90.
Pārsūdzību līdz ar visu lietu rūpsatversmes Sapulce pieņemtais:
1atv ijas
niecības
departaments nodod atsauksmei
izgudrojumu,
modeļu
Likums par
karš lietas pirmā apsprielietpratējam,
aizsardzības
apnozīmju
«n preču
šana
nav
piedalījies.
izdošanas
kartības
Pēc tam galīgu
liecību un patentu
lēmumu, dod rūpniecības departamenta
grozīšanu.
noteikumu
techniskā komiteja, pieaicinot uz sēdi
Latvijas Satversmes Sapulce.
parsudzetaju.
1922. g. 23. maija.
Ministra kabineta sēde
Piezīme.
Techniskā komiteja sanoteikumi par plostošanu pa

Pieteicējam jāpaziņo, vai izgudrotājs ir
viņš pats vai tikai citu izgudrojumu

saraksti par visām uz
plosta nodarbinātām personām un stingri
jālūkojas uz to, ka
neviens neatstāj
plostu, iekams tas nav gājis caur kontro-

īpašnieks.

les punktu.

jumus

2

eksemplāros

par vajadzīgu,

vai,

ja

2 eksemplārus

to

atzīst

parauga.

152.

Zīmējumi un paraugi uzglabājami
finansu ministrijas rūpniecības departamentā Šādi zīmējumi un paraugi "pieejami
ieskatam trešam personām ne agrāk kā
pēc viena gada, skaitot no to pieteikša-

vadītājam jāved

3) Izdarot kontroli Novojeselas kontrolpunktā, ārsts pamatīgi apskata ikkuru uz
plosta esošu personu, atdala slimos vai
aizdomīgos no veseliem, izņemot grūti

Sanitārie
stāv no: trim rūpniecības departaDau gavu.
menta ieceltiem pastāvīgiem locekļiem
saslimušos, kuri nogādājami uz tuvāko
apdrošināšanu
un citu resoru priekšstāvjiem, kurus nas dienas.
slimnīcu ārstēšanai uz padomju Krievijas
Rīkojums par strādnieku
pret nelaimes gadījumiem.
rūpniecības departaments uzaicina
II.
122. p. — atcelts.
rēķina, pārējie saslimušie un aizdomīgie
pārgrozībām « Pagaidu takatrā atsevišķā gadījumā. Lietpratēji,
raidāmi atpakaļ pār robežu.
Rīkojums par
Pielikums pie 91. p.
Ms 27 pasažieru
noteikumos
kuri pirmo reizi piedalījušies lietas
rifā «n
Piezīme.
Kā aizdomīgs uz saslimLatvijas ģerbonis.
caurlukošana.ņem dalību techniskās
ori bagāža s pārvadāšanai".
šanas varbūtību ar plankumu, vai
komitejas sēdēs tikai ar padomdevēja
P a te n t a apliecība.
izsitumu tifu uzskatams katrs KrieNoteikumi par Daugavas dzelzsceļu tilta
balsstiesību.
Jf*
vijas plostnieks, pie kura vai nu uz
lietošanu Daugavpilī vispārīgai pu91. Uz lēmuma pamata un pēc attiePamatojoties uz pievienoto aprakstu
miesas, vai uz drēbēm, vai guļas
blikas kustībai, zirgu pajūgu, autovietās atrodamas utis.
mobiļu, velosipēdu, rokas bīdāmu cīgas nodevas (88. p.) iemaksas valsts un tanī atzīmētām īpatnībām, izsniegts .
rata braukšanai un mājas liellopu kase rūpniecības departaments dod rīko4)* No plosta nocelto slimo un aizjumu izgatavot izsniegšanai lūdzējam
un sīklopu pārlaišanai pa tiltu.
domīgo
plostnieku vietā pielaižami plostPatents.
????ir»TiriTinMiiiFWTnrniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiīrwTrTB- patentu pēc klātpielikta parauga.
nieki — Latvijas pavalstnieki tikai tad,
Patenta priekšmets: .....
.
kad no plostiem novākti visi atkritumi,
92.
Par patentu izdošanu rūpniecības
Latvijas Satversmes Sapulces
departaments sludina ,,Valdības Vēstnesī".
Krievijas plostnieku mitekļi sadedzināti
Patents izdots uz
gadiem,
kopsēdē
1922. g. 17. maija
un uzņēmēji uzplēstiem ierīkojuši jaunus
Bez tam rūpniecības departaments izdod skaitot no „ . . .
pieņemtais
"
mitekļus. Pielaižot Latvijas plostniekus
katru gadu sarakstu par gada laikā izdo19 . . g., zem sekošiem noteikumiem:
Likums
uz plostiem, stingri jāraugās uz to, ka
tiem patentiem, ved izdoto patentu re1) iemaksāt patentu gada maksas ne tie tiek atsevišķi no Krievijas plostniekiem
par Izgudrojumu, modeļu un preču ģistri un viņu aprakstu sakopojumu, kas
vēlāk kā „ . . ".
sadalīti uz plostiem.
apliecību un pieejami ieskatišanai visiem interesentiem.
nozīmju aizsardzības
2) izmantot minēto izgudrojumu vai
5) Plostiem pienākot Jumpravmuižā,
110. Par privilēģiju piespiedu atsavipatentu izdošanas kārtības noteikumu
pārlabojumu
Latvijā rūpnieciskos vai pie
Lucavas
salas,
Rīgas
tunāšanu
katrā
atsevišķā
gadījumā
lemj
grozīšanu,
apmēros un attiecīgu
apliecību vumā,
izdarāma
atkārtota
plostnieku
likumdevēja iestāde uz ministru kabineta
iesniegt rūpniecības departamentam veselības pārbaudīšana, pie kam slimie
1. Krievijas 1913. g. rūpniecības nopriekšlikumu. Iesniegumam par privilēne vēlāk kā » . . *
likuma II. daļas IV., V. un VI. nodaļas ģiju atsavināšanu pieliekami patenta īpašbez kavēšanās nogādājami uz slimnīcām,
. .- . 19 . . g.
pārgrozīt izteicot nolikumu 73 ,76., 81., 82, nieka paskaidrojumi, kuri attiecas uz
kur tie ārstējami uz i padomju Krievijas
84., 89., 90., 91., 92, 110., 116. 127., 129., izgudrojuma piespiedu atsavināšanu, ja
Valdība negalvo par pieteicēja īpašuma rēķina. Pārējās uz plosta esošās per132., 137., 143., 149., 152. pantus sekosi: tādi ienākuši noteiktā laikā.
tiesībām uz izgudrojumu vai pārlabojumu sonas, tiklab Krievijas, kā Latvijas pilun ta lietderību, bet izsniedzot patentu soņi, vedami partijās līdz ar visām
73. Lai _ iegūtu
patentu uz
izgudro116, 115. pantā minētā komisija sa- vienīgi apliecina, ka uz minēto izgudrosavām drēbēm
un
mantām nomazgājumu vai pārlabojumu, jāiesniedz lūgums stāv no: finansu ministra
vai viņa
«
rūpniecības
departamentam,
pieliekot biedra kā priekšsēdētāja un pa vienam jumu vai pārlabojumu līdz šim Latvijā šanai un atutošanai uz Rīgas pilsētas
nevienam patents nav izsniegts.
valdes veselības nodaļas pirti, Maskavas
izgudrojuma vai pārlabojuma
pilnīgu priekšstāvim no finansu, tieslietu minipriekšpilsētā.
Pēc
pēdējo plostnieku
aprakstu valsts valodā un valsts kases
J. Čakste,
strijām, valsts kontroles un ta resora,
aizvešanas no ikkura plosta plostnieku
briti par lietas caurlūkošanai un sludipiespiedu
Satversmes
Sapulces
prezidents.
kurš ierosinājis jautājumu par
mitekļi un atkritumi iznīcināmi,
nājumu izdevumu
tos sasegšanai
noteiktās atsavināšanu.
R. I v a n o v s,
sumas iemaksu. Ja lūdzējs dzīvo ārzededzinot.
Salmus
no
plostiem
nedrīkst
Ja piespiedu atsavināšanas jautājumu
Satversmes Sapulces sekretārs.
nekādā ziņā pārdot, arī ne pakaišiem
mēs, tad lūgumu iesniedz Latvijā dzīvoierosinājuse finansu ministrija, tad kopriekš lopiem.
jošs pilnvarnieks.
ministru
kapriekšsēdētāju
ieceļ
misijas
6)
Pirtī atutotiem
Latvijas pilsoņiem
Piezīme.
Uz 73. panta pamata binets.
izdod
apliecības,
pēc
kuru
saņemšanas tie
iemaksāto sumu neatmaksā. Finansu
127. Ja rūpnieks vai tirgotājs vēlas
Latvijas
uzskatami par atsvabinātiem nekontroles.
ministrim ir tiesība atsvabināt no iegūt tiesību lietot vienīgi savam vajaKrievijas plostnieki pēc atutošanas vedami
šī nodokļa mazturigos Latvijas pildzībām preču nozīmi, viņam tāda jāpieuz bēgļu patversmi Kazaku ielā un līdz viņu
soņus, kuri
iesniedz
attiecīgas teic rūpniecības departamentam. Pieteiktāļāksūtīsanai pa
dzelzsceļu nododami
Sede 23. maija.
trūcības apliecības.
deiesniedzot
rupniecibas _
šanu izdara
bēgļu
punkta
pārvaldnieka
uzraudzībā,
Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
76. Kad visi likumā paredzētie no- partamentam attiecīgu lūgumu, klatpiekurš
pēc
ārsta
aizrādījuma
var
dot tiem
teikumi izpildīti, rūpniecības
liekot preču nozīmi 10 eksemplāros un pulksten 5.50.
departaatļaujas brīvi kustēties pa pilsētu, vai
ments izdod finansu ministra noteikta nozīmes aprakstu. Lūguma atzīmējams,
Pēc paziņojumu nolasīšanas turpina
padot viņus atkārtotai dezinfekcijai un
veida aizsardzības apliecību.
kādām precēm nozīme tiks lietota.
nn pabeidz apspriest trešā lasījumā jauno
tīrīšanai.
Sadas apliecības izdošana jāizsludina
129. Uz pieteicamām preču nozīmēm muitas tarifu, kuru visā visumā pieņem
7) Tālāk par
Lucavas salu neviens
«Valdības Vēstnesī".
ar visām klātesošo deputāta balsīm,
jāatzīmē valsts valodā sekošais:
Krievijas, vai uz Krievijas plostiem no29
atturoties.
1) rūpnieciska vai tirdznieciska uzļesniegnmu par patenta izsniegPēc redakcijas komisijas ziņojuma sēdi darbināts Latvijas plostnieks netiek laists.
1
h
(kaut
arī
skata
ēmuma
īpašnieka
vārds
ņ
cauri viens no rūpniecības
tu
Vajadzības gadijumā Krievijas plostus no
vai slēdz pulksten 9.
^Parlamenta patenta komitejas locekļiem
iniciāļos) un pilns uzvārds
Jumpravmuižas, vai Lucavas salas vada
Nākošā sēde- šodien, pulksten ā.
firmas nosaukums; _
™ "etpratejiem . Pēc tam iesniegumu
tālāk Rīgas enkurnieki, tiklīdz
tie no
ar ^sauksmi nodod
2) uzņēmuma atrašanas vieta. UzZT
patentu komikontrolarsta
saņēmuši
attiecīgu
atļauju.
«1M apspriešanai.
raksti citās vaIodas _ pielaižami tikai
8) Kontrolārstiem un ūdens policijai
papildinājuma veida.
Plez ime.
visos
pārējos rīkojumos stingri jāpieturas
Rūpniecības departamenta
rīkojumi
un
Valdības
ministrim tieFinansu
Piezīme.
Patentu komiteja sastāv no: patentu
pie Parizes sanitārās konvencijas
noteipreču
ja
izņēmumus,
sība pielaist
valdes priekšnieka kā priekšsēdētāja
kumiem
un
Varšavas
starptautiskās
saniĪpašību, samēru vai citu ļemeslu
tārās konferences uzstādītiem principiem
?2 pastāvīgiem locekļiem, kurus
izdēļ šī panta noteikumi nebūtu
Sanitārie noteikumi
'eceļ rūpniecības departaments no
un veselības departamenta instrukcijām.
pildāmi.
par plostošanu pa Daugavu.
^Parlamenta techniskā personāla saRigā, 1922. g. 22. maijā.
nozīmi skata
stāva.
132 Pieteikto preču
Lai novērstu lipīgu sērga ievazāšanu
89 ii
patentu
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
patentu komitejas sēdēm pa- cauri rūpniecības departamenta
'
no Krievijas, veselības departaments, sa
Jkaidr
ja visi likuma paredzētie
un,
departamenta direktors
komiteja,
Veselības
var
d
skaņā ar Latvijas un Krievijas plostošanas
departauzaicin -??" °šatiai priekšsēdētājs
Dr. J. K i v i t c k i s.
noteikumi ievēroti, rūpniecības
Pateicēju
pilnvarvai
viņa
līgumu,
nosaka:
nieku «ments izdod apliecību ar nozīmes lietoari lielPratējus.
Lietas apspriež ' i
1) Plostnieku veselības stāvokļa pārtaisa lemumus minēto pieai- šanas tiesību.
. ,.
Rīkojums.
„
cinatn10
ierīkojami tūliņ divi kontrolnozīmes
baudīšanai
Personu prombūtnē.
137. Apliecības par precu
"Pamatojoties
uz ministru kabineta
punkti ārstu vadībā, viens — Novojeselā
„vallietošanas tiesību izdošanu sludina
lietas
pārvaldes
kārtībā
izdotiem ^ Noteikumiem
patentu
un
Krievijas
robežas
un
otrs
—
apspriešanas
uz Latvijas
korāļu;^
dības Vēstnesī."
uzņēmumos un iestādēs caur
par
valsts
"oIern3
arī
pie
Rīgas.
Gadījumā,
ja
Jumpravmuižā
patentu
izdot
vai
atteikt i
departaments ved
143. Rūpniecības
nelaimes gadījumiem cietušo strādnieku
murnu paziņo pieteicējam rakstiski
reģistri un starp plostniekiem sāk parādīties lipīgas
?
nozīmju
preču
apstiprināto
un kalpotāju nodrošināšanas lietu nodoaidIšanas
atverams
trešais
kontrolpunkts
gadījumā
lēmumu
rDotiv' eifJ
visiem sērgas,
ieskatam
nozīmju sakopojumu
šanu darba ministrijai" (,,Valdības VēstKrustpils.
Plostnieku
apskatīšanu
pie
89 i
Apstiprinātas precu nointeresentiem.
nesī"
X^ 114. — 1922. g.),_ darba mini1Sd
ar
izdara ar _ policijas paPat entu 1 zēJs nav apmierināts
un kontrolpunktos
piesūtāmas birzu komitejām
zīmes
strija
uzaicina
valsts iestāžu un uzņēkomantrīs
speciāli
tam
nolūkam
viņam
līdzību
oiēoeša , ^'^Jas lēmumu,
ministra ieskata, — pilsētu
darba
mumu pārvaldes, uz rūpniecības
ā
sanenl
paziņojuma pēc finansu
dēti ārsti.
skaitot
no
'
likuma
pamata
apdrošināto,
no
nelaimes
plostnieks,
Bez
ārsta atļaujas neviens
2)
bas (jp"* dienas, jāiesniedz rupniecī"
vai zīmējumu p ieteikut Modeļa
vai persona, kura ar _ plostnieku nakuse gadījumiem cietušo valsts strādnieku un
dfeparrūpniecības
%t jerrt .anieiUam pārsūdzība, iemākPlosta citu darbinieku līdz šim vēl nenokārtoizdara iesniedzot
sakarā, nedrīkst
atstāt plostu.
Patsud lneks valsts kasē noteiktu sumu šanu
klātpieliekot z.meamentam lūgumu,
's caurs katīšanai.

Satversmes Sapulce

pavēles.

Ļcrmontova

iela XI.

naudā uz minētās sabiedrības lūgumu Lestenes iela XI.
1922. g. 17. maija.
atcelts ar šī paziņojuma publicēšanas
nos, dokumentus u. t. t.) nosūtīt attieLeprozorijas iela XII.
Satiksmes ministrs
dienu.
cīgo rajonu
darba inspektoriem viena
J. P a u Ju k s
Lībekas iela XII.
departamenta
Tiešo nodokļu
mēneša laikā, skaitot no šī rīkojuma ieLībekas muižas iela IX.
Noteikumi Nr. 187
direktors A. Vinters.
spiešanas „Valdības Vēstnesi".
Lidenes iela X.
par Daugavas dzelzsceļu tilta
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.
Rīgā, 1922. g. 22. maijā.
>fe 3159
Limbažu iela V.
lietošanu
Daugavpilī
vispāLindes ciems X.
Darba ministrs R. Dukurs.
rigai publikas
kustībai, zirgu
Atsauc
Departamenta direktore
Liliju iela VIII.
pajūgu, automobiļu,velosipēdu,
numura Lībiešu iela IX.
R. Veidemans.
«Valdības Vēstneša" š. g._ 79.
rokas bīdāmo ratu braukšanai izsludinātā dezertiera Andreja Mārtiņa d. „opu kautuve V.
un mājas liellopu un sīklopu Gruntēs meklēšanu, jo pēdējais skaitās
Apstiprinu.
.ubanes iela liela un mazā HL
1922. g. 22. maijā.
pārlaišanai pa tiltu.
reģistrēts Ventspils kara apriņķa pār,.ubesenes iela maza XI.
Satiksmes ministrs
..ucavas iela X.
1
§
valdē.
1J. P a |
u uk s.
Pamats:
kara apriņ ķa
Ventspils
„udvika iela X.
Daugavpils
un
apkārtnes
iedzīvotāju
Rīkojums Nr. 184
13.
maija
raksts
no
š.
g.
priekšnieka
^avizes iela XI.
satiksmes uzturēšanai ar Augškurzemi,
1922. g. 22. maijā
iela XI.
516.
.ubrinu
J*
atļauta bezmaksas publikas kustiba un
par pārgrozībām ,.Pagaidu tarifā un
Laktu (Ambovas) iela V.
par sevišķu maksu zirgu pajūgu, autoRīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs,
noteikumos Nr. 27 pasažieru un bapulkvedis-leitnants M u i ž u 1 s. Lūkasa iela VIII.
mobiļu, velosipēdu, rokas bīdāmo ratu
gāžas pārvadāšanai".
braukšana un mājas liel- un sīklopu
Darbvedis, kara ierēdnis K r i e v i ņ š. Lineburgas iela XII.
Lieku priekšā mācības iestāžu audzēpārlaišana pa tiltu.
Lāču muižas iela VIII.
kņus un atvaļinājumos braucošus karaLielās muižas iela XI.
§ 2.
vīrus pārvadāt pa dzelzsceļiem III. klases
Laipu iela I
Priekšēja panta minēta kustība pa tiltu
Valdības darbība
vagonos par 50% pazeminātu braukšaMalkas iela XI.
pielaižama no vilcienu kustības brīva
nas maksu.
Mālu iela X.
tās atlīdzības lietas (prasības,

sarakstīša-

Apstiprinu.

Sakarā ar augšminēto « Pagaidu tarifā laikā un pārtraucama 10 minūtes priekš
vilciena nolaišanas no stacijas uz posma
un noteikumos M» 27 pasažieru un bagāžas pārvadāšanai jāizdara sekosi pār- Daugavpils—Kalkūni.
grozījumi.
§ 3. _
Pēc
§
15 jāieraksta sekošš jauns

Ministru

sfide

kabineta

Mālpils iela XI.

1922. g. 23. maijā.
1.

konvenciju

starptautisko

Pieņem

nolemj to iesniegt Satversmes Sapulcei ratificēšanai.
2. Apstiprina valsts papiru spiestuves

par

opiju

Maijas iela XII.
Marijas iela (1—11) II.

un

Marijas iela (2—4) VI.
Marijas iela (13—57, 4a—58) VH.
§ 15-1.
Marijas iela (59—139, 60—146) VII
§ 15-1.
Margaretas iela XI.
lietojamā laikā pagriestām šķērsām pret statūtus.
1) Atvaļinājumos braucoši karavīri ceļu. Bez tam tilta abos galos ierīkoja3.
Uzdod tieslietu un zemkopības Marijas sudmalu iela X.
III. klases vagonos maksā bērnu biļetes mas sargbūdas kontrolieru un kasieruun
iesniegt miministriem izstrādāt
Marka iela XI.
cenu.
noteikumu projektu Marstaļu iela I.
sargu novietošanai un uzstādami tālruņu nistru kabinetam
2) Ja minētie karavīri vēlas braukt
par agrārās reformas likuma 111. daļas Muitas iela III.
aparatt sarunām ar Daugavpili, Kalkupar pazeminātu maksu, tad tiem katras
izvešanu dzīvē.
kā
ari
tilta
posteņiem
savstarpēji.
niem,
Mārtiņa iela XI.
biļetes pirkšanai jāiegādājas no savas
4. Apstiprina aizdevumus:!) K- AnMārtiņmuižas iela XII.
§
4.
kurās
priekšniecības īpašas apliecības,
citim, Bebrenes pag., vilnas apstrādā- Makša iela X.
Tilta abos galos uzstādamas grozāmas
sarkanas zignalripas, kurām jābūt tilta

jāuzrāda:
a) pilnīgs apliecības izdevējas iestādes
vai amata personas nosaukums.
b) karavīra dienesta pakāpe, vārds un

uzvārds,
c) starp

kādām

stacijām

vajadzīga

braukšanas biļete un
d) apliecības derīguma laiks.

Apliecības

parakstāmas no attiecīgas
iestādes priekšnieka
un apliecināmas ar šo daļu vai iestāžu
zīmogiem.
Apliecības bez parakstiem, zīmogiem
un citām augstāk minētām ziņām atzī-

karaspēka daļas vai

stamas par nederīgām.

Minētās apliecības

nododamas biļešu

kasē pie biļešu pirkšanas un ir derīgas
viena mēneša laikā, skaitot no viņu iz-

Par vilciena nolaišanu, uz posma Dau-

gavpils-Kalkuni, attiecīgas stacijas dežurants, 10 minūtes iepriekš vilciena noiešanas, ziņo pa tālruni abiem tilta kontrolieriem, kuri, saņēmuši rīkojumu, tūliņ
aptura kājnieku un braucēju kustibu,
liel- un sīklopu dzīšanu pa tiltu un pēc
tam, kad tilts atbrīvots no gājējiem,
braucējiem un lopiem, atver abos tilta
galos zignalripas, t. i. pagriež tās stāvoklī gar ceļu, brīvai vilcienu kustibai.
§5.

Rīkojumi par vilciena nolaišanu no
stacijas uz posma Daugavpils-Kalkuni
dodami telefonogramu veidā, kuru reģistrēšanai stacijās un tilta posteņos ieve-

dami šim nolūkam paredzēti žurnāli.

došanas dienas.

šanas

ietaises

un

lauksaimniecību

biļešu

kasieri

finansēšanai

ciju paplašināšanai
5.

stacijas

20.000 zelta franku.

valdes priekšsēdētāju inženieri

Jāni Ķērpi

un par Juglas

pārvafdnieku
maņi.
6.

un operā-

Apstiprina par Liepājas kara ostās

darbnicu

inženieri

Apstiprina

uzņēmumu

Otto

Lei-

par,valsts papiru spie-

stuves vsldes priekšsēdētāju mākslinieku
Richardu Zariņu un par viņa biedri
inženieri Oskaru

Āboltiņu.

Iekšzeme

§6

3) Pret apliecībām

elektriskās

ierīkošanai 14.000 zelta
franku
un
2) Jelgavas komercbankai, karā cietušo

Pabaži.

pār-

Braucēju kustiba pa tiltu atļauta vienā
Zemnieku savienības Pabažu nodaļas
dod par bērnu biļetes cenu parastās laikā tikai vienā virzienā, ko regulē tilta
sarīkotā zemnieku diena š. g. 28. maijā
3. klases pasažieru biļetes, atzīmējot šo kontroliefi, saziņojoties savstarpēji pa
Pabažu pamatskolā par lopkopības jautābiļešu otrā pusē ar zīmogu vai no rotālruni.
jumiem runās Rīgas apriņķa valdes lopkas « karavīru", bet apliecības pieliek pie
§ 7.
kopības speciālists J. V ī t o 1 i ņ š.
biļešu norēķina kā attaisnojošus dokuVilcienam jātuvojas pie tilta ar uzmamentus,
f
nību un tādu ātrumu, ka varētu vilcienu
4) Pie vilciena kontroles par pazemiapturēt aiz zignalripas, ja tāda pagriesta
Ārzemes
nātu

maksu

atvaļinājumos

braucošiem

šķērsam pret ceļu.

karavīriem jāuzrāda no savas priekšniecības ar attiecīgiem zīmogu un parakstu
apliecinātas personas izdotās apliecības.

§8,
Tautu ilgas padomes sesijā,
Maksu par vienreizēju tilta lietošanu kuj-a iesākās 9. maijā, lems starp citu
dzelzsceļi ņem sekošos apmēros: no aupar sekošām lietam:
Ja ar karavīra biļeti braucošs pasažieris
tomobīļa 25 rbļ., zirga bez un ar pajūgu
Minoritatu tiesības
Baltijas valstīs
nevar uzrādit minēto apliecību, tad no 5 rbļ., rokas ratiem vai velosipēda
1 rbļ., (Igaunija Latvijā, Lietavā), Albānijā
viņa piedzenama § 19. paredzētā soda liellopa 3 rbļ. un sīklopa 1 rbl.
^
no galvas. un Polija.
Debates par Baltijas, valstu
nauda. Tālākai braukšanai šādam pasaminoritātēm
vadīs Brazīlijas delegāts.
§ 9žierim jāsamaksā 20. noteiktā braukšanas
Pec
maksas
iekasēšanas
kasieris-sargs
maksa. Ja pasažieris atsakās samaksāt pienākošos soda naudu, tad viņam piemē- izsniedz automobiļa, zirga pajūga, rokas
ratu, velosipēda braucējiem, liellopa vai
rojami § 23. paredzētie noteikumi.
Ripa
sīklopa pavadoņiem attiecīgas
§ 19. pie punkta 2 pievestās 1. un 2. zirga un
formas biļeti, kurā atzīmēts biļetes nuRisas pilsētas ielu un māju sadalījumi
piezīmes izliekamas sekosi:
pēc policijas Iecirkņiem.
murs,
priekšmeta
nosaukums
un
maksa
1. piezīme.
No pasažiera, kurš
brauc III. klases vagonā ar skolnieka par tilta lietošanu.
vai

karavīra

biļeti

vienas

reizas

§

10.

braucienam, bet pie revizijas nevar
Braukt vai lopus dzīt par tiltu bez atuzrādīt § 15.—1., punktā 4. un § 30., tiecīgas biļetes stingri aiz-liegts.
punkta 7. paredzētas karavīru vai
mācības iestāžu audzēkņa personas
apliecību,
piedzen
soda
naudu

25 rbļ.
2. piezīme. No pasažiera, kurš ar
skolnieka vai kara vīra biļeti brauc
II. kl. vagonā, piedzen soda naudu
75
rbļ., bet I. klases vagonā —

125 rbļ.
§ 30., punkta 1. pēdēja teikuma daļa,
sākot ar vārdiem « vienu ceturto daļu .
jānostrīpo un tai vietā jāieraksta vardi

_.."

§ 11.

Biļetes pazaudēšanas gadījuma tilta
lietotajā iebildumi netiek ievēroti; viņam
jāpērk otrreiz biļete.
Latvijas dzelzsceļu
galvenais direktors K. Bļodnieks.
Ekspioatacijas direktora palīgs
A. Dukurs,
Finansu direktors V. B a s t j a n s
Techniskais direktors A. R o d e

,§ 15. noteikto bērnu biļetes cenu".
Ta paša § punkta 9. pēdējais teikums
«Ekskursantus
mācības

skolniekus

pavadoņam

" izliekams sekosi : « Ekskursantus-skolniekus pavadošam mācības personālam, ne vairāk ka
desmit auvienai personai uz katliem
dzēkņiem, braukšanas maksa aprēķināma
tādos pat apmēros kā ekskursantiem."
Šis rīkojums

stājas spēka

no 1922.

g.

1. jūnija.
Dzelzsceļu galvenais direktors
K. BJod nieks.
Finansu direktors V. B'astjans.

Valdības

iestāžu

paziņojumi.

Ielas nosaukumam klāt pieliktais
romiešu
cipars apzīmē policijas iecirkni, kamēr iekavās
pieliktie cipari -māju numuras. Kur pēdējo
nav klāt, tur v i s ī tas ielas māju numuri piekrīt
tam policijas iecirknim, kāds satakstā atzīmēts.
(Beigas.)

Laboratorijas iela VIII.
Laidzes iela XI.
Laivas iela X.
Lamtorta iela XI.
Lapu iela XI..
Lapsas iela XII.
Lāpstu iela V.
Lazaretes iela III.
Lāču muižas iela VII.
Lāču iela, lielā IV.
Lāču iela mazā IV.
Lašumuižas iela XI.
Lasmaņa iela XI.

dodamiem akjiem un dokumentiem skaidrā

Lejas iela IV.

Matrožu iela XI.
Matīsa

iela

(1—23,

2—22) IV.

Matīsa iela (25—147, 24—113) VIH.
Maskavas iela, lielā (1—105, 2—110) VI.
Maskavas iela,liela(107—287,112—136)11
Maskavas iela, maza IX.

Miera iela IV.
Medus iela XI.

Mednieku iela III.
Mālermuižas iela V. j
Meiuharda iela XII.

Meistara iela XI.
Mēmeles iela V.
Meža iela XI.
Mežotnes iela XI.
Melngalvja iela I.
Mīlgrāvis V.
Mikus iela II.
Morica iela XI.
Monētu iela I.
Mucinieku iela I.
Muižas iela XI.

Mūrnieku iela VIII.

Mūku

iela I.

Mūku

salas iela X.

Muitas iela II.
Mandas ielā X.
Maiznieku iela XI.
Maiznīcas iela IV.
Muižas iela XII,
Miesnieku iela, lielā I.
Miesnieku iela, mazā I.

Nabes muižas iela XI.
Narvas iela VIII.
Nelkas iela X.
Nentaras iela V.
Ņevas iela, lielā (1—17, 2—26) IH.
Ņevas iela, lielā (19—31, 28—42) VE
Ņevas iela, mazā VII.

Nikolaja iela (1—19, 2—8) II.
Nikolaja iela (21—67, 10—40) ffi.
Nikolaja iela (67a—85, 42—76) IV.
Nordeķu iela XI.
Novgorodas prospekts XII.
Numurmuižas iela X.
Nurmuižas iela XI.
Nometņu iela, lielā XI.

Nometņu iela, mazā XI.
Noliktavas iela II.
Ogļu iela XI.
Ogres iela IX.

Olaines iela XI.
Olivu iela X.
Olgas iela XI.
Oficieru iela IV.
Ozolu iela, lielā un mazā V.
Ozolu muižas iela XI.
Ostas iela V.
Oskara iela X.

Latviešu iela IX.
Lauku iela VIII.

Launekalna iela XI.
Laurora iela mazā XI.
Paziņojums.
Lauvas iela IX.
Tiešo nodokļu departaments dara atLielgabalu iela IV.
klātībai zināmu, ka finansu ministrijas Liepājas iela XI.
rīkojums
«Valdības Vēstnesī* 1920. g. Liepas iela VII.
29. decembra numurā par atļauju krievu Liepasmuižas iela X.
tirdzniecības savienībai nomaksāt zīmog- Leišu iela IX.
nodokli pāri par 300 rbļ. par visiem izLenču iela III.

Mašinas iela IX.
Mastu iela XI.

Ormaņu iela XI.
Palasta iela I.
Parka iela II.
Palmu iela XII.
Palisadu iela, lielā un maza VI.

i

Pasta iela I.
Pauluči iela II.
Palīdzības iela IV.
Patversmes Iela V.
Peitavas iela, lielā un mazā l>

maza 1.

Sabiles iela

Zaķu

r,10b) IV -

Ēsa.>>

Petersalas iela V.
XI.
Pētera parks
II.
a-Pavilajela
Se
XII.
šoseja
rogradas
p
liela un maza I.
iela,
pēlēja baznīcas
V.
piena iela
_
1.
Pils laukums
lielā un maza I.
iela,
Pils
, pilsētas slimnīca IV.
slimnīca XI.
jj pilsētas
Pilsoņu iela XI.
Vs
PQn *^r $?
Ai.
iela
Piltenes
Pinku iela XI.

salas krastmala VL
Saldus iela XI.

Zaļa ielā III.
Salas iela, lielā un mazā X
Zalamandra iela XH.
Zaļu iela X.
Zalves iela XL
Zaldātu iela X.
Sūnu iela XI. '
Samsona iela XII.
Zemītes iela XI.
Sapieru iela VIII.
Saratovas iela IX.
Sarkanā iela IX.
Zāģeru iela III.
Sasmakas iela XI.

Satiksmes iela X.

XI.

Tukuma

.

Suvorova ieia (3—51) III.

H.

Siatu iela (41-119, 36—114) VII.

Siattenes iela X.
Stabenes iela X.

Stāķu iela I.
Stāpeļu iela IX,
Stendes iela XI.
Stetinas iela XII,
Stokholmas iela XII.

Padosses

Vasaras iela XI.
Vecauces iela X.

Zelts (Londonā) par 1 unci tīra
zelta
. . . .
. . ,

Vecā

Krievijas sudrabs (J*

iela XI.

Stabu iela (1—39, 2—34) IH.
Stabu iela (41—119, 36—114) VIL
Zaru iela XI,
Zvanu iela XI.

93 š. 2 p.
par
1 rbl.
fg^gg }

; ;

(Utviju*tekgrak ftjJeKšuna Ivnamfa tctegtissm)

E i l v e z ē , 23. maijā. (Radio.) Tvaikonis „Egypt" pie Brestas nogrimis ar
l/a miljona zelta naudas.

Vilipa iela XI.
Vitebskas iela IX.
Vjasmas iela IX.
Vjātkas iela IX.

Redaktora: M. ārona.
*^*™»MBiBwaaļBMaaBBaasBBBaBMBBMaBWBBMBBSHgwBB

šim numuram 8 iaoas puses

Volguntes iela XI.
Vologdas iela IX.
Voroņežas iela IX.

Zvejnieku iela XI.

Vismara iela XII.

Zvirbuļu Iela X.

'

;

"ITo Tin n p"-*".} ps* fs ©
l CvivU»ņfifsJUS '

Vingrotāju iela II.
Vircavas iela XI.
Visbijasprospekts XIL

Zvaigžņu ieia VJIĪ.
Svaru ielā, mazā I.

Dienas

.

J. Frledssaašs, K. āērzlņi

Vidus
„ III.
Vilandes iela III.
Vilnas iela XI.
Vilka iela XI.

Srūgu iela VI.

Sapulces darbinieku vēlēšana.
2. Valdes un revizījas komisijas ziņojumi.
3. 1921. gada pārskata pieņemšana.
4. Peļņas izdalīšana.
5. Darbības plāns un budžets 1922. g.
6. Vēlēšanas.
.
.7. Slatutu grozīšana: pārvaldes pap ildināšana ar padomi.

.

Valsts ,kilj» «šā kredītbanka

-

Skruteles ieia XI.

kārtība:

ibļ

zelta

Veravas iela III.

DZELZSCEĻU

~

10 rfcļ.

Vēžu iela V.

Strazdu iela XI.
Sirazdumuižas iela XII,

1922. g., pīkst. 5 vakarā
* ? - - - Latvijas biedrības namā, Pauluči ielā Ne 13.

0.78 — 0.83
0.00 — 0X7
— ,
1225.00

Vārnu iela VIII.
Vazā iela XII.

Vecpilsētas iela X.
Vecsaules iela X.
Vēja iela X.
Ventspils iela XI.

iela IX.

t'ks sasaukta trešdien, 7. jūnijā

0.82 — 0.87
5.25 — 5.35

Igaanšjas msrk« .......
Polijas maska .,,,,,.,

Vecmoku iela XI.
Vecrigas iela I.

Stacijas iela, lielā un mazā XI.

Lijas itt ietin ipiii
Urtelo pilno biedru sapulce

Vācijas merka
Somijas marka

Valču iela V.

Strālzundes iela XII.
Strēlnieku iela III.

XI.

. .
50.00
, .
252.50 — 258,50
Angļu mārciņa ......
1130-1150
Francijas Itaaka . ...... 23.00 — 23.50
Beļģijsa faitoks
21X0 — 21.50
Šveices Iraeks ,
48.25 — 49.25
Zviedrijas krona
65.75 — 66.75
Norvēģijas krosa ...... 45.75 — 46.75
Dānijas kronE ........ 54.25 — 55.25
Cechijsa krona ....... 475 — 485
Holandes galdaaia ?. . . . „
99.00 —100.50
Amerikas dolārs

Valtera iela XI.

iela (16—72) VII.
iela (53—153) IV.
iela (74—142) VIII.
(1—39, 2—34) III.

1923. gadā 24. maijā.

Zelta iranks (0,29032 gi.)

Vaļņu iela lielā (1—39) I.
Vaļņu iela lielā_ (2—34) M.
Vaļņu iela mazā I.

Reformatu iela I.
Reirnerbergas iela V.

iela (2—14)

Kurni
Rīgas bhīĶ

Valmieras iela (1—19) VII.
Valmieras iela (2—21) VIB.

Sutanas iela X.

un

rūpniecība.

Tveras iela VI.
Ūdeņu iela, lielā un mazā XI.
Ugāles iela XI.
Ultrakas iela VII.

Valkas iela III.

Suvorova

?fcaksu iela

Tirdzniecība

Valentīna iela XI.
Valču iela XII.

Spitaju iela IV.

XI.
XII.
iela III.
Rentejas iela I.
Raiņa bulvars II.
Jsdovņikova iela VI.

sījumiem var griesties
uz nacionālā
teātra adresi, Rīgā, pie režisora Fr. Rodes.
—t—

iela XI.

Ulbrokas iela VI.
Ūnijas iela XII.
Upes iela IV.

Spirgas iela XI,
Sporta iela, (1) IV.
Sporta ieia (2) III.
Suzdaļas iela VI.

iela VIII.

spēki; tā tad apriņķu pilsētu un lauku
centru publikai
sagaidāmi ievērojami
teātra mākslas baudījumi.
Ar piepra-

Vagonu iela VIII.

Reimera iela II.

ftimpmuižas
Kornešu iela
Ruienes iela
Rūpniecības

,

Sparģeļu iela VIII.
Speķu iela VI.
Spīkeru iela VI.

Rūdolfa iela VIII.
Rucavas iela X!.
Rundāles ieli XI.
Rūjienas iela VIII.

pretī Jaucinieku kulturēJām
prasībām nacionāla teātra aktieri nolēmuši ziedot daļu no sava vasaras brīvlaika province sarīkojamām viesu izrādēm.
Izraudzītas divas oriģinal drāmas : A. Saulieša jaunā luga_ „Līgo" un Zeltmata
dramatizētie .Mērnieka laiki Slātavā". Nodarbināti visi teātra galvenie

Tvaika iela V.
Tvaikoņa iela "XI.

Smilšu iela I.
Smoļenskas iela VI.
Sofijas iela V.
Soļitudes iela XL
Spārnu iela, lielā un mazā X.
Spāres iela XI.

Staļģenes

,

teātra viesu izrādes.

Laijīāktu

Tuzova iela X.

Smārdes iela XI.

Reņģu iela V.
«ēvtles iela (1-55, 2—42) IV.
:Rēveles iela (57—44) VIII.
Rīdziņas iela I.
Rindzeles iela, mazā XI.
Robežas iela X.
Rindzeles muižas iela XI.
Rodenburgas iela VI.
Romanova iela (1—33, 2—34) III.
Romanova iela (35—103, 36—82) VIL
Romanova iela (105, 84) VI.
Ropažu iela XII.
Ronenburgas iela XII.
"Rožu iela I.

Rīgas prefekts Dambekalns

Nacionālā

Tulas iela IX.
Turaidas iela XII.
Turgeņeva iela VI.

Slokas iela XI.

Remtas iela XI.

Šmidta iela XI.
Šoneru iela X.
Šreienbušas iela XII.

Māksla

Toma iela IX.
Toma ciems X.
Torģeļu iela IV.
Torņa iela (1—37) I.
Torņa iela (2—12) II.
Trijadibas iela V.
Trikates iela X.
Trokšņa iela I.

Slāvu iela IX.
Sliežu iela V.

Suvorova
Suvorova
Suvorova
Siatu iela

(1—55, 2—60) III.

Todlebena bulvars II.

Skolas iela III.

iela X.

Zitomiras iela IX.
Žīdu iela IX.

VIII.

iela

Tīruma iela X.

Simaņa iela V.
Zirņu iela IV.
Skanstes iela V.
Skārņu iela I.

Purva iela XI.
Pagarināšanas iela XH.
Pulka iela XI.
Saderies iela XI.
Rjazaņas iela III.
Raņķa dambis X.
Ratuža laukums I.
Raudas iela XI.
Riekstu iela XI.
Riepnieku iela VI.

Terēzes iela

Tirgu iela XI.
Tirdzenes iela III.

Zirgu iela, lielā un masā I.

Puķu iela XI.
Puraciema iela VIII.
Puraciems VIII.

Šulcmuižas iela XI.
Švarcmuižas iela XI.

Šķūņu iela I.
Šmerlu iela XII.

Timoteja iela VI.
Tirgoņu iela I.

Ziepju iela X.
Sīkuma iela I.

Puškina bulvars II.
Putnu iela X.
Pupa iela X.

Telts iela X.
Tempeja iela XI.

Šaurā iela IX.
Šķērsu iela XI.

Tilta iela V.

Saukas iela XI

Skrīveru iela XI.
Skrundas iela XI.

Šampetera iela XI.

Šarlotes iela IV.
Šauļu iela XI.

Tīklu iela XI.
Tilzites iela XII.

Ziemeļu iela V.
Sētas iela XI
Sēlpils iela XI.

Promenades iela V.
Poderaga iela XI.
Pokrova iela IV.
Falangas iela X*.
Polockas iela VII.
Poltavas iela IX.
Popova iela VII.
Porchovas iela VI.
Pastendes iela XI.

V.

Terbatas iela (57—101, 62—82) IV.
Tīriņu iela X.

Sergeja iela VIII.
Sesavas ieia XI.

pleskodales iela XI
pļetenberga iela XII.
iela II.
Priekšp ilsētas
V.
priežu iela

iela

Svertuves iela I.
v
Sliežu iela V.
Subatas iela XI.
Talsu iela XI.
Tambovas iela VI.
Tapešu iela XI.
Teātra bulvars (tagad «Aspazijas") II.
Teātra iela I.
? ^^
Tējas iela IX.
^

Terbatas

Zasulauka iela XI.
Zeļļu iela

Pirts iela VI.
pipaieru iela VIII.
Planku, iela XI.
Vili.
pļavu iela
pieskavas iela XII.

Reimersmuizas

Stiklu

Zaķu

iela, (1. 3, 4, 6, 8, 10) VIII.

peDZfJs
gEJ
ft

XI.

iela VIII.

,

un
jJTiela, liela
L
M
patversmes

VIRSVALDE

izsludina uz 7. jOfliju 1922. g.

Rīgas bOvbledrlbas direkcija ar šo uzaicina

1.

g.

projektētā

tiek
Nauda

5000 mtr. Kaņepāja šļūteņu piegādāšanai.

Rīgas būvbiedrīhas

lauksaimn.

bfedr.

brlvbibiiolēkas
1917.

-ssāšS KONKURENCI
Tuvākas ziņas izsniedz istabā 136, no pulksten 12—2.

Alojas

li

par

naudas

loterija

kvidēta.

pārdotām

biļetēm

saņe-

1. jūlijam š. g. Ungurpils Elbretos pie A. Liepiņa. Līdz
minētai
dienai nesaņemtā nauda tiks
uzskatīta kā biļetes īpašnieka ziedojums
šai bibliotēkai.
mama atpakaļ līdz

2

akc. sab.
akcionāru kungus uz

kārtēju pilnu sapulci,
14 Jūnijā 1922. 8.. pulksten 3 p. p., Rīgā, Aleksandra ielā >fe 31, sabiedr. telpās.

Bibliotekārs Ed. AI alnis.

Alojā, 22. maijā

1922. g.

Būvsabiedrības „STRUKTOR"
v a I d e ar šo paziņo uz savu statūtu
67. un 68 §§ pamata, ka minētā sa^
biedrība, sakot
no 1. janvāra š. g.,

stājas likvidācijā.
1) Direkcijas darbības pārskats par 1921. darbības
2) Direkcijas priekšlikumi. 3) Varbūtējie
Likvidācijas komisija sastāv no sekoakcionāru priekšlikumi. 4) Velēšanas.
šiem 5 locekļiem: H. Karapenbauzens,
skaita
(«IL§
32)
vai
dalībnieku
kuriem
pieder
īpašnieku-akcijas,
jāuzrāda
direkcijai
tās,
Dr. R. Erhardta, R. Hehna, E. Lieveda
Akcionāriem,
P ie iJ®- ? 5aP"lc« *>Bs pUntlesfaa pie katra s.ipulce bauda tie biedri, kur!
kā 7 dienas un F. Rccke.
i8S )anzr^ biedru grāmatiņa. Balsstiesību
kvitēs par viņu uzg'abāša-a vai ieķīlāšanu kredītiestādēs, ne vEl?k,
kL
i
««.jūs.
VALDE.
visas tekošās paiju iemaksas (st. § 35).
Likvidācijas komisijas kantoris atrodas
iepriekš pilnās sapulces.
Rīgā, 1. Jēkaba ielā Nr. 16, ds. 5.
Direkcija.
Rīgā, 19. maijā 1922. gadā.
Dienas

kārtība:

gadu.

Latvijas bčilu reevahuacijas biedrības

Paziņojums
Finansu

ministra biedrs š. g. 17. maijā

apstiprināja statūtus pirmai Rīgas mālu
preču fabriku_ akciju
sabiedrībai, kuras
mērķis ir: mālu preču fabriku ierīkošana
un uzturēšana, visāda veida mālu preču
izstrādājumu

izgatavošana un tirgošanās

loterijas izloze notiks 29. maijā

1922. g
nesiet

ar tām, kā ari ar citām - precēm. Šī 100.
75.000, 50.000,
mērķa
sasniegšanai sabiedrība iegūst
trūkumcietējus bēgļus.
dibinātājiem piederošas mālu preču fabrikas, atrodošās Rīgā, Jelgavas priekškioskos, pastā, Aleksandru
Biļetes
dabūjamas
veikalos,
pilsētas II. iecirknī, Ilģeciemā, IV. hipotēku iecirknī, Daugavgrīvas ielā M 55 birojā, Martas ielā Nr. 5, tālrunis 25—98.
un 63, Tvaikoņu ielā, m. Jūlija ielā zem
M 2, un 2 zemes gabalus IV. hipotēku Daugavpils apriņķa
valde
iecirknī.
Sabiedrības dibinātāji

ir

000,

izdos

Latvijas pil-

mazāksolīšanā

soņi: Joachims Drevs un Arnolds Hertvigs, dzīvojoši Rīgā, Melngalvju ielā
M 4, dz. 3.
remonta
darbu izvešanu
Sabiedrības pamata kapitāls— 100.000
piederošam
1000 akc. pa 100 zelta fr. pašvaldībai
zelta franku,
sekošu skolu telpām
Valde atrodas Rīga.
se minētos termiņos un vietās.

Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.
Darbvedis A. Zalpeters.

L Trešdien, 7. jūnijā i. g., pulksten
11 dienā, apriņķa
valdes telpās

apgabali

3. civilnodaļa,

saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. aršo
paziņo, ka 30. maijā 1922. g. minētās

aodaļas atklāta tiesas sēdē tiks nolasīts
29. janvārī 1915. g., Rīgā mirušās Edītes
Teodora meitas baroneses Uexkull fon
Gvldenbandt, dzim. Conradi, testaments.
Riga, 19. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. Cimrner mans.

1) Preiļu VI klās. skolai,
2) Jasmuižas skolai.
III. Sestdien, 10. jūnija 5. g„ Kapiņu
pagasta valdes telpas:

Sekretārs A. Kalve.

Rīrjas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar
šo paziņo,
ka 30. maija 1922. g.
min. nod.atklatā tiesas sēdē tiks nolasīts
21. marta 1922. g. Pabažu pagastā,
Lejas-Muižniekos mirušā Mlķeļa Pētefa
dēla Tldrika testaments.
Rīga, 19. maijā 1922. g.

1) Kapiņu skolai,
2) Zomersētas skolai,

3) Svatovas
»
IV. Otrdien, 13. jūnija 5. g., Izabeļinas
pagasta valdes telpās:
1) Izabeļinas skolai,
2) Kazinču
.
V. Trešdien, 14. jūnija i. g. Osunes
pagasta valdes telpas:

Priekšsēdētāja v. Cimmermans.

1) Osunes skolai,
2) Dvnkinišku skolai,
3) Kaiiišu (Aizpurišu) skolai.

Sekrekretars A. Kalve.

Rīgas 8. īec.

mierfišesn.,';,

dibinoties uz civ. ties. kārt. 1956. līdz
1960. p. p. ar šo paziņo, ka 17. jūnijā
1922 g., _ pulksten
12 dienā, atklātā
tiesas sēde Rīga, Marijas ielā M 4a,
tiks nolasīts
3. janvārī
1922. gadā
mirušās

Evelīnas

Anša meitas

testaments.
Rīgā, 18. maijā 1922. g.

15. jūnijā i. s.. Pridruiskas pagasta valdes telpas:
1) Pridruiskas I. skolai,

2) Pridruiskas
VII. Otrdien,

M 145

20.

Jūnijā s, g.,

,

Atsevišķu skolu remontdarbu apmēri
paredzēti no 50.000—250.000 rbļ. Re-

pamatodamās uz sava lēmuma 11. aug.
1921. g.,_ uzaicina
14. jūlijā 1915. g. monta darbi tiks nodoti ar visu
mirušā Varenbrokas pagasta Juknu māju mēja materiālu un darba spēku.
Dēkaba

Jaunzema

manti-

Priekšsēdētājs P. Ozolups.
Darbvedis

Citu

Zvirbulis.

iestāžu slud

Konkurence
Finansu
?

— A

___ ?

mazakprasītajiem
finansu

ministrijas

ēku

lunrtlu izlabošanas,krāsošanas un mūra darbus:
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
līdz 30 maijam 1922. g, pīkst. 12 dienā,
iinansu ministrijas kancleja, Nikolaja ielā
M 2a, pie ministrijas ēku pārziņa.
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz turpat
ikdienas no pulksten 10—12 dienā.

_

Rendas

ua

Lielrendas

pana**
II. pakāpes pamatskolai
Lielrendas
muiža,
Kuldīgas an
' rinW.ptl
vajadzīgi

v$>»

OLI SĀNA

skolas pārzinis

V. rajona stacijās un uz posmiem uz līnijām Liepāja—Jelgava
Priekule—Skoda, Dubeņi—Paurupe, Liepāja—Aizpute un Aizpute—Saldus sekosus darbus:

1

un

otrais skolotais (-ja)

Gudenieku pag. valdei,

VIRSVALDE

DZELZSCEĻU

Aizputes apriņķi, vajadzīgs

izsludina 7. jūnijā 1922. g.

=== =

— KONKURENCI

iestrādāties n
Kandidāti

8000 Kl$r. konceptpoplra piegādāšanai.
Tuvākus paskaidrojumus

izsniedz istaba 136, no pulksten

6-klas. pamatskolas

zēnus un meitenes ar pilna

2

12—2.

kursa

zināšanām

2

no Finansu

ministra 4. augusta

1921. g. un pa-

pildināti 8. februārī 1922. g., paziņo vispārīgai zināšanai, ka
drības
dibināšanas sapulces lēmumu
8. maijfl 1922. g. J* 3185 pamatu,

un

savu darbību

finansu

uz

ministrijas

1

taksētā vērtība — 27203 rbļ.

Valdes priekšsēd. v. P. Kalniņš.
Darbvedis A. Kauliņš.

Briņķu

pagasta valde,

Sacensība notiks mutiski un slēgtās Aizputes apriņķī, dara zināmu, ka sākot
aploksnēs. Piedāvājumi, nemaksāti ar ar 1. aprīli 1922. g.
40 sant. zīmognodokli, ar uzrakstu:
ir atvērta

„Uz sacensību 31. maijā",
iesniedzami

virsmežniecības

kancleja,

liis niotas ttlšiā

pievedceļa sliediies,

Muižas pārvalda. K. Bošvechters.

Krievu-Baltījas kuģniecības
sabiedrība

izsludināšanas dienas .Valdības Vēsta*:.

sabierakstu

MM

uzsākuša.

mutiskus torsus

virsmežniecība

priežu baļķus — 179 gab.
ar 2720,3 kub. pēd.,

nesi' M 18.

Sabiedrības valde ievelēti:

Jzitttii nodala".

Taurkalna

Pamatojoties uz vērtspapīru rrortifīkācijas pagaidu noteikumiem
1920. g
„Vald. Vēstnesī"
Nš 97 un
23. aprilī
1921. g. 17. janvārī,
.Valdības Vēst-

uzaicina zemāk minēto sabiedrības akcija nezināmus turētājus, par kurām akcijām,
paziņots, ka viņas pazudušas, uzrādīt
tās
6 mēnešu laikā, skaitot n<s>

Me. iii flpniec. akciju uiialr. juilu Espons
apstiprināti

JzntinnUi sadala
ar sēdekli

Brigķu

pag.

namā.

Darbības rajons — Briņķu

pagasts.

Pr. priekšsēdētāja K. Fridrichs

Vecgulbenes rajona valsts
zemju pārzinis

ar šb paziņo, ka 31. maijā, pulksten
10 no rīta, Jaungulbenes muižā,

uz
par

torgiem

augstāko

nosolīto

zumu, pārdos
muižas atsavinātos lauksaimnie-

rajona
cības mašinas, rīkus un piederumus, kā:
sējmašīnas labības un zāles
pļāvējus,
^
arklus, ecēšas,
darba ratus, ragavas '
zirga lietss un d. c,
nš 137,
Rajona pārzinis A. Skudra.
Darbvedis J. V i ņ ķ i s.

Darbvedis (paraksts)

dpi. min. ēku un būvju

Rīgas

pārvalde

izdod uītaiiiem
jumtu remontu

un atjau-

nošanas darbus

Alūksnē,

Krustpilī, Daugavpilī,
Liepājā u. c.

apriņķa

27. maijā

1922.

Akcijas ā 250 rbļ.
161 = 24 gab.
191 —
200 = 10
.
971 = 1 .
973 —
1
. .
=
975 —
.
= 1
1191 — 1200 = 10
..
2571 — 2610 = 40
,
3416 — 3420 = 5 „
3502 — 3504 = 3
.
3506 — 3511 = 6
.
,
3513 — 3521 = 9
3572 — 3621 = 50
.
3931 — 3980 =s 50
.
5631 — 5660 = 30
»
138 —

.5681 — 5761 = 81

ceļu

.

.

— 5840 = 19 .
— 6115 = 39
.
— 6136 = 20
.
1
—
=
.
— 6840 = 7
.
— 6884 = 3
.
1
—
.
=
Gadījumā, ja šīs akcijas sešu
oešu laikā
netiks uzrāditas,

mē-

viņaff

skaitīsies par nederīgām, un personām,
kuras paziņojušas par viņu pazušana,
tiks izdotas jaunas akcijas zem tiem

pašiem
numuriem.

Walde

Latvllas augstskolas le§ltlmacl|it
karte Nr. 2805, uz Irmas Klētniek v

pazaudēta
par

un

ar

šo

tiek izsludināta

nederīgu.

PfirsRotu un sarakstu blankas

uorēķiranai

pēc

finansu

valsts iestādes,

ministrijas

apstiprinātiem

paraugiem (skat. šā gada 27./1V. . Valdabūjamas
dības Vēstneša"
.NV 93)
Valsts tipogrāfijā, pilī.-

Samaksas

zīsniu

gramatikas

m

par traktieru, kafejnīcu, konditoreju un viesnīcu apgrozījumu

nodokli

gadā.

izdos mazāksolīšanā=
kb.

1

5822
1*077
6117
6231
6834
6882
6959

dabūjami

1400

-

5771 —

pēc .Valdības Vēstneša' M 187., 00
22. augusta š. g. publicēto rīkojuma

inženieris
1

ierasties

Valdes priekšsēd. (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Lūgumraksti jāiesūta Mainavā caur Kārsavu līdz 8. Jūnijam ž. g.

Kuras statūti

pailgs

uzaicināti

1922. g., pie p a d 0 m e s
u*
nolīgšanu. Adr. c. Aizputi.

Latgales laisaiiiii skolā

Pieņems

tiek

10. Jūnijā

Latvijas pilsoņi:
Roberts StOrmans,
Deļ piedalīšanās torgos jāiemaksā 5°/o
Rūdolfs Elšamais,
drošības naudas no uzņemamo darbu vēr3finls
Josts.
tības pēc iepriekšējā maksas aprēķina.
Pec mutiskas sacensības izbeigšanas
Valdes kandidātos: Ādolfs Elzentals,
skatīs cauri _ rakstiskus priekšlikumus,
Aleksanders Šnelders.
kuri, samaksāti ar 40 rbļ. zīmognedokļa
Pa; direktortt-rīkotāju skaitās: Roberts Stūrmans.
un klāt pievienotām kvītēm par iemaksātu
Tirdzn. un rūpniec. akc. sab. .AUGĻU EKSPORTS* valde.
apriņķa valdes kasē drošības naudu,
iesniedzami uz 7. jūniju izsludinātiem
torgiem līdz pulksten 10, tanī pat dienā
apriņķa valdē, bet uz pārējiem torgiem
Kārķu
pag. valde,
BiEliueļis virsvaldes eksulsatitiias dircktiia
— līdz pulksten 10, izsludinātās
torgu Valkas apriņķī, ar šo dara zināmu, ka
noturēs 26 maijā š. g., pulkst. 12 dienā,
dienas attiecīgās pagastu valdēs.
ar 1. jūniju 1922. gadfi Kārķu pagasta istabā M 347,
Tuvākie
paskaidrojumi
par
darbiem nama
iepriekš dabūjami apriņķa valdes saimtiks atvērta
niecības nodaļā 1. jūnijā š. g.
Daugavpilī, 19 maijā 1922. g.
par pārvadājamo pa dzelzsceļiem preču
1
Daugavpils apriņķa valde.
Ielādēšanas, izlādēšanas un pārlādēar darbības rajonu— Kārķu pagasts.
sanas darbu izdošanu mazākprasltfiJlem Šķirotavas stacijā.
Nodaļa pieņems paziņojumus nn izPirms torgu
sākšanas dalībniekiem
darīs laulību noslēgšanu ik katru piektpārdos
jāiem. dzelzsceļu galvenā kase 25,000 r.
dienu no pulksten 10—12 dienā.
drošības naudas.
Līdz ar dzimtssarakstu nodaļas atTuvākas ziņas par min. darbiem var
vēršanu laulājamo, dzimušo un mirušo dabūt dzeizsceļu
virsvaldē, istaba M 347.
31 maija
1922. g.. pulksten
10 rītā, pieteikšana priekš Kārķu pagasta iedzīi
Dzelzsceļu virsvalde.
Taurkalna
virsmežniecības kancleja, votājiem ir obiigatoriska.
pie Taurkalna stacijas atrodošos
Kārķu pag. valdē, 20. maijā 1922. g.

Ūtrupe.

vārda.

MAZĀKS

uzņe

caur Taurkalna staciju, līdz sacensības
Finansu ministr, muitas departaments dienai. Pie sacensības tiks pielaistas
izsludina 29. maijā i. g., pīkst. 10 diena personas, kas iemaksās sacensības komiHflNHnStlI uz 30 kompl declmal sijai, pirrns _ pārdošanas sākuma 10°/o
sumas, kā drošību par
AUlluUIUU svaru ar celtspēju no no piedāvātās
kānīgu
un galīgu izpildīšanu.
800—1250 kg.
un
5
kompl. galda līguma
svaru ar celtspēju 15 kg un vajadzīgo Nenosolītājiem nauda tiks tūliņ izmaksāta atpaksļ.
svaru bumbu piegādāšanu.
Taurkalna, 17. maijā 1922. g. M 163
Ar_ attiecīgu zīmognodokli nomaksātie
Taurkalna virsmežzin. Ansons.
piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs
līdz 29. maijam 1922. g., pīkst. 10 dienā,
muitas detartam nta, Nikolaja iela M 1,
ar uzrakstu: .Svaru konkursam* .
Iesniegtos piedāvājumos
jāuzrāda, ka
konkursā plednlās — rakstiski vai mu8. Jūnijā 1922. g„ puUsten 9 rītā,
tiski, kā ari cenu izziņa par katru komplektu svaru vai svaru bumbām.
Konkursa dienā uzņēmējam
jāstāda
priekšā zologs 30.000 ibļ. apmērā
Koku pag. Vec-Tilcenu kūdras purva
Tuvāk*s
paskaidrojumus
reflektanti atrodošās
1
var dabūt muitss departamenta administratīva nodaļa.
l<ongarumā 2168 pēdas u- 9. jūnija
Auto diviziona komandieris izsludina
1922. g., pulksten 9 rītā, Koku muižā
par nederīgu nozaudēto personas apliecības grāmatiņu, izdotu no I. Liepājas dažāds
lauksaimniekājnieku
pulka
un pagarinātu
līdz
cības
inventārs.
31. jūnijam 1922. g„ no auto diviziona
uz virsleitnanta Kaņepa

1922. g. 8. jūnijā

SACENSĪBA

ministrija

izdos 30. maija 1922. g., pīkst. 12 dienā
——

Izdos

Līvānu

3) Mežamuižas skolai.

4) Inkenu kroga

niekus, paradu devējus un ņēmējus, pieteikt un pierādīt šai tiesai savas tiesības
un prasības uz atstāto mantu sešu
mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas . Valdības
Vēstnesī".
Pēc dota termiņa notecēšanas mantošanas tiesībās tiks apstiprinātas tikai tās
personas, un ievērotas tās prasības, kuras
bas noteiktā laikā pieteiktas.

Dažādi sfudinaj

II. skolai.

pagasta valdes telpas:
1) Līvānu VI klās. skolai,
2) Ungurmuižas VI kias. skolai,

Miertiesn. Zeberg-Elverfelds.

īpašnieka

bulv.

pieņemšanas eksāmeni IZ. jūnijā U

VI. Ceturtdien,

Priedi;

Varenbrokas pag. tiesa,

Piedzinējs T. Jaknbov,,!,,,,

biedrības

Nr. 2/4 un

DzeUo virsvaldes mateiialu anāla
'

^

Rīgā, 23. maijā 1922. g.

Kandidātus (tes) lūdzam ierasties ngr
a) Malkas, kūdras un akmeņogļu ielādēšanu un izlādēšanu no vagoniem,
(Rīgas ielā M 6):
sonīgi apvienota padomes sēdē
kā ari pārlādēšanu no vagoniem vagonos;
1) Ciršu-Zastenkas skoIai(ViškKpag)
robežas;
staciju
b) Malkas, kūdras un akmeņogli! piegādāšanu
10. jumja 1922. g.,
2) Izveltas
,
c) Malkas un akmeņogļu padošanu uz lokomotīvēm un
Lielrendas
muižas skolas tel pas
3) Maļinovas I.
d) Malkas sazāģēšanu, saskaldīšanu un sakraušanu.
ui
4) Maļinovas II.
,
Jvfe 128) vēlēšanām.
apgādības
kasē
(ist.
dalībniekiem
jāiemaksā
materiālu
Konkurences
5) Tokarišu (Maļinovas pag)
Muiža atrodas jaukā vietā uz Abavae
50,000 rbļ. drošības naudas.
upes krasta, 20. verstē no Stendes
II. Ceturtdien, 8. jūnija i. g., Preiļu
Tuvākas ziņas saņemamas dzelzsceļu virsvaldē, istabā M 120.
stacijas.
Pagasta valde.
pag. valdes telpas:

Tiesu sludinājumi
Rīgas

'*

biļetes
:
======iūs va
pabalstīsiet
un
25.000, 10.000, 5.000, 1.000

-^^^

« hogIIs «e pārtamesta

dažādu maksājumu
piedzina.
ka 30. maijā 1922. g., pullrS VS
,^
|
Rīga, Elizabetes ielā M 2 b
h
"«
tiks pārdotas
va i r āksoi-> ic5 »
3ēkaba Kislsa kustama mam» S
tēta par 500 rbļ.
un sastiU'ierakstāma galda, melna ozola
kok ? °°
d
viņa zīmogsoda segšanas.

metru

akmeņu pievešanu

Valsts

9
tipogrāfijā, pil' J* ?

par 9 rbļ. grāmatiņa.

Nacionālais

,

teatrs

Trešdien. 24. maijā, pulksten

8 vakara.

Bij.Maskavas Lielā teātra prīma balerīna*
V.3f£mmlli, J£. &*>«ew <*»
LubJU!?"?-?R'sas-Bauskas,
Jumti pārklājam! ar divrievainiem plaLubānas, Jūrmalas un
wm J. 3f£ix<e3<eve*
Opes šosejām
kaniem cementa dakstiņiem.
&aīetca vaHoats
nomāt
Pj^"™
Ja zīmo
Čn nodokii ,
"
(dejas or-estra pavadība).
Lū'zu uzņēmējus iesniegt techniskal sātu
jāiesniedz slēgtās
dienaaploksnes ^Mr. 27.
Ceturtdien, 25 maijā, pulksten^
nodaļai (Rīgā, Nikolaja ielā M 23, dz. 4)
maijam 1922 g
dienā
līdz 2. jūnijam 1922, g-, cenas par kv.Pūt. vēļim
' <*** ielāV3;
asi dakstiņu izgatavošanu, uzlikšanu un
ļift vakara.
Pulksten
apsmēiēšanu.
i?fnieg^nas jaie"
„X«3&Tt$l&tā$S '
maksā 20.000
maKsa
San^FZ
rbļ. drošības naudas.
8 vaa..
V.
Olava
kom.
skol.
skoln.
ap26.
maijā,
pulksten
Piektdien,
037311( 1
AP r|" "ķa celu inženieris
(paraksts^
rfliuuli. liecība uz A. Stelnerta vārda;
Bij. Maskavas Lielā teātra prima balē""'
tiek skaitīta par nederīgu.
V. Karam, K. Gorevas un 3. »'«! !?
baleta vakars (dejas orķestra pavadiet

CV

iespiest» valsti tipogrāfija.

pilsētas diskonto banka.

Rīgas

sijas

Bilance uz 31. decembri 1921. g.
Debets.

«e kases konta: sastāvs
11640 497 55
kredit-bankas: saldo az tekoša rēķina . . . .
valsts krāj- nn
4'52943S 75
'
valdības:
saldo
'
' ļ _
* Drasības no krievu
'
' [atvijas 3. P. R- tautas bankas II. nod. likvidācijas konta
649 049 89
* Airo-konta privātās bankas
lj302>45 89
* vekseļu konta; sastāvs
03
5,387,405
iekasēšana pie korespondentiem
.
37,942 76

5425,34779

iakasso-vekseļn konta: sastāvs

428,800 50

iekasēšanapie korespondent.
600,742 76 1,029,54328
saldo: a) uz vērtspapīriem an
obligācijām
.... 685,878 35
~,
b) ,,—
Precen» .... ? . 6,213,325—
0^.0,^3— 687920335
Ra7oon* ^
,,
vērtspapīra konta: sastāvs
8,78032
* kupona konta: sastāvs
ļ
* cambto konta: a) trates un vekseļi nz ārzemju vietām
68,528 * 61
b) ārzemju nauda
.
786,912 95
S55.441 56
konto korenta: pret nodrošinājumiem:
a) vērtspapīriem
1,053,785 04
b) hipotek. obligācijām
598,429 20
c) precēm
848,599 35
d) vekseļiem
.
413,160 90 2,913,974 49
*
*
maksājumiem a konto uz noguldījumiem: saldo ...
49 336 01
* korespondentu konta: saldo: a) Nostro
31,159,346 98
b) Loro . . . . . .
658,504 95 3,,fti7.fi5l M
tērauda kambara konta: saldo
\ _
'_' _
* inventāra konta: saldo
1
' tekošu Izdevumu konta: par 1922. g. samaksāti
103,563 77
procentu konta: par 1921. g. vēl iekasējamas
81,418 04
* avalu konta: saldo .
1,250,000 —
ažlo konta: atlikums pec 18. marta 1920. g. likuma
73,806 55
" konto pro diverse: pārejošas sumas
1,584,253 04
aizdevām» konta:

Sum7W94^5619
Kredīts.

"

Caur pamata kapitāla kontu: sastāvs
4,000,000 —
, rezerves kapitāla kontu: sastāvs
1,924,885 62
sevišķas rezerves komu: sastāvs
1,712,862 46
17,378,05985
l giio noguldījumu kontu: saldo
kontn:
saldo:
a)
noteikti
nogaldījumu
5,974,684 25
,
b) nenoteikti . . . . 2,398,14550 8,372,829 75
, aizdeva kases ,Ost* aizņēmumu kontu
s '223 641 50
, procentu kontu:
a) az vekseļiem par 1922. g. az priekša saņemti
29,240 —
b) uz noguldījumiem
779,256 60
c) par 1921. g. vēl maksājam!
.
32,76623
841,262 83
, korespondenta kontu: saldo: a) Nostro ....
60,00t 18
b)Loro . . . . . 22,291,172 74 22.351.173 92

Antona m. Sļesarčik v.; 28) M 2671

bilance

par 1921. gadu.

Atlikums

uz1
92
ļ

-

Ieņemts

^^par
jĶ.

Rbj.

Aktīvs.
*«
Knevu

valsts vērtspa-

- Pin»

• -

....

w P'f°5

„'

48

07
[79|
13

.m j mmļ

[ '»
71
83 <

6,603 79
73752 48
25
27
6

«oguldījumi

'

63,877
219
1287
89,456

1,394
1,212

kapitāls
. .
«matkapitais vērtspa-

f^\
«rejošas

16

l

Pasīvs.

?
«ezerves

li380

sirmas

•

-

~

Rbļ.

|IC|

Izdots

Atlikums nz

par 1921. g.

}anv.l922.g.

Rbļ.

ļK.'ļ

Rbļ.

_ _ _ _1,380
|

89,790

41

93,543

36

738

—

—

-_

—

18,199

75,100 —
—
—
—
r—

91,832
219
2,989

ā

— i—i-i,,-,— ,. „????

**"« "> nauda

68

18,199 m

taventars

" * '

4,491

1921. g.

ļ

«ivatās kredit-iestādēs
Aizdevumi pret galvlniekiem
9

kases

un
?

6,236
I

05

89,456~7Ī3t

47,144
—

93
—

—

hl,
H

—

692
117

I

79
38

429 25
34,255 78
—
-

r—f
H

—'

M

115,360

—

—
—

2,072

—
—

—

7,033
94,629
716

25

13,378 63

1,330

-

-

~
-

r—I

9.578

H

"5,360

Ķ

|09

Pēc statūtiem 25°/o pieskaitāmi
tīra peļņa 544 rbļ. 10 kap.
bet pārējos 75% piļņa biedru sapulce nolēma rezerves kapitālam.
Direkcija.

Rīgas
par

prefektūra
ne<"er?gām

sekosās

Paie, . p
ersonas apliecības, kuras
Pieteikti
P8f
Pazudušam Psekoša
saraksta- "*
pa,e!: 1}
no Rīgas
P"*kra™. "*" Annas™ "8998
Niķeļa m. Brenner

vāSr * »
tapģf? * 64873 no "- iec. nz Ane3. kc T "i; 0zol'5 v.; 3) M 27587 no
Alraas Kār'a m Strazdiņ v.;
4) Jā' 0M7
drēja ifti / no Birfu Pag- vaid. uz An«o 8 ill8tapa d- Caunit v.; 5) M 7207
K»rKlrja d. l?on v.;
6'
Hhtn no
R|S- Pref- «z Paulīnes
Donata m-r
183250
no
% Pr 1
ield v of "«'ēnas Aleksandra m. Ein21416
no 8- iec - uz J5Ias
Anša mv
estman
Dreilinn
v'> 9) N°- 23494 no
n
Verfier P8 ; va'd. uz Annas Andreja m.
Gotfr d/'V \7 ^°961 no 3. iec. nz
*
tirida
d- Tillner v
* 2280H
-: " )
12- ' <*• uz Alvīnas Otto
,°,
*• TriKiLn
«Kovskij v.; 12) M 1216 no Valkas

Hf-V™

nz Annas Jura m. Meijer v.;

9) M 10063 no 11. iec.

uz Emmas Otto

ra. Philip v.; 10) M 198248 no Rīg pr.
uz Emīlijas Fridricha m. Jonas v.; 11)
M 104972 no 8. iec. uz Matildas Jāņa

16) M 87886

II. iec.

no

nz Alvīnas

07 Marijas m. Stibel v.; 17) M 184639 no
63 Rīg. pref. uz Jēkaba Zarnu eļa d. Lieber[09 man v.; 18) M 28934 no 7. iec. uz
I
Emmas Friča m. Kārkliņ v ; 19) M 66225
no 5. iec. uz Līnas Brenča m. Lozin v.;
50 20) M 171579 no Rīg. pr. nz Vladimira
21 Vasilija d. Krupeņikov v.; 21) M 60683
no 4. iec. uz Ernesta Jāņa d. Bērziņ v.;
04 22) M 130408 no Rīg. pref. uz Emilijas
63 Augusta m. Patniņ v ; 23) M 195139 no
- Rīg. pr. uz Paalīnas Jāzepa m. Jankovskij v.; 24) M 90765 no-8. iec. nz
71 Vasilija Kārļa d. Zonne v.; 25) M 914

1921, S<"ā
Mm,*
«'«naiRapīt

,

no 9. iec.

pol. nz Minnas Dāvida m. Sukse v.; 13)
M 47530 no 12. iec. uz Broņislava Augusta d. Augšpolis v.; 14) M 42072 no
7. iec. uz Annas Augusta m. Rozenberg
v.; 15) M 141376 no Rīg. pref. uz
16)
Enrmas Ēvalda m. Ruben v.;
M 19916 no Liepājas pref. az Mildas
Mārtiņ m. Heimanv.; 17) M 52950 no 11.
iec. Mārtiņa Jāņad. Kajakv.; 18) M 47568
no 12 lec. uz Pētera Pētera d Lanka v.;
19) M 148599 no Rīg. pr. uz Veras Pētera m. Legzdiņ v.; 20) M 2714 no
Sirauberg v.;
3 iec. az Paulines Kārļa m.
21) M 82562 no 11. iec. nz Olgas Jono
hana m. Kalniņ v.; 22) M 38259
8 iec. uz Aleksandra Paula d.Auniņ v.;
'
ElizaBēgļu apl.: 23) M 112663 uz
betes Konstantīna m. Blauhut v.;
Baltkr. pase: 24) M — no 1919. g.
Ciševskij v.;
uz Osipa Dominika d.
no Rīg pr.
Personas apl.: 25) M 3206
o841
uz Lejas Mozus m. Berlin v.; 26) M
Ernesta d. Abel
no Rīg. pr- uz Viktora
v 27) M 3017 no Rīg. pr. uz Anasta-

no Zvārtavas
ElJtiņ

pag.

nz

Jāņa

Jāņa

Pasu nod.darbv.

Arzem. pase: 26) M 458 izd. Rīgā nz
Mārtiņa Šimenas v.;
Pērs. apl.: 27) M 446 no Rīg. pr. az
Marfas Pāvela m. Semenov v.; 28)
M 6983 no Rīg- pr. uz Annas Mitrofana
rn. Larionov v.; 29) M 2969 no Rīg. pr.
uz Aleksandra Alfona d. Stacevič v.;
Latv. pases: 1) M 995 no Valmieras
pol. uz Valijas Teodora m. Stokman v.;
2) M 65671 no 3. iec. nz Jūlijas Fridricha
m Timm v.; 3) M 231 no 2. iec. uz
Annas Otto m. Geger v.; 4) M 64013
no 12. iec. uz Adelheidas Hugo m.
Upeniek v.; 5) M 66323 no 5. iec. uz
Olgas Indriķa m. Blom v.; 6) M 40223
no 6 iec. uz Gertrūdes Heinricha m.

Nakunstc v.; 7) M 60092 no 4. iec uz
Trīnes Jēkaba m. Strazdiņ v.; 8) M200471
no Rīg. pr. uz Friča Jāņa d. Zeltiņ v.;
9)

M 94805

no

4. iec.

nz

Breinas

Šneijera m. Seichod v.; 10) M 29223 no
7. iec. uz. Hedvigas Fridricha m. Anders

v 11) M 51920 no 9. iec. uz Jēkaba
Anaņija d. Sadovskij v.; 12) M6521 no
Jelgavas pr. uz Alvīnas Jāņa m. Vank
v 13) M 71337 no 8. iec. uz Jetes
Miķeļa m. Leiman v.; 14) M 84014 no
8 iec.
uz Annas Friča m. Krastiņ v.;

procentu nešana

Jelgavas pilsētas

prefekts

pases un apliecības:
1) Latvijas pasi zem Nr. 222, izdota
no Jēkabnieku pag. valdes 29. janvāri

L e i t o n s.

Bolvu iecirkņa policijas

1920. g. nz Lizetes Sniegs vārda; 2)
Latvijas pasi zem Nr. 19402, izdotu Jelgava 10. martā 1922. g., uz Mildas PieLudzas apriņķī, ar šo izsludina par n ebalg vārda; 3) Latvijas pasi zem Nr.
derīgiem
sekošus pazaudētus doku18524, izdotu Jelgavā 30. novembri
mentus :
1921. g. uz Avdotjas Belov vārda; 4)
1) Latvijas pasi zem Nr. 7836832, izpērs. apliecību zem Nr. 76, izdotu Jeldotu no Domopoles pagasta valdes uz gava aprilī 1919. g. uz Roches Māler
Aleksandra Jāņa d. Barkana vārda; 2) vārda; 5) personas apl. zem Nr. 896,
Latvijas pasi zem Nr. 5860/2071, izdotu Izdotu Jelgava 15. oktobrī 1920. g. uz
no Viļakas pag. valdes, nn zirga pasi Urzulas Velikas vārda ; 6) atvaļinājuma
zem Nr. 838, izdotu no Viļakas pagasta apliecību zem Nr. 10573, izdotu no 10.
valdes uz Stepana Jezepa d. Bardana v.; Aizputes kajn. pulka komand. 29. de3) Latvijas pasi zem Nr. 1775/466, iz- cembrī 1920. g. uz Artura Neilanda v.;
dotu no Viļakns pag. valdes, un zirga 7) Latvijas pasi zem Nr. 27955, izdota
pasi zem Nr. 1017, izdotu no tās pašas
no Liepājas prefekta
17. sept.
1920. g.

priekšnieks

uz

Jāņa

Franka d. Bi-

zuna vārda; 4) Latvijas pasi zem Nr.
2209/812, izdotu no Viļakas pag. valdes
uz Dāvida Benciona d. Donchina vārda;
5) Latvijas pasi zem Nr. 6316/2802, izdotu no Viļakas pagasta valdes uz Jāņa
Ādama d, Kokoreviča vārda; 6) zirga
pasi zem Nr. 901, izdota no Bolvu pag.
valdes uz Pēlēja Gusta d. Breč vārda;
7) Latvijas pasi zem Nr. 29, izdotu no

uz Marijas Neiland vārda; 8) apliecība
zem Nr. 11198. izdotu Harbinē 15. janvāri 1921. g. no Austr. ķiniešu dzelzsceļa valdes uz Grigorija Gašenko vārda;
9) Latvijas pasi zem Nr. 11585, izdotu
Jelgava 28. augustā

1920. g.

uz

Jāņa

Zvirbuļa vārda; 10) Latvijas pasi zem
Nr. 1577, izdotu Jelgavā 12. martā 1920. g.
uz Katrines Jekševic vārda; 11) Latvijaspasi zem Nr. 6923, izdotu Jelgavā
Rīgas prefektūras, un apliecību, izdotu 29. jūnija 1920. g. uz Andreja Miskakno „Linsēklas" biedrības uz Izaka Za- tiņa vārda; 12) Latvijas pasi zem Nr.
chara d. Barkana v.; 8) Latvijas pasi 2678, izdotu Jelgavā 30. martā 1920. g.
zem Nr. 3595/11836,
pag.

valdes uz Līzes

izdotu

Pētefa

no

Bolvu

m. Trockas

v.; 9) Latv. pasi zem Nr. 491/423, izdotu no Bolvu pag. v. uz

Jura Anuha d.

Linkeviča vārda;. 10) Latvijas pasi zem
Nr. 1205/284, izdotu no Viļakas pagasta valdes uz

Eduarda

Ādama d. Mo-

rozova vārda; 11) karaklausības apliecību zem Nr. 2720, izdota no Ludzas
apr. apsardz. pr-ka, Latvijas pasi zem
Nr. 914, izdotu no Domopoles pagasta
valdes, apliecību zem Nr. 2931, izdotu
no Domopoles pag. valdes priekš zirgu
pirkšanas

uz

Viktora

Andreja

d. Kal-

uz Līnas Knie v.; 13) Latvijas pasi zem
Nr.
6201, izdotu Jelgavā
14. jūnijā
1920. g. uz Madlenes Priedes vārda;
14) Latvijas pasizem Nr. 9016, izdotu

Jelgavā.i0. jūlija 1920. g. uz Andreja
Lu*is vārda; 15) Latvijas pasi zem Nr.
16497, izdotu Jelgavā 18. aprilī 1921. g.
uz Anetes Jeder vārda; 16) Latvijas
pasi Nr. 10704, izdotu Jelgavā 9. aug.
1920. g. uz Zaņa Treiverta vārda; 17)
Latvijas pasi zem Nr. 8011, izdotu Jelgavā 16. marta 1920. g. uz Jāņa Spertāla vārda; 18) bēgļu apliecību zem
Nr. 93986/13140, izdotu Rēzeknē 2. februāri 1922. g. uz Hirša Fridemaņa v.;
19) Latvijas pasi zem Nr. 643, izdota
no Gārsenes pag. valdes uz Pētera Jūdana vārda, un 20) Latvijas pasi zem
Nr. 14219, izdotu Jelgavā 3. oktobrī

niņa vārda; 12) Latvijas pasi zem Nr.
7190/368, Izdotu no Lipnas pag. valdes
uz Jūles Anča m. Senos vārdu nn zirga
pases Nr.Nr. 539 an 540, izdotas no
Lipnas pag. valdes arī nz ta paša vārda ;
13) Latvijas pasi zem Nr. 441/441, iz1920. g. uz Elizabetes Klieder vārda.
dotu no Bolvu pag. valdes, zirga pasi
Nr. 2683, izdotu no Bolvu pag. valdes, Tukuma apr. priekšnieka
nn divas kvītes az Benedikta Donata d.
palīgs 2. iecirknī
Skrindas vārda; 14) kafaklaasības apliecību, izdotu no Ludzas kafa apriņķa izsludina par nederīgiem sekošus
zudušus dokumentus:
priekšnieka uz Ustina Ignata d. Vladi1) Latv. pasi zem Nr. 433, izd. 11. aug.
mirova vārda; 15) Latvijas pasi zem
Nr. 1976/3307, izdota no Bolvu pagasta 1920. g. no Annenieku pag. valdes uz
valdes, 2 zirgu pases zem Nr.Nr. 957 Otilijas Augusta m. Griin, dzim. Zubov,
vārda; 2) Latvijas pasi zem Nr. 595,
un 958,
izdotas
no Bolvu
pagasta
valdes uz Jāņa Andreja d. Biezais v.; izdotu 23. sept. 1921. g. no Jaunauces
16) Latvijas pasi zem Nr. 4896/8637, _ iz- pag. valdes uz Friča Grablovska vārda;
dota no Bolvn iec. pol. pr-ka az Jāņa 3) Latvijas pasi zem Nr. 721, izdotu
Ernesta d. Tauriņa vārda; 17) Latvijas 4. dezembrī 1921. g. no Penkules pag.
valdes uz Jāņa Kenigsberga vārda; 4)
pasi zem Nr. 4708/1726, izdotu no Viļakas pagasta valdes uz Jāņa Mārtiņa d. Latvijas pasi zem Nr. 1317, izdotu
Gorbana vārda; 18) Latvijas pasi zem 29. martā 1920. g. no Katlakalna pag.
Nr. 1911, izdota no Domopoles pagasta valdes nz Alfrēda Traniņa vārda; 5)
valdes, un karaklausības apliecību zem ieroča atļauju zem Nr. 1497/1, izdotu
Nr. 3253, izdotu no Ludzas kara apr. 8. oktobrī 1920. g. no Rīgas apr. priekšpriekšnieka nz Antona Franča d. Plešs nieka nz Alfrēda Traniņa v.; 6) Latv.
vārda; 19) karaklausības apliecību zem pasi zem Nr. 540, izdotu 23. aprīlī
Nr. 1266, izdotu no atsevišķa eskadrona 1920. g. no Bukaišu pagasta valdes uz
partizāņu pulka komandiera, zirga pasi Lūcijas Klaustiņ vārda ; 7) Latvijas pasi
zem Nr. 324, izdotu no Domopoles zem Nr. 58, izdotu 17. jūlijā 1920. g.
pagasta valdes uz Antona Viktora d. no Blīdenes pagasta valdes uz Kārļa
Kurpnieka vārda; 8) Latvijas pasi zem
Rakstiņa vārda;
20) personas aplieNr. 436, izdotu 30. augustā 1920. g. no
cību
zem
Nr. 1195, izdotu no Lipnas pagasta valdes az Agates Nikolaja Jaunpils pag. valdes, Tukama apr., nz
m. Biranikovas vārda; 21) zīrga pasi Kristapa Legzdiņa vārda; 9) zirga pasi
zem Nr. 2298, izdota no Bolvu pagasta zem Nr. 219, izdotu 29. sept. 1920. g.
valdes uz Lollija Jūlija d. Jasinskij v.; no Jaunpils pag. valdes uz Kristapam
22) Latvijas pasi zem Nr. 1279/ 1980, iz- Legzdiņam piederošu zirgu; 10) Latr.
dotu no Bolvu iec. pol. priekšnieka nz pasi zem Nr. 1393, izdotu 20. decembri
Egora Vasilija d. Dolgais vārda, un 23) 1921. g. no Vecauces pagasta valdes uz
Latvijas pasi zem Nr. 2684/5613, izdotu Antona Mežis vārda; 11) karaklausības
no Bolvu psg. valdes uz Semjena Lh- apliecību zem Nr. 78, izdotu no Tukuma,
kara d. Zacharenko vārda.
Ns 1525. Talsu apr., apsadzības priekšnieka az

d.

v.;

obligācijām

ar šo izsludina par nederīgām pieteiktas prefektūrā kā nozudušas sekosas

Rīgas prefekta pat. Simanovlčs.

Falka d. Garfunkel v.; 22) M 146 no
Vecauces rn. v. uz Līnas Jēkaba m.
Anson v.; 23) M 83387 no 7. iec. uz
Lienes Teņa
m. Hincenberg v.; 24)
M 180062 no Rīg. pref. uz Jāņa Kārļa
d. Berk v.; 25) M 16909 no 7. iec. uz
Annas Haima
m. Rapoport v.; 26)
M 37740 no 4. iec. uz Katrīnas Fridricha m.
Vasiljev v.; 27) M 52913 no 11. iec.
no Ģertrūdes
Jirgena m. Vejrauch v.;
28) M 151003 no Rīg. pref. nz Zelmas
Miķeļa m. Matison v.; 29) rio Liezeres
pag. v. uz Annas Kārļa m. Bitte v.;
30) M 14737 no 8. iec. uz Marijas Jāņa
m. Ikman v.; 31) M 2499 no 3. iec.
nz Paulīnes Zalmana m. Rozenblum v.;
32) M 309 no Valtenbergu pag. nz
Martas Kārļa m. Tilik v.; 33) M 1701
no Rīg. pref. uz Kārļa Jura d. Auziņ v.;
34) M 144396 no Rīg. pref. uz Paala

ļ
m. Seidler v.; 12) M 100970 no 4. iec.
73 nz Jāņa Miķēļa d. Kupče v.; 13) M 47950
no 12. iec. uz Marijas Dāvida m. Eglit v.;
16 14) M 165278 no Rīg. pref. uz Pētera
95 Pētera d. Samar v.; 15) M 18873 no
10. iec. uz Minnas Mārtiņa m. Kalniņ v.;
55

Pamats: Rīgas prefektūras raksti no
19., 20., 21.. 22., 24., 25., 26. un
27. aprilī 1922. g zem M.NŠ 2081, 2122,
2134 nn 2182.

15.,

Rīg, pref. uz Jūlija Reinholda d. Purit v.;
21) M 178805 no Rīg. pref. uz Israeļa pagasta valdes

Vilhelma Fridricha
d. Melke v.; 4)
M 31221 no 8. iec. az Aleksandras Miķeļa m. Tēraud v.: 5) M 67892 no 8. iec.
nz Zelmas Mārtiņa m. Zvirbul v.; 6)
M 39414 no 2. iec. nz Leonijas Kārļa
m. Jakobson v.; 7) M 40280 no 2. iec. az
Emīlijas Ādama m. Šmidt v.; 8) M 33247

Minētam

tiek pārtraukta no 2. jūlija 1922. g.
Kapitāla izmaksa notiks Liepājas-Aizputes dzelzsceļa sabiedrības kastorī, Liepājā, Preču ielā M 2, sākot no 1. jūlija
1922. g. Obligācijas jāiesniedz ar pieno 7. iec. uz Lības Jāņa m. Minus v.; derošo kuponu loksni jeb talonu.
20) M 162199 no Rīg. pr. nz uz Annas
5°/o obligāciju saraksts, kuras dzēKārļa m. Thonigs v.;
Pērs. apl.: 21; M 2907 no Rīg. pr. uz stas agrākos termiņos, bet vel nav
iesniegtas kapitālu izmaksai.
Helēnas Johana m. Urbo v.; 22) M 6772
1000 rbļ. vērtībā M 177.
no Rīg. pr. uz Karlīnas Augustīna m.
Kaļeda v.; 23) M 7778 no "Rīg. pr. az
100 rbļ. vērtībā MM 1890, 2146, 55,
Osipa Osipa d. Čepaites v.
3603.
Nr. 278.

uz Aleksandras Jura m. Rleger v.; 18)
M 18418(3 no Rīg. pref. un kafa kl. apl,
M 1668 no Ludzas garn. lazar. uz
Aleksandra Roberta d. Idelson v.; 19)
M 7498 no Sejas pag. v. uz Minnas
Jāņa m. Liepav.; 20) M 171003 no

*.

Kabiles kraj-aizdevu

no 7. iec. uz Lilijas Pētera

m. Rudevic v.; 16) M 52077 no 11. iec.
nz Andnes Pētera m. Martin-on v.; 17)
M 108867 no Rīg. pr. uz Jāņa Kārļa d.
Sīlis v.; 18) M 181413 no Rīg. pr. az
Pēlēja Toma d. Elstiņ v.; 19) M 35570

Remes-Veitc v.; 17) M 87791 no 11. iec.

, iekasēšanai saņemtiem vekseļiem: saldo . . . . . . . . . .
1,029,543 26
, inkasso kreditoru kontu: saldo
.
70,43967
, nodokļa kontu: saldo
51,937 48
3,567 — Paula d. Digris v.;
. tekoša izdevumu kontu: par 1921. g. vēl maksājami ....
Pērs. apļ_:
35) M 562
no Rīg. pref.
, avalu kontu: saldo
1,250,000 —
5,984,052 85 nz Pētera Ādama d. Ždanovič v.;
, konto pro diverse: pārejošas sumas
Atvaļ. apl.: 36) M 17988 no 6. Rīg.
Sama 70,194.256 19
kājn. pulka nz Jāņa Indriķa d. Ralle v.;
Pērs. apl.: 37) M 9854 no iekšl. min.
Peļņa un zaudējumum
uz Protasija Tita d. Sjadun v.; 38)
Rentes par aogaldfjumiem
304,315 42! Aizdevumu rentes „ . . .
221,962 04 M 9853 no iekšl. min. nz Viktorijas*
par žīro nogaidījām.
715 70 Antona m. Sjadun v.;
.
551,869 10 Vērtspapīru rentes
. . .
Tirdzniecības izdevami
. 4,055,523 09 Vekseļa diskonts ...»
228,621 08
Arrn. pase: 39) M 41000 nz Zamneļa
««drošas prasības .... 6,013,232 83 Konto korenta rentes . .
365,696 24 Zalmana d. Gatkin v.;
Zaudējums uz vērtspapīriem
59,736 10 Korespondenta rentes . .
606,242 53
Pērs. apl.: _ 40) M 9143 no Rīg. pref.
. . . 13,104,439 74 az Haima Dāvida
Peļņa par 1921. gadu . . 5,536,768 80 Cambio operācijas
d. Rodstein v^
Provīzija
1,948,927 61
Latvijas pases: _ 1) M 177223 no Rīg.
Uzglabāšanas atfidzābas t
44,840 40
pref. uz Jāņa Kārļa d. Čuknr v.; 2)
"
16,521,445 34
16,521,445 34 M 192844 no Rīg. pr. az Ādolfa Jāņa d.
^
Spurts v.; 3) M 79541 no 3. iec. az
Direkcija.

15) M 23467

no Rīg. pr. uz Adeles Ādolfa m. Graušinis v.;
Latvijas pase: 29) M 104460 no 8. iec.
uz Dobes Izraēla m. Abramson v.;
Latvijas pases: 1) M — no Krastpils
pol. uz Olgas Anša m. Skudre v.; 2)
M 180503 no Rīg. pref. nz Veras Nikolaja m. Šmidre v.; 3) M 3713 no 4. iec.
uz Klotildas Mārča m. Bērziņ v.; 4)
M 90790 no 3. iec. uz Annas Jura m.
Ekman v.; 5) M 154640 no Rīg. pref.
uz Ustinijas Jāņa m. Jefimov v.; 6)
M 16949 no 6. iec. az Icika Valfa d.
Fonarev v.; 7) M 16953 no 6. iec. az
Gitas Joseļa m. Fonarev v.; 8) M162275
no Rīg. pref. az Kārļa Jēkaba d. LazdiņVetvanag v.; 9) M 85316 no 4. iec. az
Antonijas Antona m. Vanag v.; 10)
M 62532 no 1. iec. uz Rachil Gersona m.
Ciegler v.; 11) M 62541 no 1. lec. nz
Ābrama Leiba d.Ciegler v.; 12) M 321
no 13. iec. uz Mārtiņa Jēkaba d. Beikert
v.; 13) M 141871 no Rīg. pref. uz Herminas Kārļa m. Zaķis v.; 14) M 82704
no 11. iec. uz Augusta Roberta d. Beze
vv 15) M 75817 no 9. iec. uz Paulīnas
Jāņa m. Chrapovickij v; 16) M 176344
no Rīg. pref. uz Matrenas Grigora m

Erharda Valfa vārda;

Liepājas-Uzpulēs dzelzs

ceļo pirualde

12) Latvijas

pasi

zem Nr. 70, izdotu 17. augustā 1920. g.,
un zirga pasi zem Nr. 26, izdotu 18. septembrī

1920. g.

no

Stūru

pag. valdes

uz Friča Dambeiga vārda ; 13) Latvijas
caur šo dara zināmu, ka pie
izdarītās
pasi zem Nr. 574, izdota 3. augustā
14. (1.) aprilī
1922. g. dzēšanas, iz- 1920. g. no Tukuma apr. priekšnieka
vilktas 5*/» obligācijas zem sekošiem palīga uz Jāņa Varslau vārda; 14) Latnumuriem:
vijas pasi zem Nr. 828, izdotu 8. sep1000 rubļu vērtībā MM 53 n 358;,
'

tembrī

1920. g.

no

Vecauces

pagasta

valdes uz Kristapa Bētiņa vārda; 15)
ieroču atļauju zem Nr. 873/4364, izdotu
100 rbļ. vērtībā MM 817, 18, 25, 50, 14. decembrī 1920. g. no Tukuma apf.
94, 941, 47, 50, 81, 1080, 69, 70, 1140, priskšnieka uz Kriša Osiša vārda; 16)
43, 68, 70, 88, 98, 1213, 81, 97, 1367, Latvijas pasi zem Nr. 71, izdotu 7. jū80, 1419, 89, 97, 1519, 75, 1631, 79, nijā 1920. g. no Sniķeres pag. valdes
1722, 67, 1834, 55, 82, 1928, 76, 2001, uz Kriša Osiša vārda, un- 17) Latvijas
09, 12, 73, 80, 2107, 26, 29, 52, 71, pasi zem Nr. 2526, izdotu 18. jūnijā
2204, 80, 2312, 38, 97, 2405, 13, 45, 1920. g. no Tukuma pilsētas policijas
63. 64, 73, 84, 2517, 42, 46, 51, 70, priekšnieka uz Marijas Bole vārda.
75, 91, 2601, 20, 23, 65, 2710, 40; 62,
82, 2802, 2908, 30, 72, 3020. 30, 71, VALSTS TIPOGRĀFIJĀ
84, 93, 3145, 75,
3339, 46, 83, 86,
dabūjama atsevišķa brošūra
3420, 23, 29, 32, 39, 70, 91, 96, 3506,
19, 34, 36, 38, 58 un 3602.
tūkstošnieku
un
Numuru
sarakstā
simtnieku skaitļi iespiesti ar lielākiem uz 1920. g. 21. decembra likuma pamata.
un pie viņiem piederošie desmitnieki Iesp., Valdības Vēstneša' 1921. g. 32. num.
un vieninieki, kas viņiem seko, ar Maksa bez piesūtīšanas 10 ibļ., ar pie500 rbļ. vērtībā MM 505 an 669;

Instrukcija par būvkoku Izsnieg-

šanu no valsts an komunaimežiem

mazākiem

burtiem.

sūtīšanu 11 rbļ.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

Vidzemes tu pālis biedrības W\-Mm Mi
Bilance

uz 1. janvāri 1922. gadā.

Aktīvs.

R.

K

Kase
239,062 70
Inventārs
5,153 02
Aizdevumi
2,727,541 34
Rezerves kapitāls ....
670—
Izsūdzēti aizdevumi ...
36 67

Pasīvs.

R.

319,278 88
Noguldījumi uz noteikt, laik.
235.657 55
Noguldījumi uz krāj. grāra.
43,499 32
Noguldījumi uz tekoš.reķin.
847,81352
Dažādi rēķ. pie cit. bank. 1,309,229 79
Dividendi

38 50
87

Procentes
Rezerves kapitāla fonds .
Imobitu kapitāla fonds . .
Pensiju kapitāla fonds . .
Specialrezerves, atlikts priekš
zaudējumu dzēš., kuji cc.
kāju
Peļņas izdališan. konts . .
2,972,463 73
Rigā, 20. aprilī

K.

Rīcī as kapitāls

35,079
765
333
66

—
33
67

30,165 30
150,526 —
2,972.463 73

1922. g.

Valde.

Ēdoles patērētāju biedrības „Stars",
Ventspils apr., caur Kuldīgu.

Bilance uz 1. janvāri 1922. g.
Aktīvs.
Skaidrā naudā kasē

R.

.

K.

16,896
15,202
3,000
300
113

Preces par iepirkuma cenām
Akcijas tautas bankā . .
Inventārs
Zaudējums

Pasīvs.

R.

85 Biedru paijas
70 Pamata kapitāls . ....

— Dažādi kreditori
—
45

....

3575Ī3 " -

Kopā

K.

20,300 —
1,950 —
13,263 —

pamatojoties az civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Nikolaja Burcharda
d. f. Klota lūgumu un savu lēmumu
1922. gada 25. aprilī
paziņo, ka pec
lūdzēja ziņojuma 1919. g. pa lielinieku
valdīšanas laiku ir gājušas zudumā sekošas viņam piederošas un no parādniekiem samaksātas obligācijas:
1) par 3,500 r. atlikuma no obligāci1877. g.
jas par 7,000 r. apstiprināta
18. martā uz nekustama īpašuma Rīga,
1. hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
M 856,
izd. no Kārja Jaegermana par
labu Gustavam Lindem, kura ir pārgājusi uz Ivanu Andreja d. Cukainu, ka
blankocesionaru, kurš viņu ir atkal cedējis blanko;
2) par 13.000 r. atlikuma no obligācijas par 18,000 r apstiprināta 1900. g.
12. oktobrī zem M 1655, uz nekustama
īpašuma Rīsā, 9. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. M 159, izd. no Luīzes
Fogel, dz. Mišell, .par labu Ottilijai
ir pārgājusi uz
Friča m. Fogel, kura
Nikolaju Klotu, ka blankocesionaru, kurš
virju ir atkal cedējis' blanko;
3) par 500 r. atlikuma no obligācijas
par 900 r. apstiprinātas 1889. g- 6- novembrī uz nekustama
īpašuma Rīgā,
2. hip iec. zem zemes grāmatu reģ.
M 654, izd. no Andreja Kruminga _ par
labu Kārlim Kranhalsam, kura ir pārgājusi uz Ivanu Andreja d. Cukaini, ka
blankocesionaru, kurš viņu ir atkal cedēiis blanko:

35,513 -

4) par

Valde.

1,500 r.

atlikuma

no obligāci-

jas par 3,000 r. apstiprinātas 1896. g.
5. novembrī zem M 1582, uz nekustama
īpašuma Rīga, 4. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. M 560, izd. no Katarinas
Teodora m. Vagner, dzira. Kavitckij,
par labu Katarinai Rainbeig, dz. Jenni,
R.
K. kūja ir pārgājusi uz Hermani Kārļa d.
15,550 — Kampe, kā blankocesionaru, kurš viņu
1,800 — ir atkal cedējis blanko;
5) par 20,000 r. apstiprināta 1904. g.
30,958 70
22. janvārī zem M 122, uz nekustama
īpašuma Rīgā, 4. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. M 1390, izd. no Antonijas
48,308 70 Augusta m. Šroeder,
dzim. Blau, _ pat
Valde.
labu Nikolajam f. Klotam, šīs augša minētās obligācijas, kā samaksātas, kreditors

Ukru patērētāju biedrības „Atvase"
uz 1. janvārī 7922. g.

Bilance
A k t i v s.

R.
16,601
27,249
570

Kase
Preces

Inventārs
Dažādi

K.

Pasīvs.

10 Biedru paijas

50 Pamata kapitāls
50 Kreditori

....

37 25

Zaudējums

.

3,850 35
48,308 70

Pēteruaes

Bilance uz
Aktīvs.
Nauda kasē
Preces par iepirk. cen.
Paija Latv. str. koop.
Inventārs

f. Klots nevar izsniegt

patērētāju biedrības

niekiem, nedz

Kopā

R.

Jutai" saiis!aiias pin malas toāj-aiei kases

Gada pārskats par 1911. sodu.
Zaudēts.

Noguldījumu rentes

R.
. —

. .

K.

pamatojoties uz 1920. g.

Krājnoguldījumu rentes .
Kantora rēķins
....
Biedru tekošā rēķina rentes

Pelnīts.

uz ī. janvāri

Aktīvs.

R.
32,880
61,627
92,972

Kases rēķins
Aizdevumi

pret
.

galviniek.

ķīlām
Dalības nauda citas kreditiestādes
Inventārs
Nokavētās aizdev. rentes

K.

1922. g.
Pasīvs.

49 Biedru dalības naudas rēķ.
01 Rezerves kapitāls ....

68 Noguldījumi uz zīmēm
.
,
, tek. rēķina
„ krājgrāmat.
200'—
.
14,352 19 Aizņēmumu rentes . . .
2,664 82
.
rēķins
. . .
Aizņēmums no kara fonda
Neizņemtas noguld. rentes
^^

204,697~Ī9
Augšējais

gada

pārskats

.

apstiprināts

uzaicina

15. Ernst

zemāk

min.

precu

īpašniekus

nekavējoties nokārtot attiecīgas
muitas
formalitātes, aizrādot, ka pretējā gadījumā
muitas nodaļa būs spiesta attiecināt uz
precēm muitas likumu §§ 496. un 561.:
1. D. Haikins, vaska drēbe, 1 gab. —
svars 550 gr.
2. V.Mackevič, vilnas audums, 1 gab.—
sv. 900 gram.
3. Duijs, bērnu spēļu lietas, 1 gab. —?
sv. 440 gram.
4. Rudzits, bērnu spēļu lietas, 1 gab. —
sv. 370 gram.
5. Livšic, mākslīga zīda jaka, 1 gab.—
sv. 450 gram.
6. ZUbermans,

bērna

spēļu

lie'as

1 gab. — sv. 850 gram.
7. Perēs, lelle, 1 gab. — sv. 700 gram
spēļu
lietas
8. Franki urts, bērnu
1 gab. — sv. 820 gram.
9. Lūkas,

204769719

1922. g.

Valde.

Meitēnos raitas Mala

dāmu zeķes,

1 gab. — sv

Kiehl,

kokvilnas

veļa,

2 gab. — sv. 510 gram., kokvilnas
audumi, 7 gab. — sv. 55 gram., kokvilnas audumi, 3 gab. — sv. 40 gram
rotaļlietas no celuloīda, 1 gab. — sv.
10 gram.
16. Baron Michel de Hercfeld, gaļas
konzervi, 4 bundžas, 5 klgr. 70 gram.,
peptonu preparāti, 3 pac, — sv. 155 gr.
vilnas šalles, 2 gab. sv. — 430 gram.
17. Deutch, bērnu spēļu lietas, 1 pac. —
sv. 750 gram.
18. Rozenberg, bērnu apģērbi, 4 g. —
sv. 1 klgr., sieviešu veļa ar spicēm,
4 gab. — 635 gram., kofferis, 1 gab.
19. Jakobson, zīda audumi, 2 gab. —
sv. 595 gram.

Muitas nod. priekšn. L i e 1 m e i s.
Darbvedis S a u 1i t s.

R]q&s apgabali 3. civihodaļa,
uz dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p pamata paziņo, ka pēc
1921. g.
12. decembrī Rīga mirušā Ludviga Kārļa

dēla
Šmidt
ir atklāts
manto10. J. Arš, zīda šalle, 1 gab.—sv. 100 gr., jums, un uzaicina, kam ir uz šo man-

100

gram.

pletkrekli, 2 gab. — sv. 380 gr., gumijas
balle, 1 gab. — sv. 70 gram.
11. Garazers, kungu veļa, 3 gab. —
av. 1 klgr. 220 gram._
12. Stamašklns, bērnu
zīda
kleite,
1 gab. — sv 100 gr., kokvilnas bērna
svārciņi, 1 gab. — sv. 250 gram.
13. Levitovs, vilnas audumi, 1 gab.—
sv. 1 klgr. 600 gram.
14. Funkelstein, mākslīgs zīda lakats,
1 gab. — sv. 880 gram., zīda šalle,
1 gab. — sv. 80 gram.

1920. g. 18. marta lipamatojoties uz
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p _.,
iever. fin. min. zemes kredīta pārvaldes lūgumu un savu lēmumu 1922 g. 9. maija
Supa
paziņo, ka parādnieks Pēters
parādu uz obligācijas par 1,900 r. apstipzem
rinātas 1896. g. 25. novembrī
M 953, uz nekustama īpašuma Cēsu
apr., Lenču muižas zemnieku .Racin"
g'āmatu
reģ.
mājām, zem
zemes
M 4827, izdotas no Pētera Jura d.
Sūpa par labu Baltasaram Kampenhauzenam|— ir samaksājis 192T g. 23. auaugša
minēta
gustā, — bet
šī
atpaobligācija nevar tikt izsniegta
kaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās tamdēļ, ka ir gājusi zudumā.

A. Kalve.

Sekretāra

p. J. Ošs.

apgabaltiesas

III.

civilnodaļa

grāmatā.

Rīgā, 29. aprilī 1922. g. M 1644
Priekšsēd. v. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Tigas apgabaitisa

3. civisnod.

..

un

civ.

proc, lik. 2060. un 2062. p.p.,

ievērojot finansu ministrijas zemes kredita pārvaldes lūgumu un savu lēmumu
1922. gada 9. maijā paziņo, ka parād-

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec
1914. g.

12. jūnijā
Rīgā
mirušā
Friča
nieks Augusts Ciemiņš parādu uz obliViļā
d. M o r i t c 1
gācijas
par
1,690 r.
apstiprinātas E r n _s t a
1913. g. 18. februāri zem M 171, uz ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu!, vai sakarā ai to,
nekustama īpašuma Valkas apr., Grundzāles muižas zemnieku .Vidus-Raibac* tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
un 11,
mājām, zem zemes grāmatu reģ. M 3542, fideikomisarijiem, kreditoriem

izd. no Augusta Ciemiņa par labu mir.
Emīla f. Volfa mantojuma masai, — ir
samaksājis 1922. g. 24. martā, bet šī
augšā min. obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 111. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas.Vkad šis
sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī*,
gājusi zuduma.
un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laika nepieteiksiesobligāciju atzīs par
Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaicina visas personas, kurām būtu tie- Iznīcinātu _ un lūdzējam
dos tiesību
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie- prasīt parada dzēšanu zemes grāmatās.
teikties tiesā viena
mēneša laikā,
Rīgā, 12. maijā 1922. g. M 1705
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.
iespiests
.Valdības Vēstnesī*, un aizSekretārs A. Kalve.
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīci- Rīgas
apgabaltiesas 3. civilnod.
nātu, un lūdzējam dos tiesību prasīt
pamatojoties uz
1920. g. 18. marta liparāda dzēšanu zemes grāmatā.
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
Rīgā, «12 maijā 1922. g. M 1697
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
Priekšsēd. v. Veidners.
ievērojot finansu ministrijas zemes kreSekretārs A. Kalve.
dita pārvaldes lūgumu un savu lēmumu
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. 1922. g. 9. maija paziņo, ka parādnieks Kārlis Strellis paradu uz obligāatklātā tiesas sēdē
1922. g. 16. maijā
izklausīja mazgadīga
Hugo Nikolaja d. cijas par 1,940 r, apstiprinātas 1913 g
18. febr. zem M 167, uz nekustama
Roze aizbildņa Otto Eduarda d. Heinīpašuma
Valkas
apr.,
Grundzāles
rici lūgumu dēļ kuratela iecelšanas par
muižas zemnieku .Kalna-Piekarum M 14*
bezvēsts
prombūtnē
esošā
Savelija
zem
zemes
grāmatu teč
Vulfa d._ Fridland mantu, nolēma: mājam,
M 3540, izdotas no Kārļa Strellisa par
par bezvēsts prombūtnē esošā Savelija
labu
Emilam
fon
V u 1 f a m
Vulfa d. Fridlanda mantu iecelt kura- ir samaksājis
1922. g. 24. martā
teli, par ko ar pavēli paziņot Rīgas pil- — bet šī
augšā min. obligācija nevar
sētas bariņu tiesai; šo lēmumu publicēt tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam
civ. ties. lik. 1944. p. kārtībā.
dēļ
dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir
Rīga, 17. maijā 1922. g. M 1713
gājusi zudumā.
Priekšsēd. v. Freimanis.
Tāpēc
Sekretārs A. Kalve.
apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām
būtu
Rīgas apgabali reģistr. nodaļa tiesības uz augša aprādīto obligāciju,
Pieteikties
tiesā
uz civ. proc. lik
p.
pamata
viena
mēneša
1460.
laikā
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests
administratīvās
nodaļas
.Valdības
lēmumu
no
Vēstnesī*,
un
1922. g. 26. aprija reģistrēta bezpeļņas
**" ,
ris P«sonas
ia
nn^fV
laika
not.
biedrība .Latvijas ārpusskolas izglītības
nepieteiksies, obligāciju atzīs
dos

tojumu, vai sakarā « to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, ndeikomisarijiem, kreditor. aat. t., pieteikt šīs tiesības min. tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no Si sludlnaj. lespiel dienas
. Vaid. Vēsta.'.
Ja minētās personas savas tiesības
sugšā uzrādītā termiņš nepieteiks, tad kongresa padome*.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas
Sabiedrības
valdes sēdeklis
atrodas
Rig5, 27. aprilī 1922. g. M 1631
Rīga.
Priekšsēdētaja v. Veidners.
Priekšsēd. v. E. B i 11e.
Sekrctaif

Tāpēc

uzaicina visas personas, kuram būta
tiesības uz augša aprādīto
obligg.
gaciju, pieteikties tiesā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests
„Valdības Vestnēsī" , un saņemt pret minēto obligācija
iemaksātos tiesas depozitā 7,467 rbļ.
un
aizrāda,
ka
ja šis
personas
noteiktā
laikā nepieteiksies, parādu
atzīs par samaksātu un lūdzējam dos
tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes

«8 civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzi p. pamata paziņo, ks pēc 1919. g.
aicina visas personas, kūjām būtu tie- 20. oktobrī
Rīgā mirušā Jēkaba
sības uz
augšā aprādīto obligāciju, Kristiāna
dēla
Veski
pieteikties tiesā viena mēneša jaika, ir
atklāts
majstojums, un «Mitina,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums kam ii m !o mantojumu, vai ukui
iespiests
Valdības Vēstnesī", un aizsr to tiesības), ks mantiniekiem, legarāda, ka ja šīs personas not. laikā netarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
obligāciju
atzīs
par
iznīcinātu
pieteiksies,
an t. t., pieteikt līs tiesības minētai
an lūdzējam dos tiesību prasīt parāda tiesai seSu mēnešu laika, skaitot
dzēšanu zemes grāmatā.
so ?& stadtn. Iespiešanas dienas ,Vaīī
Vēstnesi*.
Rīgā, 12. maijā 1922. g. M 1701
ta minētās personas sava» tiesības
Priekšsēd. v. Veidners.
augša uzradītā terralņs nepieteiks, tad
Sekretārs A. Kalve.
/Inas atzīs kā Sīs tiesības zaudējošai
Rīgā, 27. aprilī 1922. g. M 101Č
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
Priekssedetaļa v. Veidners.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta liSekretārs A. Kaive.
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli

K. ievērojot finansu ministrijas zemes kre317 13 dīta pārvaldes lūgumu un savu lēmumu
70 — 1922. g. 9. maijā paziņo, ka parādnieks
5,720 65- Otto Lanka parādu uz obligācijas par
apstiprinātas
1888. gada
4,838 38 1,200 rbļ.
24. novembrī zem M 536, uz nekustama īpašuma Cēsu apr., Dzelzavas
„. 10'946 16 muižas zemnieku „Skuttan-Elme M 68*
reģ.
mājām,
zem zemes
grāmata
M 4405, izd. no Otto Lanka par laba
R.
K. Kārlim f. Tranzehe - Rozeniekam, kara
32,762 98 obligācija ar bij. Rīgas apgabaltiesas
ir
146 23 lēmuma 1912. g. 6. marta/10, aprilī
un viņas vietā
4,658 91 atzīta par iznīcinātu
154,788 21 1912. g. 20. septembrī zem M 1227,
825 67 ir izdots Astafam Jura d. i. Transehe1,291 12 Rozeniekam dublikāts, kas izpilda oriģi4,666 67 nāla vietu, ir samaksājis 1922. g. 3. apr.
3,000 — — bet šī augšā min. obligācija nevar
dēļ
2,557 40 tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dzēšanas zemes grāmatas tamdēļ, ka ir

no biedru pilnas sapulces

19. martā.

li-

ļ?īgas apgabaltiesas 3. civilnod
.,

rāda un procentu dzēšanas.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

R.

34

10,946 16

Bilance

18. marta

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
az civ. proc. lik.
1460». p. pa
£
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltieJ!
administratīvas nodaļas
lēmumu
1922. g. 26 apriļa reģistrēta kooper?
tiva_ sabiedrība zem nozaukuma: Rīb»
pilsētas Kuģu ielas mājas )* 22 [m?
^*"
votaju-īrnieku biedrība.
Sabiedrības valdes sēdeklis
atrod*.
"*
Rīga.
_
Priekšsēd. v. E. B i 11 e
Sekretāra p. J. Ošs

pamatojoties uz 1920. g. 18. marta w
kūma par vienīgo maksāšanas līd7Pbii
parādniekam un civ. pr. lik. 2060. un 2062. p£
var tikt izsniegta atpakaļ
ievērojot Morica Krigera pilnvarnieka
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
zv. adv. _ Jāņa Dreimaņa lūgumu «?
ka ir gājusi zuduma.
lēmumu _ 1922. g.
savu
25. aprilī
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzpaziņo,
ka parādnieks Morics Krigers
kuram
būtu
tiepersonas,
aicina visas
paradu uz obligācijas par
7,000 r
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pieno obligācijas par 10 000
mēneša laika , atlikuma
r
teikties tiesā viena
1898. g. 29. jul. zem M 1532, apstlp^
skaitot no dienas, kad _ šis sludinājums
natas uz nekustama īpašuma Rīgā 2
iesoiests .Valdības Vēstnesī", nn aiz- hip. iec.
zem
zemes grāmatu
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā M 1427, izdotas no Sīmaņa Dāvidare£
d
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīci- Feldera par labu Michailam
Johana d
nātu un lūdzējam dos tiesību prasīt paVārtiņam, kura ir pārgājusi uz Kurtu
rāda dzēšanu zemes grāmata.
Ludviga
d. f. Morru, ka blankocesio1922. g. M 1699
Rīgā, 12. maijā
naru, kurš viņu ir atkal cedējis blanko,
tiesas depozitā 7,467 r
Priekšsēd. v. Veidners.
ir iemaksājis
Sekretārs A. Kalve.
Latv. val.deļ augša min. obligācijas pal

kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,

1920. g. peļņas atlikums .
173 40 Iestāšanās naudas rēķins .
31 04 Aizdevumu rentes
. . .
7,675 — Dažādi ieņēmumi ....
2.536 81

...

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Dalības naudas rēķins

parād-

grāmatas,

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzkurām būtu tieK. aicina visas personas,
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
—
2,300
ierasties tiesā sešu mēnešu laikā, skai575 —
tot no dienas, kad šis sludinājums ie2,835 — spiests
Vēstnesī*,
un
.Valdības
7,810 75 aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
3,942 61
laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs pai
17,463 36 iznīcinātām un lūdzējam
dos tiesību
prasīt-obligacijas dzēšanu zemes grāmatā.
Valde.
Rīgā, 28. aprilī 1922. g. M 1480
Priekšsēdētāja v. Veidners,

K.
Pasīvs.
1,104 95 Paiju kapitāls
14,512 41 Pamata kapitāls
....
300 — B-dru aizdevumi
....
1,546 — Dažādi kreditori
....
Tīrs atlikums .... . .
17,463 36
Kopā

.

atpakaļ

zemes

tādēļ ka ir gājušas zudumā.

1. janvāri 1922. g.

R.

dal.

dzēst

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

lipamatojoties uz 1920. g._ l8. marta
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ proc. lik. 2060. un 2062. p. p..
ievērojot finansu ministrijas zemes krelēmumu
dīta pārvaldes lūgumu un savu
1922 g- 9. maijā paziņo, ka parādnieks
Pēteris Širons paradu uz obligācijas
1911. g. 5.
par 2,800 r. apstiprinātas
septembri zem M 1406, uz nekustama
Sausnējas muižas
īpašuma Cēsu apr.,
zemnieku . Cukaj M 22* mājām, zem
zemes grāmatu reģ. M 5404, izdotas no
Pētera Sirona par labu Maksimilianam f.
1922. g. 30.
Kreisam, — ir samaksājis
martā, bet šī augša min. obligācija ne-

niL'?™'-^ A ISdzēiam

tiesi

prasi * parada dzēšanu
zemes grāmatā.
Rīgā, 12. maijā 1922. g. M 1706
Priekšsēdētāja v. Veidners
Sekretārs A. Kaive

°u

pieteikt šīs tiesības min. tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma

iespiešanas dienas.
Ja mjn. personas savas tiesības augšā

uzrādītā termiņā nepieteiks,

tad

viņas

atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 27. aprilī 1922. g. M 1604
Priekšsēdētāja v. Veidners.
Sekretārs A. Kalve

^

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019,
p. p. pamata paziņo, ka pēc 198. gada
10. dec. Ādažu pag. miruša Jāņa Gusta
dēla Ansona ir atklāts mantojums , «•
uzaicina personas, kam ir uz šo mantojumu vai sakarā ar to kādas tiesības,
kā mantiniekiem, legatarijiem, itdeiko»
sarijiem, kreditoriem u. L t., pieteikt »
tiesības sešu mēnešu
laikā minēt»
sludinājumi
tiesai,
skaitot
no
iespiešanas dienas.
Ja minētās personas

savas wes"?*ļ
t»
augša uzrādītā termiņā nepieteiks,
viņas tiks atzītas kā Šīs tiesības zaua*'
jušas.

Rīgā, 27. aprilī 1922. g. M 1634
Priekšsēd. v. VeidnersSekretārs A. Kalvja

Rīgas apgabaltiesas

3. civilu-

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019-Pļ
pamata paziņo, ka pēc 1903. g- *
A»*
aprilī Doles pag. mirušā Mārtiņa
k e v i £ a ir atklāts mantojums, ™
uzaicina, kam ir uz šo mantojuma, v"
tiesības kā mantin»sakarā ar to
fideikomisafllļ»
ktem,
legatarijiem,
tiesio»
kreditoriem un t. t., pieteikt Sis
minētai tiesai sešu mēnešu laikā , sm
no šī sludinājuma iespiešanas d'^j L
Ja minētās personas savas t,eBy
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks,
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējuša*
Rīgā, 27. aprilī 1922. g. M 16$

Priekšsēd. v. Veidne'» Sekretārs A. K aiv* *

Jel» TO» policijas III. iet. &

par nederīgu nozan%^ i
Jau
vaļinajuma apliecību uz Pētera
Indana vārda, izdotu no 3. Je's
kājnieku pulka 23. martā 1921. g- ^
izsludina

M 3066.

EoRraos ptiritiju btedfltas 1921. infici mmm phsHL
Kārsavu.
Biedrības adrese: pasta nod. Kokorevā, Kokorevas pag. Pasts caur

Bilance 31. decembrī
.
iestādēs:

Preces

Dalības
naudas citas
Pajas .Konzuraā*
Inventārs
Debitori
Uz priekšu samaksāti izdevumi
Parādnieki par precēm

Zaudējums.

?

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls - . .
....
Amortizācijas kapitāls
Kooperacijas darb. palīdzības fonds
Iestāšanās naudas
Aizņēmumi

11.000 —

775 —
— —

—— ——

.

....

.

Kreditori
Nenomaksāti izdevumi

——

.

Kopā

pasīvs.
17-41^~

Biedru pajas ........

9.206 43
45.821 35

kase.

1921. gadā.

Tīrs atlikums.

'

aktīvs.

'

3.002 77
2D02 7o
— 680 ~
**ļ
31.400 -

- .
'-™

....

' '

. . .

'.

56.802 78

'
JgLl*
. .
n<o^r"i6ioiT8

Pelnīts brutto 49.201 jbļ. 75 kap.: organizācijas izdevumi 43.074 rbļ. 85 kap.: «»
atlikums 387 rbļ. 15 kap.; preces pārdotas par 384.357 rbļ. 65 kap.; dividende nz pajām —-j».
prēmijas uz
iepirkumiem — °/o.
Biedru
gada sakumā 68; beigas 126. Veikals atroa
Vaļa?- _.
Kokorevā, Kokorevas pagastā.

Lībagu patērēt. bleelr. «Zemnieks" 1921. i darbības pārskan
Biedrības adrese: Talsu apr., Lībagu pag. Pasts caur Talsiem.

Bilance 31. decembrī

aktīvs.

Kase
Preces par īepirkuma _ cenām . .
Dalības
naudas citās Iestādēs:
Latv. T. B. akc
Uz priekšu samaksāti izdevumi ,
Inventārs
Debitori

Malka krājumā
Pārejošas zumas
Zaudējums

Kopā
Pelnīts

brutto

16.589

rbļ.

4.217 80
38.589 15
—

80

—

atlikums 1.849 rbļ. 07 kap.; preces pārdotas
4°/o; prēmijas uz iepirkumiem l°/o. Biedru
Lībagu muižā.

<ļo5_

~|

Izrīkojuma rēķins ....••
Aizņēmumi
Kreditori
Nenomaksātas °/o°/o par aizņem.

—
50
—
05

kap.;

j^asivs^.

Biedru pajas ......
•
Pamata kapitāls. ...•••
Amortizācijas kapitāls
....
Kooperācijas darb. palīdzības fonda

4.7C0 —
33.805 60
— —

3.000
172
—
84.485

1921. gadā.

Tīrs atlikums
organizācijas

izdevumi

caKfflf
6
°-£,, „
«K j
i «49 Ol

_

__-rsriŽ

TčoīTTSP
14.740 rbļ.

Kap ,

73

par 281.435 rbļ. 45 kap.; dividende uz P\ ,
»
gada sākumā 37; beigās 61; veikals
Valoj^

Jelgavas strādnieku patērēt, biedrības ,.Produkts" 1921. g. darbības pSrsRBfiBiedrības adrese: Jelgavā.

AKTĪVS.
Kase

-.

Preces .
Dalības naudas
Inventārs
Debitori
Zalogi
Zaudējums.

Pasts: Jelgavā, Pasta ielā 20.

Bilance 31. decembrī 1921. gadā.

citās iestādēs:

' ' ' ' '
. . . .
.

'.

"

'

'.

Kopā
Pelnīts brutto — rbļ

— kap.;

22.441 43
86.789 —
50 — 7.423 _
550 —
5.962 78
123.166

21

PASJVS ^
lej/D

D.
Biedru pajas
Pamata kapitāls
Kooperācijas darb. palīdzības fonds

Noguldījumi
Aizņēmumi
Nenomaksāti izdevumi
Kreditori
Tīrs atlikums

'
?

.

•

•

-

i 8$'

__ A

^,
*!-l
_ >
oaSSJ^
m
Z- '

^_ ^_j :—^t^īčA
1W

"KopTT23.

g
organizācijas izdevumi 47.312 rbļ. — kap.; tīrs atlikums
preces pardotaa par 765.021 rbļ. - kap.; dividende uz
pajām -°/o. Biedru gadai&fļ
beigas 199; veikals atrodas Jelgavā. Biedrība atklāja savu darbību 26. sept. 1921. g. V fl,d

hcnvas kooperatīva ..Pipiffizita" 1921. i darbības pārsRats.
Rucavas pag. Pasta adrese:
Biedrības adrese:

Bilance 31. decembrī 1921. gadā.

aktīvs.
te.

76.016 73

freces
Dalības naudas citas iestādēs:
Rucavas kraj-aizdevu s-bā . .

....

5.947 06
5.699 61

——
2.975 —

Kopā

256.650 79

.

Dažādi uzņēmumi
ļjz priekšu samaksāti
izdevumi
zaudējums ...' .'.
~

Pelnīts brutto 256.283 rbļ.

_

29.950 —

Avansi no preču noņēmējiem .

—_

.

'

pasīvs.

pajas .

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Amortizācijas kapitāls
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds
Aizņēmumi

750 —

.
"
.

Produkti un raž. nolikt. ..'

Biedra

165.262 39

' '
. .

'

...

faventars
Datori
Tekošs rēķins

Rucava.

2.153
—
—
—
104.476

98
—
—
—
78

— —

.

Dažādi kreditori
13.000 —
Nenomaksāti izdevumi
....
2.440 82
Inventārs
— —
Tīrs atlikums
101.157 71
3.471 50
Atlikums no 1920. gada. . . .

—

_

Kopā

14 kap.; tekoši darbības (tirdzniecības)

izdevumi

256.650 79
155.125 rbļ

atlikums 101.157 rbļ. 71 kap.; preces pārdotas par 1.480.899 rbļ. 97 kap.; dividende uz
n»rsii ;
lajam
8>; prēmijas uz iepirkumiem 7/5 0 /o. Biedru gada sākumā 163; beigās 225.
Veikali
f!ĻQdas Rucavas pag. Paurupes ciemā.
Valde.

Mik patērētāju biedr. Jarbf 1921. i darbības pārskats
Biedrības

naudas

Pasta adrese: caur Matīšiem.

Bilance 31. decembrī 1921. gadā.

aktīvs.
fe
ta;
"*"»as

adrese: Braslavas pag.

citās

4.024 15
39.828 55
iestādēs:

Biedru

600 —

: : : : : : 37JSra
te5L:Samaksāti
izde
?
™™

Kopā

82.154 49

pajas

7.850

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Amortizācijas kapitāls
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds
Aizņēmumi
Dažādi kreditori
Nenomaksāti izdevumi ....
1921. g. prēmijas uz iepirkumiem

inventārs

ZauŠeļS

pasīvs

Tīrs atlikums.

.'

.

.

.

.

.

.

Kopa

ļ

—

2.582 39

640 —
— —
—

—

33.100 —
13.422 20
— —
7.968 —
16.591 90
82.154 48

fcrs *ti£elnits brutto 72-278 rbl- 45 k-: tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 55.686 rbļ. 55 k.;
16"591 rbl- 90 k -; Preces pārdotas par 388.194 rbļ. 08 k.; dividende uz pajām 5°/o;
Premii
lepirkumiem 5°/o. Biedru gada sākumā 108; beigās 107. Veikals atrodas Braslavas
Pa^T, ^
^!!!iWa mana mājā.
Valde.

VidrižPatērētāju

biedrības

,.Grauds" 1921. g. darbības pārskats

Biedrības adrese: Vidrižu pag.

^.^ A jgrvs ^
•vase

Prec

Bilance 31. decembrī 1921. gadā.
?

'

'

—

5.268 20

Dalība,
,'
Das nai"ias
citās iestādēs .

ļ?entars
Debitori

'.

^"deJS

Pasta adrese: caur Vidrižiem.

.
-

;
samaks Š« '

^devumi
~

——

20.674-

TT*
™
_ _

'
.

pasīvs.
14.400 —

Biedru pajas
Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Kultūras fonds
Aizņēmumi
Dažādi kreditori

3.087 70
—

26.057 TO

——

—

......

:

6.942 —

Tīrs atlikums.
Kopā

—

1-628 —

Kopā

26.037 70

atlikums
6 .9*2 rhfIn'ts brutto 18-480 rbļ.; tekoši darbības (ti rdzniecības) izdevumi 11.538 rbļ.; tīrs
preces Pārdotas par 263.696 rbļ.; dividende uz pajām 36°/«. Biedru gada sakuma 74;
fceto*
oV
s"y/.
Valde.

Liepājas patērēt biedrības „zieds" 1921. i darbības postais.
Biedrības adrese: Liepāja, Lāču iela J\B 51.

Bilance 31. decembrī 1921. gadā.

aktīvs
Kase

202.008

Preces
Dalības naudas
Ceptuves rēķins

citās

Inventārs
Debitori
Pārejošas znmas

. . . .?
—
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds
......
Diferences rēķins
SX
«
0
°-™ *'
Nekust. īpaš. fonda rēķins . . .
Aizņēmumi
?
_ _?
Avansi no preču noņēmējiem . .
Nenomaksāti izdevumi
.
9.00U 1920. g. peļņas rēķins
.. ..
1
Tīrs atlikums
—_i _!^^s

— —

.

.....
.

500 —

Kopā

317.754 93

Zaudējums

—

91245 8
31.791 12

Rezerves kapitāls .'
Amortizācijas kapitāls

3.432 65
— —

Uz priekšu samaksāti izdevumi

13.444 60

Biedru pajas
Pamata kapitāls

98

94.912 50
2.000 —
14.900 80

.
iestādēs

pasīvs.

—

-K SpTīīr^^

Pelnīts brutto 484.056 rbļ. 84 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 333.287 rbļ. ^»y
tīrs atlikums 152.180 rbļ. 66 k.; precēs pārdotas par 8.402.284 rbļ. 60 k.; pārstrādātas par 3.7b9.woi"ļ;
atroaa
74 k.; dividende uz pajām 8%— 952 rbļ. Biedru gada sākumā 476; beigās 546. Veikals
Liepājā, Lāču ielā Ks 51.
. V a 'r —

mmin patērēt, biedrības jsnls" 1921. g. darbības pW*
Biedrības adrese: Ilūkstes apriņķi, Salonajas pagastā.

Bilance 31. decembrī 1921 9a< ^__ PASjvs=c-

aktīvs.

?

Kase
Preces

Dalības naudas
Uz tekoša rēķina
Inventārs

Pasta adrese: caur Borovku.

citās

4.176 77
13.684 78
— —

iestādēs

—

.....
.!..

Debitori

"

—

1.666 40
_

Uz priekšu samaksāti izdevumi

.

—

—

Zaudējums
"""'" i"'-

-

—

—

9.00U

D"—~
Biedru pajas

Pamata kapitāls
?
Rezerves kapitāls
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds
Noguldījumi
Aizņēmumi
•
Kreditori
Nenomaksāti izdevumi .
• •
°/o par aizņēmumiem
Tīrs
tīrs auiKums
atlikums

^:

__

-

__^00 —-

__

__ _

8000 -

'__ 959 12
99 #
yyg lf

^r^vToi
ToT97 9
»

=—

K
Kopā
19.527 95
lf.
Pelnīts brutto 4.810 rbļ. — k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 3.868 rb3 ,_
u<=s
tīrs atlikums 1.178 rbļ. 16 k.; preces pārdotas par 19.640 rbļ. 50 k.
Biedru gada
Veikals atrodas Salonajas pagasta, lauksaimniecības biedrības .Asnis" telpās.
j j.

°P^

iielsescpas ražotāju an patentēju biedrības 1921. gada darbības pSrsHflft.
Biedrības adrese: Lielsesavas pag.

aktīvs.

Bilance 31. decembrī 1921. Qad^-

£ase

Pfecef

Inventārs
Tekošs rēķins
Debitori

Zaudējums

Pasts caur Meiteni, Sakaju

'

9.299 25
20.379 25

kreditiestād. . ' . '.

!

!

\

—

_

!

Kopā

29678 ^50

===J^^^^=^t

Biedru pajas
Iestāšanās nauda
Rezerves kapitāls ..-•
Nenomaksāti izdevumi .
Aizņēmumi
Tīrs atlikums

st.

'

134 ?
2.300 *"
?
-~- "*
?
20 300
' '
" ^
at
• •
4i34j5
_ ^J—i— 000®

'
'
?

o.

Pelnīts brutto 11.404 rbļ. 87 k.; tekoši darbības (tirdzniecības izdevumi
'"jām -, *
atlikums 4.634 rbļ. 50 k.; preces pārdotas par 168.698 rbļ. 90 k.; dividende
Ļns?*"
^/
ģepirkumiem ~° °- Biedru Sada sākumā 32; beigās 40; veikals atrodas^g
'
Saka ifkcf
'

ISrs

Mi

patērētāja biedrības 1921. tāda darbības pārsimts.
Biedrība adrese: Limbažos.

Bilance 31. decembri 1921. gadā.

aktīvs.

~^^—nr—tm— 11 VMiiivii

??

??;

?n ,

—

Sase -

?n-n,
,

,

~nn

n

™?; .
Ekon. Sabiedr

?

«m.in—

60.000 —

Dažādi debitori
zaudējums! ...

?

-*««w-~~.

pasīvs
-.,—

pajas

.

47
30
2®
—

——

739 01

——

2.956 75

— —
........
80.178 77

Nenomaksāti izdevumi

_

,

-. .?.

22.796
55.971
11.864
—

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Amortizācijas kapitāls
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds
Kalpotāju drošības naudas ...
Izglītības veicin. fonds
1920. g. neizlietota peļņa ....
Aizņēmumi

— —
250 —
6.308 79
_

«tv. neaizkajamības aizdevums .
Notārs
Debitori
Nekustams īpašums .' . ' ' ' " '
. . . .

?»

Biedru

——

citās iestādēs.
Ļentr. sav. .Konzums* ....

i? i

<n

26.924 II
180.060 03
2.106 65

mtm naudas
i- L.

,

?

,

—

Tīrs atlikums

—

101.142 99

Kopā
275.649 58 \
Kopā
275.649 58
Pelnīts brutto 225.311 rbļ. — k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 124.168 rbļ.
~ ; tīrs
*
atlikums 101.142 rbļ. — k.; preces pārdotas par 1.029.953 rbļ. — k.; dividende uz pajām

~
iLa ~1 Prēmijas uz

iepirkumiem

SSSiiLmbaŽB pilsētā.

Biedru

10"/o.

sākuma

247;

beigās

Biedrības

adrese: Rāmuļu

?

r£
V!°f naudas citās
i- * .Konzums'

Pasta

28.123 65
18.325 50

adrese: caur Rāmuļiem.

~

'. '. ' . '. '. ',

_

2.300

Pamata kapitāls.
Rezerves kapitāls

......

22 10

Kooperācijas darb. palīdzības londte
Lasāmā galda fonds
Aizņēmumi,
Kreditori
Nenomaksāti izdevumi ....

_
_

^"dejuros.

Tīrs atlikums

Kopā

46.449

15

—

186 45
144 03

Amortizācijas kapitāls

— -

Debitori

pasīvs

Biedru pajas

——

iestādēs:

ut J autas ban^ā
fesijas preces!
«totais siens
.

Veikals

1921 iadn darbības Mats.

pag.

Bilance 31. decembri 1921. g.

aktīvs.

163.

Valde.

*o|d patērētāja biedrības

fe-

gada

— —
11 05
24.500 —
—

— —

19.285 52
Kopā

j

46.449

15

brutto 46.430 rbļ . 91 kop.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 27.586 rbļ.
atlikums 19.285 rbļ. 52 kap.; preces pārdotas *par 316.467 rbļ. 18 kap.; ražotas par
- rM
kap-; dividende uz pajām —; prēmijas uz iepirkumiem 3°/o Biedru gada sākuma
37- b ..*u ~
^uugas 46. Veikals atrodas Rāmuļu
Valde.
pag., Kalna-Ķēsās.
$ j,,^61"'^

mpatērētais biedrības
Biedrības adrese:

-—aktīvs.

""°"' ?
Ves ' '
Dalība* '
*. a

"fUd

"

1921.
$ada darbības pārskats.
Pasta adrese: caur

'

...;???

..

32.642 95

?

23.682

37

dtas iestādēs.

.

•
samaksā« izdevumi
T«*oŠ £?evuD,i

.

426 50
1.466 50

;

Z

Utv t

?f

Wnti« sBatlkā
«Z prieiff

^4ums

Ergemi.

pag.

Bilance
31. decembrī 1921. gadā.
?

?

Kase .

Kārķu

. ; ; ;

?

-

;

Biedru

pasīvs.

pajas

12.705 —

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls

525 —
— —

5.000~

63218

32

—

Aizņēmumi
Kreditori

'. '.

Tīrs atlikums

1

'. '?

'

'

? ?

'

'

—

48.854 09
1-134 23

Kopā
63.218 32
]
Kopā
.
p.
tīns atiik^nits brntI 38 638 rbļ. — kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 37.504 rbļ.;
°
UM ibļ.; preces pārdotas par 362.968 rbļ. Tīrais aUikums uz piinasbiedru saMcesiB„
Pieskaitāms
*?xl
ldas
pamata kapitālam. Biedru gada sākumā 91; beigas 102. Veikals
38 u
Jaunkarķn muižā, caur Ērģemi.
Valda.

lišķu patērētām bledrībus Jmlf 1921. i darbības pārsimts.
Biedrības adrese: Višķu miestā, Višķu pag.

Pasta adrese: Višķu pasta kantori.

Bilance 31. decembri 1921. gada.

aktīvs

pasīvs.
14.620 25

ICase

13.000 03

Biedru pajas

Preces

52.197 30

Pamata kapitāls, ...
...
Rezerves kapitāls
Amortizācijas kapitāls. ....
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds
Kultūras fonds

iestādes:
Latv. Tautas Bankā ....
C. S. „Konzums* .....

Dalības

naudas

citās

500 —
3.000 —

.' .
Inventārs
Debitori
. . . .
Uz priekšu samaksāti.izdevumi .
l}a parada izdotas preces ...

'

106 98

—— ——

—

Tīrs atlikums

214 —

Kopā

——

214 —

106
Iestaš. nauda
495
20.000
Aizņēmumi
........
Avansi no preču noņēmējiem . .
Dažādi kreditori
—
—
Nenomaksāti izdevumi ....

6.039 —

Zaudējums

213 96

—

94
—

——
—

—

-

39.193 20

74.950 33 ļ

Kopā

74.950 33

Pelnīts brutto 95.438 rbļ. 83 k.; tekoši darbibas (tirdzniecības) izdevumi 56.245 rbļ. 63 k.;
«Irs atlikums 39.193 rbļ. 20 k.; preces pārdotas par 788.217 rbļ. 89 k.; dividende uz pajām 8»o;
Veikals atrodas Višķu
prēmijas uz iepirkumiem 3l2°lo. Biedru gada sakuma 66; beigās 99.
Vai d e.
miestā, Daugavpils apr., br. Kavecka māja, Peterpils iela f* 92.

iilsRas patērētāju Medr.

«Cerība" 1921. $. darbības pārskats.

Biedrības adrese: Vec-Biiskas pag.

Pasta

adrese: caur Smilteni.

Bilance 31. decembri 1921. gada.

aktīvs.

pasīvs

ļfase

22.236 20

Biedru pajas

Preces
Dalības

53.300 25

Pamata kapitāls

6.73S 40

Rezerves kapitāls

7.844 48

naudas

citās

iestādes:

C. S. .Konzuras'

600
2.000
2.199
3.119

Tautas bankā
laventars
Debitori

Me priekšu samaksāti izdevumi
?

Zaudējums

.

— —

.
.

Kopā
Pelnīts

—
—
—
50

——

29.503 60

Amortizācijas kapitāls
....
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds
Bilskas pamatu skol. bibl. pabalsts
Aizņēmumi

——

3.156 20
1.086 10
30.000 —

Paredzamais valdības nodoklis no

apgrozījuma
Tīrs atlikums........

83.454 95

Kopā

brutto 42.721 rbļ. 35 k.; tekoši darbības (tirdzniecības)

izdevumi

——

5.129 25
Šā454l«

15.670 rbļ.

10 k.;

«ss atlikums 27.051 rbļ. 25 k.; preces pārdotas par _ 501.293 rbļ. 50 k.; dividende uz pajām 8°/o;
prēmijas uz iepirkumiem 2°/o. Biedru gada sākuma 161; beigas 169. Veikals atrodas Vee-Bilskas
«aizā.

Valde.

Gaujenes patērētāju biedrības

«Gaujas"

Biedrības adrese: Gaujenes pag.

aktīvs.

darbības

caur

pārskats.

Smilteni.

Bilance 31 decembrī 1921. gada.

%ase

15.349 44

Sveces .
Latv. Tautas Banka
taventars . .
Debitori
Šz priekšu samaksāti izdevumi
Zaudējums
.

181.335
—
10.366
44.116
.

.

"
Kopā

Pelnīts

1921. gada

Pasta adrese:

—
—
50
75

— —

~_ ~
~
251.Ī67 69

pasīvs
36.179 6©

Biedru pajas ar °/o
Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds

Aizņēmumi ar °/o
Kreditori
Tīrs atlikums

brutto 292.445 rbļ. 90 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi

.

?

Kopā

26.080
25.475
5.661
34.409
—
118.361

8*
85
36

—
—
09

251.167 69

174.831 rbļ. 81 k.;

$*s atlikums 123.361 rbļ. 09 k.; preces pārdotas par 1.423.756 rbļ. 15 k.; dividende uz paja*
10°/o; prēmijas uz iepirkumiem 14°/o. Biedru gada sākuma 110; beigās 118. Veikals atrodas
ffaņjenes pagastā, caur Smilteni.

Valda.

Kuldīgas putērēt. biedr. jieRība" 1921. §. darbības pādcats»
Pasts: Kuldiga, Pasta ielā >Jb 5.

Biedrības adrese: Kuldigā.

Bilance 31. decembrī 1921. gadā.

aktīvs.
Kase

56.216 99

Preces"

?
_
_
Dalības naudas citas iestādes:
C. S. .Konzums" . _ . . . .
Latvijas Tautas banka. . . .
Inventārs
Debitori
Uz priekšu pamaksāti izdevumi

638.557 30
2.000 —
1.000 —
16.866 30
22.569 50

.

—

—

Biedru

pajas

98.510 —

14.467 95
6.064 95

Pamata kapitāls.
Rezerves kapitāls
Amortizācijas kapitāls
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds

Rīcības kapitāls
Noguldījumi
Aizņēmumi no biedriem ....

Dažādi kreditori
Nenomaksāti izdevumi
Pārējais pasivs
Zaudējums

~

Pelnīts brutto

685.685

—
Kopā

—

pasīvs.

....

Tīrs atlikums

.

737.210 09

1.437 53

3,032 45
9.097 40
— —
69.700 —

396.323 51
2.009 20
— —

.

136.567 10

Kopā

737.210 0©

rbļ. 37 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 549.118 rbļ. 27 k.;

Srs atlikums 136.567 rbļ. 10 kap.; preces pārdotas "par 5.617.696 rbļ. 97 ;kap_.; dividende m
pajām 8°/o; prēmijas uz iepirkumiem 3°/o. Biedru gada sakumā 651; beigas 922.
Veikals
atrodas Kuldigā.

Pasta

ielā M» 5.

Valde.

Rēzeknes patērēt, biedr. ..Ekonomija" 1921. i darbības pārskats.
Biedrības

adrese: Rēzekne,

1. Ludzas

iela

Ns 86.

Pasta

adrese: ta pate.

Bilance 31. decembrī 1921. gadā.

aktīvs.

47.647 59

Kase

Preces
Dalības

.

._ .

.

naudas citas iestādēs:
Latv. Tautas Bankā. ....
Obilg., 4% iekš. aizņēmuma .

Inventārs
Debitori
Pārejošas zumas
.

Zaudējums

.

Kopā
Pelnīts brutto

271.842 85
14.500 —

908
19.685
—
—

10
95
—
—

— —

pasīvs

Biedru pajas

16.981 —

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds

20.833 34

Bāriņu un vec. palīdzības fonds .

Dažādi sīki fondi
Aizņēmumi
.......
Nenomaksāti izdevumi ....
Tīrs atlikums
.
Dažādi k.editori

354.584 49

Kopā

135.989 rbļ. 51 kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi

10.445
5.222
5.222
20.290
—
269.015

33
67
67
57
—
50

——

6.573 41

354.584 46

129.416 rbļ10k. i

tirs atlikums 6.573 rbļ. 41 kap.; preces pārdotas par 1.326.427 rbj. 68 kap.; dividende uz pajām —!
prēmijas uz iepirkumiem—. Biedru gada sākumā 375; beigās 395; veikals atrodas Rēzekne,
1. Ludzas ielā X° 86.

Ēdoles

Vaid

patērētāju
Biedrības

biedrības

,.Stars"

apr.

Pasts

darbības

.

16.896 85

Preces par iepirkuma cenām . _ .
Dalības naudas citās iestādes:
Akcijas Tautas Bankā, 6 akcijas
ā 500 rbļ
Inventārs
Zaudējums
? .

._

15.202 70

Kopā

35.513 —

.

.

pārskats

caur Kuldīgu.

Bilance 31. decembrī 1921. gadā.

aktīvs
Kase

1921. gada

adrese: Ēdoles pag., Ventspils

pasīvs.

Biedru pajas
Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Kooperācijas darbin. palīdz, fonds

3.000 —
300 —
113 45

e.

Aizņēmumi
Kreditori
Tīrs atlikums
Kopā

20.300
1.950
—
—
—
13.263
—
353Ī3

Pelnīts brutto 2.487 rbļ. 50 kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 2.600 rbļ. 95 kap.;

Hrs atlikums — rbļ. — kap,: preces pārdotas par 24.503 rbļ. 80 kap.; dividende uz pajām —°/o;
prēmijas uz iepirkumiem —°/o. Biedru gada sākumā —; beigās 77. Veikals atrodas Ventspite
apr., Ēdoles pag., Ēdoles muižā. Biedrība darbojas no 26. septembra.
Valde.

Mneses patērētāju biedrības 1921. $ada darbības pārskats.
'Biedrības adrese: Rīgas apriņķī, Kokneses pag..

Bilance 31. decembri 1921. gadā.

aktīvs.
Kase

.

Preces
. . . . .
Dalības naudas citas' iestādēs:
C. S. „Konzums «
Tautas Bankā .... . . .
Jinventars
Debitori

Zaudējums . . ;
brutto

Biedru pajas

248.364 15

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls

5.000
25.000
7.368
106.650

—
—
60
40

Kooperācijas darb. palīdzības fonds
Eku fonds
Aizņēmumi . - ........
Avansi no preču noņēmējiem . .
Dažādi kreditori

—

Nenomaksāti izdevumi

— —

—

— —
Kopā " 5lT97666 ~88
546.997

rbļ.

pasīvs.

167.283 73

Uz priekšu samaksāti izdevumi'.
Parādnieki par precēm

Pelnīts

Pasts caur Koknesi.

87 kap.;

137.424 —

Tīrs .atlikums .

'

5.244 65
1.247.59

.'

.

izdevumi

18
15
06
85
30

12.058 —

'
. . . . .

' ' ' ' '.
Kopā

organizācijas

159
135.820
169.087
14.932
26.845

56.848 10
559.666 88

490.149 rbļ. 77 kap.;

tīrs

atlikums 56.848 rbļ. 10 kap.; preces pārdotas par 4.527.338 rbļ. 75 kap.; vietējo ražojumu koppflJdots par 149.293 rbļ. — kap; dividende uz pajām 8°/o; prēmijas uz iepirkumiem 5°/o. Biedra
gada sākumāSl; beigās 225; veikals atrodas Rīgas apr., Kokneses pag., Balbieru mājās.

jum" 1921. $. darbības p ārskats.

izelzauas kooperatīva

Biedrības adrese: Dzelzavas pag.

aktīvs

Pasts caur Dzelzavas staciju.

Bilance 31. decembrī 1921. gada.
45.239 60

Biedru

Preces
Dalības

89.740 35

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Amortizācijas kapitāls
Kooperācijas darb. palīdzības fonds
Biedru iestās, nauda tek. g. (1921.)

iestādēs:

Latvijas Tautas Bankā ....

500 —
500 —

C. S. .Konzums"
laventars .

—— ——

1.596 —

Debitori .
Uz priekšu samaksāti izdevumi

.

Zaudējums

—
Kopā

—

pajas

pa»vs

Kase

naudas . citas

Valde.

Aizņēmumi .

.

15.495 —

19.642
4469
—
—
S5
69,812
—

.

Kreditori
Tīrs atlikums

.........

137.575 95 |

18

92
—
—
-L-

32
—

28.101 53

Kopā

137.575 95

Pelnīts brutto 176.052 rbļ. 21 kap.; organizācijas izdevumi 135.207 rbļ. 36 kap; tīrs
atlikums 28.101 rbļ. 53 kap.; preces pārdotas par 1.091.699 rbļ. 08 kap.; dividende uz pajām —;
prēmijas uz iepirkumiem —. Biedru ,gada sākumā 352; beigās 360; veikals atrodas Dzelzavas
pagastā, Cēsu apriņķī.
Valde.

Dunalkas

patērēt

biedr. ,.Marss"

1921. gada darbības pārskats.

Biedrības adrese: Aizputes apriņķī, Dunalkas pag.

aktīvs

Pasts caur st. Dunalka.

Bilance 31. decembrī I92I. gadā.

pasīvs.

Kase

14.346 43

Biedru pajas

Preces
_
_
Dalības naudas citās iestādēs:
Lejas Kurzemes kooperatīvu sav.

36.797 25

1.000 —
937 —

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Kooperācijas darbin. palīdz, fonda
Kreditori
? Tīrs atlikums

1.765 86
387 20
193 60
1-600 —
26.034 02

53.080 68

Kopā

53.080 68

dalības nauda

Inventārs
Kopā

23.100

—

—

kap.; organizācijas izdevumi 11.717 rbļ. — kap.; tas
Pelnīts brutto 37.751 rbļ.
atlikums 26.034 rbļ. — kap.; preces pārdotas par 352.765 rbļ. — kap.; dividende uz pajām 8°/»;
prēmijas uz iepirkumiem 10°/o. Biedra gada sākumā 40; beigas 40; veikals atrodas Reinkolda namā.

V a 14 t.

Mmm patērētāju biedrības

1921. $. darbības pārskati

Biedrības adrese: Veismaņu pag.

Pasta adrese:

caur Cesim.

Bilance 31. decembri 1921. g.
AKTĪVS.

PASĪVS.

_
5,864 34

Kase
_ .

Preces
Dalības

naudas

41,525 15

citās

iestādes:
Paja C S. .Konzums* ...
Akcijas L. T. Bankā ....
Inventārs
Debitori

—

4.330 —
13,364 38

Ife priekšu samaksāti izdevumi .
Avanss gatera pārzinim ....
Zaudējums

.

Pelnīts brutto

65.358

2.000 —

— —

——

.

Kopā

—

— —

Biedru pajas

9.789 51

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Amortizācijas kapitāls
....
Kooperācijas darb. palīdz, fonds
Izglītības tonds
Aizņēmumi
Kreditori
Nenomaksāti Izdevumi . .
^ .

1.536 8S<
1,547 76
— —•

Tīrs atlikums.

'..

'

' '
. . .

67.093 87

'.

\

rbļ. 13 kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi

SkrīMH patērētāju biedrības
Biedrības

adrese:

2,379 7*
13.937 —

67.093 8t

13 kap.; tīrs|atlikums 22.618 rbļ. — kap.; preces pārdotas par 362.839 rbļ.— kap.;
doti par — rbļ. — k.; dividende uz pajām 8°/o; prēmijas uz iepirkumiem 4°/o.
krogā.

— —?
14.785 —

22.618 —?

Kopā

sākumā 54; beigās 61. Veikals atrodas Veismaņu pag., Kaķu

500 -»-

42.741 * rbļ.

dzērieni pārBiedru gada
Valde,

1921. sada darbības pārskats

Rīgas apr., Skrīveru pag.

Pasta adrese:

caur Skrīveriem.

Bilance 31. decembrī 1921. gadā.
AKTtVS

PASĪVS

Kase

Preces

.
Dalības naudas citās iestādēs.

.
.

L. T. Banka

i

Tekošs r-ns krāj- un kredītbanka
Inventārs
. . .
Debitori
Vz priekšu samaksāti izdevumi .

104.673 63

Biedru

434.935
—
—
—
10.352

Pamata kapitāls
10.163
Rezerves kapitāls
41.724
Kooperac. darbin. paltdzīb. fonda
—
°/o par noguldījumiem ....
Aizņēmumi
Dažādi kreditori
306.857
Zalogi
—
Tīrs atlikums
. ?
262.815

15
85.259 25
— —

Zaudējums
Kopā

44
—
—
—

—

—

635.220

47

pajas

13.659 —

50
76
—

—— ——

Kopā

70
—
51

635.220lf
635.220
41

Pelnīts brutto 510.507 rbļ. 47 kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 247.691 rbļ
tīrs atlikums 262.815 rbļ. 51 kap.; preces pārdotas par 4.413.272 rbļ. 83 kap.; dividende nz pajām 12°/o; prēmijas uz iepirkumiem 6800 rbļ. Biedru gada sākumā 69; beigās 85

69 kap.;

Veikals atrodas Skrīveru stacijā.

Valde.

Hes pterētāļfl Mnu
Biedrības adrese:

Jaflanka

Izvoltes pag.

Pasta

Un. sada
adrese:

darbības

ihih

Izvolti.

Bilance 31. decembri 1921. gadā.
AKTĪVS.

Kase

,...

PASĪVS
—

1

—

Dalības naudas citas iestādēs .
Preces
Zaudējums

.

Inventārs

.

1.890 —

Kopā

32.098 34

.

30.208 34
— —

Biedru

pajas

22,7(j0

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls

Aizņēmumi
Tīrs allikums

—

773 50
— —

—
.

—

.

8.624 84

Kopā

32.098 34

Pelnīts brutto 42.427 rbļ, 24 kap.; tekoši darbības (tirdzniecibas)izdevumi 33.802 rbļ 40 kap.;
tīrs atlikums 8.624 rbļ. 84 kap.; preces pārdotas par 400.869 rbļ25kap.; dividende uz pajām 8°/o;
prēmijas uz iepirkumiem
—. Biedru gada sakuma 96; beigas 96. Veikals atrodas Daugavpils
Valde
apr., Izvoltes pag., Izvoltes miestā.

.

