
Priekšsēdētāja b. E g 1i t s.

1822 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, _ ka ar viņas 1925. g.
11. marta lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Dikļu mājturības
veicināšanas biedrība,Vētra'," ar valdes
sēdekli Dikļu pagasta.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī ts.
899 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt. registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata* paziņo, ka ar viņas 1925. g.
25. februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .R'gas ebreju palī-
dzības biedrība ,Ezro'," ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī ts.
889 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. gada
25. februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Nītaures kultūras
biedrība," ar valdes sēdekli Nītaures
pagastā.

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

Rigas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām ? 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
25. februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas savienība: .Savienība .Latvijas
sabiedriskais kultūras fonds'," ar valdes
sēdekli Rīgā

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

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
25. februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība; .Biedrība ,Otrā pa-
tversme — Sile — ebreju bērniem Rīga',"
ar valdes sēdekli Rīga.

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

Rigas apgabalt. registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
25 februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Pieniņu-Brantu lop-
kopības pārraudzības biedrība," ar valdes
sēdekli Brantu pagasiā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
908 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
11. marta lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Ķirbižu-Blomeslopkop.
pārraudzības biediība,ar valdes sēdekli
Ķirbižu-Blomes pagastā.

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

Rigas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo,_ ka ar viņas _ 1925. g.
11. marta lēmumu^

reģistrēta bez-
peļņas biedrība: _.Adažu zvejniecības
ar valdes sēdekli Ādažu pagastā.

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

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
paziņo, kaar viņas 1925. g. 25. februāra
lēmumu pārreģistrēta .Vtcgulbenes pa-
tērētāju biedrības' biedru pilnā sapulcē
21. dec. 1924. g. pieņemtie grozītie statūti.

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

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas_ 1925. g. 25. februāra
lēmumu pārreģistrēti , i. atvijas aero-
klubs" zem jauna nosaukuma .Biedrība
,Latvijas aeroklubs," kā ari reģistrēii
biedrīoas biedru pilnā sapulcē 1. februārī
1925. g. pieņemtie statūtu grozījumi.

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

Rigas apgabalt. registrac. nodaia
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. marta
lēmumu pārreģistrēti .Salacas jūrmalas
zvejnieku aroda biedribas" biedru
pilna sapulce 18. janvārī 1925. g. pie-
ņemtie statūtu grozījumi.

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

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. marta
lēmumu pārreģistrēti „ Doles-Katlakalna
zvejniecības biedrības" biedru pilnā
sapulcē 1. februārī 1925. g. pieņemtie
grozītie statūti.

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

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
[j āziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. g.
4. maija nolasīs 1925. g. 22. janvāri
mirušās irinas Ponkratija m. Kbnova-
1 o v a s testamentu.

Jelgavā, 17. aprīlī 1925. g. L.Ns 1487/25
Priekšsēdētāja v. E. F e 1 d m a ns.

1739 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
oaziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. gada
4. maijā nolasīs 1924. g. 28. oktobri
mir. Ernesta Fiiča dēla Beķera te-
stamentu.

Jelgavā, 17. aprilī 1925. g. L. Nš 1441/25
Priekšsēdētāja v. E. F e 1 d ma n s.

1737 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc.Hk. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēde 1925. gada
4. maijā nolasīs 1915 g. 1. februārī
miruša Pētera Striķa testamentu.

Jelgavā, 17. aprīlī 1925. g. L.Nš 1501/25.
Priekšsēd. v. E. Feldmans

1738 Sekretārs K Pussars

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar 19 marta 1925. g. lēmumu,
uz Jules Birkau lūgumu un pamato-
joties uz civ. pr. lik. 293., 301. un
309. p.p., uzaicina atbildētāju Jāni Anša
d. Birkau, kuru dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laika ierasties šai tiesā
saņemt norakstu no viņa sievas Jūles
Birkau iesūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu dzīves vietu
Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neiera-
stos, lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņa klātbūtnes, ja ieradī-
sies, bet savu dzīves vietu Liepājā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tiesas
kanclejā.

Liepājā, 23. martā 1925. g. L. Nš234/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

128 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 19. marta 1925. g. lēmumu,
uz Grietas Maurat lūgumu un pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p.p. uzaicina atbildētāju. Jāni
Indriķa d. Maurat, kuradzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstu no viņa sievas
Jūles Maurat iesūdzības raksta viņu lau-
lības šķiršanas lietā un uzdot savu dzīves
vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laika aicināmais neie-
rastos, lietu noliks _ uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņa klātbūtnes, jaieradīsies,
bet savu dzīves vietu Liepājā neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un visus
pārējos papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 23.martā 1925.g. L.Ns231,25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

131 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 26. marta 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 15. jūlijā 1922 g.,
Ventspilī miruša Ābrama Iciga dēla
Leibsona mantiniekus, kreditorus,
legatariis, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu but kādas tie-
sības vai prasības uz atstato mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas

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

Liepājā, 27. martā 1925. g. N»665m/25
Priekšsedēt. b. V. Bienenštams.

140 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. marta 1925 g. lēmumu
pamata uzaicina 14. novembrī 1883. g.
mirušā Matīsa V i 1m a ņ a manti-
niekus, kreditorus, legatarm, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laika, . skaitot no sludinā-
juma iespišanas dienas

Tiesības un prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minētā laika, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 27. martā 1925. g. Nš534m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

133 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 26 marta 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 5. janvāri 1921. g.,
Kurmales pag. mir. Jāņa Anša d. Neu-
berga mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un _ visas citas
personas, kam varētu but kādas tie-
sības vai prasības uz _ viņa atstato
mantojuma, vai kuras velētos apstrīdēt
viņa testamentu, pieteikt tiesai savas
tiesības un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktas tiesības un
prasības tiks atzītas_ par zaudētam uz
visiem laikiem un pec aizrādīta, termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 31. martā 1925 g. Nš 574m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

535 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 26. marta 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 15. maijā 1919. g.
mirušā Kārļa Zvirbuļa (ari Sperlina)
mantiniekus, kreditorus, legat., lideikom.
un visas citas personas, kam varētu but
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 27. martā 1925. g. Ns672m 25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams

146 Sekretārs A. Kasperovičs

Rigas apr. 1. iec. miertiesn.
saskaņā uz savu 1925. g. 18. marta
lēmufnu, meklē Domopoles pag., Ludzas
apr. pilsoni Viktoru Jāņa d. P i 1 s e -
nieku un Valkas apr, Adlienes pag.
Osvaldu Jāni Kārļa d, Vīndedzi,
apsūdzētus uz soda lik. 262. un 510. p.

Visas iestādes un personas, kurām
būtu zināma Pilsenieka un Vīndedža
atrašanas vieta, tiek lūgtas spert at-
tiecīgus soļus viņa apcietināšanai un
nogādāšanai miertiesneša rīcībā.

Rīgā, 1925. g. 30. martā.
762 Miertiesnesis J. N e i m a n s.

Rēzeknes apr-1-iec- miertiesnesis,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. apriļa
lēmumu, caur šo uzaicina 1915. g.
jūlija mēnesī kara kritušā Jeleferija Ivana
d. Ivanova, likumīgos mantin., pie-
teikt savas tiesibas uz nomirušā atstāto
mantojumu, pie min. miertiesneša, sešu
mēnešu laikā, skaitotno šā sludinājuma
iespiešanas .Vaid. Vēstnesī".

Rēzeknē , 3. aprilī 1925.g. Ns 1219
1368 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apr. Z. lec. miertiesnesis,
pamatodamies uzciv. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925. g. 27. marta
lēmumu uzaicina mirušā Ignata
Kazimira dēla Bula mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas uz nel. atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī plūdinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Turčinovā, 1925. ģ. 29. martā. Nsl582
574 Miertiesneša v. i.V. Slezi ņš.

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 30. marta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sej. ' l. d. 1239. p. ar šo uzaicina
28. jūlijā 1924. g. mir. pils. Pētera
Andreja d. Gercana mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Līvānu pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
571 Miertiesnesis Ķ. Avens,

Daugavpils apr. 5. lec. miertiesn.,
Preiļos, pamatod. uz civ. lik.X.sej. 12ci9.p.
un civ. proc. lik. 1401. p._ uzaicina
1925. g. 20. februāri miruša Jēkaba
Jēzupa d. Buka (Buka) mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
nel. atstāto Lakausku sādžā Preiļu pag.
kustamu un nekustamu īpašumu augš-
minētam miertiesnesim sešu mēnešu
laikā; skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn."
211 Miertiesnesis Skromans.

Daugavpils apr. 5. Iec. miertiesa-,
Preiļos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10 sēj. 1239. p„
uzaicina 1913. g. 24. janvārī miruša
Vikentija Miziņu mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
nelaiķa atstāto Preiļu pagastā, Gri-
bustu sādžā nekustamu īpašumu
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.".
213 Miertiesnesis Skromans.

Daugavpils apr. 5- lec- miertiesn.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu
X. sēj. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1922. g. 14. jūlija mir. Andreja
Indriķa d. V a i v o d a mantiniekus
pieteikt savas _ mantojuma tiesības uz
nel. atstāto Vārkavas pag, Vi.manišu
sādžā kustamu un nekustamu īpa-
šumu augšminētam miertiesnesim 6
mēnešu laikā, skaitot no ši slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".
212 Miertiesnesis Sk r o m a n s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. ec. miertieb
kura kanclejā atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sej. l.d. 1239. p., sa-
skaņā ar savu lēmumu 27. marta
1925. g. uzaicina 1916. g. 24. septem.
mir. Aloiza Pētera d. Čaunana ^mantin,
pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augšā minētam miertiesnesim uz

nelaiķa atstāto nekustamo manfn;
atrodošos Rēzeknes apriņķī c"nenes pagasta, Caunanu ' ,btir-
sesu mēnešu laikā, Vw.'no sī sludinājuma iespiešanas ri; ot
.Vaid. Vēstn.". dlen as

Pec šī termiņa notecēšanas, neks^prasības vairs netiks pieņemtas *
27. martā 1925. g. '

^228 Miertiesnesis J. Beru.

Popes pagasta tiesa,
Ventspils apt., izsludina vispārīgai zinā
šanai, ka laulātie draugi Jānis un juļēV_e_ž i, dzīvojoši Popes pagastā, B cenamājas, vēlas adoptēt Johanu Anša (ielu
Krautmanu, dzim. 2. aprilī 19U8. gadidodot viņam savu ģimenes vārdu .Veze"Personas, kuļam būtu kādas " ierunasšai adopcijai, jap:eteic šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reizi .Vald basVēstnesi".

Pēc ši termiņa notecēšanas nekādas
ierunas netiks pieņemtas un adopcija
tiks apstiprināta.

Popē, 18. martā 1925. g. Nš 14.
Priekšsēdētājs V. K1 a j u m s.

232 2 Darbvedis (paraksts)!

Latgales apgabalt. Daugl^ik
apriņķa 9. iec. miertiesnesis

saskaņa ar savu š. g. 31. marta šmumu uz civ. proc. lik. 1401. un civ ,!?'
X. sēj. 1239. p. 1. d. pamata pazfM

1?-
pec 1918. g. 10. aprilī ffiovļļpagasta miruša Jāņa Andrej a d Viimana ir palicis nekustams Csums Malmovas pagastā Kursišu ciemi*kadeļ uzaicina visas personas kamšo mantojumu vai_ sakarā ar to hm
ķadas tiesibas ka mantiniekiem «£*
teikt šīs tiesības pec piekritības's »tmenesu laikā, skaitot no šā sludinātam,
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī"

Daugavpilī, 31. martā 192o. g.
1349 , Miertiesnesis (paraka

Mēmeles pagasta tiesa,
Jēkabpils apr., pamatojoties uz savu
31. janvāra 1925. g. lēmumu un pagssta
tiesu likumu 108. un 109. p. p. ar l, iz-
sludina zināšanai, ka Jānis Jorģa dēls
Kārtiņš un viņa sieva Minna Jāņa m.
Kartiņ veļas adoptēt sev par meitu
Lidiju Irmu Jorģa m. Kartiņ, dzim.
23. jūnijā 1897. g.

Personām, kuram būtu kādas ierunas
šai adopcijas lieta, t das jāpieteic Šai
tiesai s e_šu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas tiešo
reizi _ .Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
ierunas netiks pieņemtas un adopcija
tiks apstiprināta.

Priekšsēdētājs N. Zem it s.
24982 2 Darbvedis B e t c h e r s.

Rigas apgt. 5 <®v u«-u iz ildit.
paziņo, ka 30. aprilī š. g., pulksten
9 rītā, Rīga, Katrīnas dambī Ns 35,
pārdos otros torgos Voldemāra
Veinberga kustamo mantu, sastāvošu
no viena zāģa gatera, lokomobiles un
koku apstrādāšanas mašīnām, un no-
vērtētu par Ls 11300.— . _

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

Rīgā, 16. aprilī 1925. g.
1830 Tiesu izpild. E. Smejļs^

Rīgas apga alttesa _5, iecirkņa
tiesu izpild tajs

paziņo, ka 30. aprilī 1925. g. puMen
9 dienā, Rīgā, Hapsalas iela Ns 17,
pārdos Viktora Dorožkina kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-

vērtētu par Ls 240.— _ .
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. februārī 1925. g.
1831 Tiesu izpild E. Smeils. ^iecirkņa

Rīgas apgabaltiesas t>. .

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 28. aprīli 1925. g.. P»
10 dienā, Rīgā, Kc Barona iela N-J.
I. Rīgas savstarpējās kreditbiednMs

lietā, II. torgos p ārdos A"fa!"*
Š e e r a kusuimo mantu, sastāvošu no

manufaktūras un novērtētu par Ls ne-
izzināt sarakstu, novērtējumu, «* »

apskatīt pārdodamo mantu, varēs p«

lošanas diena uz vietas.
Rīgā, 16. aprilī 1925. g-

1635 Tiesu izoild. J. ZirģejJ^

*igas apgabalt. 6. iec. tiesu

izpildi ājs
paziņo, ka 28. aprilī 1925. &J»**g
1 dienā, Rīgā, Kr. Barona .ela >*

J
firmas .A. Rank' prasībā I. un IL "
gos pifd^. Kārļa Leitis hj*,
isotu, sastāvošu «> «nebeiero

maizes ceptuves iekārtas un nove..

par Ls 462.— 1.5 ari
Izzināt sarakstu, novērtējumu, *

apskatīt pārdodamo mantu, vaiw r

došanas diena uz vietas.
Rīgā, 17. aprilī 1925 g.

1639 Tiesu izpild_^_g2,llJ*—-—

Rīgas apgaba tiesas

II. iec. tiesas zP,ld,
fd

5

paziņo, ka 24. aprilī š. g- P^- -J-
Rigā, Ģertrūdes ielā Ņs V. ^^7»šuma pārdošana pieJāņa^-paradu saņemša as deļ,

ir atcelta.
Rīgā. 20. aprilī 1925. g-

1760 Tiesu īzpila. *



Rjgae apgabali 6. isc tiesu
m izpildītājs

,„« ke 28. aprīlī 1925. g„ pulksten
P rf enā RĪS* '

Lāčplēša ielā Nš 25,
11 i nti ' moia telpas, Antona Liepas
1 - rJi pārdos Krišjīna Edolfa

firnc ffl»i5SrolH "° mebdēm U"
Novērtētu par Ls 240.-

lateāt sarakstu, novērtējumu, _kā ari
Sfii pārdodamo mantu, varēs par-

Snas dienā uz vietas.

L, 16. aprilī 1925. *
.,.08 Tiesu izoild. J. Z i r ģ e 1 s.

Jfj^g apgabalt' 6. iec. tiesu
* izpildītājs

„.fino ka 28. aprilī 1925. g., pulksten
Teni, WgS. Stabilielā; Nš 18,. dz. 18,

pLn a KonrSdi prasības lieta, II. torgos

ārdos Ericha Ringa kustamo
P „ *, sastāvošu no traukiem, drēbēm
S?a u« novērtētu par Ls 452.-

Iziināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
«oskatlt pārdodamo mantu, varēs pār-
dolsaas dienā uz vietas.

RigI, 17. aprilī 1925. g.

1640 Tiesu izpild. J. Zir&els.

R gas apgabaltiesa? 8. iecirkga
tiesas izpildītājs

oaziņo, ka 28. aprilī 1925._g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Gogoļa iela, sarkanos
?Biķeros Ns 8, p ā r d_o s Borisa Joffe
kustamo mantu, sastāvošu no 1C0 pud.
dzelzs 2"X'/4" un novērtētu par

Ls 230.—
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar'

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

Rīgā, 20. aprilī 1925 g.

1772 Tiesas izpild. J. G r i n i o s.

Rigas apgabaltiesas 8. iecirkga
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29. aprilī 1925. g., pulksten
11 dienā, Rigā, Vagonu ielā >fe 15,
pārdos Jāņa Vijuma kustsmo mantu,
sastāvošu no autobusa firmas .Fords*
un novērtētu par Ls 1000.— .

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
jpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
doSanas diena uz vietas.

Rīgā, 20. aprilī 1925. g. '
1768 Tiesu izpild J. G r i n i o s.

Rigas apgabalt 8. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 29. aprilī 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Bruņinieku iela Ns 19,
pārdos Kārļa Krolle kustamo mantu,
sastāvošu no elektro motoriem un
mašīnām an novērtētu par Ls 330.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka aii
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 20. aprilī 1925. g.
1769 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Jelgavas apgabaltiesas Jēkab-
pils aoriņķa tiesu izpildītājs
P«ļjo, ka izsludināta uz 28. aprili
'«s- g. Pētefa G e i d a s kustamās
mantas pārdošana parāda samaksas deļ

tiek atcelta.
[fļļ* Tiesu izpildītājs E r n s t s o n s.
^^ —

Rigas apgabaltiesas 8. iecirkga
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. aprilī 1925. g., pulksten
9 tītā, Rīgā, Marijas iela Nš 72, pārdos
Jāņa Brieža kustamo mantu, sastāvošu
no diviem elektro motoriem un novēr-
tētu par Ls 350.—

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

Rīgā, 20. aprilī 1925. g.
ļ""0_ Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

ļjjjniestāžu staūināftimi. ]
PAZIŅOJUMS.

Liepājas muitas valde,
Pamatojoties uz muit. lik. 204. un tirdz.

*• «!•, 516., 537. un 542. p. p., paziņo,sa vinas rīcībā tiek uzglabāti
no J«ras izskaloti priekšmeti:

""^u V dze!tenu vazelīnu, bruto svarā
*™ ,8. izskalota Labragas jūrmala

f
? janvārī 1925. g., 2 mucas A. H.

"Piķi, Ns 34 un 72 bruto svarā
fM ķg, izskalota Pāvilostas apkārtnes
Rastos 1 muca A. H. 43, Rīga, T. 16,
aļ smēreļļu, bruto svarā 136 kg,«rasta jūrā, iepretim .Reiņa" birzes
rajona krastam 18. februārī š.g.

aicina;'0 .P/eču īpašnieki tiek ar šo uz-
an'T-PKteikt savas īpašuma tiesības

sārtot attiecīga s muitas formalitātes.

18£l*ft 20. aprilī 1925. g.
Valde.

Rigas policijas l iecirkņa priekioleis
izsludina par nederīgu, pieteikto, ka no-
zaudētu kāja klausības apliecību Ns 42049,
izdotu 18. decembri 1920. g. no Rigas
kara apr. pr-ka uz Harija Zano dēla
Taube vārdu. 1855

Rīgas polic. VIII. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 28. aprīli 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Avotu iela Nš 62,

pārdos vairāksolīšanā
Pēterim Kondruša _m_ piederošo bruņu
finiera skapi, novērtētu par Ls 48—,
dēļ slimo kases nodokļu dzēšanas, sa-
skaņā ar I. rajona darba inspektora s. g.
18. marta raksta Ns 56370.

Pārdodamo skapi varēs apskatīt
minētā dienā no rīta, noradīta vieta.

1857 Priekšnieks (paraksts).

Lindes pag. valde izsludina par ne-
derīgu Latvijas iekšzemes pasi ar Ne SbA
izdotu no viņas 2. septembrī 1921. g.
uz Annas Jāņa m. Kaufman vardu, ka

pieteiktu par nozaudētu. ^o/4i

liiini m itt labili
Meitēn liilm.

1925. gada 10 burtnīca
unāknsi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
iflt, 1. istaba, kur ari vienīgi jāgricza-

ar pieprasījumiem. .
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,11
ar piesūtīšanu . .0,13

Saturs:
60) Ministru kabineta iekārta.
61) Likums par akcizes nodoklļ no ta-

bakas un tabakas izstrādājumiem,
čaulītēm.un sērkociņiem.

Mu'u pagasta tiesa,
Valmieras apr., dara zināmu, ka 4. maijā
1925. g., pīkst. _11 _ dienā, Mūru pagasta
.Vecpavaru* mājā

pārdos vairāksolīšanā
mirušā Mārča Pavāra mantenieku masai
piederošu inventāru, sastāvošu no zirgiem,
govīm, aitām, cūkām un t. t.

Pārdodamais inventārs apskatāms uz
vietas ūtrupes dienā. 1
1620 Priekšsēdētājs R. Sukurs.

Ludzas apr. VII. robež-
apsardzības rajonā,

ar nometni Eversmuižas pag., Kušneri
ciemā, 3. maijā 1925. g., pīkst. 12,

pārdos vnirūksoliienio
robežpolicijas dienestam nederīgu

vienu valsts zirgu,
18 gadus vecu, 1 mtr. 50 cm. augstu.
1853 Ķontroliers Aleksandrovs

Rēzeknes pili. policijas priekšnieki
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētos dokumentus:

1) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
prefekta 3. augustā 1920. g. ar Nš 1722,
un skolnieka apliecības, izdotas no
Rēzeknes poļu skolas 14. oktobrī 1924. g.
ar Ns 1924 un Ns 1925. g. uz Oļgarta
Eduarda d. Erdmaņa v.;

2) gada uzturas apliecību , izd. no
iekšlietu ministrijas 7. janvārī 1924. g.
ar Ns C4998, ar termiņu līdz 7. janvārim
1925. g., uz Franusijas Konstantīna m.
Rakitas v.;

3) iekšzemes pasi , izdotu no Rēzeknes
prefekta 6. oktobrī 1920. g. ar Nš 4251
uz Naftalija Leiba d. Drujana v.; _

4) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
prefekta 20. augustā 1920. g. ar Nš 705
uz Moresa Berna d. Glezermana v;

5) iekšzemes pasi, izd. no Rēzekaas
pils. pol. pr-ka 16. sept, 1923. g. ar Nš8536
uz Tatjanas Semjona m Kukšinas v.;

6) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
prefekta 7. septembrī 1920. g. ar Nš 2128
uz Jurija Donata d. Brokana v.;

7) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
pils. pol. pr-ka 17. aprilī 1922. g. ar Ns 7308
uz Giteļ Movša m. Gurevič v.;

8) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka I. iec. 2. oktobrī 1920- g- ar
Ns 372 uz Jezupa Jezupa d. Krauklis ».;

9) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
.pils. policijas pr-ka 20 sept. 1922. g. ar
Ns 7680 uz Geņas Beilas, Movša-Berka
m. Čerņa v.;

10) iekšzemes pasi, izdotu no Retek-
nes prefekta 27. sentembrī 1920. g. ar
Ns 3692 uz Entas ^oloma m. Lotkln v.;

11) iekšzemes pasi, izd. no Līvu pag.
valdes 6. martā 1922. g. ar Ns 193 uz
Dāvā Dāvā d. Auka v.;

12) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
prefekta 4. oktobrī ar Ns 4134 uz Calela
Arona d. Gordina v.;

13) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. priekšnieka palīga I. iec. 11. nov.
1920. g. ar Ns 6648 uz Filareta Nfkifora
d. Zagibkina v.;

14) iekšzemes pasi, izd. no Bukmujžas
pag. valdes 1920. g. ar Nš 6706 m
Domeniķa Romāna d. Zdanovskij v.;

15) iekšzemes pasi, izd. no Rozentovas
pag. valdes 27. novembrī 1923. g. ar
Ns 2524 uz Staņislava Aleksandra d.
Pavloviča v.;

16) zirga pasi, izdotu no Rozenmulžas
pag. valdes 15. martā 1923,. g. ar
Ns 1939 uz Kuzma Micheja d, Baradačeva v.
__; 18471

Rīgas pref. izsludina par nederīgu, ka
nozaudētu gada uzturas apl. ar Nš 07530,
izd. uz Rocheles Šluck v. 618

Rīgas pref. izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu gada uzturas apl. ar Ns 03638,
izd. uz Jadvigas Kudrevič v. 619

Rīgas pref. izsludina par nederīgu, ka
nozaudētu gada uzturas apl. ar Ns X33716,
izd. uz Jūlija Berga v. 629

Rīgas pref. izsludina par nederīgu,
ka nozaudētu gada uzturas apl. ar
Ns 0477, izd. uz Serka Pontonoviča v.

621
Jelgavas apr. pr-ka pal. I. iec. izslu-

dina par nederīgu pieteiktu par nozau-
dētu karakl. apl. dublikātu, izd. no Rīgas
kara apr. priekšnieka 2i. maijā 1923. g.
ar Ns 6959 uz Kārļa Krišjāņa d. Ves-
maņa v. 290

Jelgavas apr. pr-ks izsludina par ne-
derīgu, izd. š. g. 9. februārī ar Nš 5
ekspreša atļauju uz Ludviga Kārļa d.
Sprenka v. 292

Rīgas pol. 5. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudētu karakl. apl, izd. no
Rīgas kara apr. pr-ka 3. febr. 1921. g.
ar Nš 19896 uz Fridricha Rozentsla v.

62»

Valsts tipogrāfijā (H pili)
izgatavotas un dabūjamas

laukstrātln. tlaiba palips.
Grāmatiņa ir divas daļas: I. līguma

noteikumi un II. algas rēķins.
GrSmatiņa vākos maksā:

bez piesūtīšanas 7 sant.
ar piesūtišann 9 sant.

Ko nodokļa etpilieets
izsludina uz 4. maiju 1-925.g, pulksten
10 rītā,

jauktus torsus
ar pectorgierņ 7. maijā 1925. g.,
pulksten 10 r ta,

7.000.000 gab. korķu 17x17 mm
1.000.000 . . 19X19 mm

piegādāšanai valsts spirta un degvīna
monopola vajadzībām.

Korķiem jābūt pirmā labuma.
Rūpniek', kuji vēlētos minētos korķus

piegādāt, var iesniegt rakstiskus piedā-
vājumus vai rakstiskus pieteikumus par
piedalīšanos iepriekšējā mutiskā mazāk-
solīšanā, pievienojot korķu paraugus.

Rakstiski piedāvājami, kā ari pietei-
kumi, nomaksāti ar 40_ sant. zīmog-
nodokli slēgtas aploksnes ar uzrakstu:
,Uz korķu konkurenci 4. maijā 1925. g.'
iesniedzami netiešo nodokļu departam.,
ne vēlāk, kā līdz 4. maijam 1925._ g.,
pulksten 10 rīta. Piedāvājumos jāuzrada
cepas, ieskaitot pievešanu degvīna no-
liktavā Rīgā, Pioneru ielā Ns 4a.

Torgi notiks netiešo nodokļu dep-tā.
Korķu paraugu komplektos jābūt 25 gab.
korķiem. Pirms torgiem katram torgu
dalībniekam jāiemaksā netiešo nodokļu
dep-tā drošība Ls 1.000 apmērā; tāda
pat drošība jāiemaksā tiem konkurentiem,
kuf i velētos piedalīties tikai mutiska
sacīkstē.

Tuvākus noteikumus yar saņemt ne-
tiešo nodokļu dep-tā, Rigā, Valdemāra
ielā Ns lb, ikdienas no pulksten 9—15

Rigā, 20. aprilī 19L5. g.
1852 Depart. dir. Ķ. Kalniņš.

Priekules pol. pr-ks, Liepājas apr.
izsludina par nederīgiem, ka nozaudētus
sekošus dokumentus :

1) zirgu pasi, izd. no Bunkas pag.
valdes uz Jāņa Kaļķerta v.' 13. martā
1920. g. ar Ns 54, 1. maijā 1922. g. ar
Nš 263 un uz Jāzepa Ziva v., izd
13. martā 1920. g. ar Nš 46 ;

2) karakl. atvaļinājuma apl., izd.
1. aprili 1921. g. ar Ns 1322 uz dižkar.
Friča Pelēja d. Šmiukša v. no 12. Baus-
kas kājn. pulka komand.;

3) kajakl. atvaļinājuma apl. ar J^š 4494,
izd. 6. martā 1921. g. no 9. Rēzeknes
kājn. pulka komand.' uz Pētera Jāņa d
Ruja v. . 294

Alūksnes iec. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu karakl. apl. ar
Ns 6542, izd. no Valkas kara apr._ pr-ka
6. maijā 1924. g. uz Ādolfa Jāņa d.
Būdisa v. 616

Alūksnes iec. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu karakl. apl., izd.
no 6. Rīgas kājn. pulka komand.
26. martā 1921. g. (bez numura) uz
Aleksandra Skujas v. 615

Daugavpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par neder., kā pazaud. Latv.
pasi, izd. no Daugavpils apr. pr-ka pal.
2. iec. 19. juiijā 1923. g. ar Ns 906 un
5. kateg. gada tirdzniecības zīmi ar
Ns 772, izd. no Latvijas bankas Jēkab-
pils nod. 17. janv. 1925. g. uz Bases
Aba m. Psik v. 288

Kuldīgas apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšz. pasi uz Jāņa Kriša d. Evarts v.,
izd. no Ezeres pag. valdes 3. maijā
1921. g. ar Ns 3521. 405

Dagdas iec. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Polijas pasi, izd.
no Polijas konsula Daugavpilī 10. iebr.
1923. g. ar Ns 87 uz Kazimira Ignato-
viča v. 495

Rīgas pref. izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu gada uzturas apliecību uz
Ivana Smolenkova v. 617

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 29. aprili 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Pulkv. Brieža ielā Ns 2,

dz. 4,

pārdos valrfiHanfi
pils. Alfrēda Vecvagara mantu,-sastā-
vošu no 3 kino-filmām, novērtētam par
Ls 265.—, piedzenot no minēta pilsoņa
soda naudu par labu Rīgas muitas valdei

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamas filmas, varēs par-
dolanas diena uz vietas.

Rīgā, 20. aprilī 1925. g. Nš 10814.

1856 Priekšnieks F r e i v a 1 d s.

derīg3*8 Pag' valde '^sludina par ne-
izdotu

z,udēt0 kara klausības apl.,
«šnieb i QnnUnje 'Savas-n afcstes aP'
uz Pētpr, ,- °" S- 20-janvārī bez numura
^jp-aliana _ d_ Markeviča v. 25736

nodai» ,", m,n,s tr']as ārzemju pasu
D °nsko 'par nozaudētu Ābrama
Pasi m ,J, Leipcigā izdotu ārzemes
ļ^—i

£L
1863

*? 55S6, un'versitates leģitim. kartiņa
Pazaudē, Aleksandra Vilnieka vārdu
Par nedpr;„ Un ar šo tiek izsludinātauer 'gu. 1837

lai! agrinha tfiss liaiijas tai
paziņo, ka saskaņa ar šīs valdes 4. novembra 1924. g. lēmumu un 1925./26. g.
Dudžetu, apstiprinātu no iekšlietu ministrijas ar 7. apriļa š. g. rakstu zem Ns 102720,
sākot ar 1. aprili ig25. g. dienas maksa par
slimnieku ārstēšanu apriņĶa slimnīcā noteikta

sekoša:
1) Citu apriņķu iedzīvotājiem , Ls 4 dienā.
2) Slimo kasu dalībniekiem ,4
3) Pilsētu valdēm un pilsētu iedzīvotājiem . . . . . ...,.. '", 4 "
4) Sī apriņķa pagastu iedzīvotājiem ...' .. . . 3
5) Valsts jeredņiem . . . . . 3 "
6) Personām, kuras tiek ārstētas uz pagasta sabiedrības rēķina . ? . '

. 2 "
Par operācijām,' skatoties pēc ārsta atzinuma, no Ls 6 līdz Ls 20 par

katru operāciju.
Bez augšā minētās dienas naudas slimniekiem jāmaksā par tiem medika-

mentiem, kurus tie patērē pec ārsta receptēm.-
Jēkabpilī, 18. aprilī 1925. g. Ns 1564.

1854 Priekšsēdētājs O. Z e e m e 1 i s.

Vecmoku virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

7. maija 1925. g., Tukumā, viesīgās bieddbas telpas,

vēla i'ztt lauztos eo kālim kokos pīt ceimu skaita:
Iepriekšējos torgos nepārdotas vienības

ar vērtības pazeminājumu par 25/o
I. iecirkņa mežniecības Zentenes, Rindzeles un Rideļu novados, pavisam 16 vie-

nības, vērtībā no Ls 10 līdz Ls 393.
II. iecirkņa mežniecības Engures un Rideļu novados, pavisam 4 vienības,

vērtībā no Ls 130 līdz Ls 397.
IV. iecirkņa mežniecības Vilksalas, Vecmoku un Raudas noyados, pavisam 3 vie-

nības, vērtībā no Ls 55 līdz Ls 208.

Pirmo reizi:
III. iecirkņa mežniecības Brisules, Pūres, Kaives, Sēmes un Plreņu novados,

pavisam 44 vienības,_ vērtibā no Ls 10 līdz Ls 108.
IV. iecirkņa mežniecības Cērkstes un Vecmoku novados, pavisam 4 vienības,

vērtībā no Ls 11 līdz Ls 116.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienī. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
1846 Vecmoku virsmežniecība.

Iekšlietu ministrijas firaalfle
isludina 28. aprilī š. g., pīkst. 10, Brīvības ielā Ns 37/39, istabā 141,

rakstis&u un mutisku konkurenci
numurmājas otrās puses izbūvei un kūrmājas
ārpuses apšūšanai, Baldones sēravotu iestādē.

Dalībniekiem pie piedāvājumu jāiemaksā Ls 350.
Aj iepriekšējiem maksas aprēķiniem un citiem noteikumiem var iepazīties

būvvalde, ikdienas no pulksten 10—2, 147. istabā.
Konkurerce būs galīga. - 2 1851

Kara būvniecības pārvaldes Liepājas grupa,
Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā Ns 24, 6. maijā š. g, pulksten 11,

Izdos Riazāksolišani
skursteņu slaucīšanas darbu izvešanu Liepājas ker;aostas ēkās,

1925|1926. budžeta gadā.
Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs,, ka ari lūgumi piedalīties mutiskā

mazāksolīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli iesniedzami grupai torgu
dienā, 'līdz pulksten 10,30 min.

Pie piedalīšanas mazāksolīšanā jāiemaksā drošīb.s nauda Ls 100.
Tuvākus noteikumus var apskatīt darba dienas, no pulksten 9 līdz 14,

grupas kanclejā, Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā Ns 24. 2 1861

Kara būvniecības pārvalde
izsludina uz 2. maiju š. g, pulksten 11 dienā, pārvaldes apkurināšanas nodaļas

telpas, Citadelē Nš 24,

iiIiisiopaiI.llBli.ittiiijias
iepirkšanai kara resora vajadzībām tekoša saimniecības gada, saskaņa ar pārvaldes
techniskiem noteikumiem, ar piegādāšanu un nokraušanu karaspēka daļu noliktavās,
sekošās vietāsun daudzumos: Rīgā 2600, Bolderājā 240, Daugavgrīvas cietoksnī
10, Mangaļsalā 50, Liepājā 2060, Daugavpilī 2500, Rēzeknē 560, Zilupē 40, Kār-
sava 85, Jaunlatgale 25, Jēkabpilī 25, Krustpilī 300, Vecgulbenē 125, Valkā 20 un
Cēsīs 160 kub. asis.

Piedāvājumos cenas uzrādīt atsevišķi pēc minētām nodošanas vietām uh
ari pēc sugām; _ bet pie jauktas malkas uzdot noteiktus sugu °/o°/o.

Piegādātājiem var tikt izdots pret sagatavoto malku vai ari citiem likumā
paredzētiem nodrošinājumiem avanss līdz 50°/o apm. no piegādes sumas. Canas
uzrādot piedāvājumos jāuzdod, vai cenas attiecas uz piegādi ar avansu vai bez avansa.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli ar uzrakstu: ,uz malkas torgiem 2. maiji 1925. g.' iesūtāmi vai iesnie-
dzami minētās pārvaldes apkurināšanas nodaļas priekšniekam līdz Š. g. 2. maijam
pīkst. 11, līdz kādam laikam torgu dalībniekiem ari jāiemaksā pārvaldes kasē vai
torgu dienā tieši torgu komisijai iepriekšējā drošības naudu 10°/o apmērā ao
piedāvājuma vērtības. Naudas vietā var iesniegt Latvijas bankas garantiju vai
citu bankugarantijas, pārgarantētas_ Latvijas bankā. 1862

Tuvākas _ ziņas saņemamas kā augšā minētās telpās, tā ari kāja būvniecība*
pārvaldes Liepājas un Daugavpils grupu kanclejās katru darbdienu no plk. 10—15.

Valsts spirtu un desvlna Rigas nolifitava
izsludina 5. maija 1925. g.ļ ar pēcizsoll 8. maijā, pulksten 10 rītā,

mutisku izsoli uz 2500 mtr. tonnu akmeņogļu
DURHAMAS vai JORKSHIRE piegādi.

Tuvākas ziņas par izsoles noteikumiem izsniedz valsts noliktava, Pionieru
iela Ns 4a, darbdienas no pulksten 9—15. 1845



Līvānu miesta valde izsludina par ne-
derīgu iekšzemes pasi ar Ns 302, izdotu
27. oktobrī 1920. g. no Līvānu pag.
valdes uz pilsoņa Kikauka Pāvela Jura
d. vārdu. 25673

Lizuma pag. valde izsludina par ne-
derīgu Latvijas iekšzemes pasi ar Ns 1012,
izdotu 23. zeptembrī 1921. g. no šīs
pag. valdes uz Kārļa Jēkaba _ d. Sebris
vārdu,kura pieteikta par nozaudētu. 22844

Skrudalinas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi ar Ns 2897, izdotu 1924. g. no
Skrudalinas pag. valdes uz Darijas Leona
m. Kirčenko v. 343

Dažādi sludinājumi.
Ceļu izbūves un satiksmes Lat-
vijas akc. sab. „C. I. S.LA.S."
uzaicina god. akcionārus ierasties uz

fcāvtēļo
akcionāru pilu sapil

ceturtdien, 7. mai ā 1925. g., pulksten
17 pēc pusd., Rīga, Brīvības ielā Ns 8,
sabiedrības kantora telpās.

Dienas kārtība:
1) Bilances un darbības pārskata ap-

stiprināšana par 1923/1924. g.
2) Revizijas komisijas ziņojumi.
3) Valdes un revizijas komisijas velēs,
4) Valdes ziņojumi par tekoša gada

darbības pārskatu un budžetu.
5) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

Gadījumā, ja šinī sapulce tiktu pie-
teikts mazāk par pamatkapitāla piekto
daļu, vai ja nebūtu klāt statūtos paredzē-
tais balsu skaits, tad saskaņā ar statūtu
§ 46 notiks tanīs pašās telpās ar šo
pašu dienas kārtību

otra pilna sapulce,
ceturtdien, 28. maijā š. g, pulksten 17
pēc pusd., kura būs pilntiesīga pie katra
ieradušos akcionāru vai priekšā stādīto
akciju skaitu.

Piezīme: Saskaņa ar statūtu § 39,
akciju īpašnieki uz uzrādītāja, lai tas
dabūtu tiesību piedalīties pilnās sapulcēs
un līdzi balsot, jāiesniedz valdei /te
vēlāk, kā 7 dienas pirms pilnas sapulces
sasaukšanas savas akcijas vai kvītes par
šo akciju glabāšanu vai ieķīlāšanu Lat-
vijas valsts vai privat kredītiestādēs, vai
Banque de l'Union Purisienne un Banque
Robert Schuman & Co. Parizē. Kvītes
jāuzrāda akciju numuri un par dējīgam
uzrādīšanai atzīst, tikai tādas kvitēs, kas
izdotas pēdējā gadā pirms pilnas sapul-
ces sanākšanas Akcijas uz uzrād tajā
un kvītes paliek valdes glabāšana līdz
pilnas sapulces beigām.

1842 Valde. I

Saukas patērēt, lieli. Jamalf.
Pārskats

par 1924. g. (6. darb. g.)
Biedrības atrašanās vieta: Jēkabpils

apr., Saukas pag. Tuvākā dzelzsceļa
stacija un tās attālums: Lone, 6 kilometer.

Pasta stacija: Sauku.

Bilance uz 1. jan. 1925. g,
A k t i v s. Ls

Skaidra nauda kase .... ^-ļ.
Preces par pašcenu .... 5,780.72

Debitori:
a) dalības naudas citas iestādes:

paja C. S. „Konzums^ . 300.—
akcija L tautas banka . 100.—
Saukas krāj-sabiedr. . . 10.—
dividende C.S. ,Konzums* 26.18

b) pārējie debitori . . . 631.67
biedrībai piederoša:

a) nekustama manta . 680.04
b) kust. manta (inventārs) 813.30

Ieguldīti biedrības namu re-
montos . . 866.43

Kopā 9,548.44

P a s i v s.
Biedru pajas 1,110.26

Kapitāli:
Pamata .... 1,134.23
Rezerves .... 480.36
Amortizācijas 305.45
Koop. darb. pal. fonds 240.19 2,160.23
Maksājuma vekseļi . . . . .:? 2,700»—
Aizņēmumi no:

biedriem ... 3.—
nebiedriem . . . 500.— 503.—

Aizņēmumi naudā no dažādām
iestādēm 1,560.28

Citi kreditori ....... 239.28
Peļņas un zaudējumu konts

(tīrs atlikums) . . . ? ? 1275.39

Kopā 9,548.44

Peļņas un zaudējumu konts
Zaudēts.

Tirdzniecības izdevumi . . . 2,601.37
Mantas dilšana . _ .... 81.33
Norakstījumi zaudējumos ? 468.80

Kopā 3,151.50
Tīrs atlikums . . . ?? . . 1,275.39

Kopa 4,426.89

Pelnīts.
Brutto peļņa uz precēm 4,314.11
° o''/o par noguldījumiem, vērts-

papieriem u. c. . . 112.78
~

Kopā 4,426.89

123 Valde.

Rīgas hipotēku iela.
25. mortifīRacIjos liste.

Pamatojoties uz vertspapiu mortifi-
kacijas pagaidu noteikumiem 23. aprilī
1920. g. („Vald. Vēstn." 97. numura
29. aprilī 1920. g.), Rīgas hipotēku bie-
drības direkcija uzaicina apakša pie-
vesto Rīgas hipotēku biedrības ķīlu
zīmju nezināmos turētājus, kuru īpaš-
nieki uzdod, ka tās pazaudējuši, iesūtīt
minētās zīmes; 6 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas, bie-
drības direkcijai.

5'/2°/o Lit. A ā 1000 rbļ.
12765, 31939, 31940, 33347, 33348,

33350, 34792, 48286, 52231.

5,2°/6 Lit. B ii 500 rbļ.
1552, 5639, 5640.

4V2<>/o Lit. D ā 1000 rbļ.
8510.

4720/0 Lit. E ā 500 rbļ.
4214, 4706, 4789, 6614, 7183.

4|2°o Lit. F ā 100 rbļ.
2849, 3578, 3688, 3814, 3983, 3984,
4208, 4526, 4613, 5382, 5531, 5894,

6141, 6467.
Ja pēc sešu mēnešu laika notecēšanas

neviensar ķīlu zīmēm nepieteiktos, tad
pievestas ķīlu zīmes izsludinās par ne-
derīgam un viņu vietā izgatavos jaunas.

Rīgā. 15. aprilī 1925. g. Ns 778.
1293 Direkcija.

Rīgas īeīu dzelzsceļu akc. s-ba.
16. mortiUhacuas saraksts.
Pamatojoties uz mortifikacijas likuma

3. un 11. punktiem, Rīgas ielu dzelzs-
ceļu akciju sabiedrības direkcija ar šo
izsludina vispārības zināšanai, ka pret
mortif ieejamām akcijām, izsludinātām
1924. g. 15. oktobri „Vald. Vēstn/
Ns 235 par zudušam, līdz šim vel
nav iebildumi celti un tamdēļ, pamatojo-
ties uz minēto mortifikacijas likumu,
Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sabiedrības
direkcija atzīs izsludinātās akcijas par
nederīgām un izsniegs nozudušo akciju
vietā jaunas akcijas. 1700

Akcijas ā 100 rbļ.
19695/19744.

Rigā, 17. aprili 1925. g. Valde.

I. Rīgas dzīvokļu īrnieku savienības

likvidācijas komisija
uzaicina augšā minētās biedrības de-
bitorus un kreditorus no-
kaitot savus rēķinvs trīs mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī', Brīvības
ielā Ns 67, dz. 1, darbdienās (ļzņemot
sestdienas) no pulksten 7—9, svētdienas
no pulksten 10—12 dienā, jo uz pilnu
biedru sapulces lēmumu no 22. marta
1925. g. biedrību nolemts likvidēt.
1844 Likvidācijas komisija.

Koku nudrottif apgādāšanai alt.
lailMai Jjllntf' valde

uzaicina god. akcionāru kungus ierasties
15. maijā š. g., Rīgā, Rūpniecības iela
Ns 3-a, dz. 5, valdes telpas, pulksten

6 vakara, uz

Dienas kārtība:
1) Revizijas komisijas ziņojums un bi-

lances un norēķinu par 1924. g.
caurskatīšana un apstiprināšana.

2) Budžeta uz 1925. g. apstiprināšana.

3) Vēlēšanas. ,.
4) Dažādi jautājumi. 1839 Valde

^

Nacionālais teatrs.
Trešdien, 22. aprilī, pulksten 71/» vak-

Lilijas Štengel viesizrādē
,XaģHs'.

Ceturtdien, 23. aprilī, pulksteo 71/» vak-

tautas izrādē: ģ
.fi evt*ftof *ai <&eUeb**lu
Piektdien, 24. aprilī, pulksten 7',a vakara

Pirmo reizi
fvētā Ttanna'

Bernara Šova dramatiska kroniĶa

6 ainās. 1W0

Glābšanas akciju sabiedrība

„NĀRA"
sasauc piektdien, 15. maijā š. g., pulkst.
6 vakara, sabiedrības telpās, Aspazijas
bulv. Ns 8, savus akcionārus uz

kārtēju ?isp. sapulci.
Dienas kārtība:

1) Gada pārskata priekšlikums un caur-
skatīšana un revizijas komisijas ziņo-
jums.

2) Budže's par 1925. darbības gadu.
3) Priekšlikumi. 1843 Valde.

Iespiesta Vālīti tipogrāfijā,

DžuRstes-Piennis Hraj-aizdevu sabiedrības
bilance 112 1. janvāri 1925. g.

A k t i v s. . Ls P a s i v s. Ls

Kase ..-. . . . 1,706,06 Paju kapitāls 2,238.36
Tek. rēķini citās kred. iestādēs 6,121.38 Rezerves kapitāls . ... 5,086.21
Diskontēti vekseļi .... 50,058.70 Noguldījumi uz nenot. laiku 8,557.52
Aizdevumi 109:Q2 „ _ , noteiktu laiku 21,563.36
Nekustama manta 3,350.— Parķīlati vekseļi Latv. banka 19,500.—
Inventārs 190.— Pārejošas sumas 3,486.61
Aizņēmumu rentes 96.— Tīrs atlikums .. .. . . '. 1,200.—

61,632.06 61,632.06

1924. g. zaudēts. 1924. g. pelnīts.
1) Uz °/o par noguld. un aiz- 1) Uz aizdevumu rentēm . . 5,254.43

ņēmumiem . ... 2,769.36 2) Uz °/o par nog. citās kred.
2) Uz tekošiem izdevumiem 1,488.33 iestādēs 203.26
3) Tīrs atlikums . . . . 1,200.— ,

5,457.69 5,457.69

491 Valde.

lainin. Mm viiias tt.nL Jsioi".
Rīgā, Dzirnavu iela 66.

mttiuf*: uz 1. Janvāri 1925. g.
A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls

Kases kts 3,694.66 Akceptu kts 34,82318
Tekošs rēķinu kts 9,397.53 Kreditoru kts. ...... 19,308.78
Preču kts.' 58,302.65 Akreditīva kts 1,121.14
Vekseļu kts 37,926.06 Akciju kap. kts. I izl. . . 160,000.—
Inventāra kts 3,670.21 Peļņas un zaudējumu kts. 12,049.95
Debitoru kts. . .... 30,768.06
I akciju realiz. kts 3,827.54
II i . ..... 78,700.—
Renšu kts. 1925. g. . ? . 1,016.34

227,303.05 227,303.05

Konsignacijas preces Ls 8,681.44

Pe|ņas un zaudējumu rēķins par 1924. g.
Pārdotas preces par . 803,768.19
Uz tām pelnīts 64,275.31
Peļņa uz rentem . 1,591.83

Brutto peļņa 65,867.14
Izdevumi.

Veikala izdevumi 13,459.07
Algas 17,623.11
Bankas komisijas p. garant 2,658.51
Kursa diferences 86.50 33 817.19

Tīra peļņa 32,049.95
Dividendes 25"/o 20,000.-

Peļņas atlikums 12,049 95
Valde: „ ,,

J. Zeebergs, J. Brauns, J. Pelsis, Direktors-rikotājs: A Launags.

K. Petersons, A. Leiše. °alv. grāmatvedis: K. Abolds.

102 Revīzijas komisija: i. Shikuls, K. Purinš, G. Rīters.

ZIEMEĻU
snsstarpēiā opMofinias biedribo
sasauc 5. maijā 1925. g, pulksten 6 vakara, biedrības telpās, Šķūņu iela Ns 19,

pilnu biedru sapulci.
D i eji a s_ k ā r t ī b a:

1) Sapulces priekšsēdētāja izvēlēšana.
2) Revizijas komisijas ziņojums.
3) Gada pārskata pieņemšana.
4) Nākošā gada budžets.
5) Revizijas komisijas izvēlēšana,
6) Statūtu grozīšana.
7) Dažādi jautājumi. .

Pēc biedrības statūtu § 45. sapulce skaitīsies pilntiesīga pie katra sanākušo
biedru ska!ta. j 1840

Latv. Zīdu skolu centr. organ. un 263 276 283 290 309 343 358 368 381 563 590 591 599 608 613 615 623 fioo
žīdu vecāku biedrības mantu 389 104 m 424 425 435 159 645 647 665 666 6»9 702 710 734 ifk

izlozes (6 un 7 aorilīl 469 m m m 507 514 519 743 752 771 785 796 817 84i «2 mqiziozes to. un /. aprīli) 524 ,538 561 m m m 748 882 gi3 g2g 946 g53 9?3
«^«69

Vinnestu saraksts 754 771 794 801 821 844 849 857 58 65 67 n 76 77 ]33 182 \%\^* iiinvoiu aaianaia, 889 892 895 17012 23 36 68 204 206 202 2u 231 251 267 269 271 294 ,Ns 65071— klavieres, NsN»6405.57821 '18041 53 63 83 104 122 132 136 158 417 450 460 473 488 492 501 52R Vatun 17204 — velosipēdi. N°N°45979 un 173 174 175 190 220 239 264 276 299 566 592 598 712 723 738 746 763 snV33384 — šujmašīnas. 300 339 354 359 377 503 574 586 654 835 841 851 865 884 897 901 906 Q9o,,,.„„„ . -aA , . .. .,_ 668 684 690 691 698 700 722 762 773 924 925 940 952 973 984 985 4MmlS ,-pB "in ^"V'T"
(JTf_ 795 796 802 809845 875 890 894 19004 615 41038 44 51 59 78 82 92 fl

, /i i \ Jv r'ne,de,- 18 21 49 63 92 93 119 120 147 151 157 111 130 139 151 165 170 185 903 204laika. Vinnesta kuri netiks [mm laika 198 220 227 245 256 261 269 275 279 227 267 311 378 414 416 439 461 4qosaņemti, pane biedrību īpašuma. Mazāki 281 292 306 319 350 357 360 374 385 504 514 542 562 565 578 583 593 finnvinnesti krita uz sekos, num.: 3 90 5I5 534 574 586 592 607 608 697 631 633 634 6 37 674 68 0 68g ™* 600
5 9 11 33 47 64 201 215 226 229 699 715 719 721 731 750 799 903 931 728 749 750 751 764 766 767 769 7o1244 248 267 631 636 637 692 725 787 21004 27 56 60 61 70 75 89 211 228 796 940 943 999 42108 133 138 m819 827 834 886 891 924 928 932 940 229 231 240 258 263 279 289 295 299 301 307 315 320 43007 8 16 3(1 in950 970 986 1017 1038 1057 1072 1090 310 336 338 351 367 374 381 415 419 47 57 60 79 90 92 93 222 9^1093 1103 1111 1123" 1152 1163 1171 430 444 461 463 493 503 504 548 581 234 405 407 472 493 497 512 tīt
1172 1182 1224 1237- 1250 1253 1258 641 652 675 697 824 842 845 861 869 582 799 800 840 863 897 914 qw1264 1266 1277 1288 1303 1332 1335 870 884 906 966 985 986 992 996 998 926 928 932 956 983 984 991 lai1402 1414 1426 1449 1458 1465 1473 22028 117 162 164 167 177 184 314 44011 33 47 58 97 106 108 110114m1481 1498 1504 1523 1525 1551 1569 348 379 414 422 423 453 561 574 620 129 138 157 158 169 177 184 1942 71593 1599 1600 1629 1630 1641 1660 627 644 654 660 674 788 796 808 835 218 243 252 272 276 277 525 541Run1661 1678 1686 1700 1711 1719 1725 843 855 863 877 904 998 23005 18 32 604 622 690 716 721 725 726 751m1732 1742 1752 1783 1806 1829 1839 46 58 65 70 71 72 76 205 249 275 295 778 796 917 936 947 954 955 os?1854 1856 1861 1869 1879 1891 1894 297 434 441 531 560 563 564 570 576 45106 153 154 194 223 247 618 6341937 1960 1964 1988 1999 2001 19 47 580 588 687 758 776 789 791 800 939 811 850 880 897 900 903 924 939 07a53 56 65 69 78 81 83 90 91 92 102 977 979J 24404 405 419 425 443 444 997 999 46548 555 576 600 4705310?154 163 257 259 268 284 325 332 335 448 450 458 469 471 938 25921 926 112 145 151 193 312 324 351 361 40S337 342 343 345 351 427 436 485 492 937 26046 47 51 53 71 78 96 206 211 409 418 437 447 451 457 500 706 715741 756 775 780 781 797 798 802 823 229 300 420 526 529 544 576 582 600 720 727 781 798 800 831 881 883 881826 830 839 854 862 895 898 3004 7 651 653 658 661 829 831 27206 222 896 934 49002 224 236 819 823 82536 54 58 81 404 428 437 474 488 495 230 233 249 261 262 277 287 294 301 827 829 877 895 935 906 920 930 944535 542 550 574 578 604 616 661 682 302 304 310 402 414 430 432 434 437 50000 51011 71 73 76 79 98 121 166684 714 736 752 758 760 790 798 804 442 445 459 467 471 476'480 488 497 181 189 193 197 224 291 405 445 462829 831 839 840 4418 423 428 441 451 607 614 615 629 631 641 642 643 644 490 538 553 576 616 642 653 665 670466 487 535 548 555 565 569 602 604 657 662 668 675 687 690 706 707 712 703 7C6 721 729 742 777 785 795 840620 624 654 712 724 729 762 766 771 725 734 760 761 766 807 810 29003 858 920 923 929 970 998 53212216 237816 854 858 899 956 5125 138 228 237. 94 124 127 135 166 175 186 197 204 246 247 293 363 379 386 394 420 421242 264 303 312 332 374 397 433 445 206 217 256 274 403 407 416 457 482 479 490 527 536 542 565 575 593 901447 584 625 631 667 673 680 681 804 497 506 512 514 520 522 529 541 559 54002 3 6 17 23 30 37 45 71 105 108810 818 822 826 833 839 849 863 865 630 653 684 697 700 708 719 734 752 117 124 128 173 206 224 225 233 234870 873 874 897 956 964 965 976 6001 759 762 775 789 30101 110 120 144 252 2:0 323 325 334 338 376 514 52025 55 118 126 137 151 159 164 172 152 157 174 188 195 196 210 215 227 558 559 570 581 582 590 623 675 695215 217 226 238 272 299 405 407 413 234 239 243 252 257 269 270 286 302 707 708 729 745 760 776 787 830 895
422 431 433 434 439 442 443 448 452 333 347 350 351 368 369 371 396 417 905 9*7 930 939 940 967 982 55007 9500 526 564 574 597 609 642 645 659 438 440 458 463 479 484 485 494 503 39 4(T45 48 56 65 78 86 96 142 167
676 678 681 691 832 7010 35 40 82 99 510 545 548 550 553 554 562 595 720 171 182 185 190 205 229 235 257 276
203 240 244 253 262 280 304 309 310 755 759 768 789 794 799 827 877 885 279 283 300 611 622 626 658 665 752328 329 337 355 374 375 388 444 504 900 901 31041 49 60 61 107 117 159 803 830 835 844 880 885 900 906 933508 532 539 544 585 604 626 627 640 187 197 205 227 232 245 303 341 369 936 937 938-940 947 968 978 988 992
688 698 699 712 725 732 738 755 756 376 388 389 390 404 405 410 442 450 994 56110 112 121 128 138 140143192
764 765 770 781 786 808 817 826 830 465 469 475 586 635 636 638 671 691 207 213 226 235 250 258 277 291 301832 854 869 871 877 882 888 898 8009 845 851 871 915 941 952 953 956 960 307 312 360 382 642 64S 687 815 81732 42 47 55 66 80 82 98 103 104 140 964 32202 210 212 245 294 337 349 .820 865 57036 54 88 107 115 119 164
151 168 189 194 199 216 229 236 239 376 389 33114 243 302 342 380 384 307 309 335 360 414 417 419 422 469
264 321 328 363 367 368 376 509 522 507 516 523 538 541 556 600 605 606 479 483 500 510 514 515 516 517 530
566 705 712 733 747 750 753 765 773 663 666 671 685 34205 229 245 248 ,-52 561 589 642 671 681 684 702 713
781 786 894 895 897 898 9105 110 134 270 288 300 321 336 350 353 355 370 730 746 759 779 781 792 806 809 821
189 328 347 366 391 397 409 455 493 408 410 412 432 446 464 471 486 489 835 837 856 895 60405 430 431 446
558 581 628 644 656 683 689 693 518 534 538 557 568 576 591 617 625 494 735 780 785 814 816 820 823 841
10063 83 99 123 158 184 207 214 228 -662 664 674 803 827 839 843 868 894 846 856 869 874 894 899 932 958 979
256*263 271 278 279 297 298 306 317 897 904 906 934 936 977 990 35006 988 993 61137 141 215 220 241 243
341 370 376 385 392 509 516 536 581 17 20 24 28 34 90 98 105 128 153 62219 223 228 245 250 256 265 271
612 629 672 686 709 716 720 730 761 324 363 369 371 395 422 471 476 497 i72 283 331 345 350 356 387 389 415
763 767 12104 158 171 197 339 343 505 508 529 511 553 566 573 577 579 425 428 435 439 452 456 458 460 465
351 362 412 424 452 470 568 572 607 590 606 615 626 657 667 670 905 915 474 481 491 504 513 516 551 577 584
611 648 656 665 679 685 689 696 717 923 930 968 973 36055 67 115 132 621 681 691 824 829 854 861 883 897
735 754 755 782 802 828 839 854 869 136 142 151 207 221 228 244 266 270 902 913 927 942 946 950 959 968 973
881 13209 213 227 231 252 336 351 291 316 342 346 354 418 438 441 463 993 63503 546 551 569 584 591 609
364 371 386 416 439 441 445 447 450 464 467 481 502 509 515 517 528 531 616 627 630 653 659 687 64311 318
451 452 495 499 508 510 517 529 535 539 555 559 574 603 607 613 616 622 321 362 386 436 739 771 778 790 807
544 550 560 584 595 599 603 618 646 624 653 660 664 678 679 695 712 723 833 840 881 891 895 968 991 998
653 668 677 680 684 703 713 742 801 759 769 37005 11 12 29 31 38 49 109 65010 36 63 71 79 88 «9 90 335 342
834 836 847 930 962 964 971 980 111 139 144 423 428 438 439 450 454 349 360 370 3"4 392 610 627 658 660
14106 118 154 164 165 218 222 261 463 469 472 483 514 531 552 560 561 668 676 683 821 878 892.
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