
Ziemeļ-Latvijas dzelzsceļu sabie-
drības statūti.

S a b i e d r ī b a š mērķi, tiesības
un pienākumi.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

. 1. Dzelzsceļa līnijas „Rlga-Rūjiena"
būvei un izmantošanai, līnijas „Valka-
Igaunijas robeža" iegūšanai un izmanto-
šanai, kā arī uz atsevišķi izprasāmu
koncesiju pamata citu plāt- un šaursliežu
dzelzsceļu bivei Latvijā un viņu
izmantošanai nodibinājās akciju sabie-
drība ar nosaukumu „Ziemeļ-Latvijas
Dzelzsceļu Sabiedrība".

Piezīme. Sabiedrības dibinātāji ir:
Pauls Ašmanis, Arturs Ozols,
Gottfrids ' Buchers, Vladimirs
B e ļ a j e \ -s, Andrejs P o p o v s un
Alfrēds I k n e r s.

Dibinātājiem ir tiesība ar finansu un
satiksmes ministru pTelTnsanu pieaicināt
arī citus dibinātājus.

2. Sabiedrībai īr tiesība:
a) iegūt sabiedrības mērķiem vajadzīgu

kustamu mantu. Nekustama manta
iegūstama vienīgi sabiedrības pašas
vajadzībām ar katrreizēju tieslietu,
satiksmes, un finansu ministru at-
ļauju ;

b) ierīkot veseļotavas (kūrortus) un
citus vispārderīgus uzņēmumus, kas
nepieciešami dzelzsceļa attīstībai;

c) nomāt, iznomāt un pārdot viņai
piederošus privāti lietojamus dzelzs-
ceļa atzarojums ;

d) ievērojot pastāvošos likumus un
noteikumus — izdarīt par sevišķu
atlīdzību valsts un pašvaldības
iestāžu, kā arī sabiedrību, savienību
un privātpersonu uzdevumā visāda
tipa dzelzsceļa liniju izpētīšanu un
sastādīt tediniskus projektis;

e) uz sevišķu koncesiju pamata
būvēt un .iznomāt plāt- un šaur-
sliežu dzelzsceļus, pie kam sa-
biedrībai ir tiesība uzņemties šo
darbu urr uzdevumu izvešanu kā
visumā, tā ari atsevišķās daļās;

"'f) stāties sakarā ar dzelzsceļu valdēm
un tvaikoņu linijām tiesas sa-

tiksmes izvešanai, kā arī piegādāt
preces pilsētām, miestiem un
fabrikām, kas atrodas sabiedrības
izmantojamo dzelzsceļu tuvumā.

3. Sabiedrībai ir tiesība, uz šo sta-
tūtu pamata, būvēt un izmantot dzelzs-
ceļu ar sliežu platumu 750 mm virzienā
no Rīgas caur Neibadi un Limbažiem
līdz Rūjienai.

Linijas „Rīgas-Rūjiena" būves darbi
sabiedrībai jāiesāk ne vēlāk kā viena
gada laikā, bet darbi jānobeidz un līnija
jāsaved izmantošanai vajadzīgā stāvoklī,
apgādājot to ar ritošo un citu inventāru,
ne vēlāk kā 4 gadu laikā, skaitot no
statūtu spēkā stāšanās dienas. Darbu
neiesākšanas gadījumā viena gada laikā
sabiedrība zaudē koncesiju „Rīgas-
Rūjiena" dzelzsceļa būvei, bet otrā ga-
dījumā sabiedrība 'zaudē tiesības būves
turpināšanai un dzelzsceļu izmantošanai.
Šinī pēdējā gadījumā valdībai ir tiesība
turpināt „Rīgas-Rūjienas" dzelzsceļa
būvi un apgādāšanu uz sabiedrības
rēķina, pie kam, ja valdības izde.

pārsniegtu realizēta obligāciju kapitāla
atlikumu pārāk par 2 6 no sabiedrības
pamata kapitāla (12. p.), valdībai ir
tiesība prasīt sabiedrības pamatkapitāla
papildināšanu vai pašas sabiedrības
likvidāciju 81. pantā noteiktā kārtībā;
tiet, ja valdība neatzītu par vēlamu
turpināt dzelzsceļa izbūvi, viņa var pār'
ņemt savā īpašumā sabiedrības izda-
rītos būves darbus un iegūto mantu
pēc to vērtības, vienojoties ar sabiedrību
par izpirkšanas noteikumiem un cenu.
Ja vienošanās starp valdību un sabie-
drību nenotiktu, tad minētie izdarītie
darbi un manta pārdodami ūtrupes ceļā,
36 pantā uzrādītā kārtībā.

4. Savā darbībā sabiedrībai jāpado-
das visiem pastāvošiem un turpmāk iz-
dodamiem likumiem un noteikumiem
par privātiem dzelzsceļiem Latvijā, bet
dzelzsceļu būves darbi jāizved saskaņā
ar Satiksmes ministrijas apstiprinātiem
techniskiem noteikumiem, projektiem,
plāniem, būves darbu maksas aprēķiniem
un profiliem

5. Būvējot vispārējai lietošanai no-
lemtās līnijas, sabiedrībai ir tiesība pra-
sīt caur satiksmes ministri likumā pa-
redzētā kārtībā atsavināt piespiedu kārtā
nekustamu mantu un pēc aprakstu sa-
stādīšanas pārņemt to savā rīcībā, pie
kam viņa apņemas iegūt visu linijai un
tās ierīkošanai vajadzīgo zemi par īpa-
šumu. Linijas būvei vajadzīgā, valstij
piederošā neapstrādātā zeme, ja tā nav
apaugusi ar mežu, vai izdota nomā vai
dzimtsnomas lietošanā, pīli iet attiecīgā
daudzumā sabiedrības lietošanā bez at-
līdzības.

6. Pasažieru, bagāžas, preču, pasta,
visādas valsts mantas un. arestantu ar
pavadoņiem pārvadāšanas tarifus iz-
strādā sabiedrības valde. Izstrādāto ta-
rifu projekts jāiesniedz caur satiksmes
ministri apstiprināšanai likumā pare-
dzētā kārtībā, bet apstiprinātie tarifi pu-
blicējami noteiktā kārtībā vispārējai zi-
nāšanai.

Karavīru, karaspēka un visādi veida
kara mantu pārvadājumi jāizdara sa-
skaņā ar noteikumiem par karaspēka un
kara mantu pārvadāšanu. Šādu pārva-
dājumu tarifus izstrādā valdība kopēji ar
sabiedrību, piemērojoties dzelzsceļa pa-
tiesiem eksploatacijas izdevumiem.

7. Ziemeļ-Latvijas dzelzsceļu sabie-
drība iegūst savā īpašumā Pirmai Pie-
vedceļu sabiedrībai piederošo dzelzsceļu
„Valka-Igaunijas robeža" brīvu no obli-
gāciju parādiem, vienojoties ar ceļa īpaš-
niekiem par iegūšanas un pārņemšanas
nosacījumiem, ievērojot visus uz šo lietu
attiecīgus likumus un noteikumus. Iegū-
šanas un pārņemšanas nosacījumi, ap-
stiprināmi no finansu un satiksmes mi-
nistriem

Vienojoties ar „Valka-Igaunijas robeža"
īpašniekiem par teļa iegūšanu un pār-
ņemšanu savā īpašumā, Ziemeļ-Latvijas
dzelzsceļu sabiedrība apņemas samaksāt
valdībai tos izdevumus, ko valdība izli-
kusi šī ceļa un tā piederumu atjaunoša-
nai un uzlabošanai, kā arī izpildīt citus
valdības noteikumus par šīs tagad valsts
ekspluatējamās linijas nodošanu izman-
tošanai privātai sabiedrībai.

Ziemeļ-Latvijas dzelzsceļa sabiedrība,
pārņemdama savā rīcībā un lietošanā
ceļa posmu „Valka-Igaunijas robeža",
līdz ar pašu pārņemšanas faktu uzņemas
ar visu savu mantu katru m'aterielu at-
bildību par eventuelām prasībām, kas
varētu tikt vērstas pret Latvijas valsti no
agrākās .Pirmās Krievu pieveddzelzsceļu
biedrības", viņas legitimiem tiesību ņē-
mājiem un akcionāriem resp. trešam per-
sonām, sakarā ar šinīs statūtos sabiedrī-
bai piešķirto tiesību pārņemt minēto ceļa

u savā izmanto?
8. Viss Ziemeļ-Latvijas sabiedrības

ata kapitāls (12. p.) ir jāsedz viena

gada laikā, skaitot no statūtu apstiprinā-
šanas dienas, pie kam „Valkas-Igaunijas
robeža" dzelzsceļa īpašniekiem ir tiesība
par Ziemeļ-Latvijas sabiedrības akcijām
samaksāt ne tīrā naudā, bet ar 7. pantā
minēto mantu, 12. pantā uzrādītā kārtībā.

Ja viena gada laikā, skaitot no statūtu
spēkā stāšanās dienas, Ziemeļ-Latvijas
dzelzsceļu sabiedrības dibinātāji nepie-
nestu finansu un satiksmes ministriem
sabiedrības akcionāru sapulcē apstipri-
nātu pierādījumu, ka visas sabiedrības
akcijas pilnīgi segtas tīrā naudā un ar
pārņemto 7. pantā minēto mantu, tad sa-
biedrība uzskatāma par nenodibinātu.
Turpretim, ja viena gada laikā no statūtu
spēkā stāšanās dienas nav realizēta
28. pantā minētā obligāciju kapitāla daļa,
tad sabiedrība-zaudē koncesijas tiesības
uz „Rīgas-Rūjienas" dzelzsceļa būvi. Kara,
blokādes vai nenovēršama posta (force,
majeure) gadījumos šos termiņus valdība
var pagarināt.

Par Ziemeļ-Latvijas dzelzsceļu sabie-
drības nodibināšanos vai nenodibinā-
šanos jāziņo finansu un satiksmes mi-
nistriem, kas jāizdara pirmā gadījumā
sabiedrības valdei, bet otrā — dibinā-
tājiem.

9. Sabiedrībai piešķirta koncesija
„Rīgas-Rūjienas" un „Valkas-Igaunijas
robežas" dzelzsceļu liniju izmantošanai
līdz 1998 gada 1. janvārim. Pēc kon-
cesijas termiņa notecējuma abi minētie
sabiedrības dzelzsceļi ar. piederumiem
pāriet bez atlīdzības valsts īpašumā, iz-
ņemot sabiedrības rezerves kapitālu,
kurš paliek akcionāru īpašumā. Valdībai
ir tiesība pēc 1948. gada 1. janvāra iz-
pirkt katrā laikā abus dzelzsceļus pirms
koncesijas termiņa notecēšanas, pie kam
izpirkšanas zumu nosaka sekošā kārtībā:
par pamatu ņem 5 ienesīgāko gadu ie-
nākumus no pādējiem 7 darbības ga-
diem, skaitot no valdības paziņojuma
dienas, un aprēķina vidējo tīro peļņu,
atskaitot obligāciju dzēšanai un procentu
nomaksai vajadzīgās zumas, un atlikumu
kapitalizē ar 5° o pa atlikušo koncesijas
laiku. Ja dzelzsceļi nav kārtībā, tad iz-
devumus par dzelzsceļa kārtībā savešanu
valdība atvelk no izpirkšanas zumas.
Rezerves kapitāls paliek sabiedrībai un
ir neaizskarams līdz sabiedrības likvi-
dācijai, bet ja sabiedrība valstij parādā,
tad no rezerves kapitāla vispirms atvel-
kami parādi; bet ja rezerves kapitāls ,
izrādās par nepietiekošu, tad pārējos pa-
rādus atvelk no izpirkšanas zumas. Bez
tam valdība pārņem no sabiedrības tos
dzelzsceļu tiešā labā noslēgtos līgumus,
kuri valdībai pieņemami, bet neuzņemas
atbildību par tām prasibšm, kuras varētu
celt sakarā ar šiem līgumiem par laiku
līdz dzelzsceļu pāriešanai valsts īpašumā.

Sabiedrības rrantu, kā nekrstamu, tā
kustamu, kas ietilpst dzelzsceļu sastāvā,
nevar atsavināt vai ieķīlāt bez valdības
sevišķas atļaujas. Dzelzsceļu piederumu
pārdošana pielaižama vienīgi ar nolūku
atjaunot to mantu, kas kļuvusi nederīga,
un pie tam tādos apmēros, kādus no-
saka akcionāru pilna sapulce.

10. Gadījumā, ja Ziemeļ-Latvijas
dzelzsceļu sabiedrība neizpildītu šinīs
statūtos paredzētos noteikumus par „Rī-
gas-Rūjienas" dzelzsceļa izbūvi (3. un
8. p.), bet būtu pārņēmusi savā īpašumā
liniju „Valka-Igaunijas robeža", — tad
sabiedrībai jāiesniedz apstiprināšanai li-
kumā paredzētā kārtībā koncesijas pro-
jekts dzelzsceļa „Valka-Igauntjas ro-
beža" lietošanai, kurā jāuzrāda, ka
1982. gada 1. augustā izbeidzas „Valkas-
Igaunijas robežas" dzelzsceļa koncesija
un šis dzelzsceļš ar piederumiem pāriet
valsts īpašumā bez kādas atlīdzības,
brivs no parādiem, bet valdības tiesības
šo dzelzsceļu izpirkt stājas spēkā no
1931. g. 1. augusta, pie kam izpirkšanas
zuma aprēķināma 9. pantā noteiktā kār-
tībā.

Gadījumā, ja līdz 1925. gada 31. de-
cembrim „Valkas-Igaunijas robežas"
dzelzsceļa īpašnieks viņu nepārņems no
valdības savā rīcībā uz tiem noteikumiem,
kuri šo statūtu 7. pantā un no valdības
uzstādīti, valdībai ir tiesība šo dzelzsceļu
izpirkt, vienojoties ar īpašnieku par iz-
pirkšanas nosacījumiem un cenu, pie
kam par pamatu ņem dzelzsceļa un viņa
piederumu vērtību. Ja vienošanās nav
panākama, „Valkas-Igaunijas robežas"
dzelzsceļu i.x viņa piederumiem pārdod
vairāksolīšanā uz 36. pantā paredzētiem
pamatiem.

11. Visi sabiedrības sludinājumi, kas
šinīs statūtos paredzēti, ievietojami «Val-
dības Vēstnesī" un citos oficiālos izde-
vumos pēc pastāvošiem noteikumiem par
akciju sabiedrībām. Sabiedrībai ir zīmogs
ar viņas nosaukumu.
Sabiedrības akciju, obligā-
ciju, rezerves un rīcības

kapitāli.

Būves kapitāla izlietošanas
kārtība.

12. Sabiedrības pamatkapitāls ir
2.625.000 Ls (105.000 mārciņu sterliņu)
liels, kas sadalīts 52.500 akcijās, pa
50 Ls (divi mārciņām sterliņu katrā.

Viss apzīmētais akciju skaits uz sav-
starpējai vienošanās pamata sadalāms
starp dibinātājiem un personām, kuras
uzaicinātas piedalīties sabiedrībā. Par
7. pantā minēto mantu tās īpašniekam
ir tiesība naudas vietā saņemt pilnīgi
segtas akcijas pēc nominālvērtības tādā
skaitā, par kādu viņš var vienoties ar
pirmo likumīgo vispārīgo akcionāru sa-
pulci. Ne vēlāk kā viena gada laikā pēc
šo statūtu apstiprināšanas dienas akcionā-
riem jāiemaksā akcijas pilnā vērtībā, iz-
ņemot tās akcijas, kuras iesniegtas pret
sabiedrībai nododamo 7. pantā aprādīto
mantu. Dibinātāji ieraksta iemaksas se-
višķās akcionāru grāmatās, izsniedzot
iemaksātajiem dibinātāju parakstītas kvi-
tēs, kurts pēc sabiedrības atklāšanas ap-
maināmas pret akcijām. Saņemtās iemak-
sas dibinātāji nogulda uz sabiedrības
vārdu Latvijas bankā, kur tās glabājas,
kamēr sabiedrības valde tās atprasa.

1"/° zīmognodoklis par akcijām no-
maksājams sabiedrību nodibinot, saziņā
ar tiešo nodokļu departamentu.

13. Kad pirmās akcijas ir segtas, sa-
biedrība var savu pamatkapitālu palielināt,
izlaižot papildu akcijas pirmā izlaiduma
akciju nominālvērtībā, bet ne citādi, kā
uz pilnas sapulces lēmuma pamata un
ar finansu un satiksmes ministra sevišķu
atļauju un viņu apstiprināmā kārtībā.

Piezīme. Par katru jaunu izlai-
duma akciju viņas pircējam, bez
akcijas nominālvērtības samaksas,
jāpiemksā vēl prēmija, mazākais
sabiedrības rezerves kapitāla daļas
apmērā, cik pienākas pēc pēdējās
bilances uz katru agrākā izlaiduma
akciju, pie kam šīs prēmijas jāizlieto
tā paša rezerves kapitāla palielinā-
šanai.

14. Izlaižot jaunas akcijas, priekš-
rocības uz viņu iegūšanu bauda agrāko
izlaidumu akciju īpašnieki, samērā ar
viņiem piederošo akciju skaitu.

15. Akcijas var izlaist uz vārdu vai
uz uzrādītāju. Akcijas izgriež no grā-
matas, apzīmē tekošiem numuriem un
izdod ar 3 valdes locekļu, grāmatveža
un kasiera parakstiem, uzspiežot sa-
biedrības zīmogu.

Piezīme. Akcijas, kuponu loksnes
un obligācijas izgatavojamas valsts
papiru spiestuvē.

16. Katrai akcijai pieliek klāt kuponu
:i dividendu saņemšanai 10 gadu

laikā ; uz kuponiem atzīmē akcijas nu-
muru .un gadus tekošā kārtībā. Pēc
10 gadiem akciju īpašniekiem izdod

as tāda paša veida kuponu loksnes
nākošiem 10 gadiem u. t. t.

Maksa par .Valdības Včatn:ai*iākot no 1. janvata:
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

siejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant
par katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — . 16 .

c) privātiem parkatruvienslejīgurindiņu — . 20 .

Ziemeļu-Latvija : dzelzsceļu sabiedrības
statūti.

Noteikumi par dzelzsceļu rīcības kapitālu.
Pārgrozījumi noteikumos par naudas

operācijām muitas iestādēs.
Papildinājumi pie 1922. g. 9. maija

„Valdības Vēstneša" 102. numurā
izsludināto noteikumu ievedmuitas
ierēķināšanri par eksportējamo preču
ražošanai izlietotām ārzemju izej-
vielām II. speciālās daļas.



17. Uz vardu izdotas akcijas atdodot
taļāk citai personai, jātaisa par to uz
akcijas attiecīgs uzraksts. Par notikušo
taļakdošanu jāpaziņo sabiedrības valdei
deļ atzīmes grāmatās.

Akcijas uz uzrādītāju pāriet bez kādām
formalitātēm no vienām rokām otrās un
par viņa īpašnieku uzskatāms tas, kura
rokas tās atrodas.

Akciju kuponus nevar atdot atsevišķi
no akcijām, izņemot tekošā gada un no-
tecējušos kuponus.

18. Par pagaidu apliecību un uz vārdu
izdoto akciju nozaudēšanu rakstiski
jāpaziņo valdei, uzdodot nozaudēto ap-
liecību vai akciju numurus.

Par nozaudēšanu valde sludina „Val-
dības Vēstnesī" uz nozaudētajā rēķina.
Ja 6 mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas neienāk nekādas ziņas par no-
zaudētām kvītēm un apliecībām, vai uz
vārdu izdotām akcijām, tad valde izdod
jaunas apliecības, akcijas uz vārdu ar
agrākiem numuriem un ar uzrakstu, ka
šie dokumenti izdoti nozaudēto vietā.

19. Sabiedrībai ir tiesība izlaist obli-

gācijas uz uzrādītāju nominālvērtībā par
zumu, kas nominālvērtībā nepārsniedz
piecas sestdaļas no attiecīgā ceļa būves
izdevumiem pēc satiksmes ministra
apstiprināta maksas aprēķina, nodro-
šinot tās ar sabiedrībai piede-
rošām ēkām, dzelzsceļu linijām un
ripojošo materiālu ar nozacījamu, ka :
1) katras obligācijas nominālā vērtība
nevar būt zemāka par 50 Ls (2 £);
2) procentu nomaksa par obligācijām un
tiražēto obligāciju samaksa nodrošināma
pirmtiesīgi pret visiem citiem sabiedrības
parādie:n: a) ar visiem sabiedrības ienā-
kumiem un b) ar rezerves kapitālu;
3) katrs obligāciju izlaidums nodrošināms
iir noteiktu sabiedrības mantu un obli-
gāciju izpirkšanas laiks saskaņojams ar
termiņu, līdz kuram šis īpašums var sa-
biedrībai piederēt; 4) par obligācijām
maksājamo procentu lielumu, obligāciju
izlaišanas nosacījumus, izpirkšanas ter-
miņus un kārtību pieņem akcionāru pilna
sapulce un pirms izlaišanas apstiprina
satiksmes un finansu ministri.

Pirmām divām linijām — „Valka-
Igaunijas robeža" un „Rīga-Rūjiena" —
atļauts obligāciju izlaidums pēc nominā-
lās vērtības — pirmai ne vairāk par
875.000 Ls (35.000 mārciņu sterliņu), bet
otrai ne vairāk par 10.375.000 Ls (415.000
mārciņu sterliņu).

Sabiedrības maksāt nespējības un dar-
bības izbeigšanas gadījumā obligāciju
īpašnieki apmierināmi pirmtiesīgi pret
citiem sabiedrības kreditoriem.

20. No zumām, kas asignētas pēc
Dūves darbu maksas aprēķiniem, sastādās
rīcības kapitāls, kurā var ietilpt eksplo-
atacijai vajadzīgie materiāli un piederumi,
ripojošā materiāla rezerves daļas, kā arī
uz laiku brīvā esošās naudas zumas.
Par rīcības kapitālu materiālos un skaidrā
naudā jāved sevišķs rēķins, pie kam šā
kapitāla zuma nedrīkst būt mazāka par
to, kāda paredzēta būves aprēķinā.

Samērā ar ekspluatācijas vajadzībām
no krājumā izlietoto materiālu un priekš-
metu vērtībai līdzīga zumi atlīdzināma
rīcības kapitālam no tā gada ienākumiem,
kurā šie materiāli un priekšmeti izlietoti.

Dzelzsceļu eksploatējot no lietošanas
izņemtos nederīgos priekšmetus no jauna
rīcības kapitālā vairs neieskaita; ja tie
tālāk vairs nav lietojami, tad tie pārdo-
dami, un ieņemtās naudas zumas pie-
skaitāmas ekspluatācijas ienākumiem.

Ja kādus materiālus, kas atrodas krā-
jumā, t. i. rīcības kapitāla sastāvā, atzītu
par nederīgiem vai nevajadzīgiem lieto-
šanai, tad tos pārdod, un ieņemtās naudas
zumas pieskaitāmas eksploatacijas ienā-
kumiem; bet šo priekšmetu vērtība, pēc
pašcenas, atlīdzināma rīcības kapitālam
vai nu no tā gada eksploatacijas līdze-
kļiem, kurā pārdošana notikusi, vai arī
no sabiedrības rezerves kapitāla zumām.

Rīcības kapitāla brīvās zumas gla-
bājas Latvijas bankā un šo zumu pro-
centi pieskaitāmi dzelzsceļa eksploata-
cijas attiecīgā gada ienākumiem.

Rīcības kapitāls ir dzelzsceļa neda-
lāma daļa un, pārejot dzelzsceļam valsts
īpašumā, rīcības kapitāls kā materiālos,
tā ari skaidrā naudā, nododams valdībai
kopā ar dzelzsceļu bez kādas atlīdzības.

21. No «katra darbības gadi tīras
peļņas, kura paliek pēc visu pārskata
gada izdevumu un zaudējumu segšanas,
kā arī procentu un obligāciju deldēšanas
zumu samaksas, mazākais 2°/o jāpie-
skaita rezerves kapitālam, kurš dibināts
neparedzētu un ārkārtēju eksploatacijas
izdevumu un varbūtēju deficitu segšanai,

kā arī rīcības kapitāla uzturēšanai līdz

būves darba maksas aprēķina paredzēta

zumai. Rezerves kapitālu var izlietot

vienīgi ar akcionāru pilnas sapulces,

finansu un satiksmes ministru atļauju.

Rezerves kapitāla izlietošana neparedzētu

izdevumu segšanai var notikt tikai tad,
ja procentu un obligāciju deldēšanas

zumas samaksa ir pilnīgi nodrošināta ar

sabiedrības ienākumiem.
22. No zumām, kuras iegūtas obli-

gācijas realizējot un glabājamas Latvijas
bankā, šo statūtu 19. p. kartība vispirms
jāatskaita katram dzelzsceļam pienācīga
dala : a) izdevumi valdības inspekcijas
un policijas uzturēšanai pa būves laiku

un b) attiecīga daļa rīcības kapitāla no-
dibināšanai. Ar atlikumu sedzami visi

izdevumi: linijas „Valka - Igaunijas
robeža" savešanai kartība,linijas„RīgaRūjiena" būvei, abu liniju apgādāšanai
ar ritošo inventāru, procentu nomaksai
būves laikā par obligāciju aizņēmu-
miem, valdības izdevumu atlīdzinā-
šanai par izpētīšanas darbu pārbau-
dīšanu, būves pārvaldes un valdes
uzturēšanai pa būves laiku, būves laika
pagaidu kustības ierīkošanai un uzturē-
šanai, kā arī ar akciju un obligāciju
izlaišanu sakarā stāvošo organizācijas
izdevumu segšanai un zīmognodokļa no-
maksai.

No minētā kapitāla satiksmes ministrs
izdod sabiedrībai vajadzīgas zumas
avansu veidā, samērā ar darbu un pie-
gādājumu izpildīšanu un citiem izdevu-
miem, pie kam vispārējā avansveidīgi
izsniegtā zuma nedrīkst pārsniegt 50°/o
no pārējo vēl neizpildīto piegādājumu,
izdevumu un darbu vērtības.- Iesniedzot
pieprasījumu pēc avansa, valde dod
pilnīgu norēķinu kā par jau izpildītiem,
tā- arī par vēl izpildāmiem darbiem un
visiem pasūtījumiem, piegādājumiem un
zumām, kuras jau nomaksātas par pasū-
tījumiem un izpildītiem darbiem. Minētos
naudas pieprasījumus valde iesniedz val-
dības inspektoram un satiksmes mini-
strim. Pēc iesnieguma pārbaudīšanas,
bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no tā
saņemšanas, valdei izdodama apliecība
naudas saņemšanai.

23. Pēc kārtīgas kustības atklāšanas
uz visas linijas', ja vēl visi darbi nebūtu
pabeigti, valde, ar satiksmes ministra
atļauju, var slēgt norēķinus, bet tikai
pārvedot būves nobeigšanai vajadzīgās
zumas sevišķā būves nobeigšanas kapi-
tālā. Būves darbi tad jānobeidz uz šī
kapitāla rēķina.

Ja turpretim būves darbu galīgai no-

beigšanai vajadzīgie izdevumi pārsniegtu
būves darbu aprēķinā uzrādīto zumu,
tad valdei jāizdara papildu akciju un
obligāciju izlaidums, proporcionāli pir-
mās pret pēdējām kā 1:5, saskaņā ar
12. un 19 pantu nosacījumiem.

24. Ja pēc linijas „Rīga-Rūjicna"
būves nobeigšanas izrādītos būves kapi-
tāla atlikums, tad no tā uz sabiedrības
pilnas sapulces lēmuma, ar finansu un
satiksmes ministru piekrišanu, var iz-
maksāt prēmijas personām, kuras ņēmu-
šas dalību dzelzsceļa linijas būvē. Atli-
kušo zumu ieskaita sevišķā fondā obli-
gāciju dzēšanai. Šo fondu minētam
nolūkam var izlietot ar katrreizēju fi-
nansu ministra atļauju.

25. Pēc būves darbu rēķinu noslēg-
šanas sabiedrība stāda priekšā Satiksmes
ministrijai jaunās linijas technisko ap-
rakstu un pārskatu par visiem izdevu-
miem, pēc nodalījumiem un paragrāfiem,
saskaņā ar būves aprēķinu.

Būves un izmantošanas tech-
niskie noteikumi un valdības

uzraudzība.

26. Linijas „Rīga-Rujiena" galvenā
ceļa garums ir 144 kilometri. Pārgro-
zījumus apstiprinātā projektā (sk. 27. p.)
var ievest tikai ar satiksmes ministra
atļauju, pie kam linijas garums nekādā
ziņa nevar tikt pagarināts vairāk kā pai

Dzelzsceļa līnijas .Rīga-Rūjiena"
būve izvedama pēc šaursliežu liniju
buvnoteikumiem. Uz.visas linijas vai
ierīkot telegrāfa vietā tikai "telefona sa-
tiksmi, pie kam valdībai tiesība pie sa-
biedrības telefona stabiem pievienot
savus vadus, kuri sabiedrībai jāapsargā
bez sevišķas atlīdzības.

27. Pēc sabiedrības nodibināšanās
satiksmes ministrs ieceļ valdības inspek-
toru būvdarbu uzraudzībai. Sabiedrības
valde iesniedz caur būves inspektoru
satiksmes ministrim sīku būves darbu
izvešanas un maksas aprēķinu līdz ar
sekošiem techniskiem datiem: 1) ieņe-
mamo un atsavināmo zemes gabalu

nlanu- Z) virziena plānu; 3) gapma

lS;4-^l iežucela
un virb^^o,

māliem šķērsprot.l.emj 5i ^ak-ligo

būviu sliežu un pārmiju tipu pro

lektiem - 6) staciju, ritošā materiāla,

lokomotivu ' depo un ūdensapgādes

iestāžu tipiem un sarakstiem; 7) dzelzs

tiltu projektiem. ...,.
Minētos techniskos datu? un projektus

apstiprina satiksmes ministrs viena mē-

neša laikā no iesniegšanas dienas. Jd

minētā termiņā nav dota atbilde no sa-

tiksmes ministra, tad sniegtie teci -

niskie dati, projekts un būves darbu

maksas aprēķini uzskatami par apstipn-

natiem.

28 Pēc tam, kad satiksmes mi-

nistrs apstiprinājis techniskos datus,

projektus un būves darbu maksas

aprēķinu, kā arī, kad finansu

ministrim iesniegta apliecība par vienas

puses (Va) obligāciju kapitāla realizē-

šanu sabiedrībai ir tiesība atsevišķas
linijas daļās uzsākt darbus ar satiksmes

ministra piekrišanu.
29. Linijas .Rīga—Rūjiena" būve sa-

biedrībai jāizdara saskaņa -«r satiksmes

ministra apstiprināto būvdarbu maksas

aprēķinu, techniskiem datiem,-Virziena
plānu un profila griezumu. Pec būv-

darbu nobeigšanas sabiedrībai jāizprasa
satiksmes ministra rīkojums par linijas

apskatīšanu dēļ atļaujas uzsākt kartēju

kustību. Nenobeigtie darbi, kuri kustī-

bai nav bīstami vai nerada tai grūtības,
nevar būt par kavēkli satiksmes atklā-

šanai.

30. Izmantošanas laikā sabiedrībai
jāuztur visas dzelzsceļu linijas un kuj-
stiba pa viņām pilnīgā kartībā un tāda
stāvoklī, kas apmierina _ visas eksploata-
cijas prasības, garantē drošībn, ērtību
un nepārtrauktu pasažieru un preču pār-
vadāšanu.

' Liniju tekošie remonti jāizdara sa-
skaņā ar ikgadējiem akcionāru pilnās
sapulces apstiprināmiem aprēķiniem, kā
arī satiksmes ministra priekšrakstiem.

Ja uz sabiedrības linijām, uz valdības
rīkojumu pamata, izdarītu kādus darbus,
tad sabiedrībai jāveicina šo darbu sek-
mīga izvešana.

31 Jauna dzelzsceļa būves darbi, kā
arī visu sabiedrības liniju eksploatacija,
ir padoti satiksmes ministra uzraudzībai.
Šinī nolūkā pa jauna dzelzsceļa būves
laiku ieceļams valdības inspektors, kas
rīkojas uz likumu un satiksmes mi-
nistra izdotas sevišķas instrukcijas pa-
mata. Uz ekspluatējamām linijām šo
uzraudzību izdara valdības inspekcija
satiksmes ministra noteiktā kārtībā Ja
sabiedrības valde nav mierā" ari inspek-
tora aizrādījumiem, tad viņai jāgriežas
ar sūdzību pie satiksmes ministra, kurš
lietu galīgi izšķir. Ja ministrs atzīst sa-
biedrības valdes vai viņai padoto aģentu
darbību par nepareizu un pretēju valsts
interesēm, tad pēc satiksmes ministra
atzinuma vainīgās personas, neskatoties
uz to, kādu amatu viņas ieņem, uz mi-
nistra priekšlikumu nekavējoties atlaiža-
mas no dienesta. Ekspluatējamo ' liniju
derīgumu un gatavību kara spēka pārva-
dāšanas vajadzībām pārbauda un uz-
rauga miera laikā kara ministrs un kara
laika armijas virspavēlnieka štābs.

32. Ja sabiedrība nav mierā ar kādu
satiksmes vai finansu ministra rīkojumu,
tad strīdus jautājumus, cik tāļu viņiem
nav civiltiesiska rakstura, izšķir Ministru
kabinets ne vēlāk kā divu mēnešu laikā
no sabiedrības iebildumu iesniegšanas
attiecīgam ministrim. Līdz strīdus jau-
tājuma izšķiršanai sabiedrībai nav tiesī-
bas dot rīkojumus, pretējus satiksmes un
finansu ministru lēmumiem. Visus tech-
niskos jautājumus galīgi izšķir satiksmes
ministrs.

33. Katru gadu ne vēlāk kā līdz
1. zepfembnm sabiedrības valde iesniedz
satiksmes ministrim vispārējas akcionāru
sapulces apstiprinātu dzelzsceļu liniju
budžeta projektu uz nākošo gadu un ne
velak par 1. jūliju - akcionāru ' pilnassapulces apstiprinātu pārskatu par pa-
gājuša gada darbību. Pārskats piesūtāms
arī finansu ministrim.

34. Satiksmes un finansu ministriem
ir tiesība iepazīties ar sabiedrības grāmatvedibu, ienākumiem un izdevumiem niekam sabiedrība uzrāda minēto ministrupilnvarotam personām savas grāmatas undod vajadzīgos paskaidrojumus

35 Valdības inspekcijas uzturēšanaipec būvdarbu nobeigšana s b edrīb
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maksā viņas liniju inspekcijas uzturēša-
nai to zumu, kāda paredzēta apstiprinā-
tos būvdarbu maksas aprēķinos.

36. Ja sabiedrība nolaistu viņas pār-
ziņā esošos dzelzsceļus, neuzturētu kār-
tīgu satiksmi, neizpildītu kādu citu no
viņai uz šo statūtu pamata uzliktiem pie-
nākumiem vai arī izvairītos no pavēļu
izpildīšanas, kuras viņai dotas, pamato-
joties uz šiem statūtiem, vispārīgiem
valsts likumiem, pastāvošiem noteiku-
miem, kā arī tādiem likumiem un no-
teikumiem, kurus varētu nākotnē izdot

attiecībā uz akciju sabiedrībām un dzelzs-
ceļiem, tad satiksmes ministrs _ brīdina
sabiedrību, prasot trūkumu novēršanu.

Ja 3 mēnešu laika pec brīdinājuma
sabiedrība neizpilda satiksmes ministra
prasības, tad satiksmes ministrs ar Sa-
eimas piekrišanu var_ aprakstīt dzelzsceļu
un pārdot viņu vairāksolīšanā. Šī pār-
došana attiecas uz visu dzelzsceļa ku-

stamo un. nekustamo mantu_ un viņa
eksploatacijas tiesībām. Zaudējumi, kuri
varētu celties caur dzelzsceļa pārdošanu,
sedzami no visu sabiedrības uzņēmumu
līdzekļiem, izlietojot vispirms sabiedrības
rezerves kapitālu.

Ja pēc brīdinājuma sabiedrība dzelzs-
ceļa kustību neuzturētu nepārtrauktu, to
samazinātu, vai, ja satiksmes ministra
rīkojuma neizpildīšana varētu but par
iemeslu kārtējas un drošas kustības pār-
traukšanai vai ātruma samazināšanai,
tad ārkārtējas vajadzības gadījumos augšā
minēto 3 mēnešu laiku satiksmes ministrs
ar Ministru kabineta piekrišanu var sa-
īsināt, kaut arī šī ārkārtēja kustības
ātruma vajadzība būtu iestājusies tikai
pēc notikušā brīdinājuma.

Tāpat sabiedrības mantu līdz ar viņas
uzņēmumu eksploatacijas tiesībām, uz
obligāciju turētāju likumā noteiktā kār-
tībā iesniegtu pieprasījumu, var pārdot
vairāksolīšanā arī tajā gadījumā, ja sa-
biedrība nesamaksātu procentus un tira-
žētas obligācijas. Aprakstot un pārdodot
vairāksolīšanā sabiedrības uzņēmumu
eksploatacijas tiesības, kā arī viņas man-
tas, jāievēro civilprocesa likumi ar seko-
šiem izņēmumiem :

1) zuma, no kuras sākas pirmā vairāk-
solīšana, nedrīkst būt zemāka par
obligāciju parādu, kas tai laikā guļ
uz sabiedrības īpašumiem, un

2) gadījumā, ja pirmā vairāksolīšana
būtu nesekmīga un tiktu nolikta
otra bez izsoles sākumzumas no-
teikšanas, kurā nosolītā suma ne-
sasniedz sabiedrības obligāciju pa-
rāda lielumu, sabiedrības uzņē-

mums paliek tam nosolītajam, kurs
ir/ solījis augstāko cenu. Valdībai
tomēr ir tiesība, ja viņa to atzīst
parjvajadzīgu, neatdot, sabiedrības
uzņēmumu nevienam no solītājiem,
bet paturēt to ar visiem viņa pie-
derumiem valstij, nemaksājot sa-
biedrībai nekādu atlīdzību, bet uz-
ņemoties pienākumu samaksāt ne-
nolīdzinato obligāciju kapitāla pa-
radu, kaut arī nosolītā zuma to'
nesegtu.

Sabiedrības valde, viņas
tiesības un pienākumi.

37. Valdes sēdeklis atrodas Rīgā un
viņa sastāv no mazākais 5 direktoriem.
Trim no direktoriem, viņu starpā priekš-
sēdētājam, jābūt Latvijas pilsoņiem. Ga-
dījumā, ja valdes locekļu skaitu pavai-
rotu, tad _ mazākais a /s no direktoru
skaita jābūt Latvijas pilsoņiem.

Direktori no sava vidus ievēl valdes
priekšsēdētāju un viņa vietnieku pirmo
reizi pēc akcionāru pilnas sapulces, kuru
sasauc dibinātāji, un pēc tam — katru
gadu pēc kārtējas akcionāru pilnas
sapulces.

Piezīme. 1. Visiem dzelzsceļu dar-
biniekiem jābūt Latvijas pilsoņiem.Izņēmumi pielaižami vienīgi ar
valdības atļauju.

Piezīme. 2. Ja sabiedrība ir valstij
parada, valdībai ir tiesība iecelt no
savas puses vienu sabiedrības di-
rektoru ar padomdevēja balsi. Val-
dības ieceltais direktors saņem at-
algojumu uz tiem pašiem pamatiem,
ka direktori-akcionari.

, 38. Kā vietniekus direktoriem, kuri
izstājas pirms vi ņu ievēlēšanas termiņa
notecēšanas , vai kuri kādu laiku nevar
savus pienākumus izpildīt, pilnā sapulce
ievel 1—3 kandidātus. Laiku, uz kādu
kandidātus ievēl, nosaka 40. p.

Kandidāti stājas pie direktoru vietas
izpildīšanas pēc ievēlēšanas ilguma, bet ja
ilgums vienāds, — pēc balsu skaita, kas



par kandidātiem vēlēšanās nodots, un ja
viņi ievēlēti ar vienlīdzīgu balsu skaitu
— pēc lozes. Kandidāts, kurš ieņem
aizgāju ?ā direktora vietu, izpilda viņa
pienākumus līdz tam laikam, līdz kuram
ievēlēts aizgājušais direktors, bet ne
ilgāki kā līdz tam laikam, līdz kuram
ievēlēts pats kandidāts. Kandidāts, iz-
pildot direktora vietu, bauda visas viņa
tiesības un nes visus direktora pienā-
kumus. Kandidats-ārzemnieks var stāties
ii(> ai ārzemnieka vietā.

39. Par direktoriem un kandidātiem
var ievelēt personas, ja uz to vārdu ir
ne mazāk par 100 akcijām, kuras gla-
bājas sabiedrības kasē visu laiku, kamēr
šīs personas izpilda minētos amatus, un
kuras nevar nevienam atdot līdz pār-
skata un bilances apstiprināšanai par
pēdējo amata gadu. Pilnai sapulcei ii
tiesība ievēlēt pēc sava ieskata par
direktoriem un kandidātiem arī personas,
kurām nepieder paredzētais akciju skaits,
bet tikai ar to nosacījumu, ka izvēlētā
persona viena mēneša laikā pēc viņas
ievēlēšanas iegūst un nogulda sabiedrības
kasē uz savu vārdu vajadzīgo akciju
skaitu.

40. Direktorus un viņu kandidātus
ievēl uz 3 gadiem. Pirmos divos gados
izstājas mazākais 1/s daļa no visa direk-
toru un to kandidātu skaita pēc lozes,
bet tālāk ikgadus izstājas tie, kas agrāk
ievēlēti. Izstājušos direktorus un to
kandidātus var ievēlēt no jauna.

41. Valdes locekļi uz akcionaru-pilnas
sapulces lēmuma pamata var. saņemt,
kā procentuālo atalgojumu no tīras
peļņas, tā ari noteiktu algu šīs sapulces
noteiktā apmērā.

42. Valde ved visas darīšanas un
rīkojas ar sabiedrības kapitāliem. Valdes
pienākums starp citu ir: 1) saņemt
naudu par sabiedrības akcijām un iz-
sniegt tās pēc piederības; 2) ierīko!
grāmatvedību, kasi un rēķinvedību, sa-
stādīt gada pārskatus, bilances, budžetus
un darbības plānu ; 3) pieņemt vajadzī-
gās personas sabiedrības dienestā, no-
teikt tām darbu un algu, kā arī atlaist
tās no vietas, tikai dzelzsceļa pārvald-
nieka un viņa palīga iecelšanai vajadzīga
satiksmes ministra apstiprināšana; 4)
pirkt un pārdot kustamo mantu, kā par
skaidru naudu, tā arī uz kreditu, bet
sabiedrībai vajadzīgo nekustamo mantu
uz pilnas sapulces lēmuma pamata ;
5) nomāt noliktavas, dzīvokļus un citas
telpas; 6) apdrošināt sabiedrības mantu;
7) izdot un pieņemt vekseļus un citas
parādzīmes tādos apmēros, kādus notei-
kusi pilna sapulce; 8) diskontēt uz sa-
biedrības vārda ienākušos vekseļus;
9) slēgt sabiedrības vārdā līgumus, tiklab
sr valsts un pašvaldības iestādēm, kā
arī ar privātām biedrībām, firmām un
personām, tādos apmēros un uz tādiem
termiņiem, kādus noteic akcionāru pilna
sapulce; 10) izdot pilnvaras personām,
kuras valde pieņem sabiedrības dienestā,
neizņemot arī tās, kuras ieceļ šādā die-
nestā vispārējā sapulce; 11) slēgt līgu-
mus nekustamu mantu iegūšanai, pārdo-
šanai un ieķīlāšanai; 12) sasaukt akcio-
nāru pilnas sapulces un vispār pārzināt
un rīkoties visās darīšanās, kuras attiecas
uz sabiedrību tādos apmēros, kādus no-
teikusi pilna sapulce; 13) izstrādāt pasa-
žieru un preču pārvadāšanas noteikumus,
lai iesniegtu attiecīgos gadījumos noteiktā
kārtībā valdības vai akcionāru pilnas sa-

pulces apstiprināšanai; 14) saņemt kon-
cesijas sliežu un citu ceļu būvei ; 15) at-
ļaut visāda veida nevajadzīgas vai lieto-
šanai nederīgas mantas pārdošanu
(20. p.); 16) skatīt cauri būvju projektos
un iepriekšējus aprēķinus, kā ari noslēgt
budžeta un akcionāru pilnas sapulces
dotās varas robežās līgumus par būvēm
un visādu vajadzīgu materiālu un ritošās
iekārtas iegūšanu, cik atvēlētie krediti
atļauj; 17) stāties sakaros ar citiem
dzelzsceļiem vai citiem transporta uzņē-
mumiem un n<5slēgt ar viņiem līgumus,
iesniedzot tos attiecīgos gadījumos ak-
cionāru pilnas sapulces vai satiksmes
ministra apstiprināšanai; 18) noteikt pa-
balstus un apbalvojumus sabiedrības
darbiniekiem budžetā šim mērķim pare-
dzētā apmērā ; 19) skatīt cauri un pār-
spriest priekšlikumus par visiem svarīgiem
jautājumiem attiecībā uz dzelzsceļu bū-
vēm, viņu uzturēšanu un kustību ; 20) no-
teikt un pārgrozīt pārvadājumu tari-
fus, iesniedzot attiecīgos gadījumos
savus lēmumus noliktā kārtībā val-
dības _apstiprināšanai; 21) pārspriest,
saskaņā ar iepriekšējiem akcionāru
pilnas sapulces aizrādījumiem, sabie-
drības brīvo naudas zumu pagaidu no-

guldīšanas jautājumu un iesniegt akcio-
nāru pilnai sapulcei savu priekšlikumu
par rezerves kapitāla izlietošanu; 22)
lemt par zaudējumu atlīdzināšanu akcio-
nāru pilnas sapulces noteiktās robežās
un iesniegt šai sapulcei ziņas par sa-
biedrības stāvokli.

Valdes darbības sīkāku kārtību un
tiesību un pienākumu robežas nosaka
sevišķa instrukcija, kuru apstiprina un
groza akcionāru pilna sapulce.

43. Valde taisa izdevumus pēc ik-
gadus akcionāru pilnā sapulcē apstipri-
nāmā budžeta. Pilnai sapulcei jānosaka,
kādu zumu neatliekamos gadījumos
valde var izdot virs budžeta. Par šādu
izdevumu nepieciešamību un viņu sekām
valde atbild akcionāru pilnai sapulcei.
Par katru tādu izdevumu valde ziņo
tuvākai akcionāru pilnai sapulcei.

44. Brīvās zumas jānogulda uz sa-
biedrības vārdu kredītiestādē. Apliecības
par šiem noguldījumiem un vispār visi
dokumenti glabājas valdē.

45. Visa sarakstīšanās sabiedrības
darīšanās notiek valdes vārdā ar viena

direktora parakstu. Vekseļi, parādu
dokumenti, pilnvaras, līgumi, pirkšanas
un citi akti, tāpat ari pieprasījumi par
sabiedrības naudas zumu iemaksu no
kredītiestādēm parakstāmi vismaz diviem
direktoriem. Tekošu rēķinu čeki jāpa-
raksta vienam direktoram un atbildīgam
grāmatvedim. Lai saņemtu rto pasta
naudas zumas, sūtījumus un doku-
mentus, pietiek ar viena direktora pa-
rakstu, piespiežot sabiedrības zīmogu.

46. Valde bez sevišķas pilnvaras
aizstāv sabiedrības intereses visās
iestādēs un tiesās, uz ko viņa var piln-
varot arī trešās personas ar tiesību piln-
varu dot tālāk citām personām.

47. Valdes sēdes notiek pēc vaja-
dzības, bet katrā ziņā ne retāk kā
vienu reizi mēnesī; viņas sasauc priekš-
sēdētājs. Sēdes ir pilntiesīgas, ja viņās
piedalās mazākais 2/3 valdes locekļu
Sēdēs jāved protokols, kuru paraksta
visi klātesošie valdes locekli.

48. Valde lēmumus pieņem ar vien-
kāršu balsu vairākumu, bet ja balsu vai-
rākuma nav, tad jautājums jānodod pilnas
sapulces izšķiršanai; pilnai sapulcei jā-
nodod ari visi tie jautājumi, kuros valde
vai revīzijas komisija pilnas sapulces
lēmumu atzīst par nepieciešamu, vai kuri
pēc šiem statūtiem un pilnas sapulces
apstiprinātas instrukcijas nepiekrīt valdes
izšķiršanai.

Ja direktors valdes lēmumam nepiekrīl
un prasa viņa ierunas ierakstīt protokolā,
tad viņš par šo lēmumu nav atbildīgs.

49. Valdes locekļi izpilda savus pie-
nākumus un nes atbildību uz vispārējo
likumu un šo statūtu noteikuma pamata.

Valdes locekļus uz pilnas sapulces lē-
mumu var atcelt no amata pirms laika
notecējuma, uz kādu viņi ievēlēti.

50. Valde iesniedz katru gadu Sa ik-
smes ministrijai 33. p. noteiktos termiņos:
a) budžetu par nākošā darbības gada
dzelzsceļu eksploatacijas ienākumiem un
izdevumiem; b) pārskatu par notecējušā
gada ienākumiem un izdevumiem pēc
budžeta sadalījumiem.

Satiksmes ministrim ir tiesība ievest
viņam iesniegtā budžetā un pārskatā
pārgrozījumus, kuri sabiedrībai jāizpilda.
Ja viena mēneša laikā, skaitot no budžeta
un pārskata iesniegšanas dienas, no mi-
nistra nekādi rīkojumi neienāk, tad budžets
un pārskats uzskatāmi par atzītiem un
saistošiem priekš sabiedrības.

Sabiedrības pilnās sapulces.
51. Akcionāru pilnas sapulces ir kār-

tējas un ārkārtējas Kārtējas sapulces
valde sasauc ikgadus ne vēlāk kā maija
mēnesī, lai pārbaudītu un apstiprinātu
gada pārskatu un bilanci par pagājušo
gadu un budžetu un darbības plānu
nākošam gadam, tāpat arī lai izvēlētu
valdes un revīzijas komisijas locekļus.
Šīs sapulces apspriež un izšķiļ" arī citas
lietas, kuras nestāv valdes kompetencē,
kā arī tās, kuras valde ceļ priekšā pilnai
sapulcei. Ārkārtējās sapulces sasauc
valde, vai nu pēc pašas ieskata, vai uz
akcionāru pieprasījumu, kuri kopā re-
prezentē ne mazāk par 720 daļu no pamat-
kapitāla, vai ari uz revizijas komisijas
pieprasījumu. Pieprasot pilnas sapulces
sasaukšanu, sīki jāuzdod tie jautājumi,
kuri liekami priekšā pilnas sapulces ap-
spriešanai. Sapulce sasaucama mēneša
laikā, skaitot no tās dienas, kad šāds
pieprasījums iesniegts.

52. Pilna sapulce izšķir visus jautā

jumus, kuri uz šo statūtu pamata attie
cas uz sabiedrības pārvaldīšanu un dar

bību. Katrā ziņā viņai piekrīt: a) lem-
šana par nekustamas mantas iegūšanu
un atsavināšanu; b) valdes, revizijas
komisijas un likvidācijas komisijas lo-
cekļu ievēlēšana un atlaišana; c) valdes
instrukciju apstiprināšana, papildināšana
un pārgrozīšana; d) nākošā gada izde-
vumu budžeta un darbības plāna, kā ari
notecējušā gada pārskata un bilances
pārbaudīšana uu apstiprināšana; e) no-
tecējušā gada peļņas izdalīšana, obli-
gāciju izlaišana; g) jautājumu izšķiršana
par pamatkapitālu pārgrozīšanu un re-
zerves kapitāla izlietošanu, statūtu pār-
grozīšanu un sabiedrības darbības likvi-
dēšanu.

53. Par pilnas sapulces sasaukšanu
jāizsludina ne vēlāk kā 21 dienu pirms
sapulces sasaukšanas dienas. Sludināju-
mos noteikti jāuzdod: a) diena un stunda,
uz kufu sapulce tiek sasaukta; b) telpas,
kurās sapulce notiks; c) apspriežamie
jautājumi.

Uz vārdu izdotu akciju īpašnieki bez
tam minētā laikā jāuzaicina uz sapulci
ar apdrošinātām pavēstēm, kuras sūtā-
mas uz viņu dzīves vietām pēc valdes
grāmatās atzīmētām adresēm.

54. Valdes priekšlikumi par dienas
kārtībā uzņemtiem jautājumiem jāizga-
tavo pietiekošā eksemplāru skaitā un
mazākais 7 dienas pirms pilnas sapulces
jādara pieejami akcionāriem uz viņu
pieprasījumu.

55. Lietas, kuras pilnai sapulcei jā-
izspriež, iesniedzamas pēdējai tikai caur
valdi, kādēļ akcionāriem, kuri grib ie-
sniegt kādi "priekšlikumu sapulcei, jā-
griežas ar to rakstiski pie valdes ne vē-
lāk kā 2 nedēļas pirms pilnas sapulces.

Ja priekšlikumu iesnieguši akcionāri,
kuriem kopā ne mazāk par 50 balsu,
tad valdes pienākums ir katrā ziņā šo
priekšlikumu likt priekšā nākošai pilnai
sapulcei līdz ar savu atsauksmi.

56. Katram akcionāram ir tiesība pie-
dalīties pilnās sapulcēs pie jautājumu
apspriešanas personīgi. vai caur pilu-
varnieku-akcionaru. Pēdējā gadījumā
par to ir jāziņo rakstiski valdei.

Vienai personai nedrīkst būt vairāk par
divām pilnvarām.

Pie balsošanas pilnā sapulcē drīkst
piedalīties tikai tie akcionāri vai viņu
pilnvarnieki, kuriem ir balsstiesības.

57. Katras 10 akcijas piešķir- vienu
balsi, bet vienam akcionāram uz viņa
akciju un pilnvaras pamāta nedrīkst būt
vairāk balsu nekā to piešķir 710 no akciju
kapitāla.

Akcionāri, kuriem mazāk par 10 akci-
jām, var savienoties, lai dabūtu vienu vai
vairāk balsis.

58. Uz vārdu izdoto akciju īpaš-
niekiem ir balsstiesība pilnās sapulcēs
tikai tad. ja viņi vismaz septiņas dienas
pirms pilnas sapulces sanākšanas pietei-
kuši savas akcijas valdei, pie kam pašas
akcijas nav jāuzrāda. Akcijas uz uzrā-
dītāju dod balsstiesību tikai tad, ja tās
uzrādītas sabiedrības valdei vismaz sep-
tiņas dienas pirms pilnas sapulces sa-
nākšanas un nav izsniegtas atpakaļ pirms
sapulces beigām. Pašu akciju vietā var
uzrādīt apliecības (kvītes), ka akcijas no-
dotas glabāšanā vai ieķīlātas valsts, pri-
vātās, vietējās vai ārzemju kredītiestādēs,
kuras akcionāru pilnā sapulce šim no-
lūkam izvēlējusies un kuru izvēli Finansu
ministrija apstiprinājusi.

Apliecībās (kvitēs) uzdodami akciju
numuri un tās atzīstamas tikai tad, ja
viņas izdotas pēdējā gadā pirms pilnas
sapulces.

59. Akcionāri, kuri ir valdes, revizi-
jas vai likvidācijas komisiju locekļi; nav
balsstiesīgi (ne personīgi, . ne caur citu
akcionāru pilnvarām) tādu jautājumu iz-
šķiršanai, kuri attiecas uz viņu saukšanu
pie atbildības, atsvabināšanu no tādas,
atlaišanu no amata, viņu atalgojuma no-
teikšanu vai viņu parakstītu pārskatu ap-
stiprināšanu.

Jautājumos par līgumu slēgšanu ar
personu, kura ir akcionārs, šī persona
nebauda balsstiesību pilnā sapulcē ne
personīgi, ne caur citu personu pilnvaru.

60. Ja akcijas caur mantošanu vai
citā ceļā pāriet vairāku personu īpašumā,
tad balsstiesību un tiesību piedalīties
pilnās sapulcēs bauda tikai viena no
viņām, pēc viņu izvēles. Valdības, paš-
valdības un privatiestādes, biedrības un
sabiedrības piedalās pilnās sapulcēs caur
saviem likumīgiem priekšstāvjiem.

61. Valde izgatavo to akcionāru sa-
rakstu, kuriem tiesība piedalīties pilnā
sapulcē, atzīmē sarakstā akciju numurus

un izliek to valdes telpās 4 dienas pirms
pilnas sapulces. Saraksta noraksts jā-
izsniedz katram akcionāram uz viņa vē-
lēšanos.

62. Iepriekš pilnas sapulces atklāša-
nas revizijas komisija pārbauda sastādīto
akcionāru sarakstu (61. p.). Ja akcio-
nāri, kuriem pieder mazākais lJ2o no pa-
matkapitāla, to pieprasa, tad saraksts
jāpārbauda ari pašā sapulcē. Pārbaudī-
šanu tādā gadījumā izdara no akcionāru
vidus izvēlētas personas, skaitā ne ma-
zāk par trim, no kurām viena katrā ziņā
jāievēl no tās akcionāru grupas, kura
pieprasījusi saraksta pārbaudīšanu.

63. Sapulci atklāj valdes priekš-
sēdētājs vai viņa vietnieks. Pirmo sa-
pulci atklāj viens no dibinātājiem. Pēc
sapulces atklāšanas akcionāri, kuri bauda
balsstiesību, ievēl no sava vidus priekš-
sēdētāju. Pilnās sapulces priekšsēdētājs
nedrīkst pēc sava ieskata atlikt lietu
apspriešanu, kuras celtas priekšā pilnai
sapulcei

64. Lai pilnas sapulces būtu piln-
tiesīgas ir vajadzīgs, ka viņās piedalās
akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kuri
reprezentē kopā mazākais 1J5 no pamat-
kapitāla. Turpretim jautājumos par uz-
ņēmuma paplašināšanu, pamatkapitāla
palielināšanu vai pamazināšanu, obli-
gāciju izlaišanu, statūtu grozīšanu un
darbības likvidēšanu ir vajadzīgs akci-
onāru vai viņu pilnvarnieku skaits, kurš
reprezentē mazākais pusi no pamat-
kapitāla.

65. Pilnas sapulces lēmumus pieņem
ar vienkāršu balsu vairākumu. Tikai
lēmumiem par statūtu grozīšanu, par
jaunu liniju būvi, par jaunu akciju un
obligāciju kapitāla izlaišanu, par kapitāla
samazināšanu un par sabiedrības lik-
vidāciju ir vajadzīgs '/a klātesošo akci-
onāru balsu vairākums.

66. Ja pilnā sapulcē ieradušies
akcionāri un viņu pilnvarnieki nerepre-
zentē to pamatkapitāla daļu, kufa vaja-
dzīga, lai pilnu sapulci uzskatītu par
pilntiesīgu (64. p.), vai, ja jautājumu
izšķirot, nedabū vajadzīgu balsu skaitu
(65. p.), tad vēlākais 4 dienu laikā
53. pantā paredzētā kārtībā no jauna
jāsasauc otrā pilnā sapulce, kurai jāno-
tiek ne agrāk par 14 dienām pēc izslu-
dināšanas.

Šī sapulce uzskatāma par pilntiesīgu
un viņas lēmumi par galīgiem, nerau-
goties uz to, kādu pamatkapitāla daļu
reprezentē sapulcē ieradušies akcionāri
un viņu pilnvarotie, par ko valde ziņo
akcionāriem sapulces sasaukšanas sludi-
nājumā. Šinī otrā sapulcē var skatīt
cauri un izšķirt tikai tos jautājumus,
kuri bijuši uzņemti pirmās nenotikušās
pilnās sapulces dienas kārtībā, vai pa-
likuši neizšķirti pirmā sapulcē.

67. Ja akcionārs nepiekrīt vairākuma
lēmumam, viņam ir tiesība pieteikt savas
atsevišķas domas, par ko jāatzīmē pilnās
sapulces protokolā.

Atsevišķu domu pieteicējs var 7 dienu
laikā iesniegt pievienošanai protokolam
savu domu plašākus paskaidrojumus.

68. Balsošana pilnā sapulcē notiek
aizklāti, ja to vēlas kaut viens' balss-
tiesīgs akcionārs. Aizklāti balsojot no-
tiek valdes, revizijas komisijas un likvi-
dācijas komisijas locekļu vēlēšanas un
tāpat izšķirami jautājumi par viņu sauk-
šanu pie atbildības un atstādināšanu no
amata.

69. Pilnās sapulces lēmumi ir
saistoši visiem akcionāriem, kā klāteso-
šiem, tā ari iztrūkstošiem.

70. Par lietām,, kuras apspriež un
izšķir pilna sapulce, jāved sīks proto-
kols. Lēmumus ierakstot protokolā jā-
atzīmē, ār kādu balsu vairākumu lē-
mumi pieņemti un kādas atsevišķas
domas pieteiktas. Protokolus ved per-
sona, kuru no akcionāru vai citu per-
sonu vidus uzaicina priekšsēdētājs; bet
priekšsēdētājs atbild par to, ka proto-
kols saskan ar izteiktām domām un
lēmumiem.

Protokola oareizību apstiprina ar sa-
viem parakstiem sapulces priekšsēdē-
tājs, protokolists un vismaz 3 no sapul-
ces dalībniekiem. Protokola un atse-
višķo domu, kā ari visu citu viņu pie-
likumu valdes apstiprināti noraksti iz-
dodami katram akcionāram uz viņa vē-
lēšanos.

Sabiedrības pārskati, revizijas
komisija, peļņas izdalīšana

un dividendu izmaksa.
71. Sabiedrības darbības gads skaitās

no 1. janvāra līdz 31. decembrim.



72. Par katru notecējušo gadu sa-
biedrības valde iesniedz pilnas sapulces
caurlūkošanai un apstiprināšanai pārskatu
par sabiedrības operācijām un bilanci
kopa ar revizijas komisijas rakstisku at-
sauksmi. Minētie gada pārskats un bi-
lance jādara pieejami akcionāriem vismaz
septiņas dienas pirms pilnas sapulces,
pieturoties pie 54. p. norādītās kārtības.

73. Pārskatā jāuzrāda sekošas galve-
nās ziņas : pamata, rezerves un rīcības
kapitāli, kā arī obligāciju procentu iz-
maksas un deldēšanas zumas.

Vērtspapīros ieguldītie sabiedrības ka-
pitāli jāuzrāda ne augstāk par viņu iz-
pirkšanas cenām. Ja bilances sastādī-
šanas dienā biržas cenas ir zemākas par
iepirkšanas cenām, tad šo papiru vērtība
jāuzrāda pēc rēķinu noslēgšanas dienā
izsludinātā biržas kursa.

Tālāk jāuzrāda vispārēji ieņēmumi un
izdevumi par pārskata laiku, izdevumu
rēķins par sabiedrības personāla atalgo-
šanu un-citiem pārvaldes izdevumiem;
rēķins par sabiedrības parādiem valstij,
citām personām un sabiedrībām, kā arī
par pēdējo parādiem sabiedrībai ; peļņas
un zaudējumu rēķins; rēķins par sabiedrī-
bas skaidro mantu un viņai piederošiem
krājumiem, kā arī skaidras peļņas rēķins
un projekts par tās.sadalīšanu.

74. Gada pārskata un bilances pār-
baudīšanai pilnā sapulcē ievēl gadu
iepriekš revizijas komisiju vismaz triju
akcionāru sastāvā, no kuriem ne mazāk
kā a/s jābūt Latvijas pilsoņiem. Revi-
zijas komisijas locekļi nedrīkst ietilpt
valdē, nedz arī ieņemt kādus citus
amatus, kurus piešķir pilna sapulce vai
sabiedrības valde. Akcionāriem, kuri
reprezentē '/s no kapitāla, kādu sastāda
pilnā, sapulcē ieradušies akcionāri vai
viņu pilnvarnieki, ir tiesība ievēlēt vienu
revīzijas komisijas locekli, pie kam šie
akcionāri vairs nepiedalās pārējo revi-
zijas komisijas locekļu vēlēšanās. Bi-
jušos valdes locekļus un direktorus-
rīkotājus nevar ievēlēt revizijas komisijā
divu gadu laikā pēc viņu izstāšanās.
Revizijas komisijai ir tiesība ar pilnas
sapulces atļauju pieaicināt pie savas
darbības lietpratējus. Revizijas komisija
stājas ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms
pilnas sapulces dienas pie kases un
kapitāla pārbaudīšanas un revidē grā-
matas, rēķinus un dokumentus, kas
attiecas uz gada pārskatu un bilanci, kā
ari revidē vispār sabiedrības darbību.
Pēc gada pārskata un bilances pārbau-
dīšanas revizijas komisija iesniedz savu
atzinumu valdei, kura to līdz ar saviem
paskaidrojumiem un revizijas komisijas
piezīmēm liek priekšā pilnas sa-
pulces galīgai pārbaudīšanai un pieņem-
šanai. Revizijas komisija var apskatīt
un revidēt visu sabiedrības mantu uz

vietām un pārbaudīt pārskata gadā pa-
darītos darbus, kā arī taisītos izdevumus.
Valdes pienākums ir visādi pabalstīt
un nākt pretim revizijas komisijai. Re-
vizijas komisija pārbauda ari budžetu
un darbības plānu nākamam gadam,
pēc kam valde stāda tos priekšā līdz ar
komisijas atzinumu akcionāru pilnai sa-
pulcei. Revizijas komisijai ir tiesība
pieprasīt, lai valde sasauc akcionāru
pilnu sapulci (51. p.). Revizijas komi-
sijai jāved protokoli par savām sēdēm,
pie kam tur jāieved visi spriedumi un
atsevišķas domas, kādas izteikuši atse-
višķi revizijas komisijas locekļi. Mi-
nētos protokolus, tāpat ari revizijas ko-
misijas ziņojumus un slēdzienus valde
stāda priekšā ar saviem paskaidrojumiem
nākošai pilnai sapulcei.

Revizijas komisija pati ievēl no sava
vidus priekšsēdētāju. Viņa taisa lēmumus
ar balsu vairākumu, klātesot vismaz
3 locekļiem. Revizijas komisijas locekļi
var saņemt kā atalgojumu noteiktu algu,
kuru nosaka akcionāru pilna sapulce,
vai arī procentus no skaidrās peļņas.

75. Pilnās sapulces apstiprinātie
pārskats un bilance jāizsludina saskaņā
ar likumu par pārskatu izsludināšanu un
jāiesniedz Satiksmes un Finansu mini-
strijām katrai divos eksemplāros

76. Kad gada pārskatu akcionāru
pilnā sapulce ir apstiprinājusi, tad no
gada tīrās peļņas mazākais 2° o jāpie-

- kapitālam un atlikums, ja
tas ne: o faktiski uz akci-
jām it kapitāla, jāizdala akcio-

urpretīnj tīrā peļņa
būtu lielāka par 6 Tiinētā kapitāla,

? iedrības dai
ta papildu

ērn par akcijām.

77. Par dividendu izmaksas laiku un

vietu valde izsludina laikrakstos.
78. Ne vēlāk kā 3 dienu laikā pec

pilnās sapulces valde iesniedz protokola
norakstu satiksmes un finansu ministriem.
Ja satiksmes vai finansu ministrs kādu
no pilnas sapulces lēmumiem atzītu pat
pretlikumīgu, tad šo lēmumu izpildīšana
apturama un sasaucama jauna pilna sa-
pulce atceltā lēmuma otrreizējai caurlū-
košanai. Ja divu nedēļu _ laika pec tam,
kad valde iesniegusi pilnās sapulces pro-
tokolu, satiksmes vai finansu ministrs
nekādus iebildumus nav cēlis, tad pilnas
sapulces lēmumi uzskatāmi par likumī-
giem un izpildāmiem.

Strīdu iz šķiršana sabiedrības
liet ās, viņas atbildība un dar-

bības izbeigšana.
79. Visus strīdus sabiedrības lietās

starp akcionāriem un valdes locekļiem,
kā ari strīdus starp sabiedrību un citam
biedrībām vai privātpersonām izšķir
akcionāru pilnā sapulce, ja abas puses
tam piekrīt. Pretējā gadījumā tie jā-
izšķir vispārējā tiesas ceļā.

80. Sabiedrība atbild tikai ar savu
mantu. Sakarā ar to kairs akcionārs
atbild tikai ar savu iemaksāto akciju
kapitālu.

81 Sabiedrības pastāvēšanas laiks
nav ierobežots. Par viņas darbības
izbeigšanu un likvidēšanu lemj pilna
sapulce. Ja pēc sabiedrības bilances
izrādītos, ka -:, no pamatkapitāla ir
zaudētas un akcionāri iztrūkumu ne-
papildina viena gada laikā, skaitot no
attiecīgā gada pārskata apstiprināšanas
dienas, tad sabiedrībai ir jālikvidējas.
Ja -/'.-) no pamatkapitāla ir zaudētas un
akcionāru pilnā sapulce nolemj kapitālu
papildināt, bet kāds no akcionāriem
gada laikā neiemaksā proporcionāli uz
viņa akcijām krītošo papildu daļu, tad
šīs akcijas izsludināmas par iznīcinātām,
par ko sludina „Valdības Vēstot sī".
Iznīcināto akciju vietā izdod jaunas
akcijas ar tiem pašiem numuriem, kuras
vietējais maklers pārdod sabiedrības
valdes uzdevumā. No šādā ceļā iegūtas
zumas atskaita pārdošanas, sludināšanas
un jaunu akciju izgatavošanas izde-
vumus, pieskaita sabiedrības kapitālam
uz šīm akcijām pienākošos papildu
maksu, bet varbūtējo pārpalikumu iz-
sniedz iznīcināto akciju īpašniekam.

Ja pilna sapulce, pieņēmusi lēmumu
par sabiedrības darbības izbeigšanu, nā-
košā akcionāru pilnā sapulce, kura sa-
saucama visdrīzākā šajos statūtos pa-
redzētā laikā, sabiedrības likvidēšanu,
vai nu nodod valdei, vai ievēl sevišķu
likvidācijas komisiju tādā pašā kārtībā,
kāda paredzēta sabiedrības valdes vēlē
šanām.

Likvidācijas komisija sastāv mazākais
no 3_locekļiem, no kuriem vismaz -?, to
starpā priekšsēdētājam, jābūt Latvijas
pilsoņiem. Komisija pārņem lietas no
valdes, kura līdz ar to ir atcelta. Lik-
vidēšanas kārtību noteic pilnā sapulce.
Likvidācijas kārtību un likvidācijas ko-
misijas sēdekli apstiprina satiksmes un
finansu ministri.

Likvidatori ar sludinājumiem trijos no
vietas iznākušos «Valdības Vēstneša"
numuros uzaicina kreditorus pieteikt
savas prasības 6 mēnešu laikā no pē-
dējā sludinājuma, aizrādot, ka nepie-
teiktās prasības neņems vērā pie kredi-
toru apmierināšanas.

Zumas, kuras vajadzīgas strīdīgu pra-
sību samaksas nodrošināšanai vai laikā
nepieteiktu,.bet sabiedrībai zināmu pra-
sību apmierinašanaļ, iemaksājamas Lat-
vijas banka. Kamēr nav apmierinātas
visas likumīgi un laikā pieteiktās prasī-
bas, nedrīkst stālies pie akcionāru ap-
mierināšanas no sabiedrības līdzekļiem.

Par savu darbību likvidatori sniedz
akcionāru pilnai sapulcei pārskatus ter-
miņos, kurus sapulce nosaka un bez tam,
pec likvidācijas

^
pabeigšanas, vispārīgu

pārskatu. Ja pec likvidācijas pabeigša-nas, visas izmaksājamās zumas vēl ne-
būtu nodotas pēc piederības tām perso-
nām, kurām viņas pienākas, tad pilnā
sapulce nolemj, kam šīs zumas nodot gla-bāšana līdz viņu izmaksai pēc piederī-
bas un ko ar viņām darīt pēc noilguma
laika notecēšanas, ja īpašnieki nebūtu
ieradu

Likvidētās sabiedrības veikal grāmatas
nododamas Satiksmes m , au.
bāšana. &

82. Kā par likvidācijas sākumu tāari par viņas nu, pievedot 'pie-ņemtos lēmumus, pirmā gadījumā valde

bet pēdējā likvidatori ziņo satiksmes un

finansu ministriem un izsludina akcionāru
un visu ieinteresēto personu zināšanai.

83 Visos šinīs statūtos neparedzētos

gadījumos sabiedrība padota vispārējiem
likumiem un pastāvošiem noteikumiem,
kā arī tiem likumiem un noteikumiem,
kurus vēl nākotnē varētu izdot ka vis-
pārēja rakstura rīkojumus, tiklab attiecība
uz akciju sabiedrībām, kā arī uz dzelzs-
ceļiem.

Emburgas Aučos, 1924. g. 28. jūnijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Noteikumi
par dzelzsceļu rīcības kapitālu.

1. DzeLsceļu virsvaldes rīcībā atrodas
pastāvīgs rīcības kapitāls materiālu,priekš-
metu, ritošā sastāva rezerves daļu un ku-
rināmo vielu krājumu iegādāšanai, saga-
tavošanai, glabāšanai, dzelzsceļu nepār-
trauktas kustības uzturēšanai, dažādu
nepārvaramu dabas spēku un katastrofu
nodarīto kustības traucējumu novēršanai
un sekmīgākai darbu izpildīšanai

2. R.cības kapitāla kopsuma ietilpst
kā skaidra nauda, kura glabājama Lat-
vijas bankā uz sevišķa tekoša rēķina, tā
ari no rīcības kapitāla sumām iegādātu
matt rialu, priekšmetu, ritošā sastāva re-
zerves daļu un kurināmo vielu krājumu
vērtība

3. Atvēlētai rīcības kapitāla kopsumai
jāpaliek pastāvīgai un to samazināt vai
palielināt yar tikai sakarā ar dzelzsceļu
kustības, materiālu cenu un ceļu garuma
izmainīšanos un citos ārkārtīgos ga-
dījumos.

4. Rīcības kapitāla lielumu nosaka
satiksmes ministrs saziņā ar finansu
ministri un valsts kontrolieri.

5. No lietošanas izņemtie priekšmeti
un ritošā sastāva rezerves daļas no jauna
rīcības kapitāla krājumos nav uzņemami,
bet tie ieskaitāmi vecu materiālu krā-
jumos-:

Dzelzsceļu eksploatacijas vajadzībām
veci materiāli izlietojami bez maksas uz
beznaudas izdevumu rēķina.

Par citu resoru, iestāžu un privāt-
personu vajadzībām izlietotiem vai pār-
dotiem veciem materiāliem saņemtās
sumas ieskaitāmas dzelzsceļu ieņēmumos.

6. Kad dzelzsceļu intereses to prasa
un atļauj, no dzelzsceļu krājumiem pret
pilnu vērtības samaksu atļauts izdot
materiālus, priekšmetus un kurināmās
vielas ari citiem resoriem, iestādēm un
dzelzsceļu darbiniekiem, ka ari privātām
personām.

7. Par dzelzsceļu vajadzībām patērēto
jaunu materiālu vērtību jāpapildina rīcī-
bas kapitāls no attiecīgiem kreditiem.
Tāpat jāieskaita rīcības kapitāla papildi-
nāšanai visas tās sumas, kuras saņemtas
no citiem resoriem, iestādēm, dzelzsceļu
darbiniekiem un privātām personām par
izdotiem jauniem materiāliem, priekšme-
tiem vai kurināmām vielām.

8No jaunbūvju un dažādu lielāku
ārkārtīgu darbu _ izpildīšanai atvēlētiem
kreditiem, patērējamo ma t eriālu vērtībai
paredzēto kreditu daļu, vajadzības gadī-
juma, atļauts pārskaitīt rīcības kapitāla
avansveidīgi vajadzīgo materiālu iegā-
dāšanai un_ sagatavošanai. Avansveidīgi
pārskaitāmas sumas lielumu nosaka gal-
venais direktors. Visiem, kā kārtējiem, tā
ārkārtējiem darbiem vajadzīgie materiāli un
priekšmeti ņemami no krājumiem, kurisagatavoti no rīcības kapitāla.

Piezīme. Atsevišķos gadījumos,
kur tuvumā nav materiālu nolikta-
vas, vai ari kad noliktavās vajadzīgie
materiāli nav krājumā, tādus atļauts
iepirkt attiecīgām amata personām
kompetences robežās tieši no viņu
rīcība esoša avansa. Sīkākus iepir-
kumus, kuri vērtībā katrā atsevišķā
gadījuma nepārsniedz simts latus
atļauts uzņemt tieši izdevumos, bet
iepirkumi, kuri pārsniedz simts (100)atus, izvedami caur materiālu no-liktavu grāmatām apgrozījumuveidā.

, 9- Visu materiālu, priekšmetu un ku-
rnamo vielu iepirkšana un sagatavošanano rīcības kapitāla piekrīt dzelzsceļuvirsvaldes materiālu apgādībai, izņemSbūvmateriālus, kurus ar virsvaldepadomes piekrišanu noteiktos lomi
diekciaaipa^
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periodiski izvedamam jaunbūvēm un"
ārkārtējiem darbiem materiālu krājumu
normu nosaka galvenais dļrektors. Ap-
stiprinātos kreditos paredzētu gadījuma
rakstura materiālu un priekšmetu iegā-S
dāšana izdarāma uz attiecīgu direkciju*
pieprasījumu pamata.

10. Uz katru nākošu budžeta gadu,'
pēc dzelzsceļu izdevumu budžetu ap-,
stiprināšanas, jāsastāda vajadzīgo ma-
teriālu budžets materiālu, priekšmetu,
ritošā sastāva rezerves daļu un kurināmo'
vielu krājumu iegādāšanai un sagatavo-

.
11. Par katru menesi_ ne velak kā

viena mēneša laikā pēc pārskata mēneša
notecēšanas, jāsastāda un jāiesūta valsts
kontrolei materiālu un finansielie mēnešu
pārskati, bet gada pārskati — ne velak
par 3 mēnešiem pec pārskata gada no-
tecēšanas.

12. Par katru budžeta gadu jāizved
galīga norēķināšanās starp rīcības kapi-
tālu un tiem kreditiem, uz kuru rēķina
materiāli no rīcibas kapitāla krājumiem
izlietoti. Peļņa no rīcibas kapitāla ap-
grozījumiem jāpārskaita dzelzsceļu ieņē-
mumos, bet par zaudējumiem rīcības
kapitāls jāpapildina no eksploatacijas
kredita.

1. piezīme. Varbūtēja galīga peļņa
vai zaudējumi izvedami, iepriekš
sedzot vispārējo peļņu ar vispārējiem
zaudējumiem (starpība).

2. piezīme. Gadījumos, kad par
zaudējumiem vainojamas personas,
tie piedzenami no viņām, cik tāli tas
iespējams.

13. Dzelzsceļu saimnieciskie palīg-
uzņēmumi: kā elektromechaniskās darb-
nīcas, satiksmes ministrijas tipogrāfija un
zāģētavas, kuras strādā ar rīcības kapi-
tālu un no ta paša rīcības kapitāla
iegādā ari inventāru, kā: mašinas, darba
rīkus etc, pie gada pārskata noslēgšanas
no tīras peļņas atskaita noteiktu procentu
normu inventāra amortizācijas kapitāla
dibināšanai. Amortizācijas procentu nor-
mas lielumu ikgadus nosaka virsvaldes-
padome.

Rīgā, 1924. g. 20. maijā.
Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.

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

Papildinājums
pie 1922. g. 9. maijā „Valdības Vēstneša"
102. numurā izsludināto noteikumu ieved-
muitas ierēķināšanai par eksportējamo-
preču ražošanai izlietotām ārzemju izej-

vielām II. speciālās daļas.

II. Speciālā daļa.
O. Ievedmuitas atmaksas par cukuru,

kurš izlietots eksportējamo konfekšu
ražošanai.

_ 1) Lai konstatētu cukura saturu ekspor-1 ;
tejamās konfektēs, muitas ierēdņi izsūtī-
tāja vai viņa pilnvarnieka klātbūtnē no-
ņem paraugus, ne vairāk kā no 10 vie-
nāda iesaiņojuma un vienādas šķiras
vietām 1 paraugu, pie kam nepilnas 10
vietas skaitāmas par pilnām. Paraugi
nosūtami Latvijas universitātes ķīmiskai .
laboratorijai cukura procentuālā satura
noteikšanai minētos paraugos Cukura
saturs visa eksportējamā konfekšu partijā
aprēķināms procentos no konfekšu neto
svara, izejot no daudzuma, kāds atrasts
pie analizēs.

2) Ievedmuita atmaksājama par 90°/o
no konstatēta cukura daudzuma.

3) Uz katras muitai iesniegtās ieved-
muitas kvitēs pamata var tikt izdota
ierēķinu apliecība par sumu, kas līdzinās
85% no kvītē uzrādītās ievedmuitas no-
dokļu sumas. Par to eksportēto dau-
dzumu, ko nevar segt ar ievedmuitas
kvītem, ierēķinu apliecība nav izdodama.

Rīgā, 1924. g. 25/27. jūnijā. N° 11919.
Finansu ministrs

Ringolds Kalnings.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Papildinājums
pie 1922. g. 9. maija „Valdības Vēst-
neša" 102. numura publicēto noteikumu
ievedmuitas ierēķināšanai par eksportē-
jamo preču ražošanai izlietotām ārzemju

izejvielām II. speciālās daļas.
II- Speciālā daļa.

P. Ievedmuitas atmaksa par krāsām,
kalifoniju un sveķiem, izlietotiem
eksportējamā krāsaina papira ražo-
šanai.

1. Krāsaina papira izgatavošanai, pie
tura eksporta izvedējs vēlas saņemt



ievedmuitas
^
atmaksu par krāsošanai iz-

lietotām krasām, kalifoniju un sveķiem,
jānotiek zem pastāvīgas muitas uzraudzī-
bas, kadeļ katras atsevišķas krāsaina pa-
pira sugas pirmās partijas izgatavošanai
jānotiek finansu ministrijas nozīmētas ko-
misijas klātbūtnē. Tālākās uzraudzības
izvešanai finansu ministrija piekomandē
attiecīgai fabrikai muitas ierēdni uz visu
laiku kamēr fabrika ražo eksportam.

2. Fabrikai jāziņo muitas depar-
tamentam par katras atsevišķas sugas
papira pirmās partijas izgatavošanas
sākšanās dienu un laiku, pēc kāda
paziņojuma saņemšanas muitas depar-
taments norīko uz izgatavošanas vietu
ekspertu-ķimiķi, pieaicinot rūpniecības
departamenta un valsts kontroles priekš-
stāvjus, kuru uzdevums ir uz vietas
konstatēt: papira masas sagatavošanai
izlietoto krāsu, kalifonija un sveķa dau-
dzumu, izgatavotā papira svaru, krāsu,
kalifonija un sveķu procentuālā satura
noteikšanai attiecībā uz sausu papira
masu, kā ari to, kādas krāsas tiek lie-
totas papira sagatavošanai, par ko sa-
stādams akts 3 eksemplāros.

3. No katras zem šādas muitas uz-
raudzības izgatavotās krāsaina papira
sugas noņemami 2 paraugi; paraugi
2 eksemplāros noņemami ari no papira
izgatavošanai izlietotām krāsām, svarā
apmēram 10 gr katrs paraugs. Viens
papira un krāsu paraugs līdz ar sastā-
dītā akta 1. eksemplāru nododams muitas
departamentam un otrie papira un krāsu
paraugi līdz ar akta 2. eksemplāru —
fabrikai piekomandētam muitas ierēdnim
(!. p.). Akta 3. eksemplārs paliek papira
izgatavošanas vietā. Papira paraugi uz-
glabājami, kā gaismas jūtīgs papīrs, lai
izsargātu tos no izbalēšanas.

* Piezīme. Fabrikai piekomandētam
muitas ierēdnim ir tiesības pie katras

nākošas tādas sugas papira partijas
izgatavošanas pārliecināties, vai tiek
lietotas tiešām tādas pat krāsas, no
kādām komisija noņēmusi paraugus,
kā ari visas citas vielas, kādas lie-
totas pie tās partijas sagatavošanas,
kurā ņēmuse dalību komisija.

4. Eksportējamais papirs uzrādāms
muitas ierēdnim, kurš noņem paraugus,
salīdzina tos ar viņam no komisijas no-
dotiem paraugiem, konstatē eksportējamā
papira neto svaru, uzrauga papira iesai-
ņošanu un tranzita kārtībā nosūta
eksportējamo papīri uz Rīgas muitu.

5. Uz 2. p. minētā akta pamata
muitas ierēdnis aprēķina krāsu, kalifo-
nija un sveķa daudzumu eksportējamā
papirī un sumu, par kādu izdodama
ierēķina apliecība, kādas ziņas tas līdz
ar eksportējamo papiri nosūta Rīgas
muitas valdei. Pēdējā pēc papira izve-
šanas izdod attiecīgo ierēķina apliecību.

6. Ievedmuita atmaksājama par 90%
no izlietotā krāsu, kalifonija un sveķu
daudzuma.

7. Visi izdevumi, kuri saistīti ar muitas
uzraudzības ierīkošanu un ierēdņu koman-
dēšanu, jāsedz attiecīgai firmai.

8. Uz katras muitai iesniegtās ieved-
muitas kvitēs pamata izdodama ierēķinu
apliecība par sumu, kas līdzinās 85%
no kvītē uzrādītās ievedmuitas nodokļa
sumas. Par to eksportējamo daudzumu,
kuru nevar segt ar ievedmuitas kvītēm,
ierēķinu apliecības nav izdodamas.

Rīgā, 1924. g. 2S./27. jūnijā. M> 11917.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

Apstiprinu.
1924. g. 16. jūnijā.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings

Pārgrozījumi
noteikumos par naudas operā-

cijām muitas iestādēs.
(.Vaid. Vēsto." 1922. g. 159.—166. num.)

Pārgrozot noteikumu par naudas ope-
rācijām muitas iestādēs 6., 9., 10., 15.,
18. un 19. pantus, izteikt tos sekosi:

6. § 1it. c.
Depozitu sumu apgrozījumu saraksts

(paraugs N° 4) tiek atcelts.

9. §. (Beidzamais teikums).
Pēc dienas darbības nobeigšanas katrs

iestāžu un personu avansu rēķins jāno-
slēdz, saskaitot visus ieņēmumus un iz-
devumus par tekošu dienu un izvedot
atlikumus uz nākošu dienu. Depozitu
un speciālo līdzekļu rēķini jānoslēdz tikai
tad, kad rēķinos ienākušās sumas iemak-
sātas un rēķini izbeigti. Pēc rēķinu sa-
balansēšanas uzliekams spiedogs „Rēķins
slēgts". Grāmatvedis (paraksts).

10. §.
Dažādu iestāžu un personu avansu

apgrozījumu sarakstā (paraugs N° 10)
ierakstāmi pēc katra atsevišķa avansu
rēķina atlikums uz tekošu dienu, dienas
apgrozījumi un atlikums uz nākošu
dienu

15. §.
Papildināt ar piezīmi:
Piezīme. Augšā minētās kases un

pārejošo sumu grāmatas, kā ari
sarakstu noslēgšanas kārtība attiecas
uz muitas valdēm, kā ari uz muitas
nodaļām ar lielākiem (pēc iemaksas
posteņiem) dienas apgrozījumiem.
Muitas nodaļas ar maziem dienas
apgrozījumiem pēc muitas departa-
menta norādījumiem — kases un
pārejošo sumu grāmatas, kā ari
sarakstus noslēdz 15. § minētā
kārtībā mēneša beigās.

18. §. '
Katra mēneša sākumā muitas iestādes

sastāda 2 eksemplāros pārskatu valsts
ieņēmumu sumām (paraugs N2 12).
Pārskats depozitu sumām (paraugs Ne 14)
sastādams divas reizes gadā: 1. aprilī
un 1. oktobrī. Viņā ierakstāmi visi
atlikumi uz 1. aprili resp. 1. oktobri
pēc katra atsevišķa rēķina, sumas, ie-
ņemtas un izdotas attiecīgā pusgadā un
izvedami atlikumi uz 1. oktobri resp
1. aprili.

Pārskats piesūtāms departamentam
kopā ar apriļa un oktobra mēneša
norēķiniem.

19. §.
Saraksti A, B un C, kas minēti 12.,

13. un 14. §§ līdz ar attiecīgiem at-

taisnojošiem dokumentiem sevišķos sē-
jumos, kā ari 8. un 10. §§ atzīmētie
kases grāmata un dažādu iestāžu
un personu avansu apgrozījumu saraksti
— ne vēlāk kā līdz tekoša mēneša 10dienai
iesūtāmi muitas departamentam nosūtī-
šanai valsts kontrolei.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Administrativās nodaļas vadītāja v.
E. Osis.

Vecākais grāmatvedis P. Cīrulis.

Pigas apgabalties. 1. čivinot,
nz likum. par laul. 77. ppamata,
dara zināmu, ka tiesa 2. jūnija 1924. g.
Marijas V i š t o r t, dzim. Melle, pra-
sības lietā pret Marcelinu Vištort
par laulibas šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda : šķirt laulību, kura noslēgta Rīga,
katoļu Alberta draudzē, 1911. g. 30. ok-
tobrī starp Marcelinu Vištort un Mariju
Vištort, dzim. Melle, piešķirot prasitajai
prāvnieku meitas Leokadiju dzim. 1912. g.
3. martā un Hertu Mariju dzim. 1913. g.
It. aprilī audzināšanai līdz vigu pilnga-
dībai.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
īrn 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsudzibu, tad
spriedums stāsies likumiga speķa.

Rīgā, 17. jūnijā 1924. g. *fe 433784/554
Priekšsēd. b. v. J. Grots.

5444 Sekretāra v. Stūre.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Pamatojoties uz noteikumiem par māj-
lopu eksportu, š. g. 31. maijā reģistrēta
veterinarvaldē sabiedrība .Blauben" A.
Blauberg un C. Bennett, Rīgā, Dzirnavu
iela JMb 39, kā mājlopu izvedēja uz ār-
zemēm caur Zemgales staciju un sabie-
drības tirdzniecības marka pēc zīmējuma

\l/
apstiprināta.

Iekšlietu ministrijas veterinarvaldē.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi.

Rigas biržā, 1924. gada 28. jūnijā.

100 Latvijas rbļ 2,—•
1 Amerikas dolārs .... 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa . . . 22,36 — 22.58
100 Francijas franku .... 27, 27,80
100 Beļģijas franku . : . . 23,50 — 24,23
100 Šveices franku ... 91,35 — 92,70
100 Itālijas liru . 22,10 — 22,75
100 Zviedrijas kronu . . 136,80 — 138,75
100 Norvēģijas kronu . . . 69,05 — 71.15
100 Dānijas kronu .... 84 75 — 87,30
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15, 15.60
100 Holandes guldeņu 163,63 — 166 55
1000 miljardu Vācijas marku 1,— — 1,40
100 Somijas marku . . 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,28 — 1,35
100 Polijas zlotu .... 98, 102,—
100 Lietuvas litu . . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . 2*\50
Krievijas sudraba{jgļj Mndg J;™ļ par I rbļ.

SSSR červoņecs 26,10 — 26 90
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas maklers M. Ok m i a n s.

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 8 lappuses.

Rīgas apgab-iities. I. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 26. maijā 1924. g.
Annas Marijas m. Nazarov, dzim
Anderson, prasības lietā pret Alekseju
Jāņa d. Nazarov par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kura noslēgta Krievijā, Pleskavā,
Irkutskas kazarmu baznīcā 1918. gada
starp Alekseju Nazarovu un Annu Na-
zarov, dzim. Anderson.

Ja atbildētājs civ.oroc. lik. 7?8., 731.
un 748. p.p. paredzēta laika _ neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumiga speķa.

Rīgā, 17. jūnijā 1924. g. Jfe 433785 263
PriekšsTd. b. v J. Grots.

54 0 Sekretāra v. Stūre.

Rg s acg balties. 1. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 2. jūnijā 1924. g.
Jāņa Ši t k o prasības lieta pret Annu
Sit ko, dzim. Sproge, par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, _ kura noslēgta Krievija, Omskas
pilsēta, 1909. g. 26. aprilī starp Jāni
Sitko un Annu Šitko, dzim. Sproge.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laika neiesnigs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumiga spēkā.

Rīgā, 17. jūnijā 1924. g. Ni>433783 569

Priekšsēd. b. v. J. Grots
5141 Sekretāra v. S t uj^_

Rīgas muitas valde
"zsludina par nozaudētu muitas valdes
921. gada 19. maija kvīti JV» 1315, par

ibl. 186.429,70 un piemaksātiem rbļ.
160.833,10, izdotu uz firmas „Gerhards
un Hevs" vārda, par pārbaudītam pec

preču pieteikuma Hs 8697/ 21. g-
precēm. 5669

Ripas apg balties. 1.. civilnoc'.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298, 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Helēnas
Lappe, dzim. Palej, lūgumu viņas
prasības lietā pret Jāni Lappe par
laulības šķiršanu, uzaicina pedejo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā 4 mēnešu laika no šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti aplieciba par at-
bildētāja prombūtni — ar norakstiem.

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

Rīgā, 3. jūnijā 1924. g. N?433549/1025
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

4621 Sekretāra v. Stūre.

>?ig >s epg balties. 1. civilnod.

uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 12. maija 1924 g.
Žaņa Voldemāra Kārļa d. Zvirbul
prasības lietā pret Emmu Pētera m.
Zvirbul, dzim. Mizen, par laulibas
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kura noslēgta Rīga, 2. Gertrūdes

latviešu draudzē 1917. g. 20. augusta
starp Jeannotu Voldemāru Zvirbul un
Emmu Zvirbul, dzim. Mizen, atstājot
prasību pārejā daļa bez ievērības.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzēta laika neiesnigs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumiga speķa.

Rīgā, 16. jūnijā 1924. g. J*4337761219

Priekšsēd. b. v. J. G r o t s.
5439 Sekretāra v. Stūre.

I. akcīzes valde
izsludina par nederīgu nozaudēto deg-
vīna saņemšanas apliecību N° 86, izdotu
uz Jāņa Zvaigznes vardu, no I. icc.

akcizes valdes š. g- 4. janvārī, priekš
vīnu tirgotavas Katrinbade Na 28. 5794

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ.proc. lik. 293., 301.
un 309. p p. un saskaņā ar savu lēmumu
1924. g. 26. maijā, uzaicina atbildētāju
Jūliju Cimermani (ari Cimmermani), kura
dzīves vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties tiesā dēļ atbildes došanas
personīgi vai rakstiski, saņemt norakstus
no Annas Tomaž iesūdzības raksta (ar
pielikumiem) par 72,000 rubļiem un
uzdot savu juridisko dzīves vietu Lie-
pājas pilsētā.

Ja minētā laika aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzives vietu Liepājā neuzdos, ai-
cinājumu (pavēsti) uz tiesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tiesas
kanclejā.

Liepājā, 3. jūnijā 1924. g. N-677-L24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

4668 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabalties. 1. c'vi nod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. pp. pamata, uz Aleksan-
dras Hartman, dzim. Černoglazova,
lūgumu viņas prasibas lietā pret Valteri
Hartman par laulibas šķiršanu, uzai-
cina pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulibas aplieciba
un apliecība par atbildētāja prombūtni
— ar norakstiem.

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

Rigā, 5. jūnijā 1924. g. Nš 433584/1052
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

4846 Sekretāra v. Stūre.

Talsu npr. pr-ka palīgs l. lec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudēta
r«ervist« Jāna Pētera d. Seržanta
k p kl'u-. apliec zem J* 13353, izd.
no Tikunu-Talsn ksjs apr. pr-ka 3 nov.
1921. g. 4927

Cesvaines pag. tiesa,
Cēsu apr., pamatojoties uz sava 17. jūnija
š. g. lēmumu un pag. tiesu ust. II. d.,
222.—226. p. p., uzaicina visus 20. sept.
1m 17. g. mirušā Cesvaines pag., Liel-
Šņucenu mājas īpašn. Andreja Bebre
mantiniekus, parādā devējus un ņēmējus,
legatarijus, fideikomisarijus un t. t., kam
būtu kādas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu, pieteikties pie šīs pagasta
tiesas sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas trešo
reizi .Vaid. Vēstnesī'.

Laikā neiesniegtas prasības un iebil-
dumus atstās bez ievērības.

Cesvainē, 17. jūnijā 1924. g. N° 23.
1 Priekšsēd. P. G a i g a 1

5542 Darbvedis (paraksts).

Rīgas kara apr. priekšn. izsludina par
nederigu nozaudēto karaklausības aplie-
cību zem N° 3418 ', izdotu 19. oktobrī
1920. g. no min. kara apr. priekšn. uz
Moiseja Ābrama d. Livšica v. 5787Ogres pag. tiesa,

Cēsu apr., pamatojoties uz sava 4. jūnija
š. g., lēmumu, uzaicina mir. Ogres pag.,
Sinku mājas īpašnieka Mārtiņa Gusta d.
B a u g i s mantiniekus, parada devējus
un ņēmējus un citas personas, kurām
būtu kādas tiesības vai prasības uz ne-
laiķa atstāto mantu, pieteikt savas tie-
sības un prasības Ogres pag. tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas trešo reizi
.Vaid. Vēstnesī".

Pēc augšmin. termiņa notecēšanas ne-
kādas pieteikšanas un iebildumi netiks
ievēroti. 1

Ogrē, 7. jūnija 1924. g. X° 34.

Priekšsēd. K. Žagars.
5445 Darbvedis P. Pļa vi ņ š.

Latvijas universit. legitimac. kartiņa
Jvf? 6912, uz Jāņa M i ķ e Īso na vārdu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 5788

Linu di mijiiiio Minēta
niMiii klājus.
1924. gada 10. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

bez piesūtišanas Ls 0,14
ar piesūtīšanu . ,0,16

Saturs:
90) Likums par Alūksnes pilsētas

administratīvām robežām.
91) Likums par telpu īri.
92) Pārgrozījumi Brīvības pieminekļa

projektā sacensibas noteikumos.
93) Noieikumi par akcizes nodokli uz

alu, porteru, alkoholisku iesala
kvasu un medaļu.

Latuilas bankas nedēļas pārskats
uz 25. jūniju 1924. g.

Aktīvā. Lati S. Pasīvā. Uti S.
Kase: . - Bankas naudas zīmes . . . 25 700 000 —
a) bankas naudas zīmes 3,55?,230 — Pamata kapitāls .... lo!259656 97b) valstskases zīmesun metāla nauda 14,692,004 15 Rezerves kapitāls ' 96l ' 879 22Zelts lējumos un monētas ....21,005,379 18 Noguldījumi . 9 748381 33Ārzemju valūta 46.978,949 26 Tekoši rēķini .

'
. '.

'
.. ''' 3532l 'oi3 22īsa termiņa vekseļi 32,974,447 83 Valsts rēķini . . " *

20 302 213 01
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 33,877,741 16 , depoziti ' * lAn'nni Sfi
Citi aktīvi ? . 3,904,683 75 Citii pasīvi \ \ \ \ \ \ \ \ \ " ļltt/So 02

156,986,435 33 156,986,435 53

Piezīme uz 25 jūniju 1924. g. Latvijas bankas naudas zīmes izlaistas par . .
~~

Ls 25 700000 —kuras it nodrošinātas
1) ar tīru zeltu 1500 klg (viens tūkstots pieci simti kg , kes pēc paritātes 1 kle =Ls 3444,444 nodrošina . 5 ļ6g_
2) ar 5 2.100000— (divi miljoni dolāriem), kas pēc £ paritātes 15= "

1.50'6 gr. tī'a zelta = Ls 5,18262, nodrošina .... 10 365 240 -3) ar £ 454,033 četri simti piecde«mit četri msiosi trīsdesmit ' trim angļu
mārciņām), kas pēc £ kursa £1.— = 5 4,3212; #1— =1 5046 grtīra zelta vai Ls 5.18262 , kas nodrošina , 10,168,094 —

Pēc 24. jūnija 1924. g. Ņujorkas biržas kursiem. Ls 25,700,000
^

R'8 »* 1924- 8 26 jūnijā Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings5816 Galvenais direktors Š v e d e.



Latgales apgabaltiesas I. civiln,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298 301

309. un 311. p„. P- pamata uz "!£«
Vilhelma m Zukovas dz.nusi Tovlc

lūgumu, vņa> prasības lifta pret Vasillju
S rseia d. Zakovo, par laulības Šķir-
šana, uzaicina pēdēļo, kura dzīves vieta

pra-ītājai nav zināma, ierasties tiesa

četru mēnešu laikā nj sī sludi-
nājuma iespēšanas dienas .Vadības
Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikt ) neraksts no lūgu-
ma un pie ikurae.

Ja atbildētājs noteiktā laika neiera-
dīsies person ī gi vai caur pilnvarnieku,
tiks nrikta tieies sēde Iie:ai klausīšanai
aizmuguriski.

Daugavpilī, 7. jūnijā 1924. g.
C. L. M» 70Hp/24.

Priekšsēd. b. J. K r ū m i ņ š.
5081 Sekretāra v. i. K a n g u r s.

Latgales apgabaltiesas MM.,
s-skaņā ar savu 1924. g. 5. ļ«ija

lēmumu, meklē uz sod. lik. 51., 455. p.
12 pk., 51, 49. 4'5 p '2 pk pamat*
apsūdzēto Jāni Jāzepa d. Zaltanu, pied.
pie Ludzas apr. Landikoronas p*g,
ievilku pazīmes: apm. 29 g. vecs,
geja auguma, gaišiem ma'lem un ie-
g/rena aeju. _

/iiām Iestādēm ao persenat», kārtis
r linama minētā Jāņa Zaltata un
viņa mantai atralanāa vieta, <a paziņo
Ludzas apr. 4. iecirkņa izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpili, 7. jūnijā 1934 g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

5062 Sekretāra p. K. Ozoliņš.

Iflinol» opgo&DlL I. cīvllnodalo,
afk'āiā tie»" sēdē 1S24 g. 28. maijā
izklausījusi Rochas Lejas Morducha m.
A p t e r lūgumu atzīt Faivušu Movšu
Haima d. Apteri pat atrodošos bezvēsts
prombūtnē nolēma: publicēt .Valdība*
Vēatn.* r>«r bezvēsti promesošo Faivusu
Movšu Hdima d. Apteri un uzdot
Dungavpls bāriņu tiesai iecel» aizbild-
niecība par bezvēsts promesošas Fai-
vusa Movša d. Aptera mantu, atro-
došos Daugavpilī/'

So lēmumu publicēt civ. prec. lik.
295. p. kārtībā.

Da«gavp.,7.juni>āI974 g LJ*775a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

5107 Sekrrtura v. i. K a n g u r s.

Llepflias apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 2. jūnija 1924. g.
lēmumu uz va sts zemes bankas lugnmu
un uz civ. proc. lik. 2081. un ick
p. p. pamata, uzaicina obligācijas turē-
tāju, kura izdota par 1613 rbļ. 50 k. uz
Dundagas lideikomisa vārdu un 28. s*p
19'9. g. nostiprināta uz Vilim Dimitrijs
d. Reib rgam piederošss nekust , mantas
Ventspils apr, Dundagis pag. .JaunvaU"
miju zem kreposta J* 4265, —
sešu mēnešu laiki,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, lidzņemot minē-
to obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas, ari obligac. turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu un pašu _ obligāciju
par iznicinātu, piešķirot lūdzējai tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšana iz
zemesgrāmatām.

Liepājā,3. jūnijā 1924. g. 1*77074.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

4671 Sekretāra A. Kasperovlči.

_

Latgales apgabalties. krlmlDoJnod.,
saskaņā ar aava 1934. g. 3. jūnija
'ētn«mu, meklē ui md Hk 442. p.
1. d. p«rm«ta apsūd?ēto R'z^knss pil-
sē as piederīgo Zach riju Sitneļi d.
Naidusu, 55 g. vecu. garu auguma,
kre sēs acs grauds ba'ts, plānu seju,
sitmiem matiem un ūsām, mati ķett-
meti uz labo puti ar celiņu kreisā pusē,
kustības nervozas.

Visām iestādēm un personām, kurām
Ir zināma minētā Zachaiija Naidusa un
viņa mantas atrašanas vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apr. 1. iec izmeklēšanas ties-
nesim.

Dtugravpili, 11. jūnijā 1934 g
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

5059 Sekretārs r. v. (pazrk ts).

Latgales apgabalties. 1. kriminaf-
noda|a,

askaņi M aava 1934. «ada 28. maija
lēnumu, meklē ?* «od. lik. 652 p.
1. d. pamata apaudzēto Daugavpi's apr.,
Ko'upes peg'sia plede īgo Alber'u
Ignata d Svenči, apmēra n 25 g. vecs,
blonds, ar lieiiem māliem, iegarenu
seju,, tumstm acīm, bez uiam ua
bārzdsa.

Vitām Icbtādēm an personām. Vmīm
ir tinama minētā Alberta Ignata d. Sveica
hb viņa mantai atrašanās vieta, |£-
psiiņo Rēzeknes apr. 4, lec. limek-
lēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 4. jūnijā 1924. g.
Priekšsēdētaja v. (pa āksts).

5138 Sekretāra p. v. (pa akstp.

Latgales apgabaltiesas kriminalnod.
saskaņa ar savu 1924. g. 4 jūnija
lēmumu atsauc .Valdības Vēstnesī*
1. numirā no 2. janvāra 1924. g. ie-
spiesto sludinājumu rar uz sod. lik.
51 p. p, 467. p. 1. d._ pama'a ap-
sūdzētā Daugavpils pilsētas piedeiīgo
I!ja Toma d Ouserova, 22 g. v.. meklē-
šanu, jo minētais Gusarovs ir atrasts.

Daugavpili, 6. jūnija 1924. g.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
5(82 Sekretāra v. J. Vanags.

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

taikaņā ar aava 1924. g. 3. jūnija
lēmumu, meklē at soda Iļkuir.a
5I_. p., 453. o. pamata apsūdzēto
Rēzeknes apr. Bērzgales psg. piederīgo
Zalmanl Franča d. Bondaranu, 29 g.
vecs, «.Īdēja ajgam, melnien matiem,
ap ļu teju, teisiu degunu.

Visām iestādēm an personām, kurām
Ir alnama minētā Zalmana B ndarana
?A viga mantas atrašanās vieta, iapaurjo
Reeknes apriņķa 2. iecirkņa izmeklē-
šanas tiesnesim.

Daugavpilī, 11. (ārijā 1934. g.
Prieisedētāja v. (paraksta).

5C63 Sekretārs (paraksts).

Latgales «pgabalties. krimmal-
noda(a,

saskaņā ai aava 1934. g. 5. jum'a
ēmuma, meklē aa sod lik. 585 p.

581. p. 1. d. pamata apsūdzēto Pāvelu
Timofeja d. Gučkovu, pied. p e Ludzas
apr. Kačanovas pag.: sev,šķīs pazīmes:
22 g. vecs, vidēja auguma, gaiļiem
matiem, apaļu seju, strīpu deguna, bez
bārzdas un maztm ūsām.

Visām iestādēm an personām, karāta
Ir slnama minētā Pāve'a G.čkova un
viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Ludzas apriņķa 5. iecirkņa izmeklēlanss
tiesnesim.

Daugavpilī, 7. jūnijā 1924 g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

5061 Sekretāra p. K. Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
«' šo paziņo vispārībai, V* mirušā
1924. g. 4. janwrī Antona Vi'kentija d.
Sšudro rotariih s testaments, ar kuri
testatoia kustas a an nekrsāma
manta novēlēta Annai Ignatija m. Skudro
ar apgabaltiesas 1924 g. 15. aprija lē^
mumu apstiprināta an lidots mantiniecei
Annai Ignatija m. Skudro

Da«gavp.,12.ļunijšl924.g. l.T*375a/24
Priekšsēdētāja b. V. Krūmiņš

5078 Sekretāra v. i. K. K a n g u r a.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apr. 2. I«c. miertiesnesis, sa-skaņa ar savu 20. maij i 1924. g. lēmumuun uz civ. proc. lik. 1401. p. Bn civ.bk. X _ sej 1. d. 1239 p. pamata pariao,
ķa pec 1923. gadā 5. novembrī mrAr toņa Giionima d. Kušn ra ir palicismantojums, Nirzas pag. Mortinu sādžāun uzaicina visus, kam ir»so mBntojumu būtu kādas tle-
£"*«,*£.

«"«niekiem , pieteiktsis tiesības sešu mēnešu laikāskaitot no šī sludinājuma iespiešanaidienas .Valdības Vēstnesī-
rcsp ' esanas

Tutčinovas m., Nerzas pag.,
ov-65 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
ar šo pailņo vispārībai, ka mirušā
1923. g 13. septem., Daugavpils apr.,
Višķu pagasta piederīgā Franča Jāņa d,
Zariņa (ari Zarana) notariālais testa-
ments, ar kara testatora kastaņa an
nekustama manta novēlēta Pēterim
Franča d. Zalņam ar apgabaltiesu
1924. g. 30. aprija lēmumu apstip-
rināts un izdots mantiniekam Pēterim
Franča d. Zariņam.

Daagavp., 4. jūnijā 1934. g LM593a/24
P'i*ki«ēdētāia b. V. Krūmiņš.

4852 Sekretāra v. 1. K. K a n g u r s.

utniB tmuitiiui i. mmm
ar šo paiitio vi«ngribal, Va mirušā
1924. g. 9 janvariMaaeiaa Grigorja m.
Molčfnovas notariālais testamenta,
ar kuru testatora kustama an neka-
stama manta novēlēta Verai Grigorija
m. Noduai un Vladimiram Grigorija d.
Molčanovam, ar apgabaltiesas 1924 g.
28. marta lēmumu apstiprināts un izdots
tnant niecel Verai Grigorija m. Neduai.

Daagavp.,7 jūnijā 1924 g. LJ*343a/24
Priekšsēdētāja b. V. Krūmiņš.

5105 Sekretāra v. I. K. Ķangnrs.

laliaiei apiabaltieiai I. Medaļa
atklātā tiesas sēdē 1924. ?. 23. maijā
izklausījusi Daueavoils pilsetes valdes
lūgumu, atzīt N kolaju lija d. I v a-
n o v u par atrodošos bezvēsts prom
būtnē, nolēma: publicēt .Vaid.
Vēsto." oar bezvēsts promesešo Nikolaju
lija d. Ivanovu an uzdot Daugavpils
bāriņu tiesai iecelt aizbildniecību par
bezvēsts promesošā Nikolaja lija de!a
I^anova manta, atrodošos Daugavpilī,
Kapu ielā 59 kvar. un Minskas iela
183 kvartāli.

So lēmama pablicet civ. proc. Uk
3P5. p. kSrflb»

Daagavpilī, 31 maijā 1924.g. LM>740a/24
Priekšsēd. b. .1 Krūmiņš.

4527 Sekretāra v. i. K. K a n g u rs

LatsalH mM\\mi l cMIsottais
«r *o o«ziņo vlspSrihsI. k' miru '«
1923 gada 19. jūniji . Daugavpils
apriņķa, izabelinas pag. piederīgā Nikita
Kiri' a d. Sokclova notariālais trataments,
«r kura testators kaitama 'i nekustama
martr" novēlēta Klavdijar Nazara m. So-
^ olovai ar apgabaltiesas 1924. gada
14 marta lēmumu arstinrināts na lido
w»ntc niecei Klavdijai Nazara m. Seko-
lovfi.

Daagavp., 4 jun jā 1924.g. U*402a/24.
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

4853 Sekretāra v. i. K. K a n g u r s.

Liepājas ap,. Pr-Ka Pal. par 2. lec-
izsludiia pir nedeiī ^ iem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

Latvijas pase<:
1) zem N» 3445, fzd. 1920 g. 9. jun.

uz Anši M ķfjs d. Pirtnieka v.;
2) zem >* 4046 izd. 1970 g. 2. jufc

uz Anša Pelers d. Spēks v.;
3) zem J* 9936, izd. 1922. g. l.sept.

az Miķ-ļa J/ņa d Noja v;
i 4) zem N° _ 6266, 'z±: tu 1920 g.

11 stpt. uz Jēkaba Jāņa d P ācinis v;
5) z:m Xt 7612, izdo'u 1920. g.

30 jūniji »z Anmis Jēkaba tr. Kslne-
n ek, dz. Pittniek-PJvil v.J

i 6) zem ī* 7951, izd. 1920. g. 15 jut.
ļnz Ilzes Anša m Kapeni k v;
I 7) zem M 1866, izd 1820. g. 17.jan.
uz Miķrļa Jāņa d. Freidenfelda v;

i 8) zem J6 11731, izdotu 1920. g.
27. cktobrī uz Jura Jāņa d T ūbe v;

' 9) zem Nš 7859, izd. 1970. g 3. jui.
uz Annas Jēkaba m. Krātam v;

10) zem M 34«6, izd 1920 g 26 aug.
uz Katr.nas Andreja m. Kaul v.;

11) zem N°_ 8350, Izd. 1920 g. l.sept.
uz Katrīnas Je«aba m. Zvirgzdiņ v.;

12) z'm Nš 8167, izd 1920. g. 2.aug.
uz Annas Jāņa m Nezdulkin v.;

I 13) zem *> 3896. izd 1920 g. 1. Jui.
oz Jēkaba Jēkabi d. I eļnleVa v.;

14) zem J* 7265 izd U20.g 30.jau.
uz Andreja Anša d. Dunče v;

15) zem f* 10227, izd 1922. g. 6.dec.
uz Annas Toma tr. Orauduž v.. un

16) zem Ns 3303, Izd. 1930. g.
26. aug uz Jāņa Jāņa d. Brakšis v.

Latvijas pasi, izd no Lepaia« pret
zem J* 20875 ut Maigas Miķeļa m
Priedul, dz Cibul v.

Atsauc: 1923 g _ .Vaid. Vēstn.'
N» 198 par nederīgam izsludinātas
pases: Nš 5257, izd. 1920. g. 15. okt.
uz Jāņa Jaija d. Pirktinis v. un zem
?Ns 2922, izd 1920 g 4 aug. uz Mar-
grietas Miķeļa m Skranda, dz, Mietne
v., kūjas ir atrastas un deiīgas. 4790

uiuia liiuattiii» i. dUiBiiii»
ai io paziņo vispārībai, ka mirušā
1922. g. 22. augustā Taugavpils apr.,
Kolupes pag. piedeiigā Pēteļa Nauma
d. Ktrilova privat eitaments, ai kara
testatora kastama an nekastama
manta novēlēta Jevdokijai Pēteri m.
Kirilovai ar apgabaltiesas 1923. g.
23. novembra lēmama apstiprina s an
lidots mantiniecei Jevdo.ijai Kiri ovai.

Daagavp.. 4 jtinijā 1924.g. L.N860a/23
Priekšsēdētāja b V. Krūmiņš.

4854 Sekretāra v. i. K. Ķangnrs.

Rēzeknes apr. 2. iecirkņa
miertiesnesis

uzaicina no lieliniekiem nogalinātā
29. maijā 1919. g. Viktora Aloiza
dē a Skaniela mantiniekus
pieteikt viņam savas mantošanas;
tiesības uz nel.atstāto mantu, 6 mēnešu
laikā, skaitot no šī sludināj. iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Rēzeknē, 4.janijā 1924.g.
5132 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 5. iec. miertiesnesis,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014.,
un 2079. p. p.. uti Bslt, privatti:sību
>op. 2451. p. pamata uza'cina visas
personas, kuram ir kaut kādas prasioas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 23 aj iii
1924 g. publcēto 1923. g. 4. janvāra
Vārmes prg. rar. K«rja Augusta Llndes
testamentu. *ā ari vi<as personas, Kurem
ir kautkadas tiesības uz mit. Kārļa
Augusta Llndes mantojuma, vai s-karā
ar šo mantojuma kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisatijiem, parād-
devejiem un t. t., pieteikt sav^s tiesības, i
pretenzijās ui ietunas minēt ii tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Ja tas minētā teim'ņ.ī nebūs izdarīts,
tad minētas personas a'zis kā atteikušās i
no ierurā-n ui zaudēuiai savas tie-
sības, bet testamentu pasludinās par
likumīga sjeka gājušu

Rīgā, 2. jūnijā 1924. g. Ni> 524
4545 Miertiesnesis (p «raksts).

Liepājas 2. iec. miertiesn.,
uz Antona Lorenča lūgumu un sava
191*4 &ada 5. jūnija lēmuma pamata,
uzaicina ,17. augusta 1917. g. Sibirili'
Tomskā mirušās Hedvigas Terēzes Ro-
berta m. Lorenc, dzimusi Tirpic
mantin-, kreditorus, legatarijus, fidei-
komisarijus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz nel. atstato mantojumu, pie-
teikt savas tiesības un prasības mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Minētā laika nepieteiktas tiesības
un prasības tiks atzītas par zaudētām
ai visiem laikiem.

Liepājā, 5. jūnijā 1924 g. j*217.
5131 Miertiesnesis (paraksts).

MonasietjijasDitielis
izslud na par nederīgiem seicšus no-
zaudētus dokumentus:

1) Latv. lekšz. pasi J* 157129, izdno Rīgas prelekriiMs 1921. g. uz Kairi-nās Kris'apa m. Pļaviņ v
2) zirga pasi N» 440, izd. no LuiO-nas pag valdes 7. jūnijā 1920. g. uzPētera Jarja d. Stnds v;
3) Latv. iekšz. pasi J* 844, izdotu no

Un,™ni„Valdei 192a 8- »z ZelmasJāņa m. Drill v., «rt
4^ Ļat». iekšz. pasi J* 2037, izdotuno Saikavas pag valdes 8. augustā1922. g, uz Jāņa Pētera d. Tiltiņu vārdu.

, 4690
Latdliaj dzelzsctju porcijas

Vtlmlaras nedalaizsr d na pir nederīgu, kā nozaudētu,iekšzemes pasi, izd. no Michalovai pag
ļ?-L ? r,.maitĀ »«W. g- J* 1026 uzNikolaja Petea d. Pičukarrova v. 4342

L* t»ljas dzelzsceļu policijas
Valmieras nodala

iii ņdiņa par nederību, kā nozaudē ukfikhui. aplieciba . izd. no 5. Cēsu
Ak** IT-:25 - j,,liiS 19« g
novfvld!2 Andtei" ™«> d- Pi^«;

4352

MH aprima pr-ka palīgs 2. iet
^1viekLem..derigU; fn0Zaudēta'

1923 „ o7 meS P,- ,2d0t« no viņa
Friča m' G,rt,apr -,Miidas J"W.Mriica m. Oredzen urdu zem J* 3098.

5611

tomnlli apr. pr-ka palīgs I. tjc.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izdetu no Liksnas
pag. valdes 1921 g. 22. oktobri zem
J* 12973 ua Viktora Kzzimira d. Juk-
žinska vadu. 5019

Saeiaiplli m. prleklaiila pailgi l.Ik.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi, izd. no Liksnas pag.
valdes 1921. g. 4. nktobrī zem
K? 12834 uz M ras Jāņa m. Mukan v.

502'

Daugsvplls apr. pr-ka pailgs 1. ite
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšz. pasi, izd. no Višķu [a>asta
valdes 192\ g. 7. martā zem >* 1560,.
uz *n8H'ia Jāna d. Pantelejeva v 5018

Daugavpili epr- pr-ka pal. 1- iet
Izšūdina par nederīgu, tā nozaudētu,
iekš? , pasi, izd. no Višķu r ag.
vades 1920. g. 15. ļanvaī zem >6 590k
uz Nikitina Nauma Konstantīna d. v:

£017

Daogaiplli aprlgļa pr-Ka palīgi I. ik.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšz. pasi, izd. no Kolupes pag. v.
izd. 1921 g. 27. augusti, zem }& 1815

I uz Annas Jāņa nt. Rimican vadu. SOiS

Daugavpils apr. pr-ka palīgs i. Iel
izsludina par nederīgu ^ kā nozaudētu,
iekšz pasi Izd. no Liksnas pag. valdes
1921. g. 9. janvāri zem J\6 10589 uz
Jāņi Franča d. Skūšana vārdu. 5016

Daugavpils apr. pr-ka pal. l. lec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšz. pasi, izd. ^na Kolupes pag. v.
1921. g. 16. februāri zem J* 429. tz
Jaņn Anjona d. Rirņi cina vārdu. 5020
Daugavpils apr pr-ka pailgs 1. lec.

izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Kolupes pag.
valdes 1923. g. 13. jūnijā zem J* 1814
m Ann-s Jana m Rimican v. 5012

Daugavpils apr. pr-ka pal. I. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
kara kļaus, apliecību, izdotu no Daugav-
pils kara apr. pr ka 1923. g. 5. iebruarī
zem Ns 13844/18885 uz Ananija Jāņa d.
Pantelfj^ va vardu. 5012

ūaogavpiis aprīgķa ņriekMeka pal. I. Iet.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu .atv,'ļnājuma apliecību, izd. no 12.
Bauskas kājnieku pulka km-ra 1923. g.5 jūnijā u'. Andiēji Jefiraa d. Sem-»onov» v- 5023

i*Spaapiij)>āpi-liapa].I.ief.
izsludina oar nederīgu nezaudēto Ta'.v,
'* ? Pasi - z««n Ks 1314, izdotu 1. dcc
UU0. g. no viņa uz Minnas Kārla m.
Eg'"JĪ045

Jaunjelgavas apr. pr-ka pal. 1.k.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, zem Mi 13?3 izdotu
i decembrī 1920. g. no viņa uz An-
d eja Friča d Salcnicka vārdu. 5046

. Ventspili apr. pr-ka Pal. 2. iec.
izsludina- par nederīgu, kā nozau-
dētu Latvijas ieklz. pasi, izdotu no
Puzes pag valdes 1920. g. 8. nov.
zem M 1359 uz Augusta Friča dēla
K*.st'ra v. 4737

Tirdzniecības un rūpniecības alu. sabiedrības

,.Moritc Feitelbers"
Peļņas un zaudējuma rēķins 31. decembrī 1923. g.

Debets. Līt. rb|. K r e d i t s. Lat. rbļ.
Izdevumi Rīgā ..... 4,195,863.— Puču rēķins bruto pejļa 6,975 .071.09

Liepīja .... 498,15665 Nekustami īpašumi pejņa
Ncdokji 70,427.50 par 1923. g 420,129 50
Penzijas 6,750— Provīzijas 25.685.—
Slno kase ....... 73,781.23 Veco parāda atmaksa . . 1,319.18
Z«udējumi Berlīne Nodokļu atmaksa .... 2,067.50

Mk. 499.23 29,953 50
Neto peļņa par 1923. g ? 2,549 340.39

7.424,272.27 7,424 272.27

Bilance uz 31. decembri 1923. g.
Kase un tekoTi rēķini . . 261,204.05 Pameta kapitāls .... 35,000,000.—
Irnobilijss 24,038,085.— Rezerves kapit'U .... 786,42868
Inventāra 12,094,598.49 Amortizācijas kapitāls . . 1,450,867.60
Preču reķhs 14.905,860.38 Hipotēku parādi .... 115,000.—
Vērtspapīri 1,435— Kreditori 12,053,916.35
Dsbi'ori 923 .38810 Pārejošas suma? . . . 269,018.—

Peļņa par 1923. gadu . . 2,549,340.39

5?2?4 571 02 52,224.571.02

Peļņas salīdzināšana. R. K-
Rezerves kapitāls 5«/o 127.467.02
Nekustsmi īp šumi airortiz. 3°/o 350,643.—
laventrra artortiz. 10°/o 1,038,084.—
Msšinas amortiz. 10°/o 171,376.—
Atlikums pēc varbīī »5jo nrdokļu samaksa

pie rezerves kap.tala 861,770.37~
2.549.34IJ39

Gida pīrskats apstiprināts 30. meijā 1924. g. pilnā sapulcē.
4880 Valde

Lutuju-Frnntu tirdzniecības aKc. saUiedrības
„Auseklis."

Bilance uz 31, decembri 1923. g.
A k t i v s. ls Pasīvs. Ls

Ks«e . 4,42693 Akciju kaplta's 60,000.—
Tekošs rēķ. Latv. bankī . 411.81 Rezerves 4,000 —
Preces 51,898 98 Amortizācijas 140.—
Inventāri 1,989.16 1922. g. skaidras peļņas attik. 971,37
Debitori . 81,202.08 Kreditori 93,331.43
Drošības naudas .... 18 —
Vekseļi portfeī 10859.66
Protestēti vekstļi .... 3,172 —
Tekcši izdevumi uz 1921. g. 1,000,—
1923. g. deiicits . . . . . 3,514.18

158,49780 158 492 80

Peļņas un zaudējumu rēķins 1923. g.
Zaudēts. Ls Pelnīta. Ls.

TeVoši izdevumi par 1623. g. 44,103.19 No preču rēķina .... 31,870.59
Ptoctntts un komisija . . 4,121.71 . kursu starpības . . ._ 12,423.77

. norakstītām apšaubāmām
prasībām . . . . 402 24

. pārejošo sumu rej. . 14.12
1923. g. deiicits . . . . 3,514.18

48224 90 48,224.90

Apstiprināts no akcionāru kārtējas pilnas sspulcei 30. meijā 1924. g.

5762 ^^ Valde



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un clv. pr. Hk. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Pētera Mārtiņa d. Ozoliņa pilnv.
zv. adv. A Kazaka lūgumu un savu
1924 g. 20. maija lēmumu paziņo, ka
Pēteris Mārtiņa d. Oiolitjš parādu pēc
sekošām obligācijām: 1) par 4500 rbļ.,
apstipr rātas 1893. g. 20. augusta zem
)£ 678, uz neksstsmu īpašumu Rīga,
III. hipotēku lerirknī zemzrmei grāmatu
reģ. 1* 1415, izdota no Pēteja Reiņa d,
BUnieka rat !aDU Pēterim Iv*na d
St čkam, kura pārgājusi uz Robertu
ivana d. Štauve, kā blankocesionaiu, kas
viņu ir cedējis atkal blanko; 2) pat
3500 r. atlikumā no obligācijas per
4500 r. pirmatnējā lielumā apstitirinātas
lfc94. g. 23. augustā zem Ja 8S0. uz to
pīšu nekustamo īpašumu, izdotas no t«
pīša Pētera Reina d. Bisnieka rar l»bu
tam pašam Pēteiim Ivana d. Stučkām,
kura pārg'iusi uz to pa u RoDcr u
lvant d. Štcuvs, ka blankocesionaiu
kas viņu ir cettējU atkal bUnko; 3) par

3000 r., atlikuma no obligācijas par
4900 r. pirmatnējā lieluma apstiprinātas
1899.J5* zem Nš 441. uz to pašu ne
kustama īpašuma, izdotas no Viktora
Nikolaj a Machoaikova par labu Niko-
lajam Kristapa d. Bergam, ku|a pār-
gājusi uz to pašu Roberta Ivana d.
Stauve kā blankocesionaru, kas viņu ir
cedejis ' atkal blanko; 4) par 2000 r.,
apstiprinātas 1901. g. i5 apriī zem
3\F> 810 uz to pašu nekustamo īpašunu,
izdotas no ta paša Viktora Nikolaja d
Machonikov a par labu Aismām Osipa
d. Llpinski, kura pārgājusi uz to pašu
Robertu Ivana d. Stauve, ka blanko-
cesionaru, kas viņu ir cedējis etkal
hlanVo: 51 par 1000 r. apstiprinātas
1904. g. 8. meitā zem Jfe 410, uz to

pašu nekustamo īpašumu, iz otas to
Mārtiņa Pētera d. Brucke, ai. Tiltiņ pat
labu Aurēlijām Gustava d. Zebergara,
kur» pārgājusi uz to pašuRo ērtu Ivana
d Štauve, ka blankocesionaru, ka* , viņu

ir cadijis atkal blanko; 6) par 20"0 r.,
apstiprinātas 1904. g. 9. ma tā zem Xs49,
uz to pašu nekustamo īpašumu, izdotas
no tā paša Mārtiņa Pētera d. Brūce,
ai Tiltiņ p*t l'bu lam paš?m_ Aurēlijām
Gustava d. Zeberffam, kura pagājusi uz
to pašu Robettu Irāna d. Stauve, ka
blankocesionaru, kas viņ i cedejis atkal
blanko; 7) P«t 6000 r„ apstiprinātas
1904 g. 22. maijā zem J<b 775 uz to
pašu nekustamo īpašumu izdotas no
Pētera Mārtiņa d. Ozoliņa Acd.ējam

Ivana d. Krastkaliam, kura pārgājusi

uz to pašu Robertu Ivana d.
Štsuve, kā blankocesionaru, kas viņu
ir cedējis atkal _ blan'io; 8) par

40,000 r„ apstiprinātas 1911. g. 16 jūnijā
zem 1* 1896, uz to pašu nekustamo
īpašumu izdotas no tā paša Peier>
Mārtiņa d. Ozoliņa par labu Augustam
Jēkaba d. Auzenbergac, kup pārgājmi

mi to paši Robettu Ivana d. Stauve, kā
blankoc'sionaiu, ka,* viru ir e/dējts
atkal bla-ko; 91 par 50,000 r., aps'iprl-
nātas 1911 g- 7. novembrī J* S937, ut
to pašu nekustamo īpašumu izdotas no
tā pjša Pēteta M'rtiņa d. Ozolņn par
1 bu tam pašam Augustam Jēkaba d.
Auz'nbīTgaffl, kura pārgājusi uz to pašu
Robertu Ivana d. Štauve, kā blanVo
cesfcnaru, kas viņu ir cedēj's atkal
b'anko, ir samaVsājis viņu beidzamai
kredi orei Rīgas namuīpašniekuktājaizdevu sabiedrībai, bez šis augša
minētās obligācijas nevar ;tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā Ir gājušas zuduma,

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaja at-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprād. obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
«kaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiesta .Vaid. Vēsta*, un aizrāda, ka ia
līs personas noteiktā laikā nepieteik-
s"es, obligācijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grīmatā.

R;gā, 1924. «J. 31. maijā Jfc 2479.
Priekšsēdētāja v A. Blumentals

4453 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra 1kūma par lau-
lību 50., 61., 76. 81. un ci* , prec
lik. 339., 366. 4U., 698., 700., 704
un 718. panta ). punk'a pantu p mata,
ar šo dara zināmu Robertam Grote,
ka tiesa š. g. 31. maijā aizur-gura-i
nosprieda viņa laulību ar Marija Un te,
dzitn. G iJn, šķirt

Jelgavā, 1924.g.20.juiijā L Ns 135/24
Priekšsēdētāja v. R. Millers.

5725 Sekr'ta'a p. F. Kāps.

Jelgavas apcabaltiesa,
u civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uza'cina vistu, kam
būtu u»J900 g.2l.dec Be brenes pag«stā
mirušā Adām aKancana a tMato man 10 jt -
mu kādas tiesības kā mantiniekiem, legr-
tariem. iideikomisar., kreditoriem un t. t.,
pieteikt aavaa tiesībai iai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludi-
na j«ma Iespiešanai dienai .Valdības
Vēstnesī *,

Termiņā nepieteiktai tiesības ieskatīt
par ipēku zaudējušam.

Jelgavā, 2 Jūnijā 1924, g. L. Mi941/24
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

4567 Sekretārs K. P u s s a r s

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz v. tin. lik. 2011., 2014. an "019. cm.
psmsti p*»lrjo, ka pēc 1923. gada
13. septembrī Baldones pigastā mirušā
Doles pag*»ta jaunsaimnieka Andreji
Miķ.ļa dēta Kaktiņa ir aktklāts
mantojums un asaicma, *am h ui šo emd-
tcjnmu vai «skarā ar to tiaiibu, kā
mantiniekiem, Iegat.iHiaa*. Udeikomi-
sarijitn, kreditoram un t. t., piataikt
iii tiisibu minētai tluai i I ? ? ē -
n e I ? laiki, skaitot no II iladinājama
iespiešana, dlanas .Vaid. Vāitnaii*.

Ja minētai pirion.s aavii tlnībit
augšā nerādītā termini nepieteiks, tad
vlnn atiīi kā iii tiesība, aaadijniai.

Rīgā, 1924 ļ. 11. jūnijā. J* 2391
Priekšsēdētājs B u ma n s

50f8 R»kr«t«r« A. K «' e.

Rīgas apg sbaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011,. 2014. un 2019. p.p.
ramata paziņo , ka pēc 1917. g
28. decembri Rīgai jūrmalā Djbultns
mirušās Marijas Juliannas Kārļt m Valter
ir atklāts mantojumi un neaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ii sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

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

Rīgā, 16. jūnijā 1924 g.
PriekšiSr ētājs B u m a n s.

5360 Sekrētam » K .i I » t

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
?i civ. tiea.iik. 2011., 2014. un 1019 r.p
naraata paziņo, ka pēc 1924 ?ada
3. februārī Vecranžas pagastā mirušās
„Metak-Prīne" mājas īpašnieces Sarlctes
Kalniņ, dzim. Ozoliņ, ir atklāts aae-
toļami «o usalcina, kara h ai šo
mantojumu, vai sakari at to tieaibai,
ki mantiniekiem, iegatarijiem, Mdel-
ko-fliiariļiero, kreditoriem a» 1.1., pieteikt
Zīs tietibsa min. tiesai iela mē n t i *
laiki, skažtot no ii sludina* ], iaapiei.
dienai .Vaid. Vistn.".

Ja Minētu personai ievai tiesība*
lagii izrīdīti termiņā nepieteiks, tac

?v l"M Btiīe ki iii tiuibsa saadēj^ia*
Pi7l. <974. g 5 jūnijā L Mi 2763
p tiekisēdēt. v. A. B1 u m e n t a 1 a.

5J36 R«lrr»t(8is fc K » I v t

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
ai civ. ties. Hk. 2011., 2014. an 3019.
v. v. «amata paiiņo ka p?r 1923 g.
27 jui. Ērģemes Silmuižā mir. Konstantīna

Jāņa d. Peterīona ii atktati mani j-
jums an ataicina, kam ir ai io manto-
juma, vai lakati at to lielībai
kā mantiniekiem, iegatarijiem, iideiko-
miaatijlem, kreditoriem an L t., pie-
teikt iii tieaibai minētai tiesai iela
mēneša laiki, skaitot no ii aladinajams
icipieianai dienai.

Ja minētās petionas tavai tieaibai
asgii uirāditā tirmiņā nepieteiks, tad
viņas atsis ki B» tJeiības saadējaiai.

Rigā, 1924.g. 12. jūnijā.
Priekšsēdētāja B u m a n ».

S1T8 SfkrBKta A. K8lv«. '..

Rīgas apgabali, reģlstrac. nodaļa
uz civ. proe. lik 1460'. p pam«ta pi-
aiņo, ka ar viņai 28 maija 924 g.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sab ediība
zem nosaukuma: .Liabaiu skolotā,u
kocpr<it.vs" ar valdes sēdekli Lim-
bažos.

No<*.. pārz v. i. L. Bruemmers.
5055 Sekretārs K. Fridrlchsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
pel tiskim organisecijām 17 p pampta
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 28. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļi s biedrība:
.Strīķu izglītības biedrība,' ar valdes
sēdekli Lenču pagasta

Nod pārz. v. i. L. Bruemmers
5052 Sekre'ars K- Fridrichson ».

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
uz civ. proc. lik 14c071. p. rfmsta paziņo,
ka ar viņas 1924. g. 14 m ija lēmumu
reģistrēta kooperatīva sabiedrība zem
nosaukuma: .Lalvijis aivsļirāti taja-
vīru biedrības darva kooper-tivs* ar
vālītes sēdekli Rīgā

Nodaļas p"rz. v. I. Bruemmers.
5185 Sekretāri» p. v. i .1. Tnmsons.
Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
uz likuma ra; bl.-r'rīb'm s-viļnibām un
politiskim organizācijām 17. p. p mata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 28. mai a
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Litvijas radio biedrība", ar va'des
sēdekli Rīgā.

Nod. pāra. v. i. L. Bruemmers.
50S4 Sekretārs Ķ. Fridrichson s.

Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
uz clv. pro:. lik. 1460. p. pamata
p ziņo, ka ar viņas 28. maijā 1924. g
lēmumu reģistrēta k:op-rativa sabiedrība
z;m nosaukuma: .Imantas pagasta
lauksaimniecības maši m koplietošanas
biediība .Zilais Kslns* ar valdes sēdekli
Imantas pagasta.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
5"48 Sekretārs K. Frldrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
uz civ. proc lik. 146071. p. pamat» pa-
ziņo, ka ar viņas 58. mai . a 1924 g.
lēmumu reģistrēta kooper tiva sabiedrība
zem nosaikuma: .Ēveles lauksaimnie-
ciBas biedrība", ar valdes sēdekli E/eles
pagast*.

Nod. nārit. v. i l. Bruemmers.
5049 Sekretārs Ķ. Fridrichson s.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 28 mii ja
lēmumu parr ģistreia .Latvijas dzelzs-
ceļnieku biedtibas kr/ļ-aizdevu kases"
delegātu sapulci 30. marla 1924. g.
pieņemtie grozītie statūti.

Nod. pārz. v. i. L Bruemmers.
5050 Sekretārs F r i d rich son s.

Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
uz 1kūmu pat biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p p-mat-i
paziņo, ka ar viņas 1924 g. 28. maijā
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Eva geli kā jaunekļa biedrība Rī*ā.
d bināta 18S8. g,* ar valdes sēdekli
Rīgā,

Nod. pārz. v i. I.Bruemmer*.
4815 Sekretārs K. Frldrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
paiiņo, ka ar viņas H24 g 28. maija
lēmumu pārreģistrēta .Latvijas soutu
o'ganizacija, * zem jauns nosaukuma:
.Latvijas skaitu centrālā o gan zc [a,*
kā art reģistrēti biedrības biedru rinā

apulcē 6.aprili 1924. g. pievemtie
grozītie s a uti.

Nod. pārz. v. I. L. Bruemmes.
4812 Sekret«n K. Fridrichson s.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaia
uz līkuma par biedrbām, savienībām un
po it skām organizari ān 17. p. pārrāts
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 21. maija
lšTiuma re^istr^ta bezpeļņas biedrība:
.Kastranes i:glītošani'. biedrība .Zieds,"

ar valdes sēdekli Kaslranes pagastā.
Nod. pārz. v. i. L Bruemmers.

5186 Sekretāri p. v. i. J, Tom sons.

Rigas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
uz likuma par b'edtībām, savienī ām un
p liīiskām organizfc'jām 17. p pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 28. maija
ēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Pirmā Rercenu lopkopības rārrau-
dZ'basbiedrība" (Valnieras apr'ņķ ), ar
vaidēs sēdekli Rene ni miesā.

Nod pārz. v i. L. Bruemmers
5051 Setretars Ķ. Fridrichson s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 26. maija 1974. g. lēmumu,
u?aicina 23. februārī 1911. g. Oaiļļu-
Satiķu pigastā miru?ā Fr ča Ermaņa

ļ d ;'a A d 1 e r a mantiniekus, kredi-
torus, lega'a us fideikomisajus un
visas ci.as personas, kurām va-
r-tu būt kādas tie īofs vai pras
ibas uz ats.āio mantojumu, pieteikt
viņas tiesasešu mēnešu laikā
skritot no sludinājuma iespiešanas denas
.Vaid. Vē tn .

Tiesības ut pra.ības, par kuram,nebūs
paziļets tiesai mineia laikā, tiks a'zītas
par zaudē ām uz visiem la kiem.

Liepājā, 31 .meijā IM4. g. M 653. m/24
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

4529 Sekretārs A, Kaperovič s.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām sivi^nībām
un politiskām crgmlzacijām 17 p. pa
mata paziņo, ka ar viņas 28. maijā
1924. g. lēmumu reģistrēta tezptļņas
biedrība : .Torņakalna tr vprātigo uguns
dzēsēju biedrība,* ar valdes sēdekli Rīgā

Nodaļas pātr. v. i. L. Bruemmers.
5053 Sfkretars K. Fridrlchsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībīm un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
pariņo, ka ar viņas 1924. g. 28. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Oļu-A-elt'enes viesīgā blrdrib»,* ar
valdes sēdekli 0,u-Apcltienes pagastā.

N d. pārz. v. i L. Bruemmers.
5C51 Sekretārs K. Frldrichsons.

1 Liepājas apgabaltiesa,
uz aava 15. maija 1924. g. lēmumu, uzai-
cina 21. maiji 1906. g. Dundagas paga-
stā miruša Ernesta Friča d. Karlsona
mantiniekus, kreditorus, iegatarus, ildei-
komisarus un visas citas personas, kurām
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstato mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skaitot
nn sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.".

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
pazinis tiesai minētā 1,-ikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 30. maijā 1924. g. N° 511. m/24
Priekšsēd. b. V. Bien en .itams.

4392 Sekretāra A. Kasperovlčs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 26. maija 1924. g. lēmum",
uzaicina mirušā 31. maitā 192j. g.
Lie.'ājā mirušā Jēkaba Andreja dēla
Rumberga mantiniekus, kreditorus
Iegatarus, fīdtikomisārus un visas citas
peiso a , l.upm varētu bīt kādai tie-
sības vai p'asības uz atstāto m nto-
jumu pieteikt \igas tiesai sešu mē-
nešu laikā skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valtf. Vēstn.*.

Tit sibas u i prasīoas, par kurām nebūs
ptziņots tiesai mi.iētā laika, tiks atritis
par zaudētam uz vis em laikiem.

Liepā ā, 30. maijā 1924 g. J\fe 655. m/24
Priekšsēd. b V. Bienenstams.

4393 Sžkrttari A Kasperov i č s.

Liepājas apgabaltiesa,
tu sava 28 aprīļi 1924 g. lēmuma pa-
mata uzaicina 7. novembrī 1923 g Raņķu
pagastā mirušā Krista Jura dēla Bluma
mantiniekus, kreditorus, iegatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu but kādas tiesības vai prasības
uz viņa atstāto mantojumu, vai kuras
velētos apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tiesai savas tiesības an prasības
sešu mēneiu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

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

Liepāja, 20. jūnijā 1924. g. Hi 647.m . 24
Priekšsēdei, b. V. Bienenstams.
5715 SeVretars A Kasperovlčs.

Ventspils apr. pr-ka palīgs Z. Iec
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izdotu no viņa
1923. g. 10. maitā zem J* 2757, uz
Emibjas Jāņa m. Jau.,behej v. 5610

Jelgavas apgabalt. reģistr. nod,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 146071. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
5. jūnija 1924. g. atklātā sēdē nolma
Nogales izglītības biedrību .Vai ak
Gaismas* pārveidi t zem ta paša no-
saukuma, ievedot _ vinu to bieJiību reģi-
stra pirmajā daļa, kurām nav peļrai
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
NogāUs ra?'s ā.

Jelgavā, 13. jūnijā 1924. g.
Reģ. noJ. ņttc v. E. Fe Īd mans.)

5'65 Par sekr. V. Lešinskijs

Daugavpils apr. 4. Iec. miertiesu
saskaņā ar savu lēmumu no 30 ma i*
1924. g. un pamatodamies uz civ. pr. c.
ik. 1401. un 1402 p.p. un civ. lik

X s. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
19. nove*b'ī 1913. g. mirušā pilsoņa
Frarta Ādama dēla RozmanovUa-
Ditvldovlča mantiniekus, pieteint
«āvas m«ntojuma tiesības uz mnn-
toium» . kas ralcis pēc minētā piUoņa
nāves Daugavpils apr., Kolrpes pag

Man'ojoma tiesība? iapi'ttic pēc p'e-
kti ibas sešu mēnešu l'ikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī *
4907 M'ertiesn sls (parakāts).

Daugavpils apr- 4. lec miertiesa.
saskaņa at savu 1924. g. 20. maija lē-
mumu uz civ. proc lik. 1401., 1402.
p. t». un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p.
ar šo uzaicina 1910. g. 13. maitā mirufā
rilsoņa Andreja Andreja dēla
V 11 k 8 | ai mantiniekus, pieteikt savas
mantojuma tiesības uz mantojumu,
kas palicis pēc min. pilsoņa nāves Dau-
gavpils apr., Ko'upes pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pec pfe-
krītības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".
4908 Miertiesnesi» (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
«a civ. prec. lik. 1967., 2011., 2014. an
1079. p p. pamata, uzaicina visu, kam
sūtu uz 1913 g»da 19. decembrī
Budbergas pagastā mituša Miķ'ļi
Jura d. Ušerovska atstāto man-
tojumu kādas tielībaa, kā mant'-
nielsiem, tegatariem, iidelko misai iem,
kreditoriem «n t. t., pieteikt savai
tiesības ial tiesai seia mēneša laikā,
ikeltot no sludinājuma iespiešanas
lienaa .Vallības Vēstnesi'.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīt
jsi spēka saadējušam.

J līgavā", 30. maijā 1921. g. L. J4 936 24
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

4384 Sekretārs K. P u s s a r a.

Jelgavas apgabaltiesa,
«s clv. ties. lik. 293.. 301. nn *«flOA p.p..
pamata, uzaicina Fridrichu D i st el-
fa e r g n, kura dzīves vieta nezināms,
četru mēneiu laikā ierasties ial
Ucii saņemt norakstus no viņa sie-
vas Ju'iannrs Distelbarg, dzim. Bil-
gendāls, iesūdeības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikum. un uzdot
savu dzīves vietu Jelgavas pilsēta.

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

Jelgavā, 4. jūnijā 1924, g. L. J* 305/24
Priekšsēdētāja v. R, M ii 11 e t s.

5134 Sekretāra pal. F. Kāps.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 5. lec. miertiesnesis,
kura kanclejā atrodas Varakļānu miestā
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401.p.,
un civ. lik, X. sej. 1 d. 1239. p., sa-
skaņa ar savu lēmumu no 10 jun ja
1924. g. uzaicina 3. martā 1922. gada
Rudzatu pagastā Vidu ciemā mirušā
Jēkaba Ādama d. K I a u ž a
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas
tiesības augšminētam miertiesnesim uz
nelaiķa Jēkaba Klauža, atstāto man-
tojamu, sastāvošu no 7 des. zemes
ar fkām unatrodošos Rudzalu pagastā,
sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī'.

Pēc šī termiņa notecēšanas, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

10. jūnijā 1924 g. Ns2622
5066 Miertiesnesis J. B e r ķ i s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 3. lec. miertiesnesis,
Aglonē, pamatod. uz civ. lik. 1239.
p. un civ. proc. lik. 1401. p., uzaicina
'923. g. 5 septembri Maļinovas pag.,
Strofu sādžā mirušā Antona Tumaša d
Vageļa mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa atstāto
Mfjnovas pagastā, Strodu sādžā
kustamo un nekust. īpašumu, augšā min.
miertiesnesim, 6 mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi*.
4523 * Miertiesnesis N. R e k k e.

Uisaiu .robainu.) 1. ilviiDiīaji
ac lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata ar šo dara zināmu, ka ar tiesas
1924. g. 14. aprilī Aaton'nas Franča
m E šie, dzim. Lonnik, prasības lietā
pret Grigoriju Grigorija d Elliča
par laulības šķiršanu, aizmuguriski
nosprieda: laulību, noslēgta 1917. g.
11 jūnijā starp Grigoriju G.igonja d.
Elšicu ua Antoanu Franča m. Elšic,
dzim. Lounik, atzīt par šķirtu, atļaujot
pēd'jai saukties savā meitas uzvārdā
p Lounik *, pārējo prasības daļu atraidīt.

Ja atbildētājs clv. proc. Ilk. 728., 731
in 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
iprif ļums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp.,31. maijā 1924. g. U*102p/24
Priekšsēdētāja b. V. Krūmiņš.

4524 Sfkretara v. i. J. Kanguri.

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 1. Iec
'zsludfna par nederīgu, ka nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Kurcuma pag. valdes
17. miijā 1621. g. zem J* 176 uz
Bicļajeva Arista v. 53:5

Daugavpils apr. 4. lec. miertiesa.
saskaņā ar savu lēnumu no 31. maija
1924. g. un pamatodatries uz civ proc.
lik 1401. un 1402. p. p. un clv. lik.
X. s. 1. d. 1239 p. ar šo ua'cina
7. oktobrī 1919. g. mirušā pilsoņa
Andreja lura d. Donana mant n, pieteikt
savas mantojuma tie ibas uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā p l?oņa
nāves Daugavpils spr., Kclīpes pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc H--
kritībss sešu mēnešu laikā, skaītnt
no š<" slcdinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vējtnesī.*
4909 Miertie'neMS (paraksts).

Daugavpils apr. 4. lec. miertiesa,
s skaņa ar savu lēmumu no 31. maiji
1924. g. un pamatodamies uz civ. proc.
\i\. 1401. un 1402. p. p. un civ. lik.
X s. 1. d. 1239 p. ar šo uzaicria
25. martā 1924 g mir Ksavera Ādama
d. Kokina mantiniekus, pieteikt savas
mantojuma li sraiuz mat-tsjuma, kas
paticis pēc minēta pilsoņa nāves Daa-
gavplls apriņķī, Kolupes ragastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
k itibas sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludriājuma iespiešanas dienas
.Valdibas Vēstnesī."
4910 Miertiesnesis (paraksts).

Duālu MMlmi ,i0i..raclj.i Mi'J
'dara zināmu, ka šaikāņā ht Latgale*
! Apgabaltiesas 30. maija 1924. g. lēmumu

ar. civ. proc. 146f?o ?i o. p. pamata
reģ. Liksnas tiāj-aiz ?. rabiedr. statūti an
ievesti koopera'ivu biedrību reģistra
pirmā d*tjā.

Biedrības valdes sēdeklis atmd»s
Vaboles muižī, Liksnas pagasta, Diu-
gavpls apr,

Daugavpilī, 5. janljā 1924. g.

Reģistrācijas nodaļas
pārzini i M. A b u I».

4887 Sekretāra v. A. A u z i ņ i

fuiyalu apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa
dara zināmu, ka saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 30 mal'a 1924. gada
lēmumu uz cl", proc. Hk. I460?o ?i p.p.
pamata reģistrēti Lipnas krāj-.riz e u
sabi'dribas statūti un ievesti koope-
ratīvu biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lipnā, Lipnas pagastā, Ludzas ap-
riņķī.

Daugavpilī, 5. jūnijā 1924. g,
Reģ str;cijas nodalās

fā-z'nis M. Abuls.
4S86 f>kfet«ra v A. Auziņš

Latgales apgabalties. reg. nodala
dara zināmu, ka saskan» «r Latg. apgab"'t.
lēmumu 1924 g. 30 ma ja u* lik.
par biedrībām 17. o. pamala r»ģ. Liksn*s
lop'opības pārraudzības bied'ības statūti
un ievesti bezpeļņas biedrību reģistra
pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrod»»
Liepas Mukanos, Liksnas pagastā, Dau-
gavpils apr.

Daugavpilī, 5. jūnijā 1924. g.
Reģistrācijas nodaļas

pārzinis M. Abuls
4885 Sekretāra v. A. A u z i ņ f

litiilB tiiililtltt» n6i..Ti.lja. niala
dara .iramu, ka saskaņā at Latgales
angabaitiesas lēmumu 1924. gada
30 malla ui lik par biedrībām
17. p. pamata reģistrtti Var«ļādu lop-
kopības pārraudzības b eJrības statūti un
ievesti bezpeļņas biedrību reģistra pirmā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrod --s
Varkļānos, Re.eknes apr.

Daugavpilī, 5. jūnijā 1924. g.
Reģistrācijas nodaļas

pārzinis M. Abuls.
4884 S»Wmm » A * « «i ņ ļ

Piltenes iec.polic. priekšn.
izsludina par nederīgu, kā nozaudēta,
Latvjas tekšaemes pasi, izdotu no
Ventspis preiekta 11. janijā 1920. g.
zem 1* 5747 uz Basses Jankeļa Meiera
m. Fricdman v. 4762



Paziņojums. I
Finansu ministrs 1924. g. 17. jūnija

apstiprinājis: „Odensspēku izmantoša-
nas un elektrības akciju sabiedrību

„-ftTāva",
kuras mērķis ir: ai projektēt, izbūvēt,
iegūt un eksploatēt elektriskas spēka
stacijas un ierīces elekrības ražošanai
un pielietošanai, izmantojot galvenā
kārtā Latvijas ūdensspēkns un citas
dabas bagātības; bī iegūt un izmantot
koncesijas un patentēs šai nozarē, kā
ari radīt uzņēmumus viņu izvešanai
dzīvē; c) sadalīt un nodot patērētā-
jiem ražoto vai iegūto elektrisko ener-
ģiju; d) veicināt radniecisku, kā ari
citu uzņēmumu darbību, kufi patērē
elektrību; piedaloties viņos tieši, vai
citādi tos pabalstot.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pil-
soņi : 11 Alireds Jāņa d. Bīrznieks, dz.
Rīgā, Valdemāra ielā Mš 19, 2) Pauls
Jāņa d. Ašmans, dz. Pigā, Valdemāra
ielā Ms 4, 3) Alireds Jura d. Kļaviņš,
dz. Nītaures pag. Lejas-Saveļa mājās,
4) Arturs Pētera d. Sers, dz. Rīgā, Eli-
zabetes ielā Mš 63 un 5) Kārlis Jēkaba
d. Bļodnieks, dz. Rīgā, Elizabetes ielā
Ms 29.

Sabiedrības pamatkapitāls 100/^ latu
liels un sadalās 1000 akcijās pa 100 latu
katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Tirdzn. un b. nod. pr. A. Kacens.

5479 Revidents A. Zalpeters.

lini iiMs.lttt.aj 4. Ik. tina. irlitin
paziņo, ka 10. jūlijā 192-1. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Krišjaņa Barona iela _ Ms 14,

Rīgas amatn. kraj-aizd sab. pārdos
Pētera S k u j i ņ a kustamo mantu,
sastāvošu no zelta vīriešu pulksteņa ar
zelta ķēdi, dāmu pulksteņa _ ar ķēdi,
zelta gredzena un cit. un novērtētu par
Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
5778 Tiesas pristavs V. Požariskis.

Paziņo|ums
Finansu ministrs 1924 g. 20. jūnijā

apstiprinājis tirdzniecības un rūpniecības

akciju sod. „K. 0. Prei s"
statūtus, kuras mērķis ir: 1) dažāda
veida tekstilizstrādājumu izgatavošina,
koku zāģēšana un graudu pārstrādāšana,
kā ari importa, eksporta, tranzīta un
vietēja tirdzniecība ar minēto rūpnie-
cības veidu izstrādājumiem un precēm,
uz sava rēķina un komisijā; 2) iegūt,
būve', ierīkot un izmantot dažādas tekstil-
rūpniecība» , koku zāģēšanas un graudu
pārstrādāšanas iestādes.

Sabiedrības dibinātāji Latvijas p'lsoņi:
1) Kārlis Ottomars Mārtiņa d. Preiss,

dz. Krievciemā, caur launkalsnavu.
2) Alide Reina m Arnes, dz. Kriev-

ciemā, caur Jaunkal>navu.
3) Andžs Jāņa d. Širons, dz. Jaun-

kalsnavas ūdens dzirnavās.
4) Augusts Andreja d. Osiņš, dz.

Aiviekstes pāg., Vēžu mājās.
5) Jānis ēkaba d. Zeltiņš, dz. Rīgā,

Karlines ielā Ms 17, dz. 4.
Sabiedrības pamatkapitāls Ls 120.000,

un sadalās 600 akcijās, par 200 latu
katra.

Valdes sēdeklis atrodas Krievciemā,
Daugavpils apriņķi.
Tirdzn. un b. nod. priekšn. A. Kacens.

5528 Revidents R. Bērsiņš.

Tiesu sludinājumi.
3f£ajcatiesa,

pamatodamas uz savu š. g. 11. jūnija
ricibas sēdes lēmumu un kara tiesu lik.
§§ 951., 953., meklē pils. Jāni Jegora
dēlu Morozovu, apsūdzētu noziedzīgā
nodarījuma, paredzētā sod: lik. § 616.,
d. 1.

Minētais Morozovs: krievs, pareiz-
ticīgs, dzim. 1897. g., Rēzeknes pilsētas
piederīgs.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanas vieta, nekavējoši ziņot tuvākai
policijai, kurai to apcietināt, ieskaitot
kara tiesas rīcibā, paziņojot pēdējai.

Rīgā, 25. jūnijā 1924. g.
Kara tiesas priekšsēd.,

virsi. J. Jakobsons.
5667 Sekretāra pal., k. ier. Š 1e s s e r s.

?** aas apgt. 4. mc. tiesas pnsiav-
V. Požariskis paziņo, ka 10 jūlijā
1924.g., pulksten 10 rītā, Rigā, Krišjaņa
Barona iela Mš 14, Rīgas amatn. krāj-
aizd. sabiedr. pārdos Edgara
B 0 t i e i r a kustamo mantu, sastāvošu
no blanko vekseļa no 8. janvāra 1923. g.
uz divi tūkstoši lat. ar parakstu A. Jurjana
un žiro D. Golts un A. Golts un no-
vērtētu par Ls 2000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
5776 Tiesu prist. V. Požariskis.

«w nttktHtu «. Ik. tinu pmtm
paziņo, ka _ 8. jūlijā 1924. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Kantora ielā Mš 6, pārdos
Nikolaja Jeģera kustamo mantu,
sastāvošu no 1 ķēves un novērtētu par
Ls 40J.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
š.mas dienā uz vietas.
r.777 Tiesas prist. V. Požariskis.

R ga* apgt * >«e ?i««a»» n-'«»r«w*
V. P o ž a r i s k i s paziņo, ka 9. jūlijā
1924. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Valde-
māra Nš It, dz. 7, pārdos Gustava
1. a v i n g a kustamo mantu, sastāvošu

-no 2 pulksteņiem, 1 bildes un 1 skapja
un novērtētu par Ls 220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par-
d'->šanas dienā uz vietas.
5779 Tiesu prist. V. Požariskis.

Latgales aogab^lt. vecāk, notārs

r,-7inn ka oēc 1924. g. 26. marta pie
BSgvp* -tara R. W -gR
dāvināšanas līguma, apstiprināta 1924£
5. jūnijā, Francs Jua dēls Mukaņs
ieguvis no sava tēva Jura Rapola
(Rafaila) d. Mukana tiesības uz_ «/i daļām

Ls 800 — vērtībā, no nekustama īpašuma
kurš atrodas Daugavpils apriņķī, Liksnas
pag Boļšije-Mukani sādžas robežas, pa-
stāv ' no zemniekiem piešķirtās zemes

gabaliem: Ms 2- 19,55 des. un Ms 2-a
— 1,02 des., kopplatībā 20,57 desetīnas.

Daugavpilī, 1924. g. 18. jūnijā. Mš 3566

Vecākais notārs E. H e 11 v i c h s.
5465 Sekretāra palīgs J. S t r a ds.Latgales zemes pil»

atjaunošanas Irai,
uz Ksenijas Feodora meitas Ribakovas
lūgumu par nekustama īpašuma, sastā-
voša no 84 desetīnām z.'mes ar visiem
ūdeņiem, mežiem, pļavām un citiem pie-
derumiem un ēkām, atrodošos Daugav-
pils apriņķī, Dagdas pagasta, pie Vigoru
sādžas, ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kuram ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt _ komisijai_ par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laika no izsludinā-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi" ,
pretējā gadijumā nepieteiktās tiesibas
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par uzrādītās nekustamas
mantas īpašnieku, bez kādiern aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tiesibam.

Daugavpilī, 1924. g. 14. jūnijā. Mš 3472

Komisijas priekšsēd., apgabalt.
5300 vecākais notārs E. Hellvichs.

R g is apgabaltiesas 1 iecirkga
tiesas orintavp

paziņo, ka 4. jūlijā 1924. g., pulksten
11 rītā, Rīgā, Vaļņu ielā Ns 3/5.
pārdos firmas A. _E r i k s o n un Ko.
kustamo mantu, sastāvošu no rakstām-
galdiem un rakstāmmašīnas un novērtētu
par 18.000 rbļ.

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

Rīgā, 21. jūnijā 1924. g.
5775 Tiesas pristavs V i 1 d a u s.

Daugavpils apr., 5. iec miertienn.
pamatodamies uz X. sēj. 1239. p.un civ.
oroc. bk. 1401. p., uzaicina 1920. g
20. janvāri mituši Rīgā Paula Antena
Grlga mantini-ku*, rietelkt savM man-
tojuma tiesības uz ncl.at-tsto nek st. īpaš.
Preiļu pag.. Ci icmo'a vien ē ā augšmin.
miertiesnesim sešu mēneiu laika
skaitot no šī sludinājuma iespiešana*
dienas .Vaid. Vēstn.*
4407 Mi«"*ie»n*>«i» (p"rakst«)

Citu iestāžu sludinājumi.
1 j

Tieša nodokļa depa .taraznta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
4. jūlijā 1924. g., pulksten 2 dienā,
Rīgā, Lielā Smilšu ielā Ms 29,

pārdos vairāksolīšanā
„Br. Kaplan" kustamo mantu, novērtētu
pār Ls 1100,— un sastāvošu no
1100 gabalu izkaptim, dēļ viņa 1923 g.
proc. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 25. jūnijā 1924. g.
5782 Piedzinējs A. O z o 1 i ņ š.

Sius iulas giiiis valde
uzaicina uz likuma par pilsētu ienāku-miem un t. t. 29. panta pamata visusvasarnīcu īpašniekus un grunts lietotājus
iesniegt pilsētas valdei lidz š. g 25 jū-lijam uz attiecīgam paziņojuma listēmīrnieku sarakstus par Īrniekiem iznomā-tatnun ari no paša saimnieka ieņemtāmelpām 1924. g. dēļ minēto personu ap-
likšanas ar dzīvokļa nodokli. Par šīlikuma neizpildīšanu nama īpašnieks vaiviņa vietnieks sodāms ar naudas sodulīdz Ls 6. bet par apzinīgu nepareizuziņu izsniegšanu tas sodāms līdz Ls 20— Pazi ņojumu listes dabūjamas pilsētasvalde pret 4 santimu samaksu.
58?J Valde.

Uenājas-Alzpnfes dzelzsctla vaids
paziņo, ka

, Pasal tiotāiii ui tarifs pel
ļariaiaiaeaipaLattl|«dnlD[*)n
(Dzelzsceļu _ virsvaldes bficiels izdevums.--
ar papildinājumiem līdz 1924. g. 20. fe-
bruārim) ,, uz Liepājas-Aizputes pieved-
dzelzsceļa sabiedrības statūtu 20 § pa-
mata, attiecināmi ari uz Liepājas-Aiz-
putes dzelzsceļu , izņemot sevišķus tarifa
noteikumus, par kuriem atsevišķi izslu-
dināts.

Liepājā, 26. jūnijā 1924. g.
5790 Valde.

Kara saimniecības pārbīde

iesirks otrreizējos mutiskosun īakst.toīaos
90 tonnu speķa un 70 mucas siļķu

ar nodošanu īranko kara saimniecības galvenās pārtikas un elpes noliktavā, Rīgā.
Torgi notiks ka[a saimniecības pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra ielā

Mš 10/12, dz. 3 (ie-eja _no Elizabetes ielas), 11. jūlijā š. g., pulkst.10rītaRakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,Uz speķa un siļķu torgiem 11. jūlija š.g.",
kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli,
iesniedzami līdz torgu atklāšanai kara saimniecības pārvaldes pārtikas daļas priekš-
niekam, Valdemāra ielā Ms 10/12, dz. 10, vai torgu dienā — torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem, pirms torgu atklāšanas, jāiemaksā pārvaldes kasē dro-
šības nauda: uz speķa — Ls 175 no tonnas un siļķēm — Ls 6_ no mucas.

Ar torgu noteikumiem var iepazītes kara saimniecības pārtikas daļā, darb-
dienās no pulkst. 10—15. 2 5786

Arsenāls izsludina rakstisku izsoli
2* ļtāliļā š. ** . vi. lO mītā.

sekošu materiālu piegādei: t
1) kliņģeriti 1—3 mm — 75 klgr., 2) asbesta papi 2 mm — 50 klgr.. 3) asbesta
aukļu 0 V" — 10 klgr., 4) Fibra papi 0 S mm — 2 klgr., 5) motocikla spieķus
3X300 mm at- galvām — 1000 gab. 6) metāla skrūves ar pu-apaļām galvām —
apm. 1650 gab., 7) bultes ar uzgriežņiem ar seššķautnainam galvām — apm.
25000 gab., 8) dzelzs kniedes — apm. 16000 gab., 9) vara kniedes — apm. 3000 gab.,
10) vara caurules — apm. 100 mtr. un 11) dzelzs skārdu — apm. 8500 klgr.

Piegādes noteikumus un paskaidrojumus dod arsenāla saimniecības daļā
(Veci Nometņu lauka Mš 84-a), katru darba dienu no palkst. 10—14. 2 5 70

Dzelzsceļu virsvalde
izdos mutiskos un rakstiskos torgos 10. jūlijā š.g., ar pectorgīem 13. jūlijā š. g.,

istaba Ms 311, pulkst. 11 diena, sekos us būvdarbus:
Reņģes stacijā, mūra dzīvoj. ēkas pusbūve — Drošības nauda 200 ls
Ogres . uzbūvēt koka dzīvoj. eku — , , 200 „
Vecmuižas stac, stacijas ēkas pusbūve — , „ 300
Daugavpils depo remonta darbi — , „ 300 "
Tuvākas ziņas izsniedz istabā Mš 311, darbdienās no pulkst. 10—14. 5785

Talsu virsmežniecībā
26. jullji š. fjj., pl. 13 die-'ā, virsmežn. kanclejā, Pastendes

Jaunā rnuiž»,

izdos mazdksollšanS
ugunsnovērošanas torņa jaunbūvi

Kališu novadā, Plostiņa apgaitā .Ostkalna", mutiskā un rakstiska solišanā ie-maksājot drošības naudas 40 ls.
Ar darbu aprakstiem un noteikumiem var iepazīties turpat.

5791 Talsu virsmežniecība.

Latvijas iBMatn mM\\\\ fakultātes
elektrotechnikas nozare aizvietojama ar nākamā semestra sākumu

docentura beidrāis ieciīnlkā, teleīoniia un teiegraīijā.
Lūgumi ar dzīves aprakstu, iespiesto darbu sarakstu un t. t., iesniedzamimechamskas fakultātes dekānam līdz vēlākais 1. septembrim š g

CM"euza™
Turpat izsniedz tuvākas ziņas. ' cq

Litvljfls universitātes saimniecības padome
paziņo, ka L. U. lauksaimniecības fakultātes pētīšanas saimniecības, Rāmavā
dzelzsbetona kūts griestu būves darbu izdošanas

slēgtie torgi tiek pārcelti
no 2. jūlija š. g. uz 4. jūliju š.g, pl. 1Q ritā, Valdemāra ielā Ms 36-a. 5774

Apriņķa ceļu inženiers Rēzeknēizdos rakstiskā un mutiskā SACENSĪBĀ
8. jūlija 1924. g, pulksten 10 rītā, savā kanclejā Rēzeknē rv- ,- „jazāinautijīti j£ara:":£«? &?*;££
kanclejā. L!> «**>.—. Tuvākas ziņas

5665
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina sekogus rakstiskus torfius

30 ,?-». 1924 ,. uz 1 noeju, plāt 200 ffl». bl«. 3 .«.britai,ļj»jļ
tek. mtr.

o'c paraugiem.
,« ....11a «ta o sz misiņa lūžņiem 200CO kg, pē: tech iskem noteikumiem:

3Ki Sit «.' " 3 «Au. dz'elzs, cinko*
ļ

mm - 6825 klgr.

3) \ \ nedn 'kotu 4 '. — 1820 * pēc te«h>
n' sUem noteikumiem
kāt em koka, pēc ssraksta. Kātiem jabut no veselīga?

3
taisna ' lo'-a, bez lieliem rar em.

S , cementu, Ponlandes 6000 mucas, pec techn. noteikumiem.

Tuvākas zinas par torgu noteiktmiem, materiāliem un lemaksāj rnlm «iro-

sība. n^dsm^^n
"z^«lz9 g«ltt virsva^s ista,|i

^

122a
no

nulksten 12-14.
P.eiāvfj .mi jīlesni-dz 'argu dieta 1 dz pulksten 1.*. I 4"

flprink" celn Inženiers Cēsis !hJ:Zļ&r^VirE"k
rakstiskā un mu' tiskā secensTbā Rujas upes tilta, pie Ķoņu muižas, jaunbūves;

dafbUS
brošības nauda Ls 700. Tuvākas ziņas kanclejā, Cēsis Gaujas ielā Mš 26.

darbdienās no pulksten 10—14. .
oopt .

Valkas apriņķa ceļu inženiers
9. jūlijā š.g., pīkst. 12 dienā, Smiltenē, Vēvera iela 3, izdos rnazākpras#ājierm

1) Rīgas—Opes šosejas tek. remontu, velēnu nogriešanu, aizsarga stabiņu uz-

stādīšanu u. t. t.; drošības nauda Ls 400.
2) Rīgas—Opes šosejas tiltu tek. rem.; drošības nauda Ls 200.

Sacensība būs galīga. Tuvāki paskaidrojumi ari kanclejā, Smiltenē. 5664

Bruņošanas pāroalde »^mP* raus* mm
uz sekošu riepu un kameru piegādāšanu p ēc pārvaldes techniskajiem noteikumiem:

1) Pilngumijas riepas: 910 * 120 2 gab., 970 - 140 2 gab., 1020X'30 4 gab.,
1060X120 4 gab. un 40X5 10 gab. 2) Pneumatiskas automotocikletu riepas un
kameras- 820X120 — riepas 12 gab., kameras 24 gab., 28X3 — riepas 2') gab.,
kameras 15 gab., 30X3 — riepas 2 g., kameras 8 g., 30> 32 — riepas 5 g...
kameras 4 g 3) Lidmašinu riepas ar pastiprinātu profilu un kameras: 800- 150
— riepas 12 g., kameras 24 g. un 700X100 — riepas 14 g., kameras 28 g.
4) Veloriepas un kameras: 28x1» s — riepas 60 g. un kameras 60 g.

Piegādāšanas laiks: 6 nedēļas pec pasūtījuma saņemšanas. Piedavājtnni,
uzrādot piegādāšanas laiku un cenu franko pārvaldes noliktava, Rīgaapmaksatr
ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne ar 4o sant.), iesniedzami slēgtas aploksnēs
ar uzrakstu: „Uz rakstisku sacensību 15. jūlija 1924g *. pārvaldes apgādības,
daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ms 10/12, dz. 16, līdz minēta datuma pulksten 10 rīta.
Turpat saņemami piegādājamo priekšmetu techniskie un tuvāki sacensības noteikumi.

Iesniedzot piedāvājumu pārvaldes kase, jāiemaksā drošības nauda 10 /u nš
piedāvājuma sumas, kura var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai
Latvijas bankas garantija. ' Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un'
uzraksta neievēros. } 5549

Ekengmts misst * I. po\
puimtsfcoloi,

Jaunjelgavas apriņķī, caur Eķengrivi,. .

trešūisSiiotāls.
Pieņemšana miesta domes sēde š. g. »

19. jūlijā, pulksten 4 p. p. Pieteikties-
var personīgi vai rakstiski, piesūtot
attiecīgus dokumentus.

Alga no valdības noteiktā.
Skola atrodas miestā, 1 klm. no šaur-

sliežu dz. stacijas.
5792 Eķengrāves miesta valde.

9. n|i iec. tfštiie». M\l
zsludina uz 8. jūliju š. g. pulkst. 11

mutiskus un rakstisku

torsus
ar pectorgiem uz 11. jūliju š. g, Lie-
pājas mezgla 6 dzīvojamo ēku kapitāl-
remonta darbu izdošanu mazākprasī-
tajiem.

Iemaksājamā uz torgiem drošības
nauda par ēkas M» 9 a Ls 51; ēkas
Ms 13 — Ls 23; ēkas Mš 14 — Ls 45-
ēkas Ms 37 — Ls 96; ēkas Ms 38 —
Ls 21; ēkas Ms 39 — Ls 29.

Ar torgu noteikumiem un darba dau-
dzumu interesenti var _ iepazīties 9 ceļu
iecirkņa kantorī (Liepājas pasažieru sta-
cijas eka) derbdienas no pulkst. 9—15.
5805 9 ceļu iec. priekšnieks,

Rips mmm akiiļii siedi
(Rīga Flooring Companv Ltd.)

āiil.ip.ii.$wl[!
notiks 21. jūlijā 1924. g., pulksten 7 V-
Rīga, Valdemāra ielā Mš 33, dz. 5, ar

sekojošo dienas kārtību 1
1) Akciju kapitāla palielināšana.
2) Jaunas akcijas emisijas noteikumi
3) Budžets 1924. gadam.
4) Valdes un reviz. komisijas atalgojums.
5) Kredīta jautājumi (§ 23. p. 7)
6) Nekustamu īpašumu iegūšana
7) Priekšlikumi un ziņojumi. Valde.

Juhusa Ernsteina atstātās mantas aiz-gādnis R. Zariņš izsludina uz š. g-
7, J'ļJ" Pulkst. 12 dienā, Rīgā, Tvaikaiela Nš 94, &

m\m aa latiiKa sāc*
turpat atrodošas noplēšamās 2 stāvu koka
maļas pārdošanai. Rakstiski piedāvājumi'
iesūtāmi R. Zariņam, Zeļļu ielā Ms 22.
*i™ R._ZariņŠ.__

Akc. sabiedr. „šokoladu
un konfektfabr.Omega"

iiBH ib. vispār, sapilu
notiks 20. jūlijā 1924. g., pulksten 6 v.sabiedrības telpas, Rīga, Lāčplēša ielā
Mš 112a.

Dienas kārtība:
Direktora-rīkotāja ievēlēšana mirušā

direktora-rīkotaja vietā.
5784 Valde,

Dzelzsceļu vinva'des
l n|i iKttia iriikidab fatiņill

izsludina

Jauktus torgos
uzš._g 10. jūliju, pulksten 12 dienāar pectorgiem 12. j lijā pftst 12 dīenāuz puskazarmss būves darbiem 80. kilo-metn uz posma_ Stende-Kandava. To gudaUbm^cem Jaiemaksā drošības nauda

noS^^^/^-torgu
kantori lentai darbdienāfnrS

4783
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