
Instrukcija pie likuma par ārzemju pasēm.
Rīkojums par Pirmās apdrošināšanas

sabiedrības darbības atklāšanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Instrukcija

pie likuma par ārzemju pasēm.
1. Ārzemju pases Latvijas pilsoņiem

izdod un pagarina:
a) iekšzemē: iekšlietu ministrijas pasu

nodaļa un prefekti Liepājā un Dau-
gavpilī.

b) ārzemēs: Latvijas konsulārie un di
plomatiskie pārstāvji, ja pēdējie iz-
pilda konsulārā reglamenta 11. pantā
paredzētās funkcijas.

Piezīme: Goda pārstāvji, izņemot tos,
kuri no ārlietu ministrijas sevišķi
pilnvaroti, var vienīgi pagarināt no-
tecējušās ārzemju pases.

2. Ārlietu ministrija periodiski piesūta
iekšlietu ministrijai to Latvijas goda kon-
sulu sarakstus, kuri pilnvaroti izdot ār-
zemju pases.

3. Pie ārzemju pases izdošanas ie-
sniegtā iekšzemes pase paliek pases iz-
sniedzējas iestādes rīcībā un to var iz-
sniegt atpakaļ vienīgi pret attiecīgu ār-
zemju pasi. Atpakaļ saņemtās izlietotās
ārzemju pases nekādā gadījumā nav iz-
nīcināmas, bet uzglabājamas archivos.

Izdodot ārzemju pases pavalstniecības
likuma 2. pantā minētām vai no ministru
kabineta Latvijas pavalstniecībā uzņem-
tām personām, paturami pie lietas visi
tie dokumenti, uz kuru pamata pases
izdotas (agrākās pases, optacijas vai bēgļu
apliecības, iekšlietu ministrijas paziņojumi
par uzņemšanu pavalstniecībā no ministru
kabineta u. t. t.). Tāpat paturami lietai
pievienotie dokumenti (oriģinālā vai ap-
liecinātos norakstos, .ar kuriem apliecināts
ģimenes stāvoklis (dzimšanas, laulības ap-
liecības u. t. t.) vai attiecības pret kara-
klausību.

4. Jaunizdotās ārzemju pasēs latvju
tekstā (trešā lapas pusē zem ģīmetnes
jāuzrāda pamats (dokuments), uz kura tās
izdotas, piem.: iekšzemes pase N» ,
izdota no Rīgas prefekta 1921. g. 10. no-
vembrī, ārzemju pase N» , izdota no
Latvijas ģenerālkonsulāta Berlinē 1926. g.
21. februārī, iekšlietu ministrijas admi-
nistratīvā departamenta 1926. g. 20. apriļa
raksts JN° u. t. t.

5. Pie pasu izdošanas nepieaugušiem
līdz 17. dzīves gadam pieprasāma vecāku
vai aizbildņu rakstiska piekrišana.

6. Personām, kuras izceļojušas uz ār-
zemēm pretēji likuma noteikumiem (ne-
legālā kārtā) ar iekšzemes pasēm, pār-
stāvības var izdot ārzemju pases vienīgi
iepriekš sazinoties ar iekšlietu ministriju.
Šis ierobežojums neattiecas uz jūrniekiem
(lik. par ārz. pasēm 1. p. 1. piez.) un
personām, kuras izceļojušas uz valstīm,
ar kurām noslēgti nolīgumi par pasu
atcelšanu savstarpējā satiksmē (lik. par
ārzemju pasēm 1. panta 2. piez.).

7. Pasu blankas (grāmatiņas) izgata-
vojamas pēc Tautu Savienības pieņemtā
starptautiskā pases parauga un nosacī-
jumiem.

8. Pasēs atzīmējamas sekosas ziņas

attiecībā uz tanīs ierakstīto ceļotāju per-
sonību: 1) vārds, 2) uzvārds, 3) pavalst-
niecība, 4) nodarbošanās, 5) dzimšanas
vieta, gads un datums, 6) pastāvīga
dzīves vieta (domicils), 7) ģimenes_ stā-
voklis (precējies vai neprecējies), 8)_ ārējas
pazīmes (ģīņiis, acu un matu krāsa un
sevišķas pazīmes), 9) atzīme par to, vai
ceļo viens vai kopā ar ģimeni.

9. Vārds un uzvārds pasēs izceļami
resp. rakstāmi ar tā saukto angļu kursīvu.
Uzvārds pie tam vēl pastrīpojams. Priekš-
vārds svešās valodās nav tulkojams.

10. Izdodot nopietnas vajadzības gadī-
jumos atsevišķas pases personām, kuras
izceļojušas no Latvijas uz kolektīvas pases
pamata (ekskursanti , plostnieki), pārstāvis
par to atzīmē kā kolektīvā, tā jaunizdotā
pasu un paziņo iekšlietu ministrijai.
-11. Ģimenes galva izņēmuma gadī-
jumos var ceļot un uzturēties ārzemēs ar
kopēju ģimenes pasi viens. Tādu tiesību
nebauda pasē ierakstītie pārējie ģimenes
locekļi (sieva un bērni), izņemot at-
raitnes, kuras pēc vīra nāves var ceļot un
dzīvot ar agrāko ģimenes pasi līdz pēdējās
termiņa notecēšanai.

12. Ārzemes pase pieteicama Latvijas
policijas iestādēs, izņemot, ja pilsonis pēc
ārzemju pases izņemšanas uzturas tai
pašā vietā, kur pierakstīta viņa iekšzemes
pase, ne ilgāk par 10 dienām! Reizi pie-
teiktā ārzemju pase pieteicama policijas
iestādē no jauna vienīgi, ja pases īpaš-
nieks maina dzīves vietu.

13. Visi pārlabojumi un papildinājumi
(ģimenes locekļu ievešana, atzīmes par
iedošanos laulībā u. t. t.) ārzemju pasēs
izdarāmi vienīgi Uz dokumentu pamata,
izņemot vienkāršas rakstvedības kļūdas,
un apliecināmi ar tās amata personas
parakstu un zīmoga nospiedumu, kura
tos izdarījusi. Dokumenti, uz kura pa-
mata pārgrozījumi izdarīti, vai to aplie-
cināti noraksti pievienojami lietai.

14. Par izsniegtām un pagarinātām
pasēm pārstāvībās ārzemēs vedams at-
sevišķs reģistrs (pasu grāmata) saskaņā
ar ārlietu ministrijas instrukcijām. Re-
ģistru formu un vešanas kārtību iekšlietu
ministrijā un tai padotās iestādēs iekšzemē
nosaka iekšlietu ministris. Tādā pašā
kārtā ir vedams arī rēķins par pasu
blankām (grāmatiņām).

15. Ārzemju pases izdod un pagarina
uz tādu laiku, uz kādu to pieprasa pasu
īpašnieki, nepārsniedzot lik. par ārz. pa-
sēm 11. pantā paredzēto 3-gadīgo maksi-
mālo termiņu. Visi pagarinājumi kop-
sumā nevar pārsniegt 3 gadus, skaitot
no pases pirmā termiņa notecēšanas. Per-
sonām, kurām stāv priekšā iesaukšana
kara klausības izpildīšanai, pases izdod un
pagarina līdz iesaukšanas dienai, ierēķinot
laiku, kāds-ārzemēs dzīvojošiem vajadzīgs
nokļūšanai uz Latviju. Valdības iestāžu
komandētām personām pases izdod un
pagarina uz laiku, uz kādu viņas komandē.

16. Pie pases termiņa noteikšanas iz-
rakstīšanas dienu neskaita līdz; tā pase
kas izrakstīta 1. maijā uz vienu mēnesi,
notek 1. jūnijā: pase, kas izrakstīta 2. jan-
vāri 1926. g. uz vienu gadu, notek 2. jan-
vārī 1927. g.

17. Pie pasu pagarināšanas vai jaunu
pasu izdošanas notecējušo vietā irņemams
sekošais vērā:

a) pagarinot vēl nenotecējušu pasi, pa-

garinājums ir rēķināms no tās dienas,
kad pases termiņš notek. Tā, pie-
mērām, pagarinot 1. oktobrī uz
1 gadu pasi, kuras termiņš notek
15. oktobrī, gada termiņš skaitāms
nevis no pagarināšanas dienas (1. ok-
tobra), bet gan no 15. oktobra, kad
notek pases termiņš, t. i. šinī gadī-
jumā pase pagarināma no tekošā
gada 15. oktobra līdz nākošā gada
15. oktobrim.

b) tāpat jārīkojas ari pie nolietotu, bet
vēl nenotecējušu pasu atjaunošanas
resp. apmaiņas pret jaunām ārzemju
pasēm. .

c) pret iekšzemes pasēm apmainītas
ārzemju pases, kaut ari to termiņš
vēl nebūtu notecējis, nav pagari-
nāmas. Šādas apmainītas pases ne-
izlietotais derīguma laiks nav ierē-
ķināms ari pie jaunas ārzemju pases
izsniegšanas tai pašai personai, vado-
ties no principa, ka ārzemju pase ar

tās apmaiņu pret iekšzemes pasi
uzskatama par anulētu.

d) pagarinot resp. atjaunojot jau no-
tecējušu pasi, pagarinājuma termiņš
ir skaitāms no pases piestādīšanas
dienas. Tā, piemēram, atjaunojot
2. oktobrī uz 6 mēnešiem pasi, kura
piestādīta 1. oktobrī un kufas ter-
miņš notecējis 15. septembrī, 6 mē-
nešu termiņš skaitāms no 1. oktobra,
bet nevis no 15. septembra, kad
pase notecējusi. Par nokavēto laiku
(starp 15. septembri un 1. oktobri)
turpretim aprēķināms sods saskaņā
ar likuma par ārzemju pasēm 14. pan-
tu, t. i. par vienu mēnesi.

18. Vizu uzspiešanai rezervēto lapu
skaitu aizliegts pavairot ar jaunu lapu
piestiprināšanu (ielīmējot, piesienot klāt
vai citādā ceļā). Ārzemju pases, kurās
nebūtu vairs vietas vizu ierakstīšanai,
uzlūkojamas par nolietotām un tās ap-
maināmas pret jaunām.

19.. Likumā par ārzemju pasēm 12. pan-
tā paredzētā vienreizējā pamatnodeva ir
ņemama vienīgi jaunu pasu blanku iz-
rakstot, bet nav ņemama ne pie note-
cējušu pasu pagarināšanas, kaut ari tās
būtu izdotas pirms šī likuma spēkā stā-
šanās, ne pie soda naudas aprēķināšanas
likuma 14. pantā paredzētos gadījumos.

20. Mēneša nodeva aprēķināma no
pases, bet ne tajā uz likuma 7. panta pa-
mata ierakstīto personu skaita.

21. Pie pasu nodevas aprēķināšanas
divkārtējā apmērā, likumā par ārzemju
pasēm 14. pantā paredzētos gadījumos,
nokavējums ir aprēķināms mēnešos, skai-
tot nepilnus mēnešus par pilniem. No-
deva divkārtējos apmēros par pasēm,
kuras notecējušas pirms 1927. g. 21. marta
aprēķināma un ņemama pēc jaunā likuma,
ja nokavējums ir konstatēts pēc 1927. g.
21. marta.

22. Pases termiņa nokavēšanas ie-
mesla svarīgumu nosaka un reizē ar to
pases īpašnieku atsvabina no soda naudas
vai to samazina tās iestādes vadītājs,
kura pasi izdod vai pagarina.

23. Pasu nodevas aprēķināmas un
ņemamas pēc konsulārā tarifa vienīgi
no tiem Latvijas pilsoņiem, kuri saskaņā
ar konsulārā reglamenta 90. panta 2.
punktu ir imatrikulējušies kādā no Lat-
vijas pārstāvībām ārzemēs.

Personām, kuras uzturas ārzemēs ma-
zāk par 3 mēnešiem (kaut ari tās būtu
pieteikušās pārstāvībā), vai kuras dzīvo-
damas ārzemēs ilgāk par šo laiku nav
imatrikulējušās, pasu nodevas (pamat-
nodeva un mēneša nodeva) aprēķināmas
un iekasējamas pēc iekšzemes normām.

24. Pie pasu nodevu atlaišanas vai
samazināšanas mazturības pēc (likuma
par ārzemju pasēm 13. panta 7. punkts un
14. panta otrā daļa) ārzemēs dzīvojošiem
pilsoņiem gadījumos, kad attiecīga pilsoņa
mantas apstākļi pārstāvim nav pazīstami
un kad to iepriekšēja noskaidrošana ir
nepieciešama, līdzekļu izvēle, kādā ceļā
to panākt, atkarājas no apstākļiem un
pārstāvja ieskata. Latvijas pilsoņu no-

raidīšana pie ārvalsts iestādēm dēļ naba-
dzības apliecībām nav pielaižama.

25. Pasu nodevas nomaksā:
a) iekšzemē: uzlīmējot uz pasēm iekš-

lietu ministrijas vizu markas, un
b) ārzemēs: skaidrā naudā pēc ārlietu

ministrijas noteikumiem. _
26. Ārzemju pasu nozaudēšanas ga-

dījumos to īpašniekiem
a) nekavējoties par to jāpaziņo at

tiecīgai policijas iestādei,
b) iekšlietu ministrijas pasu nodaļai

vai attiecīgai pārstāvībai ārzemēs,
klātpieliekot policijas apliecību par
pases nozaudēšanas pieteikšanu un
Ls 3,— publikācijas izdevumiem un

c) ārzemēs dzīvojošiem bez tam vēl
jāizpilda pavalstniecības anketē (for-
mulārs JV° 4), izņemot gadījumus,
kad pases nozaudēšanas faktu pie-
teic tai pašai pārstāvībai, kūjā pa-
ses īpašnieks imatrikulēts.

31. Reģistrētam (imatrikulētam) pil-
sonim turpmāk jāpaziņo tai pārstāvībai,
kurā viņš imatrikulēts, par katru dzīves
vietas maiņu vai pārmaiņu ģimenes stā-
voklī un jāpiestāda par pārmaiņām ģi-
menes stāvoklī attiecīgi dokumenti. Pār-
ejot uz pastāvīgu dzives vietu citā kon-
sulāta iecirknī, pilsonim par to jāpaziņo
tai pārstāvībai, kurā viņš imatrikulēts, kā
ari jāimatrikulējas pēc jaunās dzīves vietas.

32. Pilsoņu reģistrēšanai vedami se-
višķi matrikula reģistri saskaņā ar ārlietu

27. Pēc 26. p. minēto formalitatu iz-
pildīšanas no pases īpašnieku puses pār-
stāvības

a) izdod viņiem pagaidu personas ap-
liecības uz laiku ne ilgāku par
3 mēnešiem, iekasējot nodevu pēc
konsulārā tarifa;

b) ziņo iekšlietu ministrijas pasu no-
daļai, iesūtot publikācijai iekasēto
naudu;

c) nekavējoties stājas sakaros ar to
iestādi, kura izdevusi nozaudēto pasi
un lūdz pārbaudīt pieteicēja sniegtās
ziņas vai pārbauda tās pēc matrikula,
ja pases īpašnieks pārstāvībā ima-
trikulēts, un

d) pēc pieteicēja sniegto ziņu pārbau-
dīšanas un atrašanas par pareizām
izsniedz lūdzējam jaunu pasi, atzī-
mējot, ka tā izsniegta tādas un tādas
nozaudētas pases vietā.

28. Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
par visām nozaudētām pasēm sludina
,,Valdības Vēstnesī" un ,, Iekšlietu Mini-
strijas Vēstnesī" un periodiski piesūta
pārstāvībām attiecīgus ,, Iekšlietu Mini-
strijas Vēstneša" novilkumus. ,, Iekšlietu
Ministrijas Vēstnesī" sludinājumi par pa-
su nozaudēšanu rediģējami un iespiežami
ar tādu aprēķinu, ka tos varētu viegli
izgriest un uzlīmēt uz kartiņām.

Kā iekšlietu ministrija, tā pārstāvības
ārzemēs par nozaudētām pasēm ved se-
višķu reģistri pēc kartiņu sistēmas un
pie pasu apmainīšanas, pagarināšanas vai
imatrikulēšanas pārliecinās, vai tās nav
agrāk izsludinātas par nozaudētām.

29. Katram Latvijas pilsonim, kas pa-
stāvīgi dzīvo ārzemēs vai tur uzturas pa-
gaidām ilgāki par 3 mēnešiem, obligato-
riski jāreģistrējas, ierodoties personīgi vai
piesūtot pa pastu vajadzīgās ziņas un
dokumentus, tanī Latvijas pārstāvībā,
kuras iecirknī viņš uzturas (konsulārā
reglamenta 90. panta 2. punkts).

Lai gan pilsoņiem, kuri uzturas ārzemēs
mazāk par 3 mēnešiem, reģistrēšanās nav
obligatoriska, tomēr vēlams, ka arī viņi
pieteiktos pārstāvībās.

30. Reģistrējoties pilsonim ir jāizpilda
anketa N°6, resp. jāuzdod par sevi sekošas
ziņas:

a) uzvārds un vārds,
b) kārta (sieviešu vai vīriešu),
c) dzimšanas vieta un datums,
d) piederības vieta Latvijā,
e) pastāvīga dzīves vieta Latvijā (vai

arī ārzemēs, ja Latvijā nav dzī-
vojis),

f) pēdējā dzīves vieta pirms ierašanās
konsulārā iecirknī,

g) vai ir radi, kādi un kur tie dzīvo,
h) nodarbošanās (profesionālā un pat-

reizējā),
i) attiecības pret kara klausību,
j) tautība,

k) ticība,
I) izglītība,

m) uz kādu dokumentu (pasi) dzīvo, kas
to izdevis, kad un zem kāda N°,

n) precējies vai neprecējies,
o sievas vārds, dzimšanas vieta un

datums, kā arī uzvārds un piederības
vieta pirms laulības,

p) bērnu vārdi, dzimšanas vieta un
datumi un

r) tagadējā dzīves vieta (adreses) ār-
zemēs.

Maksa pat ..Valdibas Vēstnesi" :
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: , ™ (saņemot eksped.) par:e-du . . L» 22,- gadu . . . Ls 18-
U gadu . . 12,- i/8 gadu . . . 10 _
3 men. ... 6— 3 raēn. . . . 5_
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ministrijas instrukcijām un par ūnatri-
kulēšanu ir ievedama pasē šāda atzīme:
„Imatrikulēts 192...g. ar M...
Latvijas konsulāts (sūtniecība) (atrašanās
vieta) (paraksts)."

Izdodot notecējušās pases vietā jaunu,
vai izdodot imatrikulētiem ģimenes lo-
cekļiem atsevišķas pases, tanīs pārnesama;
ari imatrikulācijas atzīmes.

33. Gadījumos, kuros pie pasu ap-
mainīšanas, pagarināšanas vai imatri-
kulēšanas rastos šaubas par pasu īstenību,
vai izdošanas pareizību attiecīgu amatper-
sonu pienākums ir nekavējoties par to
pārliecināties un viltotās vai nepareizi
izdotās pases ieturēt.

34. Visos tekošos jautājumos ši li-
kuma un instrukcijas robežās iekšlietu
ministrija sarakstās ar pārstāvībām tieši.
Principielas dabas norādījumus Latvijas
pārstāvībām ārzemēs iekšlietu ministrija
dod saziņā ar ārlietu ministriju.

Šī instrukcija stājas spēkā ar 1927. g.
15. oktobri un tā atceļ 1926. g. 21. maija

instrukciju pie likuma par ārzemju pasēm.
Pamats. Likuma par ārzemju pasēm

15. pants un kons. regl. 3., 26., 90. un 92.
pants.

Rīgā, 1927. g. 8. oktobrī.
Ministru prezidents un iekšlietu

ministris M. Skujenieks.
Ārlietu ministris F. Cielens.

Apstiprinu.
1927. g. 6. oktobri.

Tautas labklājības ministris
A. R u d e v i c s.

Rīkojums
par Pirmās apdrošināšanas
sabiedrības darbības at-

klāšanu.
Pamatodamās uz likuma par algoto

darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
arodu slimību gadījumos 73. pantu,
tautas labklājības ministrija nosaka:

Pirmās apdrošināšanas sabiedrības,
kuras statūti reģistrēti un apstiprināti
tautas labklājības ministrijā š g. 6. ok-
tobrī ar N° 2546/A un kura saskaņā
ar šiem statūtiem turpmāk dēvējama par
„Pirmā apdrošināšanas sabiedrība ne-
laimes gadījumos", darbību atklāt ar
š. g. 16. oktobri.

Rīgā, 1927. g. 6. oktobiī. M 2567/A.

Darba aizsardzības departamenta
direktors F r. Roze.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs H. L i e p i ņ š

Šie statūti reģistrēti un apstipri-
nāti Tautas labklājības ministrijā
1927. g. 6. oktobri ar M> 2546/A,
uz likuma par algoto darbinieku ap-
drošināšanu nelaimes un arodu sli-
mību gadījumos 72. un 73. p. p.
pamata.
Darba aizsardzības departamenta

direktors F r. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītāju H. L ie p i nš.

Pirmās apdrošināšanas sabie-
drības nelaimes gadījumos

statūti.

§ i-

Pamatojoties uz likumu par algoto dar-
ninieku apdrošināšanu nelaimes un arodu
slimību gadījumos (,,Valdības Vēstneša"
1927. gada 1. jūnija 120. numurā), nodi-
binās ,,Pirmā Apdrošināšanas sabiedrība
nelaimes gadījumos".

§2.
Sabiedrības obligatoriskie biedri ir visi

darba devēji Latvijā, kup nodarbina algo-
tus darbiniekus, kā ari mācekļus vai prak-
tikantus, neatkarīgi no viņu atalgojuma,
lauksaimniecībā un tās nozarēs, lauku
rūpniecībā, kura pārstrādā savus ražo-
jumus un iekšējo ūdeņu zvejniecībā. Brīv-
prātīgi var apdrošināties minēto uzņēmumu
saimnieki paši, ja tie saimniecībā strādā
līdzi un apdrošināt ari savus nodarbinātos
ģimenes locekļus.

§3-
Visas personas bez dzimuma, vecuma un

pavalstniecības izšķirības, kuras nodar-
binātas sabiedrības biedra uzņēmumā, vai
atrodas viņa dienestā, apdrošināmas pret
nelaimes gadījumiem, ja tādi notiek pie
darba vai sakarā ar darbu un arodu sli-
mībām.

Piezīme. Noteikumi par arodu sli-
mībām neattiecas uz lauksaimniecībā
nodarbinātiem strādniekiem.

§4.
Apdrošināšana notiek uz darba devēja

rēķina. Saimnieki, kup brīvprātīgi ap-
drošinās, sedz apdrošināšanas izdevumus
pasi.

Sabiedrībai ir visas juridiskas personas

tiesības. Sabiedrība var iegūt mantas
tiesības, starp citu īpašuma un citas tie-
sības uz nekustamiem īpašumiem, noslēgt
līgumus un citus darījumus, sūdzēt un
atbildēt pie tiesas, kā ari izdarīt aizņēmu-
mus un izdot periodiskus izdevumus.

§6.
Nelaimes gadījumos cietušo kopšanai un

ārstēšanai sabiedrībai tiesības celt un uz-
turēt slimnīcas, kā ari noslēgt līgumus ar
ārstniecības iestāžu īpašniekiem, ārstiem
u. c.

§ 7.

Sabiedrības tiesības un pienākumi pret
katru viņas biedri —dalībnieku un attiecīgā
darba vietā nodarbinātiem algotiem dar-
biniekiem sākas ar šīs darba vietas līdz-
dalību apdrošināšanas sabiedrībā.

Darba vietu līdzdalība apdrošināšanas sa-
biedrībā, izņemot lauku saimniecības, kuras
nodarbina ne vairāk par 2 algotiem darbi-
niekiem, sākas: 1) jau pastāvošām darba
vietām līdz ar apdrošināšanas sabiedrības
darbības atklāšanas dienu; 2) turpmāk
nodibināmām darba vietām līdz ar dar-
bības atklāšanu tajās; 3) pastāvošām
darba vietām, kurās nav nodarbināti
§ 2. minētie darbinieki, no tā laika, kad
tādi sākti nodarbināt.

Uz likuma pamata apdrošināšanai pa-
dotas pastāvošās lauku saimniecības, ku-
ras nodarbina ne vairāk par 2 algotiem dar-
biniekiem, pievienojas apdrošināšanas sa-
biedrībai viena mēneša laikā no apdroši-
nāšanas sabiedrības darbības atklāšanas,
iesniedzot apdrošināšanas sabiedrībai pie-
teikumus.

Turpmāk nodibinātām lauku saimnie-
cībām, kuras nodarbina ne vairāk par 2
algotiem darbiniekiem, jāpievienojas līdz
ar darbības atklāšanu attiecīgā darba
vietā, iesniedzot apdrošināšanassabiedrībai
pieteikumus. Ja labprātīga pievienošanās
nav notikusi viena mēneša laikā, tad ap-
drošināšanai padotās darba vietas pievie-
nojamas apdrošināšanas sabiedrībai ar
sabiedrības pilnvarnieku, darba inspektoru,
pagastu vai miestu valžu, vai arodu biedrību
rīkojumiem darba vietas īpašniekam. Šādu
pievienošanu var izdarīt ari apdrošināša
šanas sabiedrības valde. Laiks, kad darba
vietas apdrošināšana iesākas, skaitās ar
ar pieteikuma saņemšanas dienu apdro-
šināšanas sabiedrībā.

Ja kāda darba vieta, pieteicot sevi ap-
drošināšanai ir uzdevusi, ka viņa vispārīgi
no 'gadījuma uz gadījumu nodarbina ari
pagaidu darbiniekus, tad šāda darba vieta
ir savu pieteikšanas pienākumu izpildījusi
un pret viņu nav pielietojami šī panta
beigās minētie sodi.

§ 13.

Ja uzņēmums pāriet cita rokās, tad
bijušam, kā ari jaunam īpašniekam tas
rakstiski jāpaziņo sabiedrības valdei, vē-
lākais divas nedēļas pēc notikušās īpaš-
nieka maiņas. Uzņēmums skaitās par
pārgājušu cita īpašumā no tās dienas, kurā
īpašnieka tiesības, saskaņā ar līgumu, pāriet
uz jauno īpašnieku, bet gadījumā, ja tāda
aizrādījuma nebūtu — no šī pantā pare-
dzētās paziņošanas dienas, pie kam gadī-
jumā, ja paziņojums iesniegts no bijušā un
jaunā īpašnieka dažādos termiņos, -tad
pāreja jaunā īpašumā skaitās no tās dienas,
kad iesniegts pirmais paziņojums.

Sabiedrības līdzekļi.

§ 14.

Sabiedrības līdzekļi sastādās no:
1) Biedru-darba devēju apdrošināšanas

iemaksām ;
2) sabiedrības mantas ienākumiem;
3) ziedojumiem;
4) sabiedrības valdes uzliktām soda

naudām ;
5) neparedzētiem ienākumiem;
6) no valdības piemaksām ;

§ 15.
Sabiedrības naudas līdzekļi izlietojami:
1) pensiju izmaksai;
2) pabalstu un citu vienreizēju atlīdzību

izmaksai, kā ari ārsta palīdzības
sniegšanai;

3) sabiedrības pārvaldes izdevumu seg-
šanai ;

4) rezerves kapitālam;
5) nelaimes gadījumu novēršanai un

nelaimes gadījumu seku mazināšanai.
§ 16.

Pensiju fondam jālīdzinās pēc 5 gadiem
no šī likuma izvešanas dzīvē — trīskārtējai
visiem pensionāriem izmaksājamo gada
pensiju kopsumai.17.

Sabiedrības rezerves kapitāls sastādās:
1) no saņemtu gadskārtēju apdrošināšanas
iemaksu obligatoriskiem novilkumiem no
pilnas sapulces noteiktos apmēros; 2) no
naudas sodiem; 3) no atlikušām sumām
pēc sabiedrības izdevumu un citu pienā-
kumu segšanas;. 4) no ziedojumiem bez
sevišķa noteikuma.

§ 18.
Ja sabiedrības līdzekļu nepietiktu tekošo

izdevumu segšanai, tad iztrūkstošā suma
jāņem no rezerves kapitāla. Ja ari rezer-
ves kapitāls izrādītos par nepietiekošu,tad,
pamatojoties uz solidāro atbildību un ar
pilnas sapulces apstiprināšanu, iztrūkstošo
sumu izdala uz biedriem kā papildu maksā-
jumu par minēto darbības gadu propor-
cionāli gadskārtējām apdrošināšanas ie-
maksām.

Papildu maksājumi jāiekasē triju mēnešu
laikā, skaitot no kārtējās delegātu sapulces,
kura caurskatija pārkatu par to gadu, kurā
šaī pantā atzīmētie ārkārtējie zaudējumi
bijuši. Ar tautas labklājības ministrijas
atļauju termiņu šīm iemaksām var pa-
garināt.

Uz solidārās atbildības pamata no-
teiktās papildu iemaksas piedzen tāpat kā
visus citus apdrošināšanas maksājumus,
ievērojot noteikumus par neapstrīdamu
prasību piedzīšanu uz apdrošināšanas li-
kuma § 95. pamata.

Uzņēmuma pāriešana cita īpašuma.

§ 12-
Gadījumā, ja sabiedrībai pieskaitīts uz-

ņēmums pāriet citas personas īpašumā, jau-
nais uzņēmuma īpašnieks skaitās par sa-
biedrības dalībnieku no tās dienas, kurā
īpašuma tiesības uz viņu pārgājušas. —-
Jaunais, kā ari bijušais īpašnieks solidāri
atbild pret sabiedrību par visiem pienā-
kumiem, kuri attiecas uz strādnieku ap-
drošināšanu pret nelaimes gadījumiem un
kuri cēlušies pirms uzņēmuma pāriešanas
jaunā īpašnieka rokās.

Ja nelaimes gadījums noticis ar algotu
darbinieku tādā darba vietā, kura pretēji
šī likuma noteikumiem nav pievienota ap-
drošināšanas sabiedrībai, tad apdrošinā-
šanas sabiedrība izsniedz cietušām visu
šinī likumā paredzēto atlīdzību, piedzenot
no vainīgā darba devēja pienācīgo prē-
miju divkāršā apmērā par visu darbinieka
nodarbināšanas laiku, līdz ar attiecīgu
sodu par darba vietas nepieteikšanu. Ra-
dusies starpība starp izmaksāto atlīdzību
līdz ar ārstēšanas izdevumiem un pie-
dzīto prēmiju līdz ar soda maksām sedzama
no valsts līdzekļiem budžeta kārtībā.

Brīvprātīgā apdrošināšanā līdzdalība sā-
kas ar attiecīgās prēmijas samaksas dienu.

§8.
Biedra līdzdalība apdrošināšanas sa-

biedrībā izbeidzas:
1) brīvprātīgi apdrošinātiem — ar ap-

drošināšanas termiņa notecēšanas
dienu, ja no pilnās sapulces nav no-
likta citāda kārtība.

2) Visiem citiem — no tā brīža, kad viņi
beidz būt par darba devējiem un ir
savus pienākumus pret apdrošinā-
šanas sabiedrību nokārtojuši. Vi-
ņiem ir jāiesniedz apliecība no sa-
biedrības pilnvarnieka, vai citādā
no pilnas sapulces noteiktā kārtā jā-
pierāda, ka viņi vairs nenodarbina
algotus darbiniekus.

§9-
Sabiedrība ved sarakstu visām viņā ap-

drošinātām darba vietām.
§ 10.

Sabiedrības valde izdod saviem biedriem
sevišķu dokumentu, kas apliecina līdz-
dalību apdrošināšanas sabiedrībā.

§ 11-
Sabiedrībai ir savs zīmogs ar sabiedrības

nosaukumu.

§ 19.
Apdrošināšanas sabiedrības pensijufonds

un rezerves kapitāls jānogulda Latvijas
bankā vai valsts un valdības garantētos
procentu papiros, kuri tāpat uzglabājami
Latvijas bankā, bet citus brīvos līdzekļus
ar tautas labklājības ministrijas piekrišanu
var noguldīt ari citās naudas iestādēs.

§ 20.
Apdrošināšanas sabiedrības pirktie vērts-

papīri bilancē atzīmējami pēc pārskata gada
pēdējā biržas kursa. Šaī gadījumā radu-
sies peļņa vai zaudējumi atzīmējami īpašā
rēķinā. .

§ 21.
Ar tautas labklājības ministrijas atļauju

uz tās apstiprinātiem noteikumiem ap
drošināšanas sabiedrībai tiesība izlietot

sava, ari pensiju fonda kapitāla daļu ne
kustamu īpašumu iegūšanai un apbūvē
šanai, kā ari ārstniecības iestāžu un nelai
mes gadījumos cietušo patversmju ieri
košanai.

Apdrošināšanas sabiedrības nekustama
mantas vērtība nedrīkst pārsniegt sabi^
drības kapitālu piekto daļu. Visas apdro
šināšanas sabiedrības ēkas apdrošināma"
pret uguni. Apdrošināšanas suma nd
drīkst būt zemāka par šo ēku bilano
norādīto vērtību, atskaitot no tās zemeļ
un pamata vērtību.

Apdrošināšanas maksājumu aprēķins un t
samaksa.

§ 22.
Apdrošināšanassabiedrības pilna sapulci

vai tās uzdevumā valde izstrādā apdrošina
šanas iemaksu aprēķināšanas noteikumi*
un tarifus.

§ 23.
Apdrošināšanas iemaksa izdarāma sč

mērā ar darba algu, kura notecējušā gadi
izmaksāta algotiem darbiniekiem.

Apdrošināšanas iemaksu sadalīšanas no-
lūkā darba devēja pienākums sešu nedēļu
laikā no apdrošināšanas sabiedrības dar-
bības gada sākuma iesniegt sabiedrībai;
valdei aprēķinu par notecējušā gadā iz4
maksāto darba algu. Ja kāda apdrošināta
persona nesaņem algu, tad apdrošināšana^
iemaksu aprēķina pēc vienkārša strādnieka
vidējās dienas algas, kuru nosaka tautaf
labklājības ministrija.

Apdrošināšanas sabiedrības delegātu sa-
pulce vai viņas uzdevumā valde var
izstrādāt ari citu aplikšanas un iemakstf
ievākšanas veidu.

§ 24.
Katram darba devējam ir tiesība ie-

sniegt Tautas labklājības ministrijai sūj
dzību par apdrošināšanas iemaksu aprj|
ķināšanas noteikumu nepareizu pielieto;,
sanu. Sūdzība iesniedzama viena mēneša
laikā no sabiedrības valdes lēmuma paziņo-
šanas dienas. Sūdzības iesniegšana neaptur
nosacīto iemaksu piedzīšanu.

§ 25.
No sabiedrības valdes pilnvarotām per*

sonām tiesības pārbaudīt katrā laikā apt
drošināšanas maksājumu aprēķināšanai
vajadzīgos datus pēc oriģināldokumentiem
un grāmatām, ja tādas uzrāda.

§ 26.
Apdrošināšanas iemaksas izdarāmas ap-

drošināšanas sabiedrības valdes nosacītoļ
termiņos.

§27.
Par laikā neizdarītām iemaksām darba

devējiem jāmaksā apdrošināšanas sabiefe
drībai soda nauda 10/0 apmērā mēnesi w
laikā nenomaksātās sumas; nepilns me?
nesis skaitās par pilnu.

Piezīme. Skatoties pēc apstākļiem
valdei ir tiesība soda naudu samazināt
vai atlaist.

§ 28.

Aprēķinu par notecējušo gadu un apr$
ķina kārtību izstrādā valde un apstiprina'
delegātu sapulce.

§ 29.
Ja izrādās, ka apdrošināšanas maksS

aprēķināta "pēc nepareiziem datiem, tad
valde var nolemt, ka biedram jāpiemaksi
visa iztrūkstošā suma, vai pretējā gadījumi
viņam jāatmaksā pārmaksātā nauda. Šādas
atmaksas vai piemaksas nevar izdarīt par
notecējušiem un noslēgtiem darbības g8>
diem, bet tikai attiecībā uz tekošo darbības
gadu.

Nelaimes gadījumu paziņojums un atii"
dzības izmaksa.

§30.

Cietušā pienākums nekavējoties paziņot
darba devējam vai viņa vietniekam par
notikušo nelaimes gadījumu, ja vien viņa
veselības stāvoklis to atļauj. Darba devēja
vai viņa vietnieka pienākums nekavējoties
darīt visu nepieciešamo, lai cietušais sa-
ņemtu pirmo medicīnisko palīdzību.

§ 31.
Uzņēmuma vadītājam (īpašniekam v&

pilnvarniekam) nekavējoties, bet ne vēlai
kā 2 dienu laikā, jāpaziņo par katru noi
kušo nelaimes gadījumu sabiedrības pilrj
varotam, kurš savukārt par nelaimes gadi
jumu nekavējoties ziņo sabiedrības valde

§32.

Pabalstus un izdevumus par zālēm un
ārstēšanu cietušiem varizmaksātdarbadevējs uz apdrošināšanas sabiedrības rē<j
ķina. Medicinas palīdzības sniegšanas
noteikumus un pabalstu izmaksas kārtīb^
nosaka sabiedrības valde.



§ 33.
Par nelaimes gadījumu nepieteikšanu

pilnvarotam noteiktā laikā, darba devēju
vai viņa vietnieku var sodīt.

§ 34.
Uzņēmuma vadītājam (īpašniekam vai

pārvaldniekam) uzlikts par pienākumu
pabalstīt sabiedrības pilnvaroto, kas ko-
mandēts nelaimes gadījumu izmeklēšanai.

§ 35.
Uz apdrošināšanas sabiedrības, darba

devēja, cietušā, vai viņa ģimenes locekļa
pieprasījumu vietējai policijai jāsastāda
protokols par to, kādos apstākļos nelaime
notikusi. Pie protokola sastādīšanas poli-
cijai jāpieaicina darba devējs vai viņa
vietnieks, faktiskais darbu vadītājs, cietu-
šais vai viņa ģimenes locekļi un notikuma
liecinieki.

§ 36.
Sabiedrības valde tūlīt, bet ne vēlāki,

ka 2 nedēļu laikā pēc visu vajadzīgo ziņu
un dokumentu saņemšanas, izlemj atlī-
dzības pieprasījumus, ja darba spēju zau-
dējums nepārsniedz 10%. Valdes lēmumu
par atlīdzības piešķiršanu vai noraidīšanu
līdz ar motivējumu paziņo lūdzējam rak-
stiski 2 nedēļu laikā. Paziņojumā jāaizrāda
.uz pārsūdzības termiņu un kārtību.

Piezīme. Apdrošināšanas atlīdzības
piešķiršanu valde var uzticēt vienam
vai vairākiem valdes locekļiem vai
citām personām.

§37.

Apdrošināšanas sabiedrība nodibina pen-
siju komisijas, kuru skaits nosakāms pēc
vajadzības. Pensiju komisijas nosaka
darba spējas zaudējumu apmēru, kā ari
strīdus gadījumos ārsta palīdzības snieg-
šanas nepieciešamību un tās veidus. Uz-
aicinot cietušo pie pensiju komisijas,
apdrošināšanas sabiedrības pienākums segt
apdrošinātā ceļa izdevumus un bez saņe-
mamā pabalsta izsniegt tam uzturas naudu
pēc Tautas labklājības ministrijas nosa-
cītām normām.

§38.
Pensiju komisijas sastāvu noteic likums.

§ 39.
Pensiju komisijas atzinums ierakstāms

protokolā, kuru paraksta klātesošie. Aplie-
cināti protokola izraksti triju dienu laikā
piesūtāmi apdrošināšanas sabiedrībai.

§40.
Divu nedēļu laikā pēc pensiju komisijas

lēmuma saņemšanas apdrošināšanas sabie-
drības valde paziņo komisijas lēmumu
cietušām.

Divu mēnešu laikā pēc lēmuma saņem-
šanas pensijas saņēmējs var pieprasīt
apdrošināšanas sabiedrībai uzdot pensiju
komisijai lietu vēlreiz caurskatīt. Pensiju
komisijas otrreizējs lēmums ir galīgs un
to apdrošināšanas sabiedrības valde neka-
vējoties paziņo pensijas pieprasītājam.

Pensijas pieprasītājam, kurš nav apmie-
rināts ar apdrošināšanas sabiedrības pensiju
komisijas galīgo lēmumu, tiesība sešu
mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas
pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību no sa-
biedrības tiesas ceļā. Tāda pat tiesība
apdrošināšanas sabiedrības valdei, ja tā
nav apmierināta ar pensiju komisijas
lēmumu; apdrošināšanas sabiedrība šini
.gadījumā,- ceļot sūdzību pret pensijas
pieprasītāju tiesā, pati sedz tiesāšanās iz-
devumus kā lietas vinnēšanas, tā zaudē-
šanas gadījumos.

Šādos strīdus gadījumos pensijas pie-
prasītājam ir tiesība saņemt pensiju līdz
tiesas lēmumam tādā apmērā, kādu ne-
sacījusi pensiju komisija. Gadījumā, ja
uz tiesas lēmuma pamata pensiju nosacītu
mazākā apmērā, kā to nosacījusi pensiju
komisija, samazinātā pensija aprēķināma
no tiesas sprieduma dienas.

§ 41.
Uz apdrošināšanas sabiedrības valdes

pieprasījumu darba devējam, kurš no-
darbina nelaimes gadījumā cietušo, jāie-
sniedz zinas par izmaksāto darba algu,
darba raksturu un ilgumu. Ziņas iesnie-
dzamas apdrošināšanas sabiedrības valdes
nosacītā veidā un laikā.

§ 42.
Ja sakarā ar cietušā veselības stāvokli

nevar piešķirt pastāvīgu pensiju, tad uz
īsāku laiku, bet ne garāku par 3 gadiem,
piešķirama pagaidu pensija, kuras ap-
mērus pēc minētā laika notecēšanas var
grozīt. Tādā gadījumā protokolā jāuz-
rāda, ka piešķirta pagaidu pensija.

§ 43.
Ja pensiju pieprasa ap drošināšanas li-

kuma 25. pantā minētie mirušā ģimenes
locekļi, tad sabiedrības valdei šis pieprasī-
jums jāizlemj viena mēneša laikā.

§ 44.
Apdrošināšanas sabiedrība var atraut

cietušām daļu no apdrošināšanas atlīdzības,
ja viņš nepielaiž medicīnisku izmeklēšanu. '

§ 45.
Pensiju komisijas locekļu atalgojumu

nosaka Tautas labklājības ministrija.
Noteikumi nelaimes gadījumu novēršanai

resp. aizsardzībai pret tiem.
§ 46.

Delegātu-sapulce var izdot sabiedrības
biedrības biedriem obligatoriskus notei-
kumus, kā novērst pie darba nelaimes
gadījumus. Noteikumiem jāsaskan ar pa-stāvošiem likumiem un to paskaidro-
jumiem.

Par statūtu noteikumu, instrukciju unlikumu neievērošanu sapulce var nospriest
sevišķu sodu sabiedrības labā. Soda nau-das, _ pilnas sapulces noteiktā apmērā,katrā atsevišķā neievērošanas gadījumā
uzliek valde. Par obligatorisko notei-
kumu neievērošanu pārliecinās valdes piln-
varotie. Uzņēmuma īpašniekam uzlikts
par pienākumu šiem. pilnvarotiem atļaut
ieskatīties uzņēmuma darbībā.

Piezīme: Soda nauda piedzenama uz
noteikumu par neapstrīdamu prasību
piedzīšanu uz apdrošināšanas likuma

§ 95. pamata.
§ 47.

46. p. minētos obligatoriskos noteikumus
par nelaimes gadījumu novēršanu, var
izdot kā vispārējus, tā ari atsevišķiem
rajoniem un atsevišķām darba nozarēm.

§ 48.
Delegātu sapulce var noteikt prēmijas

par glābšanu nelaimes gadījumos, kā ari
par jaunizgudrojumiem un papildināju-
miem nelaimes gadījumu novēršanai.

Sabiedrības pārvalde.
§ 49.

Sabiedrības darbību pārzin:
1) Delegātu sapulce;
2) valde; .
3) revīzijas komisija.

§ 50.
Delegātus un viņu vietniekus ievēl

pagastos darba devēji savā pagastā no
sava vidus pa vienam no katra pagasta.
Delegātu vēlēšanās var piedalīties tikai
sabiedrības biedri, uzrādot vēlēšanu telpās
apdrošināšanas sabiedrības biedra zīmi.

Vēlētājiem, kup ierodas juridisko per-
sonu, biedrību, sabiedrību un iestāžu uz-
devumā, jāuzrāda pilnvaras, kuras var
būt ari notarieli neapst'prinātas.

Delegātu vēlēšanu sapulces sasaucamas
ik pēc 3 gadiem ceturtā gada pirmā ce-
turksnī. Sapulce ir pilntiesīga pie katra
dalībnieku skaita. Vēlēšanas notiek aiz-
klāti un par ievēlētu skaitās tas, kas
dabūjis vairāk balsu.

Sapulces izsludina un tuvākus notei-
kumus izdod apdrošināšanas sabiedrības
valde. Vēlēšanu sapulces izsludināmas
,,Valdības Vēstnesī" ne vēlāk kā 3 nedēļas
iepriekš, nosakot vēlēšanu vietu, laiku un
dienas kārtību.

Pēc valdes ieskatiem vēlēšanas var
izsludināt ari citos laikrakstos. Ja dele-
gāts ir aizkavēts sava pienākuma izpildī-
šanā, tad viņa vietā stājas viņa vietnieks.

§ 51.
Delegātu sapulce var izšķirt visus uz

sabiedrību attiecošos jautājumus, bet se-
višķi viņas uzdevumus:

a) ievēlēt valdes un revizijas komisijas
locekļus un viņu kandidātus un no-
teikt tienr algu;

b) pārbaudīt un apstiprināt valdes sa-
stādītu gada pārskatu par notecējušo
gadu, kā arī budžetu par tekošo
gadu;

c) noteikt drošības šķiru tarifu, kā
ari termiņu un kārtību vienreizējām
iemaksām ;

d) lemt par papildu iemaksām, piepra-
sāmām uz solidārās atbildības pa-
mata ļ

e) atlaist no amata no delegātu sapulces
ievēlētās personas pirms noteikta
laika izbeigšanās;

f) izšķirt jautājumus par statūtu pār-
grozīšanu un papildināšanu;

g) pārbaudīt revizijas komisijas iesnieg-
tās sūdzibas par valdi;

h) izdot noteikumus prēmijas izmaksai
par glābšanu nelaimes gadījumos un
jaunizgudrojumiem un papildināju-
miem nelaimes gadījumu novēršanai

i) izšķirt jautājumus par organizācijas
mērķiem izdoto sumu deldēšanu;

k) apstiprināt obligatoriskos noteiku-
mus par nelaimes gadījumu novēr-
šanu, kā arī noteikumus par to iz-
vešanu dzīvē;

1) noteikt naudas soda lielumu, kuru
valde saskaņā ar statūtiem var uzlikt
saviem biedriem;

m) lemt par nekustamu īpašumu iegū-
šanu, ieķīlāšanu, pirkšanu un at-
savināšanu;

n) lemt par ārstniecības iestāžu un
patversmju celšanu nelaimes gadī-
jumos cietušiem strādniekiem un
par pagaidu aizņēmumiem no re-
zerves kapitāla un pensijas fonda
šo ārstniecības iestāžu un patversmju
celšanas un ierīkošanas izdevumiem;

o) izšķirt jautājumu par līgumu no-
slēgšanu riska tālākai apdrošināšanai

p) apspriest sabiedrības kalpotāju pen-
sijas kases statūtu projektu un to
iesniegt apstiprināšanai pēc piede-
rības;

r) ievēlēt tarifa komisijas locekļus un
noteikt viņiem pilnvaras;

s) ierīkot subdirekcijas;
t) lemt par aizņēmumiem un to at-

maksu;
u) apstiprināt instrukcijas revizijas ko-

misijai, valdei, subdirekcijai, aģen-
tūrām, instruktoriem un pilnvar-
niekiem.

§ 52.
Katram delegātam tiesības piedalīties

delegātu sapulcē ar vienu balsi.

§ 53.
Delegātu sapulces ir kārtējas un ārkār-

tējas.
Kārtējās delegātu sapulces notiek Rīgā

ikgadus. Viņa skata cauri un apstiprina-
gada pārskatu par notecējušo gadu un
budžetu tekošam gadam, ievēl valdes
locekļus un viņu kandidātus, tāpat revi-
zijas komisijas locekļus un viņu kandi-
dātus. Šaīs sapulcēs arī pārbauda un
apspriež visus jautājumus, kurus valde
iesniedz delegātu sapulcei.

Ārkārtējas delegātu sapulces sasauc
valde pēc saviem ieskatiem vai arī uz
revizijas komisijas, vai mazākais uz 50 de-
legātu pieprasījumu. Tādas sapulces val-
dei jāsasauc viena mēneša laikā pēc pie-
prasījuma saņemšanas. Ārkārtēju pilnu
sapulci arī var sasaukt Tautas labklājības
ministris no viņa noteiktā termiņā.

§ 54.
Ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms delegātu

sapulces valde to izsludina delegātu zinā-
šanai, paziņojot sapulces laiku, vietu un
dienas kārtību.

Piezīme: Vajadzīgie sludinājumi jā-
ievieto ,,Valdības Vēstnesī", kā ari
laikrakstos pēc valdes ieskatiem.

§ 55.
Delegātu sapulce var lemt tikai par

tiem jautājumiem, kas iepriekš paredzēti
dienas kārtībā.

§ 56.
Delegāti, kup vēlas iesniegt kādu priekš-

likumu delegātu sapulces apspriešanai, to
rakstiski, līdz ar paskaidrojumiem paziņo
valdei ne vēlāk kā 10 dienas pirms sapulces.
Laikā iesūtīts, un no ne mazāk kā 10 dele-
gātiem parakstīts priekšlikums jāiesniedz
delegātu sapulcei līdz ar valdes atsauksmi.
Ja priekšlikums parakstīts no mazāk kā
10 delegātiem, tad viņa iesniegšana dele-
gātu sapulcei atkarājas no valdes ieskatiem.

§ 57.
Delegātu sapulce, kurā piedalās ne

mazāk par */3 no delegātu kopskaita, var
lemt par visiem jautājumiem, izņemot:

a) statūtu papildināšanu un grozīšanu;
b) jautājumus par aizņēmumiem no

pensijas fonda un rezerves kapitāla
§ 51. burt. n norādītiem mērķiem,
kā arī par tā paša panta t punktā
minētiem aizņēmumiem;

c) par nekustamu īpašumu iegūšanu,
ieķīlāšanu, pirkšanu un atsavināšanu.

Šos jautājumus var izlemt sapulcē,
kurā jāpiedalās vismaz ' 2 no delegātu
kopskaita, ar % klātesošo delegātu balsu
vairākumu.

§ 58.
Ja delegātu sapulce vajadzīgā delegātu

skaita neierašanās dēļ nenotiek, tad ne
vēlāk, kā par divām nedēļām, sasauc
otrreizēju delegātu sapulci, kura ir piln-
tiesīga pie ikkatra klātesošo delegātu
skaita. Otrā delegātu sapulcē var ap-
spriest un izšķirt tikai tos jautājumus,
kas bijuši uzņemti pirmās nenotikušās
delegātu sapulces dienas kārtībā.

§ 59.

Delegātu sapulci atklāj valdes priekš
sēdētājs vai viņa vietnieks un vada
kamēr sapulce izvēl prezidiju no sava vidus
Delegātu sapulce var ilgt vairāk dienas
pašai nosakot sēžu laiku.

§60.
Pirms delegātu sapulces atklāšanas valde

vai no viņas pilnvarotas personas pārbauda
klātesošo tiesības piedalīties sapulcē.

§ 61.
Delegātu sapulcē izšķir jautājumus ar

vienkāršu balsu vairākumu, izņemot § 57.
atsevišķi atzīmētos jautājumus.

Ja jautājumos, kup izšķirami ar vien-
kāršu balsu vairākumu, balsis dalās
līdzīgās daļās, tad sapulces vadītāja balss
izšķir.

Vēlēšanas notiek ar vienkāršu balsu
vairākumu. Par izvēlētu skaitās tas, ku-
ram visvairāk balsu. Ja balsu skaits
vienāds, izšķir ar lozi.

§ 62.
Aizklātā balsošana delegātu sapulcē obli-

gatoriska pie valdes vēlēšanām, tāpat pie
jautājumu izšķiršanas par valdes un revi-
zijas komisijas locekļu atbildību un viņu
atstādināšanu no amata, kā arī uz ne
mazāk kā vienas ceturtdaļas klātesošo,
balsstiesīgo delegātu pieprasījumu.

Visos citos gadījumos balsošanas veidu
nosaka delegātu sapulce.

§ 63.
Par delegātu sapulces lēmumiem jāved

protokols. Protokols jāparaksta sapulces
prezidijam, visiem klātesošiem valdes lo-
cekļiem un vismaz trim no delegātu
sapulces izvēlētiem delegātiem. Protokolā
jāatzīmē balsu skaits, ar kuru lēmums
pieņemts, kā arī uz pieprasījumu atsevišķi
izteiktās domas.

§ 64.
Delegātu sapulces lēmumi par nekustamu

īpašumu iegūšanu, statūtu grozīšanu un
visiem jautājumiem, kur, saskaņā ar liku-
mu un šiem statūtiem, vajadzīga Tautas
labklājības ministrijas apstiprināšana, ne-
var nākt spēkā, iekams Tautas labklājības
ministrija viņus nav apstiprinājusi.

§ 65" .
Sabiedrības darbību vada valde, kura

ari ir sabiedrības likumīgais pārstāvis
visās lietās un darbībā, ievērojot attiecīgos
gadījumos civilprocesa likuma 34. p. no-
sacījumus.

Valdes uzdevumi starp citu ir:
a) vest sarakstu par sabiedrības bie-

driem;
b) pieņemt sabiedrības darbiniekus, viņu

vietniekus, instruktorus un pilnvar-
niekus; izdot vajadzīgās instrukcijas
un pilnvaras, uzlikt atsevišķiem val-
des locekļiem sevišķus darbus un
pienākumus; noteikt viņiem algu
delegātu sapulces apstiprinātā bu-
džeta robežās;

c) noguldīt un uzglabāt sabiedrībai pie-
derošo naudu un mantu;

d) pilnvarot aizstāvjus tiesas lietu ve-
šanai;

e) izdot noteikumus darbvedības, grā-
matu un norēķinu vešanai, pārzināt
darbvedību un grāmatvedību un uz-
raudzīt, ka darbiniekiem uzticētās
grāmatas, nauda un dokumenti ir
vienmēr kārtībā:

f) noteikt apdrošināšanas iemaksas, sa-
skaņā ar apstiprināto drošības šķiru
tarifu;

g) uzraudzīt, ka biedri laikā iesniedz
vajadzīgās zinas un tās pārbaudīt;

h) sekot, ka laikā iemaksā apdrošinā-
šanas naudas un citus maksājumus;

i) izmaksāt un izdot noteikumus par
pabalstu izmaksu nelaimes gadījumos
cietušiem un mirušo piederīgiem;

k) uzlikt vai atlaist statūtos paredzētās
soda naudas:

1) noslēgt ar delegātu sapulces piekriša-
nu līgumus par sava riska tālāk ap-
drošināšanu;

m) pieņemt valdei, subdirekcijai un
aģentūrām vajadzīgos ierēdņus un
pilnvarniekus un pārzināt subdirek-
cijas, priekšstāvniecības un aģen-
tūras darbību, revidēt viņu kases, kā
arī viņu darbību nu norēķinus;

n) sastādīt gada pārskatu un budžetu;
o) sasaukt pilnu sapulci un vest sa-

rakstu par klātesošiem biedriem;
p) sagatavot visus jautājumus delegātu

sapulcei;
r) izvest dzīvē pilnās sapulces lēmumus;
s) kontrolēt uz vietas, caur sevišķi tam

nolūkam pilnvarotām personām,vai
uzņēmumi pieskaitīti pareizai šķirai:
kā ari kontrolēt uz vietas algu sumas
apdrošināšanas maksājumu aprēķi-
nāšanai uz oriģirialgrāmatu un rē-
ķinu pamata;

t) izstrādāt un izdot noteikumus par
strādnieku aizsargāšanu no nelaimes
gadījumiem un to izvešanu dzīvē;



u) uzraudzīt caur sevišķi tam nolūkam
pilnvarotām personām, vai tiek iz-
vesti obligatoriskie noteikumi par
nelaimes gadījumu novēršanu;

v) sastādīt specialkomisijas;
w) izpildīt pienākumus, kup sevišķi no-

rādīti statūtos vai no tiem atrisi-

nāmi;
z) organizēt, noteikt un uzraudzīt

ārstēšanu.
§ 66.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Valde sastāv no 9 locekļiem. Delegātu
sapulce var valdes locekļu skaitu grozīt.
Valdes locekļus ievēl uz 3 gadiem, pie kam
katru gadu pārvēlama viena trešā daļa
valdes locekļu. Pirmos divos gados iz-
šķirl°z'> kuri locekļi pārvēlami. Valdes
locekļi, kuru laiks notecējis, var tikt ie-
vēlēti no jauna. Ja valdes loceklis izstājies
pirms sava amata laika notecēšanas,
pirmā kārtējā vai ārkārtēja pilna sapulce
ievēl uz vēl atlikušo amata laiku viņam
vietnieku.

§ 67.
Par valdes un revizijas komisijas lo-

cekļiem var ievēlēt abu dzimumu personas
ne jaunākas par 25 gadi.

Nevar ievēlēt personas 1) kurām uz
spēkā nākušā tiesas sprieduma pamata at-
ņemtas vai ierobežotas tiesības un 2) ku-
ras sodītas ar cietumu par mantkārīgos
nolūkos izdarītiem noziegumiem, ja no
sodu izciešanas nav pagājuši trīs gadi.

§ 68.

Valdes locekļi nevar būt par revizijas
komisijas locekļiem.

§ 69.
. Tādā pat kārtībā kā valdes locekļus de-
legātu sapulce ievēl ikgadus 5 kandidātus
uz vienu gadu, kas stājas pirms noteiktā
laika izstājušos vai klātneesošo valdes lo-
cekļu vietās. Ar delegātu sapulces lēmumu
kandidātu skaitu var grozīt.

§•70.
Valdes locekļiem un viņu kandidātiem

jāizpilda savi pienākumi līdz nākošām vē-
lēšanām, ja arī viņu pilnvaras būtu agrāk
notecējušas.

Izstājušos valdes locekļus var ievēlēt no
jauna,

§ 71.
Kandidāti iestājas valdē pēc kārtas,

sākot ar tiem; kas pie ievēlēšanas dabūjuši
lielāku balsu skaitu. Ja kandidāti ievēlēti
ar vienādu balsu skaitu, tad izšķir loze.

Kandidāts, kurš stājies valdes locekļa
vietā, izpilda viņa pienākumus, kamēr iz-
stājušā valdes locekļa vietā nav ievēlēts
jauns. Viņam tiesības saņemt par šo
laiku tādu pašu atalgojumu, kādu saņēma
izstājušais valdes loceklis.

§ 72.
Valde no sava vidus izvēl priekšsēdētāju

un vienu vai divus viņa biedrus, ievēlot
viņus šajos amatos uz laiku, kurā viņi
skaitās par valdes locekļiem.

§ 73.
Valdes sēdes sasauc priekšsēdētājs vai

viņa biedrs pēc vajadzības, bet vismaz
vienreiz mēnesī.

§ 74.
. Valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja piedalās

puse valdes locekļu vai viņu vietu izpil-
došie kandidāti. Tekošo lietu izlemšanu
un vadību valde var uzticēt valdes prezi-
dijam.

§ 75.
Valdes locekļi nepiedalās pie tādu lietu

apspriešanas un izšķiršanas, kurās viņi
personīgi ieinteresēti.

§•76.

Jautājumus izšķir ar vienkāršu balsu
vairākumu; ja balsis sadalās līdzīgās daļās,
tad priekšsēdētāja balss izšķir.

§ 77.
Par katru valdes sēdr jāved protokols,

kuru paraksta klātesošie valdes locekļi.
Ja kāds valdes loceklis bijis citādās

domās, nekā vairākums nolēmis un tas
atzīmēts protokolā, tad viņš par šo lē-
mumu nav atbildīgs.

§ 78.
Valdes locekļi, kā arī visi ievēlētie un

ieceltie darbinieki izpilda savus pie-
nākumus uz vispārējo likumu, šo statūtu
noteikumu un pilnās sapulces instrukciju
pamata.

§ 79.
Pilnvaras, līgumi un dokumenti, ar

kupem sabiedrībai uzliek zināmus pie-
nākumus, kā ari orderi kredītiestādēm
naudas sumu un dokumentu saņemšanai,
tekoša rēķina čeki un pasta pārvedumi
parakstāmi no 2 valdes locekļiem.

Sarakstīšanai tekošiem rakstiem, piln-

varām, kā arī ierakstītu vēstuļu un sū-
tījumu saņemšanai unvisiem dokumentiem,
kas sabiedrībai neuzliek nekādus sevišķus
pienākumus, — pietiek ar viena valdes
locekļa parakstu.

Valdei tiesības pilnvarot sevišķu per-
sonu izpildīt visus vai kādu daļu no šai
pantā minētiem pienākumiem.

§80.'
Delegātu sapulce izvēl iz sava vidus

uz vienu gadu revizijas komisiju no 6
locekļiem un 2 kandidātiem. Revizijas
komisijā nevar ievēlēt valdes locekļus,
kā arī no delegātu sapulces kādā amatā
ievēlētās vai no valdes ieceltās personas,
izņemot pagasta pilnvarotās.

Bez tam A. S. revizijas komisijā vienu
pilntiesīgu locekli sūta Latv. Arodbiedr.
Centralbirojs, kuru ieskaitot, revizijas ko-
misija sastādās no 7 locekļiem. Delegātu
sapulce noteic revizijas komisijas locekļiem
atalgojumu.

§81.
Ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pilnās

sapulces revizijas komisija pārbauda kasi,
kapitālus, uz gada pārskatu attiecošās
grāmatas un darbvedību. Pēc gada pār-
skata pārbaudīšanas, revizijas komisija
iesniedz valdei savu atsauksmi ar saviem
paskaidrojumiem delegātu sapulcei.

§ 82.
Revizijas komisijai ir tiesības, ja viņa

to atrod par vajadzīgu, vai arī delegātu
sapulces uzdevumā revidēt ikkurā brīdi
kasi, kā arī sabiedrības mantas stāvokli,
lai "pārliecinātos, vai izdarītās sabiedrības
operācijas ir lietderīgas un tagadējam
laikam piemērotas. Valdes pienākums
visādi pabalstīt revizijas komisiju. Re-
vizijas komisijas ziņojumi un atsauksmes
valdei jāiesniedz nākošās delegātu sa-
pulces pārbaudīšanai.

Budžetu sastāda valde un vispirms
skata cauri revizijas komisija un pēc tam
valde to kopā ar revizijas komisijas at-
sauksmi iesniedz delegātu sapulcei.

§ 83.
Revizijas komisija izvēl no sava vidus

priekšsēdētāju, kurš sasauc un vada re-
vizijas komisijas sēdes.

Revizijas komisijai jāved savu sēžu
protokolij atzīmējot tanīs savus lēmumus
un komisijas locekļu atsevišķās domas.
Protokoli līdz ar visiem revizijas komi-
sijas ziņojumiem un atsauksmēm valdei
jāiesniedz ar vajadzīgiem paskaidroju-
miem nākošās delegātu sapulces apsprie-
šanai.

Sabiedrības norēķināšanās.
§84.

Sabiedrības darbības gads skaitās no
1. janvāra līdz 31. decembrim.

Piezīme. Ja sabiedrība uzsāk savu
darbību gada otrā pusē, tad pirmais
darbības gads skaitās līdz nākošā
gada 31. decembrim.

§85.

Par ikkatru notecējušo darbības gadu
valde sastāda gada pārskatu par sa-
biedrības darbību. Gada pārskatam starp
citu jāsatur:

a) bilance uz norēķināšanās gada
31. decembri līdz ar vajadzīgo pār-
skatu un

b) peļņas un zaudējumu konts.

Piezīme. Pensijas fonda procentu pa-
pīri jāuzdod bilancē atsevišķi no
citiem procentu papiriem.

Trīs nedēļas pirms delegātu sapulces
gada pārskati piesūtāmi delegātiem kopā
ar nākošā gada budžeta projektu.

§86..
No delegātu sapulces apstiprināto gada

pārskatu, bilanci un peļņas un zaudējumu
kontu valde publicē. Viss gada pārskats līdz
ar delegātu sapulces protokola norakstu
valdei jāpiesūta 2 eksemplāros Tautas
labklājības ministrijai.

§87.
Bez gada pārskata valde ikgadus ie-

sniedz Tautas labklājības ministrijai sta-
tistiskus datus par sabiedrības darbību,
kā arī par nelaimes gadījumiem, kup
notikuši sabiedrības biedru uzņēmumos;

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojumi jūrniekiem

jūrniecības departamenta hidrogrāfiskās
daļas izdoti.

Rīgā, 1927. g. 8. oktobri. N» 16.

Pozīcijas uzrādītas pēc vācu kartēm.
Peilungas par. rad. no 0° līdz 360° un
uguns sektora robežas uzdotas no jūras.
Uguns saredzamība skaidrā- laikā no-
teikta pēc uguns stipruma.

23) Ventspils ostā uz dienvidu mola
galvas, apmēram

570 24,3' N
210 31,3' o

uzstādīts elektrisks miglas signāls
(nautoions), kurš miglas laikā dos
sekošus signālus:

skaņa -*? 1 sek.
klusums — \ „
skaņa — 3 „
klusums — 1 „
skaņa — 3 „
klusums — 51 ,

Atkārtojas 60 sek.

Rīgā, 1927. g. 8. oktobrī

Noticēs to Mariners

published by the Hvdrographic Sectoj
of the Marinē Department.

Riga, 8th October 1927. Na lĶ

Positions from German charts. Bearin*
are true and in degrees from 0° to 3600
and those relating to lights are fronļ
seavvard. Visibilitv of lights in clear weathet
as limited by the intensitv of light.

23) W i n d a u harbour. On the enl
of the South mole approx. position

Lat. 570 24,3' N
Long. 210 31,3' e

there is erected a electricai fog signal
(Nautopbon), gives during thick and
foggy wea her the following signāls:

Sound — 1 sec.
Silent — 1 ,
Sound — 3 „
Silent — 1 „
Sound — 3 „
Silent — 51 „_
Period — 60 sec.

Hidrogrāfiskas daļas priekšnieks K. Purns.
Darbvedis K. Veidenbergs.

Saraksta otrais papildinājums
vasarnīcām un bieži apdzīvotām
vietām, kuras neietilpst pilsētu un

miestu administratīvās robežās
(„Valdības Vēstneša" 1925 g. 284. numurā

un 1926. g. 230. numurā).

Rīgas apriņķī:
1. Madliena, Madlienas pagastā,

pieskaitāmas ari tās Madlienas bieži
apdzīvotas vietas daļas, kuras atrodas
Plāteres un Ķeipenes pagasta robežās.

Jēkabpils apriņķī:
2. Nereta, Neretas pagastā,

Jaunlatgales apriņķī:
3. Kuprava, Liepnas pagastā,
4. N o s o v a , Purvmalas pagastā.

Rīgā, 1927. g. 5. oktobrī. N° 106809.
Iekšlietu ministris M. S k u j e n i ek s.
Pašvaldības departamenta direktors

J. Zankevics.
Lauku pašvaldības nodaļas vadītājs

P. Klinklavs.

Ziņojums
par izsniegto zaudējumu atlīdzību
par sērsu dēļ nogalinātiem un
sērgās kritušiem lopiem 1927. g.

septembra mēnesī.
(Lik. kr. 1920. g. 175. un 1922. g. 22.)

1. Cēsu apriņķī, Dzērbenes Ls
pagasta Garavos Jānim Grīn-
bergam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 69,50

2. Cēsu apr., Vecpiebalgas pag.
Upkalos Kārlim Kļaviņām —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 84,50

3. Rēzeknes apr., Andrupines
pag. Kolitu ciemā Emilijai
Munda — par trakuma sērgā
(Lyssa) kritušo govi . . . 75,—

4. Rēzeknes apr., Dricānu pag.
Zili nu ciemā Pēterim Gri-
zuļam — par trakuma sērgā
(Lyssa) kritušo govi . . . 105,—

5. Rēzeknes apr., Kaunatu pag.
Lielo-Višu ciemā Francim

Vaivadam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 30,—

6. Madonas apr., Viesienas
pag. Strēdelēs Kārlim Snie-
dzītim — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ nokauto govi,
kuras gaļa atzīta nederīga 102,50

7. Jaunlatgales apr., Viļakas
pag. Skandinās ciemā Jānim
Rakuļam — par liesas sērgā
(Anthrax) kritušo govi . . 112,50

8. Jaunlatgales apr., Viļakas
pagasta Skandinās ciemā
Ādamam Aleksanovam —
par liesas sērgā (Anthrax)
kritušo govi 112,50

9. Jaunlatgales apr., Viļakas
pag. Skandinās ciemā Pē-
terim Aleksanovam — par
liesas sērgā (Anthrax) kri-
tušo govi 112,50

^—^—^ ?^^"?""iMi"™"

10. Jaunlatgales apr., Viļakas Ls
pag. Lazdovas ciemā Sta-
ņislavam Rundzanam — par
liesas sērgā kritušo govi . 112,50

11. Jaunlatgales apr., Purv-
males pag. Klimovas ciemā
Aleksandram Brosovam —
par liesas sērgā kritušo govi 112,50

12. Jaunlatgales apr., Purvmales
pag. Žerdinas ciemā Mi-
chailam Družininam — par
liesas sērgā kritušo govi . 112,50

13. Tukuma apr., Lestenes pag.
Lejas-Lentās Kārlim Bēr-
ziņam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi-teli 54,—

14. Jēkabpils apr., Seces pag.
Nagaišos Jānim Smiltiņam
— par liellopu ļaunā kar-
soņa dēļ nogalināto govi . 74,—

15 Tukuma apr., Lestenes pag.
Lestenes muižā Jānim Gros- <
šteinam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
teli 42,—

16. Valkas apr., Trikates pag.
Vec-Subrickos Pēterim Ber-
tulsonam — par trakuma
sērgā (Lyssa) nogalināto
govi 105,—

17. Bauskas apr., Jaunsaules
pag. Līdakās Jānim Bau-
manim — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 72,50

18. Madonas apr., Bērzaunes p.
Klaucenos Vilim Skrupskim
— par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 66,50

19. Madonas apr., Adulienas
pag. Pelnos Otto Vīksnām
— par liellopu ļaunā kar-
soņa dēļ nogalināto un iz-
nīcināto teļu-bullēnu. . . 28,—

20. Rēzeknes apr., Bērzgales
Ciematu sādžā P. Karašev-
skim — par trakuma sērgā
kritušo teļu 22,50

21. Madonas apriņķī, Bērzaunes
pag. Kurzemniekos Pēterim
Dzenim — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
dovi 70,50

22. Jaunlatgales apr, Balvu pag.
Augstbirzes N° 13 saimnie-
cība Jēzupam Niedram —
par trakuma sērgā (Lyssa)
kritušo bullēnu 45,-'

23. Valkas apr., Vijciema pag.
Māliņos Jānim Spundēm —
par liellopu ļaunā karsoņa -
deļ gaļā nokaufb govi . . 70,50

24. Liepājas apr., Bārtas pag.
Kušķos Miķelim Plāciņara —
par liellopu ļaunā karsoņa
deļ gaļā nokauto govi . . 52,50

25. Liepājas apr., Bārtas pag.
Krutes muižā Jēkabam Jo-
zupam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 65,—



26. Liepājas apr., Gaviezes pag. Ls
Kroga Iliķos Andrejam Die-
navam — par liellopu ļaunā
karsoņa deļ gaļā nokauto
ciltsgramatā ierakstīto govi 226 —

27 Madonas apr., Tirzas pag
Biuveros Andrejam Ronim
— par liellopu ļaunā kar-
soņa deļ nogalināto govi 92 10

28 Jaunlatgales apr., Gavru pag.
Zili-Muraškino ciemā Ste-
panam Solovjevam - par
trakuma sērgā kritušo govi 90,—

29. Jaunlatgales apr., Baltinovas
pag Jerikovas sādžā Grigo-
rijatn Mičam — par tra-
kuma sērgā kritušo govi 75,—

30. Tukuma apr, Irlavas pag.
Maz-Zekužos Robertam Za-
riņam — par liellopu ļaunā
karsonī kritušo govi . . . 80,—

31. Jelgavas apr., Vecaucespag.
Dēliņu jaunsaimniecībā An-
sim Rumpim — par tra-
kuma sērgā kritušām 3 go-
vīm un vienu teli.... 397,50

32. Ilūkstes apr, Salienas pag.
Vec-Salienas lauksaimnie-
cības fermas pārzinātājam —
par ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi 68,50

33. Tukuma apr., Matkules pag.
Briežos, Pēterim Feldber-
gam — par liellopu ļaunā
karsoņa deļ gaļā nokauto
govi . . '. 42,66

34. Rīgas apr., Keču pag. Olupos
Jānim Riteram — par tra-
kuma sērgā nogalinātām
2 govīm un vienu bulli un
tās pašas sērgas dēļ kritušo
govi 412,50

35. Daugavpils apr., Piedrujas
pag. Geidanu sādžā Pēter m
Geidanam par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 59,—

36. Ludzas apriņķī, Nirzas pag.
Sauļu folvarkā Marijai Lūs
— par trakuma sērgā kri-
tušo teļu 11,25

37. Valkas apr., Vijciema pag. Ls
Jaun-Zuros Alvinai Zaķis —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļa nokauto govi . . 70,50

38. Cēsu apr., Dzērbenes pag.
Lejas Igauņos Kārlim Leite-
nam — par trakuma sērgā
kritušām divām govīm . . 225,

39. Cēsu apr., Skujenes pag.
Anskinos Andrejam Zariņam
— par _ liellopu ļaunā kar-
soņa deļ gaļa nokauto govi 28,50

40. Daugavpils apr., Piedrujas
pag. Dorgeļevas ciemā Āda-
mam Orubam — par liel-
lopu ļaunā karsonī kritušo
govi 80,-

41. Cēsu apr., Jaunpiebalgas
pag. Liel Vieķos Hermanim
Staderam — par trakuma
sērga kritušo govi teli . . 60 —

42. Jaunjelgavas apr., Mazzal-
ves pag. Bīnceņos Jānim
Saulīti m — par trakuma
sērga kritušo govi. . . . 112,50

43. Rīgas apr., _ Ķeipenes pag.
Lukažos Kārlim Sarkalnam
par liellopu ļaunā karsoņa
deļ gaļā nokauto govi . . 75,—

44. Rīgas apr, Inčukalna pag.
Stalšeņos Jānim Timerma-
nim — par trakuma sērgā
nogalināto govi .... 112,50

Kopā 4228,01
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

(Tiesu
sludinājumi.

?

Rīgas apgabalt.3. civilnod..
pamatojoties uz 10. jūnija 1926 g.
lik. un civ. proc. lik. 2060. un
2062 p. pamata, ievērojot Eduarda
un Annas Bokumu lūgumu un
savu lēmumu 27. septembri 1927.g
paziņo, ka parādnieki Bokumi
parādu pēc obligācijas par 3000 rbļ.,
apstiprinātas 17. jūnija 1902. g. ar
Ns 1070 uz nekustamu īpašumu
Rīgas pilsētā, IV hip. iec, ar
zemes grāmatu reģ. Nš 1685 iz-
dotas par labu Kārlim Krišad.
Kļaviņām, kas viņu ir cedejis
blanko, ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēst-
nesī*, un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laika nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznicinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g.28. sept. Ns 5229
Priekšsēd. v. A. V e i d ne r s.

15626 Sekretārs A. K a 1v e.

Latgales apgabaltiesas,
Maltas iec. miertiesnesis,

pamatojoties uz clv. proc. lik,
1401., 1402., 14.8. p. p. un civ.
lik. X sēj., I d. 1239. p. ar šo uz-
aicina 1926. g. 21. aprilī mirušā
pilsoņa Jāņa Nikolaja d. Kise
ļevska likumīgos mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības
uz mantu, kas palikusi pēc minētā
pilsoņa nāves Rēzeknes apr,
Andiupines pag, Lejas Čados.

Mantošanas tiesības japie'eic
minētām miertiesnesim viņa ka-
mera Barovajas sādža sešu _ mē-
nešu laikā no ši sludinājuma
publicēšanas .Vaid. Vestn.".
14601 Miertiesnis (paraksts).

Rīga.
Ansļu-latvju klubā

11. oktobrī, pulksten 8.30 min. vakarā
mr. V. Sharpe V i 1 s o n s M. A. lasīs
Džeroma Džeroma viencēliena komēdiju
„Barbara".

Paziņojums.
Sākot ar trešdienu, š. g. 12. oktobri,

ielu tramvaja 7 un 7a liniju vagoni
atkal uzsāks satiksmi pār viaduktu pie
Brīvzemnieku ielas. Ar to pašu dienu
fakultatīva pieturas vieta pie Armitsteada
bērnu slimnīcas tiks pārgrozīta par obli-
gatorisku pieturas vietu. Sākot ar ceturt-
dienu, š. g. 13. oktobri 7a linijas vagoni
bus apzīmēti ar JMb 10.

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1927. g. 1. līdz 7. ok-
tobrim Rīgas pilsētas statistiskā valde
pec ārstu paziņojumiem.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. sept. 1927. g. 16708
Tiesuizp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu Izpildītāji

paziņo, ka 19. oktobrī 1927g.,
pīkst. 12,30 diena, Rīga, Skārņu
ielā Ms 8, pārdos Teodora
V e n ša u kustamo mantu, sa-
stāvošu no diegiem un novērtētu
par Ls 1500.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. oktobri 1927. g
16735 Tiesa izp L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VII lec.
tiesu izpildītā]»

paziņo, ka 19 oktobri )927. g.

^ulksten 12 dienā, Rīga, L. Zirgu
ielā Jslš 21 (vācu centr. sab. kases
telpās) II ūtrupē, pārdos
Saikavas kokrupn. un tirdzn. a./s.
kustamo mantu, sastāvošu no
obligācijām un novērtētu pai
Ls 40.000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. okt. 1927. g.
16736 Tiesu izp L. Jakstiņš.

Kļūdas izlabojums.
.Valdības Vēstneša'1927.g15. augusta 179. nutnuta ievietota

Rī^as apgabaltiesas 3. civil-
nodaļas Mudinājumā ar JSTa 4554
nozaudēto'Rigas-Daugavpils dzelz-
ceļa 4% obligāciju lietā ievie-
sušās kļūdas: iespiests NsNš 561
līdz 661, kas nepareizi; vajaga
būt un_ jālasa: 651—661. Brz
tam pec oblig. nu nura 31659
vajaga stāvēt: 34660. L Nš 4554

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. oktobri 1927. g.,
pulksten 10 diena, Rīgā, Tempļa
iela Ne 5, pārdos Friča
Šu 11c a kustamo mantu, sastā-
vošu no ēdamistabas iekārtas un
novērtētu par Ls 250.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 29. septembrī 1927. g.
16733 Tiesu izp. L. Jakstlf 8.

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. oktobtī 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Meža
ielā Nš 4, II ūtrupē pārdos
Jāņa Pavāra kustamo mantu,
sastāvošu no veikala iekārtas un
šujmašīnas un novērtētu par
Ls 460Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. oktobrī 1927. g.
16734 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. oktobri 1927. g.,
pulksten 11 diena, Rīga, Labora-
torijas iela Ns 3, pārdos
Jēkaba K a u t c a kust. mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 550.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 26. septembrī 1927. g.
16724 Tiesu izp. J. Orinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 21. oktobri 1927. gadā,
pīkst. 1 diena, Rīga, Jachtkluba
ielā Nš 5, pārdos Aages
H o 1m a kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm u c. un no-
vērtētu par Ls 910.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas diena uz vietas

Rīgā, 8. oktobrī 1927. g.
16725 Tiesu izp. J. Orinios.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Krievija.

Rīgā, 10. oktobrī. Šodien, pīkst. 12
ārlietu ministris F. C i e 1 e n s un
SSSR pilnvarotais pārstāvis J. Lorenes
parakstīja šķīrējtiesas kon-
venciju tirdznieciskās un
civillietās. LTA.

Māksla.
Nacionālā opera. Šovakar „Aida". — Treš-

dien, 12. oktobri „Karmen". — Ceturtdien,
13. oktobri balets „R a i m o n d a".

Nacionālais teātris. Otrdien, 11. oktobri, pulk-
sten 7.30 vakarā, Bertona un Simona „Z a z a"
ar Liliju Štengel titula lomā. Biļetes
ieteicams iegādāt laikus, jo ,.Zazas" izrādes
vienmēr izpārdotas. — Trešdien, 12. oktobri,
pulksten 7.30 vakarā, Bernara Šova vērtīgā ko-
mēdija „Sātana apustulis". — Ceturtdien,
13. oktobrī, pulksten 4.30 pēc pusdienas ierēd-
ņiem par lētām cenām (līdz Ls 1,—) Bernara
Šova komēdija „Sātana apustulis". —

Pulksten 7.30 vakarā, Rīgas pils. 1. vidusskolai
par labu R. Blaumaņa komēdija „S k r o d e r -
dienas Silmačos". — Elīnas Zālītes ko-
mēdiju ..Bīstamais vecums" pirmoreiz
Izrādīs otrdien, 18. oktobrī.

Dailes teātris. Melnara velnu spēles «Sar-
kanās dzirnavas" izrādi skolniekiem
aizliegts apmeklēt. Izsludinātās skol-
nieku Izrādes vietā, otrdien, 11. oktobrī, notiks
parastā izrādē tā pati luga pulksten 7.30 vakarā.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 11. oktobrī.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,177—5,187
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245

100 Francijas franku 20,20—20,50
100 Beigas 71,85—72,60
100 Šveices franku 99,60—100,35
100 Itālijas liru 28,10—28,50
100 Zviedrijas kronu 139,25—139,95
100 Norvēģijas kronu 136,40—137,05
100 Dānijas kronu 138,55—139,25
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu 207,45—208,50
100 Vācijas marku. ' 123,15—124,10
100 Somijas marku 13,00—13,15
100 Igaunijas marku 1,37—1,39
100 Polijas zlotu 57,00—61,00
100 Lietavas litu 50,85—51,70

I SSSR červonecs — — —
Dārgmateli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . . 98—100
4% Valsts aizņēmums prem. . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .. 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 6 lapas puses.

3-
S*Slimības nosaukumi 1=li?ļ

Paratvphus 3
Typhus «bdom. . Vēdera tīfs. . 9
Tvphui exanth. Izsitumu tifs . . —
Febris recurrens Atgulās drudzis —
Febris interm. Purva drudzis . 2
Morbus Heine Medin —
Eucephalitis letharg. —
Variola et variolois . . Bakas . . —
Morbilli ... . . Masalas . 4
Scarlatina . . Šarlaks . 30
Tussis convulsiva . Garais klepus 6
Diphtheritis Difterits . . 1
Influence —
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera —
Ervsipelai Roze . . 1
Dvsenteria . . . Asinssērga . —
Parotitis epidemica Ģīmja satukurrs

(Mumps) —
Trachoma . , —
Mening cerebrosptn. epid —
Tetanus . —
lepra Spitālība . . —
Poliomyclitis —

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamas uz sava
šī gada 22. septembra nolēmumu
un civ. pro -. lik. 2081. p. 2 pkt.,
kā ari 1923. g. 17. marta lik. 3.p.,
uzaicina to personu kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanas akts,
kas koroborēts 1871. g. 2J. aprilī
zem Ns 358/1100 uz Bauskas apr
Mežotnes pagasta .Krauču" mājam
zem hlp.Ns 1134, nodrošinot pirk-

šanas sumas atlikumu 2230 kr.
c. rbļ. ar ķīlu tiesībām uz minš-
tam majāmkā ari personas, ku-
fām būtu kādas tiesības uz minēto
aktu, izsniegt aktu un pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minētā termiņā aktu neie-
sniegs vai tiesības nepieteik», tiesa
atzīs parāda aktu par iznīcinātu
un Valsts zemes bankaidos tie-
sību prasīt hipotēkas dzēšanu ze-
mesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 5. okt.
L. 1389/1927. g.

Priekšsēd. v. P. E f f e r t s.
16529 Sekr. Mittelhofs.

Dvietes pag tiesa,
Ilūkstes apriņķī, pamatojoties uz
savu 1927. g. 13. septembra
lēmumu un uz pagasttiesu likuma
108. un 109. p. p ar šo izziņo,
ka Dvietes p agasta Špaki_ Ns 11
mājās dzīvojoša Anna Jāņa m.
Strod pieņem bētna vieta —
adoptē Jāņa Jāņa d. Spoģa un
ta sievas Veronikas Jāzepa m
Spoģes, dz. Pukianes, miesīgo
dēlu Donatu Jāņa d. S p o ģ i,
dzimušu 1925. g. 25. jalijā, pie-
šķirot viņam visas likumīga bērna
mantošanas tiesības, kā ari uz-
vārdu Strods.

Vaibūtējus iebildumus pret šo
adopciju vai iesniegt šai pagasta
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešan. dienas
.Valdības Vēstnesī, bet pec ši
termiņa iesniegtie iebildumi ne-
tiks ievēroti un adopcija tiks
atvēlēta

Dvietē, 13. sept. 1927. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

14935 Darbvedis (paraksts).

Kraukļu pag. tiesa,

Madonas apr., pamatojoties uz
sava lēmuma no 13. aprija 1927. g.

paziņo, ka Kraukļu pag., Brencšeru
pusmājas īpašnieks Vilhelms-
Jūlijs Drulle ir miris 29. _ maji

1919. g. un pēc viņa nāves ii

alklāts mantojums, kamdēļ pagasta

tiesa uzaicina personas, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakara ar to,
kādas tiesības ka mantiniekiem,
legetarijiem, lideikomisionariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šis
tiesbas Kraukļu pagasta tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no si
sludinājuma iespiešanas dienas

.Valdibjs Vēstnesī".
Ja minētās personas savas tie-

sības augšā uz ādita termiņa ne

pieteks, te d viņas atzīs ka šis
tiesibas zaudējušas. ia«3

Kraukļos, 23. sept. 1927. g.

Tiesas priekšsēd. K. Maldups.

Rīgas apgabaltiesa III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. oktobri 1927 g.
pulksten 1 diena, Rīga, 1. Ķēniņa
ielā Nš 22. eksprešu kantorī,
Heinricha Vulisona u. c. pra
sībi pārdos Judeļa Haita
kustamo mantu, sastāvošu no

dāmu vilnas ziemas un rudens mē-
teļiem un novērtētu par Ls 780,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. ost 1927. g. 16727
Tiesu izo J. K a z u b i er n s.

Rīgas apgabaltiesas III lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. oktobrī 1927. g,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Staiu
ielā Ns 108, Aleksandra Mora
prasībā II ūtrupē pārdos Lud-
viga Lutca kustamo mantu, sa-
stāvošu no elektromotora un ādas
ģērētavas galda un barabana un
novērtētu par Ls 620,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 5. oktobrī 1927. g.
16728 Tiesu izp. J. Kazubierns

Rīgas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19 oktobrī 1927. gadā
pulksten 10 dienā, Rīga, Miera
ielā Ns 6, II torgos p ā r do s
Oskara Ozoliņa kust. mantu,
sastāvošu no divām kupejšm un
novērtētu par Ls 1100.

Kraukļu pag. tiesa,
Madonss apr., pamatodamas uz
sava 14. sept. 1927. g lēmuma
dira zināmu, kā Kraukļu pag,
K alna-Ķeiranu mājas īpašnieks
Jānis Pētefa d. _B|kše ir pieteicis
pag. tiesai vēlēšanos adoptēt
savas tagadējās sievas Monikas
Bikše, dzim Bartušs, ārlau-
lības dzimušus bērnus: dēlu
Imantu Bartušs, dzīm 3. maijā
1923. g. un dēlu Jāni Rūdolfu
Bartušs, dzim 7no embrī 19.'4. g,
pie ķirot adoptējamiem visas liku-
mīgu bērnu tiesības un savu uz-
vārdu .Bikše'.

Personas, kūjām pret šo adop-
taciju būtu kādas ierunas, tiek
uzaicinātas i ;runas iesniegt Kraukļu
pagasta tiesai sešu mēnešu laikā
no šā sludinājuma iespie'anas
dienis .Valdibas Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas
ierunas netiks pieņemtas un
adoptēšanu apstiprinās. 15230

Kraukļos, 23. sept. 1927. g.
Tiesas priekšsēd. K. Maldups.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. ontobil 1927. g.,
puikst. 10 dienā. Rīgā, Audēju
ielā Ns 1, veikala, Rīgas tekstil-
fabriku akc_ sab _ un citu kredi-
toru prasībās pārdos I un II
izsolē Dinas Leas Jakobson
kuitamo mantu, sastāvošu no
nun.faktūras un novērtētu par
Ls 2134.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. oktobrī 1927. g.
16715 Tiesu izp J. Orinfelds.

Kigas apgabaltiesas J iec
tiesu Izpildītājs

pazņo, ka 26. oitobrī _ l927. _g.
pulksten 10 diena, Rīga. Audēju
elā Ns 11, sabiedr. ,-F. Lustig

un Ko." pras. pārdos Ābrama
Boruchsona kustamo mantu,
sastāvošu no veikala iekārtas un
novērtētu par Ls 670.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

16716 Tiesu izp. J. Orinfelds

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 26. oktobri 1927. g.

puikst. 10 dienā, Rīga, m. Peldu
ielā J& 4, dz. 3, akc. sabiedr.
.Liepājas bankas" prasībā pār-
dos Kārļa Rozenberga
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 760.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
16717 Tiesu izp. J. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas II lec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18_ oktobrī 1927. g,
pīkst: "10 dfenā,_ Rīgā, Dzirnavu
ielā Nš 41, pārdos Eduarda
Dūmiņa kustamo mantu, sastā-
vošu no traukiem, vasku drānām
un cita un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 27. sept. 1927. g. Nš 2261
16729 Tiesu izp. Ed. K a i n i ņ ž,

Rigas apgabaltiesas II lec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 19. oktobrī 1927. g.,
puikst. 10 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Nš 32, dz. 3, un Ns 37/39,
veikalā, pārdos Chaima Ši-
m a n o v i č a kustamo mantu, sa-
stāvošu no ozola koka bufetes,
dāmu veļas, Šantil spicēm un ga-
lantērijas precēm un novērtētu
par Ls _3309.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā. 28. sept. 1927. g N> 2530
16730 Tiesu izp. Ed Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas II lec.
tiesu izpildītājs

-aziņo, ka 21. oktobrī 1927. g.,
puikst. 10 dienā, Rīgā, Ezermalas
ielā Nš 41, 2. ūtrupē, pārdos
Bertas Kreišmanes kustamo
mantu, sastāvošu no vienas govs
un novērtēlu par Ls 360

^
—

^Izzināt sarakstu, novērtējumu,
tā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas diena uz vietas.

Rīgā, 5 okt. 1927. g. NS2418
16731 Tiesu izp Ed. K a 1n i ņ š

Rigas apgabaltiesas II lec.
tiesu izpildītāji

paziņo, ka 20. oktebrī 1927. g
pulksten 10 diena, Rīgā, Ciekur-
kalnā, 1. līnijā Nš 392. ūtrupe
pārdos Pētera J a n i t e n a
kustamo mantu, sastāvošu no
110 lecekļu rāmjiem, un novēr-
tētu par Ls 580,—-

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīg?, 26. sept. 1927. g. J*1688
1632 Tiesu izp. Ed. Kalniņš



Rīgas apgabaltiesas VIII lec.

tiesu Izpildītājs
paziņo, ka 25. oktobrī 1927. gadā,
pulksten 10 dienā, Rīga, Reveles
iela Nš 79, pārdos II torgos
Pētera O o r i s a kustamo mantu,
sastāvošu no 1 bundzaģa un no-
vērtētu par Ls 559.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. oktobrī 1927. g.
16726 Tiesu izp. J. Orinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. oktobrī 1927. g.,
pulksten 10 rīta, Rīgā, Matīsa
iela Ns 143, kustamā īpašuma
pārdošana pie Vilhelma Š u 11 c a
uz pras. pilnv. lūgumu

atcelta.
Rīgā, 10. oktobrī 1927. g.

16720 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu izpildītāji

paziņo, ka 18. oktobri 1927. g.,
pulksten 1 diena, Rīgā, Matīsa
ielā Ns 84, dz. 1, p a r d o s H torgos
Eduarda Kauliņa kustamo
mantu sastāvošu no 3 raspuskam
un 3 ragavām un novērtētu par
Ls 420.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ar) apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 29. septembri 1927. g.
16723 Tiesu izpild. J. G r i n i o s

Rīgas apgabali. Rīgas apr.
2.lec. tiesuizpildītājs

paziņo, ka 18. oktobri 1927. g.,
pīkst. '/2 \_ dienā, Krimuldas pag.,
Pelnu maj'Js, pārdos Juliusa
Tiltiņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no zāles pļaujamās _ ma-
šīnas un 2 govīm un novērtētu
par Ls _ 440.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

4. oktobrī 1927. g.
16721 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rigasapr. 2. lec. tiesu izpild.
paziņo, ka 18. oktobrī 1927. g.,
pulksten 12 diena, Sējas pagastā,
Katlapu mājā, pārdos Augusta
Dāldera kustamo mantu, sa-
stāvošu no 2 zirgiem, govs, teles
cūkas un četratsperu vāģiem un
novērtētu par Ls 800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

4. oktobrī 1927. g
16722 Tiesu izp E. Liepiņž.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils 2. iec. tiesu izp.,
saskaņā ar civilproc. lik. 1033.
un 1031. p.p. paziņo, ka 1927. g
27. oktobrī no puikst 10 rīta,
Līvānos, Rīgas ielā Ns 54,

atklātā izsolē pārdos
Zoracha Cukermaņa kustamo
mantu, sastāvošu no siļķēm un
kviešu miltiem un novērtētu par
Ls 1450.

Izzināt mantu sarakstu, novēr-
tējumu un apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā
uz vietas.
16709 Tiesu izp. J.K a 1 a u.

'Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 17. oktobrī 1927. g,
puikst. 12 dienā, Rīgā, m. Ķē-
niņu ielā Ns 3,

pārdos vairāksolīšanā
Otto K r e v i c a kustamo mantu,
novērtētu par Ls 320 un sastā-
vošu no viena liela trimo spoguļa
viņa 1924. g. ienākuma nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 6. oktobrī 1927. g.
16714 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Zemkopības ministr,kultur-
technlskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 30. septembrī ir apstiprinājis
Lēdmanes pagasta .Poļu pļavas"
meliorācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrība reģistra II daļas
293. I. p. ar Nš 443.

Sabiedrības valdes sēdeklis _
Rīgas apr, Lēdmanes pagastā
.Mežiņos", c. Rembati.

Nod. vad A. Ķ u z e.
16713 Darbvedis Briedis.

Rēzeknes apriņķa priekšnieka
II iec palgs atsauc savu sludinā-
jumu par iekšzemes pases Nš 3529,
izdotas no Rēzeknes apr. pr-ka
II iec. Fa'»ga _4- )anv- 1922- 8
uz Stepana_ Jāņa d. G a i g a 1-
nieka vārdu nozaudēšanu, jo
minētā pase ir atrasta. 16687

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Krāslavas iec. polic. priekšnieks
izsludina par ned. sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) kaj-a
klausības apliec. JVs 29402, izd.
9. okt. 1925. g. no Daugavpils
kara apr. priekšnieka un Latvijas
iekšzemes pasi Ns 3585/109, izd.
no Krāslavas iec. polic. .pr-ka
17. jūlijā 1924. g. — abas uz
Augusta Josifa d. Plociņ vārdu;
2) karaklausības apliec. Ns 40992,
izd. no Daugavpils kara apr.
priekšnieka 11. dec. 1925. g. uz
Ābrama Jankeļa d. Šulmaņa v.;
3) Latvijas iekšz. pasi Nē 3935,
izd. no Krāslavas iec. polic.
priekšnieka 1. sept. 1925. g. uz
Ņinas Aleksandra m, Erasto-
vas v.; 4) zirga pasi Ns 1060,
izd. no Krāslavas pag. valdes
12. dec. 1920. g. uz Jāņa Nicecka
v.; un pēc tam pārrakstīta uz
Donata Vagaļa un Osipa Gvoz-
das v.; 5) pagaidu apliec. Ns41,
izd. no Krāslavas iec. polic. pr-ka
6. maijā 1927. g. uz Ellas Berķa
m. Fogelsons v. 13922a

Lažas pag. valde ,Aizputes apr.,
izsludina par ned. nozudušo pasi
Ns 1290, izd. no Kuldīgas pag.
valdes 23. febr. 1921. g. uz Ernsta
Kārļa d. Freiberga v. 13937a

Līvānu pag. valde izsludina par
ned. sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) zirga pasi Ns 479/0172S
izd. no Līvānu pag. valdes 22.
janvārī 1926. g. un 2) zirgu pasi
Ns 47/950/05650, izd. no Vārka-
vas pag. valdes 9. martā 1926. g,
uz Michaila Leona d. Jakovleva v.

Līvānu pag. valde izsludina par
ned. Latvijas iekšzemes personas
pasi JVs 2000, izd. no Līvānu pag.
valdes 14. martā 1922. g. uz
Lariona Nikita d. Egorova v,

Plāteres pag. valde izsludina
par ned. Latv. iekšzemes pasi
Nš 3722, izd. no Madlienas iec.
polic. priekšnieka 1. augustā
1922. g. uz Kārļa Arvida Pētera d.
Zvirbuļa v., kurš to pieteicis par
nozaudētu. 14020a

Valgales pag. valde izsludina
par ned. nozaud. jaunā parauga
karaklausības apliec. Ns 8978, izd.
no Ludzas kara apr. pr-ka 27.
martā 1925. g. uz Bernharda
Ignata d. Languša v. 14023a

Rīgas polic. XII iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliecību ar Ns 14400,
izdotu no Kara tiesas piiekšsēd.
15. okt. 1926. g. uz Romāna Aleks-
andra d. Vanaga vārdu 16574

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
Radiofona lietošanas atļauju Ns5667
kā nozaudētu, izdotu 1926. g.
10. aprili uz Izraēla Ābrama d.
Smorgonskij vārdu. NŠ33H 16639

Latvijas universLates medicīnas
fakultātes studentam HaralJam
Lukinam, 1923. gada 12 sep-
tembrī izsniegta studiju grāma-
tiņa zem Ns 7200. Grāmatiņa no-
zaudēta un tek skaitīta kā nede-
rīgs dokuments. 16707

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa Ns 7999 uz
Edītes Meilands vārdu pazau-
dēta un ar šo tiek izsludināta
par nederīgu. 16705

.Latvijas unhersitates leģitimā-
cijas kartiņa Nš 9403 uz Svenda
Rādena vārdu pazaudēta un at
šo tiek izsludināta par nede-
rīgu. ' 16706

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 5. oktobrī ir apstiprinājis
Mazzalves meliorācijas sabiedrības
.Cēze* statūtus

Sabiedrība ii ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
294. 1. p. ar Nš 444.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jēkabpils apr., Mazzalves pag.
.Spieķu' mājās c. Erberģi.

Nodaļas vad. A. Ķ u z e
16712 Darbvedis Briedis

Rīgas pol. I iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 19. oktobrī,
pīkst 10, Ķemerejas iela Ns 7/9,
dz_3, 16699
pārdos vairāksolīšanā
Lūcijai J ā g e r piederošu dzīvo-
kļa iekārtu, notaksētu par Ls 168,
Leopolda Eiche prasibas segšanai

Rīgas pol. IV lec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 15. oktobrī,
pīkst. 10 dienā, Brīvības ielā
Ns 153. 16701

pārdos vairāksolīšana
I un II torgos

stiklu fabrikas .Kristais* īpašn.
Augusta Griezes mantu, sa-
stāvošu no lielāka vairuma stikla
pudelēm, baloniem, vējlukturiem,
lampu cilindriem un rezervuāriem,
novērtētu par Ls 1798,67 par labu
Rīgas centrālai slimo kasei.

Pārdodamā mr-nta apskatāma
pārdošanas dienā ūtrupes vieta

Rīgas policijas IX iec. pr-ks
dara zinamu . ka 17. oktobrī š. g.
pīkst. 11 rīta, L. Maskavas iela
Ns 138a, dz. 6,
pārdos vairāksolīšanā
Jefraimam Kacevam piederošo
mantu, sastāvošu no tumšaskrasas
ozola koka bufetes, gramofona
ar 22 platēm ozola koka galda
ar 6 krēsliem un 1 etažeres, no-
vērtētiem par Ls 219, dēļ īres
parāda piedzīšanas. 16703

Sēļu pag. valde izsludina par
ned. sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) izdotu no Sēļu pag.
valdes iekšzemes pasi JVe 738,
30. jūlijā 1921. g. uzGotolda Jāņa
d. Penka vārdu un 2) izd. no
Valmieras kara apriņķa priekšn.
karaklausības apliec. ' Ks 7245
18. martā 1926. g. uz kar. Oo-
tolda Jāņa d. Penka v. 14022a

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 2.iec.
izsludina par ned. sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) iekš-
zemes pasi Ko 35, izd. no Slates
pag. valdes 5. jūlijā 1924. g. un2) velosipēda braukšanas at-
jauju Ka 428/506, izd. no Jēkab-
pils apr. priekšnieka palīga 2.iec.
3. jūnijā 1927. g. uz Jana Mār-
tiņa d. Leiskina v. ' 14015a

Rakstisku izsoli
27. oktobri 1927. g, pīkst II, sarīko

artiīeriļas laboratorija Sieuaļa,
kara osta,

uz dažādu mantu piegādi, kā: ķieģeļi 25 000 gab , cements 20 muc,
kaļķi 20C0 kg, dēļi un kantkokr p iežu un egļu 40 kb.mtr, akmeņ-
ogles 20OO kg, tērauds dažāds 2700 kg, dzelzs dažāds 4600 kg,
sudraba tērauds 35 kg, dzelzs cink. caurules 700 mtr., L gabali
100 gab, misiņa skārds 20 kv. mtr., ūdens ventiļi 15 gab, naglas
80 kg. gumijas rrapes 200.000 gab., šauteņu patronu kapseles
500.fOO gab., ževelo kapseles 10.000 gab un vēl citas dažādas
mantas par kopzumu apm. Ls 15.000.

Drošības nauda: uz izsoli 3°/o no piedāvājuma sumas, līguma
nodrošināšanai 1C% no līguma sumas.

Piedāvājumi iesūtāmi artilērijas laboratorijai līdzš g. 27. oktobrim,
pīkst 11, pilnīgu mantu sarakstu, te hniskos un izsoles noteikumus
uz pieprasījumu izsūfa pa pastu. Pa augus var apskatīt artilērijas
laboratorijas saimniecības daļā katru darba dienu _ no pīkst. 9-15;
turpat ari sniedz tuvākus paskaidrojumus. Piegāde 2 mēnesi no
līguma noslēgšanas. 1 . l6105

ARSENĀLS Izdos rakstiskā izsolē
1927. gada 3. novembri, pulksten 11 dienā,

materiālu piegādi.
1) Oša riteņu lokus, neapstrādātus apm. 2.360 gab.

2) Oša riteņu spieķus, neapstrādātus , 23 ^9j *
3) Bērza stūrilkses, neapstrādātas ...... . 534 .
4) Bē;za ilkses, neapstrādātas . 100 ,

Minētie maferiali jāpiegādā saskaņā ar techniskiem un iz-
soles noteikumiem.

Techniskie un izsoles noteikumi saņemami Arsenāla saimnie-
cības daļā (Vecā Nometņu laukā Ns 84-a) katru darba ditnu no
pulksten 9—15.

Piedāvājumi uzrakstīti sa'kaņā ar izsoles noteikumiem jāie-
sniedz Arsenālam ne vēlai kā līdz šī gada 3. novembrim pulksten
11 ditnā. Reizā ar piedāvājumu jāiesniedz Arsenālam nodrošinā-
jums 3% apmērā no piedāvājuma kopsumas. 3263 2 16417

A» f i! M fl I f« 25. oktobrī šinī gad?:
K > E N H L i pulksten 11 denā,

izdos rakst. izsolē bērza dēļu piegādi apm. 57 kub. mtr,
Minētie dēļi jāpiegādā, saskaņā ar techniskiem un izsoles notei-

kumiem. 1
Techniskie un izsoles noteikumi saņemami Arsenāla saimnie-

cības daļā (Vecā Nometņu lauka Ns 84-a), katru darba dienu ne
pulksten 9 līdz 15.

Piedāvājumi, uzrakstīti saskaņa ar konkurences noteikumiem
jāiesniedz Arsenabm ne vēlāk kā līdz 25. oktobrim š. g, pulksten
11 dienā Ruze ar piedāvājumu jāiesniedz Ar enalam nodroši-
nājums 3% apmērā no riedsvajuma kopsumas. Ns 3179 1598?

Krāslavas virsmežniecība

izdos jauktā izsolē
1927. g. 28. oktobrī, pulksten 12 dienā, Krāslavas virs-
mežn. kanclejā, Perenosinas muižā, pie Krāslavas pilsētas,
sa-kaņā ar likumu par darbiem un piegād m valsts vajadzībām publ.
Vaid. Vēstn.* Nš 54 —- 1927. ^..Krāslavas virsmežniecības Pust ņas

II iec mežniecība, Asunas pagasta.
1) Asunas 20. apgaitas mežsarga dzīvojamās ēkas jaunbūvi,

iemaksājami drošības nauda Ls 380.
2) Asunas 29. apgaitas mežsargi dzīvojamās ēkas jaunbūvi,

iemaksājamā drošības nauda Ls 3£0.
Piezīme. Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas

valsts iesšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību 2) Latvijas
hipotēku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes ļ.ēc kuna
3) Latvijas bank s u c. kreditiestāžu garantijas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resora
būvdarbu izdošanai, itmaksā_ aug; tāk minētās drošibas naudas un
zīmognodokli Ls 0,40 apmēra.

Rakstiskie piedāvājumi ar _ augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zirnognodokli Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles komisijai, vai iesūtāmi Krāslavas virsmež-
niecībai, caur Krāslava ar uzrakstu az aploksnes: ,1V»27. g.
28. oktobra izsoles komisijai" Aploksnes ar nepilnu drošības
naudu neatzīs.

Rakstiskā piedāvājuma iesniedzējiem nav tiesības solīt mutiski.
Mazākais piedāvājums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu,

Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 d enu laikā
jānoslēdz līgums.

Ar izsoles noteikumiem, b'.vplaniem un maksas aprēķiniem
var iepazīties Krāslavas virsmežniecības kanclejā
16672 Jftrāslavas vJrsme<ģniecīf»a.

Popes virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 15. novembrī, Popes pag. namā,

augošu un atmirušu mežu:
I iec. mežniecībā, Popes novadā, pēc platības 44 vienības no

0,11—7,44 ha vērtība no Ls 5-1780 un Rindes bij. Pcpes novadā
pec platības 17 vienības no 0,05-10,55 ha, vērtībā no Ls 13—313.

II iec.mežnieclba, Vičakas novadā, pēc celmu skaita 1 vienība,
87 koki, vērtība Ls 4.

V iec. mežniecībā, Popes novadā , pēc platības 20 vienības no
0,19-041 ha,* vērtībā no Ls 24-137.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija
un 4. junija _ apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 diena.
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%

d.ošlbas naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/o no sumas par
kuru vienība nosolīta. '

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrībugarantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību Izsludinātas vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem
Tuvākas ziņas virsmežniecīoas kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.

16255 gopes viismešniecīAa

Dzelzceļu virsvaldes materiālu
apgāde izsludina

rafzsffsfzas izsole»
17. oktobrī 1927. g uz papiru,

dažādu — pec saraksta;
17. oklobrī uz svecēm, kompo-

zīcijas — 2000 kgr.
un vafztt sacensiSu

17. oktobrī 1927. g. uz skaitļo-
jamam mašīnām — 5 gab.

Izsoļu un sacensibu sākums
plkst.ll rītā. Dalībniekiem jāie-
maksā 5% d ošības no piedā-
vājumu vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Oogoļa ielā 3,
ist. 103 Ns 3197 1* 16 89

8.Dauga ipīls kēīnīeku puks
izdos

mutiskā un rakstiskā

izsolē
skābu kāpostu

piegādāšanu
pulka tekošām vajadzībām Cēsīs,
Jaunajās mītnēs, no 1928. gada
1. janvaja līdz 1928. g. 15. mai am

apmēram 10500 kilogramu.
Izsole notiks Cēsīs, pulka staba

saimniecības daļa, Cēsu pilī, šī
gada 25. oktobrī, pulksten 12,

Rakstiski piedāvājumi un_ lū-
gumi dēļ pielaišanas mutiska iz-
solē iesniedzami līdz izsoles atklā-
šanai pulka saimniecības priekš-
niekam. Dalībniekiem pirms pie-
dalīšanās izsolē jāiemaksā pulkā
kase drošības nauda Ls 12,— no
katras piegādājamās tonnas, bet
pie līguma slēgšanas jāpapildina
līdz 15% apmēram no visas da-
rījumu sūnas.

Ar sīkākiem noteikumiem var
iepazīties pulka štāba saimnie-
cības daļā darbdienās no pulk-
sten 9-15. 2* 16677

Talsu policijas priekšnieks
dara vispārībai zināmu, ka 1927. g.
22. oktobrī, pulksten- 10 no rīta
Kandavas pagastā,Klimpu mājas,

pārdos liiii
Bērtuļa Eimaņa kustamo mantu,
sastāvošu no tri;ām govim un no-
vērtētas kopsjrriāpir Ls 354,—,
1928. 'gada ienākuma nodokļa
sensenai, 16681

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas diena uz vietss.

Vānes pagasta valde
izsludina

ilai pārziņa
vēlēšanas

uz š. g. 24. oktobri, pulksten 11.

Kandidāti tiek lūgti pieteikt'es
pie pagasta padomei līdz minētai
dienai. Vēlama personīga iera
šanās. 16698

Daugavpils pils. polic. III iec
priekšnieks

'paziņo,
ka20.oktobri š. g., pīkst.

10 rītā, Ventspils ielā Nš 67/69,

lllIO! VMMM
piederošas Daugavpils patērētāju
sabiedrībai ,WzaimopomošJ" da-
žādas mantas, novērtētas par
Ls 42,60, dēļ parādu piedzīšanas
Slimo kasei, saskaņā ar 7. rajona
darba inspektora rakstu Nš 1179,
un Daugavpils pils valdes rakstu
Nš 978 16600

Rēzeknes pils. policijas pr-ks,
saskaņā ar ci ilproc lik. 1030. un
1031. p. p paziņo, ka 1927. g.

26. tklobrī, pīkst. 10 Rēzeknē,
Maza Ludzas ielā Ns 43/45 pārdos

atklāti liiolē
Bērziņa, Arona kustamo mantu,
sastāvošu no dzīvo'iļa iekārtas un
novari tu par Ls 11950.

Izzināt mantu sarakstu, no-
vērtējumu un apskatīt pārdo
damo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 166)1

Rīgas pol. III. iec. pr ks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ks 64284, izdotu no
Rīgas kara apr. pr-ka 15. nov.
1926 g. uz Voldemāra Jāņa d
Karpoviča vardu, dzīv. Ģer-
trūdes iela Nš 10/12, dz. 13.

Rīgas polic. VI iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudētu
ikarakl. apliecību Ks 12471/22 06/ž,
izdotu 8 martā 1923. g. no Dau-
gavpils kāja apr. pr-ka uz Bo-
ļeslava Jāņa d. K a 1 ā n a vārdu

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju Ns 1415
kā nozaudētu, izdotu 1926. g
7. janv. uz J. Kuršanskij
vardu. Ks 3325 16718

' 1

toaMādi
Btudinajumi.
.Vaid. Vēstn.' Ks 209 izslud.

A/S.„lzdevējs ārkārtējāpilna akcienarusapulce
š. g. 8. oktobri nenotika, jo ne-
bija ieradies pietiekošs skaits ak-
cionāru ist. 58. p.) Saskaņā ai
statūtu 60. pantu š. g. 24 oktobrī,
pulksten 7 vakarā, valdes telpās
Riga, Elizabetes ielā Nš 83/85 notiks

otrreizēja ārkārtēja pilna
akcionāru sapulce

ar to pašu dienas kārtību, t. i.:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana,
2) Ziņojums par sabiedrības dar-

bību.
3) Valdes sastāva papildināšana.
4) Dažādi jautājumi un ziņojumi,
16711 Valde.

Maksātnespējīga parādnieka

Aleksandra Baloža
konkursa valde paziņo, ka uz
š. g. trešdien 19. oktobrī, puikst,
6V2 vakarā, Rigas apgabait'esas
telpās ir noikta maksātnespējīga
parādnieka Aleksandra Baloža

pilna kreditoru sapulce.
Dienas kārtība:

1) Prasību gal ga pārbaudīšana,
2) Naudas izdalīšana un izmaksa
3) Konkursa valdes ziņojums
4) Maksāt nespējības rakstura no-

teikšana.
5) Konkursa slēgšana
6) Konkursa valdes atlīdzība.
7) Tekošas lietas.
16704 Priekšsēd (paraksts).

Rīgas policijas Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 19. oktobri,
pīkst. 12 dienā, Bulduros, Meža
pr. Nš 8, 16602

jMm mMMi
Jēkabam P ļ 1man i m piede-
rošos 3 biuna krasa koka preču
skapīšus ar stikla durvim, novēr-
tētu par Ls 17,40, deļ progresīva
ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Rīgas policijas
Jūrmalas lec. priekšnieks

paziņo, ka š.g. 19. oktobri, pīkst.
12 dienā, Bulduros, Lielā prosp.
Ks 47/49,

pārdos vaiiišanā
Antonijai Ša m e i t k e piederošas
sekošas. mantas: 1 komplekts
niedru pinuma mēbeles, sastāvošo
no 4 krēsliem, 1 zofa ar apaļu
galdiņu _ un 1 sienas spoguļas,
zeltītā rāmī 91 cm.plats un 2l3cm.
augsts, novē tētus par Ls 484,48,
sabiedrības .llgeciems" prasības
lietā. 16605

Rīgas policijas Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 19 oktobrī,
pīkst. 12 dienā, Mellužos, Mellužu
pr. Ks 9,

pārdos oalrfiRsolišfliiu
Mārtiņam un Lizetei Oedro
v i c i e m piederošas mantas, sa-
stāvošas no 18 baltā krāsā priežu
koka galdiem, 20 vīnes krēsliem
brūnā krāsa un 2 krēsliem balta
krāsā, novērtētus par Ls 149,70,
dēļ progresīvā ienākuma nodokļa
piedzīšanas. 16604

Rīgas policijas Jūrmalas
iecirkņa priekšnieks

paziņo, ka š. g. 20. oktobri,
pīkst. 12 diena, Bulduros , Lielā
prosp Ks 47/49,

Antonijai Š a m e i t k e piederošas
vienas klavieres pianino, melnā
krāsā .Hartmaņa' firmas, nover
tētas par Ls 482,37, slimo kases
prasibas lietā. 16603

Daugavpils pils. polic. l.iec.
piiekšnieks

paziņo, ka 14. oktobri 1927. g.,
pīkst. 12, Zaļā ielā Ks 23,

Pārdos vairāksolīšana
pils. B Galperinam piede-
rošas sekošas mantas dzīvokļa
iekārtu valsts nodokļa segšanai.

Minētas mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas. 16680

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju kā
nozaudētu Ns 6213, izdotu 1926 g.
21. apr. uz Jāņa Jāņa d. Zalc-
m a n vārdu. Nš 3376 16719
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