
Satversmes Sapulces

sēde otrdien, 13. jūnija, sāksies pulksten

i/alO rītā.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Lauksaimniecības departaments

paplašina lauksaimniecības skolu tīklu,
ņemot par pamatu noteikumu, ka skolas
organizē un uztur vietējas lauksaimnie-
cības biedrības, pašvaldības iestādes, vai
ari citas kādas sabiedriskas organizācijas,
un departaments izsniedz tikai naudas
pabalstus mācības spēku atalgošanai un
mācībās līdzekļu iegādāšanai. Vajadzības
gadījumos izsniedz ari vienreizēju pa-
balstu skolas pirmiekārtas (inventāra)
iegādāšanai. Lauksaimniecības biedrībām,
pašvaldības iestādēm un citām organi-
zācijām, kuras vēlētos jau šinī, vai
nākošā gadā organizēt lauksaimnie-
cības skolas, nekavējoties jāstājas sakarā
ar lauksaimniecības departamenta izglī-
tības nodaļu.

Direktors V. S k u b i ņ š.
Nodajas vadītājs K. Munkevičs.

Dabisko ūdeņu iznomā.
Zemju departamenta zvejniecības un

zivkopības nodaļa paziņo, ka nz cen-
trālās zemes ierīcības komitejas lēmumu,
zvejas tiesības visos valstij piederošos
dabiskos ūdeņos, kuri līdz 25. jūnijam
vel būtu palikuši neiznomāti atklātos
torgos vai uz stēgtiem pieprasījumiem,
— iznomās apriņķa valsts zemju inspek-
tori no rokas brīvā līgumā uz laiku līdz
1923. g. 23. aprilim.
Priekšrocību pie ūdeņu iznomās dos

«vejniecības organizācijām un zvejas
sabiedrībām.

Tuvākus paskaidrojumus sniegs apriņķu
valsts zemju inspekcijās.

1922. g. 3. jūnijā. M> 13423.
Zemju departamenta direktors

P. Grāvs.
Zvejniecības un zivkopības nodaļas
vadītāja vietas izpildītājs M.Sams.

Paziņojums.
tai neceltos pārpratumi, dzelzsceļu

virsvalde paskaidro, ka Rīgas—Jelgavas1likuma —Ventspils vilcieni ar jaunā
saraksta ievešanu apgrozās pēc vecā sa-
raksta, kas ievests no 1921. g. 15. no-
vembra. (No Rīgas atiet 15.20, Vents-
P« pienāk 22.40, atpakaļ no Ventspilsat,et 0.40, Rīgā pienāk 8.20)

Jaunais saraksts, kas iespiests §. g.
i. jūnija vilcienu sarakstu afišā ar at-
J , «apgrozībā sākot ar Bulduru
azeizstilta atklāšanu" stāsies spēkā vie-
B,|t pec Bulduru dzelzstilta atklāšanas.
rij° Pārpratumu novēršanai visās sta-
gw blakus jaunām sarakstu afišām iz-
«ni ari vilcienu saraksti par tiem vil-eniem, kuri no 1. jūnija apgrozās pecvcca saraksta.

Bez tam sākot ar 10. jūniju Val-
rīkotaS

~Smilte
-Yilcieni N° 5/6 n0"

sarai ,aP8rozi°a pec sekoša izmainīta
Smn» J no Valmieras atiet 21.00,« ene pienāk 22.50, atpakaļ no
Sl3? atiet 2-00'

Valmierā pie-
™- Dzelzsceļu virsvalde.

Areememēs mirušais jūrnieks

»5āiisB,s!.dzim i879-g- 4-°kt -
15- Sīli

m,antolumti 29 angļu mārciņas,
«laatKJ pe-Dēl tuvākām zinām
istriia16 m īaŽriežas pie tieslietu mi-
b«iVarg Iur'sSionsuītacijas (Aleksandra

Tirgu saraksta papildinājums. *

Iekšlietu ministrija š. g. 8. līnijā ir
devuse atļauju šādu gada tirgu noturē-
šanai: 1) Vecauces miestā 1. martā un
11. septembrī un 2) Seces pagastā pie
Seces baznīckrcga to dienu pēc trešiem
vasarassvētkiem, 24. augustā (Bērtuja
diena) un 25. oktobrī.

Rfgā, 1922. g. 10. jūnijā. te 107104.
Pašvaldības departamenta

direktora palīgs P. Radziņš.
Lauku nodaļas vadītājs

K.Freyvaids.

Atsaucu
„Valdības Vēstnesī" 1920. g. te 276 iz-
sludināta Artura Kārļa d. Šneiderameklē-
šanu, jo Šneiders 1920. g. 20. novembrī
ieradies Valmieras kāja apriņķa pārvaldē
uz komisiju.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs,
pulkvedis-Ieitnants Muižu ls.

Darbvedis, kara ierēdnis Krieviņš.

Sludinājums.

Kara gūstekņu un bēgļu nodaļa no-
sūtīs 28. izceļotāju transportu uz pa-
domju Krieviju š. g. 19 jūnijā. Iz-
ceļotājiem jāieronas stacijā Rīgā I. pulk-
sten 7 vakarā. Mantas līdzi ņemt at-
ļauts saskaņā ar reevakuacijas līgumu
(skat. „Valdības Vēstnesī» J* 134 —
1920. g,).

Pašvaldības departamenta direktora
palīga vie ā K. Re iz nieks.

Karagūstekņu un bēgļu nodaļas
transporta vadītājs Jakobsons.

Pārlabojums.

^Noteikumos par darba aizsardzību
un strādnieku apdrošināšanu" («Valdības
Vēstneša š. g. 126. n.) 2. panta otrās*
atdalās 2. rindiņā nepareizi iespiests:
„... darba likumu 268. un 26. panta ...";
pareizi jābūt: „ ... darba likumu 268. un
269. pantā..."

BOvvaldes reģistrēto Inženieru un
būvtechniķu 2. saraksts.

Iekšlietu ministrijas būvvalde pēc sava
1922. g. 22. februāra rīkojuma te 2 ir
reģistrējuse no š. g. 7. aprija līdz 1. jū-
nijam uz pārbaudītu dokumentu pamata
ar inženieru un techniķu būvtiesībam
apakšā minētās personas:

I n zeme p :

104. Bērziņš, Pēteris, būvinženieris —
Rozbeķu pagastā, Zaķos.

105. Birkmanis, Pēteris, inženieris-techno-
logs — Rīgā, liela Maskavas ielā
jv& 64, dz. 4.

106. Bremšmidts, Jānis, būvinženieris —
Liepājā, Kara ostā, 3. rajona māja
J*> 23.

107. Blūmentals, Paulis, inženieris tecb-
nologs — Rīgā, Strēlnieku iela
te 1-a, dz. 1.

108. Briskorns, Maksis, inženiens-archi-
tekts — Rīga, Dzirnavu iela te 15,
dz. 3. .

109. Birkenfeldts, Ditrichs, būvinženieris

— Liepājā, ? Jēkaba ielā N° 6.

110. Baers, Jevgeņijs, būvinženieris —
Liepā!!, Enkura iela te 6.

111. Christs, Herberts, inženieris techno-
logs — Rīgā, Raiņa bulvāra te 5,

dz. 18. ''
112. Feizaks, Voldemārs, inženieris-

arehitekts - Rīgā, Stabu iela
te 49, dz. 2. , . .

113. Gincburgs, Zauls, inženieris-tehno-
logs - Rīgā, ĢetrūJes iela M> 60,

114. Kimenis, Alberts, fnženierisjechno-
logs — Rīgā, Raiņa bulvāra J* 15,

115. Kimeais, Ādolfs, inzemens-techno-
l'ogs - Rīgā, Raipa ^vara * 15)
dz. 1-a.

116. Komisārs, Žanis, būvinženieris —
Daugavpilī, Kapu ielā N° 3.

117. Leimanis, Otto, inženieris-elektriķis
— Valmieras Vecbrengujos.

118 Leilands, Bruno, inženieris-arehitekts
Rīga, Slokas ieīā N° 10 b.

119. Lasmanis, Jānis, būvinženieris —
Rīga, Suvorova ielā N° 76, dz. 15

120. Melnalksnis, Jānis, būvinženieris
Rīgā, m. Ņēvas ielā te 14, dz. 9.

121. Mairas, Georgs, inženieris — Lie-
pāja, Bāreņu ielā te 5.

122. Maisies, Viktors inženieris-techno-
logs — Rīgā, I. Ganību dambī
Mi 27.

123. Neijs, Jānis, tivilinženieris — Rīgā,
Aleksandra ielā te 51, dz. 2

124. Skujiņš, Fridrichs, inženieris-arehi-
tekts — Rīgā, Skolas ielā te 28,
dz. 31.

125 Štatums, Viktors, inženieris arehi-
tekts — Rīgā, Aleksandra iela
K? 100, dz. 5.

126. Šitka, Voldemārs, inženiēris-techno-
logs — Jelgavā, Pētera ielā Ne 16,
dz. 11.

127. Smurģe, Pavels, būvinženieris —
Liepājā, Toma ielā te 50.

128. Ziemelis, Edmands. būvinženieris —
Rīga, Ģertrūdes ielā te 4, dz. 3.

129. Zēiensens, Aleksandrs, būvinženie-
ris — Li pajā, Peldu ielā N° 49.

130. Zariņš, Dāvids, inženieris-arehi-
tekts — Rīgā, Kalnciema ielā N° 1-a,
dz. 3.

131. Trofimovs, Aleksandrs, inženieris-
arehitekts — Rīgā, Kungu ielā M10,
āz. 5.

132. Tomsons, Jānis, inženi ris techno-
logs — Rīgā, Baznicas ielā te 37,
dz. 13.

133. Veiss, Eduards, būvinženieris —
Rīgā, mazā Nometņu ielā te 4, dz.2.

Būvtechniķi:
134. Devendruss, Heinrichs, būvtechni-

ķis — Rīgā Vecpilsētas ielā te 17.
Citas personas ar būv-

tiesībam:
135. Hofmanis, Vilhelms — Rīgā, Ģer-

trūdes ielā te 40, dz. 2.
Būvvaldes priekšnieks,

inženieris E. K o 1 p a k s.

Par mūsu finansielo stāvokli
pasniedza Satversmes Sapukfs pagājušās
ceturdienas sēdē finansu ministra biedrs
V. Āboltiņš garāku pārskatu sekošā
runā, ka? sekoja pēc J. Vārsberga valsts
budžeta atrefeiejuma:

Augstais nams! Līdz šim Latvijas
likumdevējām iestādēm iesniegti pavisam
4 budžeti. Viens no tiem Tautas Pado-
mei un 3 Satversmes Sapulcei. Neviens
no viņiem vēl nav pieņemts ua 3 no
viņiem ir jau izpildīti. Pirmā Latvijas
pastāvēšanas laikā rijis jāstrādā bez bu-
džeta: par I918./19. gada mums nebija
budžeta, bet ir tikai valrts kases pārskats.
Pirmo budžetu sastādīja par pirmiem trim
mēnešiem 1920. gadā. Viņš b>ja sastā-
s'.ādīts uz 686 miljoniem, jeb pareizāki,
ja atvelk vēl nost 250 miljonus, kas bij
paredzēti lauksaimniecības atjaunošanai
un kurus nevārē a izlietot, jo budžetu
iezniedza budžeta perioda beigās; šie
250 miljoni pārgāja uz jauno budžetu.
Tā tad pirmais budžets faktiski bija
436 miljonu rubļu. Bet faktiski realizējot
šo 436 miljonu budžets un ieskaitot ari
visus izdevumus par 1918 un 1919. gadu
iznāca, kn konzumā bija izdoti 359 mil-
jonu rubļu. §o sumu srdza ar kārtējiem
ieņēmumiem 116 miljonu ruteju un ār-
kārtējiem 243 miljonu rubļu, to starpā
232 miljonu rubļa naudas emisijas, kura
iztatsija 65% no pirmo budžetu kop-
sumas par 1918/19. gada un
1920. gada pirmo ceturksni. Saprotama

lietaka citu ko sagaidit nebija
iespējams, jo valsts tikko dzima,
nebija nodokļu sistēmas, nebija nodokļu
aparāta. Tas viss bij jārada un nodokļi
varēja nākt tikai vēlāk. Ievērojot to, ka
zeme bija pilnīgi izpostīta, ari nodokļu
aparāts daudz neko nevarēja palīdzēt un
116 miljonu liela suma ari toreizējos ap-
stākļos nozīmēja ļoti maz. Saprotama
lieta, ka valsts nevarēja pastāvēt un vest
karus un uzvarēt ar tik niecīgiem līdze-
kļiem. Bez šaubām bija jārada te kāda
izeja, un ta izeja bija ārējie aizņēmumi.
No ta laika mums iekrājies parāds Ame-
rikai 5.132.000 dolāru par kara materiā-
liem un par uzturas līdzekļiem. Tāpat
taī laikā ietaisīts parāds Fraacijā. Acu-
mirklī Francijas parāds ir 2.240 000
Francijas franku. Tas eri ir par kara
materiāliem. Tālās neliela suma Anglijas
valdībai — £ 20.000 un Norvēģijas val-
dībai 6.728 000 Norvēģijas kronu. Pē-
dīgi .Metai un Chemikal" baakai
& 775.000 Sakaitot visas šīs sumas

kopā un pārvērs.t tās zelta franKOs, iz-
uāk, ka pa visu Latvijas pastāvēšanas
laiku ietaisīsi valsts ārējie parādi par
51 694.000 zelta frankiem. Iekšējais aiz-
ņēmums iztaisa 352.000 zelta fr., jeb
pavisam kopā 52 000.000 zelta franku.
Uz katru iedzīvotāju, ja pieņemam, ka
Latvijā ir 1.800 000 iedzīvotāju, iznāk 28
zelta franku. No šīs sumas nesen nomak-
sāts 225.000 mārc. un acumirklī mūsu
parāds ir 46.000 000zelta franku jeb 26zelta
franku uz vienu iedzīvotāju. Paredzēts šī
gada budžetā vēl atdot '8.275.000 zelta
franku un mūsu parāds gada beigās uz
1. janvāri būs 37.625.000 zelta franki,
jeb uz katru iedzīvotāju 20 zelta franku.
Mēs redzam, ka mūsu valsts parādi nav
lieli un pie tam viņi nav tādi, kas mūs
visai apgrūtinātu, jo piemērām Amerikas
savienotās valstis, ievērojot mūsu taga-
dējo grūto saimniecisko stāvokli, neprasa
no mums ce parāda deldēšanas, ne pro-
centu BO-oaksas.

19^0/1921. gadā budžetu sastādīt bija
ārkārtīgi grūti, jo nebija stabilas valūtas.
Tāpat iepriekšēju gadu kases pārskatus
bija grūti s stādīt, jo sumas ienākušas
visarās valūtās: Latvijas naudā, domes
ņaud T, kerenkā.s padomju naudā, Rīgas
s rādnieku naudā, krievu zelta un sudraba
naudā, vācu un igauņu markās, angļu
mārciņās u. t. t, vārdu sakot, mums bija
vis'ida^ valūtas, bet nobijā savas vienīgās.
Šo neērtību novērsa ar 1920. gada
18 marta likumu, ar kuru Latvijas naudu

atzina par vienīgo maksāšanas līdzekli.
Zināms, ar likuma izdošanu vie i nevarēja
sorausto mērķi sasue^t, bet bija vēl jā-
ved ar ieviesušos ļaunumu ilga ciņa, un
liti to panāktu, bija jāizdod vēl papildu
likumi. Galu galā redzam, ka acumirklī
Latvijā tomēr ir tikai ir vi-na valūta,
Latvijas nauda. Ari šai raudai piemita
tas defekts, ka viņa svārstījās. Sastādīt
budžeti, kur katru mēaesi naudas
kurss grozās, gand īz nav iespējams.
Tādēļ toreizējos apstākļos pie bu-
džeta sastādīšanas ministru kabinets

nostrādāja 7 mēnešus, tā kā tikai no-
vembra mēnesī bij iespējams iesniegt
budžetu Satversmes Sapulcei. Decembrī
tanī pašā gadā izdeva budžeta likumu
un nākošos budžetus varēja veikt ātrākā
tempā. Ari pie šo budžetu sastādīšanas
bija tā neērtība, ka viss šl darba sma-
gums bija pārnests uz ministru kabinetu.
Kabinets kā koleģiāla iestāda šo darba
nevar ātri veikt. A:_ to izskaidrojams,
kādēļ budžetu vienmēr sastādīja un ie-
sniedza Satversmes Sapulcei sr novilci-
nāšanos. Izgājušā gada apriiī no reso-
riem iesnegtais budžeta pro ekts iztai-
sī;a_ H'/a miljardu rubļu. _ Tanī pašā
laikā visus ieņēmumus varēja aprēķināt
tikai uz 3 miljardu rubļiem. Tā tad iz-
nāca, ka izdevumu budžets pārssiedz
ieņēmumu budžetu 5 rei/fs Jums,
kungi, skaidrs, ka tādu budže'u nav ie-

atļSt par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspadJoiļā:

,,„ 1 mēnesi 75 ib}. - kap.

piesūtot māfā un pa pastu:

-4, 1 mēnesi 90 rbļ. - kap.
Vm atsevšķa numura: saņemot

ekspedīcijā . 3 . 25 .

pie atkalpārdevējiem 0 . to „

Latvijas valdības :^%_ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, !2ņemot

jfel^^B^^
svētdienas

un

svētku

dienas

Redakcija:
j|r^>»Hs^^i» Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili[Jft 2. TeLNJ9-89 %^^^^^^ Rīgā, pilī M 1. Tel. N° 9-57Runas stuadas co H-12 "IT^^^ir Atvērts ao puIksten 9__3

Sludinājumu maksa:
a) iieso sludinājumi HJz 30 vien-

slējīgām rindiņfci .... 180 rbļ. — kap.
par katra taļāku rindiņu . . 6 . — ,

b) citam iestādēm nn aroatapei-
sonām, par katru viensiejīga
rindiņu 8, — ,

c) privātiem par katru vienslējīg»
rindiņu 10 . — .



spējams sabalansēt. Nodarboties ar nau-
das druku 80°/o budžeia deficita segša-
nai ari nav iespējams. Tādēļ nebija
citas izejas, ka vienkārši atmest kā ne-
derīgu šo lielo HVs miljardu budžetu.
Ar ministru kabineta piekrišanu sastādīja
3 mēnešu spaidu budžetu, pie kam viņu
nesastādīja vis kabinets, bet finansu
ministrs. Šis 3 mēnešu budžets bija
sastādīts tā, ka viņu realizējot iznāca,
ka 3 mēneši nodzīvoti un deficita ne-
bija: ieņēmumi sedza Izdevumus. Tāļā,<
bija nodomāts, ka 3 mēnešu laikā iz-
dosies izvest naudas reformu, nodibināt
emisijas banku un pēc tam varēs sa-
stādīt budžetu zelta valūtā. Tas nebija
tomēr tik ātri izvedams, jo valūtas kri-
šana nebija apturama, un nodibināt
emisijas banku un izdarīt naudas reformu
toreizējos apstākļos nebija iespējams.
Atlikās tikai domāt par to, kā pavai-
rot valsts ieņēmumus un kā pēc
iespējas ierobežot valsts izde-
vumus. Tāļakā gaitā iznāca, ka tie
budžeti, kurus resori uzstādija, bija lie-
lāki nekā atļāva valsts ieņēmumi. To-
mēr uz ministru kabineta lēmuma pa-
mata resori varēja tērēt katru mēnesi
V» no trīsmēnešu spaidu budžeta. Iznāca
tā, ka resoriem gribot negribot, neskato-
ties uz to, kādus budžetus viņi bija
iesnieguši, bija jārīkojas pēc šī trīsmē-
nešu spaidu budžeta. Un iznāca, ka
faktiski, kad bija pagājuši 7 mēneši no
budžeta gada, izdevumi tomēr tika segti
ar valsts ieņēmumiem, 1921. gada
novembri Satversmes Sapulcei iesnieg-
tais budžets īztaisija 9,855 miljonu rubļu.
Bet tā ka šos budžeta izdevumus ar

ieņēmumiem nevarēja segt, tad ministru
kabinets vēlreiz samazināja jau iesniegto
budžeta projektu un galu galā pieņēma
jaunu budžetu ar 8,300 miljoniem. Sa-
tversmes Sapulcē šis budžets ir drusku
palielināts, bet ieņēmumi samazināti un
pieņemts ar 2,426 miljoni deficita. Lai
tomēr šis deficits līdz beidzamai kapeikai
nebūtu jāsedz no valsts kases, jo
valsts līdzekļi to neatļauj, tad pie-
ņēma tādu ' kārtibu, kas patiesībā
pastāv jau visur sen, bet kuru pēc mūsu
pirmā budžeia likuma izvešanas dzīvē
nebija iespējams ievērot, ka budžeta gadam
sākoties vecie neizlietotie kredīti tiek
slēgti un jaunā budžeta gadā funkcionē
tikai viens izdevumu budžets, nevis divi
paralēli budžeti, kā tas bija līdz šī gada
marta mēnesim. Šī gada marta mēnesī
tika pieņemts likums, ka visi neizlietotie
kredīti tiek siēgti, vajadzīgās sumas pa-
gājušā gada kreditoru apmierināšanai tiek
uzņemtas tekošā gada budžetā, tā ka
pagājušā g?)da deficits 2.426 miljoni rubļu
ar to likvidēts. Ja visas vajadzīgās sumas
ieslēgtas jaunā budžetā, bet sumas, kuras
nav izlietotas, dzēstas, tad ar to tiek
panākts, ka resori, kuri tura par savu
svētu pienākumu izlietot katru kapeiku,
kas budžetā uzņemta, tiek atsvabināti no
šī sava svētā pienākuma, un neizlietotu
kredītu dzēšana atvieglo valsts kases
stāvokli

^
Galu galā 2 426 miljoni deficita

pagājušā gada budžetā nemaz tik bīstami
nav, jo viņi 1. aprīlī ar pieņemto budžetu
likumu tiek dzēsti.

Apskatot budžeta skaitļus, jāaizrāda,
ka _ 1918, 1919. no 1920 g. pirmos trīs
mēnešos ieņēmumu bija: kārtējo 116
miljonu un 243 miljoni ārkārtējo, starp
tiem 232 miljonu emisijas vai emisijas
65°/o. Otrā budžetā 1920./21. g. visu
faktisko izdevumu kopsuma iziaisa 3.159
miljonu un no tiem 1.352miljoni emisijas,
kas iztaisa 43°/o_ . Te mēs redzam, ka
emisija samazinajusēs no 65% uz 43°/o.
Pagājušā gada budžets noslēgts ar 7,714
miljoniem, pie kam kārtējo ieņēmumu ir
6,670 miljonu un ārkārtējo 1,044 miljonu
un to starpā 934 miljoni rubļu emisijas.
Visa emisija dažādos budžeta gados
sastāda 2;520 miljonu rubļu. No šīs
sumas dzēsti 50 miljonu rubļu 1920. g.
31. martā un 50 miljonu 1921. g.
31. martā. Šie 100 miljoni rubļu izņemti
no apgrozības un paliek tikai 2,420 mil-
jonu rubļu, vai patiesībā apgrozībā bija
1. aprilī šinī gadā un tāpat šodien
2,419 miljoni. Ja no šīs sumas atskaita
204 miljonus, kas ir valsts kasē, tad
izrādās, ka apgrozībā ir pavisam 2,215
miljonu rubļu. 1922./23. budžeta gadā
paredzēts kārtējos ieņēmumos 7,777 mil-
joni un ārkārtējos 291 miljonu_ rubļu
vai kopā 8,068 miljoni. Tā kā izde-
vumi apiēķināti 7,390 miljonu rubļu,
tad iznāk, ka tekošā gada budžets tiek
noslēgts ar 678 miljoniem itkā atlikumu.
Patiesībā mūsu stāvoklis nav tik labs.
Būtu veltiga ilūzija iedomāties, ka mūsu
acumirklīgos budžeta apstākļos ir atli-

kums. Pavisam otrādi, ministru kabinets
šodien iesniedzis Satversmes Sapulcei
papildu budžetu par 1.440 miljoniem.
Ievērojot to, ka papildu budžetā ir pa-
redzēta arī ienākumu pavairošanās par
373 miljoniem, papildu budžets dod
deficitu 1067 miljonus. Ja atņemam
sumu 678 miljonus, tad iztrūkst
šāgada budžetā 390 miljonu rubļu. Salī-
dzinot budžeta sumas dažādos laikmetos,
kā 1920/21., 1921./22. un tāpat 1922./23.
un paneķinajot viņas zelta valūta pec
toreizējiem kursiem, iznāk, ka mūsu valsts
budžets šajos 3 gados ir pilnīgi stabils,
ir viens un tas pats un iztaisa ap 80 zelta
franku uz katru iedzīvotāju. Ievērojot,
ka 1913. gadā tagadējā Latvija nomak-
sājuse dažādus nodokļus Krievijas valsts
kasei 235 miljonu zelta franku, kas iz-
taisīja uz katru iedzīvotāju 97 zelta franku,
iznāk, ka nodokļu nasta Latvijā acumirklī
būtu vieglāka, kā priekškara laikmetā,
jo 80 zelta franki ir tomēr mazāk nekā
97 zelta franki. Tomēr lieta ir otrāda,
jo tagad Latvija ir izpostīta, darba
un zemes ražīgums krities un tamdēļ arī
šie 80 zelta franki acumirklī ir smagāki
sajūtami, nekā 100 franki toreiz.

knta No otras puses valūtas krišanu

nevarēja apturēt, kamēr budžets bija ar

deficītiem. Tā tad viena lieta velk ctesi
aiz sevis otru un tamdēļ, kad valdībai
izdevās sabalansēt budžetu t;e _ uz papīra,

bet vispirms faktiski, tanī paša momenta,
t. i. 1921. g. jūlijā mūsu jrublis nevarēja
palikt uz 2.000 par 1 mārciņu sterliņu,
jo šis kurss bija nenormāls, viņš runāja
pretim mūsu saimnieciskiem apstākļiem
un Latvijas naudas kurss gribot negribot
sāka celties un septembra mēnesī jau
uzcēlās līdz 1.400 par vienu angļu mārciņu.
Viens valdības un finansu ministrijas,_ ka
arī valsts kases uzdevums ir, pēc iespējas
valūtu stabilizēt, lai ta ne celtos,

ne ari kristu, bet pec iespējas stāvētu
uz vietas. Sekojot šim principam, bija
jauzpētk ta valūta, kas tirgu tiek izsviesta.
Bet laUuzpirktu šo valūtu, vajadzīgi lī-
dzekļi. Kad valsts krāj- un kredītbanka
bij izlietojusi šim nolūkam visu savu
pamatkapitālu 300.000.000 rbļ. un nespēja
šo ārzemju valūtas uzpirkšanas operāciju
turpināt, tad ārzemju valūtai bija dabiski
vēl jākrīt, līdz beidzot viņu izdevās sta-
bilizēt uz apmēramlOOO Latvijas rubļu par
1 angļu mārciņu, kāds kurss biji? pilnīgi
stabils 7 mēnešus no vieta», neprasot
pie tam no valsts kases nekādus mākslīgas
pabalstus un upurus.

Apskatot budžeta skaitļus, redzam tos
avotus, kas dod šīs sumas. Izrādās, ka
pirmo vietu starp šiem ieņēmumu avotiem
ieņem muita. Muita, kura 1920./21.
gadā deva tikai 130 miljonus, pateicoties
jaunam muitas tarifam, ko ieveda gadu
atpakaļ, devuse izgājušā gadā, ierēķinot
muitas blakus ieņēmumus, apmēram 10
reizes lielāku sumu, ap 1370 miljonu
rbļ. Nākamā gada budžetā paredzēti
1500 miljoni. No visa budžeta tas iz-
taisa 19%. Nākošais lielākais budžeta
ieņēmumu postenis ir spirta monopols.
Spirta monopols devis_ 1920./21. gadā 20_8
miljonus, izgājušā gada 800 miljonus un nā-
kamu gadu paredzēti 1434miljoni. Šī suma
aprēķināta par 25 miljoniem grādu. Salīdzi-
not_ ar miera laiku spirta patēriņu Lat-
vijā šis degvīna patēriņa daudzums nav
liels, bet viņš ir lielāks, kā acumirklī.
Ievērojot to,ka valsts degvīna patēriņa pie-
augšana notiks uz dažādu veselībai kai-
tīgu surogātu rēķina, tad šis ceļš jāatzīst

No Satversmes Sapulces lūgumu un

sūdzību komisijas finansu ministrija sa-
ņēma rakstu, kurā viņa prasīja, vai
finansu ministrija neatrod par vēlamu
valūtas uzpirkšanai hpīasīt naudas emi-
siju un stabilizēt zelta franka kursuuz
100. Uz to finansu ministrija atbildēja,
ka viņa neatrod to par vēlamu un racio-
nālu ceļu un tamdēļ no šādas emisijas
atteicas. Šīs emisijas vienīgais mērķis
būiu Latvijas valūtas kursa mākslīga no-
sišana, jo budžeta deficitu segšanai ta
nebija vajadzīga, tāpēc ka deficita nav.
Pateicoties tam, ka rubļa kurss uzlabojas,
reizē ar to krītas ari dzīves dār-
dzība. Strādnieks, kā ari ierēdnis ar
savu algu var labāk iztikt. Vienam no
lielākiem darba devējiem, valstij, un valsts
kasei atkrīt rūpes par papildu budžeta
sastādīšanu un iesniegšanu, jo ierēdņu
un strādnieku stāvoklim uzlabojoties at-
krīt prasījumi, paaugstināt algas. Tamdēļ
cīnīties ar mākslīgiem līdzekļiem pret
Latvijas naudas kursa dabisku uzlaboša-
nos nebūtu ieteicams. Latvijas naudas
kursa uzlabošana un stabilitāte ir viens
no faktoriem, kas palīdzēja tikt pie ta,
ka budžeta izdevumi daudz maz nākuši

par pareizu. Tad vēl liels postenis ir
satiksmes ministrijas ieņēmumi 1772°/°.
Zemkopības ministrija dod ll,4°/o no
saviem mežiem un zemēm, linu mono-
pols 15°/o. Visi netiešie nodokļi kopā
dod 58°/o, Tiešie nodokļi un nodevas
dod tikai 7,7°/o.Visi citi sīkāki ieņēmumi
iztaisa 4,4°/o. Visvairāk iebildumu pret
sevi izsauc tiešie nodokļi, lai gan budžetā
viņi iztaisa nepilnus 8%. Raugoties no
budžeta redzes stāvokļa, nevarētu teikt,
ka šie nodokļi ir par smagiem. Zināms,
Latvija ir izpostīta un tamdēļ visgrūtāk
piedzenami tiešie nodokļi un visvairāk
iebildumus ceļ pret tiem. Normālos ap-
stākļos tiešiem nodokļiem vajadzētu dot
apmēram trešo daļu no ieņēmumu bu-
džeta. Pie mums viņi dod tikai nepil-
nus 8%, t. i. četras reizes mazāk. Zināms,
nodokļiem jābūt saskaņotiem ar maksā-
šanas spējam un tanī virzienā jau daudz
kas ir darīts ka uz valdības, tāpat ari uz

tuvākā līdzsvarā ar budžeta ieņēmumiem.
dOtrs svarīgs faktors budžeta līdzsvarošanā,
ir valsts ieņēmumu pavairošanās ar dažādu
nodokļu likumu ua muitas tarifa izdo-
šanu. Ievērojot to, ka dzīves dārdzība
krītas un bez šaubām uz priekšu ari vēl
kritīsies, jo ar jauno muitas tarifa ieve-
šanu, kurš ir daudz zemāks un visumā
daudz liberālāks, kā iepriekšējais, preču
cenām jākrītas. Ja kritīsies ievedamu
preču cenas, tad ari vispārīgai dzīves
dārdzībai jāslīd uz leju. Ta dzīves dār-
dzība, kura acumirklī pastāv Latvijā, pa-
mazam slīdes uz leju un mēs pamazām
tuvosimies normālākiem dzīves apstā-
kļiem. Man liekas, ka par šādu parit-
dību varu tikai priecāties.

augstāk par mušu rubli pusotras vaidivas reizes. ' Pat
Tamlīdzīgas zemas valūtas ar tendPuz krišanos nekādus dzīves atjaunos" *jautājumus neatrisina, bet noved vakr*pie sabrukuma. Zemas valūtas rezuliT

-deficitu budžeti un papīra naS
plūdi, kurus _ apturēt reti kad fcd0lu?
Latvija var but laimīga, ka viņa no šieplūdiem vaļā. Vācijai, kaut ari antaS
to prasītu, nav iespējams naudas isrjļ
sanu apturēt, Jo tajā brīdī, kad viņa tizdarītu, nebūtu ar ko algas izLļ
sat, apstātos valsts aparāts » '
sekas no ša varam iedomāties
Vispār ar krītošam valūtām nonāk D u
ta, ka viņas nevis veicina saimniecisks!
dzīves attīstību, bet gala rezultātā noved
pie krizes. Latvija ieturejuse šajā jatt
tajuma citu ceļu, apmēram to pašu koAnglija, un man liekas, tas ir vienīgais
pareizaisceļš. Ja būtu iespējams izde.
vumus vel samazināt, tad varētu sama-
zināt

^
arī nodokļu nastu. Šis ceļš būta

arī jāiet. Bet samazināt produktīvos tin
operatīvos izdevumus nebūtu vēlams.
Nevar samazināt kredītus dzīves atjauno-
šanai. Vienīgais valsts izdevumu sama-
zināšanas ceļš — valsts iestāžu un ierēdņu
skaita samazināšana. Šis jautājums ir
grūti atrisināms un lēni iet uz priekšu,
Likvidēta ir vesela rinda departamenti^
pat dažas ministrijas, bet tomēr jāatzīst!
ka ari acumirklī vēl ierēdņu skaits ir par
lielu un ka mazai Latvijai šo ierēd ņu
skaitu uzturēt un sagādāt tam budžetu

nākas grūti. _ Pie sī darba ministru ka-
binets strādājis nepārtraukti visu laiku.
Tomēr neskatoties arī uz Satversmes Sa-
pulces starpfrakciju biroja piekrišanu šai
lietai, an vēl tagad šis jautājums paliek
neatrisināts. Daudz un dažādi jautājumi,
kas stāv sakarā ar valūtu un valūtas kursiem,
kas izsauc pret sevi iebildumus kā no Sa-
tversmes Sapulces locekļu, tā ari no pilso-
ņu puses atkritīs paši no sevis, ja aug-
stam namam labpatiksies vēl šajā sesijā
pieņemt likumus par emisijas banku nu
par Latvijas naudu. Tamdēļ lai stabili-
zētu valūtu, lai atrisinātu augša minētos
jautājumus, tad šie divi likumi būtu
katrā ziņā jāpieņem. Pagājuša gadā at-
klāta valsts krāj- un kredītbanka ar 300
miljoni rubļu pamata kapitāla, kura pa-
gaidām izpilda visas tās funkcijas, ko
vēlāk emisijas banka izpildīs, izņemot
tikai emisijas tiesības, kuras valsts krāj-
un kredītbankai nav. 1922. g. aprilī uz-
sāka darbību zemes banka. Acumirkli

viņas līdzekļi nav lieli. Satversmes Sa-

pulce paredzējuse priekš viņas valsts
budžetā 200 miljonu rubļu aizdevuma
izsniegšanai un 50 miljoni rubļu pamata
kapitālam. Var paredzēt, ka izdosies
realizēt ari ķīlu zīmes par 50 līdz 100
miljoniem rbļ. Saprotams, _ visas šis
sumas ir nepietiekošas un būtu vēlams,
ka pēc iespējas šos līdzekļus pavairotu.
Šai gadījumā nāk palīgā dzīves atjauno-
šanas padome, kuras budžeta paredzēti
350 miljoni, ari lauksaimniecības atjau-
nošanai. Tas ir gaadiīz viss,

^
ko bija

iespējams uzņemt ša gada budžetā laaK-
saimniecības atjaunošanai. Zināms, si
suma ir nepietiekoša nepieciešamo lauk-
saimniecības atjaunošanas vajadzību ap-

Satversmes Sapulces ierosinājumu pamata.
Stipri samazinātas ir ienākuma nodokļa
un tirdzniecības-rūpniecības nodokļa lik-
mes. Lai panāktu dažu sīku un neracio-
nālu pašvaldības nodokfu atcelšanu, val-
dība piekrita, ka pašvaldības iestādes
dabon pusi no tirdzniecības-rūpniecības
nodokļa. Tāpat attiecībā uz lauku ne-
kustamu īpašumu nodokli valdība gājusi
lidz pēdējai robežai un no 4/o valsts
kasē nak tikai _l°/o un pašvaldības iestā-
dēm 3°/o. Mazāk kā _l°/o ne no vērtības
bet no ienesīgumu vērtības, kas ir nesa-
mērīgi mazāk, ka kad ņemtu no vērtības.
Pec iespējas, vajadzētu censties sīko ne-
racionālo nodokļu skaitu samazināt. Se-
višķi daudz tādu ir pašvaldības iestāžu
budžetos, kas ļoti apgrūtina nodokļu
maksātājus. Valsts budžetā tādu nodokļu
ir maz. Pietam Latvijas valsts nodokļi
ir tiepaši, kādi pastāv ari citās netikvien
jaunas, bet ari vecās valstis.

Kas attiecas uz ieteikumu, ka vajadzētu
panākt to, lai rubļa kurss pēc iespējas
būtu zems — par piemēru 100 Latvijas
rubļu par vienu zella franku — uz to
būtu jāsaka, ka vispirmā kārtā tas ir
gandrīz neiespējami, jeb būtu jāizlieto
tādas receptes, kuras laikam neatzītu ne
Briseles, ne Dženovas konferences, bet
man liekas ari neviens, kas finansu jau-
tājumus daudzmaz pārzin. Katrā ziņā
tas būtu tāds eksperiments, kas, pirm-
kārt gandriznava izvedams, un otikārt
izmaksātu arkartīg! daudz. Otrkārt —
tās ļr manas personīgās domas — ar
zemam va!atām_ nekur tāli nevar tikt.
Valstisar zemam valūtām nav uzplau-

miennasanai.

Lai gūtu plašākus līdzekļus šim mēr-
ķim, kā ari satiksmes līdzekļu atjauno-
šanai un paplašinašanaļ, tiek vestas s ?

runas ārzemēs dēļ aizņēmum iem, bet rej
zultatus ir grūti paredzēt. Llīdzsim n

valsts līdzekļiem izdoti 1500 miljoni ar
devumiem, rīcības kapitāliem, pan»
kapitāliem, dažādiem uzņēmumiem,wv;
niecības un tirdzniecības atjaunošana .

bankām, lauksaimniecības atjauaosan^
pašvaldību iestādēm u. t, t. te L
gada budžetā šiem mērķiem parefl«

720 miljoni, kas kopā ar agtak izsnieg

tiem iztaisa 2200 miljoni rubļu- vie

no mūsu lielākiem .ieņēmumu avo

līdz šim bijis linu monopols. w

gados viņš devis samēra nelielas su
bet tīras peļņas procents tomēr ļoti

^(sauciens pa kreisi: mazs) tamoej,
ražotājiem ir maksāts daudz mazm] »
valdība guva linus pārdodot. bojP Dat
stākļi grozījušies. Valdība atIad£e|3S
veļamu maksāt ražotajiem P^ /V «g
to cenu, kādu viņi būtu dabu'fLa 'd
monopolu atceltu. Tās cenas , ko

^ražotāji dabū, iztaisa apmēram h>
^80%, ko pate valdība ieņem- * je.

patiesībā valdība no linu "P"^"^!*
ņem tikai to komisiju, ko bJ"£ '«ol»
kurš katrs starpnieks, ja so nw .|- >t.
atceltu. Tamdēļ par linu rnonop»

^celšanu man liekas būtu pai^ iet0as
jo tomēr valsts budžeta sanaK n v

Latvija ir izpostīta, eksports samazi-
nājies; darba un arī zemes ražība ir
samazinājušies, salīdzinot ar priekškara
apstākļiem. Bet ja mēs salīdzinām to
rūpniecības stāvokli, kas bija 1920. g.
1, jūnija ar stāvokli 1922. g. 1. janvārī,
tad izradās, ka rūpniecības uzņēmumu
un strādnieku skaits P/a gada laikā ir
vairāk kā dubultojies. Ar katru dienu
saimnieciskā dzīve, lai gan lēnām, bet
droši attīstās un iet uz priekšu un šīs
saimnieciskās dzīves attīstībai ir droši un
veselīgi pamati. Kas attiecas uz budže'a
sabalansēšanu, tad p?r sabalansēšanu
nevarēja būt rur.as tik ilgi, kamēr va!u;a

kusas. Nerunāsim nemaz par Krieviju
vai Austriju; _ tāpat Vācija ar savu zemo
valūtu nav tāļu aizgājusi un es nezinu,
vai Vācija ir viens cilvēks, kas varētu
pateikt, ka viņa izies no sava patreizējā
stāvokļa. Pateicoties zemai valūtai strād-
nieku un ierēdņu stāvoklis ir šausmīgi
grūts. _ Un tomēr, neskato ties uz upuriem
no strādnieku puses, izrādās, ka Vācijājau ir īesakuses rūpniecības krīze. Jajau jāieved dzelzs un ogles no Anglijas
tapec ka tas iznāk lētāk, tad tas liek
daudz ko pārdomāt. Ari patreizējais vācumarkas kurss ir nepamatots un dibināts
vairāk uz ļaužu psieholoģiju un speķu-
lacsju, bet ne uz reāliem apstākļiem

Analoģisks piemērs: savā laikā
'
caralubļus ari oez kaatkāda pamata vērtēja



mas Ar monopola _ atcelšanu varētu
?gķt tas, kas Igaunijā, kur valsts kasei
-nāk ļoti maz, bet ražotājs dabu mazāk
jf- Latvijā, Cik paredzan^ tad ievērojot
ii sada normalās_ pietiekošas linu cenas,
tīras dabū ražotājs, man liekas, ka linu

ža* pap lašināsies. Acumirklī Latvijā
l?stikai trešo daļu no ta linu dau-
Atamhk Pr{ekš kafa raž -" Bet var
erēt ka sējumi paplašināsies un ka

Pnu ' kvantums, kas iziet caur valsts
nionopolUi būs lielāks, ka tas bijis līdz
?"m š°gad, P>*pietiekošam linu
cenām, caur linu monopolu Izgāja ne-
tikvien pagājuša, bet arī iepriekšējo gadu
linu raža. Ta ka pieprasījumi uz liniem

ieaug, tad iespējams, ka drīzā laikā
iiekam' vaļā no visiem mūsu_ linu krā-
jumiem kā šeit, ta arī Anglija. Beidza-
mās dienās ir _pārdotas vairāk partijas
„o Anglijas krājumiem.

pie Satversmes Sapulces man būtu vel
lūgums, pieņemt steidzamības kārtā ari
šodien iesniegto papildu budžetu. Gal-
inās sumas, kuras viņš paredz: lauk-
jainmiecībasatjaunošanai — 350_ miljoni;
dzelzsceļu vajadzību apmierināšanai —
200 miljoau rubļu, vecu rēķinu nokārto-
tai _ 470 miljoni. Liekas, pret_ šiem
kredītiem grūti ko iebilst. _ Būtu vēlams,
ka šis budžets nāktu spēka un lauksaim-
niecības atjaunošanai nolemto kreditu
varētu sākt izlietot.

Iekšzeme

Rīgas apriņķa valde

dņo apriņ ķa jaunsaimniekiem, ka vēl
dabūjams apriņķa valdē neliels_ daudzums
sēklas miežu un vīķauzu. Pēdējās se-
višķi ieteicamas zaļbarībai.

Laukstrādnieku algas Latvijā.
Pēc valsts statistiskās pār-

valdes brīvprātīgo korespondentu iesū-
tītām ziņām šogad laukstrādniekiem
jmaksā sekošas algas:

Vasaras puišiem:
rbļ.

Vidzemē . . 13.053 (14.929)
Kurzemē . . 10.592 (14.880)
Zemgalē . . 12.361 (18 736)
Latgalē . . . 10.131 (13.143)

Caurmērā:
Latvijā . . . 12.168 (15.678)

Vasaras meitām:
rbļ.

Vidzemē. . . 8.798 (10.291)
Kurzemē. . . 6.971 ( 9.113)
2emgaiē . . . 7.829 (11.734)
Latgalē . . . 6.731 ( 8.934)

Caurmērā: *?»*

Latvijā . . .. 8.026 (10.245)
Ganiem:

rbj.
Vidzemē . .. . 7.272 (8.579)
Kurzemē . . .. 5.949 (8.210)
Zemgalē . . . 6.335 (8,759)
Latgalē. . . . 4.997 (6.715)

Caurmērā.:
Latvijā.... 6.593 (8.358)

Algas uzdotas naudā pilnos rubļos,
pe _ saimnieka uztura, pārvēršot lauk-
strādnieku naturālijas (dēbes, apavus
*• V. *•) naudā pēc pastāvošām tirgus
<*nam. Skaitļi iekavās apzīmē algas
Pagājušā 1921. gadā.

Uz jautājumu, vai šogad viapār ir no-
,^°ļs laukstrādnieku trūkums —
%93> korespondentu atbild ar ne un
, ' 27,07 °/t korespondentu novērojuši
laukstrādnieku trūkumu, pie tam sevišķi
«izrādījumi uz vasaras meitu trūkumu.

Latvija un citas valstis
Itālijas ministru prezidents Faktasūtījis Latvijas ministru prezidentam«osu telegramu: „Pateicos par Jūsu

zinību un apliecinu, ka man patīkami
^erettes kopējo atbildīgo darbu Dže-
atb m konferencē. Ari Itālijas vārda
»ov-:i-- ar sveicien'em un vissiltakiem
vien ]li?iem Latvijas nākotnei un aiz-

vēsākai abu mūsu zemju apvienībai.
Fakta".

Jaunās valstis

Lielava.
mt lietaviešu preses iznicināšana

2 iBn -V'^as saņemtas ziņas, ka nakti uz
* luaiJU lietaviešu laikrakstu redakcijas

un spiestuves, kurās tie iespiesti, iera-dusies policisti un poļu studenti-ondeki
un izdarījuši kratīšanas, kas turpinājušās
caura nakti. Konfiscēti daudz laikrak-stu — .Vilniotis", .Vilaiaus Garaas",„Lttwa" un BNasza Zeraia" numuri.
Spiestuvēs izbērti saliktie burti, bet laik-rakstu galvu klišejas paņemtas līdzi.
Laikraksti slēgti un visi viņa izdevēji un
redaktori piespiesti parakstīties, ka viņi
nekādus jaunus lietaviešu laikrakstus
turpmāk neizdos; drukātāvu īpašniekiem
un vadītajiem bija jāparakstās, ka viņi
tos neiespiedīs. (Leišu preses birojs.)

Ārzemes

Notikumi Krievijā.
Maskavā, 10. jūnijā. Caricinas gu-

berņa parādījies milzīgs siseņu bars;
tas virzas uz ziemeļiem vairāk kā versti
platā masā.

Apstākli Ķinā.
Londonā, 10. jūnijā. No Ķin;;s

ziņo, ka ģener lis Vupeifu paziņojis
Cangtsolinam noteikumus, uz kuru pa-
mata būtu ar mieru izbeigt bruņoto c ņu
un pavēlēt savam karaspēkam neiet tālāk
par Sanhaikvanu (pie Mandžurijas ro-
bežām. Vupeifu prasa, lai Cangtsolina
pulki atvelkoties līdz Mukdenai un atdo-
dot uz Mandžūriju aizvestos dzelzsceļu
materiālus. Reuteram telegrafē, ka Čang-
tsolins šos noteikumus pieņēmis.

Rīga
Finansu ministrs R. Kalratngs

šorīt atgriezās no ārzemēm Rīgā.

Liela izstāžu atklāšanas diena
bij'a vakar Rīgai. Vispirms pulksten 11
priekš pusdienas atklāja lielo Rīgas
rūpniecības izstādi, kura sarīkota
taīs pašās telpās, kur pērn to noturēja,
tikai tagad ierīkota vēl raibāka un pla-
šāka, kā pērnējā izstāde. Pie izstādes
atklašanaspiedalijāsnomūsuvaldībaspuses
Satversmes Sapulces prezidents J. Čakste,
ministru prezidenta vietas izpildītājs V.
Zamuels un finansu ministra biedrs V.
Āboltiņš, ārzemju priekšstāvji, Satversmes
Sapulces locekļi un daudz publikas.
Izstāde ir raiba un bagāta, bagātāka par
pērnējo. Daudz ārzemju firmas ierīkojušas
atsevišķus paviljonus, kā piem. Francijas,
Polijas, Čechoslovaķijaš u. c. Sevišķi
bagāts un interesanti raibs izstādījumiem
ir franču paviljons. Cerams, ka izstāde
atradis dzīvu piekrišanu un apmeklēšanu,
tāpat kā pagājušu gadu.

Arī ārzemnieki izstādei piegriež veribu.
No turienes izrādušies Rīgā lielāks skaits
dažādu valstu priekšstāvju, finansistu un
rūpnieku. Jau pie izstādes atklāšanas
noslēgti plašāki tirdzniecības darījumi,
par turpmākiem sarunas vel notiek. Nā-
košās nedēļas sākumā ieradīsies Dānijas
lauksaimnieku savienības finansistu pār-
stāvji kāda valdības priekšstavja pavadība.
Izstāde atklāšanas dienā gan vel nebija
pilnīgi gatava, vairākas vietas vel redzēja
neieņemtas, kurās tikai nākamas dienas
pienāks klāt eksponāti.

Tad vēl otru lielu testādi vakardien
atklāja Rīgā — skolotāji savu peda-
goģisko izstādi, kas sarīkota pa-
visam kādās 4 šejienes vidusskolas. Te
izstādīti visu ievērojamāko valdības uz-

turēto, kā arī komunālo un privāto
Latvijas pamatskolu, dažādu arod-
skolu un vidusskolu skolēnu darbi zīmē-
šanā un tēlošanā, rakstu darbos, roku
darbos un visādos citos skolas darbos.
Netrūkst arī bērnu dārzu darbu. So iz-
stādi interesanti redzēt un apskatīt ne-
vien skolotājiem, bet arī vecākiem un
visiem, kam rūp mūsu tautas_ attīstības
lieta Kad raibās un bagātīgas izstādī-
jumu kolekcijas ar veribu apskata, tad
jāpriecājas visuma par tam. 1as rada,
Ica mūsu skolās top daudz un rūpīgi
strādāts, viņās bērnu g^rs top visādi

jauki modināts un nodarbināts. Cik va
kar pirmajā dienā varēju noverot un ap-
«kt" tad Latvijas skola sava ne-

garajā - tikai triju g_adu ilgajā

fastāvāšanas laikā speruse labu

sdi uz priekšu, salīdzinot to , ar agrāku

Elka skolu. Tagadējās vairāk izkoptas

mācību metodes un pie tam galvenais-

ka bērni tūliņ no pirmās dienas nav>

nomoca, viņu gars jābendē ar sveša

valodas skaņām, padara to, ka bērni var

a lielāku prieku, sapratni un amiidz

daudz lielākām sekmēm strādāt savu

darbu, neka agrāk. Mūsu tagadējai skolai,
man šķiet, nebūs kauns dažā labā mā-
cības priekšmetā nostātiesblakus labākām
Vakareiropas tautskolām. Man intere-
sējas vispirms piegriest vērību, piemēram,
latviešu valodas mācības priekšmetam un
sekmēm viņā un te panākumi redzami it
iepriecinoši. To rāda daudzie rakstu
darbi, ta sauktie domu raksti, dienas grā-
matas, žurnāli u. t. t.,' kuros vienā otrā,
pat mazākajos, pazib gara dzirksteles,
prāts un juias. Te nenokauj ari kolek-
tivo — tautas garu, bet to modina un
attīsta, izkopj. Tā man interesanti bija
redzēt, ka piemēram, Jelgavas valsts
vidus skolas latviešu valodas skolotājs
K. Corbiks ar savu skolēnu palīdzību
teicama kārtā krājis folkloristiskus mate-
riālus, dažādus tautas māņus, teikas,
mīklas, tautas meldijas u. p. Latgalesskola

daža devuse brangus tautas dziesmu
krājumus. Jēkabmiesta valsts vidusskolā
nodibinājies pat savs dzimtenes senatnes
pētītāju pulciņš, kurš savācis vērtīgus
materiālus tūjas nodaļās: etnogrāfiskā,
archeoloģiskā un pasaules kara nodaļā. Se-
višķi bagāta ir zīmējumu nodaļa visa
izstādē, nevērojot to, ka zīmēšana ir
tagad visās skolās obligatorisks priekš-
mets un zīmējumu darbi vieglāk uz-
glabājas un labāk izstādami, kā citi.
Bet bagatigi var redzēt ari visādus
citus bērnu un skolnieku darbus.
Bez tiem ir ari izstādīta bagā-
tīgi skolss jeb pedagoģiskā literatūra
(J. Valtera un Rapas, Jēpes un c.); ļoti
interesanta statistiskā kolekcija par Lat-
vijas skolām, Izglītības ministrijas darbs,
Olava fonda krājumi (latvju raksti u. c.)
un t. t. Izstādījumi sadalīti pa vairākām
mācības iestādēm: I. vidus skolā iz-
stādīti zīmējumļ un rasējumi, skolu
statistika

^
un grāmatu izstāde, II, vidus

skola ka galvenā centrā dažu dažādi
izstādījumi: tēvu valoda, svešas valodas,
rokdarbi, ģeogrāfija, matemātika u. c,
un atsevišķu skolu (Liepājas, Smiltenes
u. c.) izstādījumi, technikumā arodnie-
cisko skolu darbi un IV. vidus skolā vēl
dažādu atsevišķu skolu izstādījumi.

Uz siltāko_ ieteicams apmeklēt peda-
goģisko izstādi tā bērnu vecākiem, kā
visiem skolu un izglītības draugiem, lai
redzētu un mācītos cienīt un saprast
skolēnu darbus, vispārim to, kā skolā
strādā. Un mūsu skola, var redzēt —
strādā. Ieeja izstādē visiem brīva.
Tikai katram apmeklētājam jāreģistrējas.

Šo izstādi K. Melnalkšņa kgs,
atklādams, nosauca par Latvijas
skolu pirmo gadskārtējo iz-
stādi. Šādas izstādes atkārtosies ik
gadus, rādīdamas kā attēlā mūsu skolu
attīstības soļus. Viņas savā ziņā ari
mudinās skolas citu par citu . itin kā
sacensties un visām saņemties savā
darbā. A.

Risas pulka svētki.
Pagājušā sestdienā 6. Rīgas kājnieku

pulks svinēja savus 3 gadu pastāvēšanas
svētkus, kuros tas svinīgā kārtā saņēma
viņam dāvāto Rīgas pilsētas karogu.
Svinībās piedalījās Satversmes Sapulces
prezidents J. Čakste, ministru prezi-
denta vietas izpildītājs — zemkopības
ministrs V. Zamuels, apsardzības
ministrs G. Zemgalis, augstākā kara
priekšniecība, pilsētas galva Ander-
sonsu c. Garīgo ceremoniju izpildīja
mācītājs E Bergs. Pulka komandieris
— pulkvedis-lēitnants Priede sirsnīgos
vārdos pateicās par skaisto karogu.

Tirdzniecība un
rOonieolba.

Liepājas osta ienākuši kusi.
1922. g. 5. jūnijā.

Dora, igauņu tvaikonis, reģ. ton. brutto 151, no
Pernavas ar korķa malku.

1922. g. 6. jūnijā.
Janine, franču tvaikonis, reģ. ton. brutto 1957, no

Hulles ar oglēm.

1922. g. 7. jūnijā.

Gotmar, latviešu motorkuģis, reģ. ton. brutto 16,7,
no Ventspils tukša.

Varonis, Jatviešu bujenieks, reģ. ton. brutto 250,
no Pāvilostas.

Pernigel, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto 168,
no Ventspils ar jauktu lādiņu.

No Liepājas ostas Izsējuši kuģi.
1922. g. 3. jūnijā.

Ch. Voldemar, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto
190, uz Grangemouthu ar plankām.

1922. g. 5. jūnijā.
Ans, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto 1C4, uz

Ventspili ar balastu.

lini
Rlgaa btežfi, 1922. gsdi 12. jūnijā.

Zelta lats (0,59033 gr.) ... 50.00
Asaērifc/a deiare 253.75 — 25975
Arjgju martlņs ....... 1148—1168
Francijas htssks . 23.00 — 23.50
BMģijas iifinks .......2125— 21.75
Šveice» Iraoka .......48.75- 49.75
Zvisdrije» ktouB 66 50— 67.50
Norvēģijas krona ......44.50 — 45.59
Dānijas krona ........ 56 00— 57.00
Ģechoslovaku krosa ..... 4 91 — 5.01
Holancics guldeni» ..... 100.00— 10l.f0
Vācijas tr.z:k& ....... 0.83 — 0.88
Somijas marka . 5.43 — 5.53
Igstmf jas rasrks , 0.76 — C.81
Polijas marka . , 0.00 — CU7
Padomes tty......... —
10 Krievijas rbļ. ztlis . 1225.00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta .... ..... 91.9

Krievijas«d*to {Jļj ;.| ; ; S>r lrM.

5°/o neatkar, aizņem | 100—105
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas:

Priekšsēdētājs A. K ā r k 1 i ņ š.
Zvēr. biržas mākleris M. Ok m i a n.

1922. g. 6. jūnijā.
Normai, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto 67, uz

Pāvilostu tukša.
Rhone, dāņu tvaikonis, reģ. ton. brutto 1063, uz

Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.
1922. g. 7. jūnijā.

Varonis, latviešu bujenieks, reģ. ton. brutto 250,
uz Pāvilostu.

L. O. M» 23, latviešu prāmis, reģ. ton. brutto 300,
uz Pāvilostu tukša.

L. O. Ks 21, latviešu prāmis, reģ. ton. brutto 181,
uz Pāvilostu tukša.

Johanna, latviešu prāmis, reģ. ton. bruito 74, uz
Pāvilostu tukša.

Herkules, latviešu prāmis, reģ. ton. brutto 90, uz
Pāvilostu tukšā.

Polonia, dāņu tvaikonis, reģ. ton. brutto 7858,
uz Dancigu ar jauktu lādiņu.

Ventspils ostā ienākuši kuģi
1922. g. 1. jūnijā.

Margrete, dāņu tvaikonis, reģ. ton. brutto 1277,«6,
no Kopenhāgenas ar balastu.

No Ventspils ostas Izgājuši kusi.
1922. g. 2. jūnijā.

Ara, norvēģu tvaikonis, reģ. ton. brutto 965,64, uz
Dancigu ar kokiem.

3. jūnijā.
>fe 20, L. O. latviešu dzelzs prāmis, reģ. ton. brutto

306,68, uz Rīgu tukšā.
Teodors, latviešu pasažieru kuģis, reģ. ton. brutto

94,24,_uz Rigu ar gabalu precēm.
Vālfort, vācu bugs. tvaikonis, reģ. ton. brutto

147,75, uz Dancigu ar dzelzs prāmi.
R. V. 53, vācu prāmis, reģ. ton. brutto 106,92* uz

Liepāju tukšā.
Oskars, latviešu bujenieks, reģ. ton. brutto 84,20,

uz Rīgu ar rudzu lādiņu.
Zināms, latviešu bujenieks, reģ. ton. brutto 299,19

uz Rīgu ar rudzu lādiņu.
Vineta, latviešu bujenieks, reģ. ton. brutto 90,26,

uz Rīgu ar rudzu lādiņu.
Maizit, latviešu bujenieks, reģ. ton. brutto 226,61,

uz Rigu ar rudzu lādiņu.
Paul, latviešu bujenieks, reģ. ton. brutto 205,52,

uz Rīgu ar rudzu lidinu.

lei&grafria
(LsivSjfis teHegmfs ft£*st««e Sneemj« teteRj**»- s.

Rēvelē, 10. jūnijā. Šodien tirdz-
niecības ministrs Ipsbergs Igaunijas valsts
vecākā Pātsa klātbūtnē atklāja rūpniecī-
bas tirdzniecības izstādi. Ar eksponātiem
piedalās liels skaits ārzemnieku.

Viesi domā uzturēties Latvijā apmē-
ram 2 nedējas.

Helziņforsā, 11. jūnijā. Vakar
atklāts Alandes salu parlaments. Par
prezidentu ievēlēts pazīstamais separātista
vadonis Sundbloms.

Maskavā, 10. jūnijā. Astrachaņas
guberņa plosās Sibīrijas mēris.

Maskavā, 11. jūnijā. Pagājušo
nakti latviešu komunisti pie mūsu lega-
cijas nama sarīkoja naidīgu de-
monstrāciju.

Maskavā, 9. jūnijā. (Radio.) Pēter-
pilī rīt sāksies apcietināto garīdznieka
lietas iztiesāšana.

Parizē, 10. jūnijā. Ministru prezi-
dentu Meierovicu šodien pieņēma Fran-
cijas parlamenta priekšsēdētājs Perē.
Pēcpusdienā ministru prezidents nodeva
Francijas kara ministrim Mašino Lāč-
plēša ordeņus, kuri piešķirti franču
virsniekiem.

Tokijā, 11. jūnijā. (Reuters). _ Jauna
Japānas ministru kabineta sastādīšana
uzņēmies admirālis Kāto. Kabineta Io-
cekjus izraudzīs ārpus politiskām partijām.
Kāto uzsver, ka nodomājis stingri izpildīt
Vašiņtonas konferencē parakstītos līgn-
mus un samazināt armijas budžetu par
40 miljoniem jenu.

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 8 lapas puses-



Sludinājums.
Finansu ministra biedrs š. g. 7. jūnijā

apstiprināja noteikumus par Igaunijas
akciju sabiedrības zem nosaukumu

Jaltījai Kokvilnas lerptna n
austo akciin saliett"

darbību Latvijā.
Sabļedrība atklāj Latvijā darbību, lai

veicinātu tirdzniecību ar manuiakturas
precēm, kā ari viņu izstrādāšanu Latvijā.
Ar šo nolūku sabiedrība ierīko Latvijā
noliktavas un veikalus minēto preču
pārdošanai un ierīko fabrikas viņu iz-
strādāšanai. Operācijām Latvijā sa-
biedrība noliek 240.000 zelta franku
lielu kapitālu. Par atbildīgu aģentu
Latvijā sabiedrība iecēluse Samuelu
Mozes dēlu Erensteinu.

Aģentūra atrodas Rīgā, Lielā Grēci-
nieku ielā Nš 12.

Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.
Revidents A. Z a 1 p e t e r s.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz dv. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
309, 311. p. p. pamata,_ nz Marijas
Semlonovas, dzim. Blūm, lūgumu
viņas prasības iietā pret Aleksandri
Nikifora dēla Sem onovu, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kūja dzīves
vieta prasītājai nav zināma, Ierasties
tiesa četru mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība,
2 dzimšanas apliecības un apliecība par
atbildētajā prombūtni — ar norakstiem.

Ja atbildētājs nolikti laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
ika nolikta tiesas sēde lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 17. maijā 1922. g. Nš 433323.
Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

| Liepājas apgabjļ^
saskaņa ar 1. iebraara l<»! ^par laulību 50. un 77 r> „ , 8- lik

^aizmuguilski nospried» -,L*prBi
* tKlusē un Helēnu Kiu_ dzimi»*20. aprilī 1914. g. Samarā ^isWatzīt par šķirtu a Sleg °W*

Liepājā, 25. aprill 1922. g 4 _.,
Priekšsēdētāja b. V. Biļ***__ Sekretara v. LB . Zum*.?*»-

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmuma 1920. gadā 9. novembrī ir
iecelts aizgādnis promesošās Dignājas
pagasta, L^naites purvu mājas īpašn.
Dartes Sambran mantībai.

Jelgavā, 20: maijā 1922. g. L. Nš 714 20
Priekšsēdētāja v. Matisons.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgab. tiesas
priekšsēdētājs, pamatod. uz notāra nolik.
13. panta, uzaicina visas personas, kam
būtu jāpiedzen kādas naudas pra-
sības no š. s„ 23. maijā mir. Jelgavas

DOfara Jāņa Vizbuliņa
amata droš. naudas, pieteikt priekš-
sēdētajām savas prasības sešu mēn.
laika, skaitot no šā sludināj. iespiešanas
dienas.

Pēc min. termiņa notecēšana Vizbuliņa
drošības naudu, cikfāļu to neizlietos pie-
teikto prasību apmierināšanai, izsniegs
Vizbuliņa mantiniekiem.

Jelgavā, 3. jūnijā_ 1922. g. 14016
Priekšsēdētājs Sa c k e n s.

Kanciejas parzins C a un e.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu, 1919. g. 29. jūlijā
ir iecelts aizgādnis promesošā Jelgavas
nama īpašnieka Arona Matros mantībai.

Jelgavā, 16.maijā 1922. g. L.Nš 78/19
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmumu 1920. g. 24. februārī ir iecelts
aizgādnis promesošā Emburgas pagasta
.Šrtkal-Anson" māju īpašnieka 3ullusa
Juja d. Ansona mantībai.

Jelgavā, 16.maijā 1922. g. L. Nš 127/20
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 20. martā
1922. g., uz Lūcijas Durst lūgumu, un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 293.,
301. un 309'.p. pamata, uzaicina atbildē-
tāju Arminu Kārli Ādolfu Durstu.
kūja dzīves vieta nezināma, četru
mēnešu laikā Ierasties šai tiesā, sa-
ņemt norakstus no viņa sievas Lūcijas
Durst iesudzības rakstā viņu laulī-
bas šķiršanas lieta, un uzdot savu dzī-
ves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz_ termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja Ieradīsies, bet
savu dzīves vieta Liepājā neuzdos, aici-
nājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 10. aprilī 1922. g. Nš 342/21
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n št a m s.

Sekretāra v. i. B. Zumberg.

Dažadi_s!udināj.
Pāles pagastam,

Valmieras apriņķī, c. Pāli, v ajadzīga

Ārsts.
Pieteikšanās pie pagasta padomes

personīgi 27. Jūnijā 1922. s„ vai W
minētai dienai rakstiski, piesūtot mkk

kūmus, zem kādiem šo vieta P»?™*
Pagasts dod ārstam: brīvu dzivoKu,

apsildīšanu, augļu dārzu urt Mffl»
2 govīm. ^j.

Pālē, 7. jūnijā 1922. g. I* 10:B

Pagasta priekšn. J. Kauli ņs.
3 Darbvedis (paraksts) ^.

Iestrādājies vecākais

darbveža paltt*
vajadzīgs Skru.idas pagasta valde ,

Pieteikties rakstiski, usradat agra*

nodarbošanos un. izglītību.
^pAlga pec vienošanās. <* j

Pasta st. Skrunda.

Brīdinājums.
?^Sni S nozagts veMselir/rpj;^S. Krauze, tn uzskatīt par neo_™U

Rīgas kara apr.
P^^jZmpar nederīgu nozaudētokāja*?«

tfapliecību zem Nš 56054 M- i'
^1922. g., izdotu no Rīgas «"l?* iS»

priekšnieka, uz Paula Fndricria u
^Getllch vārda. 3—r

Rīgas kāja apriņķa P»^fni<^ klar
dina par nederīga nozaud ēto W* fl0Vt
sības apliecību zem Nš I'**'.*,_,«,
1921. g„ izdotu no jātnieku pu'^^a.
uz Aleksandra Jaņa_______ļ-----r

Rīgas kāja W*&
~

V*ģ*?%^
dina par nederīgu nozaudēto ap»

^izdoto no Kurzemes arti erijas r
^komandieja 15. decembri 19£-1-'.

Nš 8953 uz kareivja Anša Maks»

Relbnic vārda, dzim. 189* g.

Paziņojums.
Uz Satversmes Sapulces 1921. g.

20. aprija Uk'ima pamata iinansu mini-
strijas akciju biedrību un paju sabiediību
sarakstā ievesta bijušās Krievijas val-
dības laikā, 1867. g. 20. janvārī ap-
stiprināta akciju sabiedrība

Mm centrālo preču noliktavu
uMfM\

kūjas mērķis ir celt muja noliktavas
Rīga un tās iznomāt preču uzglabāšanai.
Sabiedrību dibinājuši sekosi bij. Rīgas
biržas komitejas locekļi: Armitsteads,
Bornhaupts, Šnakenburgs, Heimans,
Hollanders u. c.

Pamatkapitāls: 800.000 kr. rubļu,
1600 akcijas par 500 rub. katra.

Valde atrodas Rīgā.
Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.

Revidents A. Zalpeters.

RonMantlūs lieta.
Rīgas muitas valde,

kopsēdē 28. aprīlī 1922. g. caurskatījuse
kontrabandas Ietu Nš 319 par sacharinu
81,4 kg., kuru policijas ierēdņi aizturē-
juši no nezināmas personas, ievērojot,
ka par sacharina likumīgu ievešanu un
iegūšanu trūkst pierādījumu,

nolēma:
aizturēto sacharinu 81,4 klgr., novērtētu
uz 27,600 rbļ. konfiscēt, kā kontrabandu
an pārdot vairāksolīšanā.

5o lēmumu var pārsūdzēt uz finansu
ministrijas muitas departamentu triju
nedēļu laikā, skaitot no viņa pa-
sludināšanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Pārsūdzība Iesniedzama Rīgas muitas
valde, apliekot ar 40 santimu zīmog-
nodokli.

Rīgā, 9. jūnijā 1922. g. Nš 16334.
Valdes priekšnieka v. Krūmiņš.

Darbveža p Dārznieks .

Tiesu sludinājumi.
Latvijas kafatiesa,

pamatojoties nz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kāja tiesu lik. 951. un 953. p.,
asekle atvaļināto no apsardzības dienesta
līdz turpmākam rīkojumam Latgales par-
tizāņu pulka ltn. Alekseju Jēkaba d.
Serkovu, kujš apvainots par noziegu-
miem, kas paredzēti kāja soda lik.
232. p., IV. d.

Minētais ltn. Šerkovs. dzimis 1887. g.
21. februārī, pareizticīgs, precējies, Rīgas
pilsētas piederīgs, pastāvīga dzīves
vieta Rīgā.

Personām, kuram būtu zināma viņa
«zturešanās vieta, nekavējoties ziņot kāja
tiesai, vai tuvākai policijai, kūjai to
arestēt un nogādāt pēc piederības.

Kāja tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leitn. Pr. B i r k e n s te i n s.

Sekretārs, k. 1. icr. A. Rnmpt.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
nz civ. proc. lik. 293, 295,298, 301,309.,
311. p. p. pamata, uz Osvalda Karpa
lūgumu viņa orasības lietā pret Karllnl
Andreja m. Karp, dzim. Kankel, par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīvos vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā četru mēneša laikā
eo šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un noraksti. _

Ja atbildētāja nolikta laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tika nolikta tiesas sēde lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 15. maijā 1922. g. Nš 433276
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. 3. civiinodaļa,
az Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
Persls Jāņa d. Dau.uls un ta sieva
Leontīne Marijas m. Daugui, dz. Ban-
terskij, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra E. Trautzolta
S. maijā 1922. g. reģistra Nš 2686, ar
kuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši Balt. gub. civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 23. maijā 1922. g. Nš 1784
Priekšsēd. v. V. F r e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
stz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. parnatauzaicina visus, kam
būtu uz 4. jūnija 1911. g. mirušās
Jelgavā, Amālijas Zaķis, alias Haze,
atstato mantoļ. kādas tiesības, kā man-
tiniekiem, legatariem, fideikomis., kre-
ditor. un t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 18.maijā 1922. g. L. Nš 509/22
Priekšsēd. v. Matisons.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra lik. par laulību
50. un civ. ties. lik. 339., 366-, 438. un
718. pantu pamata, ar šo dara zināmu
Oskaram Paderam, ka tiesa 6. maijā
1922. g. aizmuguras nosprieda viņa
laulību ar Lūciju Matildi Pader, dzim.
Mozert, šķirt.

Jelgava, 24. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. M i 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011. 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
outu uz 17. jūlija 1916. g. mirušā
Tukuma, Aleksandra Andreja d. Romlcha
alias Rumiķa atstato mantoj. kādas tiesīb.,
kā mantiniek., legatar., fideikom., kredit.
un t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī'.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 16.maijā 1922.g. L.Nš 355/22.
Priekšsēdētāja v. Matisons.

Sekretārs Zandersons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
rtz civ. pr. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvas nodaļas lēmumu 3. maijā
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabiedrība

zem nosaukuma. Izglītības biedrība
,.Beverlne".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēd. v. E. Bltte.
Sekretāra pal. J. O š s.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu 1920. g. 2. martā ir
iecelts aizgādnis promesošā Garozes pag.
.Naruško" mājas īpašn. Antona Naruško
mantībai.

Jelgavā, 20. maijā 1922. g. L. Nš 140/20
Priekšsēdētāja v. Matisons.

Sekretārs Zandersons.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
u civ. proc. lik. 1460». p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 3. maijā
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabiedrība
zem nosaukuma: ,,Nītaures mednieku
biedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Nītaures pagasta.

Priekšsēdētāja v E. B i 11 e.
Sekretāra pal. J. Ož s.

^Igas apgabalt reģistr. nodaļa
az civ. proc. Uk. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 3. maijā
922. g. pārreģistrēta Veismaņu sav-

starpīga uguns-apdrošinašanas biedrība
zem nosaukuma: „Veismaņu savstarpēja
ugunsapdrošlnāšanas biedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Veismaņu pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bltte.
Sekretāra pal. J. O š s.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
az civ. proc. lik. 146Qn. p. pamata pa
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas tsAvni-
stettativās nodaļas lēmumu 3. maijā
1922. g., pārreģistrēta Asaru labierīcības
biedrības krāj-aizdevu kase zem no-
saukuma: ,.Otrfl Risas Jūrmalas krāj-
aizdevu sabiedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodu
Rīgas jujmala.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra pal. J. O šs.

Elgas apgabaltiesa, 3. cifJMala,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
Augusts Pēteja d. Splelbergs un Ve-
ronika Līvija Emma Indriķa m Spiel-
bers, dzimusi LOss, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Kreicberga 26. aprilī 1922. g.,
reģistra Nš 39, ar kuru viņi, attiecībā uz
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši Balt.
gub. civillik. 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 29. maijā 1922. g. Nš 1739
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Citu iestāžu slud.
Krāslavas pagasta valda
Daugavpils apriņķī, ar šo tfata «,?riba. un pagasta iedzīvotājiem 2^ka ar 15. jūniju 1922 8, "^

tiek atvērta
JManu liair

"£Sh*aa.-at:B5nama un būs atvērta katrudarlJi£no pulksten 10 rītā lid2 4 die2?Ssveiku un svinamas dienas 9 m
Nodaļa pieņems pazi ņojumus D„.dzimšanu un miršanu katru dienu mi!netas dienas un stundās, bet nn.rsTlaulības katru otrdlsn un _5,K_*
Lrdz ar dzimtssarakstu nedsļas atver '

sanu, laulājamo, dzimušo un mUo Zteiksa * prieks Krāslavas pagasta iedtvotājiem ir obligatoriska. S to

Priekšsēdētājs (paraksts)
Darbveža p. (naraksto

Višķu pagasta valde,
paugavpils aprigķī ņaziņo, ka sākot m1. Jūnija 1922. s„ Višķu pagastā

i? atvērta

JttBffltah §4"
ar darbības rajonu Višķu pagasts. Nfr-
daļa atrodas Višķu pagasta namā, kar
pieņem ziņojumus katra darba dienā.

Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis I 4 rln???•

"

Rīgas apr. Madlienas iec
pol. priekšnieks

ar šo dara vispārībai zināmu, Irjf.
1922. 8. 19. (unljā, pulksten 10riti,
pie Jaunpils pagasta "nama tiks
noturēta

= ŪTRUPE, =
kūjā pārdos vairāksolīšanā, pils.
3 inim Zariņam un Aleksandra»
Upltlm piederošas mantas, dēļ obligā-
torisko nodevu segšanas, pēc Rīgas apr.
priekšnieka raksta 2. jūnijā 1922. ļ.
zem Nš 3446/1. J* 17»

Rīgas apriņķa Madlienas iecirkņa
2 pol. priekšnieks L e g z d i ņ l

Rīgas apriņķa 1. rajona valsts
zemju pārzinis

ar šo paziņo, ka 17. Jūnijā 1922, JV
pulksten 9 rītā, J* W*

tiks iztorgotas
valstij piederošasmantas

Jaun-Bšeriņ muižā.

Jelgava* apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. i. lik. 1460". p. p.
patiņo, ka ar minētās tiesas civilnod.
i922. g. 27. aprilī, atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Stendes patērētāju biedrības
,.Laucenieks" pārgrozīto statūtu pāragr.
12., 13, 37., 47., 64. un 43. piezīmi I.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
pie Stendes stacijas, Valdmaņa namā.

Jelgavā, 2. maijā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. MBllers.

Sekretāra pal. v. i. D. L e ši n s k i s.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa.
pamatodamās uz dv. ties. lik. 1460?». p.
pa:iņo, ka minēta tiesa, civilnodaļas
2. maijā 1922. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Jelgavas ebreju biedrību „Blkur-
Hollm" ievedot to biedrība reģistra
1. daļa, kufām nav peļņas iegūs, mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā, Jaunā iela Nš 5.

Jelgavā, 3. maijā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. M fi i 1e r s
Sekretāra pal. v. i. D. L e š i n s k i s.

Icspies a vsimo upogiaiija

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 11. maijā 1922. g. pa-
mata, uzaicina 27. martā 1919. g., Lie-
pāja mirušā Dāņa Peluda manti-niekus, kreditorus, legatarus, ii-
deikomisarus, ^n visas citas personaskam varētu but kādas tiesības vai pra-sības uz viņa atstāto mantojumu , pie-teikt tiesai savas tiesības un prasībassešu mēnešu laikā, skaitot no slu-dinājuma iespiešanas dienas .ValdībasVēstnesī*.

Tiesības nn prasības, par kurām ne-būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 12. maijā 1922. g. nš 514/22.
Priekšsēd. biedrs V. Bienenštams

Sekretāra pal. v. i. E. Hūn.
Vilsenu pagasta valde

ar šo izsludina, ka nozaudētos centrālāskomitejas Latvijas kara invalidu savie-
vo, ?«/'ed ^"_nu .vākaanai listes zemNš 3384, 3385, 3386 - 1921. gada,kuras skaitāmas kā nederīgas.

Pagana valde.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
= izsludina uz 17. Jūniju 1922. g., —

KONKURENCI ,
15,000 Klfr. koKuilnas galu piegādāšanai.

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādība, ist. N° 136, no pulkst. 12—2.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
1 izsludina uz 12. Jūniju 1922. 8-

KONKURENCI ===-
50 tonnu petrolejas piegādāšanai.

Tuvākas ziņas izsniedz mate-ialu apgādībā, istabā N° 136, no pīkst. 12—2.

Hzili iBisiis 1i Mji gānies Ris laloos
izsludina uz 20. jūniju 1922. g., pulksten 10 rītā,

rss KONKURSU iN-
asfalta un ķieģeļu trotuāru re-
monta darbiem Higas kazarmām.

Priekšlikumi iesniedzami rakstiski, ar nomaksātu zīmognodokli (20 santīm.
uz loksni) slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: ,.Trotuaru remontu darbu konku-
rence" , Rīgas rajona techniskās nodaļas kanclejā, Rīga, Citadelē N° 24. līdz
pulksten 10 rītā 20. jūnijā š. g., pie kam mazāksolīšana būs mutiska un rakstiska.

Mutiska solīšana notiks pirms rakstisko priekšlikumu caurskatīšanas un
viens un tas pats dalībnieks varēs piedalīties tikai vienā no sacensības veidiem.
Līdz ar priekšlikumu Iesniegšanu iemaksājama drošība 15,000 L. rbļ. apmēra.

P I e z I m e: Torgi būs galīgi, bez pēctorgiem. 1

Apsardzības ministrijas ēku an nilujupārvalde
izdod mazikprasTtāļiem uz

= KONKURSU =
27. Jūnijā š. g., pulkst. 10 no rīta:

150 sienas pulksteņu (stipras konstr.),
200 iekšējo termometru,
200 ārēfo termometru

piegādāšanu priekš kara spēka daļām.

Konkurss būs mutisks un rakstisks. Kas piedalās mutiskā konkursā, nevar

piedalīties rakstiskā. .
Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, ar paraugiem, iesnie-

dzami pārvaldes technlskfi nodaļa, Nikolaja iela Nš 23, dz. 4, līdz 27. Jūnijam
S. g., pulkst. 10 no rīta, iemaksājot 10,000 rbļ. drošības naudu. 2



Pārskats

m prieKuies pārtikas biedrības darbību 1921. j.
Bilance uz 31. decembri 1921. g.

A ktīvs. R. K Pasīvs. R k
, .acjns 23-992 19 Preču aiz5ēmumu rēķins . 213,535 47Kases «.<»

_ _
560,527 42 Dalības naudas . 27 289 02

Sieta rēķins .... 132,761 47 Rezerv kaplt. , . __&_ 20
Kkšn aizmaksāti tirdzn. Procentu , . i1>690 42
U*P",, .... 8,250 — Aizņemum. 1107Q.fi m
BfZ'tata ." 2,266 31 Valdes algu " 1770 11

Mu IķiL 150,000 - Kalpot, fcnd. ! ;_J _ ļļ
to„ra rlins .... 30,925 - Piensaimniecīb. kursu . 47 49
X L»tv.W bank. . 6,000 - Amortizācijas kapit. . . 699 72
Scentr. sav. .Konzitms' 600 — Nekust, rpas. izpirks, ionds 175,721 21
F>1 > Drošīb. naudas rēķins . . 5,115 _

Neparedzētu Izd. rēķins . 9,207 95
T"s atlikums .... . . 262,695 35

915,322 39 915,322 39

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. Pelnīts.

Personāla algas 88.265 — Brutto peļņa uz precēm . 470,390 08
Tirdz. izdevum- 107

'^ 68
Amortizācijas k 699 72

Bernsteina reķ. .... 3,41o 50

Revīzijas kom. algas . . 1,470 -
procentu rēķins 6,208 83

Tīrs atlikums .... . . 262,695 35 _ .
4TO.390 08 " "470,390 08

ValdeT"

taees hredltsabīetīrfbos
bilance uz 1. janvāri 1922. g.
Aktīvs. R. K. Pasīvs. R. K.

K?s? 2,856 41 Noguldījumi 153,331 28Aizdevumi 196,419 18 Iepriekš saņemtas aizde-Vertspapīji _ 6,339 17 vumu rentes 841 65
Citas iestādes 668 24 Pārejošas naudas .... 13,490 95Manta 1,328 11 Rezerves kapitāls .... 1,631 02

Būvkapitals 1,666 67
Pamata kapitāls .... 13,685 61

_^__ Peļņa . . 22,963 93
Kopj 207,611 11 Kopā 207,611 11__

Vaide.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. tiec. miertiesn.,

pamatodamies uz civ. proc. likuma
1401. p. un civ. lik. krāj. X. sēj.
1239. p. uzaicina 1916. _. 10 martā
miruša Jankeļa Micheļa Slioma Movša
d. L e v i n a mantiniekus pieteikt savas
tiesības uz mirušā mantību miertiesneša
kamera, Ludzā, Zirgu ielā J* 6, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Miertiesnesis (paraksts).

Sakovska vārdu, koroboreta 1903. g.
5. septembrī zem Nš 818 uz Jelgavas
pilsētas nekustamo īpašumu 3. hipo-
tēkas iecirknī zem Nš 14 un 110, jeb
kuram būtu kādas tiesības vai prasības
uz minēto obligāciju, iesniegt to šai
tiesai un pieteikt savas tiesības un pra-
sības sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī*.

Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs,
un prasības vai tiesības nepieteiks, tiesa
to atzīs par iznīcinātu, parādu par sa-
maksātu un dzēšamu zemes grāmatās.

Jelgavā, 10. maijā 1922 g. L.NŠ526/22.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatod. uz savu šāgada 8. maija nolem.,
paziņo vispārībai, kā oblig. par 10000 rub.,
izdota no Adoifa Vieses uz Emīlijas Pocke
vārdu;, korob. 1907. g. 11. maijā zem
Nš 991 uz Jelgavas pilsētas nekust,
īpašumu 3. hip. iec. zem Nš 90 1it. B.,
— atzīta par iznīcinātu un lūdzējai Emi-
l'jai Henck izdos minētās ob igacijas
norakstu, kufš stājies nozudušā oriģināla
vietā.

Jelgavā. 9. maijā 1922. g. LNŠ690/2!
Priekšsēdētāja v. J. Matisons.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 18. maija
nolēmumu, uzaicina tās personas, kuru
rskās atrodas šādas obligācijas: 1) par
2000 rbļ., izdotu no Johana Putringa uz
Natana Rabinoviča vārdu, kor. 1910

^
g.

9. ieb. zem Nš 365 uz ļJelgavas plsetas
nekust. īpaš. 1. hip. iecirknī zem Nš 148
un 2) par 1000 rbļ., izdota no Matisa
Vizuļa uz Žano Michelsona vardu, kor.
1905. g. 22. novembrī zem Nš 1136 uz
Jelgavas pilsētas nekust. īpaš. 2. hip.
iecirknī zem M 302, — iesniegt

tās šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minētā termiņā obligac. neiesniegs,
tiesa atzīs tās par iznīcinātām un lūdzē-
jam Natanam Rubinovičam, kurš uzdodas
sevi par minēto obligāciju īpašnieku,

izsniegs viņus norakstus, kufi stāsies
nozudušo oriģinālu vietā.
Jelgavā, 20. maija 1922. g. L Nš547,22.

Priekšsēdētāja v. R. M u 1i e r s.
Sekretārs Zandersons.

Mis litas nodala.
f. Jflnila" 1922. 9-, sav3 sedē caurska-
tī'juse Amerikas pavalstnieka, žida
Mora 3 O f f e lietu Nr. 51., un pa-
matojoties uz muitas lik. §§ U38; _ 1048;
1045 D 2; H40; 1141 un izsludinātu rī-
kojums .Vaid. Vērto.' Nš 118. 1922. g.

Noļima:
1) Aizturētos p ie Mora Joffe 6095 L.rbļ.

— koufiscēt ūn
2) aprādīt šo viņš lēmumu var pār-

sūdzēt uz fīn.rnsu ministr, muitas
depart. vārda trīs nedēļu laikā,
skaitot no lēmuma publicēšanas
dienas „Vald. Vēstnesī', pie kAm
pārsūdzība samaksājama ar 40 san-
tīmu zīmognodokli un iesniedzama

caur Valkas muitas nodaļu.

Nodaļas priekšnieks Sniķers.

J\&528. Sekretāra v. i. J. Uzaus.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr.5.iec. mierties.,
kura kamera atrodas Viļakas miestā
uz civil. proc. lik. 1401. p. pamata ziņo,
ka 1917. g., 3. decembrī miris Kornēlijs
Mat»ejevs un atstājis Ludzas apr.,
Tolkovas pag., Sitku ciemā mantojumu,
sastāvošu no zemniekiem piešķirta ze-
mes gabala 5','s des. platībā, saimnie-
cības ēkām, «āžiem lopiem un mājas
saimniecības piederumiem, un_ tamdēļ
uzaic. visus,kam uz šo mantoj. būtu kādas
tiesības, pieteikt šis tiesības minētam
miertiesnesim sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī*.

Pēc noteikta termiņa vairs nekādi
pieteikumi pieņemti netiks.

18. maijā 1922. g. N* 886
Miertiesnesis 1 n d r. B u šs.

Daugavpils apr., 1. lec. miertiesnesis
pamatodamies uz civ. proc. lik 1401. p.
un civ. iik. krāj. X. sēj. 1. d. 1239. p,
uzaicina 29. apriiī 1912. ģ. miru^īī
Daugavpilī ZacharfJa Movša dēla
R a c a mantiniekus pieteikt savas
tiesības miertiesneša kamerā, Dau-
gavpilī, Alejas ielā Nš 7, uz nelaiķa
mantu, kura atrodas Daugavpilī, 1. ie-
cfrkņa miertiesneša rajonā sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas .Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī, 23. maijā 1922. g.
Miertiesnesis R. Petersons.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavp.apr., 3. iec. miertiesn.,
Aglonē, pamatoj. uz civ. lik. 1239.p. un civ.
proc. lik. 1401. p. pamata, uzaicina 1918. g.
27. februāri Ktpiņu pagasta Maslovas
muižā miruši llariona Pētera d. Loseva
mantiniekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz atstāto nekust, mantu, augš-
minētam miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no Šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Miertiesnesis S. K o t a n s.

)Ulnii unteiHas nšojerna Irflnia
1922 gada 9 burtnīca

iznākuse un dabūjama valsts spiestuvē,
pilī, 1. Istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
>: ar pieprasījumiem. :-:

Maksā bez piesūtīšanas 18 rbļ.,
:-: ar piesūtīšanu 20 rbļ. :-:

Setuts:
89) Likums par Latvijas pievienošanos

1907. g. 18. oktobra Hag»s kon-
vencijai (un pate konvencija) par
Žeņevas konvencijas principu pie-
mērošanu jūras karam.

90) Sodu likums par Saeimas un paš-
valdības iestāžu vēlēšanu un tautas
nobalsošanas brīvības un pareizības
un Saeimas darbības traucēšanu.

91) Likums par ilggadīgo nomas līgumu
normām.

92) Agrārās reiormas likums. III. daļa.
93) Likums par zemes ierīcības lietu

izsludināšanu.
94) Likums par dārgmetāla satura ap-

zīmēšanu zelta un sudraba izstrā-
dājumos.

95) Brāļu kapu komitejas statūti.
96) Noteikumi par Latvijas atbrīvošanas

kara piemiņas zīmi.
97) Pastiprinātas apsardzības stāvokļa

pagarinājums.

Preiļu iecirkņa Daugavpils apr.
policijas priekšnieks

izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latvijas pasi
Nš 1987, izd. no Jasmuižas pag. valdes
uz Andreja Sama vārda; 2) atvaļinā-
juma apliecību Nš 3027, izd. no Dau-
gavpils apr. komandanta uz Jezupa Mar-
cinkeviža vārda; 3) zirga pasi Nš 323,
izd. no Preiļu pag. valdes uz Grigorija
Agafonova v.; 4) Latv. pasi Nš 1288,
>zā. no Varkavas_ pag. valdes uz An-
dreja Upinieka vārda: 5) Latvijas pasi
Nš 4929 us Antona Ansf oka v. un zirga
pasi Nš 1068 uz Augusta Anspoka v.,
izd. no Preiļu pag. valdes; 6) Latvijas
pasi Nš 213, izd. no Preiļu pag. valdes
uz Andreja Mivrenieka v.; 7) Latvijas
pasi Nš 270, zirga pasi Nš 1553 uz Pē-
tera Sokolovska v. un Latv. pasi Nš 320
uz Franča Sokolovska v., izd. no Vārka-
vas pag. valdes; 8) Latv. pasi Nš 737,
izd. no Jasmuižas pagasta valdes uz
Eduarda Stage a v.; 9) Latvijas pasi
.N? 1274, izd. no Jasmuižas psg. v. uz
Pētera Alžana v.; 10) zirga pasi Nš 1579,
izd. no Preiļu pag. v. uz Zofijas Stupan
vārda; 11) zirga pa>i Nš 440, izd. no
Preiļu pag. valdes uz Ajek*ej* Trofimova-
Trifonova v., un 12) ir ji p^si Nš 1733,
izd. no Varkova* pag ialJi. s uz Framča
Zondora v. Nš 3386.

Vidrišu pag. tiesa,
pamatojoties uz savu lēmuma no
23.. maija 1922. gada un uz pagasta
tiesas likuma 2. d. 220.—222. p p., uz-
aicina miruša 24. oktob ī 1919. g. Vid-
rišu pag Kid urgas mājas īpašnieka
Mārča Indriķa d E.llša mantiniekus,
parāda devējus un ņēmējus pieteikt
savas prasības un tiesības uz min. manto-
jumu šai pagasta tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, kuras noteiktā
laikā netiks pieteiktas, tiks atstātas bez
ievērības.

Vidrišos, 23. maijā 1922. g. Ns77
Pag. ties. priekšsēd. S. Kalniņš.

Darbvedis (paraksts).

Kalkūnes pagasta tiesa,
ar šo uzaicina 1918. g. mirušā .Li.-icu-
Timper* mājas īpašnieka 3ustiaa Tlm-
pera mantiniekus, parāda devējus
un ņēmējus, kā ari citas personas, kurām
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz nelaiķa atstāto mantojumu, pieteikt
tās šai tiesai sešu mēnešu laikā.skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Priekšsēdētājs E. Brežinskis.
Darbvedis oarakstsV

EglaioBs litas nedala.
pamatojoties uz muitas lik. § 1140. p.
(papild. .Vnld. Vēstn." Nš 86, 20. aprilī
1921. g.) paziņo Lietavas pilsonēm, dzī-

vojošam Raķišku apr., Ābeļu pag.: Ka-
rollnel Seibutfs. Ievai Salbutis . Da-
rīja! Kaeanovai, Annai Krasavskll un
Marianal KrasausklJ, ka viņu kontra-
bandas lietās 1922. g. NšNš 17, 18, 19
20 un 21, nolemts:

aizturēto Lietavas degvīnu un liķierus
konfiscēt.

Muitas likumu § 1141. panta kārtībā šo
lēmumu var pārsūdzēt uz finansu ministr,
muitas departamenta vārda triju nedēļu
laika, skaitot no šī sludināj. iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn.*.

Pār sūdzība, aplikta ar 40 zelta sant.
zimo;nod. iesūtāma caur Eglaines muitas
nodaļu. Nš 793.

Nodaļas priekšn. E. Eichbaums.
Sek etars grāmatv. J. Daugm a n s.

Kandavas Krāj-aizdeva kases
Bilance uz 1. janvāri 1922. g.
Aktīvs. Pasīvs.

Kase ._ 5,U5 95 Rīcības kapitāls 8,705 83
Tekošs rēķins kredītbankā l ,011 95 Rezerves kapitāls .... 10,900 44
Krievu valdības parāds Speciāli kapitāli .... 10,681 94

vērtspapīros 6,878 35 Noguldījumi 137,302 38
Aizdevumi pret galvin. . 172.416 25 Rentes 33,032 05
Aizdevumi pretcitam drošib. 2,356 21 Tin peļņa 988 37
Rentes 13,768 49
Inventārs .... . . . 64 69

201,611 01 201,61l "0Ī

Pe|ņa un zaudējums.
Zaudēts 1921. g. ļ Pelnīts 1921. g.

Norakstīta 1920. g. peļņa 10,103 43 ļ Peļņa no 1920. g. . . . 10,103 43
Sīki un kantora izdevumi 3,142 — Aizdevu rentes 17,109 42
Algas 9,000 — Aizdevu soda/o0/o ... 2,112 —
Noguldijumu 8/o°/o .... 6,091 05
Tīra peļņa .... . . . 988 37 *

29,324_85 29,324 85

Valde.

Rundāles patērētāju aiedrinas
1921. g. darbības pārskats.

Biedrības adrese: Rundāles pag., caur Bau&ku.
Bilance 31. decembrī 1921. g.
Aktīvs. Pasīvs.

Kasē 635 86 Biedru paijas ...... 5,410 —
Preces 73,698 — Aizņēmumi 72,500 —
Dalības nauda Latv. taut. Pamata kapitāls .... 712 29

bankā ........ 2,000 — Rezerves kapitāls . . . 468 33
Parādnieki par precēm . . 6,937 — Kooperācijas d*rb. pai.
Inventārs 663 50 fonds 156 17
Pārejošas zumas .... 10 15 Nenomaksāti izdevumi . . 312 34

Tīrs atlikums .... ______________
83,944 51 83,944 5ļ

Pelnīts brutto 43,798 60, tirdzniecības izdevumi 39,201 22, tīrs atlikums
4,385 38, preces pārdotas par 416,057 48, dividende uz_ paijām. — Biedru gada
beigās 48. Veikals pagaidām atrodas .Trikmaņu" mājās, Rundāles pagastā.

Valde.

iii i tabakas īlii aii. flL i i lllllllL Ei.
Bilance uz 1. janvāri 1922. g.

Aktīvs.
Zelt. frank. Latv. rbj.

Kases konts . .. . 29.611 17 1,480,553 37
Tekošs rēķins valsts krāj- un kred. bankā .... 30,192 68 1,509,634 20
Nekustamo īpašumu konts 120,000 — 6,000,000 —
Kustamo īpašumu konts ' 402,009 — 20,100,450 —
Lapu tabakas konts 469,981 08 23,499,053 91
Gatavu izstrādājumu konts

' '
56,448 36 2,822,418 —

Fabrikācijas konts . ... 39,584 97 1,979,248 36
Debitoru konts . . 16,875 73 843,786 75
Zalogu konts ' '. ' ..... 77 20 3360 —
Strādnieku un kalpotāju konts ', . '. 1.936 40 96,820 —
Banderolu konts . 11,088 — 554,400 —
Zimognodokļu konts " ... 111 34 5,567 —
Apkurināšanas konts ' . . . . 1.800 — 90-000 —
Nodokļu konts " . . 1,450 — 72,500 —
Apdrošināšanas 'konts

* ' '' . '' '
.

' . .6,52/*74 326,237 20
U87.690 67 59,384,533 79

Pasīvs.
Akciju kapitāla konts .... 600,000 — 30,000,000 —
Kreditoru konts " 553,124 09 27,656,204 57
Dividendu konts ' ''' .. . 853 — 42,650 —
pe|ņas un zaudējumu konts 33,713 58 1,685,679 22

ĪT8T69T67 59,3847533 79

ļļjīlasiii savstarpējas oggnsaioiāta Mvta
(tagad savstarpējās apdrošinās, biedr. „SEME")

pārskats par 1921. g.
(no 1. jūnija līdz 31. decembrim.)

Bilance uz 1. Janvāri 1922. gadā.
Aktīvs. R. K. Pasīvs. JR. Ķ.

Kasē 90,769 49 Valsts apdrošin. nodoklis . 21,167 26
Drukas lietas 24,882 — . stempelnodoklis . 8,363 60
Valsts krājkase . . 1 . . 1,047 75 Finansu ministrijas apdroš.
Latv. tirdzniec. nn rūpniec nodaļai 24,969 76

bankā 1,823 15 Pārapdrošināšana .... 73,622 81
Aģenta nesamaksātas pre- Aģentiem neizmaksātā ko-

mijas 44,005 70 misija , 780 34
Tīrā peļņa 33,624 32

Kopā 162,528 09 Kopā 162,528 09

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. R. K. E Pelnīts. R. K.

U« algām 70,615 — Uz noguldījumiem °/o°/8 . 1,168 40
. organizācijas izdevum. 10,295 09 , prēmiju ieņēmumiem . 13,888 48
. tirdzniecības . 11,572 55 , polisēm 6,900 —
, ugunsgrēkiem .... 1,470 — , pasta izdevumiem . . 24,032 75
. ugunsgrēku izdevumiem 1,315 — t biedru iemaksām . . . 19,700 —

Kopā 95,267 64 . pārapdrošināšanas ko-
Tīra peļņa . 33,624 32 misiju . 63.2o2 33

Kopā. 128,891 96 Kopā 128,891 96

Valde.

Peļņas un zaudējumu konts.
Pf^entu samaksas par uz Saņemtas p^ocentes no te-

"edita dabūtām precēm 3,447,601 37 koša rēķina ... 5,634 M

i?" ,s!,rP'ba uz dažādām Kursu pejņa uz dažādam
«pirkšanām .... 16,421,360 91 samaksām .... _____|___?i^LZŽ

p , 19,868,«62 28 9,641,610 14

"ņano 1.janv.līdz20.okt. Dabūta peļņa no izstrādā-
'f 21- g- pieskaitīta sa- jumu rēķina . . • 14,426,810 43
"'edribas kapitālam pie Dabūta peļņa no zelta franka
mantības pārvērtēšanas . 3.839,626 07 kursa maiņas uz 1. janv.

"ra PeSv» . 1,685,679 22 1922. g . 1,325,847 —

25,394,267 57 ^_________.. 7

Skaidras pelņas izdalīšana.
Skaidrā peļņa 1,685,679 22

Vi Ieraksta:
des "nn gratifikācijas strādniekiem un kalpotajiem . . __ ^pJf-ZI

Atlikums: 1,125,679 22

ienāk N° šls san,as nomaksāts: kapitāla nodoklis, peļņas procentu nodoklis,
ama nodoklis un 5/0 atskaitīšana rezerves kapitālam.

Piekrītot valdes domām akeionariem dividendu p. 1921. g. neizsniedz.

— _. Valde.

«SMrlY-rinķa Priekšnieks izslu- Jelaavas apgabaltiesa,
sība* =„,- neden gu nozaudēto karaklau- ^'««v»r» ..
192? f''™ ^ 281, 25aprilī pamatodamās uz sava s.* * nug«

«nja,J, ,?dotu no apsardzības mini- nolēmumu, uzaicina to Pers0"^KX

«S- " «*Krišjāņa dē>a
^^^rffieff u^obS



Pēdējais sludinājums.

iue HiHia
dara caur šo zināmu, ka sekosi no viņas
izdoti vērtspapīri ir viņai ziņoti ka no-
zuduši, kādēļ pamatojoties uz 29. aprilī
1920.g. izlaista likuma, izsludināta .Vaid.
Vēstn." Ne 97, Kurzemes kredītbiedrība
uzaicina visus, kam pie apakšā minē-
tiem vērtspapīriem būtu kādi likumīgi
prasījumi, pieteikt viņus sešu mē-
nešu laikā, rēķinot no šīs izsludināša-
nas dienas. Kurzemes kredītbiedrībai,
pretējā gadījumā apakšā minētie vērts-
papīri pēc notecējuša termiņa tiks uz-
skatīti par nederīgiem un viņu vietā
tiks izsniegta altiecīgā vērtība Latvijas
valūtā.

4/2°/o ķiiuismes ā 1000 rbļ. NsNš:

52902, 52903, 52904, 52905, 52906,
52907, 52931, 52932, 56406, 56407,
43041, 43051, 43053, 43054, 43055,
43056, 48463, 48942, 49275, 50847,
53139, 53140, 53141, 53142, i 5119,
15739, 45347, 45348, 48966, 48967,
39825, 39826. 39827, 39828, 39859,
39868, 48403, 48404, 48405, 48411,
48413, 48414, 48416, 48464, 48465,
48466, 48467, 48468, 48469, 48470,
4877 s 48782, 48783, 48784, 48785,
48786, 48878, 48879, 48912, 49080,
49081, 2774, 3255, 9842, 16171,
16178, 16498, 16500, 16503, 16506,
16507, 16508, 16509, 16510. 16511,

16513, 16514, 16515;

ā 500 rbļ.
43057, 46502, 48148, 48194. 51382,
5240, 5266, 18986, 19085, 37227.

45928, 46419, 48198, 5116, 5294,
5295, 5296, 18643, 18644, 18645,

18647, 18650, 18651, 48227, 5293;
ā 100 rbļ.

34788, 41010, 42184, 52592, 52593,
52816, 52832, 52841. 53740, 56734,
56954, 43058, 47374, 48506, 48507.
48508, 48509, 50342, 50343 , 51504,
52708, 52709, 52710 , 52711, 52712,

6318, 24803, 24812, 26649, 33605,
36265, 37228, 46830, 48544, 53671,
6033, 6845, 22578, 225 79, 35741,

45270, 26812;
4°/o ķlluzlmes ā 1000 rbļ.:

234, 10716, 6397,6426,6427,6428,6429,
6430, 6431, 6432, 6433;

ā 500 rbļ.

13234;
ā 100 rbļ.

12582, 12583, 13503, 13386, 13387,
13388, 13427, 13428, 13429, 13430,
13456, 13457, 13458. 13459. 788,
1786, 1787, 1788, 1789, 1791, 1792,

9234;

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 20. maijā
Izklausīja Viktora Berensa f. Rautenfē!da
pilnvarnieka zv. adv. pal. Ericha Lange
lūgumu dēļ kuratela atcelšanas par prom-
būtnē esošā Viktora Berens-a f. Rauļen-
felda mantu, nolēma: par prombūtne
esošā Viktora Viktora d. f. Rautenfeida
mantu ar tiesas lēmumu 1920. g. 22. jū-
lijā iecelto aizgādniecību atcelt, p»r ko
ar pavēli paziņot Cēsu pilsētas bāriņu
tiesai; šo lēmumu publicēt civ. ties. lik.
1944. p. kārtība.

Rīgā , 30. maijā 1922. g. Nš 1008/20. g.
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1450. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 1922. g.
26. aprilī reģistrēta bezpeļņas biedrība
.Latvijas bērnu palīdzības savienība".

Savienības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēd. v. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J, O šs.

Mores pagasta tiesa,
Rīgas apriņķī, pamatodamās uz savu
lēmumu no 25. apriļa š. g. uzaic. mirušā
3Sņa Jāņa cL VItoliņa mantinie-
kus un citas personas, kurām būtu
kādas tiesības un prasības uz nelaiķaatstato mantojumu, pieteikties pie šīstiesas sešumēnešulaikā , skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.Valdības Vēstnesi*.

Pēc ši termiņa notecēšanas nekādasprasības un iebildumi netiks ievēroti unar mantojumu darīs pēc likuma .
Morē, 25. aprilī 1922. g. js_e

Priekšsēdētājs M. V ī k s n e
Darbvedis K. Bērziņš.

Rīgas dzelzsceļu i maza t"ffla 'Li t»
zīme zem Nr. 90186no

5cRi?a1921. g. sūtījumam no stacijas -»-»' *
preču st.*, ir nozaudēta un skaitās v

nederīgu.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1919. gadā
4. aug. Skultes pag., Rīgas apr., mīt.Mār-
tiņa Ernesta Kuķķena ir atklāts manioj. un
uzaicina personas, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to kādas tiesības,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijtera, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesibas sešu mēnešu laikā minētai
tiesai, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 23. maijā 1922. g. Nš 1770
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.
4. Valmieras kāin. pulka komand,

izsludina par nederīgu nozaudēto per*.
apliecību uz pulka hrmac. leitn. Artura
Friča d. Strēle vārda, izdotu zem Ne 87,
1. janvāri 1922. g.

Ugas iela tataceli atoli saliie-
hlta. lirctaOa

4/a°/o obligācijas ā 1000 rbļ.

1/5 311/314 643 816/817
7/10' 316/318 645/647 819/820

13/20 320/323 650/657 824/828
22/26 337/338 659/665 830/835
28/31 374/375 669 837
33 378/379 672/675 840/841
36/40 383 677/678 844/847
42 396/400 682 849/850
44 417/419 684 853/856
47/50 429 687/690 858/861
52 438 692/693 863/864
54 441/442 695/693 866/867
56 445/447 698 869
59/61 449 700/701 871/875
63/66 464/468 704/705 877/878
74 471/473 707 882/885
77/82 475 710/712 888/890
89 483 715/718 892
96/100 485/487 721 894/895

101 489/493 723/725 897/900
103/104 514 727/729 901/908
129/131 518 731/733 907/908
134/146 552/557 737 910/911
149/151 559 739 913/914
153 563/573 741/742 917
156/157 576/577 745 920
159/161 579/580 749 923/925
163 582 751/753 927/931
165/169 584 755 933/934
171/180 587/5°3 757/759 938
184 59J/600 762 940
187/188 601 765/767 946/948
190/191 605 770/772 957
194/195 607 774/780 970/975
199/200 610/611 782/788 977/978
201/202 613/615 791 980/981
204/205 617 793/795 983
207 622 797/799 985/987
209/211 624,631 803/804 989
213/215 634 806/807 991
217/218 636/637 810 993/995
246/247 639/641 812/814 997/1000

uzaicina zemakminēto sabiedrības akciju
un obligāciju (par kurām paziņots, ka
viņas pazudušas) nezināmos turētājus,
uzrādīt iās sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludināšanas dienas.

Akcijas ā 100 rbļ.
19800/ 19824 28984/28988 53624/53656
20280/20291 30731/30745 55452/55456
30486/20490 32851/32970 55477/55483
20886/20887 33748/33750 55746
23467/23491 33879/33885 58675/58730
23587/23600 33932,33941 58812
23622/23643 34101/34118 58891/58905
23662/23700 34151/34175 58906
24601/24603 34189/34190 58955/59133
25484/25485 34781/34800 59422/59428
25487 36443/36450 59430/59432
25489/25490 36451/36459 60841/60854
26918/26927 36942/36950 60938/60942
27041/27050 37191/37200 61018/61022
27061/27075 37598/37599 61071/61074
27998/28000 37600/37607 62110/62125
28889/28901 38958/39097

.i/gO /o obl sacījās a 500 rbļ.
2/5 206/210 293/300 415/417
7/8 212 301/305 419

10/12 214/215 307 ' 421
14 220 309/310 424
17 223/224 3'2'314 430/435
19/20 226 372/373 437/438
29 229/231 375 441
38/42 233/240 378/379 444
45/47 242 382 446
50/52 244 384/385 448 '450
54 247 251 388 452/456
81 254255 394 458/463
94 258/262 399 465466
96/97 264/266 401/402 470/475

106 268/279 405/407 478/479
111 281/283 409 481/483
115 285 290 413 485 499
118 120

4/2°/o obligācijas ā 250 rbļ.
2/5 230/231 569/573 791
9 233/237 575 793/794

12/13 239 578,581 796/797
16/20 242/244 583/585 801/802
22/25 246/247 588/591 805/810
27/34 251 593 812/813
36 253/258 596 818/820
43/46 261,264 598 822
49 266 600 825
52/55 286 C03 827
57 288 606/609 830/833
60/63 304 612 837/840
65/68 316 614 843/854
70 3:8/323 6:8/627 856/857
72/77 335/341 629/631 865/868
79/80 345/346 634/635 870
82 349/350 637/ 642 873/874
85 367 644/646 877/883
87/88 379 648 885 889
90 383 650/652 891/899
92/96 394 654 901/904

100 402 656/665 906/908
102 409 667/670 911/916
106/109 412 672 918
111/119 414 674 679 920/923
121/124 433/435 681/684 925
126/127 438 636 927/929
129/147 440/442 688/689 931/ 932
149/150 444/460 691/695 934/939
153/155 466 (598 699 941/942
157/162 470/475 701/704 944/946
166 477/478 706 948
168 492/495 708/710 950/956
170 498 713/715 958/959
173 500 7-7/725 962
175/180 507/512 728/733 964,969
182 516 735/743 971/975
184/ 186 525 745 978/980
188 528/530 747;753 982/984
190 532 756/757 986 988
191/193 535 759/766 990
195/!97 537/539 769 992
200/202 541 774 994/995
204/206 543/544 776/777 998
210/215 548/550 779/780
218/224 552/565 785/786
226/228 567 788

Gidijumā, ja šis akcijas un obligāci-
jas 6 mēnešu laikā netiks uzrādītas,
viņas skaitīsies p« nederīgam un per-
sonām, kuras paziņojušas par viņu pa-
zušanu, tiks izdotas jaunas akcijas un
obligācijas zem tiem pašiem numuriem.

Rīgā, 2. jūnijā 1922. g.
Rīgas ielu dzelzsceļu aaciju

sabiedrība.

Pamatojoties uz vērtspapīru modifikā-
cijas pagaidu noteikumiem 1920. g
28. apriļa .Vaid. Vēstn.' Ne 97 un
1921. g. 17. janvāra .Vaid. Vēstn." Ne 18.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 201,4. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1916. g.
30. okt. Rīgā mir. Kriša Jāņa d. Āboliņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības min. tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 23. maijā 1922. g. Nš 1783
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik 1460". p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 1922. g.
26. aprilī pārreģistrēta kooperatīva sa-
biedrība zem nosaukuma: Cesvaines
piensaimnieku sabiedrība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Cesvaines pagastā.

Priekšsēd. v. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. O šs.

Krājkases zīmes kuras nes °/o uz °/o°/o:
Ne 199206 ā 41 r. 31 k.; Nš 199322 ā
6 r. 51 k.; Ne 202330 ā 95 r. 63 k.;
Ns 203607 ā 79 r. 51 k; Nš 202327 ā
65 r. 52 k.; Ne 207788 ā 62 r. 11 k.;
Nš 208549 ā 10 r. 76 k.; Nš 208553 ā
86 r. 04 k.; Ne 208552 ā 86 r. 04 k.;
Nš 202329 ā 14 r. 5 k; N? 204488 ā
12 r. 50 k.; Ne 201830 ā 23 r.; Ne 202542
ā 45 r.; Ne 202541 ā 24 r.; Nš 201831
ā 31 r; Nš 169113 ā 46 r. 91 k.;
Ne 166785 ā 100 r.; Nš 166786 ā 50 r.;
Ne 199339 ā 61 r.; Ne 30294 un 18305
ā 300 r.; Ne 20125 ā 100 r.; Ne 22802
ā 400 r.; Ne 28206 ā 1000 r; Ne 29373
ā 600 r.; Ne 30223 ā 500 r.; Ne 161520
ā 28 r. 94 k.; Ne 199453 ā 52 r. 34 k.

JelgaVā, 29. aprilī 1922. g.
Likvidācijas komisija.

Krājkases zīmes ar kuponiem:
Nš 27313, 27382 ā 100 r.; Ne 31592
a 200 r.; Ne 32476 ā 400 r.; Ne 19846
ā 100 r.; Ne 23698 ā 600 r.; Nš 27518,27520, 27521, 28803 ā 1000 r.;Nš 23983
ā 400 r.; Ne 25060, 28165 ā 500 r.;
Ne 25074 ā 200 r.; Ne 27304, 27306,29893, 3186! a 1000r.; Ne 28355,29892,
309 12 , 30935 ā 300 r.; Nš 29894 ā 600 r.;
Ne 23188, 23231 ā 300 r.; Ne 27399
ā 700 r.; Nš 27392 ā 200 r.; Nš 26545
ā 800 r.; Ne 27398 ā 500 r.; Ne 20932
ā 300 r.; Ne 21804 ā 200 r.; Ne 22268
ā 900 r.; Ne 18303ā 1000 r.; Ne 18309
ā 1000 r; Ne 18310 ā 800 r.; Ne 28207
ā 200 r; Ne 28205 ā 1000 r.; Ne 28204
ā 800 r.; Ne 28203 ā 1000 r.; .Nš 32859
ā 1000 r.; Ne 32860 ā 500 r,; Ne 33947

ā 200 r.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 2._maija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds pēc obligācijas par 6000 rbļ.,
korobor. 1911. g. 5 dec. zem Nš3733 uz
Jelgavas apr., Volgundes pag. „Hercog-
muižas-Lapskalna" .Sturman-Lorenču*
mājām zem hipotēkas Nš 3553, —
atzīts par samaksātu un lūdzējiem, Do-
nas zemes bankas ain'ādaiem, dota
tiesiba prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā. 8. maijā 1922. g. LNš 627/21.
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jeigavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g2. maija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pec obligācijas par 9000 rbļ.,
koroborēts 1910. g. 25. janv. zem
Nš 146 uz «Tukuma apr., Vecauces
pag. .Bungu' mājam zem hipotēkas
Nš 361, — atzits par samaksātu un lū-
dzējiem, Donas z^mes bankas aizgādņiem,
dota tiesība prasīt ša parada dzēšanu
zemes grāmatas.

Jelgavā, 8. maijā \ 922. g. L Ne793/21.
Priekšsēdei, v. A. Lauke.
Sekretārs Zindet s on s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 2. maijā
nolēmumu, dara zināmu visparibai, ka
parāds pēc obligācijas par 7000 rbļ.,
korob. 1912. g. 18. augustā zem Ne 1139
uz Tukuma apr., Bēnes pag. .Gailīšu*
mājām zem hipotēkas Ne 412, — atzīts
par samaksātu un lūdzējiem, Donas
zemes bankas aizgādņiem, dota tiesība
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
matās.

Jelgavā,& maijā 1922. g. L Nš 669/2 i.
Priekšsēdētaja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 2. maija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pec obligācijas par 5000 rbļ.,
kor. 19U. g. 7. sept. zem Nš 1618,
uz Tukuma apr., Vecauces pagasta
Vītiņu-Lieivaicenu mājām zem hip.N«515,
— atzīts par samaksātu un lūdzējiem,
Donas zemes bankas aizgādņiem, dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 8. maijā 1922.g. L. Ne786/21.
Priekšsēdēt. v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 2. maija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
par 2880 rbļ., kor. 1882. g. 30. aprilī
zem Ne 269 uz Talsu apriņķa, Stendes
pag. .Sirmo" mājam zem hipotēkas
Ne 1743, — atzīts par samaksātu un
lūdzējai, zemes kredita pārval., dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatas.

Jelgavā, 6.maijā 1922. g. LNe 704/21
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Za n d e r s o n s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 2. maija
nolēmumu, dara zināmu visparibai,
ka parāds pēc pirkšanas-pārdošanas lī-
guma par 2015 rbļ.. kor. 1882. g.
30. aprilī zem Nš 278 uz Talsu apr.,
Stendes pag., Jaun-Uķenieku" mājām
zem hip. Nš 1752, — atzīts par samak-
sātu un lūdzējai zemes kredīta pār-
valdei, dota tiesiba prasīt ša parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 6. maijā 1922. g. LNš709/21
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs Zand e r s o n s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 2. maija
nolēmumu, dara zināmu vispārība!) ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
par 2975 rub., korob. 1882. g. 30. aprilī
zem Nš 257 uz Talsu apr., Stendes
pagasta „Diž-Maksenieku" mājām zem
hip. Nš 1728, — atzīts par samaksātu
un lūdzējai, zemes _ kredīta pārvaldei,
dota ties.prasīt ša parada dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 6. maijā 1922.g. L Ne 705/21
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Z a n d e r s o n s.

Lindes pag. tiesa,
Jaunjelgavas apr., pamatojoties uz pag-

tiesu ust. II. d. 276. un 277. p. V- «
£

izsludina, ka laulātie draugi, _ Andrej
Anna Vanagi ir iesnieguši sar pag"ļ
lūgumu par Martās Helēnas Platais v
ņemšanu bērna vieta. „,šo

Visi, kam būtu kādi iebildumi par

adopciju, t ek uzaicināti piete _ltties

pag. tiesā sešu mēnešu laika, «»

no ša sludinājuma iespiešanas ii
reizi .Vaid. Vestn., „pkād«*

Pēc ši termiņa notecēšanas, n™
^ierun?s netiks ievērotas un a s

minētā adopcija tks apstiprinām.

Lindē, 22. aprilī 1922. g. *
1 Priekšsēdētājs K. D z i I»*-

Darbvedis J. PjujjļjJi ^-

Latgales apgabaltiesas kriminal-
nodiaļa,

saskaņā ar savu 1922. g. 19. nrija lē-
mumu, meklē uz sodu lik. 522. p.
2 pkt. pamata apsūdzēto, Tveras gub.
Kālacinas apriņķa, piederīgo, Aleksandri
Maksima d. Okorkovu, 34 gadus vecu,
vidēja auguma, ūsas un bārda noskūti,
gaišiem matiem, zilām acīm, īsu degunu,
ātras gaitas.

Visām iestādēm un personām, kuļam
ir zināma minētā Aleksandra Maksima
d. Okorkova un viņa maitas ātras,

vieta, jāpaziņo Rēzeknes apriņķa 2, iec

izmeklēšanas tiesnesim.
Daugavpilī, 22. maijā 1922. g.

Priekšsēdētāja b. B. Ci mis.
Sekretāra v. i. E v. j_____Jļj:

Liepājas apgabaltiesa,
22. maijā 1922. g. uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu, uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc.
lik. . 2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 15000 rbļ. pec obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes bankas
vārda un 28. septem. 1911. g. zernžurn.
Ne 1760 nostiprinātas uz Erastam Pāvila
d. Zemelim piedeiošas nekustamas
mantas no Salienas muižas, Aizputes
apriņķi, atdalītiem zemes garjaliem zem
nosaukuma „Dange" un .Salienas mui-
žas sudmalu zemesgabals" zemlaukune-
kust. mantu zemes grām. II. reģistra kre-
posta Nš 2476, — atzīt par pilnigi
samaksātu līdz ar visām procentēm;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 24. maijā 1922. g. 1* 680,21
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekretāra pal. v. i. E. Hūn.

Liepājas apgabala tiesa.
18 maija 1922. g. uz Donas zeraesbankas aizgādņu lūgumu un pamatajoties uz 18. marta 1930. g. likumu ?»civ.r. lik. 2081.-2086. p.. nolēma

1) parādu par 2100 rub. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes bankasvārda un 7. marta 1912. g. zem žurnNš 457 nostiprinātas uz Anšam Andreja "
d. Ozolam piederošas nekustamas man-
tas Nīcas .Dzerven Ne 149* māju.Lie;>ajas apriņķī, zeralauku ne k£staum mautu zemes grāmatu II. rei
k re posta Ne 185!, — atzīt Patp:lnīgi samaksātu līdz ar visām nre.
centem;

2)_ atvēlēt Donas zemes bankss
aizgādņiem __ pieprasīt zemes grā-
matu nodaļa minēta parada izdzēšanu
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 20. maijā 1922. g. J_ 731/21.
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštarns.

Par sekretāru E. H 5 n.'

Liepājas apgabaltiesa
18. maijā 1922. g. uz Donas 2Pmbantvas aizgādņu lūgumu un panS**

uz 18. marta 1920. g.likuma^°proc. lik. 2081.-2086. p.^
c|v .

1) parādu par 3300 rbļ! pēc ™';
gacijas, ļzdotas uz Donas Jr"
bankas vārda un 25. aug.igij*zem žur. Ne 1361 nostiprinātas uz ir-
stam Jāņa d. Labzeram piedern?nekustamas mantas Gudenieku K »Ne 7" māju, Aitputes apri ņķi zem i_Znekustamu mantu zemes grāmatu ir c
kreposta Nš 2276, - atzīt par __!!$
samaksātu līdz ar visām procentēm- '

2) atvēlēt Donas _ zemes bankas ai»pieprasīt zemes grāmatu nodaļā miti»;parāda izdzēšanu iz zemes grāmatām
Liepājā, 20, maijā 1922. g. j_ 733^.
Prekšsēdētājab. V. Bienenštams

Sekretāra pal. v. i. e. H ū n

Latgales apgabalties. knmmai-

nodaļa,
saskaņā ar savu 1922. g. 19. mali»
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51., o'* -
un 156. p.p. pamata apsūdzēto Ludzas
apriņķa, Zaļmuižas pagasta, Put"»"
ciema piederīgo Antonu Jezupa d. K»;
zušu, 26 g. vecu, neliela auguma , jum»
pelēkiem matiem, zilam acīm, nelielam
pelēkām ūsām. bez bārzdas, ievainot*
ar lodi pie laba pleca. .

Visām iestādēm un personām, kujarn >
zināma minētā Antona Jezupa d-M*"b
un viņa mantas atrašanās vieta. )aPa^
Ludzas apriņķa 2. iec. izmeklēšanas nes

nēsim.
Daugavpili, 22. maijā 1922. g.

Priekšsēdētāja b. B. Cīruls.
Colrrcl.» w i F. v K a 1 e 11« 51_

*}qm apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019,

. p. pamata paziņo, ka pēc 1921. g.
3. novembrī Smiltene miruša Eduarda
Matisa d. Skujiņa !r atklāts manto-
jums, un uzaicina, kam ir nz šo man-
tojumu, vii sakarā v to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, iideikomisa-
rijiem, kreditor. un 1.1., pieteikt šis tie-
sības min. tiesai sešu aenrSa teikā,
skaitot no ši siudlaāj. iespitš. diena?.
,Vald. Vēstn.".

Ja minētās personas savas tiesības
taftšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
vlijas atzīs kā šīs tiesības zaudēiušas.

»tga, 23. maijā 1992 g. Nš 1.36
Priekšsēdētāja V. V. Freimanis.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. ci vil n.
uzciv. ties. lik. 2011., 2014.un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1921. g. 4.
marta Žeņevā mirušās Idas Alek-
sandras Kārļa meitas Meylan, dzim.
Stamm ir atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to tiesibas kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t, pieteikt Šis tiesibas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 23. maijā 1922. g. Nš 1778
Priekšsēdētāja v. V. Frei manis.

; Sekretārs A. Kalve.

i'ig&st apgabalti«>«. B. civiiood-
it civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.

p. pamata paziņo, m pēc 1917. g.
19. marta Rīga mirušā Varfolomeja
Gr i gori ja dēla Sidorova
ir atklāts mantojums, un azatrina.
kam ir «?. šo mantojumu, v«S sakara
ar to tiesības, kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
an t. t-, pieteikt Sis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu isikg, skaitot
jo šī «Issdin. iespleisnas dienas .Vaid

Vēstnesī".
la minētās personas savas tiesības

au^šā uzrādītā termiņā nepieteiks, tai
- tsjas atzīs ka šīs tiesības Mn.«5iušas

Rīgā. 23. maijā 1922. s>. Nš 1776
Priekšsēd. v. V. Freimanis,

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēde 1922. g. 16. maijā
izklausīja Peterpils-Tulas zemes bunkss
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas uz „Maz-Gailīt Ne 26" mājām,
nolēma: 1) atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 6,700 r. apstiprinātu 1913. g.
10. oktobrī zem Ne 626, uz nekustama
īpašuma Rīgas apr., Olaines muižas
zemnieku ,Maz-Gailit Nš 26" mājām,
zem zemes grāmatu reģ. Nš 58, izd. no
Vilhelma Jakoba d. Bandrevitca pār
labu Pēterpils-Tuias zemes bankai; 2) dot
lūdzējai tiesību prasīt parāda dzēšanu
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļas
zemes gramstās; 3) šo lēmumu publicēt
civ. pr. lik. 2086. p. kārtibā.

Rīgā, 22. maijā 1922. g. N» 1179
Priekšsēd. v. G. C i m m e r m a n s.

Sekretārs A. K a i v e.



Turaidas patērētāju bieir. JMttf 1921. j.darbības phtiutb
Biedribas adrese: Turaidas pag. Pasta adrese: caur Siguldu.

aktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs.
Kase. -, . 48.172 ēoTliedru pajasT . ". 20,457 īd
Preces _... '.. 68.410— Pamata kapitāls 12.06995
Dalības naudas citas iestādes 100 — Rezerves kapitāls ...... 11.58i —
Malka 7.000 — Amortizācijas kapitāls 12.971 40
Ķieģeļi 82.000 — Kooperācijas darb.palīdzības fonds 5.775 —
Inventārs 49.734 — Bibliotēkas fonds 2.602 50
Debitori . ".]. '.- 1.000 — īpašuma iegūšanas kapitāls. . . 16.000 —
Uz priekšu samaksāti izdevumi . 8.600 — Aizņēmumi . 29.754 50

Kooperācijas veicin. fonds . . . 1.311 79
Ugunsgrēka zaudēj. segs. fonds . 75.000 —
Nenomaksāti izdevumi .... 250 50
Tīrs atlikums . . ________

Kopā 265.016 60 ļ ' Kopā 265.016 60
Pelnīts brutto 967.921 rbļ. 50 k.: tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 890.678 rbļ. 55 k.;

tīrs atlikums 77.242 rbļ. 95 k.; preces pārdotas par 719.880 rbļ.; apstrādāti koki 58.450 rbļ. 50 k.;
izkulta labrba 98.827 rbļ.; ražoti ķieģeļi un kaļķi 670.204 rbļ.; dividende uz pajām 8°/o; prēmijas.
uz iepirkumiem 6°/o. Biedru gada sākumā 76; beigās 92. Veikals atrodas Turaidas muižā.

Valde.

Henieles patērētām biedrojas 1921. goda darbības pārskats.
Biedūbas adrese: Meņģeles pagasta. Pasta adrese: caur Koknesi.

aktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs.
Kase 9.697 45 i Biedru pajas . 18.500~^
Preces 85.866 79 ! Pamata kapitāls 568 —
Akcija Tautas Bankā 1.000 — Aizdevumi. 54.959 —
Inventārs 3 007 — Nenomaksāti izdevumi .... 13.353 74
Debitori . . . _ 12.581 50 Tīrs atlikums 38.702 —-
Uz priekšu samaksāti izdevumi . 10.500 —
Mucas, kastes, kanas 3.100 —
Ietinamais materiāls 82 —
Papiri, grām., markas 248~Kopā "~ 126.082 74 ""Kopā 126.082 74

Pelnīts brutto 194.732 rbļ.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 256.030 rbļ.; tīrs atlikums
38.702 rbļ.; preces pārdotas par 1.118.236 rbļ.; dividende uz pajām 8°/o; prēmijas uz iepirkumiem
3°/o. Biedru gada sakuma 73; beigas 105. Veikals atrodas Meņģeles pag., Vecgabalinu māja.

V a 1 d.e.

Katvaru patērētāja biedrības „BITE" 1921. gada darbības pārskats.
Biedrības adrese: Katvaru pag. Pasta adrese: caur Limbažiem.

aktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. PASĪVS.
Kase. 9.490 50 I Biedru pajas T400 —-
Prect-s 13.251 90 ļ Pamata kapitāls 1.468 —
Debitori 674 50 ' Rezerves kapitāls 1.218 —

: Kooperācijas darb. palīdzības fonds 609 —
Aizņēmumi 10.183 09
Nenomaksāti izdevumi .... 4.252 55
1920.g. tīrais atl.,kurš vēl nav sadal. 1.237 57

Tīrs atlikums 3.048 74-
Kopā ' 23.416 96 Kopā 23.416

~
9«

Pelnits brutto 17.642 rbļ.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 11.548 rbļ. 86 k.;
tīrs atlikums 6.093 rbļ. 75 k.; preces pārdotas par 122.041 rbļ.; dividende uz pajām 10°/»1
Biedru gada sākumā 36; beigās 39. Veikals atrodas Katvaru pagasta namā.

Valde.



Bauskas pofērētfiln Metiss 1821. gada «ias pārskats.
Biedrības adrese: Bauskā, Pils ielā N° 31. Pasta adrese: ta pate.

aktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs,
Kase ~T. . . . . 7 . . ~ 6šWT53 BlēdnTpaļaš . .~T~

. . .
~ ī&74' _ 95

Preces . . _ 329.231 70 Pamata kapitāls «7Tautas banka akcija 500 — Rezerves kapitāls 7.587
Inventārs 25.457 95 Amortizācijas kapitāls .... 2.634 20
Debitori 4.933 90 Kooperācijas darbin. palīdz , fonds 3.793 —
Uz priekšu samaksāti _ izdevumi . 9.317 25 Veikala personāla drošīb. nauda . ,2-000

™Noguldījumi valsts krāj- un kredit- Pārejošas zumas ....... 20.874 21)
bankā . 117.866 10 Dubio kapitāls ^»

Aizņēmumi un biedru noguldījumi 50:205
* Dažādi kreditori 215.920 75

_ Tīrs atlikums..... ? ? ? 21J »_9___85

Kopā 553.384 43 Kopa 553.384 43
Pelnīts brutto 460.976 rbļ. 57 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 241.970 rbļ. 72 k.i

tīrs atlikums 291.005 rbļ. 85 k.; preces pārdotas par 3.366.352 rbļ. 20 k.; pārstrādātas PĶ r~ 3'
dividende uz pajām 8°/o; prēmijas uz iepirkumiem 3°/o. Biedru gada sakuma 280; beigas iii-
Veikals atrodas Bauska, Pils ielā N« 31. . . . Valde. _

Mfenas pofērēfiiii biedrības 1821. soda tfriribas plrsMs,
Biedrības adrese: Vestienas pag. Pasta adrese: caur Modoni.

AKT_ys_________j3ijfance 31. decembrī 1921. gada. pasivs______
Kase"T~^7TTT7T:~t 26^2T"68'~Bīēdrirpājās . . " .

~. . .T~T ~ 28.829 25
Preces 217.28045 Pamata kapitāls '_?? Žļ
Dalības naudas citas iestādes: » Rezerves kapitāls °-_'f __

C. S. .Konzams - 5.000 — Amortizācijas kapitāls. .... _» 5Tautas banka 25.000 — Kooperācijas darbin. palīdz, fonds l-5«
£Vestienas kr.-aizd. sabiedrība . 100 — Kulturelo mērķu fonds .... „. _^Inventārs 5.546 — ; Aizņēmumi (noguldiiumi) . . 106.76U

Debitori _ 14.852 40 Kreditori . . . . ' 39.630 i»
Uz priekšu samaksāti izdevumi . 9.000 — Nenomaksāti izdevumi ... . 14.4/0

Vekseļi fn^fiOK
Tīrs atlikums __i _^_ _3^-I

Kopā 303.700 53 Kopā 303.700 M

Pelnīts brutto 159.341 rbļ. 83 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 99.874 rbļ. 85 k.;

tīrs atlikums 59.466 rbļ. 98 k.; preces pārdotas par 1500 624 rbļ. — k.; dividende ^ f^f.6«/o; prēmijas uz iepirkumiem 20/0. Biedru gada sākumā 307; beigās 303. Veikals atrodas*
Vestiena. b Vai d e. _..

Domopoles patērētāju biedrības „Pama!s" 1921.-gada- dorbības pārskats.
Biedrības adrese: Domopoies pagastā. Pasta adrese: caur Bolviem.

AKTlvg^======
āiJIlgg-3Ldecembrī 1921. gadā.

=
PASjyj____ ====

£- slseTttf BiēdīTpājas . . . .T" f jf. lļ
ffV ? i,',- 17.887 95 Pamata kapitāls -*f_ (?Latv Tautas Banka 2.000- Rezerves kapitāls -m 12
J?5i_f :,L 941 65 Kooperācijas darbin. palīdz, fonds *'" __
Dazadi debitori ..... .. 12.446 14 Latv. ievainotiem kareivjiem . . *ļ 05

Biedrīb. izglītība* veicināšanai . o §82 —
ļ Aizņēmumi dii? $

Nenomaksāti izdevumi . . • 7 059 49
! Tīrs atlikums _^_1 __^—-—t&j~ t\

Kopā 36.7627T [ . Kopā 36J°A . ?
_. t,PeInIts ,b™tt0 35448 rbļ. 71 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 28.189 ty-J%L.
hrs atlikums 7.259 rbļ. 49 k.; preces pārdotas par 138.286 rbļ. 77 k.; dividende uz pW m

J0Ļprēmijas uz iepirkumiem 30/0. Biedru gada sākumā 49; beigās 51. Veikals atrodas Dornopo'
pag., Kalniņa fermā, caur Bolviem. Valde-



MmMm patērētajā biedrības 1921. _?. darbības pārskats.
Biedrības adrese: Aumeisteru pag. Pasta adrese: caur Aumeisteri.

aktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs
:Kase7T~:TT." . .... 129.45589 Biedra pajas ,. 41061i
™£?s 100.348 65 Pamata kapitāls 15.275 —Dalības naudas citas iestādēs: Rezerves kapitāls 9.777 —,, -Konzums* 1.200— Amortizācijas kapitāls 944 50Latv. T. Bankas akcijas . . . 6.000 — Kooperācijas darbin. palīdz, fonds 4.889 —lnventars . 9.445— Kooper. kongr. padomei .... 978 —

Izglītības veicināšanai .... 3.260 29
Labdarīgiem mērķiem .... 2.173 52
Aizņēmumi 13.007 75
Vekseļi 70.000 —
Tīrs atlikums . . 84.083 29

Kopā 246.449 54 Kopā 246.449^54
Pelnīts brutto 247.116 rbļ. 84 kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 163.033 rbļ.oo _Kap ; tīrs atlikums 84.083 rbļ. 29 kap.; preces pārdotas par 1.385973 rbļ. 75kap.; dividende uzpajām 8J/0; prēmijas uz iepirkumiem 5°/o. Biedru gada sākumā 182; beigās 194; vaikals atrodasAumeisteru pagasta ..I.ielā krogā" caur Aumeisteri. Valde.

Annas mi ražot, un patērēt, blecfr. 1921. j. darbības pārskats.
Biedrības adrese: Annas pag. Pasta adrese: caur Alūksni

_____AKnys _ Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs.
P^T^

: ^ -"^ • -
~

7.567 85 BTēdnTpajas 6.102~25
n' ,;„? 60.729 50 Pamata kapitāls 798 85
"inoas naudas citās iestādēs: Rezerves kapitāls ? 2.176 85

atvijas Tautas Bankā 50 akcij. 25.000 —' Kooperācijas darbin. palīdz, fonds 310 95
-> &. .Konzums" 200 — Nama kapitāls 24.602 20
_S*« 120- Aizņēmumi ........ 52.31385
?K?" 3.000- Kreditori 4.447 20

'Parāji -i samaksā*' izdevumi . 1.660 — Nenomaksāti izdevumi .... 3.704 95
raanieki par precēm 5.502 10 °/o°/o par aizņēmumiem . . . 2.206 20

Tīrs atlikums • ? 7.116 15

DKopā 103.77915 Kopā 103.779 45
__ „,:, elmts brutto 51.235 rbļ. 75 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 44.119 _ rbļ. 60 k.;

beit.3 VČ?S 7l16 rbi- 15 k-: Preces pārdotas par 494.464 rbļ. 80 k. Biedru gada sakuma 163;
_J^J68.

Ve
ikals atrodas Annas pag. Sprekstēs. Valde.

8aWongs patērētāju biedrības 1921. J. darbības pārskats.
Biedrības adrese: Baldones miestā. Pasta adrese: caur Baldoni.

ļT^^SSgL— Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs

Prae. ^^^ 17.664 60 Biedru pajas ^-^ —

Paridnirt- 58.159 91 Pamata kapitāls ' _ '
'nventar! par Pfecēm • • ? 275 17»/« Rezerves kapitāls . . . ? \™ļ bl

NeS ' 13.955- Amortizācijas kapitāls (inventāra) 1.128 -
stams īpašums L. r. .. . .832.106— Kooperac. darbin. palīdzīb. fonds 526 31.,!

Tautas nama fonds . . .. • **1
Izglītības veicināšanas fonds . . *um *»

Aizņēmumi • ^•'10
Nekustama īpašuma vērtības kapit.

(Dubio) 8
m?_. M

Tīrs atlikums ^_^_ _3?__«^_
Kopā 922 160 68Vs Kopā 922.160 68';»

pīnīte bmtto 143.256 rbf 64kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 107.543 r̂bļ03kap;

Pajām SUms 32.724 rbļ. 95 kap ; preces pārdotas par 986.452 rbL 90_ kap ; dividende uz

^V
1"- Bie*« «ada -sākumā 109; beigās 180. Veikals atrodas Baldones miesta. pa>u



Rideļu krāj-aizdevu kasās 1921. gada darbības pārskats.
Biedrības adrese: Dzirciema Dirmas, caur Kandavu.

aktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs.
Kase 241 21 Biedru pajas 7.762 78
Tekošs rēķins privat. kreditiestād _. 94 70 Pamata kapitāls 70 82
Krievijas valdibas parads_ nauda 27 93 Rezerves kapitāls 9.552 04

. vertspap. 10.800 — Noguldījumi bez termiņa:
Aizdevums pret galviniekiem . . 133.903 20 a> uz augļiem 85.720 —

b) uz augļu augļiem .... 24.761 08
Rentes: a) neizmaksātas dividendes 336 67

b) _ , noguld. augļi . 6.035 64
Kara zaudējumi: a) nauda ... 27 93

b) vērtspapīros 10.800 —
Kopā 145.067 07 Kopā 145.067 07

Pelnīts brutto: 10.820 rbļ. 05 kap.; tekoši izdevumi: 5.571 rbļ. 20 kap. segtais 1920. g.
iztrūkums: 2.060 rbļ. 60 kap _.; tīrs atlikums: 3.188 rbļ. 25 kap. Dividendi uz pajām ar pilnas
sapulces 18. februāra š. g. lēmuma pieņemts biedriem par 1921. gadu neizmaksāt. Biedru gada
sākuma: 378; beigas: 385. — Kases operācijas tiek izdarītas Dzirciema Dirmās, Talsu apriņķī.

Valde.

Kupravas patērētāju biedrības ,.Arais" 1921. gada darbības pārskats.
Biedribas adrese: Ludzas apriņķa Viļakas pag. Pasta adrese: dzelzsc. stac. Kuprava

AKTĪVS Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs.
Kase 15.949 10 Biedru pajas 11.800 —
Preces 20.374 — Pamata kapitāls 2.175 —
Inventārs 2.737 80 Aizņēmumi 21.763 50
Uz priekšu samaksāti izdevumi . 592 — Nenomaksāti izdevumi .... 2.079 50

Tīrs atlikums 1.834 90
Kopā 39.652 90 Kopā 39.652 90

Pelnīts brutto 56.916 rbļ. 50 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 55 081 rbļ. 60 k;
(īrs atlikums 1.834 rbļ. 9JJ k.; preces pārdotas par 311.838 rbļ. 50 k. Biedru gada beigās 59. Veikals
atrodas pie Kupravas dz, stac. Biedrība uzsaka darbību 1. jūlija 1921. gadā. Valde.

Popes Viru. Riudes patērētāju biedrības «Imanta 1921. g. darbības pārskats.
Biedrības adrese: caur Ventspilī, Popes pag. Pasta adrese: caur Ventspili, Popes pag,

aktīvs. Bilance 31. decembrījggl
^

gadā. pasīvs.
Kase 12.231 60 ļ Biedru pajas 7T 12.665 —
Preces 23.242 70 ! Pamata kapitāls 1.350 —
.Tautas Bankā' 3000 — i Aizņēmumi 50.000 —
,Strādnieku savienībā" .... 515 — [ Dažādi kreditori 37.247 25
Inventārs 10.144 — ! Nenomaksāti izdevumi .... 58.239 —?
38.900 ķieģeļi par izstrādās, cenu 116.700 — ļ Tīrs atlikums . . 6.332 05

Kopā 165.833 30 ļ Kopā 165.833 30
Pelnīts brutto 61.982 rbļ. 05 k.; tekoši darbibas (tirdzniecības) izdevumi 55.650 rbļ. 00 k.;

tīrs atlikums 6.332 rbļ. 05 k.; preces pārdotas par 275.447 rbļ. 15 k.; ķieģeļi ražoti par
116.700 rbļ. — kap. Biedru gada sākumā 53; beigās 53, veikals atrodas Popes pagasta.
Ventspils apriņķī. Darbību uzsāka 15. martā 192'. g. Valde.

Grasdonas patērētāju biedrības 1921. gada darbības pārskats.
Biedrības adrese: Grasdonas pag. namā. Pasta adrese: Modone, Cēsu apriņķī.

aktīvs. Bilance 31. decembrī I92I. gadā. pasīvs.
Kase — — Biedru pajas 4.200 —

Preces — — Pamata kapitāls 156 —
Inventārs — — Aizņēmumi 1000 —
Zaudējums — — Tīrs atlikums . . 2.403 35

Kopā — — Kopā 7.759 35
Pelnits brutto 339 115 rbļ.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 990 rbļ. 80 k.; tīrs atlikuma

2.403 rbļ. 35 kap.; preces pārdotas par 44.248 ībļ. 50 kap. Biedru gada sakumā 16; beigas 54.
Valde.



Rīgas pilsētas darbinieka kooperatīva 1921. gada darbības paskats.
Kooperatīva adrese: Rīga, Klosterbaznicas iela N» 13. Pasta adrese: ta pate.

_aktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs.
āfae. . . . . 144.136 69 Biedru pajas 69855 —
Preces 807.789 12 Pamata kapitāls 74.066 09
Dalības naudas citas iestādes . 5.600 — Rezerves kapitāls 50.447 39

Inventārs - . . . 65.966 38 Aizņēmumi 488.865 —
Debitori 641.727 86 Dažādi kreditori 652.351 54
Uz priekšu samaksāti izdevumi . .10.847 22 Tīrs atlikums . . . 340.482 2&

Kopā 1.676.067 27 Kopā 1.676.067 27
Pelnīts brutto 1.100.418 rbļ. 81 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 754.044 rbļ.

« k; tīrs atlikums 340.482 rbļ. 25 k.; preces pārdotas par 16.109926 rbļ.; dividende uz pajām 8°/e.
Biedra gada sākumā 2.475; beigās 2.673. Veikali atrodas Klosterbaznicas iela ft° 13., Dzirnavs
ielā te 27. Valde.

Praalenes patērētāju biedrības JL60T 1921. gada darbības pārskats.
Biedrības adrese: Trakže mājā, Praulenes pag. Pasta adrese: caur Modom.

___£ļ!ys______ Bilance 31. decembri 1921. gadā. pasīvs.
_ase• ....... . . . . 16.179— ļ Biedru pajas 5"?S «f,™« ..... 30.306 — Pamata kapitāls 2.697 93
«ntr. sav. .Konzums* .... 400— Rezerves kapitāls . . . . . 4.139 Zl
.Kultūras Balsī » 150 — Amortizācijas kapitāls. .... o49 87

'teta !» ? . .. 5.498 75 < Aizņēmumi 29.803 f°« blto" . „ 15.613 45 Tīrs atlikums ? • _ 35.697 71

Kopā 68.147 20 ' Kopa 68.147 20

iim, Pelnffs brutt ° 57.616 rbļ.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 39.107 rbļ.; tīrs atlikums
ļW21 rbļ.; preces pārdotas par 374.308 rbļ.; dividende uz pajām 8°/o; prēmijas uz iepirkumiem
____ Biedru gada sākumā 48; beigās 58. V a '

feiHfla-Paitaaies patērētāja sabiedrības 1921. gada darbības pārskats.
Biedrības adrese: caur Ligati, Ķempu pag., Spriņģos.

AKTĪVS. Rilon^o 31 H^Amhrī 1921. gadā. PASĪVS,,

fe« 39.048 72 Biedru pajas ...-•• 5.795 -

t''_ 135.325 45 Pamata kapitāls onmn -i^ascitāsie.tādēs. 6.160- %jg*ļ~. \ \ \ \ \ iK 89V*
Debitori 9imw/a Stori . • 16.563 05»>
^?^'ļ-to-j a

:
59-K_U: : : . - ^_j^|^

Kc^rm906TĪ^
Kopā 203.906 71»/.

«ts..^"' . bnrtto 129 067 rbļ. 05 k.; tekoši darbības (tirdzniecmas) izdevumi 75.552^-K\'

S«as pai 864.027 rbļ. 50 k.; dividende uz pajām 8°|o. Biedra gada sakuma 101.
ļ_I___07vikals atrodas Kempu pag., Spriņģos. v a ' °

Ralfc paiirētsju biedrības .Strauts" 1921- m «filS^Biedrības adrese: Kalsnavas pag., Cēsu apr. Pasta adrese: caur Jaunkalsnavu.

?^___= ___ Bi^^I_se^===—--_„,, , =^ 10165 55
Preces ' 16- 363 25 B,edr?,V, 7.196 47
DaKbL' „ ; 35.114 42 Pamata kapitāls. ... . .-• 45305 40
"ventars Udas cit5s iestādēs. 2.700 - Aizņēmumi . . ., . • • • 48 _

ZiJļtH • • 2.942 25 Koop. kongr. pad. iemaksāts . .im • • • • ___________|g_| ,^-^-š^^
9^mf^°-^ k?tetoš4darbības (tirdzniecības) «^«JfJJL'Bj
Bi_?,5-5?5 r°l- 50 k.; preces pārdotas par 323.981 rbļ. 50 k-. d,«

Cēsu apriņķī, bijušā
>Virs ™

«* kro- 152; be'gās 154- Vdka atr°KalS Pg
V a 1 d «.



Salflctdoos patērētāju medinnis 1921. jnfla darbības pārsKats
Biedrības adrese: Salacgrīvas miestā. Pasta adrese: caur Salacgrīvu.

aktīvs. Bilance 31 decembri 1921 gadā. pasīvs.
aSase ' ....' ; 3.725 07 Biedru pajas . T*~3'1544 6t
Preces _ . 135.424 — Pamata kapitāls 3.487 33
.Dalības naudas citas iestādes: Rezerves kapitāls 1.761 84

Latv. Tautas Bankā .... 3.000 — Kooperācijas darbin. palīdz, fonds 70 31
C. S. .Konzums* 5.000 — Būves fonds 8.586 —
Stradn. koop. savienībā . , . L000 — Aizņēmumi . 10.806 40

inventārs 8.731 50 Dažādi kreditori . 51.331 75
Nenomaksāti izdevumi .... 18.599 —
Nenomaksātas °/o 1.441 25
Zalogi 5.000 —
Tīrs atlikums . . 23.252 02

Kopā 156.880 57 Kopā 156.880 57
Pelnīts brutto 106.853 rbļ.— k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 83.601 rbļ.— k.;

?tīrs atlikums 23.252 rbļ. — k.; preces pārdotas par 490.825 rbļ. — k.; dividende uz pajām 7°/o;
;premijas uz iepirkumiem 2°/o. Biedru gada sākumā 231; beigās 242. Veikals atrodas Salac-
grīvas miestā. Valde.

Vijciema patērēt, biedr. Mt 1921. i darbības pārskats.
Biedrības adrese: Vijciema pag. Pasta adrese: caur Strenči.

aktīvs. Bilance 31 decembrī 1921 gadā. pasīvs.
^āse 47.075 58 Biedru pajas .~TT ~

16.869~15
Preces . . 128.050 28 Pamata kapitāls 4.599 90
Paja Konzumā „Riga" .... 100 — Rezerves kapitāls 4.599 90
L. Tautas bankā 6.000 — Amortizācijas kapitāls .... 404 20
Inventārs 4.042 85 Kooperācijas darbin. palīdz, fonds 2.109 15
Debitori par precēm 20.864 50 Aizņēmumi ........ 133.376 67
Tabakas patentē 1.000 — Avansi noprecu noņēmējiem . . 89 —
"Tirdzniecības zīme ........ 2.000 — Nenomaksāti izd. reviz. kom. alga 1.000 —

Tīrs atlikums . . 46.084 97
Kopā 209.133 21 i Kopā 209.133 21

Pelnīts brutto 179.026 rbļ. 53 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 132.941 rbļ. 56 k.;
iSrs atlikums 46.084 rbļ. 97 k.; preces pārdotas par 1.234.110 rbļ. 80 k.; dividende uz pajām 8/o;
prēmijas uz iepirkumiem 3°/o. Biedru gada sakumā 131; beigas 147. Valde.

Ražotāju ao patērētāja biedrības «Vienība" 1921. gada darbības pārskats.
Biedrības adrese: Rīgā, Kārļa iela J& 1.

aktīvs. Bilance 2. janvāri 1922. gadā. pasīvs.
Kase " 5.938 50 Biedra pajas 46T27. —
Preces 154.574 70 Pamata kapitāls 8.580 71
Latv. Tautas Bankas akcijas . . 4.000 — Rezerves kapitāls 5.703 79
Inventārs 10.224 80 Amortizācijas kapitāls 1.309 45
Debitori . . . ._ 15.300 — Kalpotāju palīdz, fonds .... 2.851 90
Uz priekšu samaksāti izdevumi . 6.386 80 Biedru labklaj. veicin. ionds . . 5.703 75

Maztur. biedru palīdz, fonds . . 9.031 30
Aizņēmumi 41.024 90
Kreditori 72.605 60
Nenomaksāti izdevumi .... 1.022 40
Tīrs atlikums . . 2.816 —

Kopā 196.424 80 Kopā 196.424 80
Pelnīts brutto no veikala 271.175 rbļ. 20 k.; tekoši tirdzniecības izdevumi 268.859 rbļ. 20 k.;

Uts atlikums 2.316 rbļ. — k.; preces pārdotas par 3.127.929 tbļ. 15 k. Biedra gada sākurai
-344; beigas 412. Veikals atrodas Rīgā, Kārļa iela J* 1. Valde.



Bukaišu patērētāju biedrības Jrajs" 1921. g. darbības pārskats.
Biedrības adrese: Bukaišu pag. Pfista adrese: caur Bēni.

aktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs.
Kase 22.240 75 Biedru pajas 12.077 —
Preces 102.122 10 Pamata kapitāls 3.156 50
Debitori — — Rezerves kapitāls 3.546 50

— — Kooperācijas darb. palīdz, fonds 1.578 25
Inventārs 6.825 — Neizmaksāta 1920. g. peļņa . . 2.681 35>
Latv. Taut. Bankas akcijas . . . 20.000 — Aizņēmumi 102.000 —
Zaudējums . . — — "Tīrs atlikums . . 25.948 25

Kopā 151.187 85 Kopā 15l.l87
~~

&5
Pelnīts brutto 140.187 rbļ. 55 kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 114.239 rbļ,

30 kap.; tirs atlikums 25.948 rbļ. 25kap.; preces pārdotas par 864.073 rbļ. 80 kap.; dividende ue
pajām 8°/o; prēmijas uz iepirkumiem 4°/o. Biedru gada sakuma 74; beigās 78. Veikals atrodas
Bukaišu krāj-aizdevu kases namā, Jelgavas apr., Bukaišu pag. Valde

Viļķenu pag. patērētāju biedrības 192t. g. darbības pārskats.
Biedrības adrese: Valmieras apr., Viļķenu pag. Pasta adrese: caur Limbažiem.

AKTĪVS. Bilance 31. decembrī I92I. gadā. PASĪVS.
Kase . . . 44.970 10 Biedru pajas 28.318 50
Preces 51.424 56 Pamata kapitāls 462 50
L. T. Bankā 1.000 — 1920;. g. nesadalīta tīrā peļņa . . 5.716 32
Inventārs 3.209 — Aizņemumļ 18.358 —
Debitori — — Nenomaksāti izdevumi .... 8.256 10
Zaudējums . . — — Tīrs atlikums 39.492 24

Kopā 100.603 66 ļ ~
Kop! 100.603 60

Pelnīts brutto 89.793 rbļ. — kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 50.301 rbļ.
— kap.; tīrs atlikums 39.492 rbļ. — kap.; preces pārdotas par 698.532 rbļ. — kap.; dividende
nz pajām 8°/o. Biedru gada sakumā 120; beigās 165. Valde.

Elejas patērētāju biedribas „Spēks" 1921. gada darbības pārskats.
Biediības adrese: Eleja, Elejas pat. biedr. .Spēks'. Pasta adrese: Eleja, Elejas pat. b-ba .Spēks%

aktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. pasīvs.
Kase 14.329 52 Biedru pajas 18.749 —
Preces 92.528 20 Pamata kapitāls 1.750 —
Pajas C. S. .Konzums" . . . 5.000 — Amortizācijas kapitāls .. .. 989 85
Akcijas Latv. Taut. Bankā . . . 5.000 — Aizņēmumi 20.000 —-
Inventārs 9.898 50 Kreditori 35.486 —
Zaudējums ? . . — — Tīrs allikums. .... . . . 49.781 37

Kopā 126.756 22 Kopā 126.75T22
Pelnīts brutto 137.653 rbļ. — kap.; tekoši^ darbības (tirdzniecības) izdevumi 86.882 rbL

— kap.; tīrs atlikums 49.781 rbļ.— kap.; preces pārdotas par 901.604 rbļ— kap.; dividende u_
pajām —°/o ; prēmijas uz iepirkumiem—. Biedru gada sakumā 54; beigas 70. Veikals atrodas
Elejā. Biedrība darbojas no 22. febr. 1921. g Valde .

Sausnējas strādnieku patērētāju biedrības 1921. gada darbības pārskats.
Biedrības adrese: Cēsu apriņķis, Sausnējas pag. Pasta adrese: caur Pļaviņām, (Stukmaņiem)

AKTĪVS. Bilance 31. decembrī 1921. gada. PASĪVS.
Kase 75 67 Biedru pajas ~~ŠJSO^
Preces 3.087 13 Pamata kapitāls — _

Paja biedr. .Produkts* .... 100 — Rezerves kapitāls 2.398 50
Inventārs 2.719 — Amortizācijas kapitāls _ _.
Debitori 600—1 Tīrs atlikums 433 30
Zaudējums . ? — —

Kopā 6.581 80 | Kopā 6.58 t 80
Pelnīts brutto 2.525 rbļ. 10 kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 2.091 80 rbļ. kap.; tīrs

atlikums 433 rbļ. 30 kap.; preces pārdotas par 34.579 rbļ. 27 kap.; kulšanas un malšanas apgrozījumi
28.264 rbļ. 50 kap; biedru gada sakuma 68; beigas 68; pastāvīga veikala nav, kuļgarnitars
Sausnējā. Biedrība darbojas no 24. augusta 1921. gadā. Valde.



Dzirciema patērētāja biedrības «Vienprātība" 1921. gada darbības pllr»
Biedrības adrese: Dzirciema pag. Pasts: caur Kandavu.

aktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. ___^_JžJEL>
Kase. .... ".' ..... l7280~T6T"Biedru pajas SlļŪp
Preces 28.829 92 Pamata kapitāls «nnn-Dalības naudas citās iestādēs . 1.100 — Aizņēmumi ? . ? '5.000 ~"
mventars 2840— Dažādi kreditori 5.919 1"

Tīrs atlikums ? jJZ'Lļ
Kopā 34.050 08 I Kopā 34.050 08

Pelnīts brutto 42.767 rbļ. 43 k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 32.945 rbļ. 45k.;

titrsatlikums 6,970 rbļ. 98 kap.; preces pārdotas par 246.764 rbļ. 08 kap.; dlvlde ™'. '
pajām un prēmijas uz iepirkumiem ar pilnas sapulces 2. apriļa š. g. lēmuma Piene _J, ',<_
par 1921. g. neizmaksāt. Biedrība uzsākusi savu darbību 17. martā 1921. g. Biedru gao
beigās 56. Veikals atrodas Dzirciema baznīcas ērģelnieka mājā. V a * d e '

Lošu patērētāju biedrības, Eglainē 1921. gada darbības pdrskuts.
Biedrības adrese: Ilūkstes apr., Lašu pag. Pasta adrese: caur Eglaini.

AKTĪVS. Bilance 31. decembri 1921. gadā. „____^-JB^
Kase " 15.674 87 I Biedru pajas . . . . ^^- '!'2« \\.
Preces 32.239 53 Pamata kapitāls Tm®Inventārs .......... 3.696 12 Rezerves kapitāls *~? 45.
Uz priekšu samaksāti izdevumi . 95 — Kooperācijas darbin. palīdz, foads ,£__-

Nodokļu maksājumi , ggg „.
Dažādi kreditori * „»'414 0"
Tīrs atlikums • 1—rhinC<ā~

K°pā 5Ū0T52 K °PĀ„ii-trPelnīts brutto 56.945rbļ. — kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi 33.5«ii WK
tīrs atlikums 23.414 rbļ. — kap.; preces pārdotas par 498.771 rbļ. — kap.; dividende uzrw<
prēmijas uz iepirkumiem —. Biedru gada sākumā 70; beigās 74; veikals atrodas &s
miesta, Lašu pag., Ilūkstes apr. "'" '?—»"

III. Vidzemes savstarpējas kreditbiedrības 1921. gada darbības pārskats.
Biedrības adrese: Rīga, Terbatas ielā M> 23/25. n.civsaktīvs. Bilance 31. decembrī 1921. gadā. _.___^J^t--

Kase. 68.450— Biedru pajas 7938 —
Vekseļu diskonts . _ 908.592 - Rezerves kapitāls * i 117462 —
Dalības naudas citas iestādēs. 1.734— Pārvērtēta inventāra fonds . ? ' «45697 —Inventārs

^
. . . 1.125.300 — Noguldījumi un aizņēmumi . D .g'7 ^

Uz priekšu samaksāti izdevumi . 3.680 — Vekseļu rediskonts ..•• •• «'510"Debitori 20.361 — Rentes ' 29000 -
Kreditori . gi.TrjOj^"
Tīrs atlikums -^—^—-TTīoSTTf^

Kopā 2.128.117 - Kopā %]fl wi
Pelnīts brutto 164.779 rbļ. 43 kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi -°L

tīrs atlikums 81.760 rbļ. —kap,: dividende 10°/o. Biedru gada sākumā 443 ; beigas «»

Ādažu patērētāju biedrības 1921. gada darbības pārskats.
Biedrības adrese: Ādažu pag., Rīgas apr. Pasta adrese: caur Ropažiem.

sļVS,
AKTĪVS. Bilance 31. decembrī I92I gadā. __^__===̂ %)ū1^

4?- \ L *
? k- ? ? 10.042 65 Biedru pajas - 940"

Akcijas Latv. Tautas Bankā . . 2.500 — Rezerves kapitāls .. .•?" 9.600
^f ttce _ 21.783 50 Dažādi k:editori ..- ? " l?.4_5fj_Inventārs ? . . 1.668 — Peļņa ...,.• • ^-^—&g9*y~

Kopā 35J9TT5 JKo!^,i 60.363 r*
Pelnīts brutto 72817 rbļ. 65 kap.; tekoši darbības (tirdzniecības) izde^*. Dļv>-

50 kap.; tīrs athkums 12.454 rbļ. 15 kap.; preces pārdotas par 5 43.601_ rbļ. W §4. B.e-
Cende uz pajām 5»/o; prēmijas uz iepirkumiem 3°/o. Biedru gada sākuma 69,

^
. , d e.

ariba saka darboties 6. janvāri 1921. g._ Veikals atrodas Ādažu pag. nama.


	Valdības Vēstnesis no. 128 12.06.1922��$桭瑸쎘㥏���
	Satversmes Sapulces
	Valdības iestāžu paziņojumi.�ࠀ쌁ଇ健阀Ѐ�Ѐ���ㄮ〰N
	Par mūsu finansielo stāvokli�∀ࠇ健阀܀�܀�
	Article
	Article
	Article
	Iekšzeme
	Latvija un citas valstis
	Jaunās valstis��lce
	Ārzemes�猀㙥〱〱
	Rīga����e
	Tirdzniecība un rOonieolba.�����
	lei&grafria
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Pārskats�㘹〰㘳〰
	taees hredltsabīetīrfbos�漜漜�����瀖
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Kandavas Krāj-aizdeva kases�����
	Rundāles patērētāju aiedrinas�샊䣋㣍샍棏냏甜壢吖ꃢ
	iii i tabakas ī lii aii. flL i i lllllllL Ei.�甜壢吖ꃢ
	ļļj īlas i i i savstarpējas oggnsaioiāta Mvta (tagad savstarpējās apdrošinās, biedr. „SEME")�　㘀戀　　㘀　　㜀㌀　　㘀㔀　　㜀㌀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	Peļņas un zaudējumu konts.�ࠇ䔇ꃁ蜜ЀȀ⌀ఇ蔖삉̀
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Ugas iela tataceli atoli saliiehlta. lirctaOa
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	MmMm patērētajā biedrības 1921. _ ?. darbības pārskats.�jā/)�̍屷罒ル︎謷힇냾䚅︂Ŗʪ⌊㱨題ዽ徤Ƅŧ缳ଞ䈁
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4


