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Pai atsevišķu
".
"umuru

iznāk katru dienu, izņemot

reformas

likuma

Pikojums par izpirkšanas līguma formām.
(Beigas.)
Kkojums šarlaka apkarošanas lieta.
Saeima ir pieņēmusi tin
Valsts Prezidents izšūdina
šādu 1.kurnu:

ļlf

Agrārās reformas

likuma

I

d.

3. p.

i punkta papildinājumu un pārgrozījumu
« ik. kr. 1926. g. 75) 2. nodalījuma
lekstu atvietot ar sekošu :
2) uz šī likuma pamata apmaināmo
pilsētas zemju nomniekiem, kuri
vēlas zemi iegūt īpašumā vai dzimtsnomā, jāiesniedz līdz 1926. gada
1. decembrim attiecīgs pieprasījums
pilsētas valdei, kura ne vēlāk pai
1927. gada 28. februāri lietu skata
cauri un pieprasījumu, kopā ar atsauksmi par savu piekrišanu vai
nepiekrišanu zemes apmaiņai, piesūta Centrālai zemes ierīcības ko-

mitejai izlemšanai
Piezīme.
Šinī nodalījumā paredzētie
pieprasījumi, kuri iesniegti pirms
šī likuma spēkā nākšanas dienas,
uzskatami par laikā iesniegtiem.

Rīgā, 1926. g. 1. novembrī.
Valsts Prezidents

J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Savstarpējo kredītbiedrību
normalstatuti.
(Izdoti uz kreditlikumu

tekošiem

Vispārējie

37. p. pamata.)

noteikumi.

savstarpējā
kredītbiedrība ar valdes sēdekli
Biedrības mērķis
apgādāt nepieciešamo
kredītu biedriem, it sevišķi tiem, kas .nodarbojas ar tirdzniecību, rūpniecību un
«saimniecību .
2- Biedri bauda kreditu vispārējās , saticēs noteiktās robežās, piemērojoties
??uuzticamībai vai iesniegtiem nodrošināmiem. Viņi piedalās biedrības peļņā un
solidāri atbild par tās zaudējumiem samērā
kreditu.

*? _ Iestājoties

biedrs iemaksā skaidrā
fiaudā biedrības kasē desmit procentus no
Piešķirtā kredita un iesniedz noteikta paļjļuga saistības rakstu, ar kuru viņš uzņems solidāru atbildību par biedrības operaclļMi kā
šo desmit, tā ari piešķirtā kredita
pļj o deviņdesmit procentu 'apmērā.
TOdra atbildība par biedrības operācijām
|ļpārsniegt piešķirtā kredita sumu.
Iepriekšējā pantā paredzētās desmitoce nfiū; -biednļ
iemaksas sastāda bie-

Mjasncibas kapitālu, bet saistības raksti
05"1'1 hiedr
'operācijas. Biedrības
ka llitala palielināšanai, vispārējā
%jf

ricīh

adzības gadījumā var 3. pantā
Pareri -J
iemaksas paaugstināt līdz

„,ļ>

" no Pašķirtā kredita, pie kam
ka ari atbildības apmēri paliek

Blet| nba uzsāk darboties, kad
jušie

iestā-

tnazāk kā 5() biedri
a sešu mē"
*«ub"lSkaitot
dienas,
kad „Valno
tās
V-'
dīhas
stnes'" iespiests oficiālais paziņojiims

- '

«V r\ Statutu a PStiprināšanu. biedrība
darboties, tā uzskatama par
lenoriik',ocllDinatu.
^iku ļ- '- edriba nodibināta
a Jālikvidē,

Par 50

'

uz nenoteiktu
ja biedru skaits mazāks

Va' ja noguldījumi

rēķiniem

un iemaksas uz

kopā

ar

citām

saistī-

atjaunošanas, apturot noguldījumu pieņemšanu, dzēšot aizņēmumus, vai palielinot rīcības kapitālu.
Pie likvidācijas jāstājas ari gadījumos, kas paredzēti kreditlikumu X. sadaļas 116. un sek. pantos.
Bez tam biedrības darbību var izbeigt
katrā laikā uz vispārējas sapulces lēmuma
pamata.
Likvidāciju izdara kreditlikumā

paredzētā kārtībā.
Valde ziņo finansu ministrim

par biedrības darbības atklāšanu, kā
ari par biedrības likvidāciju.
7. Biedrība var iegūt nekustamu mantu
savām vajadzībām, kā ari iegūto mantu

pārdot un ieķīlāt.
8.

Biedrība

lieto zīmogu ar

,,

uzrakstu

savstarpējā

kredītbiedrība".

II.

Biedrības

sastāvs

tiesības

un

biedru

un pienākumi.

9, Vispārējā sapulce uzņem jaunus
biedrus un nosaka viņiem piešķiramā
kredita augstāko apmēru.

izpildīšanu

Šo pienākumu

vispārējā

sapulce var
valdei, vai abām

uzlikt
kopā.

padomei, vai
Pieteikšanās jāizdara rakstiski uz biedrības

vārdu un jāiesniedz valdei, uzrādot, cik
lielu kreditu vēlas dabūt un pret kādu
nodrošinājumu vai ari bez nodrošinājuma.
10. Biedrība var uzņemt par biedri

katru pilsoni
tiesība brīvi

un juridisku personu, kam
rīkoties ar savu mantu,

ja viņa uzticamība biedrības orgāniem
pazīstama, vai ja tas nodrošinājis kreditu
ar nekustamu mantu, valsts aizņēmumu

obligācijām, valdības

garantētiem

Rīgā, pilī JV» 1. Tel. Ns 20031
Atvērts no pulksten 9-3

diskā

persona

likvidēta,

tie

uzskatami

sapulce

nodrošinājumu,

vai

tas

kuru

biedrības

pilnvarots biedrus
pietiekošu.

18.

vidus

mēnešiem;

2) izsniegt biedriem
par

aizdevumus uz ne

deviņiem

mēnešiem

un

pieširt kreditus speciālu tekošu rēķinu
veidā pret sekbšiem nodrošinājumiem:
a) pret valsts un pašvaldības iestāžu

vērts-

aizņēmumu obligācijām, valdības ga-

Nodrošinot kreditu

priekšā

vispārējā

orgāns,
atzīst

biržas vērtības, pret pārējiem vērts-

par

papīriem ne vairāk kā 75% apmērā

ar nekustamu

b) pret precēm, kas viegli nebojājas, —
ne vairāk kā % apmērā no viņu
' vērtības, kuru noteic valde, piemērojoties tirgus cenām, pie kam preces

no to biržas vērtības;

mantu, iesniedzami: 1) parādraksts, kas
saskaņā ar pastāvošiem likumiem Vidzemē,
Zemgalē un Kurzemē kā hipotēka ingrosēts uz attiecīgo nekustamo mantu, bet
vecākā notāra koroborēts
Latgalē pie
zemes grāmatās; 2) dokumenti par īpašuma tiesībām; 3) apdrošināšanas polise
un
4) mantas plāni, apraksts un novērtējums. Mantas aprakstu un novērtējumu
sastāda īpašnieks pēc biedrības valdes
noteikta parauga un paraksta sastādītājs, kā ari valde, kura līdz ar to uzņemas
paatbildību
par mantas novērtējuma

novietojamas

un pēc
zinā, kā

Vispārējai

sapulcei

vai

tam

valdes

viņas
ari

ieskata
citādi

apdrošināmas

ne

uzraudzībā

un

tiklab

uguns

drošās

telpās,

mazāk

kā

par

paredzēto

kre-

pēc

19.

un

apstiprina

Biedrības

padome.

padome

nosaka

diskonta
un pārējo aizdevumu,
dījumu un tekošu rēķinu
augļu

vekseļu

ralikmes

un atlīdzību
par dažāda veida pakalpojumiem (komisiju) un apstiprina attiecīgus noteikumus.
Augļu un komisiju
likmes un noteikumus
valde izsludina
finansu ministrijas žurnālā ,,Fkonomists "
un, pēc sava ieskata, ari privātos perio-

diskos izdevumos.
20. Vērtspapīrus un citas kustamas
mantas ieķīlā, nododot valdei ķīlas līdz
ar parakstu, ka, aizdevumu nesamaksājot
noliktā termiņā, valdei tiesība ķīlas pārdot.
Valde izdod aizņēmējam apliecību par
ķīlas saņemšanu, tuvāk aprakstot ieķīlāto
priekšmetu un izsniegtā aizdevuma noteikumus.

21. Biedrības
drīkst pārsniegt

saistību kopsum? nedesmitkārtīgi pavairotu

bet attiecīgās apdrošināšanas polises
cedējamas uz biedrības vārdu un

daļās pastāvīgi jāiztaisa ne mazāk kā
10% no biedrības noguldījumu un aiz-

glabājamas biedrības

bied-

14. Biedra tiesības izbeidzas ar paziņojuma iesniegšanu par izstāšanos. Sanesaņem
to izstājies biedrs
karā
ar
dividendi, sākot ar to pusgadu, kura
^
viņš iesniedzis paziņojumu par izstāšanos,
bet tās vietā par 10% iemaksām viņam
aprēķina līdz galīgai izmaksas dienai procentus, kādi nolikti par noguldījumiem
uz nenoteiktu laiku.
miris vai zaudējis
15. Kad biedrs
uzņemtā juribiedrībā
tāpat
kad
tiesības,

pantā

rīcības kapitālu.
22. Skaidrai naudai kasē
guldījumiem Latvijas bankā

valdē;

rības orgānam, kam vispārēja sapulce
uzdevusi uzņemt jaunus biedrus, tiesība
palielināt uri patiazināt biedriem pievairāk kā 2'apmērā no šo preču
spriestos kreditus vispārējas sapulces novērtības, ievērojot iepriekšējā punkta
teiktās robežās, kā ari pieprasīt papildu
noteikumus
par preču apdrošinānodrošinājumus.
izstāties
no
šanu;
katrā
laikā
13. Biedrs var
d) pret dārgmetāliem — ne vairāk kā
biedrības, paziņojot par to valdei.
Ja
vairāk kā 90% apmērā no ieķīlājamā
darbības
gada
tāds paziņojums iesniegts
atbildība
par
metāla biržas cenas.
tad
biedra
pirmajā pusē,
Piezīme.
Ar šo statūtu 10. pantā uzbiedrības operācijām notiek šī paša gada
skaitītām,
biedrībai iesniegtām vērturpinās
līdz
beigās, pretējā gadījumā tā
tībām,
kā
ari
biedru 10% iemaksām
Iesniegtos
beigām.
gada
darbības
nākošā
nevar nodrošināt 17. panta 2. punktā
kredita nodrošinājumus un 10°/'„ iemaksas,
minētos aizdevumus.
atvelkot varbūtējos biedrības zaudējumus
3) izdot
biedriem
akreditīvus,
ja tīt
un biedra- paša nenomaksātos parādus,
aizejošam biedrim izdod pēc tam, kad pilnos apmēros nodrošināti ar šī pant?
attiecīgo iepriekšējā (2.) punktā minētām ķīlām vai
vispārējā sapulce apst prinājusi
gada pārskatu.

Iepriekšējā

10% virs aizdevumu sumas un ne
uz īsāku laiku kā vienu mēnesi
pēc aizdevuma atmaksas termiņa,

c) pret konosamentiem, preču noliktavu apliecībām
(varantiem)
un
transportkantoru, dzelzsceļu un kuģniecības biedrību kvītēm par precēm, kas viegli nebojājas, — ne

reizību.
12.

apgrozība

savstarpējai

kas

uzņemt,

kuru

ditu piešķiršanai vispārējā sapulce var nodkredītbiedrībai atļautas sekošas operācijas: dibināt pie valdes diskonta komiteju ar
1) diskontēt biedriem piederošus iekšpadomdevējas balsi, kura darbojas sazemes un ārzemju tirdznieciskus vekseļus skaņā ar valdes izstrādātāju un padomes
instrukcijām.
ar ne mazāk kā
diviem parakstiem; apstiprinātām
Diskonta
vekseļi maksājami ne vēlāk kā pēc deviņiem komitejas locekļus ieceļ valde no biedru
17

kredītiestāžu ķīlu zīmēm — ne vairāk kā 98% apmērā no šo papiru

citu

vērtspapīrus,

-

ķīlu

zīmēm, vai, beidzot, stādījis

citus

došanai un nolīdzināti tiklab visi biedra
10) ieķīlāt biedrībai piederošos vērtspersonīgie parādi biedrībai, kā ari sakarā papīrus citās kredītiestādēs un ar ķīlu
ar solidāro atbildību
cēlušās saistības devēju piekrišanu pārķīlāt biedrībā iepar biedrības operācijām.
ķīlātus
preces;
vērtspapīrus un
11) izdarīt naudas maiņas un ārzemju
III.
Biedrības
operācijas
un aizvalūtas operācijas.
devumu
nodrošināšana.

rantētiem vērtspapīriem un ilgtermiņa

kādu

Sludinājumu maksa:
a) ttesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām .
Ls 4,—
b) par katru talaku rindiņu
, —,15
citu
iestāžu sludinājumi
par katra
vienslejīgu rindiņu
—,20
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.)
—,25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas
—,80

valsti
I
kā izstājušies, skaitot no tās dienas, ! nav aizliegta;
kad valde saņēmusi attiecīgu paziņojumu.
6) izdarīt biedru, trešo personu un ieŠādu biedru kredita nodrošinājumi, 10% stāžu uzdevumā naudas pārvedumus uz
iemaksas, dividendes un procenti izsnie- i tādām vietām, kur atrodas biedrības aģenti
dzami viņu tiesību mantiniekiem šo staun korespondenti;
tūtu 13. un 14. pantā paredzētā kārtībā.
7) pieņemt no biedriem, trešam per16. Par maksātnespējīgiem
izsludisonām un iestādēm noguldījumus uz nonātie, kā ari tie biedri, kuru 10% iemaksas teiktu un nenoteiktu laiku un uz dažāda
apķīlātas uz izpildu raksta pamata vai veida tekošiem rēķiniem.
Noguldījumu
izlietotas biedrības zaudējumu segšanai, dokumenti izdodami tikai uz vārdu un
izslēdzami no biedru skaita, pie kam viņi tie cedējaini citai personai vai iestādei,
zaudē tiesību piedalīties biedrības peļņā izdarot attiecīgas at7īmes biedrības grāpar visu to gadu, kad tie izrādījušies matās;
par nekārtīgiem maksātājiem.
Biedru
8) pieņemt glabāšanā no biedriem, treiesniegtie kredita
nodrošinājumi, tāpat šam personām un iestādēm par noteiktu
10% iemaksas, izlietojami valsts un pri- maksu vērtspapīrus, dokumentus un vērvātu prasību segšanai tikai pēc tam, kad tīgus priekšmetus;
notecējuši šo statūtu 13. pantā paredzētie
9) pārdiskontēt biedrībā diskontētos
termini nodrošinājumu un iemaksu atvekseļus un saistības citās kredītiestādēs;

papīriem, vai ari zemes un hipotēku bankas

11

1. Uz šo statūtu pamata nodibinās

Pēdēi

svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:

%

bām pārsniedz 21. pantā paredzētos apmērus un biedrība nestājas pie šo apmēru

Piezīme.

agrārās reformas likuma I d.
I p. d punkta papildinājumos
—^un pārgrozījumos.

hept-

svētdienas

#*^^^.^^^^^
^

Rīgā, pili No 2. Tel. Na 20032 ^fe
Runas stundas no 11—12

Pārgrozījums

piešķirto

oficiāls unlaikraksts

A,^»»

Redakcijai

-. 10

.

1 d. 3. p. d punkta papildinājumos
un pārgrozījumos.
Savstarp ējo kreditbiedribu normalstatuti.

I.

m^,

Latvllas valdības

gadu

6,—

?

S inen.

1. apriti:

(saņemot eksped.) par:
. . . Ls 18,—

par:

Ls

sākot ar

bez piesūtīšanas

piesūtīšanu
"".r
a v

valdes ieskata

kreditspejīgiem gah i-

niekiem;
4) saņemt biedru, trešo personu un iestāžu uzdevumā maksājumus pret vekseļiem un rītiem uz termiņu izrakstītiem
dokumentiem, kuponiem un vērtspapīriem,
kā ari diskontēt šādus dokumentus un

vērtspapīrus;
biedru, trešo personu un iestāžu uzdevumā par biedrības
kasē iepriekš iemaksātu naudu valsts
procentu papirus, akcijas, obligācijas un
5) pirkt

un

pārdot

līdz ar noun tās no-

ņēmumu kopsumas.
23.

Biedrībai

uzticētās noguldījumu

tekošu rēķinu sumas var apķīlāt
prasību piedzīšanai ne citādi kā

un

dažādu
likumos

paredzētā kārtībā, iesniedzot biedrības
izdotos noguldījuma dokumentus. Biedrībai tomēr tiesība, piedzenot savas prasības, aizturēt vajadzīgās sumas nevien
no attiecīgā biedra
kredita
nodrošinājumiem, bet ari no viņam piederošiem no-

guldījumiem un tekošiem rēķiniem.
24.

Termiņā nesamaksātie vekseļi pro-

testējami un tajos apz mētā suma piedzenama vekseļu likumos noteiktā kārtībā.
Ar ķīlām
nodrošinātus aizdevumus un
kreditus, par kuriem nauda nav laikā saņemta, sedz ar sumām, kas ienāk minētās
ķīlas pārdodot, pie kam vērtspapīri pārdodami biržā caur mākleri, bet ja valdes

sēdekļa vietā biržas nav, tad, tāpat
citas ķīlas un nodrošinājumi, atklātā
solē biedrības telpās vai noliktavās,
mantas un preces atrodas, ne mazāk
diviem

kā
izkur

kā

valdes

locekļiem klātesot un iepriekš izsludinot ,.Valdības Vēstnesī" un
citos laikrakstos pēc valdes ieskata.
Kad

parāds. biedrībai līdz ar procentiem un
soda naudām segts, atlikumu izdod aizņēmējam.
25.
Ja pirms

vekseļa termiņa notecējuma tā izdevēju izsludina par maksātnespējīgu vai ari viņš aptur maksājumus,
tad biedrim, kas šaubīgo vekseli dis-

kontējis, tas jāizpērk.
Ja viena mēneša
laikā, skaitot no attiecīga valdes pieprasījuma, vekseli neizpērk vai neapmaina,
tad

vainīgie

no

biedrības

izslēdzami

sekām, kas paredzētas šo statūtu

ar

13. un

14. pantā.

26. Ja , pārdodot izsolē
nekustamu
mantu, biedrībai draud zaudējumi, tad
viņai tiesība šādu mantu iegūt ar noteikumu, ka tā viena gada laikā pārdodama.
27. Par laikā nesamaksātiem aizdevumiem biedrība
aprēķina
virs pastāvošās procentu
likmes vēl '/2% s°da

naudas

par

katru

pilnu

vai

iesākušos

mēnesi, skaitot no termiņa notecējuma
dienas līdz galīgai samaksai vai piedzīšanai piespiedu kārtībā. Bez tam biedrība

piedzen

no

nekārtīga

maksātāja

visus

6) lemt par nekustamas mantas iegūšanu

biedrības vajadzībām un par šīs mantas
apgrūtināšanu un atsavināšanu ;
7) noteikt atlīdzību valdes, padomes un
revizijas komisijas locekļiem ;
8) lemt par biedrības slēgšanu un tās
lietu likvidāciju bez piespiesta iemesla.
36. Amatvīru vēlēšanas vispārējā sa-

pulcē izdarāmas aizklāti balsojot.

Par iz-

vēlētiem uzskatami tie kandidāti, kuri
dabūjuši absolūtu balsu vairākumu.
37. Vispārējā sapulcē izlemjamos jau-

tājumus iepriekš apspriež valde un ar savu
nodod padomei, kura tos virza
tālāk.
Priekšlikumus, kurus parakstījuši
ne mazāk kā 10 biedru, padome katrā ziņā

atzinumu

līdz ar savu atsauksmi nodod vispārējās
sapulces
apspriešanai, ja tie iesniegti
valdei ne vēlāk kā trīs dienas pirms vis-

par

atlīdzību

no

viņiem sevišķu
ari piešķir kā
biedrības tīras peļņas.

c)

Valde.

nosaka
sēdēm, vai
nu

vai

ieskata
maksu

dalu

Biedrības valde sastāv no
kandidātiem, kurus
locekļiem un
vispārējā sapulce ievēl no sava vidus.
Biedrības darbībai paplašinoties, vispārējā
sapulce var valdes locekļu skaitu pavairot.

46.

Piezīme.

mazāk

Ne

kā

treš-

divi

jābūt Latvijas

daļām valdes locekļu

pilsoņiem.
47. Valdes locekļi un kandidāti ievēlami uz trim gadiem. Pirmo divu darbības
gadu beigās izstājas ik gadus viena trešdaļa valdes locekļu un kandidātu pēc
savstarpējas vienošanās vai lozes, bet

pulces sasauc reizi gadā ne vēlāk kā aprija

nākošos gados tie, kas bijuši par valdes
locekļiem vai kandidātiem
trīs gadus.
Izstājušos valdes locekļus var no jauna
divi nedēļas pirms sapulces.
Ievēlēt. Ja kāds valdes loceklis izstājas
38. Vispārējās
sapulces lēmumu iepirrns termiņa, tad viņa vietā stājas
raksta sevišķā protokolu grāmatā no klāt- kandidāts, kas vēlēšanās dabūjis lielāko
esošo biedru vidus ievēlētais sekretārs. balsu skaitu.
Protokolu paraksta sapulces vadītājs, sekPiezīme.
Valdes locekļu vai kandidātu
retārs un trīs vispārējās sapulces ievēlēti
skaitu grozot, vispārējā sapulce nosaka
biedri.
izstāšanās kārtību.
b) Padome.
48. Valdes locekļi, katru gadu, pēc
39.
Biedrības padome sastāv no
.
vispārējās kārtējas gada sapulces, ievēl

riiēnesī, bet ārkārtējās pēc vajadzības vai

locekļiem un

tiesas, notāra

un

citus

tamlīdzīgus

iz-

devumus.
IV.

Biedrības

pārvalde.

28. Biedrību pārvalda
pulce, padome un valde.
a)

Vispārējā

vispārējā

sa-

sapulce.

29. Biedrības vispārējās sapulcēs piedalās visi biedri un tās var būt kārtējas
un ārkārtējas.
Kārtējās vispārējās sa-

nu uz padomes un revīzijas komisijas
lēmuma pamata, vai uz l/io biedru pieprasījumu,
kas
rakstiski
iesniedzams

valdei.
30. Uzaicinājumi
uz
vispārēju
sapulci ievietojami ,,Valdības Vēstnesī" un
citos laikrakstos, pēc vispārējās sapulces
aizrādījuma, ne vēlāk kā

14 dienas pirms

sapulces, uzrādot sludinājumos sapulces
dienu un stundu, sapulces vietu un apspriežamo jautā urnu sarakstu. Par ārkārtējām vispārējām sapulcēm, bez sludinā-

pārējās sapulces. Priekšlikumi par statūtu
grozīšanu iesniedzami valdei ne vēlāk kā

kandidātiem, kurus vis-

pārējā sapulce ievēl no sava vidus.

Bez

tam padomē ieiet kā pilntiesīgs loceklis
valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.
Biedrības darbībai paplašinoties, vispārējā

sapulce var padomes
vairot.

locekļu

skaitu

pa-

Piezīme.
Ne mazāk kā divi trešdaļām padomes locekļu- jābūt Latvijas
pilsoņiem.

40.

Padomes locekļi

un kandidāti

ie-

jumiem laikrakstos, biedriem jāpaziņo ar
sevišķām pavēstēm, kurās ievietojamas

vēlami uz trim gadiem. Pirmo divu darbības gadu beigās izstājas ikgadus viena
trešdaļa padomes locekļu un kandidātu
pēc savstarpējas vienošanās var lozes, bet

tās pašas zinas, kas sludinājumos.

nākošos gados tie, kas bijuši par padomes

31.

Vispārējā

sapulce

atzīstama

par

sanākušu un viņas lēmumi par saistošiem
visiem biedrības orgāniem un biedriem,
ja sapulcē ir klāt ne mazāk kā '/3 biedru.
Ja noliktā dienā sapulcē ieradušies mazāk

kā l ļbiedru, tad ne agrāk, kā pēc divām
un ne vēlāk kā pēc četrām nedēļām sasaucama

otra

vispārējā

sapulce,

kura

atzīstama par pilntiesīgu, neskatoties uz
sanākušo biedru skaitu.
Šādā sapulcē
vienīgi tās lietas, kūpas
apspriežamas

locekļiem

vai

kandidātiem

trīs

gadus.

Izstājušos padomes locekļus var ievēlēt no
jauna. Ja kāds padomes loceklis izstājas
pirms termina, tad viņa. vietā stājas
kandidāts, kas

vēlēšanās dabūjis

lielāko

balsu skaitu.
Piezīme.
Padomes locekļu un kandidātu skaitu grozot, vispārējā sapulce
nosaka
41.

izstāšanās

Padomes

kārtību.

locekļi

katru

gadu

pēc

vispārējās kārtēj.ās gada sapulces ievēl no
sava vidus priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
kārtībā.
42. Padomes, sēdes sasauc priekšsēdē32. Vispārējās sapulces vada šim notājs
pēc vajadzības vai; uz: valdes vai; ne
lūkam ievēlēta persona, kura nepieder pie
mazāk
kā
padomes locekļu priekšbiedrības valdes, padomes vai revīzijas
sēdes, ir pilntiesīgas, ja
komisijas. Līdz tādas personas ievēlēšanai likumu. Padomes
piedalās,
tanīs
ne
mazāk
kā puse no visiem
sapulci vada padomes priekšsēdētājs vai
padomes
locekļiem,
ieskaitot
padomes
viņa vietas izpildītājs.
priekšsēdētāju vai viņa vietnieku. Padome
33. Vispārējā sapulcē katram biedrim izšķiļ' visus
jautājumus ar klātesošo balsu
ir viena balss. Promesošs biedrs var novairākumu. Balsīm vienlīdzīgi daloties,
dot savu balsstiesību citam biedrim, bet priekšlikumu
izšķiļ' priekšsēdētāja balss.
vienai personai nevar būt vairāk kā divas
43. Uz padomes, pieprasījumu
sēdēs
Polnvaras izdodamas vēstules
pilnvaras.
jāpiedalās bez valdes priekšsēdētāja ari
veidā un iesniedzamas valdei ne vēlāk kā pārējiem valdes locekļiem. Valdes lotrīs dienas pirms vispārējās sapulces. cekļiem tiesība piedalīties
padomes sēdēs
Tanī pašā laikā iesniedz savas pilnvaras
ar padomdevēja balsi. Lai noturētu
ari biedru-juridisku personu pārstāvji.
sēdi bez valdes locekļu līdzdalības, paPiezīme.
Ja biedrs kā vekseļa devējs, domes locekļu vairākumam jāizsakās par
galvinieks vai blanko-pārdevējs pielabu šādai slēgtai sēdei.
laidis biedrībā diskontēta vekseļa pro44. Padomei pienākas:
testu un divas nedēļas pirms vis1) apstiprināt valdes
izstrādātās inpārējās sapulces nav par to samaksājis, strukcijas
par biedrības
darbību, aizad viņš zaudē tiesību piedalīties
devumu izsniegšanas un zaudējumu segvispārējā sapulcē un to nevar ievēlēt šanas kārtību:
sapulcē

pirmajā

nevienā

bijušas

biedrības

liktas

dienas

amatā.
2) noteikt

augļus

par

dažāda

veida

aizdevumiem un noguldījumiem, kā ari
izšķiļ' ar vienkāršu balsu vairākumu, izatlīdzības lielumu par dažāda veida paņemot 35. panta 5. un 8. punktā uzrādītos, kalpojumiem (komisijas), un izstrādāt at34.

Vispārējā

par kuriem

sapulce

pilntiesīgi

visus

jautājumus

lēmumi taisāmi ne

mazāk kā ar trim ceturtdaļām no klātesošo balsīm.
Sapulces vadītāja balss ir
izšķiroša

visos gadījumos, kad

vispārējā

sapulcē balsis dalījušās vienlīdzīgi.
35. Vispārējai sapulcei piekrīt:
1) ievēlēt valdes, padomes un revizijas
komis jas locekļus un viņu kandidātus;
2) skatīt cauri

un apstiprināt

padomes

iesniegto budžetu ;
3) skatīt cauri pārskatu par notecējušu
darbibas gadu un padomes un revizijas
komisijas atsauksmes par to; lemt par
pārskata apstiprināšanu un peļņas iz-

dalīšanu ;
4) apstiprināt valdes, padomes un biedru
iesniegtos jautājumus un priekšlikumus,

kā

ari

valdes

visas citas lietas, kas pārsniedz
un padomes kompetenci ;

5) lemt

par

biedrības

un papildināšanu;
Nolemtie
Piezīme.

statūtu

grozīšanu

grozījumi un paiesniedzami finansu mipildinājumi
nistrim apstiprināšanai.

tiecīgus noteikumus;

3) apstiprināt valdes izstrādāto instrukciju diskonta komitejai, kā ari ieceltos
komitejas locekļus, ja vispārējā sapulce
diskonta komitejas iecelšanu atzinusi par
vajadzīgu (18. pants);
4) raudzīties uz to, ka valde biedrības
lietas
vada saskaņā ar statūtiem
un
instrukcijām, kā ari katrā laikā, pēc
saviem ieskatiem, revidēt kasi un vispār
visu valdes darbību un ne mazāk kā
visus aizvienreiz pusgadā pārbaudīt

devumu

dokumentus;

5) skatīt cauri valdes sastādīto pārskatu par notecējušu gadu un budžetu
nākošam gadam un iesniegt tos ar savu
atsauksmi vispārējai sapulcei:
b)

iepriekš

skatīt

cauri

visas

lietas,

kas piekrīt vispārējās sapulces izlemšanai,
un nodot par tām savu atzinumu;
7) skatīt cauri
un izspriest
dažādus

no

sava

vidus

prīekšsēdētājtr

un

viņa

vietnieku.
49.

Valde

vada

visas

biedrības

lietas

un Izdara, šinīs statūtos paredzētās operācijas,, glabā biedrības mantu un atbild kā
par biedrības r tā arī par biedrībai uzticētām

mantām.

Valdei sevišķi piemākas:

1) izstrādāt instrukcijas par biedrības
darbību un par aizdevumu izsniegšanas
un zaudējumu segšanas kārtību;
2)' ierīkot un pārraudzīt biedrības dar-

bību, grāmatvedību un norēķināšanos;
3} pieņemt un atlaist biedrības darbiniekus un noteikt viņiem algu vispārējās
sapulces apstiprinātā budžeta robežās;
4) pārbaudīt

nekustamas

mantas

no-

vērtējumu, ar kuru nodrošināts biedram
piespriestais kredīts;
5) noteikt diskontēšanai; iesniegto vekseļu drošību, kā ari
papīrus, pret kupenu

preces un vērtsvar izsniegt aiz-

devumus;
6) lemt par nekustamas mantas pārdo anu, kas biedrībai Ieķīlāta kā kredita
nodrošinājums;
7) stāties sakaros ar valsts iestādēm
un amatpersonām, visos jautājumos,, kas
celitos šos statūtus izpildot;

8) iepriekš skatīt cauri visus jautājumus, kas iesniedzami vispārējās sapulces
izlemšanai:
9) sastādīt budžetus un gada pārskatus

~~

~!Z£l<46

atbildības kopsumu; pārskatam
n- ,- "
bilance uz nākoša gada 1. janvāri
ekar"a
Un
un zaudējumu rēķins.
P%t$
55. Valdes sastādīto
gada n- a
pārbauda katru gadu kārtējā
rSfcltl1

sapulcē

ievēlētā revizijas

komiJf^

sastāv no ne mazāk kā 3 \J2n ka K
2 kandidātiem, Gada pārskats ,^ Ll"

revīzijas komisijas
atsauksmi
ams
caur valdi padomei, kura to
atzinumu Iesniedz vispārējai
sani^ -"
stiprināšanai. Ne vēlāk kā
divas nl^~
pirms kārtējās vispārējās sapule» !as
nākšanas gada pārskats līdz
"
ar n-,1
un revizijas komisijas atsauksmēmiH?
žams un izsniedzams biedriem ka» Ple '

no2

vēlētos iepazīties.

ar fe

'

56.

Šo statūtu 29. pantā parerl »
laikā sasaucama kārtējā vispārējā
san v
gada pārskata apsti prināšanai
VišnāS
sapulcē pieņemtais gada pārskats
ITdV
padomes un revīzijas komisijas ziņojuma
un vispārējās sapulces protokolu
tān !
ari: biedrības mēnešu bilances,
iešūt
finansu ministrijas kredīta departamenta'
likumā paredzētos, terminos. Bez
gada pārskats; un bilance 'uz katra ta
ouh
!.. jūliju, publicējami finansu ministr '
noteiktā, oficiālā periodiskā izdevumāV
citos laikrakstos pēc valdes ieskata
"
57.

Biedrībai

vērtspapīru

piederošo valsts-un

citu

vērtība uzrādāma gada
pār
skatā ne augstāk, par biržas cenu,
kādi
tiem bijusī operāciju gada pēdējā dienā
bet ja vērtība pēc biržas kursa pārsniegtu
iepirkuma centi,, tad vērtspapīri uzņemami

bilancē par iepirkumu cenu.
58. Par biedrības tīru peļņu uzskatama
suma,. kura atliek, kad no gada bruto
ienākuma atvilkti,:.
1) noguldījumu un aizņēmumu procenti
un vispār visi: operāciju izdevumi;
2.) biedrības pārvaldes un uzturēšanas
izdevumi; un.
3) operāciju

zaudējumi.

Pēdējiem,obligatoriski pieskaitāmi: pārskata, gadā protestētie vekseļi, un līdz
gada beig,ām. nenomaksātie izpildu raksti
un alti šaubīgi parādi. No tādā kārta
aprēķinātas tīrās peļņas ne mazāk kā Ifl'i,,
pieskaitāmi rezerves kapitālam, bet ao
atlikuma atrēķināmas līgumosar biedrības
darbiniekiem paredzētās
tantjemas an
gratifikācijas. Par pārējās, sumas lietošanu lemj biedru vispārējā sapulce..
59..

Dividendi

biedriem; Izsniedz, pēc

pārskata, apstiprināšanas wispārējā$s sapulces noteiktos, apmēros;. Desmit ņda
laikā neizņemtās dividendes ieskaita biedrības- Ienākumos. Par laikā neiznēsātām
dividendēm; procentus «iemaksā.
60;.. Ja darbības gadā, radušos , «nīdēju mus, nevar segt ar pelēti un «ves

un iesniegt tos caur padomi vispārējai kapitālu, tad atlikums, pieprasāms no
sapulcei apstiprināšanai.
biedriem samērā ar biedra 10% iemaksām.
50.. Valde, kā biedrības pārstāve, visās Par šādu sunīti piedzišaau valde iestrādā
vietās rīkojas bez sevišķas pilnvaras likumu iastrukdias, kuras apstiprina padome.
un šo statūtu robežās. Tā sadala darbus
6L Rezerves kapitāls krāpās bieun noteic, kādas nozares un kādi.pienākumi
drības, zaudējumu segšanai, un tam pie.*
at odas atsevišķo locekļu pārziņā un; va- skaitāmas šo statūtu, 5®. pantā, paredzēt»
dībā.
Valdes
priekšsēdētājam
piekrīt sumas, kā ari šo svmu augļi. Kad rezerve
visas darbības
virsvadība.
Biedrības kapitāls sasniedzis,rī.eltoas kapi. aaia lielumu,
vārdā izdodamās saistības un pilnvaras tad ar vispārējas, sapulces piekrišanu
paraksta valdes priekšsēdētājs vai viņa tālākus pieskaitījumus, tam \pax pārtraakt
vietnieks un divi valdes, locekļi, bet un brīvās sumas nodot vispārējās sapulces
tekošo korespondenci
paraksta
valdes rīcībā, bet piesJvaittjjumi atkali atjaunojam!
priekšsēdētājs vai viens valdes loceklis agrākos apmēros,, ja kāda daļa no rezerves
un viena valdes pilnvarota pēršana.
kapitāla izlietota zaudējumu segšanai, un
sasniedzis
51. Valde sapulcējas pēc vajadzības, turpināmi, lūdz rezerves kapitāls
Rezerves
bet ne retāk kā reizi nedēļā.
Sēdes šinī pantā paredzēto normu. valdība»
glabājams valsts un
sasauc un vada valdes priekšsēdētājs vai kapitāls

viņa vietnieks. Valdis lēmumi ir pilntiesīgi, ja pie lemšanas piedalās tie mazāk
kā trīs valdes locekļi, to starpā priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Lēmumi pieņemami ar absolūtu balsu vairākumu.
Balsīm vienlīdzīgi daloties, izšķiļ- priekšsēdētāja balss.
Valdes lēmumi ierakstāmi sevišķā protokolu grāmatā un tos paraksta visi sēdē
klātbijušie
52.

valdes locekļi.

Vispārējā

sapulce

Gada
līšana

valdes

pārskats, peļņas
sadaun rezerves kapitāls.

53. Biedrības darbības gads skaitās
no 1. janvāra līdz 31. decembrim,
ļa
biedrība sāk darboties pēc 1. jūlija, tad
atklāšanas gadu var pieskaitīt nākošam
darbības gadam.
54.

Darbības

gadam beidzoties, valde
gada pārskatu. Pārskatā
ievietojamas ziņas par biedrības ienāvaldes iesniegtus jautājumus.
kumiem
un izdevumiem un atsevišķo
45. Padomes locekļi noteiktu algu neoperāciju apgrozījumiem gada laikā, par
saņem, bet vispārējā sapulce pēc sava pārmaiņām biedru skaitā un
par biedrība*

sastāda

sīku

VI.

Dažādi

noteikumi-

Finansu ministrs izšķir P ārPra'
un citus jautājumus, kuri celto
statūtus izpildot.
. ,
63. Gadījumi, kuri nav šinīs statu
likumiei ?
padoti
vispārējiem
paredzēti,
62.

tumus

Rīgā, 1926. g.. 26. oktobrī.
Ministru

nosaka

locekļiem atlīdzību, un tā var sastāvēt
vai nu no noteiktas pastāvīgas mēneša
algas, vai no biedrības tīrās peļņas daļas,
vai ari no šo atalgojuma veida savienojuma.
V.

garantētos ' vērtspapīros.

prezidents un finansu
ministrs A. Alber.ngs.

Apstiprinām :

Tautas labklājības^imst mJ
Iekšlietu ministrisEd.

Laimif i

Rīkojums.

Lai ierobežotu

pēdēj ā laikā stipn'.

platījušos šarlaku, aizliegta, lldz , gVu
?
kam, Rīgā, Daugavpili un Re**n
b
[m
' mskolēnu, kā ari vispārbernu ,
rl
vecumam, sapulcēšanas bērnu
'gāzējos, kinematogrāfos, dažādos
mos un sapulcēs.
lts.
Ārstn. lik. 'v
Pamats.
Rīgā, 1926. g. 26. oktobrī.
direktort
Veselības departamenta
Dr. Aug.

P etei

Rīkojums

g) padoties

visiem

Valsts zemes

ban-

kas statūtu noteikumiem.
Gadījumā, ja pircējs nepildītu
šai
ministriju
un
pamatieslietu
sazina ar
panta minētos noteikumus un pienākuuz 1924. g. 8. februāra instrukmus, tad bankai ir tiesība prasīt pirms
t0 nies
J pje likuma par nekustamu īpašumu
termiņa
visa aizdevuma vai
daļas atfroborēšanu sakarā ar agrāras reformas maksu ; ja pircējs labprātīgi nepildītu
Jumu („Valdības Vēstneša" 1924. g. šo prasību bankas noteiktā laikā, tad
m numurā) apstiprinu sekošas līgumu banka uz statūtu pamata var prasīt tiesas
zemāk uzradītos
- r'mas , kuļ-as lietojamas
rīkojumu
pārdot
ieķīlāto
nekustamo
(ļlļamos valsts zemes fonda piešķirtās mantu ar tās piederumiem.
" piešķiramās zemes pārdodot dzimtsn
4. Zemes galīgai
uzmērīšanai
vai
īpašu-nā :
mērniecības darbu kontrolei pircējs dod
telpas ar apgaismošanu un
3) Izpirkšanas līgumiem uz jaun- mērniekam
iedalītiem gruntsgabaliem, kurus apkurināšanu, vajadzīgo cilvēku un zirgu
(1. turpinājums

aj|

un

beigas.)

ieķīlā Valsts zemes banka.

iegūto

1.

Zemkopības

ministrija

pārdod

līdz ar visiem
platībā

tās piederumiem,
(

lātās

vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā
galīgi uzmērījot un robežas regulējot.
Pārdodamā zeme atrodas
un atdalāma no valstij
apriņķī, piederošās

muižas, kas ievesta
ģistri ar N° „
2.

Iepriekšējā

tās piederumiem
ieskaitot

sai

nomaksāto

192

pantā

minēto zemi ar

pārdod

sumā

zemes grāmatu reģistri
jaunu foliju.
Zemes grāmatu akta pirmo eksemplāru
zemes grāmatu nodaļa izsniedz pircējam
īpašuma tiesību pierādīšanai, bet otrs
eksemplārs,

zemes grāmatu re-

pircējam

procentus

izpirkšanas

par

maksu

par

kā

prasības dokuments no-

sūtams caur zemkopības ministriju Valsts

zemes bankai.

-i

4)

Izpirkšanas līgumiem

n

zemes

fS

Valsts zemes bankā.

ne-

03

līdz

S

gada pirmām

(
) latu.
Izpirkšanas.sumas atlikums nolīdzināms
augšminētās bankas 6% ķīlu zīmēs pēc

ieķīlā

o

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz

likumu par valsts zemes fonda piešķirto
un piešķipamo zemju
novērtēšanu un
pārdošanu dzimts īpašumā vai

kā pircējs no otras

3. Šā ķīlu zīmju aizdevuma Ls
m šā panta
„e"
punktā
norādīto
maksājumu nodrošināšanai pircējs ieķīlā
Valsts zemes
bankai ar
šo līgumu
iegūto nekustamo mantu līdz ar visiem
piederumiem un tiesībām un piekrīt, ka

spēku kā

šo aizdevumu, kā pirmo hipotēku, nostiprina zemesgrāmatu nodaļā uz iepriekš
minēto mantu ar visiem īpašuma tiesību
ierobežojumiem , kas paredzēti šā panta
ttmāk minētos punktos.
dzēšanai

pircējs

atdošanu

dzimts nomā un uz likumu par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar
agrārās reformas likumu, kā pārdevēja
no vienas puses un
puses, ar saistošu
priekš līguma slēdzējiem, tā

ari viņu mantiniekiem

un

tiesību

tālāk

ieguvējiem, noslēdza sekošu līgumu.
1. Zemkopības ministrija pārdod un
nodod pircējam
gabal
zemes pēc zemes ierīcības plāna

Nt

ar

zemes grāmatu reģistra

N°

līdz ar visiem tās piederu-

miem, kopplatībā
kvadrat

metu

sevišķi apņemas :
vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā
a) bez bar kas atļaujas nedalīt, neatsagalīgi uzmērījot un robežas regulējot.
vināt un neapgrūtināt ar lietiskām Pārdodamā zeme atrodas
tiesībām ieķīlāto nekustamo mantu;
°) bez bankas
ziņas nesaņemt no
un atdalīta no valstij
nekustamās
apriņķī, piederošās
mantas nomniekiem
muižas.
maksājumus uz priekšu ilgāk par
vienu gadu ;
2. Iepriekšējā pantā minēto zemi ar
c) bez bankas atļaujas
nepārdot un tās piederumiem pārdod pircējam par
nenoplēst uz ieķīlātās zemes esošās
|
ēkas un būves un nemazināt ieķīieskaitot šai sumā 0 /V7o par
ātās mantas vērtību, kā ari neatmaksu
līdz
nenomaksāto izpirkšanas
savināt un
nenocirst izpirkšanas
pirmām
gada
192
_
maksa ievērtēto mežu;
dzēšanai pircējs iemaksājis
> apdrošināt ēkas pret ugunsgrēku, Šīs sumas
sedz
atlikumu Ls
un
Ls
Ple kam
apdrošināšanas biedrība
bankas ķīlu zīmju
Hipotēku
Latvijas
ar
izraugāma ar bankas valdes piekriaizdevumu, kuram ar pircēja piekrišanu
tu un apdrošināšanas polise resp. pievienoti valsts aizdevumi Ls
,
apliecība cedējama uz bankas vārdu
"uzglabājama bankā ;
ey maks
at par katru notecējušu pus'
gadu , ne vēlāk kā 30. aprih" un
"-oktobrī bankas statūtu § 34 kas kopsumā iztaisa
Precizētos maksājumus un par tērsumas
Izpirkšanas
(
) latu.
pos nenomaksātām sumām maknolīdzināms augšminētās bankas
atlikums
J« soda naudu 10/0 par katru pilnu
6°/o ķīlu zīmes pēc nominālvērtības.
31 iesāktu
nokavētu mēnesi, pie
«m nepilni
3. Šā ķīlu zīmju aizdevuma Ls
mēneši un lati skaitās
norādīto
p! lni em;
„e"_ punkta
un šā panta
ilati
ieķīlā
pircējs
nodrošināšanai
bankas PārstāvJiem apskatīt maksājumu
iekrt
šo līgumu
ar
bankai
Valsts
zemes
lato zemi
ar piederumiem ;

kā ari neat-

piederošās

muižas, kas ievesta

(

)

latiem

un atlikumu Ls

pilnīgi dzēš, no-

izpirkšanas

pie kam
nepilni mēneši un lati
skaitās par pilniem;
f) atļaut bankas pārstāvjiem apskatīt
ieķīlāto zemi ar piederumiem;
g) padoties visiem Valsts zemes bankas
statūtu noteikumiem.
Gadījumā, ja

pircējs

nepilda

šai panta

valdība.
4. Pircējs

nevar celt iebildumus un
prasīt atlīdzību, ja zemkopības ministrija,
izdarot robežu regulēšanu,
dabā nospraustās robežās zemes platību samazinātu

saskaņā

likuma
5.

ar

1923. gada

31. martā

10. pantu.
Pircējam

jātur

mes robežas un

kārtībā

pārdotās ze-

robežzīmes.

tur sev tiesību celt

Valsts pa-

trigonometriskā tīkla

torņus un poligonometriskā tīkla punktus
uz pārdotās zemes bez atlīdzības zemes

minētos noteikumus un pienākumus, tad īpašniekam.
bankai
ir tiesība prasīt pirms termiņa
6. Pārdotās zemes robežas pircējam
visa aizdevuma vai daļas atmaksu; ja dabā zināmas un tā viņa rīcībā un liepircējs

labprātīgi

bankas

noteiktā

nepildītu

laikā,

šo prasību

tad

banka

uz

uzmērīšanai

vai

tošanā jau nodota.

7. Visus ar šā līguma slēgšanu un
statūtu pamata var prasīt tiesas rīkojumu
ierakstīšanu
zemes grāmatu reģistri saipārdot ieķīlāto nekustamo mantu ar tās
stītus izdevumus sedz pircējs.
iederumiem,
p
4.

obroka

(Mazais valsts ģerbonis.)

nominālvērtības.

parāda

uz

gabaliem, kurus

tt.

Šīs sumas dzēšanai pircējs iemaksājis
Ls
un atlikumu Ls
adi ar Valsts
zemes
bankas
ķīlu
zīmju aizdevumu, kuram
ar pircēja
piekušanu pievienoti
valsts aizdevumi
Ls
, kas kopsumā iztaisa

Līdz minētā

atverot

vērtību,
nenocirst

termiņos
nenomaksātām
sumām
maksāt soda naudu 1% par katru
pilnu vai iesāktu nokavētu mēnesi,

muižas un

vārdu,

un

31. oktobri bankas statūtu § 34.
paredzētos
maksājumus
un par

kop-

pircēja

un atdalāma no valstij

apriņķī,

maksājot to
pret
kvīti N°
un ar to pārdodamā
maksā ievērtēto mežu.
e) apdrošināt ēkas pret ugunsgrēku, zeme pāriet pircēja pilnā īpašumā.
3.
Zemes galīgai uzmērīšanai vai
pie kam apdrošināšanas biedrība
mērniecības darbu kontrolei pircējs dod
izraugāma ar bankas valdes piekrišanu un apdrošināšanas polise mērniekam telpas ar apgaismošanu un
resp. apliecība cedējama uz bankas apkurināšanu un vajadzīgo cilvēku un
zirgu spēku naudā vai naturālo klaušu
vārdu un uzglabājama bankā;
e) maksāt par katru notecējušu pusveidā bez atlīdzības,
Maksājumu vai
gadu, ne vēlāk kā 30. aprīlī un klaušu sadalīšanu izdara vietējā paš-

iesniedz

uz

mantas

savināt

Šo līgumu

ierakstīšanai

pircējs

ieskaitot šai sumā %°/ o par nenomaksāto izpirkšanas maksu līdz 192
g.
Šās sumas dzēšanai
nenoplēst uz ieķīlātās zemes esošās pirmām
ēkas vai būves un nemazināt ieķī- pircējs jau agrāk iemaksājis Ls

un tā viņa rīcībā un lie-

koroborēšanai, atdalīšanai no
apriņķa
) kvadrātmetri,

dzēšanai

sājumus uz priekšu ilgāk par vienu
gadu;
c) bez bankas atļaujas nepārdot un

stītus izdevumus sedz pircējs.
9.

) kvadrāt-

metri, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
dabā galīgi uzmērījot un robežas regulējot. Pārdodamā zeme atrodas

zemes grāmatu reģistri ar JVs
2. Iepriekšējā pantā minēto zemi ar
tiesībām ieķīlāto nekustamo mantu;
tās piederumiem pārdod pircējam par
nesaņemt
no
neb) bez bankas ziņas
kustamas mantas nomniekiem mak-

8. Visus ar šā līguma slēgšanu un
ierakstīšanu zemes grāmatu reģistri sai-

gabal
nodod pircējam ..'
zemes pec zemes ierīcības plāna Ne

(

kā šo

a) bez bankas atļaujas nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt ar lietiskām

tošanā jau nodota.

un

derumiem, kopplatībā

visiem

hipotēku nostiprina

Līdz minētā parāda
sevišķi apņemas :

1923. gada 31. marta likuma

zināmas

ar

zemāk minētos punktos.

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz 10. pantu.
likumu par valsts zemes fonda piešķirto
6.
Pircējam
jātur
kārtībā
pārdotās
zemju novērtēšanu un pār- zemes robežas un
un piešķiramo
robežzīmes.
Valsts
'
došanu dzimts īpašuma vai atdošanu patur sev tiesību celt trigonometriskā
par nekudzimts nomā un uz likumu
tīkla torņus un poligonometriskā tīkla
stamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar punktus uz pārdotās zemes bez atlīdzības
agrārās reformas likumu, kā pārdevēja no zemes īpašniekam.
vienas puses un
7. Pārdotās zemes robežas pircējam
dabā

līdz

zemes grāmatu nodaļā uz iepriekš minēto mantu ar visiem īpašuma tiesību
ierobežojumiem, kas paredzēti šā panta

5. Pircējs nevar celt iebildumus un
prasīt atlīdzību, ja zemkopības ministrija,
izdarot robežu regulēšanu, dabā nospraustās robežās zemes platību samazinātu

otras puses, ar saistošu
\l pircējs no
slēdzējiem, tā
spēku kā priekš līguma
ari viņu mantiniekiem un tiesību tālāk
ieguvējiem noslēdza sekošu līgumu.

mantu

un tiesībām piekrīt,

aizdevumu kā pirmo

spēku naturālo klaušu kārtā bez atlīdzības vai naudā. Maksājumu vai klaušu
sadalīšanu izdara vietējā pašvaldība.

saskaņā ar

nekustamu

piederumiem

Zemes

galīgai

mērniecības darbu kontrolei pircējs dod
mērniekam telpas ar apgaismošanu un
apkurināšanu, vajadzīgo cilvēku un zirgu

8.

Šo līgumu

iesniedz

koroborēšanai,

spēku naturālo klaušu veidā bez atlīdzības vai naudā. Maksājumu vai klaušu

atdalīšanai no

sadalīšanu izdara vietējā pašvaldība.

stīšanai uz pircēja vārdu,

5.

Pircējs nevar

celt

iebildumus

un

prasīt atlīdzību,
ja zemkopības ministrija, izdarot robežu regulēšanu, dabā
nospraustās robežās zemes platību samazinātu saskaņā ar 1923. g. 31. marta

likuma
6.

10. pantu.
Pircējam

jātur

kārtībā

pārdotās

zemes robežas un robežzīmes. Valsts
patur sev tisību celt trigonometriskā tīkla
torņus un poligonometriskā tīkla punktus
uz pārdotās zemes bez atlīdzības zemes
7.

Pārdotās

zemes

leģistrī
jaunu
aktu
zemes grāmatu nodaļa
izsniedz pircējam, bet akta norakstu pie
sūta zemkopības ministrijai.

i|

6) Izpirkšanas līgumiem

zemes gabaliem, par kuriem visa

«

izpirkšanas maksa nomaksāta.
(Mazais

oļ

9. Šo līgumu
iesniedz
koroborēšanai un ierakstīšanai uz pircēja
vārdu.
Zemes grāmatu
akta
pirmo
eksemplāru zemes grāmatu, nodaļa iz-

īpašuma tiesību

pierā-

dīšanai, bet otrs eksemplārs kā prasības
dokuments nosūtams caur
zemkopības
ministriju Latvijas hipotēku bankai.

ģerbonis.)

dzimts īpašumā vai atdošanu

dzimts nomā un uz likumu par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar
agrārās reformas likumu, kā
no vienas puses un

kā pircējs no

otras

(Mazais

valsts ģerbonis.)

likumu par valsts zemes fonda piešķirto
un piešķipamo zemju novērtēšanu un pār-

puses, ar

likumu,

kā pārdevēja

no vienas puses un

pircējs

no

otras

1. Zemkopības
nodod pircējam

ministrija

zemes
gabal
plāna N°
reģistra JVe

pēc zemes ierīcības
ar zemes grāmatu
līdz ar visiem tās

vairāk

vai

galīgi

uzmērījot

Pārdodamā

mazāk,

ar

saistošu

spēku, kā priekš līguma slēdzējiem, tā
ari viņu mantiniekiem un tiesību tālāk
ieguvējiem noslēdza sekošu līgumu.
1.

Zemkopības

pārdod un

(

)

cik izrādīsies dabā
robežas regulējot.

zeme atrodas
atdalāmo

no

valstij

apriņķī, piederošās
muižas.
2.

Iepriekšējā

piederumiem

pantā

pārdod

minēto zemi ar

pircējam

par

) latiem
(
ieskaitot šai sumā %°'o par nenomaksāto
līdz
192
gada
izpirkšanas maksu
pirmām

ministrija pārdod un

nodod pircējam
gabal
zemes
plāna N°

un

un

tās
puses,

saistošu

ieguvējiem noslēdza sekošu līgumu.

došanu dzimts īpašumā vai atdošanu
dzimts
nomā un uz likumu par nekustamu īpašumu
koroborēšanu sakarā ar

agrārās reformas,

pārdevēja

spēku kā priekš līguma slēdzējiem, tā
ari viņu mantiniekiem un tiesību tālāk

5) Izpirkšanas līgumiem uz jauniedalītiem
gruntsgabaliem par piederu un lem, kopplatībā
kuriem visa izpirkšanas maksa
kvadrat metri
nomaksāta.

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz

kā

valsts

pārdošanu

stītus izdevumus sedz pircējs.

£

uz obroka

«

pircējam

8. Visus ar šā līguma slēgšanu un
ierakstīšanu zemes grāmatu reģistri
sai-

S

ierak-

atvept zemes
foliju. Zemes

un lieto-

robežas

šanā jau nodota.

sniedz pircējam

grāmatu
grāmatu

un

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz
likumu par valsts zemes fonda piešķirtc
un piešķipamo zemju novērtēšanu un

īpašniekam.

dabā zināmas un tā viņa rīcībā

apriņķa
muižas

pēc

zemes

ierīcības

līdz ar visiem tās pie-

Šās sumas
iemaksājis

dzēšanai pircējs
Ls

jau

agrāk

un atlikumu

pilnīgi

Ls

dzēs,

nomaksājot

pret

.NŠ

un ar

to

to

kvīti

pārdodamā zeme

pāriet pircēja pilnā īpašumā.

3.

Zemes

uzmērīšanai vai
kontrolei pircējs dod

galīgai

mērniecības darbu

mērniekam telpas ar apgaismošanu un
apkurināšanu un vajadzīgo cilvēku un
zirgu spēku naudā vai naturālo klaušu
veidā bez atlīdzības. Maksājumu vai klaušu
sadalīšanu izdara vietējā pašvaldība.
4. Pircējs nevar celt iebildumus un
prasīt atlīdzību, ja zemkopības ministrija,
izdarot robežu regulēšanu, dabā nospraustās robežās

zemes

platību

samazinātu

saskaņā ar 1923. gada 31. marta likuma
10. pantu.
5. Pircējam
zemes robežas

jātur kārtībā
pārdotās
un robežzīmes.
Valsts

patur sev tiesību celt trigonometriskā
tīkla torņus un poligonometriskā tīkla
punktus

sijas atklāšanu piecēlušies kājas. Seima
nekustamās
mantas
nomniekiem prezidentam esot bijušas izredzes panākt
maksājumus uz priekšu ilgāk par no visām partijām, izņemot komunistus
un slavu minoritātes, piekrišanu šai pravienu gadu;
bet tad kāds „Glos Prawdy" ass
sībai,
c) bez bankas atļaujas nepārdot un
nenoplēst uz ieķīlātās zemes esošās ievadraksts, kurā lietai pļešķirta izcilus
ēkas un
būves
un
nemazināt politiska nozīme, esot stāvokli grozījis:
ieķīlātās
mantas vērtību, kā ari visas frakcijas nolēmušas valdības velēšis lēmums
neatsavināt un nenocirst izpirkšanas šanos neizpildīt. Tiklīdz
sasaucis
esot
Pilsudskis
maksā ievērtēto mežu ;
nācis zināms,
nolemts
se_, kura
d) apdrošināt ēkas pret ugunsgrēku, ārkārtēju kabineta
ka
seima
Runa,
spēka.
pie kam aprošināšanas biedrība iz- prasību uzturēt
valdība
sesijas
gadījuma
raugāma ar bankas valdes piekrinepiekāpšanās
LTA.
šanu
un
apdrošināšanas polise atklāšanu atlikšot.
resp. apliecība cedējama uz bankas
Pārmaiņas diplomātijā.
vārdu un uzglabājama bankā;
e) maksāt par katru notecējušu pusVaršavā, 30. oktobri. No inforgadu, ne vēlāk kā 30. aprilī un mēta avota ziņo, ka par poļu sūtni Ber31. oktobrī bankas statūtu § 34, linē izraudzīts kņazs S a p e h a, bet par
paredzētos
maksājumus un par sūtni Londonā — grafs Skržinskis.

b) bez

6.

zemes

tošanā jau
7.

robežas pircējam

viņa rīcībā un lie-

nodota.

Visus

ar

šā

līguma

slēgšanu

ierakstīšanu zemes grāmatu reģistri

un

sai-

f) atļaut bankas

statūtu

Zemes

grāmatu aktu zemes grāmatu nodaļai izakta

norakstu pie-

sūta zemkopības ministrijai.
7) Izpirkšanas līgumiem uz piegriezumiem, kuri pievienoti jau

si
n

pastāvošām hipotēkām.

o

ja

pircējs

neizpildītu

šai

minētos noteikumus un
pienākumus, tad bankai ir tiesība prasīt
pirms termiņa visa aizdevuma vai daļas

muižas

(Mazais valsts ģerbonis).

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz
likumu par valsts zemes fonda piešķirto

LTA.

atmaksu. Ja pircējs labprātīgi nepildītu
šo prasību bankas noteiktā laikā, tad
banka

uz

statūtu

pamata

var

prasīt

tiesas rīkojumu pārdot ieķīlāto nekustamo
mantu ar tās piederumiem.
4.
Zemes galīgai uzmērīšanai vai
mērniecības darbu kontrolei pircējs dod
mērniekiem telpas ar apgaismošanu un
apkurināšanu un vajadzīgo cilvēku un
zirgu spēku naturālo klaušu kārtā bez

atlīdzības.
5. Pircējs

nevar

Rīga
Lāčplēša

dome,

kara ordeņa

gadskārtējo ordeņa svētku svikaraspēka
daļās resp. vietējos
garnizonos, uzaicina ordeņa kavalierus
ierasties svētku svinībās 11. novembrī
noliekot

nēšanu

tuvākā

garnizonā

vai

savā

karaspēka

daļā, iepriekš laikus
pieteicoties izvēlētā vietā ar rakstu vai personīgi.
Jaunapbalvojamiem,

kuru

sarakstu

vēl

publicēs, tanī dienā jāierodas Rīgā esplanādē pulksten V2II. Pēc apbalvošanas
ari viņi varēs piedalīties tālākās svinībās
Rīgas garnizonā. Svētki katrā garnizonā
iesāksies ar parādi, un tālāko programu
noteiks

vietējie

priekšnieki.

Ordeņa

dome Rīgā pirms parādes apmeklēs Brāļu
kapus, kur noliks vaiņagu

Latvijas Sarkanā krusta

un piešķipamo zemju
novērtēšanu un
pārdošanu dzimts īpašumā vai atdošanu

kojumu pārdodamās zemes robežās grozītu, papildinātu
vai pārbūvētu ceļus,

izloze sāksies š. g. 2. novembri Latvijas
Sarkanā krusta telpās Rīgā, Skolas ielā

dzimts nomā un uz likumu par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar

vai izdarītu meliorācijas ierīces,

Nb 1.

būves,

agrārās reformas likumu,
no vienas puses, un

kā

pircējs

no

otras

kā

Latvijas

puses,

pārdevēja
pilson

ar

saistošu

spēku kā priekš līguma slēdzējiem, tā
ari viņu mantiniekiem un tiesību tālāk
ieguvējiem noslēdza sekošu līgumu.
Zemkopības ministrija pārdod

un

nodod pircējam
gabal
zemes JNi?
līdz ar visiem tās piederumiem, kopplatībā
(
) hektāra,
vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā
galīgi uzmērījot un robežas regulējot.

Pārdodamā zeme
apriņķī,
atdalāma no valstij piederošās

pagastā

muižas, kas ievesta
zemes grāmatu reģistri ar N°
pievienojama

un

apriņķa
lauku nekustamam īpašumam ar hipot.
ha lielu pla."..... un
N°
tību zem kopēja nosaukuma
Apvienoto zemes gabalu kopplatība ir
2. Iepriekšējā pantā minēto zemi ai
tās piederumiem pārdod
pircējam
pai

īpašniekam.
Pārdotās

šai sumā

°/o°/o par nenomaksāto izpirkšanas maksu
g. pirmām
līdz 192
Šis sumas dzēšanai pircējs iemaksājis
Ls
un atlikumu Ls
sedz ar Valsts zemes bankas ķīlu zīmju
aizdevumu, kuram ar pircēja 'piekrišanu
iiievienoti valsts aizdevumi Ls
,
kas kopsumā

iztaisa
(

Izpirkšanas sumas atlikums
augšminētās bankas 4 °/o ķīlu
nominālvērtības.

) latu.

nolīdzināms
zīmēs pēc

3. Šā ķīlu zīmju aizdevuma Ls
un šā panta „e" punktā norādīto maksājumu
nodrošināšanai
pircējs
ieķīlā
Valsts zemes bankai pirmā pantā minēto nekustamu mantu līdz ar visiem
piederumiem un tiesībām un piekrīt, ka

zemes

robežas

pircējam

dabā zināmas un tā viņa rīcībā un lietošanā jau nodota.
8. Visus ar šā līguma slēgšanu un

ierakstīšanu
zemes
grāmatu
saistītus izdevumus sedz pircējs.
9.

;

Šo līgumu

nodaļai koroborēšanai
atdalīšanai no

reģistri
iesniedz

zemes grāmatu
pārdotās zemes

apriņķa

muižas un ierakstīšanai uz pircēja vārdu, pievienojot to
lauku nekustamam īpašumam ar zemes

grāmatu

reģistra

Ne

Zemes

grāmatu akta pirmo eksemplāru zemes
grāmatu nodaļa izsniedz pircējam īpašuma tiesību pierādīšanai, bet otrs eksem-

plārs

kā prasības

dokuments

nosūtāms

bankai.

Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s
Zemkopības departamenta
direktora vietā E. Maciņš

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

ieķīlāto nekustamo mantu;

Otrdien
2
izrādē „Hasan
's" jeb° mbri

kareivju

7 lta '
ceļojums
uz
Samarka"
Trešdien, 3. novembri , pulksten 7 sn"
kara strādnieku izrādē
"
Seš
bundzenieki".
Ceturtdien'
vembri, pulksten 7.30 vakara ' n *?' n °"

i"32'

Neilands".

' "°ns

KURSI
Rigas

biržā, 1926.

gada 1. novembrī.

D e v i z e s:
1 Amerikas dolārs
I Anglijas mārciņa

.

.

.

.

5184—siQ
2514-o'v»
100 Francijas franku. . .
ifiis
*
100 Beļģijas beigas ....
7 85-M
100 Šveices franku
]2®
....
99 tl
100 Itālijas liru
zifcS
100 Zviedrijas kronu. .
. .
is^ O -flm
100 Norvēģiju kronu
. . .
128 90 -29 8?
100 Dānijas kronu
..
.
137,50- 3» w
100 Čechoslovaķijas kronu
.
15 25 — ļt«
100 Holandes guldeņu . . .
20690 — 9nsJn
100 Vācijas marku
. . . .
122$-Si
100 Somijas marku ...
.
12 97—1317
100 Igaunijas marku ..
.
137—mor
100 Polijas zlotu
54,00 - 64 M
100 Lietavas litu
50,70 — SiVn
1 SSSR červoņecs
....
'

....

___

'"

Dārgmetāli:
3425 -3445
86 — 94

l?lf
h:
Sudraba 1 kg
Vērtspapiri:
5°/o neatkarības aizņēmums'

.
4°/o Valsts prem. aizņēmums .
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes
8°/o Hipotēku
bankas
ķīlu
zīmes

98 — 100

98 — 100
92 — 93
96 — 97

Telegramas

nedēļas pēc izlozes izbeigšanas.

(Latvijas telegrāfa aģentūras

ārzemju telegramas.)

Varšavā, 31. oktobrf. Sestdienas
vakarā notika seima starpfrakciju biroja
sēde, kurā

Māksla
Nacionāla opera. KipraPetrauska

viesizrādes

pagājušā

triumfējošiem

sezonā

pagāja

ar

panākumiem,

ar spožu
māksliniecisku uzvaru, ko liecināja kā
daudzās izpārdotās izrādes, tā ari kritikas vienprātīgie slavinājumi dižā lietuvju mākslinieka brīnišķi
vispusīgām
tēlotāja un dziedoņa spējām. Slavenais
dziedonis nacionālā operā tagad viesosies
otrdien, 2. novembrī, kā hercogs operā
„Rigoletto" (titullomā Ādolfs Kaktiņš) un ceturtdien, 4. novembrī, DonChozē lomā „Karmenā" (Karmen —
Anna Libert-Rebane). Biļetes uz abām
izrādēm jau dabūjamas. „Teika
par
neredzamo
pilsētu Kitežuun
jaunavu Fevroniju" galvenā diriģenta Emīla Kupera vadībā ar BrechmanŠtengeli, Bērziņu, Niedru, Vasiljevu,
Mauriņu u. c. izrādīs 10. reizi trešdien,
3.

novembri

teātris.

Otrdien,

2.

no-

konfliktu

starp

val-

dību
un
seimu
izdevies
likvidēt.
Seima frakciju
vadoņi
piekāpušies;
tie
devuši
solījumu, ka
pie
valsts
prezidenta

dekrēta nolasīšanas

par

seima kārtējās

piecelsies,
sesijas atklāšanu
deputāti
Sakarā ar to valsts prezidents šodien
paraksījis dekrētu, ar kuru seima jaunās
sesijas pirmā sēde nolikta uz trešdienu,

3. novembri.
Romā, 31. oktobrī. Boloiņ'jā
šodien kāds
jauns cilvēks
uz NUizšāva ar revolveru
soliņi, kad tas pulksten 5.40 min.
pēcpusdienā devās uz staciju pec zinību

kongresa atklāšanas.

Šāviens

mi-

nistru prezidentu neķēra. Policija izrādījās bezspēcīga atturēt
saniknoto
publiku
no izrēķināšanās ar uzbrucēju, kurš turnogalināt 5.
pat uz vietas tika
Viņa līķis tā sakropļots, ka _ pec izskata
vairs nav iespējams uzzināt viņa personību. Musolini mierīgi turp ināja ceļu
un vētrainām ovācijām pavadīts izbrauca

vembri, tautas izrādē Sardū komēdija
„Madame
Sans-Gēne.
Trešdien, uz Forli.
3. novembri, pulksten 7.30 vakarā, pirmo
reizi Annas Brigader jaunā drāma «Dievišķā
seja".
Literatūra
Piedalās:
T. Lācis,
A. Amtmanis-Briedītis, Lilija Ērika, LudēdināLopu
Prcf
Dr. O. Kellnera
mila Špilberg, J. Zariņš, A. Legzdiņš,
D
Tulkojis prot- ?>? ^s.
šanas pamācības
R. Parņickis, K. Kvēps, K. Lagzdiņš, Otrs izdevums, pec prof. Dr. philos. et .ļļ„ -,.
vicu izdeva
J. Sabērts, J. Lejiņš,
Milda Sēnīte, G. Fingetlinga pārveidotā jaunā kā
Lēta
1926.
g.
Rīgā,
V. Avotiņš, M. Gailis, K. Martinsons.
laivā-

R'Sa

Kārļa Studenta Vasara
šogad noteikusi
Annas Brigader jaunās lugas pirmizrāde. Izdevējs Lēta 1926.
jelspirta cenas uz 10,5 santīmi par grādu, Trešdien, 3.
o
Stārt
novembri, Nacionālā teātrī
un viens.
A. Grīns
Septiņi
pieņemot savā
kalkulācijā
cenu pai pirmo reizi izrādīs Annas
izdevumsLētas"
Brigader jauno Rīgā, 1926. Izdevniecības .
_
labiem, nebojātiem kartupeļiem uz 90 sandrāmu „Dieviškā seja". Anna Brigader
ārig aļ^;
Viktors Eglits Tilti un p
tīmiem par 16 kg (pudu), kas tiek pa.
pieder pie tiem mūsu nedaudziem
draKopoto rakstu 3. sējums-

_ Finansu

ministrija

ziņots lauksaimnieku ievērībai.

Netiešo nodokļu departaments.

Jaunas valstis.

šo aizdevumu, kā pirmo hipotēku, noPolija.
stiprina zemes grāmatu nodaļā uz iepriekš
minēto mantu ar visiem īpašumu» tiesību
Valdība un seims
ierobežojumiem, kas paredzēti šā panta
Berlīnē, 30. oktobrī. Pēc
laikzemāk minētos punktos.
rakstu ziņām no Varšavas izcēlies jauns
Līdz minētā parāda dzēšanai pircējs konflikts starp Polijas seimu, un valdību.
sevišķi apņemas:
Maršals Pilsudskis apspriedē ar seima
a) bez bankas atļaujas nedalīt, neatpriekšsēdētāju esot pieprasījis, lai turpsavināt un neapgrūtināt ar lietiskām māk deputāti noklausoties valsts prezitiesībām

Dailes teātris.

deries"!
l^
ua 0. biļete

I klases vinnestu izmaksa sāksies divas

Nacionālais

1926. g.

Abonentiem

loterijas JSTe 11 I klases

caur zemkopības ministriju Valsts zemes
28. oktobri

ieskaitot

naudas

pārdodamās zemes kopplatības.

7.

1.

aizņemot

6. Pircējam jātur kārtībā pārdotās zemes robežas un robežzīmes. Valsts patur
sev tiesību
celt
trigonometriskā tīkla
torņus un poligonometriskā tīkla punktus
uz pārdotās zemes bez atlīdzības zemes

dabūjamas.

Zvērināts biržas maklers Th. Summēts

5-klasu

uz-

Lārk r-Z.

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s

prasīt atlīdzību, ja viņam ar valdības rī-

vai

lomas: Teodors

kritušiem va-

roņiem.

celt iebildumus un

šim mērķim kopīgi ar
robežu regulēšanu ne vairāk kā 3°,e no

venās

un Ludmila Špilberg, ku iērn 1]? ?»
S1 Un
izteiksmīgi tēlojumi. Biļetes

,f'?

apskatīt

noteikumiem.

Gadījumā,

un ierakstīšanai uz pircēja vārdu.

a.'

pārstāvjiem

pantā

koroborēšanai, atdalīšanai no
apriņķa

sniedz pircējam, bet

no

ieķīlāto zemi ar piederumiem;
g) padoties visiem Valsts zemes bankas

stītus izdevumus sedz pircējs.

8. Šo līgumu
iesniedz

nesaņemt

nenomaksātām
sumām
maksāt soda naudu l°/o par katru
pilnu vai iesāktu nokavētu mēnesi,
pie kam nepilni mēneši un lati
skaitās par pilniem;

uz pārdotās zemes bez atlīdzības

Pārdotās

ziņas

termiņos

zemes īpašniekam.
dabā zināmas un tā

bankas

denta

dekrēta

nolasīšanu pa seima se-

matiķiem, kuru

dramatiskai jaunradīšanas

darbībai ir jau savas tradīcijas.
literariskā publika šo rakstnieku

Mūsu

Kriminālromāns.
izdevums. Rīgā, 1926. g

_

Meta Tt«P.
Michaelis
tf
Izdevējs
mans. Tulkojis K- L. Rīgā, 1926.
,^
ve111|g »
Kārlis Zariņš Gluži
g19^0.
'^
ronība.
Stāsti un noveles.

Karina

darbus
sagaida ar lielu ziņkāri, jo rakstnieks
interese jau ka personība. Plašu intezieresi radīs
ari „Dieviškā seja", kurā R'gādzelzsceļu
p''"'S
Latvijas
u tj'
autors piegriezies literātu aprindām. „Diesaraksts.
mas
vilcienu
viškai" sejai"_ te ir zināma simbolistiska
'
1926 g.
nozīme. Luganorisinās cilvēka skaidrošanas no neīstā, no noziedzīgā uz īsti
Redaktors: M. Aroos.
cilvēciska tapšanu, uz dievišķās dvēseles
seļas meklēšanu. Autores personas zīmētas skaidri, dialogs risinās veikli un
valodai vingrs
8 lapas pu"
Šim numuram
stils.
Lugu
iestudē
A. Amtmaņa-Briedīša režijā. Zalona degleznojis A. Cimermanis. Gal-

korāciju

<
j rj^sludinājnmi.
3.

" ^vas apgabaltiesas

civilnodaļa,

ties. !'k . 1967., 2011.—2014. un
uļ;np n un Balt. privāttiesību kop.
$%? ' pamata, uz Jāņa Assara lūuzaicina visas personas, kurām ir
strīdi vai ierunas
Salādas pretenzijas,
13
septembrī
1921. g.
«ai tiesā
^
g. 28, jūnijā Asaros,
kliegto 1915f
ifirmalā mirušās Līzas Jāņa m.
Riga

švartc, 1915. g. 4., 5. un 7.
r āzim.
* ua pie Slokas notāra J. Visbuliņa
i"' -'to testamentu , kā ari visas personas,
kādas tiesl" oas uz m ''r-m ir kaut
Wa
mantojumu vai sakarā ar šo
Assar
UZ
mantiniekiem, legatarintoiumu , kā
S fideikomisarijiem , parāddevējiem

f

ļ t pieteikt savas tiesības, preten"?' un ierunas minētai tiesai sešu mēn.

Z'fā

skaitot no šī sludinājuma nodrukā-

K dimas.

minētā termiņā nebūs izdarīts,
la tas
personas atzīs kā atteiku5 minētās
!-! no ierunām un zaudējušas savas tiepasludinās par
'has bet testamentu
ļumīgā spēkā gājušu.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Pavula Rubeņa
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 26. okt. 1926. g.
publicēto 1905. g. 15. febr. mir. Rankas
pag. „Kalna-Jaunstrēbeh> B" mājas
īpašnieka Jāņa Paula d. Rubeņa 1896. g.
10. decembri mājas kārtībā
taisīto
testamentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mir. Jāņa
Rubeņa mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem , parāddevējiem
u. t. t, pieteikt savas tiesības, pretenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
nodrukāšanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.
Rīgā, 26. oktobrī 1926. g. LJN24672
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā terminā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 26. oktobri 1926. g. L Nš 3192.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
16570a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. g. 15. aug.
Mūrniek-Dār ' zniekos mirušā Ādolfa Otto
d. Ķiršteina
ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
L.J\°4523
Rīgā. 26. okt. 1926. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
16569a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 8. sept.
Mārcienas pag., Meiranos mirušā Bēr-

tiesības

kā

legatariem,

mantiniekiem,

fideikomisariem, kreditoriem

t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par spēku zaudējuš.
Jelgavā, 1926. g. 19. okt. LN» 1187/26
16579a

u.

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Sekretārs K- Pussars. _

mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.

Sekretārs

K.

norakstus

no viņa sievas

Annas Homberg, dzim. Eglīt, iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem un uzdot savu dzīves
Ja minētā laikā

lietu

noliks

uz

aicināmais neierastos,

termiņu

bez viņas klātbūtnes.

un

izspriedīs

Ja

ieiadīsies, bet
Jelgavā neuzdos, ai-

savu dzīves vietu
cinājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.
Jelgavā, 23. okt. 1926. g.
L. J* 420/26
Priekšsēd. v. R. M ii 11 e r s.
16680

Sekretārs F. Kāps.

ieskatīs

Jelgavā, 1926. g. 19. okt. L Ns 1719 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

16580a

tiesā saņemt

vietu Jelgavas pilsētā.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. " lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1926. g. 20. febr. mirušās Marijas
(Māres)
Tiltiņ,
dzim. Liepiņ
atstāto mantojumu kādas tiesības kā

Termiņā nepieteiktas tiesības
par spēku zaudējušām.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301 un 309. p p.
pamata,
uzaicina
Nikolaju
Homb e r g u,
kura
dzīves _ vieta nezināma, četru mēnešu laikā ierasties šai

Pussars.

Jelgavas

apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka ar tiesas
1924. g 4. oktobra nolēmumu
iecelta
aizgādnība promesošā Filipa KrivenKo,
mantībai.

Jelgavā, 1926. g. 22. okt. L. J* 1115/24.
Priekšsēdētāja v. P. E 1i e r t s.
uz civ. proc. lik. 1967., 201i., 2014.,
tula Andreja d. Ozoliņa ir atklāts 2079.
p.
p.
pamata,
uzaicina 16677
Sekretārs Ķ. P u s s a r s
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Rīgā, 26. oktobrī 1926. g. L Ns 459.7.
^_
mantojums
un
uzaicina,
kam
ir
uz
šo
visus, kam būtu uz 1904. g. 14./27.
Priekšsēd. v, A, Veidners.
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
Jelgavas apgabaltiesa,
Sekretārs A. Kalve.
maitā
mirušā
Valdemārpils
nam.«sifi»
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop. mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisaīpašnieka Andreja
Freiberga
at dara zināmu vispārībai, ka ar tiesas
2451,p.pamata,uz Alvines Brucer pilnv. rijiem, kreditoriem u. t.. t., pieteikt šīs
' Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
kā
1924. g. 6. oktobra nolēmuma nodibināta
stāto mantojumu kādas tiesības,
Jāņa Beiziķa lūgumu uzaicina visas pertiesības nmiētai tiesai sešu mēnešu laikā,
fid» (komisāriem, kreaizgādnība promesošās Goldes Vu I f s o n
Bov. ties. )ik. 1967, 20J1.—2014. un sonas, kurām ir kaut kādas pretenzijas , skaitot no šī sludinājuma iespiešanas mantin., legatariem,
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības mantībai.
2079-* p- P- un ^- P rivattiesību kop. strīdi vai ierunas pret šai tiesā 26. okt. dienas.
uz Emmas Tompe
šai tiesai _ sešu mēnešu laikā, skaitot
Jelgavā, 1926. g. 22. okt. L.J* 1145/24.
M51 p. pamata,
1926. g. publicēto 1926. g. 24. februārī
Ja minētās personas savas tiesības no sludinājuma iespiešanas dienas « ValLurtHi uzaicina visas personas, kurām
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Viesienas pag. ,,Bērziņos" mirušā Pētera augšā uzrādītā termiņā nepieteiks; tad
kādas pretenzijas, strīdi vai
dības Vēstnesi*.
16676
Sekretārs K. Pussars.
ir kaut
Indriķa
d.
Brucera,
1925.
g.
17.
maijā
viņas
atzīs
kā
šīs
tiesības
zaudējušas.
26. oktobrī 1926. g.
Termiņa nepieteiktās tiesības ieskaitīs
ierunas pret šai tiesā
mājas
kārtībā
taisīto
testamentu,
kā
Rīgā, 26. Okt. 1926. g.
L.JM°4430 par spēku zaudējušām.
Jelgavas apgabaltiesas reģ. nodaļa
publicēto 1926. g. 3. sept. Alojas pag-, ari visas personas, kurām ir kaut kādas
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Jelgavā, 1926.g.22.okt. L.Ns 1802/26.g. pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g. lik.
lirtišn mājās mirušās Annas Indriķa tiesības uz mir. Pētera Brucera manto16571a
Sekretārs A. Kalve.
par biedrībsm, savienībām un politiskām
i Krūmiņ, dzim. Bērziņ, 1926. g. 29. jumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā
PiiekSsēdētāja v. (paraksts).
16681
Sekretārs K. Pussars.
augustā mājas kārtībā taisīto testaorganizācijām 17. panta paziņo, ka miRīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisavisas
personas,
kurām
ir
nētā tiesa
civilnodaļas
11. oktobrī
mentu, kā ari
rijiem, parāddevējiem u. t. t., pieteikt uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
ļaut kādas tiesības uz mir. Annas savas tiesības, pretenzijas un ierunas 309., 311. p. p.
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
J elgavas apgabaltiesa,
uz
Annas-Alvipamata,
dzim. Bērziņ, mantojumu vai
kultūras
biedrību
Krūmiņ,
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot nes Jāņa m. Laiviņ, dzim. Cilinski uz civ. proc. lik. 29is., 301. un 309. p. Lubezeres - Rojas
'
sakarā ar šo mantojumu, kā mantinie- no šī.sludinājuma nodrukāšanas dienas. lūgumu viņas prasības lietā pret
pamata, uzaicina Augustu Osipa d. A n - .Liesma" ievedot viņu to biedrību reģ.
Jēkabu
kiem, legatarijiem, .fideikomisarijiem,
d r e j e v u kups dzīves vieta nezināma, pirmajā daļā, kurām nav peļņas iegūJa tas minētā termiņā nebūs izdarīts, Kārļa d. Laiviņu par laulības šķiršanu,
parāddevējiem u. t. t, pieteikt savas
četru
mēnešu
laikā ierasties šai šanas mērķa.
kura
dzīves
vieta
prasīuzaicina
pēdējo,
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai tad minētās personas atzīs kā atteikušās tājai nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu tiesā saņemt norakstus no viņa sievas
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sluRojā.
bet testamentu pasludinās par likumīgā laikā no šī sludinājuma publicēšanas Emīlijas Andrejevas, dzim. Giinnodrukāšanas
dienas.
dinājuma
Jelgavā, 22. oktobrī 1926. g.
dienas.
ield,
iesūāzības
raksta
viņu
lauspēkā gājušu.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
lības šķilšanas lietā un ne pielikumiem,
Reģ. nod. pārzinis (paraksts).
Pie lūguma pielikti noraksti no iesū
Rīgā, 26. oktobrī 1926. g. L Ns 4511.
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
Sekretārs K Pussars.
un uzdot
savu dzīves vietu Jelgavas 16686
dzības raksta un klātpieliktiem
doku
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
pilsētā.
mentiem.
Sekretārs A. Kalve.
Liepājas
apgabaltiesa,
liet testamentu pasludinās par likumīgā 16544a
Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
Ja atbildētājs noliktā laikā neierādi
spēkā gājušu.
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez uz lik. p. lacl. 77. p. pamata dara zisies personīgi vai caur pilnvarnieku
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Rīgā, 26. oktobrī 1926. g. L Ns 4637.
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu nāmu, ka 1926. g. 15. aprilī aizmugurē
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausi
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. ur šanai aizmuguriski.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu nospriests: starp Kārli Cīruli un Mariju
2079. p. p. un Balt. prievattisību kop.
.Sekretārs A. Kalve.
18547a
Rīgā, 22. oktobrī 1926. g. LJ* 1421 uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus Belševic 1919. g. 20. julijācaur Kuldī2451. p. pamata, uz Alises Kramarevsatstās tiesas kanclejā.
gas ev. lut. draudzes mācītāju neslēgto
Priekšsēd. b. Eglits.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja,
kas pilnv. zv.adv. A. Buševica lūgumu 16368a
Sekretāra v. Stūre.
Jelgavā, 23. okt. 1926. g. L. J* 421/26 laulību šķirt; atvēlēt šķirtai sievai saukmv. proc. lik. 2011, 2014. un 2019. p.p.. uzaicina visas personas, kurām ir kaut
ties viņas agrākā uzvārdā Belševic.
Priekšsēdētāja v. R. M ū 11 e r s.
pamata paziņo, ka pēc 1918. g. 17. maijā kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
Jelgavas apgabaltiesa
Liepājā, 28. okt. 1926. g. M& 302-L'25.
16679
Sekretāra p. F. K ā p s.
Rīgā mir. atraitnes Helenes Emeljanopret šai tiesā 26. oktobrī 1926. g. publiuz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
cēto 1926. g. 4. februārī Dzelzavas muižā 2079. p. p. pamata uzaicina
vas, dzim. Trofimov, ir atklāts mantovisus, kam
16894
Sekretārs. A. J a n s o n s.
jmsan uzaicina, kam ir uz šo mantojumirušā jaunsaimnieka Ernesta Pētera d. būtu uz 1924. g. 29. maijā mirušā BertJelgavas apgabaltiesa,
Kramerovska 1925. g. 4. janvārī mājas meja Mārtiņa d. Grauziņa
šu, vai sakarā ar to, tiesības kā manti2014.
un
uz
civ.
proc.
lik.
1967.,
2011.,
atstāto
Liepājas apgabaltiesa,
niekiem, Jegatarijiem, fideikomisarijiem, kārtībā taisīto testamentu, kā ari visas mantojumu kādas tiesības kā mantinie2079. pp. pamata uzaicina visus, kam būtu
uz
lik. par laulību 77. p. pamata dara
kreditoriem u. t. t_, pieteikt šīs tiesības personas, kūjām ir kaut kādas tiesības uz kiem, legatariem, fideikomisariem, kreuz
1917. gada 20
augustā mirušas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot mir. Ernesta Kramerovska mantojumu ditoriem u. t. t, pieteikt savas tiesības Rivkas Gitel Zslmaņa meitas Jakobzināmu, ka 1926. g. 28. oktobrī aiz»j ši sludinājuma
iespiešanas dienas. vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantistarp Aleksandri
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no son atstāto mantojumu kādas tiesības mugurē nospriests:
Litvinski
un Melāniju Mērc 1889. g.
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomiJa minētās personas savas tiesības niekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, sludinājuma iespieduma dienas. Termiaugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas ņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par sariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt 5. lebruarī caur Rīgas Aleksandronevviņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas. tiesības, pretenzijas un ierunas minētai spēku zaudējušām.
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu skas draudzes mācitāju] noslēgto laulību
šķirt.
Rīgā, 26. oktobrī 1926. g. L JN° 4365. tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
Jelgavā, 1926. g. 19. okt. L JVe 1926/26 laika, skaitot no sludinājuma iespieLiepājā, 29. okt. 1926. g. Ns 189-L/26.
sludinājuma nodrukāšanas dienas.
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.
Priekšsēd. v. Veiss.
Priekšsēd. v. A. A. Veidners.
Termiņi nepieteiktas tiesības ieskati:
Priekšsēd b. V. B i e n e n š t a m s.
«la
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, 16370a
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs K- Pussars.
Sekretārs A. J a n s o n s.
' 6893
pat spēku zaudējušam.
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
Jelgavas apgabaltiesa,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja,
Jelgavā, 1926. g. 27. okt. L. J* 1459/26
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
«iv. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p. bet testamentu pasludinās par likumīgā uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
Priekšsēd. v. P. Efferts.
LatialB ipialHlfli» 1. m\Bkķ
?ara paziņo, ka pēc 1922. g. 23. martā spēkā gājušu.
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata, 16875
Sekretārs K. Pussars.
atklāta
tiesas sēde
1925. g.
9.
okt.
uzaicina
visas
personas,
kurām
būtu
TO pagastā mirušā Jura Jāņa d.
Rīgā, 26. oktobrī 1926. g. L J\li> 4639.
izklausījusi šīs tiesas prokurora lūgumu
Jelgavas apgabaltiesa,
kādi strīdi vai ierunas pret 1926. g. 24.
«Irbuļa ir atklāts mantojums un
Priekšsēd. v. A. Veidners.
aprīlī mirušās Talsu namīpašnieces Mauz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. uts atzīt Pinchusu Kaganu par atrodošos
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai 16545a "
Sekretārs A. Kalve.
bezvēsts prombūtnē, nolēma: publicēt
rijas
Bādeman
alias Meier, dzim. 2079. pp. pamata uzaicina visus, kam
«ara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
. Valdības Vēstnesī" par bezvēsts proKalniņ
1925.
g.
15.
apr.
mājas
kārtībā
būtu
uz
1920.
g.
31.
martā
mirušā
Pētera
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Warijiem, fideikomisarijiem, kreditomesošo 'Pinchusu Kaganu
un uzdot
pieteikt
savus Jāzepa (Osipa) d. Aku las
sastādīto
testamentu,
atstāto
1.1.,
ru.
pieteikt šīs tiesības minētai uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p
Krāslavas bāriņu tiesai iecelt aizbildniem sešu mēnešu laikā, skaitot no šī pamata paziņo, ka pēc 1915. g. 20. jul strīdus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu mantoj. kādas tiesības kā mantiniekiem,
cību par bezvēsts promesošā Pinchusa
laikā, skaitot no sludinājuma iespie- legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
fpjuma iespiešanas dienas.
Kalsnavas pag. mir. ,,Jaun-Barbuļu'
Kagana mantu,
atrodošos Krāslavas
duma
dienas
,,Valdības
Vēstnesī".
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
Ja minētās personas savas tiesības mājas īpašnieka Ananija (Andža) PēPēc minētā termiņa notecējuma, tiesa sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā- pilsētā.
Jpi uzrādītā termiņā nepieteiks, tad tera d. Šiliņa ir atklāts mantojums ur
nekādas ierunas nepieņems un nepieŠo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
™as atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
juma iespiešanas dienas.
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
Termiņa nepieteiktās tiesības ieskaitīs 295. p. kārtībā.
Rīgā, 26. oktobrī 1926. g. L Ns 4294. sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, teiktās tiesības atzīs par spēku zaudējuš.
Daugavp., 1926. g.27. okt. L. >fe 1345a/25
Jelgavā, 1926. g. 19. okt. L JVe 1816. par spēku zaudējušām.
legatarijiem, fideikomisarijiem, krediPriekšsēd. v. A. Veidners.
Jelgavā, 1926 g.27. okt.
L. )& 1599/26
Priekšsēd. v. E.. Feldmans.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
'WUa
toriem
u.
t.
L.pieteikt
šīs
tiesības
minētai
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Sekretārs K. Pussars.
16901
Sekretārs (paraksts).
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši 16576a
16876
Sekretārs K. Pussars.
R«as apgabaltiesas 3. civilnodaļa
sludinājuma iespiešanas dienas.
Jelgavas apgabaltiesa,
«v-proc. lik. 2011. ,2014. un 2019.p.p.
Ja minētās personas savas tiesības uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
Lafiala mMm I. cinMali
Jelgavas apgabaltiesa,
ff«a pazi ņo, ka pēc 1924. g. 31. martā augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad 2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
2011., ^014. un atklātā tiesas sēdē 1925. g. 18. jūnijā
nz
civ.
proc.
lik.
1907.,
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
būtu uz 19)8. g. 2. maijā mirušā Mār- 1079. pp. pamata uzaicina visus, kam būtu izklausījusi šīs tiesas prokurora lūgumu
i iitpag '> ..Kalna Jaunzemos"
ļ ™wta-Aleksandra Friča (Spriča)
Rīgā, 26. oktobrī J926. g. L Ns 2950. tiņa Juj-a d. Ziglevica atstāto mantouz 1925. g. 22 februārī mirušās Līzes atzīt Naumu Jegorovu par atrodoJos
,ņa lr atk,āts mantojums un
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem, R e m e s, dzim. Uplincis, atstāto manto^
6jif " Priekšsēd. v. A. Veidners.
bezvēsts prombūtnē nolēma:
publicēt
m
ir
uz
šo mantojumu, vai 16567a
Sekretārs A. Kalve.
legatariem, fideikomisariem, kreditoskar "'
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem, . Valdības Vēstnesī" par bezvēsts promtiesības
C. 5>
kā mantiniekiem,
riem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai legatariem, fideikomisariem, kreditoriem esošo Naumu Jegorovu un uzdot Ungurfideikt) misarijiem, kreditoRīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ? ? i. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai muižas pag. padomei iecelt aizbildnību
*mu t'T'
; *•> Pieteikt šīs tiesības minētai uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p. sludinājuma iespieduma dienas.
TerStSai\
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludipar bezvēsts promesošā Nauma Jegorova
finsi. mēnešu laikā > skaitot no šī pamata paziņo, ka pēc 1905. g. 6. janv. miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par nājuma iespieduma dienas.
mantu, atrodošos Unguimuižas pagastā,
ļNuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīt Stimbinaju viensētā.
Berzones pag., Ķiķu mājās mirušā Jāņa spēku zaudējušām.
as
Personas
savas tiesības Viļuma d. Jaunķika ir atklāts mantoJelgavā, 1926. g. 19. okt. L Ns 2088/ 26 par spēku zaudējušām.
4iī i "-i
Šo lēmumu _ publicēt civ. proc. lik.
'
terminS nepieteiks, tad
Jelgavā, 1926. g. 27. okt. L. >k 1878/26 295. p. kārtībā.
%sat7
i-a
jums un uzaicina kan) ir uz šo mantoPriekšsēd. v. E. Feldmans.
? ««18- kā
šīs tiesības zaudējušas.
16577a
Sekretārs K. Pussars.
Priekšsēdētājs v. Veiss.
vai sakarā ar to, tiesības kā manDaugavp., 1926.g.27. okt. L,J*1052a/26
'& 26- oktobrī 1926. g. L Ns 4234. jumu,
16877
Sekretārs K. Pussars.
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisariJelgavas apgabaltiesa,
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
pieteikt
šīs
1(533 Priekšsēd. v. A. Veidners.
jiem, kreditoriem u. t. t,
16902
Sekretārs (peraksts).
Jelgavas apgabaltiesa,
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā, uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
>— _____Sekretars A. Kalve.
sludinājujļma iespiešanas 2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam uz 1921. g. 1 iebruara likuma par laušī
skaitot
no
« apgabaltiesas 3.
civilnodaja,
būtu uz 1923. g. 23. nov. mirušās Grietas lību 50.
p., civ. proc. lik. Š39., 366., Latgales apgabaltiesai I. ciiriHa
dienas.
'«• 2011. , 2014. un 2019.p.p.
savas tiesības Pētefa m.Cīrul, dzim. Pūķis atstāto 411., 698., 700. p.p. un 718. p. I. pkt.
minētās
personas
Ja
atklāta
tiesas sēde 1926. g. 1. oktobrī
Pazmo , ka
pamata,
ar
šo dara
zināmu Teklai
pēc 1916. g. 2. aug. augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad mantojumu kādas tiesības kā mantinieizklausījusi
Boļeslava
Jāna d
Anča
..^««miesta (Krievijā), epidēmiskā viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
kiem, legatariem, fideikomisariem, kre- Barsuk, dzim. Babovič, ka tiesa š. g.
lr- ^«dricha-Ernsta
t. t., pieteikt savas tiesības 11. oktobrī aizmuguras nosprieda viņas lūgumu dēļ Helēnas Jāņa m. Ances
ditoriem
u.
- Ādolfa
kelmaria atzīšanas par atrodošos bezsēsts promRīgā, 26. oktobri 1926. g. L Ns 4309. šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
,,j
Blurnberga ir atklāts
laulību ar Silvestri Barsuku šķirt.
Veidners.
būtnē, nolēma:
publicēt « Vadības
Priekšsēd.
v.
A.
dienas.
Tersludinājuma
iespieduma
Jelgavā, 1926. g. 28. okt. L. Ms 101/26 Vēstnesī" par bezvēsts promesošo He. «zaicinā , kam ir uz šo
PNumr,
Sekretārs
A.
Kalve.
16568a
nepieteiktas
tiesības
ieskatīs
par
sakarā ar to tiesības, kā
miņā
:3ii niek "'Vai
Priekšsēd. v. R. M ū 11 e r S.
,
lēnu Jāņa m. Anču un uzdot Daugavspēku zaudējušām.
egatari '. «deikomi16892
Sekretāra p. F. K ā p s.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pils pils. bāriņu tiesai iecelt aizbildnību
i** kr»H-t riem J
okt.
L
Hs
1926.
g.
19.
1946/26
ut.
Jelgavā,
t., pieteikt uz civ proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
par bezvēss promesošās Helenes Jāņa
^ sība, i'-etai
Jelgavas
tiesai sešu mēnešu pamata paziņo, ka pēc 1918. g. 16. janv.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.
skaitot "
m. Ances mantu, atrodošos Daugavpilī,
iespied. 16578a
Sekretārs K- Pussars.
dara zināmu
vispārībai, ka ar tiesas Miera ielā J* 123.
Ņ dienas "°sludinājuma
Lielstraupes pag. mir. Jāņa Pētera
1925. g. 20. augusta nolēmumu iecelta
Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
Mūrnieka ir atklāts mantojums un uzJelgavas apgabaltiesa,
"^ uzririu- pers°nas savas tiesības
vai
aizgādnība promesošās Marijas Pētera 295. p. kārtbā.
aicina kam ir uz šo mantojumu,
teatels tiVerminā nepieteiks, tad
kā mantiniekiem, uz civ. proc. lik. 1967., 2011. ,2014. un m. Krūmiņ mantībai.
a Sls tiesības
sakarā ar to, tiesības
Daugavpili, 1926. g.27. oktobrī.
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
zaudējušas.
Rīga 2fi«
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito- būtu
Jelgavā, 1926. g. 22. okt. L.J* 1005/25.
L.J*1385a-26.g.
3. sept. mirušās Eliza1914.
g.
' -oktobrī 1926. g. L Ns 4540.
minētai
uz
riem u t t., pieteikt šīs tiesības
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Priekšsēdētāja v. (paraksls).
si betes (Līzes) Reinic (Reinitz), dzim. 16678
Fr'ekšsēd.
laikā,
skaitot
no
mēnešu
v.
sešu
%
A. Veidners.
tiesai
Sekretārs K. Pussars
mantojumu
kādas 16678
Laveniek
atstāto
16900
Sekretārs (paraksts).
sludinājuma iespiešanas dienas.
sekretārs A, Kalve.
16548a

Sekretārs A. Kalve.

Delgavas

apgabaltiesa,

,

,

""

apgabaltiesa,

Latgales opgobalt. l. civilnodaļa
paziņo

ka

vispārībai,

1926. g. 2. maija

mir. Kaspara Jāņa d. Rožana notariālais testaments, ar kuru testatora _ kustama un nekustama manta novēlēta
apgabaltiesas
Jezupam
Rožanam _ ar
1926. g. 6. augusta lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekam.
Daugavpilī, 1926. g. 27. okt.
L. Nš 1054a/26. g
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretārs (paraksts)

16898

Latgales

nod.

apgabaltiesas reģ.

zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 1926. g. 19. okt. lēmumu,
uz lik. par biedr. 17. p. pamata reģistrēti
I Daugavpils lopkopības pārraudzības
biedrības statūti un
ievesti
bezpeļņas
dara

biedrību reģistra

Biedrības

pirmā daļā.

valdes

sēdeklis

atrodas

Daugavpilī.

Daugavpilī, 1926. g. 27. oktobrī.
Reģistrācijas nod. pārz. v. (pasaksts)
16904

Sekretāra v. A. Auziņ.

Latgales apgabali reģ. nod.
dara zināmu, ka. saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 1926. g. 19. okt. lēmumu,
uz lik. par biedr. 17. p. pamata reģistrēti
Kārsavas ebreju dzejnieka S. G. Fruga
vārda bibliotēkas un lasītavas biedrības
statūti un ievesti bezpeļņas biedrību
reģistra pirmā daļā.
Daugavpilī, 1926. g. 27. oktobri.
Reģistrācijas nod. pārz. v. (paraksts).
16903
Sekretāra v A. Auziņ.
Tukuma iecirkņa miertiesnesis, uz
civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visas personas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 12. febr.
1925. g. publicēto 1924. g. 28. decembrī
Tukumā mirušās Vilhelmines Anderson testamentu, kā ari visas personas,
kam ir kaut kādas tiesības uz mirušās
Vilhelmines Anderson mantojumu, vai

sakarā ar to, kā mantiniekiem, legatariem, parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.
Minētā termiņā

nepieteiktas tiesības

un ierunas atzīs ' par spēku zaudējušam,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.
Tukumā, 23. oktobrī 1926. g. Nš C 12.
16374a

Miertiesnesis

Latgales apgabaltiesas,

(paraksts).
Varakļānu' iec.

miertiesnesis, pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p., civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. un saskaņā ar savu 1926. g.
18. oktobra lēmumu uzaicina 1917. g.
24.

janvārī

(pēc

vecā

stila)

mirušā

Izidora Svilāna mantiniekus, pieteikt
savas mantošanas tiesības augšminētam
miertiesnesim uz nelaiķa atstāto kustam,
un nekustamo mantību, atrodošos Varakļānu pag. Smelteruuzgolas ciemā, —
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma ievietošanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".
Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības

vairs

18. oktobrī
16289a

netiks

pieņemtas.

1926. g.

Ns 5950.

Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apr. Viļaku iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 16. oktobra lēmumu un pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. 1239. p. uzaicina 1926. g.
17. aug. mirušā Jāņa Andra d. Zaubes
mantiniekus
pieteikt
minētam miertiesnesim savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Viļakā, 1926. g. 16. okt. Ks 3442.
16040a
Latgales

Miertiesnesis

R. Petersons.

apgabaltiesas

Jaunlatgales

apr. Viļaku iec. miertiesnesis, saskaņā ai
savu š. g. 16. okt. lēmumu un pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p. 'un
civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaicina 1923. g.
28. maijā
mirušā Pētefa
Kārļa
d.
Budoviča (viņš ari Budevičs) mantiniekus, pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Viļakā, 1926. g. 16. okt. Ns 3440.
16039a
Latgales

Miertiesnesis

R. Petersons.

apgabaltiesas

Jaunlatgales
apr. Viļakas iec. miertiesnesis , saskaņā
ar savu š. g. 16. okt. lēmumu un pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaicina 1920. g.
26. febr. mir. Aleksandra Timoteja d.
Mazuļa mantiniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa
atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas ,,Vald . Vēstnesī".
Viļakā, 1926. g. 16. okt. Ns 3436.
16037a
Latgales

Miertiesnesis

R. Petersons.

apgabaltiesas

Jaunlatgales

apr. Viļakas iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu š. g. 16. okt. lēmumu un pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaicina 1920. g.
27. maijā mirušā Nikolaja Maksimova
mantiniekus, pieteikt
minētam miertiesnesim savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Viļakā, 1926. g. 16. okt.
16036a

Miertiesnesis

Ns 3434.

R. Petersons.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales Latgales apgabaltiesas vec. notārs
apr. Viļakas iec. miertiesnesis, saskaņā
uanno. ka uz 1926. gada 27. oktobrī
ar savu š. g. 16. okt. lēmumu lēmumu apstiprināta
pirkšanas-pardošanas līguma
un pamatodamies uz civ. proc. lik.
oamata Maksims Grigorija d. Vorouz1401. p. un civ. lik. X sēj. 1239. p.,
30/ioo,
Nikolajs
žins
tiesības
uz
aicina 1926. g. 27. maijā mirušā TimoPētefa d Vasiļevskis —- uz a°/ioo
teja (ari Tumašs) Kuzma d. Nikolajeva
un Donats un
Jāzeps Antona dēliem
mantiniekus, pieteikt minētam mier^/īoo
Š v e i d i katris
tiesības
us
tiesnesim savas mantošanas tiesības uz
ieguvuši no Marijas Leona m. Krasnonelaiķa atstāto mantojumu sešu mēpoļskas par 18.400 nekustama īpa?uma
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iepastāvoša no Istras
spiešanas dienas ,.Valdības Vēstnesī". 100 ha platībā,
muižas Fiļku folvatka, Ludzas apriņķa,
Viļakā, 1926. g. 16. okt. Ns 3432.
16035a

Miertiesnesis

R. Petersons.

Latgales apgabaltiesas
Jaunlatgales
apr. Viļakas iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu š. g. 16. okt. lēmumu un pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ.

likuma

X

sējuma

1239.

minētam

miertiesnesim

savas

mantošanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu sešu mēnešu laikā, skaitot
no

sludinājuma

iespiešanas

dienas

,,Valdības Vēstnesī".
Viļakā, 1926. g. 16. okt.
16033a

Miertiesnesis

Latgales

N° 3428.

R. Petersons.

apgabaltiesas

Jaunlatgales

apr. Viļaku iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu š. g. 16. okt. lēmumu un pamatodamies

un

civ.

uz

civ.

likuma

proc. lik.

X.

sēj.

1401. p.

1239.

p.

uzaicina
1923. g. 8. maijā
mirušā
Ādama Ignata d. Larionova mantiniekus

pieteikt minētam miertiesnesim savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas,,Vaid.
Vēstnesī".
Viļakā, 1926. g. 16. okt. Ns 3426.
16032a

Miertiesnesis

Daugavpilī, 1926. g. 28. okt.
16913

R. Petersons.

Nš46146

Vecākā not. pal. A. B e r g s.
Sekretāra pal. A. N e i k e n e.

Rīgas apgabaltiesas

p.

uzaicina
1926. g. 14. maijā mirušā
Jāņa Kuprijana d. Pavlova antiniekus,
pieteikt

Istras pagastā.

izpildītājs

Iekšlietu

administratīvais

ministrijas

*
lijas Konovas, dzim. Daugavietis un
viņas dēla Voldemāra, 2) Zaņa Steina,
*
ari Uldrikis, 3) Kārļa Runča, viņa sievas
Annas, dēlu: Jāna, Ernesta-Rudolfa,
Kārļa, meitu :
Jāna-Albe 'rta,
Friča,
Trīnes-Līne ' s un Annas-Marijas, 4) Ernesta Krastina, ari Ozols, 5) Alfrida
Pfeifa, 6) Minnas Beiner-Spakovskis —
attiecīgiem uzvārdu maiņas lūgumiem,
kuri izsludināti š. g. 5. jūlija „Valdības
Vēstnesī"

Ne

144 un

pret

kuriem

triju

mēnešu laikā iebildumi nav celti, iekšlietu ministrs nolēma'.
I.
lūdzējiem turpmāk saukties:

III iec. tiesu 1) Emilijai Koņovai
*
Voldemāram

un

viņas dēlam
,,Dauga-

— uzvārdā

vietis",
19261 g, pīkst.
10 dienā, Rīga, Ģertrūdes iela Nš 101, 2) Žanim Steinam, ari Uldrikis — uzvārdā „Uldriķis",
tipogrāfijā un dzīvokli firmas .Latvijas
Eksports" un citu prasības pārdos 3) Kārlim Runcim, viņa sievai Annai,
dēliem : Jānim, Ernestam-Rudolfam,
Jūlija Dēringa kustamo mantu, sastāFricim, Jānim-Albertam, Kārlim,
vošu no mēbelēm, drukājama papira un
un Annaicita un novērtēta par Ls 2.020.
meitām: Trīnei-Līnei
Marijai — uzvārdā „Puķīte",
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo- 4) Ernestam Krastiņam, ari Ozols —
šanas dienā uz vietas.
uzvārdā „Krastiņš",
5) Alfridam Pfeifam — uzvārdā ,Lauks'
Rīgā, 26. oktobrī 1926. g.
6) Minnai
Beiner-Špakovskis — uz16950 Tiesu izpild. J. Kazubierns.
vārdā ,,Beiners ".
II. Visi dokumenti, kā: pases, apRīgas apgabaltiesas III lec. tiesu
liecības, pilnvaras, līgumi, kvītes u. 1.1.,
izpildītājs
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju uzvārdiem
paziņo, ka 11 novembrī 1926. g., pīkst. no visādām iestādēm, ka ari valsts
10 dj'enā, Rīgā, Lāčplēša ielā Nš 57 un amata un privātām personām ir skai1. Zirgu ielā Ns 17, eksprešu kantorī. tāmi kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
Mannas Rizik un citu prasībās, otra uzvārdiem.
ūtrupē pārdos
Dāvida G 0 r d o n a
III.
Šie lēmumi
stājušies
spēkā
kustamo mantu, sastāvošu no 3 stanš. g. 5. oktobrī.
dartiem dēļu un mebelīm un novertatu
Rīgā, 1926. g. 21. oktobrī. Nš 37874.
par Ls 2040.

Ota Iestāžu sludinājumi ļ

ŪTRUPE.

ii vairāksolīšanā

jUk lairiHail

Pārdos oalrāksollčanā

Sekretāra

pal. A. N e i k e n e.

'
,, «h» uiiaiiiij

pret tuhteju samaksu,
pārdos "
nederīgus vecus kareivi» l-( pohci
, iai
mete N
1 pāri filczābakus:
'

un
Pojicijas pārvaldes
kancleil 1
4 mēteļus un 1 pāri
m<
filczābaku
1 iecirkņa palīga kancleiā n' _,
pr.eksnieka kanclejā ,Priekulē T '-* '<*?
^dodamās 1,.tas
apsk^^J
??

1 ftnnn

Liepājas pilsētas HI ļ e^T
ņ^^TT

paziņo, ka 8. novembrī š B
rīta, Feniksa ielā Ns 1/3

jāziņo, ka 10. novembrī

Administratīvā
departamenta
Latgales
apgabaltiesas Jaunlatgales
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apr. Viļaku iec. miertiesnesis, saskaņā apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- 16190a
vicedirektors V. Ludiņš.
Nodaļas vad. v. P. Kurzemnieks.
ar savu š. g. 16. okt. lēmumu un pamadošanas dienā uz vietas.
todamies uz civ. proc. lik. 1401. p. un
Rīgā, 26 oktobri 1926. g.
Iekšlietu
ministrijas
administratīvais
civ. lik. X sēj. 1239. p., uzaicina 1924. g.
departaments, pamatojoties uz 1920. g.
3. febr. mirušā Mamerta Viktora dēla 16951 Tie«u izpild. J. Kazubierns.
15. septembra likuma par
uzvārdu
Dubkeviča mantiniekus, pieteikt miRīgas apgabaltiesas V iec. tiesu maiņu p. 10, dara zināmu, ka uz:
mnēta miertiesnesim savas mantošanas
izpildītājs
1) Jāņa Ozera, 2) Pētefa Skrastiņa, ari
tiesības uz nelaiķa atstāto mantojumu
ari Apsīts, viņa
6 mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma saziņo, ka 4. novembrī 1926. g.. pīkst. Grazdiņ, 3) Jāņa Apses,
meitu : Hertas un Alides,
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstn.". 9 rītā, Rīgā, Brīvības ielā Nš 153, sievas Marijas,
pārdos Eduarda Kupčes kustamo 4) Nikolaja Bogdanoviča, 5) Pētefa
Viļakā, 1926. g. 16. okt. Ns 3424.
16031a
Miertiesnesis R. Petersons.
mantu, sastāvošu no stiklu pūšamas Ernststerna, ari Sterns un viņa sievas
mašinas un 5000 pudelēm un novērtētu Dorotejas, 6) Pētera Šiksnes, ari Siksne,
Latgales
apgabaltiesas
Jaunlatgales
viņa sievas Margrietas, mietu :Johanaspar Ls 2200.
apr. 2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
Izzināt sarakstu, novērtējumu ka ari El ' zas, Ausmas-Zeltas, dēlu: Jēkabasavu š. g. 30. sept. lēmumu un pamatoEduarda un Pētera-Rudolfa — attiecīapskatīt pārdodamo mantu varēs pārdodamies uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. šanas dienā uz vietas.
giem uzvārdu maiņas lūgumiem, kuri
lik. X sēj. 1239. p., uzaicina 1916. g.
izsludināti
š. g. 5. jūlija ,,Valdības
Rīgā, 20. oktobrī 1926. g.
mirušā Pachomija Borisova mantiniekus 16919
Vēstnesī" Ns 144 un pret kuriem triju
Tiesu izpild. E. S m e i 1 s
pieteikt minētam miertiesnesim savas
mēnešu laikā iebildumi nav celti, iekšmantošanas tiesības uz nelaiķa atstāto Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu lietu ministrs nolēma:
mantojumu sešu mēnešu laikā, skaitot
I. lūdzējiem turpmāk saukties :
izpildītājs,
no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald .
1) Jānim Ozeram — uzvārdā ,.Straukura
kanclejā
atrodas
Rīgā,
Andreja
Vēstnesī".
tiņš' ,
Pumpura iela Ns 1, paziņo, ka 1926. g. 2) Pēteram
Viļakā, 1926. g. 30. sept. Ns 3438.
Skrastiņam, ari Grazdiņ —
13. novembrī, pulksten 10 tītā, Rīgā,
16038a
Miertiesnesis R. Petersons.
uzvārdā „Grazdiņš",
Daugavgrīvas ielā Nš 32, veikalā, otr- 3) Jānim Apsēm, ari Apsīts, viņa sievai
Latgales apgabaltiesas
Jaunlatgales reizējā izsolē pārdos mjr. Aleksandra
Marijai, meitām : Hertai un Alidei —
apr. 2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar R i m k e v i č a kustamo mantu,
sastāvošu
uzvārdā „Apsīte",
savu š. g. 30. sept. lēmumu un pamano drogu precēm, veikala iekārtas un c. 4) Nikolajam
Bogdanovičam
— uztodamies uz civ. proc. lik. 1401. p. un
un novērtētu par Ls 1537,59.
vārdā ,,Brīvnieks ",
civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaicina 1925. g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari 5) Pēteram Ernststernam, ari Sterns
19. aprilī mirušā Stepana Marka d. apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārun viņa sievai Dorotejai — uzvārdā
Bistrova mantiniekus, pieteikt minētam došanas dienā uz vietas.
,,Sterns",
miertiesnesim savas mantošanas tiesības
Rīgā, 29. oktobrī 1926 g.
6) Pēteram Siksne, ari Siksne, viņa
uz nelaiķa
atstāto mantojumu sešu
16948
Tiesu izp. V. P o ž a r i s k i 9.
sievai Margrietai, meitām : Johanaimēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
Elzai, Ausmai-Zeltai, d.: Jēkabamiespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī". Rīgas apgabaltiesas
IV iec. tiesu
Eduardam
un Pēteram-Rūdolfam
Viļakā, 1926. g. 30. sept. Ns 3430.
— uzvārdā ,,Siksna".
izpildītājs,
16034a
Miertiesnesis R. Petersons.
II.
Visi dokumenti, kā: pases, apliekura
kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Nš 1, paziņo, ka 1926. g. cības, pilnvaras, līgumi, kvītes u. t. t.,
Ezeres pagasta tiesa,
;
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju uzvārdiem
Kuldīgas pag., pamatodamies uz savu 12. novembrī, pulksten 10 rītā, Rīgā,
no visādām iestādēm, ka ari valsts
lēmumu no 1926. g. 17. februāra un uz Raiņa bulvārī Nš 17, dz. 1, pārdos
amata un privātām personām ir skaiZaras
L
i
b
e
r
m
a
n
kustamo
mantu,
pagasttiesu likuma 276. un 277. pant.,
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
izsludina, ka Jāzeps Kārļa d. Striķis un sastāvošu no flīģeļa un dzīvokļa iekārtas tāmi,
uzvārdiem.
viņa sieva Olga Strīķis, dz. Rozenbach, un novērtētu par Ls 1070.
III.
Šie lēmumi
stājušies
spēkā
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
dzīvojoši šā pagasta ,Burbu" mājās,
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- š. g. 5. oktobrī.
pieņem
bērna vieta — adoptē Jāzepa
Rīgā, 1926. g. 21. oktobri. JN° 37875.
Kārļa d. Strīķis māsas Kleofasas Kārļa m. došanas diena uz vietas.
Rīgā, 28. oktobrī 1926. g.
Strīķis ārlaulība
dzimušu dēlu Jāzepu
Administratīvā departamenta
Kleofasas
d. S t r i ķ i s, dz. 1909. g. 16947
Tiesu izpild. V. Požariskis. 16189a
vicedirektors V. Ludiņš.
17. janvārī, piešķirot adoptējamam visas
Nodaļas vad. v. P. Kurzemnieks '
likumīgas bērna tiesības. Adoptējamais
iedz. ari Burbu mājās. Personas, kurām
Rīgas policijas IV lec. priekšnieks
pret Jo adoptaciju būtu ierunas, tiek uzpaziņo, ka 8. novembrī 1926. g., pīkst.
aicinātas _ pieteikties _ šai pagasta tiesai
10 rītā, Rīgā, Brīvības ielā Nš 115,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī slupārdos vairāksolīšana
dinājuma iespiešanas ,Vald. Vēstnesī"
_f_«_* «is muita "Z3 . nav. Guteļa G 01 d m a ņ a mantu, sastāvošu
trešo reizi.
Pēc minētā termiņa notecēšanas ne1020. _* . pīkst. 10, Rīga, Valdemāra no 2 gaļas maļamām mašinām, 2 smakādi iebildumi vairs netiks pieņemti un ielj Ns 1 — M. 8 noliktava stelpas, pārdos giem automobiļiem,
gaļas
maisāmās
adopcija tiks atļauta un apstiprināta.
mašinas, automātiskiem galda svariem
Ezerē, 17. februāri 1926. g.
10 kg, gaļas kapājamās mašinas, gaļas
Priekšsēdētājs (paraksts).
Kutera, piparu dzirnavām līdz ar trans24401
2
Darbvedis M. Šalinš
konfiscētas galantērijas, tabakas preces misiju un elektr.motoru 7,5 P. k., 2 desu
bāžamam mašinam un 3 koku galdiem
un alkoholiskus dzērienus.
Latgales apgabaltiesas vec. notārs
Pārdodamās preces apskatāmas ūtrupes ar cinka skārdu apsistiem, kopvērtībā par
paziņo, ka uz 1926. g. 27. oktobrī apdiena.
16927
Ls 4950,22, par labu Rīgas centrālai
stiprināta pirkšanas - pārdošanas līguma
Muitas priešn. p. D ii n s b e r g s.
slimo kasei, Latvijas apdrošināšanas sab
pamata Jānis Jēkaba dēls B r a u n s
pret strādnieku nelaimes gadījumiem un
Kontrabandas nod. pārz. A. Brass
ieguvis no Beera Zalmaņa d. L e Tiešo nodokļu departamentam.
viņa par Ls 1100 dzimtsīpašuma pil- Rīgas policijas III iec. priekšnieks
Pardoc'.amās mantas apskatāmas dienā
sētas gruntsgabalu 250 kv. saž. platībā paziņo, ka š. g. 8. novembrī, pulkst. 10,30, ūtrupes vietā.
ar ēkām Daugavpilī, II iecirknī 59. kv. Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 39,
Rīgā, 28. okt. 1926. g.
NšNš 10521,
Nš 3 un 4 1it. a, a
Slobodas ielā ar
18587,20885, 15065,28139,29134.
policijas NšNš 7 un 9.
16923
Priekšnieks (paraksts).
Daugavpilī, 1926.g. 28. okt. Ne46142
Vecāka notāra vietā viņa
pilsonim Kārlim S k r i b e m piederošas
Jaunlatgales apr. pr ka
palīgs E. K r i ķ i s.
mantas, sastāvošas no desu uzgriežamās
16911
Sekretāra pal A Neikene.
palīgs II iecirknī
mašinas un rakstāmgalda,
novērtētas
par Ls 177,04 otrreizējos torgos, piepaziņo,
ka 14. novembrī 1926. g., pīkst. 10
Latgales apgabaltiesas vec. notārs dzenot minēto
sumu par labu slimo Balvu miesta, pie iecirkņa kanclejas,
paziņo, ka uz 1926. 25. oktobri apstiprikasei.
nāta pirkšanas-pardošanas līguma pamata
Apskatīt pārdodamās mantas varēs
Grigorijs Nikolaja d. P e t r o v s ieguvis uz vietas pārdošanas dienā.
no Rochas Traiteļa m. A r k u s par
Eduarda M e 11 u p a kustamo mantību —
Rīgā, 29. oktobrī 1926. g. Ns 26238.
vērtība par Ls 30, soda naudas piedzīLs 200 dzimtslietošanas tiesības uz pil16922
Priekšnieka v. (paraksts).
šanai, saskaņā ar Rēzeknes apr. I
sētas
gruntsgabaliem
1600 kv. saž.
iec
platība ar ēkām Daugavpilī, III iecirknī
Rendas pagasta valde izsludina par miertiesneša izpildu rakstu Ns 1203.
Pārdodamais
Ns 6 un 7 .Lielie Stropi" vasarnīcās.
apskatāms
nederīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekšpārdošanas
Daugavpilī, 1926. g. 25. okt. Nš46144.
zemes pasi, izdotu no Griķu pag. vaid. diena uz vietas.
Vecākā not pal. E K r i ķ i s.
8. decembri 1920. g, ar Ns 466 uz Viļā
Balvos, 28. okt. 1926. g. Ns 9215.
16912

Liepājas apri

ņķa^r^TT^
departaments, pamatojoties uz 1920. g. paziņo, ka š. g
ks
25 nov k
uzvārdu
likumu
par
15. septembra
zemāk minētās vietās
plks
"'
'-10
zināmu,
ka
uz
:
1)
Emīmainu p. 10, dara

Friča

d. Tītara vārdu.

14527

16931

Priekšu, pal. A.

Kazmars.

' n,,
,
p

sl '0

i* tiM»
urnai A/S

.Pluvood"

piederošo
tālo urbjamo mašmu av vertikālu horicnn
Ci?

ar galdu 70x1000, Ns 5, novēra ">"
Ls 4«5 dēļ II Liepājas slimo7£
&
nākošas
sumas Ls
482,31
Liepājā, 28. oktobri 1925 g
*
16934 __ r^kšnikJVei^*

j"L
ieka«K..

Silajāņu pag. valde, R^
.
z^Ta^
.zslud.na par nederīgu, kā pieteiktu
S
nozaudētu iekšzemes pasi ar M %«
izdotu 4 aurili 1922 g. no
Maltas lec
polic. pr.eksn.eka, un zirga pasi,
5
iz(]
no Dagdas pagasta uz Feodora Seram,,
d. A r t e m j e v a vārdu.
2473
Snēpeles pagasta valde izsludina oar
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzeme
pasi, izdotu no Kuldīgas pagasta
valdes
1922 g ar Ns 1833 uz B.kljantovļ
Indriķa Jura d. vardu.
13813 '

Latgales artilērijas pulks izsludina par
nederīgu nozaudēto leitnanta Vītola
Augusta, personas apliecību >ft 11473'
Izdotu 1924. g. 3 novembri
15925
Rīgas pol. 6. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto karakl. apl. >_ 36880
kuru izdevis 1924. g. 27. aug. Rīgaģ
kara apr. pr-ks uz Jāņa Vladimira d.
H a ņ e v a vardu.
16924

Silajāņu pag. valde, Rēzeknes apriņķi,

a'sauc savu sludinājumu, iespiestu 5. g
.Vaid. Vēstnesī" Nš 9, par Makšima

Emeljanad. Maslobojeva nozaudētu
iekšzemes pasi ar Nš 3686, jo minētā
puse atrasta.
Ropažu

5121

pagasta

valde

izsludina

par

nederīgiem, kā nozaudētus: Latvijas
iekšzemes pasi Ns 1586, izd. no Ropažu
pag. valdes 19. okt. 1925. g. uz MārtiņaEduarda Mārtiņa d. Lindes vārdu; 2)
Latvijas iekšzemes pasi Ns 220699, izd.

no Rīgas pref. pal. 22. nov. 1922. g. uz

Marijas Kazimira m. Marcinkevič vārdu;
un 3) Apliecība Ns 2592, izd. no Jēkabpils-Ilūkstes kaj-a apr. priekšn. 12. febr.
1926. g. par iesaukšanas atlikšanu uz
Antona Boleslava d. Kojaloviča vārdu.
15264a
Rembates pagasta valde izsludina par
nederīgām sekošas nozaudētas Latvijas
iekšzemes pases:
1) Ns 2509, izd. no Rīgas apr. priekšn.
pal. 1. iec. 5. sept. 1921. g. uz Jāņa Jāņa
d. Enina vārdu ;
2) Nš 82, izd. no Rembates pagasta
valdes 2. martā 1920. g. uz Ilzes Jāņa m.
Ķemme, dzim. Vārpa vārdu ;
3) NŠ4188, izd. no Jaungulbenes pag.
valdes 25. maijā 1923. g. uz Pētefa Andreja d. Vāvera

[62ļ4a_

vārdu.

Jelgavas pils. pol. 2. iec. priekšnieks

izsludina par nederīgiem, sekota nozaudētus dokumentus:
1) Karaklausības apliecību N° 2439,
izd. no galv. intend. pārv. 30. marta
1920. g. uz Pētera Pētefa d. Baumanov,
ska

vārdu :

2) Karaklausības

apliecību

N° 1579,

izd. no A. S. P. Jelgavas noliktavas
Julmsa
priekšnieka 29. febr. 1920. g. uz
_
Matisa d. Millera vārdu.
ned.
par
Drustu pag. valde izslud.
iza.
nozaudēto iekšzemes pasi Ns 9094,
aug.
no Cēsu apr. priekšnieka palīga 18.
1924. g. uz Juliusa Dāvā d. VUigj

__'

._'?

Vīlupa vārdu.

apriņķiĒveles pagasta valde, Valkas _
Kara
izsludina par nederīgu nozaudēto

klausības apliecības dublikātu Ns »»
eka
izd. no Valmieras kara apr. priekš"
14. aug. 1924. g. uz Dāvida Da^'
Vanaga vārdu.

par ned,
Zentenes pag. valde izslud.
JN- » apliec.
nozaudēto karaklausības
apflW
izd. no Tukuma-Talsu kara
u» **
priekšnieka 13. aprilī 1923. gHcrmaņa d. Grinberga_y____Jjļ—
apr-.
Zentenes
pag. valde, Talsu
zirga i
nozaud.
izslud. par ned.
Ns 134, izd. no Jelgavas
P^f^J^n
Ak ..
12. maijā 1920. g. uz Gnetas
p.rķsanas-par
vārdu, ar beidzamo
^
uz Kārļa
šanas -uzrakstu
'
~~
_____ —^g3l|a
vārdu.
^
paļTvaTde
ZentenTs
*$$&*
JN- yu
ned. nozaudēto zirga pasi
']920 . g.
aug13.
Zentenes pag. valdes
ļg3ļ0a
_.—117 Marcrietes Smilškaln v.

.

izslud- P<
^
Kalvenes pag. valde
Latvijas iekszenic
nozaudēto
^
Ne 663, izdotu no Aizputes P^jjtes
1920. g. uz Jūles Ausa " ,62 |5a
vārdm
^J
Kalvenes pag. valde l»ļgļft ff
īeĶ*»
Latvijas
nozaudēto
Pas
d.
Ns 1431, izd.no Kazdangas
^
Kristapa-Augusra
1920. g. uz
^
Upenieka v.

IZSOLE.
pigas muita, pamatojoties uz muit. lik. 469., 561. p. 1926. g. 24. nov., pīkst. 10 no rīta, muitas pasažieru
mājā, pārdos atklāta vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces.
Preču īpašniekam ir tiesības tās
izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot muitas formalitātes.
Prece apskatāma izsoles dienā.
~~~~~*

?

—

—

i

—-—

Prece

-"

"5 ^&

U
«t

Lād
Kon -

a

f

_?

dok

'

- "?

——

?

-

Atku £* PNekurienes

\* J^.

___.

-i

—

—i

Pretu

Vietu skaits un zīmes

*

dzelzsceļu

g

i

nosaukums

Vērtība

.

476 | Ostsee

| 268|

i

-

ļ

Preču īpašnieks

«n svars

^

1922. gads.
j ļ 48028

.

.

pienākusi

24. /X

1922.

7./V
22./VII

1923.
1923.

Stettines
Stokholmas

3./IX

1923.

Stettines

| Stettines

|

l kaste D. 19.

| Spiestuvju matricas, br. 2,66 kg
|

3,57| Gerhards un

Hevs

1923. gads.
2
2
4

24949
26442

3Q3j

21

107
310

"i
34794

,„a
168

434

tr Ā

Regina
M./F. Nalle

_ _
Ostsee

1 kaste H. S. 2.

Drāts izstrād., br. 20 kg
Lauksaimniecības
mašinu rezervu daļas, br. 3,6 kg.
„Extr. flud. Cocor" ievešanai
aizliegts, br. 4,7 kg

1 paka A. G. L.
1 paka

C. 10721a

19,88

Šenker & Co.

2,75

Veidemiller

4,89

Doring

& Bessler

<£ Ciegler

1924. gads.
7247
9120

5

6

2076
851

—
—

Pa dzelzsceļu
Pa dzelzsceļu

l7./XII
19./IV

1923.
1924.
1924.
1924.

Šķirotavas
Ventspils ex s/s.
Viktoria
Hulles
Rotterdamas

5 kastes
1 paka Dr. H. H. 602a

Grāmatas svešvalodā, br.692,3kg
Farmaceitiski produkti, br. 5 kg
Kokvilnas

21258
23749

49
4

266
369

Gourko
Phochus

2./VII
26./VII

9

29707

74

495

E. Russ

20./VIII 1924.

Hamburgas

4 ķīpas 8324 66/68, 71
13 kastes S. Rīga 5, 7, 9, 20, 26, 29, 32,
34, 37, 38, 43, 44, 46
3 baloni 1 kanna K- <&S. 12643, 12644/5,

10

30420

40

542

Helene Russ

25./VIII

1924.

Hamburgas

12646. 1 kaste A. B. 1924.
1 kaste A. B. 1924.

,1
j2

3J407

607
629

Regina

31843

193
42

Borodino

8./IX
14./IX

1924.
1924.

Stettines
Hulles

3 režģu kastes B <& Co 18, 53, 54
3 kastes H. L. 215/17.

13

32076

31

629

Borodino

14./IX

1924.

Hulles

2 ķīpas P. 723134/35.

14
15
16

33402

—
17
295

1131

1924.

Meitenes

654
638

Iris
Victoria

30./V
21./IX
15./IX

1924.
1924.

Dancigas
Stettines

2 maisi H. & G. 1/2.
7 kastes 27/29 32/35
4 kastes E & G. 20054/56,20057.

17i

34659
35041

65,67

669

Ostsee

23./IX

1924.

Stettines

1 ķīpa

151
44

704
701

Victoria
Uranus

29./IX

35422

1924.
1924.

Stettines
Hamburgas

1 maiss bez zīmēm
1 kaste B <£ C. 1706. Rīga.

un čuguna izstrād., br.
402,9 kg
Vilnas audumi, br. 28,3 kg
Māli fabriku vajadzībām,br.40kg
Šokolāde, br. 57,3 kg

35729

—

1926

Pa dzelzsceļu

Virbaļiem

9
226

612
729

Bacchus
Ostsee

13./IX
10./IX

1924.

35895
35941
36141

37

624

Orla

1924.
1924.
1924.

Hamburgas
Stettines
Rotterdamas

1
2
3
3

Darba rīki, br. 4,8 kg
Konfektes, br. 120,6 kg
Šokolāde, br. 133,5 kg
Nūdeles, br. 77,3 kg

\-H
704
750
751

?,
i

150,43

audumi, br. 213 kg

Šokolāde, br. 555,3 kg
Etiķa skābe un ķīmiski produkti,
br. 294,9 kg "
Velosipēdu daļas gatavā veidā,
br. 87,7 kg
Balta stikla izstrād., br. 360,8kg
Kokvilnas audumi krāsoti, br.
983,5 kg
Kokvilnas audumi, br. 890,7 kg

16,18

SSSR.
Edgar Lyra

& Co.

783,74

Edgar Lyra

& Co.

3817,05

Rīgas Lloids

259,41

Edgar Lyra <£ Co.

111,66

Sab. Latrans
Gerhards <£ Heys

12184

2955,52

2020,68

Garbell
Šenker & Co.

1 kaste P. 722A. 144

33970
34157

18
19

20
21
22
23

24
25
26

36181
36734
36774

150
118
50

27
28

37107
37509

227
—

29

38295

79

729

30
31

39229
39466

125
—

32

41520

33

Pa dzelzsceļu

29./IX

6./X
13./IX

Victoria
Victoria
Kolpino

29./IX
13./X
14./X

1924.

Stettines

1924.

Stettines

1924.

Hulles

Victoria
Pa dzelzsceļu

2./IX

18./X

1924.
1924.

Ostsee

6./X

566
790

Victoria
Pa dzelzsceļu

2./'IX

231

638

Victoria

43134

111

782

ReinhardL.N.Rus .1 20./X

34

44658

267

566

Victoria

35
36

44999
45876

—
35

1792
704

Pa dzelzsceļu
Victoria

37

46694

—

1820

Pa dzelzsceļu

566
2175

G. L. 4594

paka P. H. 100
kastes K & Co. 5921, 9/10
kastes A. M. O. R. 2584 8/10
maisi N. I.' Hel
Steel
Raimond

Holland R. S. B.
1 ķīpa R. T. 1394
3 kastes N. W. 5734, 5736, 5738

Sēklas, br. 183,9 kg
Kakao pulvers, br. 503 kg

9,13

672,01

Vara

i

Svina izstrād., br. 31,8 kg
Trauki
no vienk. māla, br.

1924.

Stettines

2 ķīpas

Krāsoti kokv.

12./IV

1924.
1924.

15./IX

1924.

Stettines
Virbaļiem
Stettines
Hamburgas
Stettines
Eidkuniem

1924.
2./IX
1924.
27./VIII1924.
1924.
29./IX
30./V1II 1924.

'

audumi,

3,00
430,20

Sab. Guns
A/S. Rigasa
Hanza
Mark Marjanovsky, A. Peterman & Co.
John Laurenc
Balt.Kriev.Tr.«Spreču nol.

Vara izstrād.,

381,94
81,44
3452,51

Balt. Kriev. Tr. A/S.
Sab. Latrans
Šenker & Co.

19,59

A/S. Rigasa

87,35

Rigasa

br.

1076,99
83,56

109,7 kg

Stettines
Meitenes

512,12

A/S.
Kokvilnas audumi, br. 105,4 kg
Skārda preces, br. 195,5 kg
Kokvilnas audumi, br. 1589,2 kg

901,5 kg

i

487,00

1046,17
50,98

Stettines
Zemgales

3 pakas W. 1,3
1 kaste H & E. 2476
12 ķīpas P. K- J- 5678/89
2 ķīpas S & C. 540 2/3
1 kaste M. 6218
1 ķīpa A. B. 6756
2 ķīpas K- H. N. 1347/ 1348
, 2 saiņi S. B. 546/7

'

3,56
1016,65

2 kastes H. L. P. 717 A. Rīga 159/60
2 kastes P. 721, 164, 168 2 kastes
P. 722A. 161, 162
1 kaste Š. <£ R. 635
13 kastes 401 <411, 437/38
H & Co 1253/54

Latv. Iauksaimn. centr.sav.
Latrans

br. 20,7 kg

Ševro ādas, br. 98,8 kg
Džutas maisi, br. 442,3 kg
Pomeranču mizas, br. 265,3 kg
Kokvilnas audumi, br. 303,7 kg
Kokvilnas. audumi, br. 38,8 kg
Vilnas audumi, br. 98,7 kg
Formu dzelzs, br. 69,6 kg

Edgar Lyra

& Co.

K. Brašs

700, 28

Br. Erhard

192,40
273,80

Hanza
Kniep & Verner

987,70

Gerhards

379,24

John Laurenc
Balt.Kr. Transp. sab.
A/S. Rigasa

969,21
4,73

<£ Heys

1925. gads.
38

28
42

1883

39

«
41
42

3285
5805
24825

28004
29002

«
44
45

29467

30307
36525
36551
38812

46
47

*
*

39733

51

40421
47869

50

—

57
—

78
—'
_-

744
794

Oliva
Orla

12./X
22./X

1924.

783

Maiga

21./IX

1924.

Fohr

6./IV
24./VI1
4./V
3./VIII
11./VIII
19./IX
21./IX
29./IX

1925.

182
1157
269

Pa dzelzsceļu
Helene Russ

713
1271

—

914

.84

943
978
373

Victoria
Pa dzelzsceļu
Ostsee
Regina
Ostsee
Regina

508
734

Nordland
Rigmor

_

228
123

13

1924.

1925.
1925.

Antverpenes
Antverpenes

Stokholmas
Hamburgas
Kaunas
Hamburgas.

1925.

Hamburgas

1925.

Zilupes

1925.
1925.
1925.
13/VIII 1923.
22./VI
1925.
7./VIII 1925.

Stettines

Stettines
Stettines
Stettines
Stettines
Liverpūles

Tabaka lapās, br. 16,2 kg
Tabaka lapās, br. 16,9 kg
Sērkociņi, br. 0,9 kg
Mineral smēru eļļa, br. 584 kg
Rupji ādas izstrād.
Smēru eļļa, br. 582,8 kg
Ģērekstrakts, br. 148,8 kg
Zīda adīti izstrād., br. 5 kg
Stieņu dzelzs, br. 72 kg
Elektriski pieder., br. 171,9 kg
Izkapte, br. 0,51 kg
Rokas instrumenti, br. 83,5 kg
Periodiski izdev. svešval.br.20,7
Skārds, cinkots, br. 196,7 kg

2 kastes V. L. H. 57, 65
1 kaste V. L. H. 70
1 paka
3 mucas O. J. 1/3
3 kastes 32
3 mucas O. J. 2335/7
3 maisi U. S. V. Rīga
1 kaste 538/ 1
3 gabali
3 kastes N. E. W. 5800/2
1 gabals
2 kastes Hindag 3012, 3022
2 pakas Sch. <£ Co. 250,1
4 saiņi E. E. C. 30

33,58

55,93
3,67

229,06
264,48
216,03
7,87

Rīgas muita
Rīgas muita
Rīgas muita
Uzrādītājs

38,42

6,83

Uzrādītājs

109 76

2,67
29,37
2,94
16,85

Uzrādītājs
bbbK.
Uzrādītājs

1926. gads.
%
B
2
55

1546
10637
19347
23296

60

_

44

_

10
810

Carsten Russ
Pa dzelzsceļu

235

Minos

353

Pa dzelzsceļu

|
|

4./I
10./IV
-18./V
20./II

1926.
1926.

1926.
1926.

Hamburgas
Meitenes
Hamburgas
Valkas

3 kastes Balteksim B. 7795, 7853, 7855
1 paka C. D. N. Ns 37/2a
1 sainis R. B. 46207
1 paka O. D. Strock

br 257,1 kg
Stikls plāksnēs
Radio aparāts, br. 2 kg
Mīkstas gumijas .zstr., br. 29 kg
Grāmatas, br. 2 kg

47,13
3,88

119,42
2,61

Voldemārs

bizuīsmicits
»n$mi -ts

O. D. Strock

Pasta kvītes.
56

43776/26.

Pa pastu

5

45119/26
65279 26
7Š766726:
pr piet
53083 '

Pa nastu

58

59
^

111

-52606

Ps n^t
Pa pastu

'

3
__

146

J785

Chateau Palmer

Pa

dzelzsceļu

|15.'V

!

1926.

Atpakaļ no Brazilijas

1 paka 222/06331

Sevišķi nem. sēklas, br.

kg

13,70

1926.

1 paka
1 paka 91 / 02353
l paka 796/05340

Kosmētika 80 gr
Apģērbi, br. 770 gr
Ķim. prod. sev. nem., br. 1,1 kg

15,50
103,62
9,28

1 paka H. R. 3791a

27./V
28 /VII

1926

Ģ,/IX

1926.

Polijas
Francijas
Vācijas

1922.

Havras

26./V

22./K

'

1923.

kg^J^.
ļ*£

2 koferi M. W. 9—10

Virbaļiem

Skaistas pag. valde izslud. par ned.
izsludina par ned.
apliecību
karaklausības
pasi Ns 384, izd. nozaudēto
dienestam,
ž,par
ned.kara
NslOl13/1771
martā
1920.
g.
5/
priekšn.
Stalbov. v. 16131 izd. no Daugavpils kara apr.
1923. g. 17. aprilī uz Jēkaba Kazimira d.
16387a
"īSaudēf88 Pag- valde izs)Lld 'na par ned. Geiba v.
'"
karaklausības
apliecību
priekšn'irt '.vValmieras apr.apsardzibas
Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2. iec.
n,artā 1921 _ l,z Tcna izslud. par ned. nozaudēto karaklausības
Jēkaba n i
Ll PPe v., dzim. 20. augustā
'878 „ '
apliecību Ns 144, izd. no Jēkabpils"~
priekšnieka
16326a
llūkstes
kara apriņķa
'
Skaistas
7. jūnijā 1921.g.uz Zoraka Lipmana d.
valde izslud
16358a _
"indēto ^"
- Pned
Feldchuna v.
, Zlrga pasi, izd. no nezināmas'
iec.
ar sek- Pazīm- bēra,
Valkas apr. priekšnieka pal. 2.
, eca kreP«
iekšzemes
pazudušo
a
par
ned.
izsludina
:
uz labi, 137 cent.
«gstu
1924. g. no
balts P'ankums. Pase pasi N" 2464, izd. 26. janv.
Netīta Uz
priekšnieka uz
'-'Pina v
J°sifa Vikentija
d. Smiltenes iec policijas
16350a
'
Leontīnes Pētefa m. Ciguz v.
Pag-

valde
*zauS5f'lekšzemes
«o Gr*.
«z lW- valdes
?^!T ___ sta _ in.

____

-^

16314a

7)42

izvest uz ārzemēm
Sieviešu apģērbi, br. 133,4 kg

Importa nod. pārzinis

Rīgas muitas priekšnieks Krūmiņš.

16405

2

3766,40

J. Melbard
Anna Vlosio
Segman
Astra Sch. Joffe

Arturs Libberts

Edgar Lyra <S Co

G r i g o r j e v s.

Jelgavas apr. priekšn. pal. 1. iecirkn
Liksnas pag. valde, Daugavpils apr.,
Tukuma apr. priekšn. pal. 1. iecirknī
iekšzemes
izslud. par'ned. karaklausības apliecību izsludina par ned. karaklausības apliec. izsludina par ned. nozaudēto
Ns 15003/ 24669, izd. no Daugavpils ka;a Ns 3291, izd. no 3. Jelgavas kājnieku pasi Ns 221, izd. 16. jun. 1920. g. no
uz Emmas
apr. priekšnieka 1923. g. 14. 21. martā pulka komandiera 5. maijā 1920. g. uz Lielvircavas pag. valdes
16300a
'
Ruda
m.
Michailovskas
v.
dēla
16352a
Jāzepa
Staņislava
Viļā
Rožkalna
v.
uz Kucyna,
vārd u.

16389a

Rembates pag. valde izsludina par
ned. nozaud. Latvijas iekšzemes pasi
Ns 670, izd. no Rembates pag. valdes
1920. g. 30. aprilī uz Jāņa Andreja d.
16383a
Grinfelda v.

Tukuma apr. priekšn. palīgs 1. iec.
izslud. par ned. iekšzemes pasi Ns 1198,
izd. no Gavru pag. valdes uz Matrenas

Šacki vārdu.

16353a

Tukuma apr. priekšn. pal. 1. iecirknī
izslud. par ned. iekšzemes pasi Ns 340,
izd. no Sēmes pag. valdes uz Sapas
16354a
Jurson v.

Šķaunes pag. valde atsauc savu slud.
„Vald. Vēstn." 62. numurā
iespiestu
Tukuma apr. priekšn. pal. 1. iecirknī
18. martā 1926. g. par Alekseja Bondarevska pases Ns 300 nozaudēšanu, jo izslud. par ned. iekšzemes pasi Ns 7178,
izd. no Bolvu pag. valdes uz Jāņa
pase ir atrasta un skaitāma par de16385a
rīgu.
Vīksniņa v.
16355a

Mālpils pag. valde izsludina par ned.
1)
sekošus nozaudētus dokumentus :
zirga pasi Ns 268, izd. no Kastranes pag.
valdes 23. janv. 1920. g. uz Alfrēda
Cīruļa v.; 2) karaklausības apliecību
JVs 2061 '21188, izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka
13. okt. 1922. g. uz Nikolaja
Plorina v.; 3) pasi Ns 129, izd. no
Suntažu pag. valdes 20. febr. 1920. g.
uz Jāna Dāvā d. Krūmiņa v.; 4) pasi
Ns 61*, izd. no Mālpils pag. valdes
17. febr. 1920. g. uz Augusta Ādama d.
16213a
Karlsberga v.

pag.

valde, Rīgas

apr., izsl.

Kokmuižas pag. valde izslud. par ned
nozaudēto
Latv. iekšzemes
pasi
JVs 1098, izd.no šīs pag.valdes 4. jūlijā
1922. g. uz pils. Hermaņa Jāņa d.
Jansona v.
16380a
*
Skaistkalnes

pag.

valde

izslud.

par

ned. nozaud. Latvijas iekšzemes pasi
Ns 1610, izd. no Šenbergas pag. valdes
1921. g. 12. sept. uz Alberta Jēkaba d.
Asupa v.
16309a
Grenču

pag. valde

izslud.

par

ned.

nozaudēto karaklausības apliecību Ns
35941, izd. no Rīgas kara apr. priekšn.
2. nov. 1920. g. uz Friča Otto d. Ķeniņa v.
16379a
Ainažu pag. valde izsludina par ned.

Rīgas

prefektūra

izsludina

par

ned.

nozaudētās Latvijas pases un personas
apliecības : Latvijas pases : 1) Ns 2062,
izd. no Valkas polic. uz Līzes Andreja m
Sarkan v.; 2) Ns 54992, no 8. pol. iec.

izd. 30. dec. 1919. g. uz Jūlijas Friča m.
Grundman v.; 3) Ns 127746, izd. no
Rīgas pref. 11. aug. 1920. g. uz Sīmaņa
Jāņa d. Borizo v.; 4) Ne 310, izd. no
Auru pag. v. 21. apr. 1920. g. uz Katrines Franča m. Plēsum v.; 5) Ns 253208,
izd. no Rīgas pref. 26. martā 1925. g.
uz Marijas Jāņa m. Eis v.; 6) Ns 37843,
izd. no 4. iec. uz Jāņa Friča d. Andersona v.; 7) Ns164, izd. no Pampāļu pag.
v. 27. aug. 1923. g. uz Arnolda Dāvida d.
Dravnieka v.; 8) Ns 116542, izd. no 11.
iec. 26. jun. 1922. g. uz Nikolaja Jāna d.
Rimkevičav. ; 9) Ns 200722, izd *. no
Rīgas pref. 28. martā 1922. g. uz Monikas Kazimira m. Donašaitis vārdu;
10) Ns 243980, izd. no Rīgas pref.
25. jūlijā 1924. g. uz Ābrama Michela d.
Bruštin v.; 11) Ns 169720, izd. no

nozaud. karaklausības apliec. Ns 7115,
izdotu no 9. Rēzeknes kājnieku pulka Rīgas pref. 30. maijā 1921. g. uz Alekkomandiera 6. jūnijā 1924. g. uz Jāņa sandra Jāņa d. Miezaiņa v.; 12) Ne
6404,
Ādama d. Rudzīša v.
16308a
izd. no Višķu pag v. uz Jefima Feodorad.
Bogdanova * v.; 13) Ns 559, izd. no Pe-

Drustu pag. valde izsludina par ned.
pag. v. uz Jāņa Dava d. Cika v.;
nozaudēto iekšzemes pasi Ns 232210, delesNe
'
10421, izd. no 11. polic. iec.
izd. no Rīgas prefektūras 25. maijā 14)
3. dec. 1919. g. uz Sofijas Pētera m.
1925. g. uz Elizabetes Žiznevskas
Stobbe v.; 15) Ns 84260, izd. no 5. pol.
vārdu.
16*319a
iec.
1920. g. uz Annas Ādama m.
Auziņ v.; 16) Ns .186467, izd. no Rīgas
*

Drustu pag. valde izsludina par ned.
nozaud. iekšzemes pasi Ns 1363, izd. no pref. 28. sept. 1921. g. uz Vladislava
Drustu pag. valdes 21. jūnijā 1922. g. Zenona d. Kelpšav.; 17) Ns 144, izd. ne
uz Mildas Rūdolfa m. Bernat v. 16318a Ādažu pag. v. uz Annas Mārtiņa m.
Katvaru

pag. valde

izslud.

par

ned.

pasi
nozaudēto Latvijas
iekšzemes
Ns 260, izd.no Katvaru
pag. valdes
8. jūlijā 1920. g. uz Zelmas Luste
vārdu.
16320a

Veclaicenes pag. valde, Valkas apr.,
izslud. par ned. nozaudēto zirga pasi
JVs 207/2207, izd. no šīs pag. Valdes
11. febr. 1926. g. uz
pilsoņa Kārļa
16218
Jāņa d. Plukša v.
Valkas pag.

valde

izslud.

Braun v.; 18) Ns 53381, izd. no 7. pol.
iec. 20. dec. 1919. g. uz Paulas Jāna m.
Jagar v.; 19) Ne 218360, izd. no Rīgas

pref. 3. jūnijā 1922. g. uz Jevgeņija
Rūdolfa d. Šmidta v.; 20) Ns 244809,
izd. no Rīgas pref. 16. sept. 1924. g. uz
Annas Kārla m. Ungur v.; 21) Ne 154822,
izd. no Rīgas pref. 27. janv. 1921. g. uz
Jāņa Pētera d. Apiņa v.; 22) Ns 259, izd.
no Liepājas pref. uz Teodora Teodora d.
uz Kornejeva v.; 23) Ne 1429, izd. no
Mežotnes pag. valdes uz Amālijas Mārtiņa m. Bember v.; 24) Ne 34284, izd.

par ned.
nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi Ns 31,
izd. no šīs pag. valdes 1. sept. 1920. g. no 3. polic. iec. 8. dec. 1919. g. uz
uz Kārļa Gusta d. Staber-Zakīt vārdu. Annas Jēkaba m. Dzenis v.; 25) Ne 1064,
' 15937a
izd. no Smiltenes pag. v. 11. okt. 1920. g.
uz Marijas Jēkaba m. Graudiņ v.;
Vecumuižas pag. valde atsauc savu 26) Ne 593, izd. no Braslavas pag. v.
sludinājumu par Jāņa Friča d. Vīksne 6. sept. 1922. g. uz Matildes Jēkaba m.
nozaudētu dokumentu izsludinās, par Itter v.; 27) Ns 65900, izd. no 3. polic.
nederīgiem „Vald. Vēstn." 234. numurā iec. 1920. g. uz Olgas Jāņa m. Raņķ v.;
18. oktobrī 1926. g., jo minētie dokum.
28) Ns 5117, izd. no 5. polic. iec. 1919. g.
atrasti.
16217a
uz Olgas Jura m. Krusberg v.; 29) Ne
251059, izd. no Rīgas pref. 27. janv.
1925. g. uz Alfrēda Kārļa d. Kaufina v.;
30) Ns 139621, izd. no Rīgas pref.
6. oki. 1920. g. uz Lavizes Jāna m.
Kaufiņ v.; 31) Ns 151675, izd. no Rīgas
*
pref. 8 . dec. 1920. g. uz Juliusa Jāna d.
1926. gada 16. burtnīca
Srebera v.; 32) Ns 264377, izd. no Rīgas

iiinii i iii[D kaUieta
Doteikii Mm.

Itnāknsi

nn dabūjama

pili, 1. istaba, kur

Valsts tipogrāfijā

ari vienīgi jagriežai

pref.

18. martā

1926. g.

uz

Emmas

Hirša m. Zissle v.; 33) Ns 216828, izd.
no Rīgas pref. 30. sept. 1922. g. uz
Burtnīca
maksā:
Aleksandra
Andreja d.
Puķīša
v.;
bez piesūtīšanas Ls 0,28
34) Ns 679, izd. no Kraukļu pag. valdes
ar piesūtīšanu .
. 0,30
11. martā 1920. g. uz Amālijas Pētera m.
Riekstiņ v.; 35) Ns233, 207, izd.no Rīgas
Saturs:
*
Pārgrozījumi likuma par biedrībām, pref. K) . sept. 1923. g. uz Olgas Jāna m.
savienībām un politiskām organi- Poklad v.; 36) Ns 142,546, izd.no Rīgas pr.
30. sept. 1920. g. uz Teodora Alekzācijām.
Papildinājums likumā par telpu īri. sandra d. Jegprova v.; 37) Ns 548, izd.
Noteikumi par ugunsdrošu ēku no Iršu pag. valdes uz Emilijas Jura m.
celšanai izsniegto valsts aizdevumu Hauck v.; 38) Ns 250424, izd. Rīgas
dzēšanu.
pref. 19. dec. 1924. g. uz Arvida KonPārgrozījums ev.-lut. baznīcas li- stantīna d. Keļja v.; 39) Ns 5369, izd.
no Dundagas pag. v. uz Kārļa Kārļa d.
kumos.
Pārlabojumi un papildinājumi no- Baranovska v.; 40) Ne 172258, izd. no
teikumos par Vidzemes evaņģēRīgas pref. 1920. g. uz Mārtiņa Alekliskās luterāņu konsistorijas likvisandra d. Petersona v.; 41) Ne 1 879, izd.
dēšanu un evaņģēliskās luterāņu no Bauskas polic. iec. 1. dec. 1920. g.
baznīcas pārvaldīšanu.
uz Annas Jāņa m. Grinberg v.; 42) Ns
Noteikumi par izstāžu sarīkošanu. 255914, izd. no Rīgas pref. 1925. g. uz
Pārgrozījumi Latvijas konservatoOlgas Pētera m. Caunīt v.; 43) Ns 210852
rijas satversmē.
izd. no Rīgas.pref. 3. aug. 1920. g. uz
Pārgrozījums likumā par tiesu izArvida Jāņa d. Līdaka v.; 44) Ns 599,
devumiem.
izd. no 13. polic. iec. 1923. g. uz Trīnes
Pārgrozījumi notariāta nolikumā.
Indriķa m. Bach v.; 45) Ns 243132, izd.
Papildinājumi noteikumos par kara no Rīgas pref. 16. jūnijā 1924. g. uz
skolu.
Almas Mārtiņa m. Sproģis v.; 46) Ns
Noteikumi par pašvaldību saistošu 151521, izd. no Rīgas pref. 9. martā
noteikumu izsludināšanu.
1925. g. uz Annas Jāna m. Gluchaja v.;
Noteikumi par agrāko Krievijas 47) Ne 208877, izd! no Rīgas pref.
apdrošināšanas biedrību .Rossija" 1922. g. uz Emilijas Miķeļa m. Mūnin v,
un „Žizņ" apdrošinātāju un kre48) personas apliec. Ns 11271, izd. ne
ditoru prasību nokārtošanu.
Rīgas pref. 2. jun. 1924. g. uz Teklas
Noteikumi par tirdzniecības kuģu Grigorija m.Birulino v.
personālu.
Pamats : Rīgas prefektūras pasu nod,
Noteikumi par āboliņa un timotiņa
raksts Ns 10972 no š. g. 13., 14., 15., 16..
seklu ievešanu
Noteikumi par Rīeas ooliciias skolu. 18. un 19. oktobra.
ai pieprasījumiem.

124)

125)
126)

127)

*

128)

129)
130)
131)

132)
133)
134)
135)

136)

137)
138)

Galvena štāba sastādījumā

Instrukcija
par darbību un darbvedību
karaklausības lietās.
1923. g. izdevums.
Maksā:

brošēts eksemplārs Ls 0,50
ar piesūtīšanu ... . 0,72

Instrukcija
par karavīru atvaļināšanu
no aktivā kara dienesta,

līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto karavīru, rezervistu un zemessargu reģistrāciju, kontroli un iesauk-

šanu apmācībā.
Oficiāls izdevums 1924. g.

brošēts eksemplārs Ls 1,40
ar piesūtīšanu .... 1,70
Dabūjamas
Valsts tipogrāfijā, pili, istaba 1.

Maksā:

Rīgas prefekta palīgs Simanovičs.
16222a

Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Elejas

policijas

pag. valdes

16. jūnijā

1921.

uz Nikolaja Porša vārdu;
11) Latvijas iekšzemes pasi Ns 4867/8487,

izdotu no Bolvu iec. polic. pr-ka 26. apr.
1921. g. uz Kazimira Jēkaba d. Priedeslaipa vārdu; 12) Latvijas iekšzemes pasi
JVs7575, izd. no Bolvu pag. valdes 30.aug
1922. g. uz Zelmas Friča m. Zilbereizan
vārdu;
13) Latvijas
iekšzemes pasi
JVs 3549/6698, izdotu no Bolvu iec. polic.
pr-ka 1921. g. 8. febr. uz Emmas Stupel
vārdu; 14) Latv. iekšzemes pasi JVs3795,
izd. no Daugavpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
1921. g. 15. martā uz Ermines Indriķa m.
Grantiņ vārdu; 15) Zirga pasi JVs373/354,
izdotu no Mālupes pag. valdes 21. febr.
1920. g. uz Andreja Aizupa vārdu un
pārrakstīta uz Jēkaba Jura d. Upīta
vārdu.

16138a

Starptautiskas

g. no šīs pag. valdes
Staņislava Jāņa d. Pudova
v.;
Latv. iekšz. pasi JVs 3333, izd. no

d. Staneviča v.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka pal. 1. iec.
izsludina par ned. sekošus nozaudētus
dokumentus:!) ceļa zīmi Ns502/10708/a,
izdotu no 11. Dobeles kājnieku pulka
komandiera 1. okt. 1926. g. uz atvaļ.
kareivja Staņislava Jāzepa d. Bitana v.;
2) Latvijas iekšzemes pasi Ns 632, izd.
no Prodes pag. valdes 20. aug. 1920. g.
uz Jāņa Miķeļa
d. Čuriška vārdu ;
3) zirga pasi Ns 610/610, izd. no Prodes
pag. valdes 9. janv. 1926. g. uz Jāņa
Čuriška v.
6404a
J
Poļeščinas iec. polic. priekšnieks izsl.
par ned. nozaudēto karaklausības apl.
Ns 14423, izd. no Ludzas kara apriņķa
priekšnieka 1. martā 1923. g. uz Lavrentija Daniela d. Babarikina v.

oV

p
"*"

[ Dažādi slndinājmn iTl

Ugu pfena'iiieli labiedrlba
pamatojoties

uz pilnas

un uzaicina

visus

sapulces

28. maiia
1926. g. lēmumu , paziņo
atklātībai par
sabiedrības likvidēšanos

kreditorus un dohi
likvidācijas komisi£
Rubas pag savas tiesības un prasība
pret _ minēto sabiedrību sešu
mēne*,
laika, skaitot no sludinājuma iespiešana
dienas .Valdibas Vēstnesī'. Vēlāki _£
teikumi netaps ievēroti.
torus

pieteikt

Likvidācijas komisija

16304

īitttias ii iitjf
ali. ii. Mii'.
Rīga,

I. Peldu

ielā Ns

10/12.

BILANCE.
uz

1. janvāri

1926. gadu.

Aktivs.
Kases rēķins

ls

Organizācijas rēķins
Apdrošināšanas rēķins

718 28

. . .

10122,32

694'83
I0437' o&
950fj '6O
349,—

. .
'. . .
. .

Inventāra rēķins
Mašinas
Aparāti . '
Filmas

72218,22

Zalogu rēķins
Preču krāj. (fabr. rēķins)

veks. rēķins *

Protest.

.

:

298,—

.

88358,56
1112,71
193809,60

. .

Pasivs.

Ls

Akciju kapitāls
100000Resk. r-ns (daž. pērs. r-ns) 39109,27
Vekseļu rēķins
Peļņu un zaudējumu rēķins
Peļņa 1925. g. 9896,2 * 9

52180 —

Zaud. 1924. g. 7375,96

2520,33

493809,60
Peļņu un

zaudējumu rēķins

1925, %.

Zaudējums:
Bilances

Ls

rēķins

7375,96

11177,94

Tirdzniec. izdevumu rēķins
Pastmarku rēķins
....
Zīmognodokļu rēķins....
Vekseļu blanku rēķins
. .
'
Ekspl.
rēķins
....
..
'
Procentu rēķins

175,95

138,95
258,80

3933,
12561, 51
4242,88

Reklāmu rēķins

*

29469,—

Algu rēķins
Algu rēķins strādn
Slimo kasu rēķins

1463,40

'.....
Ceļojumu rēķins
Apdrošināšanas rēķins
. .
'.....
Komisijas rēķins
Rabatu rēķins
Filmu rēķins
Bilances rēķins

Peļņa:

?

7 ^» _?

5442,49
^V'Jļ
11466,5^<T.

8024,24
2520,.»
"

99701,69

288
^
^ļj>'

Fabr. un citu preču rēķins
Filmu iznomās, rēķins
.
Kursa starp, rēķins . . .

7

'io
^___
-

99701, 69

16399a

VaIde -

16418a

preču apmaiņas akc. sab. „IVA", Latvija.

Bilance

uz 31. decembri
8.062,58

f/eces

Vekseli .
Debrto»

1925. g.

Ls

£ase

54 695.5 506,78

•

1.296.893,14

Inventārs
Pārejošas sumas

3.683 23
18.368,88

Sev.;

16386a

izsludina par nederīgam zemāk minētas
pases un
personas apliecības, kuras
pietiektas par nozaudētām:

Aktivs

,

Ls

6) atvaļ. apliec. JVs 19730, izd. 22. martā
1923. g. no Ludzas kara apr. pr-ka uz
Donata Eduarda

Krāslavas iec. polic
nri ., .
par ned. sek. nozaudētu
ks «Sl
ri ,
) Latvijas iekšzemei J°k
T^
izd. no Krāslavas miesta
9 23
v!m
^
1921. g. un karakfiVa'. 9
" ^
apliec. JVs 2/154, izd . no
Sal^H
pi,s k a
apr. priekšnieka 5. febr
.a
1 qff g
uz Konstantīna
Pankrat;»
'' abas
2) Latv. iekšz. pasi &$?
Vār du ;
«
kātas pag. valdes 28."
qV° TrU
jun
llzes Kārļa m. Kalniņ v -vf ?'' "*
iekšzemes pasi JVs 2970 'izd ' 'l. atvi ias
miesta valdes 4. sept '. 192^ ļfj*
verjana
Jegora d. Tolstnvf' - Sa~
4) Latvijas iekšz. pasi JJ^» vardu;
Krāslavas miesta valdes 16.
okt
uz Jankeļa laka d . Zislina
iekšz. pasi JVs 2695, izd. v 5 , *
no 'Li,'
miesta valdes 23. maijā
,f,
1922e
mas Zelika m. Šarfs v 6)
l£_?? *&?
pasi JVs 505, izd. no
Krailav.
valdes 22. sept. 1920 l M n ,lesta
Ļipas m. Barons v
ras
, atsluco? -,
par ned. „Vald. Vēstn " 225 n,,?' iģoq ura
viņas pasi zem JVs 476.
fi
'

Rīgas prefektūra

1925. gada pārskats.

1924.

apr. pr-ka 16. aug. 1923. g.
uz
vestijana Semjena d. Malinovska

1920. g.; kara

g.

Šķaunes (bij. Landskoronas) pag. valde

uz
2)
šīs pag. valdes 12. jūnijā 1923. g. uz
Aleksandra Aleksandra d. Jurčenoka v.;
3) zirga pasi, uz zirgu ar sekošām pazīmēm: spalvas krāsa sirma, krēpes uz
kreiso pusi, 5 g. vecs, 2 arš. augsts ;
4) Latv. iekšz. pasi JVs 1388, izd. 4. okt.
1921. g. no šīs pag. valdes uz Nikodima
Jezupa d. Klagiša v.; 5) karaklausības
apliec. JVs 5301, izdota no Ludzas kara

izsludina

klausības apliecību Ns 8814, izdotu no
kara
Jelgavas-Bauskas
apr.
pr-ka
Latvijas pases:
27. maijā 1925. g. ;zirgu pasi Ns 54,
1) N? 161418, izd. no Rīgas pief.
izdotu
no Lielvircavas
pag. valdes
19. martā uz Kārļa Pētefa d. Krizberga
27. janv. 1926. g. uzEdmunda Jēkaba d.
vārdu; 2) J* 5>9f88, izd. no 3. pol, iic.
Timermaņa vārdu un vēl nepārrakstītu
Jāņa d.
11. martā 1924. g. uz Pelēja
zirgu paši Ns 341, izdotu no Liel- Dambe vārdu; 3) Ns 107457, izd.no
vircavas pag. valdes 25. febr. 1926. g. 3. pol. iec. 30. augusta 1920. g. uz Jāņa
uz Jēkaba Timermaņa vārdu; 2) LatKārļa d. Dibranča vārdu; 4) Ns 218770,
vijas iekšzemes pasiJVs 930, izdotu no izd. no Rīgas prel. 20. novembrī 1922. g.
Elejas pag. valdes 13. janv. 1922. g. uz uz Bēra Hirša d. Šiffa v.; 5) Ns 234984,
Emilijas Anša m. Strautniek vārdu;
izd. no Rīgas pref. 18. decembrī 1923. g.
3) kara klausības apliecību Ne 8448, uz Jāņa Jāņa d. Mackeviča vardu;
izdotu no Rīgas kara apr. pr-ka 8. martā 6) Ns 891, izd. no Lutriņu pag. valdes
1921. g. uz Jāņa Augusta d. Bedeliņa v.;
uz Paulines Jāņa m. Birkvald vārdu;
4) Latvijas iekšzemes pasi Ns 196, 7) pases Nsnav zināms izd. noMichalovas
izdotu no Pasienes pag. valdes 18. martā pag. v. uz Danieļa Mstisa d, Uzula v.;
1924.g. uz Sofijas Savelija m.Romašenok 8) Ns 246157, izd. no Rīgas pref. 29. novārdu, 5) Latvijas iekšzemes pasi Ns410, vembrī 1925. g. uz Ādolfa Bruno d.
iz"dotu no Mežmuižas pag. valdes 16.aug. Paceviča v.; 9) 150899, izd. no R gas
1920. g. uz Artura Friča d. Lagzdiņa v. pref. 1920. g. uz Dāvida Leiba Katca v.;
un zirga pasi Ne 570, izdotu no Mež10) Ns 895, izd. no Jaunjelgavas polic.
muižas pag. valdes no 5. apr. 1922. g. priekšnieka uz Maitas Kupriana m. Nouz Arturam Friča d. Lagzdiņam pie- vikov v;
11) Ns 5i5, izd. no Aizupes
derošu zirgu; 6) Latvijas iekšzemes pasi pag. valdes 1919. g. uz Kristapa AnNs 208, izdotu no Platones pag. valdes dreja d. Putna vārdu;
12) Ns 125856,
2. jūnijā 1920. g. uz Luizes Jēkaba m. izd. no Rīgas prefekta 15. dec. 1921. g.
Adamaitis vārdu; 7) Latvijas iekšzemes uz Ustinas Jāņa m. Zujevv.; 13) Ns 2946,
pasi Ns 365, izdotu no Platones pag. izd. no 3. pol.
iec. 1919. g- uz Jāņa
valdes 2. jun. 1920. g. uz Rasmas Kārļa d. Neilanda v.; 14) Ns 62265, izd.
Dāvida m. Cīrul vārdu; 8) Latvijas no 1. polic. iec.
13. jūnija 1924. g. uz
Annas
Jēkaba
m. Rozenblatt
vārdu ;
iekšzemes pasi Ns 522, izdotu no Jaunauces pagasta valdes 31. jūlijā 1920. g. 15) Ns li/3231, izd. no Rīgas prelekt.
uz Roberta Žana d. Steinharda vārdu;
21. septembrī
1925. g. uz Emilijas
16) Ns 8967, izd.
9) Latvijas
iekšzemes
pasi
Ne 472, Kārļa m. Lok vārdu;
izdotu no Vilces pag. valdes 23. aug, no 9. pol. iec. 27. februārī 1923. g. uz
1920. g. uz Annas Jēkaba m. Dumpe Zelmas Reinholda
m. Peterson vardu;
vārdu;
10) Latvijas
iekšzemes pasi
17) Ns 4261/9714, izd. no Viļakas pag.
Ne 37, izdotu no Sesavas pag. valdes valdes uz Amālijas Jura m. Vēciņ v.;
13. maijā 1922. g. uz Līnas Jāņa m. 18) N» 24521, izd. no 7. pol. iec. 1919. g.
Šmidt vārdu;
11) Latvijas iekšzemes uz Gerdas Pāvela m. Berendson vārdu;
pasi Ne 391, izd. no Platones pag. valdes 19) Ns 58768, izd. no 7. pol. iec. 1919. g.
2. jūnijā 1920. g. uz Eduarda Teodora d. uz Lības Miķeļa
m. Priede vārdu;
Fichtenberga vārdu un 12) Latvijas 20) Ns 67S63, izd. no 8. pol. iecirkņa
iekšzemes pasi Ns 420 , izdotu no Zaļe14. janvārī 1920. g. uz Emilijas Indriķa
nieku pag. valdes 31. maijā 1920. g. uz meitas Bērziņ vārdu; 21) Ns 149178,izd
Almas Dāvā m. Cērnin vārdu.
16395a
no Rīgas pref.
11. maija
1923. g. iz
Bolvu pagasta valde, Jaunlatgales apr., Maitas Pētera m. Vikman v.; 22j Ns355,
izd. no Umuigss-Saruma
p.
19. jūizsludina par nederīgiem sekošus nolijā
1920. g. uz Emilijas Emiļa m
zaudētus
dokumentus: 1)
Latvijas Argal vārdu; 23)
123150, izd. no Rīgas
iekšzemes pasi Ns 4124/8828, izdotu
pref. uz Kristīnes Miķeļa m. Kuplis v.;
iecirkņa
no Bolvu
policijas
pr-ka
11. martā 1921. g. uz Jāņa Pētera d. 24) Ns 1163, izd. no Vlķenu pag. vaid.
Seržana vārdu; 2) Latvijas iekšzemes 30. maijā 1923. g. uz Zelmas Teņa m.
pasi Ns 4245/10707, izdotu no Bolvu Bauman v.; 25) Jft 1132, izd. no Nauk13. jūlija 1920. g. uz
iecirkņa
policijas
pr-ka
12. martā šēnu pag. valdes
1921. g. uz Veronikas Kazimira m. Bertas Ādama m. Zilpauš v.; 26),Ns 1855!',
Garajs vārdu; 3) Latvijas iekšzemes izd. no 2. pol. iec. 21. novembīl919 . g.
vārdu;
pasi Ns 1421, izdotu no Alūksnes iec. uz Alfrēda Kārļa d. Kārkliņa
policijas pr-ka 24. sept. 1920. g. uz 27) Ns 183198, izd. no Rīgas pref. 10.okKlāras Augusta m. Bricman vārdu; tobrī 1921. g. uz Voldemāra Mārtiņa d.
4) Latvijas iekšzemes pasi JVs4078/7034, Steina vārdu; 28) Ns 16317, izd. no 3. pol,
iecirkņa 1919. g. uz Juliusa Mārča d.
izdotu no Bolvu iecirkņa policijas pr-ka
1921. g. 11. martā uz Kazimira Ādama d. Kibbermana vārdu; 29) Ns 189807, izd.
Milics vārdu; 5) Latvijas iekšzemes no Rīgas pref. 14. decembrī 1921. g. uz
pasi JVs 6630, izdotu no Bolvu pagasta Alides Jegora m. Kajakv.; 30) Ns 64365,
valdes 21. nov. 1921. g. uz Kazimira izd. no 12. pol. iec. 1920. g. uzReginas
Kārļa m. Stegman vārdu; 31) Ns 2857,
Michaila d. Gržibovskijs vārdu; 6) Latvijas iekšzemes pasi JVs 9256, izdotu no izd. no Rīgas apr. pr-ka pal. 1. iec. uz
Bolvu pagasta valdes 10.oktobrī! 924. g. Rebekss Geršova m. Milvicki vārdu;
J_ 199109, izd. no Rīgas pref.
uz Andreja Alekseja d. Strāds vārdu; 32)
7) Latvijas iekšzemes pasi JVa 8687, 3. marta 1922. g. uz Kārļa Jāņa d.
izdotu no Bolvu pagasta valdes 11. jul. Vanaga vardu.
1924. g. uz Roberta Jāņa d. Sīlis vārdu;
Personas apliecībis:
8) Latvijas iekšzemes pasi JVs 1082/ 1610,
33) Ns 513, izd. no ārlietu ministr.
izdotu no Bolvu iec. policijas pr-ka 1. novembiī
1923. g._ uz Marijas Ser4. nov. 1920. g. uz Pētera Lin 'de vārdu; geja m. Lavrinovski vardu.
9) Latvijas iekšzemes pasi JVs 9944,
Pamats: Rīgas pref. raksts no š. g.
izdotu no Bolvu pagasta valdes 1924. g.
20., 21, 22. un 23. oktobra Ns 1114b.
10. okt. uz Kārļa Jēkaba d. Krieviņa v.;
Rīgas prefekta palīgs Simanovičs.
10) Latvijas iekšzemes pasi JVs3959/7055,
Pasu nod. darbv. Grinbergs.
izdotu no Bolvu iec. polic. pr-ka 8. martā 16741

izsludina par ned. sek. nozaudētus dok.:
1) Latv. iekšzemes pasi JVs 3646, izd.
19. nov.

priekšnieks

par
nederīgiem
sekošus nozaudētus
dokumentus:
1) Latvijas
iekšzemes
pasi Ns 226, izdotu no Lielvircavas

,

Turaidas

par ned. nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ns 109, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 7. janv. uz Jāna Andreja d.
Bērziņa v.
16128a

Ls

Pasivs
Pamata kapitas (4000 akc. ā Ls 50)
Kreditori: ārzemes
iekšzemes

Dažāda* ™i*Hha«
'
J2™ kaSSS? ' "
' ' ' '
Nodokļi
_ _ ; .
Pārejošas sumas
Neizņemta divid. par 1923/24. g.
Nesadalīta peļņa

-

'

. .

1.387.2119,61

2000

'

996.052,20

129.215,08 1.125267 ,28
"

46'76?'lo

H%%
3.277,32

252!s°
. 449-68
-T^OŠl»
U _^ļ ^2^

Zaudējumu un peļņas rēķins.
Zaudēts

Visp. izdevumi
Liepājas
2.
polic.
iec.
priekšnieks
p rocentes
T
izslud. par ned. nozaudēto 3. daļas Nesadalīta
peļņa no 1924. g.. .
rezervista apliec. JVs 24509, izd. 15. dec.
Peļņas atlikums no 1925. g. . .
1925. g. no Liepājas kara apriņķa pr-ka
*
uz 1907. g. dzimušā Kriša Kārļa d.
Ribēna vārdu.
16400a
16849

Ls

51.424,43
9.160,60
979,63
8-767,87
Ls

9,747.50
VH332.S3

Pelnīts
Preču rēķina

bruto peļņa
Komisijas
.
Kursu starpības ." . '
Nesadalīta peļņa no 1924. g

,m92
ļlģiitf
57

«i83

979 63
__-J _tl
_ Ls _3__ -^
valde-

