Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Mak« par .

Saņemot ekspedīcijā:

1 lats 50 sant.

p„ i mēnesi

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

piesūtot mājā un pa pastu:
saņemot

atsevišķu numuru:
ekspedicijā
ptc atkalp ārdevējiem
Pm

—

.

—

.

6
7

.
.

Pārgrozījumi muitas tarifa.

Redakcija:

noun
sērgās kritušiem
galinātiem
mājkustoņiem.
Rīkojums par jaunsaimnieku un viņu
mantu pārvadāšanu par pazeminātu
maksu.
Instrukcija kases operācijām, grāmatvedībai un norēķiniem muitās.
ir

pieņēmusi

Muitas tarifu

3.

var

Rūsas

stundas

ao 11—12

1. pkt.

187. p. 2.
187. p. 3.
188. p. 1.
188. p. 2.
188. p. 3.
189- P192. p.
193. p.

— par

pkt,
pkt.

- par
— par
— par

pkt.
pkt.

— par
— par

pkt.

— par
_ par
_

par
— par

195. p. 1. pkt.

_

197. p.
198. p.

un

grozīt un pa-

grozījumu un papildinājumu spēkā
stāšanās laiku.

20%
50%

— par
_ par
—
—
—
—

par
par
par
par

sējami

50%

50%

ierakstīti cilts grāmatās, ve-

100%

50%

5. p. 1. pkt.
6. p. 1. pkt.
6. p. 2. pkt.

— uz
— uz

1,50

J. Čakste.

11. p. 1. pkt.

— par

2 25
1007o

11. p. 2. pkt.

— par

24. p. 1-b pkt.
24. p. 2-a pkt,
24. p. 2-b pkt.

— uz

100%
9,00

— par

100%

— par

50%

27.
28.
35.
37.
53,
55.

p.
p.
p.
p. 5. pkt.

— par 50%
— par 50%
— par 100%
20,00
— uz

p.

— par
— par

p.

57. p. (izņemot juchtādas zābakus)
— par

61. p. 2. pkt.
62. p 6. pkt.
65. p. 4-b pkt.
75
.

-.v

76.
78.
88.
88.

n

- par
— uz

— uz
_

nor
i

.

50%

50%
50%
100%
50,00
0,0033
9P10/„
4

y.vr

p.
p.
p. i-a pkt.
p. 1-b pkt.

88. p. l.pkt.
88. p. 2-a pkt.
88. p. 2-b pkt.
88. p. 3. pkt.

88. p. 4. pkt.

112. p. 8-e pkt.
U3. p.
117. p. 1. pkt. (izņemot kokeļļu)
117. p. 3. pkt
117. p. 5. pkt.
117. p. 6. pkt.
»19. P- 1. pkt.
»19. p. 2. pkt.
120. p.

131. p.
132. p.
J37. p. i. pkt.
J49. p. 2. pkt.
J54. p. I. pkt.
159. p.
69. p. ī.b pkt.

—
—
—
—
—

i»

par 25%
par 25%
uz
0,50
par 100%
par 1C0%
0,30
uz
par 100% '
uz
1,50
par 100%

—
—
—
—
— par

— par

100%

100%

—
—
—
—
—
—

par £0%
par 50%
par 50° o
par 50%
par 100%
par 100%
_
par 100%
— par 50%
_ par
50o/0
— par
— par

100%
100%

— par
_ par

100%

100%
— par 50%
169. p. i.pkt.
Kino filmas — apgaismotas, neattīstītas vai attīstītas
(izņemot skolām un izglītības nolūkiem, uz Izglītības ministrijas apliecību pamata), brutto no kg 5,00
pkt.
— par 100%
17 p. 2. pkt.
40,00
— uz
'- P- 3. pkt.
— par 100%

\l\-1.
i;
{;£ P- 1.
\ll P-P- 3.2.
\H P.

pkt.
pkt.

— uz
— uz

pkt.

— uz

ļļgJ«- P- 2. pkt.
186

P-

300.00
100,00
40,00

-par

10%

- par

50%

— par

20%

tiskās frakcijas iesniegtos
un

dei, kura tad minētos grozījumus pieņēma
ķiem

kārtā

.

700

»

500

grāmatās, vec. par 2 g. .
Tās pašas no 1 līdz 2 g. vecas
Sugas teļi, ierakstīti cilts grā-

,
,

SCO
200

matās 6 līdz 12 mēn. veci .

„

100

Tie paši līdz 6 mēn veci. .
Buļļi, neierakstīti cilts grāmatā,
vecāki par 2 gadiem
. .
Buļļi, neierakstīti cilts grāmatā,

„

50

„

150

no 1 līdz 2 g. veci ...
Govis, neierakstītas cilts grā-

.

matā, vecākas par 2 gadiem

,

vispirms pa atseviš-

pantiem un tad visā visumā ar 48

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.
Pamatojoties

uz

1920.

g.

15. marta

likuma par atlīdzlbas_ izsniegšanu sērgu
dēļ nogalināto un sērgās kritušo lopu

īpašniekiem punktu 8. (Lik. kr. 174. —
1920) zemkopības ministrija nosaka uz
6 mēnešiem, skaitot no 1926. g. I. ap
r i ļ a līdz 1. oktobrim sekošas taksācijas cenas par nogalināmiem un sērgās
kritušiem mājkustoņiem.
Zirgiem:
vecāki

Ls

Tlrasinu sugas ērzeļi,

par trim gadiem

.... līdz

Tīrasiņu sugas ķēvrs, vecākas
par trim gadiem
Tīrasiņu sugas zirgi, vecāki
par trim gadiem ....
Abējas kārtas tīrssinu sugss

kumeļi no 2 līdz 3 gadiem
Abējas Kārtas tīrasiņu sugas
kumeļi no 1 līdz 2 gadiem
Abējas kārtas tīrasiņu kumeļi
līdz 1 gadam .....
Vietējie vaislas ērzeļi, vecāki
par 3 gadiem, I šķiras . .
Vietējie vaislas ērzeļi, vecāki
par 3 gadiem II šķ ras . .
Vietē ās vaislas ķēves, vecākas
p?r 3 gadiem, uzņemtas
Latvijas cilts reģ
Vietējie zirgi va ķēves, vec.

1500
1100

.

800

»

600

,

500

.

200

.

1000

.

700

.

publicētā

rīkojumā

Apstiprinu.

Rīgā, 1926. g. 24 marta.
Finansu ministra biedrs

J.'Bokalders

12 mēn. veci.

Rīkojums

Nr. 50

1926. g. 24. maitā.
Instrukcija

kases operācijām, grāmatvedībai un
norēķiniem muitās.
I.

Vispārējie

1.

nosacījumi.

Grāmatas muitās vedamas pēc vien-

kāršās grāmatvedības sistēmas.

150 oriģināldokumentu

pamata.

4.

.

„

80

,

40

Grāmatas apgādā muitas departaments un nosūta muitlm uz viņu pieprasījumiem.
5.

Naudas

apgrozījumi

muitās

sada-

lās tekošās grupās:

līdz 6 mēn. veci

15

Sīklopiem:

Tīrasiņu cūkas, vecākas par
1 gadu _
Tirasiņu cūkas, no 4 līdz 12

līdz

mēnešiem vecas ....
Tīrasiņu sivēni, no 2 līdz 4
mēneši veci

„

,

a) valsts ieņēmumi,
b) valsts izdevumi,

c) depozīti un
d) pārejošas sumas.
6. Valsts ieņēmumu suraās ietilpst
visi no muitām iekasējamie valsts ieņē150 mumu budžetā paredzētie nodokļi un citi

Ls
300

maksājumi valstij. Valsts izdevumu susumām, kuras budžetā
atvēlētas muitas uzturēšaiai. Depozītu
sumas sastāv no drošības naudām un

„

pret 22 balsīm, 2 atturoties.
Cūkas vietējas un uzlabotas
Pieņemtie pārgrozījumi
jau šodien
ar tīrasiņu, vecākas par
1 gadu
iespiesti ,Valdības Vēstnesi" un stājas
Cūkas vietējās un uzlabotas
tūliņ spēkā.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 10 rītā.

20

.

2. Muitas ved grāmatas, kas paredzētas šis instrukcijas atsevišķos nodalīju1O0 mos.
3. Ierakstljumi grāmatās izdarāmi uz

Teļi, neierakstīti cilts grāmatā

likumu ierosi-

tarifā nodot finansu un rūpniecības un
tirdzniecības komisijām. Hdz vakara sēsteidzamības

500

Teļi, neierakstīti cilts grāmatā,

nolēma grozījumus muitas

.

buļļi,

Govis neierakstītas cilts grāmatā, no 1 līdz 2 g. vecas .

Rita sēdē, kura sākās pulksten 10 un
ilga līdz 2/a, noraidīja sociāldemokrānājumus

,

no 6 līdz

.16

kuri

kuri
ierakstīti cilts grāmatā, vecāki par 2 gadiem ...
Tie paši no 1 līdz 2 g. veci .
Sugas govis, ierakstītas cilts

Rīgā, 1926. g. 25. martā.

b) citām iestādēm un amata personām par katru vienslejigu
rindiņu
—
c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu (par obligat. sludin.) . —

A. Rode,
Finansu direktora pal. J. Bērziņš,
700

Latvijas

.12

Dzelzsceļu galvenais direktors

līdz

Vietējie

Sēdes 24. martā.

un

sugas,

60 sant
.

. —

jumā 11. numurā
Kfi 88.

.

dienas.

Ls

cāki par 2 gadiem . . .
Tie paši no 1 līdz 2 g. veci.

50%
50%
£0%
50%
50%

— par

līdz

3 lat.

tālāku rindiņu

Šis rīkojums spēkā no tā publicēšanas

tas kulturēlas

50%
50%

ķēves

lopiem:

50%

SAEIMA

0,07
50°/o
4,00

zirgi un

50%

šādus pārgrozījumus:
— uz
— par

darba

9—3

Vaislas buļļi, tīrasiņu un brūnfis (Angelnas Fuhņu) un
melnraibas (Ostfrizu) un ci-

50%

Šie pārgrozījumi stājas spēkā to izslu
dināšanas dienā pīkst. 24.

Muitas likmes paaugstināt:

kā

Ragu

20%
50%

— par

Valsts Prezidents

Atvērts no pulksten

līdz 30 vien-

slejlgām rindiņām

Ls 600.

Muitas tarifa otrā daļā (tarifs) ievest

1. p. 1. pkt.

) tiesu sludinājumi

Kantoris un ekspedīcija:

^1T**Zff&ir

par 100%
— par £0%
— par
20%

izsludina

pildināt, nosakot tai pašā likumā

II.

Sludinājumu maksa:

kraksts

«vētdienaaunavētkudienaa

jfcŽČfcl|Bj&£l

199. p. 1. pkt.
199. p. 2. pkt.
205. p.
206. p.
Pārgrozījumi muitas tarifā.
207. p.
I, Muitas tarifa (Lik. krāj. 1922. g., 208. p. 1. pkt.
98.) pirmās daļas (vispārējie notei209. p.
kumi) 2. un 3. pantus izteikt šādi: 210. p.
2. Muitas nodoklis maksājams latos. 215. p.
Saeima

lai

Rīga, pilī M 3. Tel. J*20032 *m8^ā§§i%m& Rīgā, pili JSŠ 1. Tel.*ft2003I

187. p.

Saeima.
Rīkojums par taksacijascenām par

Valsts Prezidents
šādu likumu:

^^
J^ļļļg^^

s

par katru

1 lats 80 sant.

p.i mēnesi

oficiāl

70 mas sastāv no

100 kontrbandas un citu sodu naudu sumām.

Par pārejošām sumām skaitās sumas, kas

sugas ar tīrasiņu no 4 līdz

ienāk muitas kasēs un

12 mēneši vecas
Sivēni vietējās un uzlabotas
sugas ar tīrasiņu no l/»
līdz 4 mēneši veci
....
Tīrasiņu aitas, auni, kazas,
teķi, jēri un kazlēni no Ls 10

kuru

60 paredzēta speciāliem mērķiem.

Grāmatvedība.

II.

20
„

izlietošana

7. Kases grāmata.
matu ved Rīgas, Liepā as,

Kases grāVentspils un
pēc parauga N° 19.

100 Daugavpils

muitas
Grāmatas kreisajā pusē ierakstāmas visas
,
teķi, jēri un kazlēni no Ls 4
15 sumas, kas saņemtas kasē skaidrā naudā,
Piezīme
1.
Par tīrasiņu sugas bet grāmatas labā pusē ierakstāmas suzirgiem, cūkām, aitām un kazām, mas,
kas izmaksātas no kases resp.
kā ari ārzemes un vietējās Latvijas iemaksātas Latvijas bankā.
Grāmatas
sugas vaislas buļļiem un govīm, pirmā ailē rakstāms datums, otrā —
kuri
ierakstīti cilts grāmatās, uznumuri pēc kārtas un trešā — no kā
skatami tie, kuriem ir cilts apsuma saņemta.
Grāmatas labā pusē
liecības.
rakstāms kam, uz kāda dokumenta pa-

Vietējās

aita?,

Piezīme

auni, kazas,

2.

Mājkustoņu mutes un

nagu sērgai parādoties izolētā rajonā, kur ar minētā rajona lopu
nogalināšanu būtu iespējams sērgu
ieobežot un izbeig t, atsavināmie
liellopi nocenojami, pieturoties kurmet pfe tirgus cenām, tomēr nepārsniedzot Ls 300,— par labākām

mata

izmaksāta,

suma

atmaksāta

vai

iemaksāta Latvijas bankā.
Par katru
notecējušo dienu pēc kases operāciju
nobeigšanas kases grāmata noslēdzama,
izvedot atlikumu uz nākošo dienu.
Piezīme.
Sīku suitu ieraks īšanai

Rīgas muita ved ieņēmumu sarakstu
„D" (par Ni 62). Ienākušās pēc ši
saraksta
sumas, nododamas kasē
tanī pašā dienā, ierakstot klasificēto
kopsumu
sarakstā „A*.
Saņemto

piena govīm.
Rīgā, 1926. g. 23. martā.
Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.

sumu

Veterinarvaldes priekšnieks,

matā atsevišķā ieņēmumu iedalījumā,
bet sarakstā ' „D" taisa savu atzīmi

veterinārārsts Cīrulis

Satiksmes

800

ministris

P. A r o n i e t js.

Rīkojums

NC

107

,
oW par jaunsaimnieku un viņu mantu
par 3 gadiem .....
sugas
viebjas
kārtas
AbSjas
pārvadāšanu par pazeminātu
.
4C0
kumeļi no 2 līdz 3 gadiem
maksu.
Abējas kārtas vietējās sugas
300
Atļauju jaunsaimniekus un bezzem.
kumeļi no 1 līdz 2 gadiem
niekus, kā ari viņu
ģimenes locekļus
Abējas kārtas vietējās sugas
150 mantu un lopus līdz šā gada 15. maijam
,
.
.
gadam
līdz
1
kumeļi
kādi paredzēti
Piezīme. Vietējie Latvijas (vaislas) pārvadāt uz nosacījumiem,
Valdības
1925.
g.
Vēstneša*
61. numurā
kuri
.
ērzeļi, vecāki par 3 gadiem,
un Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krānav uzņemti pat I vai II šķiras, tak-

ieraksta

kases grā-

par

naudas saņemšanu, atzīmējot
Kases grāma t as tekošu numuru, zem

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.
1926. g. 23. maitā.

kasieris

ktra
8.

nauda ierakstīta.

Pārējās

muitas

pēc parauga Ne 19 a.

stāmas

ved

kases

grāmatu

Ieņēmumos ierak-

saskaņā ar grāmatas ailēm visas

sumas, kas saņemtas muitas kasē skaidrā

naudā.

Muitām iesniegtās Latvijas bankas

kvitēs,
kuras
muitas pieņem līdzīgi
skaidrai nauda', kā ari sumas, kas pār-

skaitītas

no

muitas

depozītu

rēķinā,

ierakstāmas kases grāmatā, attiecīgā no-

dalījumā.

Uz

muitas

lēmuma

pamata

atmaksātās valsts ieņēmumu sumas ierakstāmas, pēc muitas dienas ieņēmumu

iegrāmatošanas, grāmatas ieņēmumu pusē
attiecīgās

ailēs,

bet

ailē

.Kopā

par

dienu"

uzrādāmi
dienas ieņēmumi, atvelkot atmaksātās sumas.
Kases grāmatas izdevumu pusē ierakstāmas attiecīgās ailēs sumas, kas iemaksātas Latvijas bankā un citas izmaksas, izņemot
atmaksātas
vals's
ieņēmumu
sumas.
Grāmata noslēdzama reizi mēnesī. Izdarot noslēgumu, ierakstītās atmaksātās

valsts ieņēmumu sumas atvelkamas no
kopsumām,
izvedot
netto
ieņēmumu kopsumas par mēnesi, kā ari
attiecīgo aiļu atlikumus.
9. Ierakstljumi kases grāmatās
kā
ieņēmumiem, tā izdevumiem izdarāmi
tekošo numuru kārtībā, sākot ar numuru
viens un turpināmi bez pārtraukuma
līdz saimniecības gada beigām.
ieņēmumu

10.

Ierakstljumi

kases

grāmatās

iz-

darāmi nekavējoties pēc katras operācijas.
11. Muitas, kuras ved kases grāmatu
pec parauga Ns 19, sastāda sekošus
sarakstus:
1)

sarakstu

„A"

pēc parauga

JNs 28.

Visas sumas, kas saņemtas muitas kasē
skaidrā naudā, ierakstāmas saskaņā ar
aiļu apzīmējumiem minētā sarakstā. Uz
attiecīgu lēmumu pamata atmaksātās
pārmaksāto
nodokļu
avansu
un

sumas

ierakstāmas

sarakstā

pēc

ieņēmumu kopsumas izvešanas par
dienu, pēc kam atmaksātās sumas

atvelkamas no ieņēmumu kopsumām,
izvedot netto ieņēmumu sumas par
dienu un mēneša sākumu. Noslēdzot

sarakstu par katru notecējušo mēnesi,
saraksta

kopsumas

ailē

uzrādāmas

atsevišķi tekošā mēnesī atmaksāto
nodokļu un avansu kopsumas.
2) Sarakstu „B" pēc parauga Nš 29.
Saskaņa ar aiļu apzīmējumiem sarakstā ierakstāmas sekošas sumas:
a) maksātāju iesniegtās Latvijas bankas
kvitēs, kuras muita pieņem līdzīgi
skaidrai naudai;
b) no tirgotāju avansiem norakstītās
sumas, kas iemaksātas Latvijas
bankā vai muitas kasē un
c) no muitas depozītu

rēķina

pār-

skaitītās sumas.
Latvijas

bankas

kvitēs,

pēc

to

ierakstīšanas attiecīgos rēķinos, klasificējamas pēc nodokļiem, saskaņā ir

ierakstāmas

sarakstā

» A*).

Sumas

attiecīgu lēmumu

spē.tā stāšanās navnO'

muitas

departamentam

kopā

ar saimnie.

čības gada pēdējā mēneša norēķiniem
un kuru piedzī27. Parādnieku grāmata
nav
devis
pa^
ieņēmumu tekošiem rēķiniem, saskaņa šanas pirmais mēģinājums
turpināma
gadus, pec kam visas nenokārtotas
10
sumas,
nākumus;
b)
dažādas
nodokļu
aiļu
ar attiecīgo
apzīmēju nieru. Sakas sakarā ar prc'ču nomuitošanu, kļūdī- parāda lietas pārnesamas jaunajā grž.
raksts
noslēdzams
par katru
nomatā.
šanās
dēļ nav iekasētas un kuras kā netecējušo mēnes'.
Kad parāda suma galīgi nokātteta , tad
12. Par katru note ējušo mēnesi sa- apstrīdama prasība piedzenamas noprtčj
stādams sumu apgrozījumu pārskats pēc ipaš.nka (muit. lik. 514. p.); c) izšķēr- pēdējais maksājums pastrIpo;ams nn j2
dētās valsts sumas ua valsts mantu vēr- vedama kopsuma.
parauga JVg 31. Rīgas, Liepājas, Ve tstības, kuras piedzenamas no vainīgiem III. Naudas sumu
pils un Daugavpils muitas sastāda pārpieņemšanas
un skaitās kā parāds un d) valsts konskatu uz sarakstu ,A", »B" un ,C" pakārtība
muitas kasēs
mata, bet pārējās muitas pēc kases grā- troles uzrēķinu sumas.
28. Muitas kase pieņem visas valsts
matas. Pēc ieņēmumu ierakstīšanas pār19. Ieraksti izdarāmi saskaņā ir grāskatā un kopsumu izvešanas ar atlikumu matās aiļu apzīmējumiem. 18 pantā aun ieņēmumu un pārejošas sumas un ieraku»
no iepriekšējā mēneša, ja tāds bijis, b punktos apzīmētie parādi ierakstāmi tās noteiktā kārtībā kates grāmatā un
attiecīgas iestādes paziņo- attiecīgos sarakstos.
grāmatā
uz
ierakstāmi izdevumi un izvedams at29. Muitas kase pieņem maksājumus
^
likums, muitas kasē uz nākošā . mēneša juma pamata par parāda piedzīšanas ne1. datuma. Pārskata beigās izvedama sekmību, c punktā apzīmētie parādi uz iesniedzamo oriģināldokumentu pa.
kopsuma par iemaksām Latvijas bankā ierakstāmi uz attiecīgo lēmumu pamata mata (pārbaudīšanas dokumenti, aprēķini
gadījumā ja tāda
no gada sākuma līdz tekošam mēnesim par konstatēto izšķērdību, bet d psnktā lūgumi u. t. t.), bet
un uz linijas zem tās — pavisam kopā minētās valsts kontroles uzrēķinu sumas. nav, tad pie iemaksas zīmes (paraugs N2171
30. Par saņemtiem maksājumiem "muino gada sākuma, Ieskaitot tekošā mēnesī uz valsts kontrolei departamenta kolēģitas
kase kd6d kvīti (paraugs jvfe 12a)
iemaksātās sumas.
jas lēmuma paziņojama pamata.
tikai
tanīs gadījumos, ja par nodokļu
bankā
Visām Latvijas
iemaksātām
Piezīme.
Grāmatas vienā lappusē
samaksu netiek izsniegtas kvitēs : pēc
sumām par mēnesi no gada sīkuma un
var ied līt kontus vienam vai diviem
rakstiskiem p;eču pāroaudīšanas dokupavisam kopā no gada sākuma, eoreķina
parādniekiem, skatoties pec piedzementiem kvlte pēc parauga JSfs 16, pēc
mēnesi līdzieskaitot, kopsumai jāsa kan
namās sumas lieluma un maksāšaar iemaksāto, pēc sadalījumu nodokļu
nss noteikumiem, ar tādu aprēķinu, mutiski pieteiktu preču pārbaudīšanas
parauga N» 15
un vēl nenoskaidrotām sumu kopsumām.
lai būtu iespējams ierakstīt attiecīgā dokumentiem kvīte pēc
un par ārzemju pasta sūtījumiem kvlte
nodalījumā
visas piedzītās parāda pēc parauga
Pārdodamo
blanku
grāmata.
N» 45.
sumas i;n citas ziņas sakarā ar pa13. Pārdodamo blanku grāmata ve31.
Muitas,
kuru atrašanās vietās ir
rāda piedzīšanu
Grāmatā
dama pēc parauga Na 162
Latvijas bankas nodaļas, pieņem maksā20.
Par parādnieku
gr?matā ievesto
ierakstāmas visas pārdodamās blankas
jumus, ja tās kopsuma, pēc katra atse(par NiNi 1, 8, 34, 43, 53 un 13i), kas sumu piedzīšanu no attiecīgām personām, višķa iemaksas dokumenta, nepārsniedz
muitas
atgādina
attiecīgām
policijas Ls 2J00,—. Maksājumi,
saņemtas no muitss departamenta, uzkas pārsniedz
rādot attiecīgās ailēs blanku skaitu, vēr- iestādēm ne retāk kā divreiz gadā.
Ls 2000,—, iemaksājami Latvijas bankas
tību un kopsumu. Pārdotās dienā blankas
21. Parādu sumu piedzīšanai nekāds nodaļā.
norakstāmas kopsumas par katru paraugu noilguma termiņš nepastāv un to pie32. Muitas, kuru atrašanās vietās nav
un izvedot blanku atlikumu uz nākošo dzīšana jāturpina līdz parādu sumu sa- Latvijas bankas nodaļas, pieņem maksāmaksai vai tās likvidēt zemāk norādi tā jumus bez sumas aprobežojuma.
dienu.
Pēdējā ailē pret pārdoto par dienu kārtībā. Ja nav izdevies parāda sumu
33. Muitas kase pieņem maksājumus
blanku kopsumu atzīmējams zem kāda piedzīt un ar attiecīgiem aktiem noskai
skaidrā naudā, kā
ari Latvijas bankas
tekoša numura suma ierakstīta kases drots, ka piedzīšana nav iespējama, tad kvitēs, muiUs priekšnieka noteiktā piegrāmatā. Izvedot mēneša beigās atlikumu par nepiedzītās parāda sumu daļas likviņemšanas laikā.
uz nākošā mēneša 1. dienu, uzrādāms dēšanu, izņemot valsts kontroles uzrēķi34
Sumas, kuras iemaksā tieši Latvizem tā apgrozījums par notecējušo mē- nus, sattādams katrā lietā atsevišķs lē- jas bankas nodaļā muitas un citu maknesi, t. i. vienā linijā cik saņemts un mums, kurš kopā ar attiecīgiem doku
ieskaitāmas muitas
sājumu segšanai,
otrā linijā — cik pārdots par notecējušo mentiem par piedzīšanas neiespējamību, departamenta valsts ieņēmumu tekošā
stādams priekšā muitas departamenta ap.
rēķinā E. N° 71.
stiprināšanai.
Piezīme 1. Rīgas, Liepājas, Vents
35. Muitas eksperti, kuri iekasē maksāpils un Daugavpils muitas pārdodamo
jumus no pasažieriem vai citām personām
22. Lēmumus par parādu sumu dzēblanku grāmatu noslēdz par katru šanu līdz 300 latiem, izņemot valsts dzelzsceļa stacijās vai citās vietās, kuras
dienu, bet pārējās muitas katra mē- kontroles uzrēķinus, apstiprina muitas atrodas lielākā attālumā no muitas kases,
neša 15. un pēdējā d eaā.
departaments, bet par sumām, kas pār- iekasēto sumu 'emaksā muitas kasē, pēc
Piezīme 2. Rīgas, Liepājas, Ventssniedz 300 latus — finansu ministris iespējās nākošā dienā, bet ne vēlāk kā
pils un Daugavpils muitas minēto ar valsts kontroles piekrišanu kā vienā, trešajā dienā pēc sumu iekasēšanas.
grāmatu ved par katru mēnesi atSumas iemaksājamas pie iemaksas zīmes,
tā otrā gadījumā.
sevišķi, bet pārējās muitas iestādes
pēc
23
Ja dokumentariski pierādīts, ka uzrādot pēdējā kvīšu numurus,
ierakstāmas, klasificējot tās pēc v« Uts

iesniegtiem maksāšanas dokumentiem.
Piemēram: Saraksta „ B« pirmā
ailē rakstāms numurs pēc kārtas,
otrā — datums, trešā — no kā
suma
iemaksāta,
ceturtā
—
Latvijas bankas kvitēs numurs,
par saimniecības gadu.
piektā — preču pārbaudīšanas
14. Blankas izprasāmas no deparia
vai cita dokumenta-numurs, pēc
kura nodokļi aprēķināti.
Maksā- menta, uzrādot pieprasījumos atsevišķi
jamā suma ierakstāma attiecīgā vajadzīgo blanku skaitu pārdošanai un
rēķina
ailē, skatoties pēc tā, muitas iekšējai darbībai.
Piezīme.
Blankas, kas tiek izliekādu nodokli maksā, un saraksta
totas muitas darbvedībā, ierakstāmas
desmitā ailē — .kopā". Tālāk
materiālu g amatā.
suma ierakstāma resp. sadalāma
pēc nodokļiem, saskaņā ar muitoSkaitliskam norēķinam padotu,
šanas vai cita dokumenta uz numurētu
dokumentu
blanku
attiecīgiem ieņēmuma
budžeia
reģistrācijas
grāmata
§§ un p. p. (ailes 11—58) nn
15. Par visāda veida kvīšu, ierēķinu
ailē.
nodokļu
kopsumu
59.
apliecību
un citu dokumentu blankām,
Sumas, kas iemaksātas uz avansa
kas netiek pārdotas, bet par kurām jāsaraksta
pirmās trīs
rēķina,
norēķinās
un kuras glabājamas muitas
ailes
izpildāmas
kā
augšā
kasē,
vedama
grāmata pēc parauga
minēts,
bet maksājamā suma Nb 170.

teutā laikā

parādnieks

samaksātas

miris,

neatstādams

nekādas kurām nauda iekasēta.

mantības, tad parādu likvidācija izdarāma
nekavējoties augstāk aprādītā kārtībā.
24.

Kad

savemts

apstiprināts

lē-

mums par parāda dzēšanu,

tad taisāma
atzīme valsts parādnieku grāmatas 15. ailē,

?6.

Uz preču pārbaudīšanas un citiem

dokumentiem, pēc kuriem ienākuši maksājumi, taisāmas atzīmes par naudas saņemšanu, uzrādot saņemtās naudas kop-

sumu un kases grāmatas tekošus numurus
bet par maksājumiem, kas
uzrādot attiecīgā lēmuma sastādīšanas
— sumu,
un apstiprināšanas datumu, kā ari kad norakstīti no tirgotāju avansiem
saraksta ,B"
avansa
rēķina
numurus,
lēmums ar dokumentiem nosūtīts valsts
tekošu numuru un datumu.
kontrolei.
37. Ja suma iemaksāta kase skaidrā
25. Parādu prasības pamatdokumenti
naudā
vai vērtspspiios, atzīmi 36. pantā
(kontrabandas aktis un citi) izņemot t s,
minētos dokumentos jāraksta kasieris,
kuri atrodas tiesu iestāžu rīcībā, iesūtāmi
bet ja suma norakstīta no avansa, — tad

noteiUā krtlbā valsts kontrolei ne vēlāk

kā līdz

20.

datumam

nākošā

mēnesī

un datumu,

atzīmi paraksta grāmatvedis.

pasta saņemtās sumas neierakstāmas kases ieņēmumos
ierakstāma saraksta sestā ailē
un sarakstā ,A", pēc piederības, pie kam
16.
Grāmata noslēdzama reizi mēnes,
pārve„uz F. M.. M.D. E. N 71 rēķ "
kārtas numuru un ierakstīšanas datumu. uz ieņēmumu dokumenta (pasta
izvedot
atlikumu
uz
nākošā
mēneša
atzīmējams
un 10. aile — .kopa" bez tam
Līdz ar mēneša norēķiniem
iesūtāmi duma kupona vai lūguma)
1. datumu. Giāmata vedama par saim60. ailē — .iemaksātas avansu
kasesgrāmatas ieņēmumu tekošais nimurs.
valsts
kontrolei
attaisnojošie
dokumenti
niecības gadiem Rīgas, Liepājas, Vents
sumas .
Piezīme
Gadījumā, ja no ienākupils un Daugavpils muitās. Citss muitas (apstiprinātie lēmumi ar visiem pielikuSumas, kas norakstītas no tirgošiem
dokumenti;m
nav redzams, tur
miem)
par
nepiedzīto
parādu
sumu
minētās blankas ieraksta materiālu grātāju avansiem, ierakstāmas attie:Igās
piesūtītās naudas sumas ieskaitāmas,
likvidacijt*.
matā.
nodokļu ailēs, saskaņā ar muitošanas
tad
tādas sumas līdz lietas noskaidro26.
Pēc
saimniecības
gida
Reversalu grāmata.
notecēvai citiem dokumentiem.
šanai ierakstāmas zem pārejošām
šanas
saimniecības
gadā
nepiedzītās
17. Reversalu grāmata vedama pēc
Piemēram: Saraksta „B" pirmā
sumām.
sumas nav pārnesamas jaunā grāmatā
parauga
N° 169. Grāmatā ierakstāmas
rakstāms
numurs
pēc
kārtas,
ailē
G:da beigās visi saimniecības gadā iz- IV. Ierēķina
p ''
apliecību
visas
preces,
kuras
izlaistas
no
muitas
otrā — datums, trešā — no kā
darītie ierakstljumi (ailēs 8, 9., 10, 11., ņemšana
noievedmuitas
uz
muitai
iesniegto
reversalu
pārzinās
iemaksāta,
piektā
—
preču
suma
12., 13., 14. un 15.) pastrīpojami un zem maksai
iegrāmatošana.
pamata.
un
to
pārbaudīšanas vai cita
dokuGrāmatā ierakstljumi izdaran i saskaņā tā turpināmi nākošā saimniecības gada
ievedmuita'
menta numurs, uz kura pamata
39. Ierēķina
apliec bas
ar
aiļu apzīmēiumiem, atzīmējot N°N° ierakstljumi.
suma norakstīta no avansa, bet
iereķināšanai
par eksportējamo piecfl
Par
katru
notecējušo
saimniecības
gadu
izejvielām
ailēs no 11—58, nerakstīto sumu, pēc kārta», preču pieteikumu NsN» un sastādams izvilkums no parādnieku
grā- ražošanai izlidotām ārzemju
finansu
sadalot to pēc nodokļiem, sa- muitošanas datumu, kas preci muito matas
var
pieņemt
tikai
tās
muitas,
kufam
Izvilkumos uzrādāmas visas paskaņā ar attiecīgiem muitošanas un muitotāja adresi, preču nosaukumu, rādu lietas, kur^s gida sākumā skaitī- ministiis to atļāvis.
muitas un citu nodokļu sumas, muitas
dokumentiem un beidzot izve40. Uzņēmumi vai personas, koja*
termiņu un kad uu jušās nenokārtotas un visas saimniecības
dama nodokļu kopsuma. 59. aiie lēmumu, reversala
ar
vēlas
nomaksāt ievedmuitu
gadā
no
jauna
ierakstītās
parādu
lietas.
kā reversais izbeigts.
— » kopā" un 60. ailē — . noLvilkurroj uzrādāmas ziņas kas ierakstīmuitai
apliecībām,
iesniedz
tās
Piezīme.
Reversalu
grāmatā
ierak
rakstīts no avansu sumām*.
iemaksas zīmes. Iemaksas zīme uza
tas grāmatas 1. līdz 7. ailēs.
No
grāstamas
ari
valdības
iestādēm
rēķiniem
nose
No muitas depozitu
kādiem
1) pēc
višķos steidzamības
gadījumos iz- matas 8 līdz 15. ailēm uzrādāmas tikai dāmas sekošas ziņas:
ierēķirakstītās sumas ierakstāmas sarakstā
laistās preces, par kurām pienācīgā tās ziņas, kuras grāmatā ievestas norē- pārbaudīšanas dokumentiem suma
0"
iestādes
ķinu
gīdā,
uz orderčeku pamata
nāma.
kā
piemēram
ziņas
2)
no
kādas
muitas
par izdanodokļu suma vēl nav samaksāta
par katru
noslēdzams
Saraksts
liecība '"
rītiem
parāda
piedzīšanas
zem
kāda
numura
ierēķina
ap
mēģinājumiem,
(1921.
gada
.Valdības Vēstneša'
notecējušo mēnesi.
ziņas par piedzītām sumām un to iemaksu dota, 3) par kādu sumu ierēķina ap111. numura).
pēc
parauga J* 30.
pēc piederības, vai par parāda likvidā- liecība izdota un 4) kāda suma ierēķiSarakstu ,C"
Valsts
parādnieku
visas
sumas,
grāmata.
ierakstāmas
ciju. Izvilkuma 16. ailē uzrādāmas nonāma ievedmuitas nomaksai.
Sarakstā
18. Valsts parādnieku
grāmata ve- kārtotas
parāda
iemaksātas Latvijas bankā no
sumas atsevi?ķi
kas
par
41. Pieņemtās
ap liecība*
ierēķina
muitas kases skaidrā naudā, kā ari dama pēc parauga Ns 155. Grāmatā saimniecības gadiem, līdz kamēr parāda ierakstāmas sarakstu „A" vai „B" aile(izņemot valsts ierakstāmas: a) visas uz muitas likuma suma galīgi nokārtota.
Apliecināti izvilsumas kas izmaksātas
.ierēķinātā suma pēc ierēķina ap liecība»
atmaksas,
kuras pamata uzliktas soda naudas kuras pēc kumi no parādnieku grāmatas iesūtāmi ievedmuitas nomaksai".
sumu
ieņēmumu

pēc norēķ.na

mēneša, kurā parāda suma
ierakstīta parādnieku grāmatā, atzīmējot
uz dokumentiem minētās grāmatas tekošu

38.

No

kavējoši

_

ierēķiņ
Pļ

,

ja

42 Gadījumā
izdotu
ritas muitas

muita

pieņem

no

57.

Avansu

sumām muitas ved avansu

72.

Depoziti noguldami Latvijas bankā
grāmatu pec parauga Jft 25
par saimsekošā kārtībā: a) naudas sumas iemakniecības gadiem.
Grāmatā katrai persājamas attiecīgos depozitu rēķinos pie
sonai iedalāms atsevišķs konts.
Avansu iemaksas raksta, b) vērtspapīri un citas
sumas saņemot, grāmatas kreisā lappusē vērtības,
kuras drošības labad muitā nerakstāms:
datums, kases grāmatas resp. būtu uzglabājamas, nododamas Latvijas
saraksta „B* tekošais numurs, zem kura bankas glabāšanā līdz ar sarakstu 2 ekavansa zuma ierakstīta
izdevusi.
un
iemaksātā semplāros.
izrādīto?, ka paziņojumā uzavansa suma. Norak-tot avansa sumas
43 Ja
Piezīme
1.
Vērtspapīru
sarakstā
attiecīgā muitā nav iz- no atsevišķa konta, grāmatas labā
rādītā ap liecība
lapjāuzrāda
nosaukumi,
sērijas
numuri,
izdota
par
citu
sumu, pat puse rakstāms: datums, dokumenta nodoia, vai tā
nominālā vērtība un kuponu skaits.
jāziņo
kurai
tai
muitai,
apsaukums
_
un Na, uz kūja pamata sumu
to nekavējoši
Citas vērtības
nododamas
aizzīmoliecība iesniegta ievedmuitas ierēķinašanai. noraksta no avansa un maksājumu kopgotās kastītēs, paciņās vai aploksnēs,
suma pec katra atsevišķa dokumenta.
ierēķinašanai
pie44. Ievedmuitas
bet sarakstā jāuzrāda paketu skaits
58. Par _ sumām, kuras saskaņā
ar
ņemtās apliecibās atzīmējams pārbaudīun ārējais izskats. Viens saraksta
iesniegto lūgumu
pārvedamas uz citu
šanas dokumenta numurs, pec kura apeksemplārs paliek Latvijas
bankā,
avansa rēķinu,
atzīmējams
grāmatas
reiba pieņemta ierēķinašanai un sarakstu
bankas atzīmi par
otrs
ar
Latvijas
zem kura apliecība 3. ailē
attiecīgs
lūgums un avansu
A" vai ,B" numurs,
vērtību saņemšanu glabājams muitas
Atzīmes parēķina nosaukums un numurs, uz kura
kase.
ierakstīta minētā sarakstā
suma pārvedama, bet par atmaksājamām
Ja ierēķina apraksta vec. grāmatvedis.
Piezīme
2. Vienojoties ar vērtību
sumām
uzrādāms
grāmatas
liecība nav izlietota pilnos apmēros, par avansa
īpašnieku,
vērtspapīrus,
kas
nes
3. aile muitas kopsēdes lēmuma numurs,
atlikušo sumu izdodama jauna (papildu)
augļus,
var nodot Latvijas bankai
uz kura pamata atmaksa izdarāma.
ierēķina apliecība, kurā uzradāmi paraatkā depozitu ar noteikumu, ka ku59. Grāmatā konti
noslēdzami par
ap lieclbas numurs un _ visas citas viņā
ponus no šiem vērtspapīriem augļu
uzrādītās ziņas, atzīmējot, cik un uz katru dienu, saskaitot visus ieņēmumus
vai dividendu saņemšanai Latvijas
par
dienu un izvedot
kāda dokumenta pamata norakstītas no un izdevumus
banka izdod vērtspapīru
īpašniekam
atlikumus
uz
nākošu
sumas.
Izlietotā
dienu.
liecības
aplieMēneša
pamatap
bez attiecīgas
iestādes
katreizējas
grāmatas
beigas
katrā
atsevišķā
kontā
cība pievienojama prtču pārbaudīšanas
piekrišanas, kamēr paši vērtspapīri
izvedamas apgrozījumu
dokumentam, pēc kura tā ierēķināta.
kopsumas par
atrodas muitas rīcībā. Par nodotiem
mēnesi.
vērtspapīriem
muita izsniedz vērtsmu ītas
nodokļu
Avansi
V.
60.
No
muitas
dienas
ienākumiem
papīru īpašniekam sevišķu apliecību,
maksājumu
nomaksai.
citu
un
atmaksātās avansu
sumas norakstāmas
kas noder kā pamats attiecīgo ku45. Muitai pienākošo nodokļu un citu izdevumos kases grāmatā, sarakstā .A"
ponu saņemšanai no Latvijas bankas.
sumu nomaksas atvieglošanai personām, un avansu grāmatā.
Apliecībā jābūt ziņām, paredzētām
61. Avansu grāmata pieejama avansu
resp firmām, kuras pastāvīgi nodarbojas
šī panta pirmā piezīmē un nosacīar preču muitošanu, atļauts iemaksāt Iemaksātajiem attiecīgu uzziņu ievākšanai.
jumiem, kādi jāievēro Latvijas bankai.
62. Gadījumā,
ja maksātāja
maksegšanai.
avansus pienākošo maksājumu
Apliecības vienam norakstam jāat46. Avansa sumas iemaksājamas uz sājums nokārtojams, norakstot maksājamo
rodas Latvijas
bankā pie attiecīgo
sumu no citaavausa maksātāja
konta,
avansa rēķina, par kura atvēršanu attievērtspapīru
paketa, bet otram norakstam
— muitā.
cīgai personai jāgriežas muitā ar lūgumu. tad par to jābūt attiecīgam uzrakstam ar
47. Avansa rēķinā iemaksātās sumas avansa maksātāja parakstu uz dokumenta,
73.
Depozitu
sumas
Latvijas
banka
var izlietot avansa īpašnieka, vai uz viņa pēc kura maksājums aprēķināts.
izmaksā uz izmaksas orderčeku pamata.
63. Saņemot dokumentu ar uzrakstu Orderčekā jābūt atzīmētam, kam suma
lūguma pamata, citas personas maksājumu
par
sumas
norakstīšanu
no avansa, izmaksājama un kad, zem kāda Latvijas
segšanai.
Ierēdnis, _ kurš pārzin avansu
rēķinus, bankas ieņēmumu
48. Iemaksātās avansu sumas var pāržurnāla
numura
tā
skaitīt no vienas uz otras personas avansa pārliecinājās, vai attiecīgā avansa kontā iemaksāta Latvijas bankā.
Pārējās vērvajadzīgā suma makrēķina,. ja par to abu rēķinu īpašnieki skaitās atlikumā
tības izsniedzamas uz attiecīgas muitas

ierēķina apliecību
ierēķinašanai,
tad par to neievedmuitas
kavējoši ziņo pēdējai, uzrādot apliecības
Saizdo šanas leiku, numuru un sumu.
ņemot ziņojumu , attiecīgai muitai jāpārviņa tiešām tādu apliecību
liecinās , vai

iesniedz muitai parakstītu

49.

Mu.tas kase

sājuma

lūgumu.

pieņem

uz

avansa

rēķina
raugs

sumas pie iemaksas
zīmes (paNs 17), sākot no Ls 200 līdz
Ls 2000, bet ne vairāk kā divi reizes
dienā no viena maksātāja.
Sumas, kas

pārsniedz Ls 2000, iemaksājamas Latvijas
bankā.
Piezīme.
Ja vienā dienā nepieciešami iemaksāt vēl papildu avansus,
tad to var pieņemt tikai ar muitas
priekšnieka atļauju.

segšanai.

atlikumā

Kad

avansa rēķinā

vajadzīgā

ir,

tad

suma

ierēdnis

noraksta pēc avansu grāmatas

maksājamo

sumu

dokumenta

un

taisa

par

to uz

atzīmi ar savu parakstu, uzrādot, kāda
suma (burtiem rakstāma)
norakstīta, no
kāda avansa konta, datums un saraksta
,B" tekošais numurs.
64.

Pēc

dienas

operāciju

beigšanas,

rakstiska

pieprasījuma

pamata.

raksts

pakaļ
valsts

ari alfa-

valsts

Triju

mēnešu

laikā

un no Latvijas bankas at-

p.esūtltie
kontrolei

orderčeki

jānosūta

pie pavadraksta,
reizē ar pārskatu.
Pfrskata
ailēs
uzrādāmas
.izrakstītie
ordeičeki",
neizmaksātās
sumas
ar
sarkanu
tinti, pie kam kopsumu
izvedot,
pēdējā samazināma
izmaksāto sumu.
80. Memorialorderi

par

minēto ne-

par

dažādiem

pārskaitījumiem
depozitu tekošos rēķinos
un anulētie ordeičeki
iesūtāmi
valsts
kontrolei pie pavadraksta, reizē ar pārējiem depozitu noiēķiniem.
Piezīme.
Pārskata
beigās uzrādāmas

nenoskaidrotās

ari

sumas no iepriekšējiem mē-

tās

nešiem,

tekošā

pēc

kuras

mēnesī

sumas,

kā

noskaidrošanas

pārskaitītas

pēc pie-

derības.
VII.

Pārejošās

sumas.

81. Pārejošās
sumās
ierakstāmas
valstij nepiederošas sumas, kuras izlietojamas :

virsstundu

atlīdzībai

iestāžu darbiniekiem
izpildītiem

par

muitas

tirgotāju

labā

darbiem, muitas departamenta

i.sūtītās gratifikācijas izsniegšanai muitas
darbiniekiem, sumas, kuru piederība nav
noskaidrota

un

tamlīdzīgās.

Pārejošās

sumas var atstāt muitas kasē, ja paredzēts viņas izmaksāt
tuvākā laikā, bet
pretējā
gadījumā
viņas iemaksājamas
muitas depozitu tekošā rēķinā.
Pārejošām
sumām vedama
grāmata
reskontro
VIII

veidā pēc parauga
Speciālie

Ns 24.

līdzekļi.

82. Par speciāliem līdzekļiem skaitās
sekošas sumas:
a)

15° o atskaitījumi

kontrabandas

ap-

karošanai, muit. lik. 1164. p. 3. pkt.;
b) soda naudas

par

muitas lik. 384.,

401. un 65G. p. p. pielikuma

3. pkt.

pārkāpšanu
izdalīšanai muitas darbiniekiem uz muitas lik. 1255. p.

pamata un
c) 17/a% atskaitījumi

74.

citām vērtībām, kā

2.

neizņemtie

sniegts no bankas (72. pnt. 1. piezīme),
vai apliecības pirmo norakstu (72. panta
2. piezīme).

un atsevišķi

departamenta

nodaļai.

Piezīme

Piepra-

atsevišķo kontu dienas apgrozījumi ierakbētu īpašniekiem.
stāmi no avansu
grāmatas
itsevišķā
75. Depozitu grāmatā naudas sumas
avansu sarakstā (paraugs Ka 26). Dienas
Ieņēkronoloģiskā kārt bā.
ierakstāmas
ierēdnis,
kas ved mumu sumas ierakstāmas
sarakstu
paraksta
uz iemaksas
50.
Avansu
sumas
atļauts
pieņemt avansu grāmatu.
dokumentu
pamata,
kurus
saņem
no
tikai Rīgas, Liepājas, Ventspils un Dauievestās sumas saskai65. Sarakstā
Latvijas bankas pie paziņojumiem, atzīgavpils muitām.
ailēm,
izvedot
tāmas pēc atsevišķām
mējot attiecīgās ailēs ieņēmumu kārtējo
51. Avansu sumas var iemaksāt
ari dienas apgrozījumu kopsumas par visiem numuru, Latvijas bankas ieņēmumu daLatvijas bankā sākot no 200 latiem, pie avansu kontiem. Saraksts sastādams par
tumu «n žurnāla numuru, no kā, kādā
kam no bankas izsniegtās kvitēs nodoMēneša beigās
katru mēnesi atsevišķi.
lietā
un kādam nolūkam nauda saņemta
damas muitas iestādei iegrāmatošanai. izvedamas apgrozījumu
ieņēmumu un
Bankas kvlte jābūt uzrādītam, ka suma izdevumu kopsumas par visiem avansu un iemaksātā suma. izmaksas ierakstāmas uz muitas iestādes izmaksas doku-iemaksāta Lā avanss
muitas
nodokļu kontiem
notecējušā mēnesī un no gada menta (orderčekā vai raksta)
pamata,
maksājumu segšanai.
sākuma.
pēc
atzīmējot attiecīgās ailēs numuru
52. Avansu
66 Avansu sumu saraksts pārbaudāms kārtas,
sumas Latvijas
bankā
kam ua kādā lietā izdcts order
iemaksājamas muitas departamenta nenopie mēneša kārtējas kases revizijas.
čeks vai izmaksas rtksts, depozitu grāskaidroto nodokļu valsts ieņēmumu te67 Iemaksas zīmes par iemaksātām
matas ieņēmumu posteņa kārtējo numuru,
košā lēķinā E. Jvfe. 71.
avansu sumām, Latvijas bankas kvītes, orderčekā vai izmaksas raksta
datumu
53. Avansu
lūgumi par avansu sumu pārvešanu no un numuru un izmaksāto sumu.
suma?, kas iemaksātas
lūgumi
un
viena avansa rēķlnauz otru,
«mitas kase skaidrā nauda, ierakstāmas:
76. Depozitu sumām muitas ved palēmumi
par avansu
1) kases grāmotā, 2) sarakstā
koptēdes
muitas
uo
veidā pēc pa.A"
grāmatas reskontro
līga
sumu atmaksām un avansu saraksti, noj>J avansu
grāmatas attiecīgā
avansu
atseviš20. Giāmatā katram
rauga
Nš
kopā
ar
kases
valsts
kontrolei,
iemaksātajā rēķinā.
Avansu sumas, kas sūtami
ķam kontam dodams tis lietas nosarļeroaksātas Latvijas bankā un par kurām mēnešu norēķiniem.
Konti nukums, kurā suma ienākusi.
VI.
iesniegtas muitas Iestādei kvitēs, ierakDepoziti.
murējami ar kārtas numuriem, sākot ar
«tamas: sarakstā ,B"
un avansu grāsumu
apgrozījumi
un
Ns 1. Ieņemtās depozitu sumas ierakDepozītu
68.
matas
attiecīgā
avansu
iemaksātām
norēķini vedami saskaņa ar nostāmas attiecīgā kontā kreirajā lappusē,
viņu
reķmā.
un no
teikumiem par grāmatvedību
saskaņā ar grāmatas aiļu apzīmējumiem.
54Pēc
pašā
avansa sumas
saņemšanas rēķiniem valsts iestādes.
Izdotās sumas norakstāmas tādā
taisāmas atzīmes:
izdevumos labajā pusē. Konti
1) par sumām, kas
69. Depozitos ieskaitāmas sumasun kārtībā
«lemtas muitas kasē,
uz
iemaksas vērtības, kas nodotas valsts iestādēm, noslēdzami kad ienākušās sumas 'zmakzīmēm — ļemaksas datums un kases bet valstij nepieder.
sātas un tēķiai izbeigti.
grāmatas ieņēmumu
nodazādu
sastādās
sumas
numurs
un
Depozitu
tekošais
70.
77.
Par visām muitas cepozitu tekošā
*) Par avansa sumām, kas iemaksātas
veidu nodrošinājumiem (valsts pasūtījumu, rēķinā iemaksā ām sumām Latvijas banka
ļ*»vi]as bankā uz bankas
kvltēm
— piegādājumu un dažādu pār. udzību nodro
piesūta muitām iemaksas dokumentus un
"es ierakstīšanas datums sarakstā .B"
kontrabandas
š'uājumi un citas drošības),
par visām izmaksātām sumām — orderod tirgotā , u
avansu rēķinu
grāmjtā un lietu sumām, aizturētam un citām, valstij čeku talonus.
'arauita ,B" un minētās grāmatas tē- nep ederošām sumam un vērtībām, dažādu
no Latvijas
78. Muitai jāseko, vai
neiznun!uri zem kariem sumas iegrāieme'lu d. 1 muitas darbiniekiem
norēķnj laikmetā saņemti visi
'
ma t»
bankas
as' Pirmo atzImi paraksta kasieris, nāk: ātām akcidencijām un gratifikacijām
iemaksas dokumenti un orderčeku taloni
ba t
~ grāmatvedis kas ved avansu par kontrabandas tveršanu
un ja izrādītos,
sumām
depozitu
>
par
grārnt
Depozitos nevar ieskaitīt
Piezīme.
depozitu
paziņojums par
bankas
ka
sumas,
Par sanemt0
avansu
kredita atjaunošanas
laikavansu sumu maksānorēķinu
apgrozījumiem
sumu
tai^i
jam izsniedzama kvitē,
atlikumus, valsts ieņēmumu sumas, metā
pēc parauga
dokunesaskan
ar
saņemtiem
(neizmaksātas un
tet kad
sumas
kredita
maksātājs
avansu
mentiem, nekavējoties nesaskaņas jāneie*n) a
LatviJas bankas kvīti,
izieturētas algas u. c). rīcības kapitad
skaidro ar bankas nodaļu.
snVH
"• eozama pretkvlte pēc parauga Ns 12b.
tālus un speciālos līdzekļus.
79. Kad visas ziņas un dokumenti
A vansu
Par depozitu sumām un vērtspa71
atmaksā
pēc
«urnas
par norēķinu laikmetu saņemti apstrādāti,
iesnu * .
kase, izdolugUIna, uz muitas kopsēdes pīriem, kas iemaksāti muitas
Pārskats līdz ar atjāsastāda ' pārskats.
lem. J
MiNš
12-a.
pēc parauga
iamatakvlte
Sumas
dama
no
atmaksā
un sarakdokumentiem
mui^a
kases grāmata taisnojošiem
aētās sumas ierakstāmas
bet
grāmatienākumu
valsts
iestāžu
sumām,
nosūtams,
stiem
sumas
gadījums
A« ailē .pārejošās
'a atmaksai vajadzīga suma un saraksta .
vedības un norēķinu noteikumos noteiktā
neipnsu
rētekošā
depositu
iemaksai
laikā, valsts kontrolei, bet pārskata norāma 7 mu'tas kase > tad atmaksa izd£- līdz viņu
canr muitas departamentu.
ķinā Latvijas bankā.

kredita

Piezīme
1. Pārskatos uzrādāmi atsevišķi naudas un vērtspapīru apgrozījumi.

sījumā muita atzīmē vērtību, nodošanas
laiku un pieliek tam sarakstu, kas iz-

Depozitu sumām muitas ved depozitu grāmatas, atsevišķi naudas sumām

—

grāmatvedības

sociālai

apgā-

dībai.

83. Speciālo līdzekļu sumas iemaksājamas vai pārskaitāmas
muitas departamenta speciālo
S

līdzekļu

tekošā

rēķinā

Ns 733.
IX.

Izdevumu

budžets.

84. Izdevumu budžeta projektu muitas
iesūta muitas departamentam līdz 1. septembrim

85

divos eksemplāros.

Izdevumu

budžeta

stādams, ievērojot

likumu

projekts
par

sa-

valsts bu-

džetu.
86. Budžeta projektā
jāparedz
visi
muitas uzturēšanai
vajadz ī gie izdevumi,

grupējot
klatūras

tos pēc valsts budžeta nomenun sīki motivējot katru vaja-

dzību.

Štata

projektā

jāuzrāda

darbinieku

amatu nosaukums, kategorija un pakāpe,
darbinieku skaits pēc tekoša saimniecības
gada, faktiskais sastāvs budžeta projekta
sastādīšanas laikā (t. i. uz 1. septembri)

un paredzamais
cības

gadam.

skaits nākošam saimnieJa darbinieku

skaitu

nā-

košam saimniecības gadam pavairo, jāpaskaidro aiz kādiem
iemesliem štata
palielināšana

nepieciešama.

Ārkārtējiem

izdevumiem

sīks darbu apraksts
Budžeta projektā

pievienojams

un maksas aprēķins.
sīki jāspeciiicē visi

paredzamie

izdevumi, uzrādot vairumu,
aprēķināšanas nepieciešamās ziņas.
Nav pielaižams
uzrādīt
kailus
skaitļus, kā
iegādāšana
piem :
.inventāra
—
SCO Ls",
.apkurināšana — Ls 200,—",
. telefona izdevumi — Ls 80,—" u. t. t.,
bet jāuzrāda kādi priekšmeti iegādājami,
materiālu
daudzums,
cena, telefonu
skaits, kur tie atrodas u. t. t
cenu un citas pie izdevumu

X.

Kredita
saņemšana
izlietošana.

un

87. Avansus muitas var saņemt no
meitas departamenta ne biežāk kā reizi
mēnesi — mēneša pirmā pusē.
88. Muitām, kuru atrašanās vietās ir
Latvijas bankas nodaļas, avansi var tikt
pār.ēsti
uz attiecīgas
muitas
iestādes
tekošu rēķinu.
Pārējām muitām avansus
pārved muitas departaments caur departamenta pasta tekoša rēķinu.
89.

Sumas,

kas

rēķinā, var izņemt

ieskaitītas

tekošā

pēc vajadzības, bet
pa pastu
izsūtītās
sumas
izņemamas
visumā tai pašā mēnesī, kad pārvedums

saņemts.

Pārvestās resp. izsūtītās sumas

ierakstāmas

avausu

Ns 18).

grāmatā
*

(paraugs
vy
s

7186.

Millers,

Richards

Kārļa

d. —

90. Avansus muitas izprasa ar rakstu
pec parauga J* 13, kūju iesūta departamentam katra mēneša pirmās dienās.
Avansi darbinieku komandējumiem ārpus
dienesta vietas un pārcelšanas vai iecelšanas izdevumu
segšanai izprasāmi,
piesūtot departamentam izdevumu aprēķinus.
91. Avansus var izlietot tikai tā budžeta paragrāfa un panta vajadzībām,
kādām avanss izsniegts, avansu suma
pārvietošana paragrāfu robežās nav pielaižama
92. Par katru notecējušo mēnesi līdz
10 datumam muitas iesūta muitai departamentam
avansu norēķinus
vienā
eksemplārā līdz ar attaisnojošiem doku
mentiem, saskaņā ar noteikumiem par (189-24). — 11909/25
avansiem.
7192. Marcinkev.čs, Aleksandrs Kārļa
(Turpmāk beigas.)
komandanta
dēls. — Rīgas pilsētas
Muitas departamenta direktors
1926. g. L marta raksts Nē 1294 (25-1-26).
— 18432/26.
E.Dundurs.
7193 Neimanis, Augusts Paula d. —
Virsgrāmatvedis E. Osis.
Liepājas kara ostas policijas priekšnieka
1926. g. 22. februāra raksts Ns 3404/25

Valdības iestāžu paziņojumi.
Dolāru banknotei

viltojums.

Ziemeļamerikas Savienoto Valstu valsts

kases departaments ziņo, ka parādījies
apgrozībā sekošs jauns dolāru viltojums:
Nacionālās komercbankas, St. Louis,
Missuri, 5 dolāru nacionālās banknotes,
sērija 1902, notu burts ,C", priekšpuses
numuts 4, otrās puses numurs 1253.
W. T. Vernon,

valsts kases reģitrators;

Lee McClung, Savienoto Valstu finansu
ministris; Ben Harrison'a ģīmetne; atļaujas numurs 4178; augšējā labā un apakšējā
kreisā
stūri
bankas
numurs
A 223730.

Šis viltojums

iespiests no cinka grapapiriem, starp kudziju šķiedra īstās zīda
riem izkaisīta
šķiedras imitēšanai. Zīmogs un atļaujas
vējuma

uz

diviem

Otra
numurs iespiesti bāli zilā krāsā.
puse darināta ar tinti tumši zaļā krāsā,
caur ko naudas zīme izskatās itin kā sa-

lai

(20-1-26). — 18241 26.
7194.

Nagis,

Staņislavs.

—

Reņģes

—

Kredita departaments.

1926. g. 4. februāra
7227. Šmldts,
Alfrēds
Jāņa
d. —
raksts Ns 676 (22 1-26). — .8433/26.
Kara tiesas priekšsēdētāja
1926 gada
7195. Narviš, Jānis Jāņa dēls. — 12. februāra raksts Ns 2376 (11 126). —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī18076/26.
cībā (27 1-26). — 18437-26.
7228. Šiliņš, Francis Franča d. —
7196. Osman, Ludviga Antona m. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas 19L6 gada
Tas pats. (8-1-26). — 18025/26.
6. februāra raksts Ns 8406/25 (12-1-26).
7197. Orlovskis, Antons Jāzepa ' d.— — 18078/26.
(Turpmāk vēl)
Tas pats. (19-1-26). — 18244'26.
7198. Otte, Olga Teodora m. — Rīgas
prefektūras sanitārā galda 1926. g. 15. janv.
raksts Ns 2131/25. (19 1-26). — 18243/26.
Valdības vietējo iestāžu
7199. Polltis, Roberts. — Galv. intend,
rīkojumi.
pārvaldes admin. daļas 1926. g. 25. febr.
raksts Ns 2899/602(148-21-11). — 742/21,

7200.

Purviņš, Valters Andreja d. —-

Rīgas pilsētas komandantūras kareivis
Klaviņš, Daniels Jāņa d, dzimis
190^. g., pied. pie Rīgas apr. Turaidas
pag., aprāk dzīvojis Rīgā, Ģertrūdes ielā
Ns 65, dz. 27, sakarā ar viņa amnestēšanu. Kļaviņa dzīves vietu paziņot man.
Rīgas pilsētas komandants,
pulkvedis P. A š m a n s
Darbvedis, kara ierēdnis Vanags,
Personu

Htlda
Dāvida m. —
6. iecirkņa priekšnieka

1926. g. 3. februera raksts ar Ns 3781
(9 1-26. — 18(00/26.
7177. Levensteir, Reisa Morducha m.
— Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšnieka
1926. g.

13. februāra

raksts

Ns 5111

(12-1 26). — 18004-26.
7178. Levenstein. Reisa Morducha m.
— Tas pats (11-1-26). — 180 5/26.

7179.

Lukjan, Elizabete-Hilda Dāvida
meita. — Rīgas pol cijas 6. iec. priekšnieka 192 5. g. 3. febr. raksts Ka 3781
18 1-26). —

18221/26.

Lavīzes

d.

—

Rīgas apriņķa

2. iecirkņa miertiesneša
1926. g.
15. februāra raksts Ns 710
(18 I 26). — 18249/26.
7205. Pizan, marija Matīsa meita. —
Daugavpils

apriņķa priekšnieka palīga
2. iec. 1926. g. 8. februāra raksts Ns42/K
(28 I 26). — 18439 26.
7206. Rubens, Alfrēds Fridricha d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1926. g.
1. februāra raksts Ns 9873 (8-126). —

Rampans, Jānis. — Rīgas preNr. 165. fektūras 3. nodaļas 1926. g. 15. februāra

-

Lukjan,

18044/26.

Rūdolfs

7207.

(1. turpinājums.)

policijas

Purnis,

18048/26.

saraksts,

kuru meklēšana izbeigta,

Tas pats (8-1-26). —
7204.

Tiek meklēts

7176.

1776/21.

muitas priekšnieka

Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1926. g
8 februāra raksts Ns 9767/25. (11-1-26). —
18029/26.
7201. Platonovs, Staņislavs Franča d. —

Takse

raksts Ns 9611/25 (8-1-26). — 18049/26.
7i08. Reingolds, Augusts. — Kriminālās pārvaldes R'gas nodaļas rīcībā
(12 126). — 18053/26.
7209. Rešetnikovs,
Krišjānis Spiridona d. — Rīgas 13. iecirkņa miertiesneša 1926. g. 7. janvāra raksts Ns 510
(12-1-26). — 18054/26.
7210. Reingolds, Augusts-Aleksandrs
Edes d. — Rīgas prefektūras 3. nodalīs
1926. g. 29. janvāra raksts Ns 131
(20 1-26). — 18253/26.

7211.

Rasmans, Teodors Andreja d.
— Jelgavas apriņķa
priekšnieka palīga
2. iecirknī 1926 g. 18. februāra raksts

^ 7180. Lipskij, Eduards Zilvestra d. Ns 6603/25 (14 I 26). — 18056/26.
7212.
Zirdziņš, Teodors Kārļa d. —
— Rīgas 13. iec. miertiesneša 1926. g.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī23. janv. raksts Ns 911 (19-1-26)
18226/26.
cībā (24-VII-25). — 14882 25.
7181. Liepa, Roberts. — Galv. intend.
7213. Spiro, Emils. — Iekšlietu minodaļas
1926. g, nistrijas administratīva departamenta pasu
pārvaldes admin.
25. febr. raksts K« 2896,600 (551919) — nedaļas
1926. g
20. februāra raksts
Ns 28935/IV. (211-21-11). — 2710/21.
630/21.
7214
Skudre, Jānis Pētera d. —
7182. Mincers, Maksir. — Iekšlietu
ministr, administratīvā departamenta pasu Talsu apriņķa priekšnieka palīga 1926 g.
20. februāra
raksts 25.
1926. g
janvāra raksts
N» 10734/12530
nodaļas
(16-1-26). — 18277 26.
Ns 28943/1V (61 22 II). - 297022
7215. Zellīts, Eduards Eduarda d. —
7183 Milkevičs, Maksis Šlioma d. —
administratīvā
deministrijas
Kriminālās
pārvaldes R'gas nodaļas rīlenilietu
1926. g. cībā (161-26). — 1827926
pasu
nodaļas
partamenta
7216. Saullts, Fridrichs Viļā d. —
20 febr. raksts Ns 28940 IV (149-21-11).
Dobeles iec. miertiesneša 1926. gada
— 1650/21.
februāra raksts Ns 521 (10-XlI-25). —
7184. Mičuls, Pēteris Kārļa dēls. — 23.
Preiļu iec. policijas 17468 26.
Daugavpils apr.
7217.
Stubur,
Milda
Kārļa
m. nriekšnieka 1926. gada 26. februāra raksts
15905/25.
Rīgas
prefektūras
sanitārā
galda 1926. g
(22-IX-25).
5176/25
Ns
7185. Mišuls, Pēteris Kārļa d. — Tas 27. februāra raksts Ns 1400 24 (5-XI-25)
pats (28-Vm-25). -

15523/25.

—

16698 25.

maksu

Georga

Teodors

i

viegliem ormaņiem

no

braucējiem

pēc

vieno-

šanās, bet ne augstāku kā divu
reizes par noteikto taksi;
c) šī takse nosaka tikai maksas ar>
mēru, augstāk par kuru ormaņiem
nav tiesība ņemt, bet puses
brīvi
var vienoties savā starpā par cenām
zemākām nekā takse;
d) ugunsgrēka
gadījumā maksa
no
ugunsdzēsēju biedrības
biedriem
ņemama pus apmēros, nekā tai
ir
saskaņā ar noteikto taksi;
e) par slimnieku un piedzērušu vešanu
maksa ņemama pus apmērā no
noteiktās takses.

Piezīme.

Ormaņu gaidīšanas
laiks pie braucieniem turp un atpakaļ noteikts 15 minūtes.

Ormaņu

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)

stāvvietas

noteiktai-

Stac. Daugavpils I;
Kreslavas un Rīgas ielu stūri;
Miesnieku un Rīgas ielu stūrī;
Valdemāra un Rīgas ielu stūriSaules un 3. janvāra ielu stūri ';
Virsnieku un Valdemāra ielu stori
Virsnieku un 3. janvāri ielu stūriValdemāra un Zaļās ielu stūrī;
Valdemāra un Domes ielu stūri;
Raiņa un Valdemāra ielu stūri; '
Raiņa uu Vakzales ielu stūri; '
Miesnieku un Šosejas ielu stūri;
Katrā vietā jaunbūvē.

3

Pilsētas valde.

Māksla.
Nacionālais teātris. Ceturtdien, 25. marta",
pulksten lķ5 pēc pusdienas kara viru
izrādē Romena Rollana spēcīgā drami
nMllas un nāves spēle". Pjlksten
Va8 vakarā J. Jaunsudrabiņa jautrā komēdija „Jo pliks, jo traks*.
Dailes teātris. Ceturtdien, 25. marti,
pulksten V28 vakarā, pirmo reizi P.Gruznas
dramatizētais A. Deglava romānsRī g a".
Piektdien, 26. martā, pulksten/tS vakarā
.Rīga".

Oaug ivpili.
Pieņemta Daugavpils pilsētas domes!926.g.
1. februāra
sēdē
un
apstiprināta ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta
1926.
gada 9. marta rakstu
Jfe 102640.

gan priekšpuse ir diezgan

das zīmēm.

Rīgas

Zacharevski,

(105-21-11». — 1674/21.
7225. Šapfro, Bernhards. — Iekšlietu
min. admin. dep. pasu nodaļas 1926. g.
20. februāra raksts Ns 28944, IV (f 6 21-H).
— 151621.
7226. Šafronskijs, Aiziks — Iekšlietu
min. admin. dep. pīšu nodaļas 1926. g.
20. februāra raksts Ns 28949/25 (47-211).

Dzelzsceļu polic. Rēzeknes nod 1926. g,
16. janvāraraksts Ns 5225/25. (13-1-26). —
labi izdevusies, it īpaši ģīmetne. Naudas
18032 26.
zīmes priekšpusē atrodas bankas vadošo
7202. Pugajeva, Pelageja Pētera m. —
personu paraksti, kuri iespiesti reizē ar Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcitām zīmes daļām.
Griežam publikas cībā (13-1-26). — 18036/26.
vērību uz augšā minētām viltotām nau7203. Pavasaraitis, Zoiija Jēkaba m. —
smērēta,

7218.

Kriminālās pārvaHes Rīgas nodaļas rīcībā dēls. — Rīgas 4. policijas iec. priekšu.
1926. g 28. februāra raksts Ns 33297
(12-1-26). — 18013 26.
7187. Millers, Richards Kārļa d — (16X11-25). — 1755526
7219. Sirmais, Ludvigs Jēkaba d. —
Tas pats (14-1 26). — 18018/26.
1926. g.
7188. Martinkevič, Minna Augusta m. Rīgas pilsētas komandanta
Ns
27.
febr.
raksts
1261
(363
1920). —
1926.g.
— Valkas apr. 1. iec. miertiesneša
26. februāra raksts Ns 132/K (14-1 26). 2894/22.
7220. Zāllts, Pēters Jāņa d. — Tas
— 18016 26
7.89. Meijerds-Heiss, Kārlis. — Galv. pats. (362-1920). — 3005/22.
intendanturas pārvaldes adminis'rativās
7221. Zellīts, Eduards Eduarda d. —
25. februāra raksts Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. rīcība.
nodaļas
1926. g
Ns 2894/594 (60-1919). — 665|21.
(25-1-26). — 18492/26.
7190. Morjakovs, Dimitrijs Demnetija
7222. Zobens, Mārtiņš Jāņa d.—Tas
priekšdēls. — Jaunlatgales apriņķa
pats. (27-1-26). — 18495/26
nieka palīga 1. iec. 1926. g. 27. februāra
7223. Štaks, Vasilijs Gripa d — Tas
raksts Ns 4198 (19-VIII-25). — 15192/25. pats. (27-1-26). — 18510/26.
7191. Makarovs, Kriš Sergeja d. —
7224. Šarons, Nikolajs Maumova d.—
B uskas apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša
Iekšlietu
min. admin. dep. pasu nodaļas
1926. gada 22. februāra raksts Ns 15
1926. g. 20. februāra raks!s Ns 28941 /IV

a) Pilsētas galvenā centra daļā un uz
Rīgas staciju, skaitot uz vienu galu,
80 sant.

Piezīme:

pilsētas

toksnim uz vienu galu — Ls 1,50,
turp un atpakaļ
Ls 2,00;
d) no vecā bulvāra līdz cietoksnim uz
vienu galu — Ls 1,00, turp un atpakaļ — Ls 2,00;

e) no pilsētas galvenās daļas uz JaunJelgavas

galu Ls 1,00,
Ls 1,60;

turp

ielai

uz vienu

un atpakaļ —

f) no galvenās pilsētas daļas uz Jaunbūvi

līdz

galu—

Ls

lopkautuvei
1,50, turp

un

uz

vienu

atpakaļ

—

Ls 2,50;
g) no

galvenās

pilsētcs

daļas

līdz

intendantu
pilsētiņai
uz
vienu
galu — Ls 1,50, turp un atpakaļ —

Ls 2,50;

ž) no

galvenās

pilsētcs

un rūpniecība.

KURSI.

galvenā centra

daļa skaitās starp Daugavu un dzelzsceļa linijā.
b) Cietokšņa rajonā uz vienu galu
60 sant.;
c) no stacijas Daugavpils I līdz cie-

būvi līdz

Tirdzniecība

Rīgas

birža,

1926. gada

25.

Devīzes:
'
1 Amerikas dolārs
....
1 Anglijas ma;ciņa ....
100 Franojas franku . . . .
100 Beļģijas iranku ....
100 Šveices franku
....
100 Itālijas liru

5,181—5,191
2519 — 25,26

17,95—18,35

20,65 - 21,10
99,65 - 100,4»

20,65-21,05

138 65 -139, 70
1(9 , 80-111. 50

100 Zviedrijas kronu ....

100
100
100
1C0

Norvēģijas kronu
. . .
Dānijas kronu
....
Čechoslovaķijas kronu
Holandes guldeņu . . .

100 Vācijas marku

I35,r0—137,05
15,25—15,55
207,15 —208,^0

....

100 Somijas marku ....
100 Igaunijas marku ....
100 Polijas zlotu

100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

marta.

....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

122,80 -- 124,10
12.97— 13117

1,37—1,3»

61,00 — 71,00
51,»
50,40

26,40-26,75
3425-3445
100—.1»

Vērtspapīri:
5 °/" neatkaribas

aizņēmums

8°/o Hipotēku
zīmes
.

bankas

98 — OjJ
98— J10"
92 — 93

daļas līdz 4 °/o Valsts prem. aizņēmums
kapsētai uz vienu galu — Ls 2,50, 6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes

turp un atpakaļ — Ls 4,00;
z) no

galvenās

pilsētas

daļas

līdz
stacijai Daupavpils II uz vienu
galu — Ls 2,C0 turp un atpakaļ —
Ls 3,00:
m) no galvenās pi'setas daļas līdz vecai
priekšpilsētai uz vienu galu —
Ls 3,00, turp un atpakaļ — Ls 5,00;
i) no galvenās pilsētas
daļas līdz
Stropiem uz vienu galu — Ls 4,00,
turp un atpakaļ — Ls 6,00;
j) no galvenās pilsētas dalīs līdz Poguļankai uz vienu galu — Ls 4,00,
turp un atpak?ļ — Ls 6,00;
1) no cietokšņa uz veco

priekšpilsētu
vai uz staciju Daugavpils I uz vienu
galu Ls 2, — , turp un atpakaļ —

96 — ™

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kace»
Zvērināts

biržas maklers

Th. šutno"

fcedaktors: M AVobs.
^????????????nBBBMBBBBaBBBaaBBBM 1**'"^^
**

Šim numuram 8 lapas pus**

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanat

rūpniecības uzņēmumos

Ls 3.— :

n) braukšana

ķīlu

dabūjami
pa pilsētu

ar

apstāšanos

dažās vietās par stundu Ls

1,50 no

stundas;
Piezīme: a) no pulksten 12 nakti līdz
6 rītā ormaņi var ņemt maksu pēc
vienošanās ar braucējiem, bet ne
augstāku kā pusotras reizes lielāku
par noteikto taksi;
b) Valsts Prezidenta apmeklēšanas gadījumos, tautas izpriecas
svētkos,
Jaunā gadā, divas dienas Ziemas
svētkos, Lieldienās, ormaņi var ņemt

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā I.
Maksā:

1 eksemplārs (saņemot
tipogrāfijā)
.
ļg
03 —
ar piesūtīšanu pa pastu

.

Noteikumi
6
norēķini

par grāmatvedību un
valsts iestādēs un uzņēmu"
Maksā: brošēts eksemplārs . ?
ar piesūtīšanu pa pastu
Dabūjami

"

t-5 .'gj
.
*
.

Valsts tipogrāfijā, pilī. istaba 1.

ar

("Tiesu sludinājumi.

so

paziņo,

ka

parādnieks

Holten-Bechtolsheims

parādu

Benta

pie obli-

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

uz civ. proc. lik. 2011.. 2014. un 2019.p.p.
1) par 4100 rbļ. atlikuma no obligāpamata paziņo, ka pēc 1920. g. II. aug.
cijas par 7000 rb|. pirmatnējā lieluma Miigrāvī mir. kuģu
kapteiņa Michela
apstiprinātas 8. aprilī 1899. g. Ns
Mārtiņa d. Bachm 'aņa ir at811 uz (Miķeļa)
Z- ,, «vu š. g- 17. marta lēmumu,
nekustamu īpašumu Rīgā, 2. hipotēku klāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
"
»*». *28- augustā .Vaid. iec. ar
SIT»
zemes grāmatu reģ. Nš 108 izd. šo mantojumu, vai sakarā ar to . tiesības
*-, »A 195 iespiest-' sludinājumu
*
kā mantiniekiem, legatarijiem. fideipa
labu Marijai Eduarda m. Hauf,
un
doU. mlKoll.c un Ellz.^„,,
komisarijiem. kreditoriem
2) par 6000 rbļ. atlikumā no obligāun
t.
t..
PLj Ādolfa m. Kopic meklēšanu, jo
pieteikt
šīs
tiesības minētai
tiesai
un Kopic meklēšana cijas par 7000 rbļ. pirmatnēiā lielumā
o
11a
c
otal to K
apstiprinātas 17. jun. 1909. g. Ne 1110,4 sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
ttS*
L.J* 162/20 uz nekustamo īpašumu Rīgā, 2. hipotēku
20. mrtā 1926. g
iec. ar zemes grāmatu reģ. Ns 108, izd.
Ja minētās personas savas tiesības
iekšsēdētāja
b
Raeders
Pr
par labu Eduardam Ādama d. Michelzrādītā termiņā nepiete;
Kalniņš
Sekretārs 3.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
jjj
sonam, Arvīdam Eduarda d. MichelsoRīgā, 9. martā 1926. g.
1
civilnod., nam, Viktoram Eduarda d. Mieti
pi^s apgabaltiesas
nam, .Marijai Eduarda m. Naun
Priekšsēd. v. A. Veidners.
proc. lik 2060. un
civ.
dzim. Michelson,
'7a
-retars A. Kal'.
pamat ojoties uz
Annai
Eduarda m.
pamata ievērojot Jana PeSifi2 D PKanov, dzim. Michelson un Elzai Edulūgumu
un
savu
TlL' ā Lielzeltiņa
arda m. Michelson blanko cedēta
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
šo paziņo
iftmimu no 2. marta 1926. g. ar
samaksājis, iemaksājot tiesas depozītā
uz civ. proc. lik. 2011-, 3014. un 2019.p.p.
d.
LielzelL, oarā dnieks Jānis Pētera
Ls 215.50 dēļ kapitāla un °, , dzēšanas. pamata paziņo, ka ļ
g. 11. dec.
finšoarādu pēc obligācijas par20.000 rbļ.,
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
pagastā mir. Daugmales pag.
Srinātas 26. jūnijā 1917. g V 387 uzaicina visas personas,
jaunsaimnieka Pētera Jura d. Liepa
kurām būtu
īpašumu Rīgā. 2. hipotēku
«t nekustamu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām, ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
grāmatu reģ. JMŠ 824,
zemes
ar
tarikn!
pieteikties
mēnešu
laikā, ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
m. Buš par labu
tai no Marijas Pētera
skaitot no dienas kad šis sludinājums
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,,
cl. Golbergam, ir
Johana
Vilhelmam
iespiests ,.Vald. Vēstn." un aizrāda, ka fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t..
atpaobligāciju
saņēmis
un
«maksājis
ja šīs personas noteiktā laikā nepieteikpieteikt šīs tiesības minētai tiesai
grāmatas
kaļ bet nevar dzēst zemes
sies, obligācijas atzīs par samaksātām mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
attiecīga krevienas
nav
uz
tamdēļ ka
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda iespišanas dienas.
ditora paraksta par naudas saņemšanu. dzēšanu zemes grāmatā.
Ja minētās personas savas tiesības
dzīves vieta nav zināma.
tagadējā
kura
nugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
Rīgā, 8. martā 1924
3. civilnodaja
apgabaltiesas
Tāpēc
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudēji
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
uzaicina visas personas, kurām būtu 25829
martā 1926. g.
Sekretārs A. Ka lv,aprādīto
obligāciju,
tiesības uz augšā
Priekšsēd. v. A. Veidners.
laikā,
sešu
mēnešu
Sa
Sekretāra A ;
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ska itot no dienas, kad šis sludinājums
Vēstu.'
un
ai/rāda,
ka
uz
civ.
pruc.
lik.
20
un 2019.p.p. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
iespiests ,.Vald.
pamata paziņo, ka pēc I
'. martā
ersona noteiktā laikā nepieteikuz civ. proc. lik. 2011.,2014. un 20I9.p.p.
bligaciju atzīs par iznīcinātu un Alūksnes pagastā ,,Putānos" mir. Jāņa
». 2. martā
pamata paziņo, ka 1
;n dos tiesību prasīt parāda dzē- Pētefa d. Stopnieka ir atklāts manRīgā mirušās Augustes Maksimifīana
tojums un užzaicina, kam ir uz šu
šanu zemes grāmatā.
ir atklāts mantojums un
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības m. Sprost
Rīgā, 8. martā 1926 g. N° 2637.
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
kā
mantiniekiem, legatarijiem. fideiPriekšsēdētāja v. A. Veidners.
vai sakarā ar to, tiesības kā mantikomisarijiem, kreditoriem un t. t., pieSekretārs A. Kalve.
25826
niekiem, legatarijiem. fideikomisarijiem,
teikt
šis tiesības minētai
tiesai sešu
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod., mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
iespiešanas
dienas.
17.
marta
1923.
gada
pamatojoties uz
gācijām :

^r7pabalt,l.krimina.nod.

maksāšanas līdzekli
2060. un 2062. p. p.

likuma par vienīgo
uz civ. proc.

lik.

du
fabrikas ,,Latchroms'
iru sabiedrības pilnvarnieka zv.
adv. Porfirija Nikonarova lūgumu un
savu lēmumu no 16. februāra 1926. g.
aziņo, ka parādniece ādu fabrika
„Latchroms" parādu pēc obligācijām:

ir 20980 rbl 91 kap. atlikuma no
obligācijas par 25000 rbj. pirmatnējā
i, apstiprinātas

10. janv.

1901. g.

N?31 uz nekustamo īpašumu Rīgā 4. hip.
iec. ar zemes grāmatu reģ. N° 456, izd.

no Rich.-irda

Klasina

biržas bankai

blanko cedēta,

par

labu

Rīgas

2) par 3000 rbj. no 19. okt. 1910. g.
.V» 2377, apstiprināta uz to pašu neku-

stamo īpašumu par labu Leo Kuenam
blanko cedēta,
r 11000 rbj. no 23 okt. 1910. g.
N» 2402 apstiprināta
stamo īpašumu par

uz to pašu nekulabu Tanijai fon

Repenak, un
4) parl0000rbl.no 10. marta 1914. g.
apstiprināta
stamo īpašumu

par

uz to pašu
labu

neku-

Leo Kuenam

blanko cedēta, ir iemaksājis tiesas depozītā Ls 1023,62 dēļ augšā minēto obligāciju kapitāla un % dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu

uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā vienā mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Vald. Vēstn. "un aizrāda, ka
ja šis personas noteiktā laikā nepieteikts, obligācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējai dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 8. martā 1926. g. Ns 972.
Priekšsēdētāja
5*27a

Sekretārs

A.

Kalve.

pamatojoties uz civ. proc. lik. 2i N
*2>2. p. p. pamata ievērojot Jāna Ķiploka pilnvarnieka zv. adv. Jēkaba Reinfelda lūgumu un savu lēmumu no
i.-marta 1926. g. ar šo paziņo, ka parādnieks Jānis Ķiploks
parādu pēc obligaapstiprinātas 18. apr.
344 uz nekustamu īpašumu
.*»• «f
\almieras apriņķī Daibes muižas zemnieku zemes
„Cēsnieku" mājām ar zemes
grāmatu reģ. Ns S2, izd. par labu Johanam Grunbergam
un
2) par 3904
rbj. 74 kap. atlikumā no
wigacijas par <i500
rbl. pirmatnējā
"etuma apsti
prinātas 7. maijā 1902. g.
t0 pašu nekustamo īpašumu
" ,.uz
Hu
S° Andreja d. fon Klotam.
Ah
ADas augšā
uz minētās obligācijas
ir
^rgajusas
Valmieras krāj-aizdevu
Jrrai vi ņas samaksātas, bet pēdējā
«oru nevar izsniegt
atpakaļ tamdēļ, ka
l»7Q90
Ns °"

gājušas zudumā

apgabaltiesas

3. civilnodaļa
ti«rhv,fas Personas, kurām būtu
au8 šā aPrādīt° obligāciju,

Pietefei ",,,esa.
skaita
i«rlc.

sešu

mēnešu

laikā,

- kad šis sludinājums
"°dienas
W. Vēstn." un aizrāda, ka

rsonas noteiktā laikā nepieteiksi« J?f,,ga
5'Jatzī par iznīcinātām un
Kdrfi,
«jam dos tiesību
prasīt parāda dzē""
grāmatā.
R, gā,
8. martā 1926.
g. Ns 2052.
PriekSsēt, ētāja v. A. Veidners.
2582«
Sekretārs A. Kalve.
r:

^n»es

lgas aPgabaltiesas
3. civilnod.,
p

p matojoties uz
civ. proc. lik. 2060. un
a
kolaia h u pamata . ievērojot Benta Ninieki 7." Ho'te"-Bechtolsheima pilnvaru"

savuism
u

Borisa

'emumu

(

Rīgā, 9. martā 1926. g.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
26013a

Sekretārs A. K a I v e.

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnod.,

Zemgala lūgumu
no 2. marta 1926. g.

no šī sludinājuma

iespiešanas diei

Ja minētās personas savas tie
S uzrādītā termiņā nepieteiks
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 9. martā

1926. g.

Priekšsēd. v. A. Veidni
25099a

Sekretārs A. Kal

Rīgas apgabaltiesas

tīna Maksirhfliana d. Sprosta ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības

sarijiem,

kreditoriem

un

t. t., pieteikt

šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
no šī sludinājuma
ielaikā, skaitot
spiešanas

dienas

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

Rīgā, 9. martā
2fi014a

1926. g.

L..\s2733

Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

mir. Konstan-

kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t., pietiesai
teikt
šis tiesības minētai
mērtešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
Sāna* dienas.
|a minētās personas
savas tiesības

termiņā nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā līs tiesības zaudējušas.
L.NŠ2759
Rīgā. 9. martā 1926. g.

augšā uzrādītā

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod., Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
1925, gadā
izklausījusi mir. Jāņa-Teodora Reiņa d.
Bebra mantošanas lietu, nolēma: par
prombūtnē
esošās Paulines - Marijas
m. Korpe, dzim. Bebre atstāto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Rencēnu pagasta tiesai attieatklātā tiesas sēdē 15. sept.

cīgai

rīcībai.
Rīgā, 1. martā

1926. g. L. .Vs 1114.
v. A. Veidners.

Priekšsēdētāja
Sekretārs A. Kalve.
25173a

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 25 janvārī 1926. g.
ļāņa-Arveda Jāņa d. Stukizklausījusi
mana lūgumu dēj hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma: atzīt par samaksātām uz nekustamu īpašumu Cēsu apr.
Liepas muižas zemnieku zemes māju
I" ar zemes grāmatu
„Lejas-Ustup
reģistra Nš 5075, apstiprinātas 1. aug.
19i3. g. > 938, mantojuma
Amālijai - Magdalenei

da|as pai

Stukmar
sumā
600 rbl. un Paulinei-Natalija:
sumā 400 rbļ
Ja unzem, dzim. Stukman,

labu

Rīgā. 4. martā

1926. g.

N460I.

Priekšsēdētāja v. D. C i m m er ma ns
Sekretārs A. Kalve.

25588a

Rīgas apgabaltiesas 3.

civilnod.,

g. 16. febr. lēmumu ir atzinusi
Robertu Jāna d. Blau par maksāt nespējīgu parādnieku tirdzniecība, kamde]
iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs
uz
labprātīgi:
1) uzlikt aizliegumu
īpašumiem, ka
parādnieka nekustamiem
mantu, ja tāda
ari apķīlāt vīna kustamo
"
atrastos viņu iestāžu robežās ; 2) paziņot
1926

visām prasībām
Rīgas apgabaltiesai par
ka
pret maksāt nespējīgo parādnieku,
ari sumas, kas pienākas iestādēm.
Privat personām jāpaziņo apgabalno
tiesai par savu parādu prasībām
sumām, kādas
parādnieka, kā ari par
vai
parādniekam pienākas, neskatoties,
maksājumi notecējuši vai an viņu tergaidāms nākamībā, kā an par
miņš

ne kustamiem īpašumiem, kuri atrastos viņa pārziņa U2
atsevišķiem noteikumiem.
Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
sludičetru mēnešu laikā, skaitot no šī
..Valdības
nājuma iespiešanas dienas
Vēstnesī".
g. L. Ns Rigā, 2. martā 1926.
dners.
Priekšsēdētāja
dējīgā

25245a

Sekretārs

A. Kalve.

kādas

uz civ. proc. lik. 201 L, 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 19. dec.
Rīgā mirušās Minnas Jura m. Re i man,
alias Rieman, dzim. Lcpping ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam

ir

u;

mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem. fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.. pieteikt
"
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
ielaikā, skaitot
no šī Sludinājuma
spiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
L.N's2753
Rīgā. 9. martā 1926. g.
Priekšsēd. v. A. Veidni
Sekretārs A. Kalve. _
Ola

Rīgas

apgabaltiesas

3.

vējiem

un

t. t., pieteikt

ar šti

savas tiesības

pretenzijas un ierunas minētai
sešu mēnešu laikā, skaiti I
dinājuma iespk
:ias.

1

Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
Qa

Rīgas

-.retars A. Kalve.

apgabaltiesas

uz civ. ties. lik.

3.

civilnod.,

1067., 2011.—2014.

un

2U71'. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, Rīgas apgabaltiesa,
3. civilnodaļa. uzaicina visas personas,
kurām ir kaut k;
vai ierunas prei
martā
1926. g. ' publicēto 1925. g- 11
Vestienas pagastā ,.Vinzaros" mirušā
i/eraja)
Anša Jēkaba d. Vinz.
19. jūlijā mājas kārtībā taisīt»:
, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mir. Anša
Vinzereis
(Vinzeraja) mantojumu vai
sakarā
ar
šo mantojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, parāddevējiem un t. t., pieteikt

pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma

iespiešanas dienas.
Ja tas minējā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzis kā atteikušā
no ierunām un zaudējušas savas tiesības

kretars A. Kalve.

25600a

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnod.,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1918. g. 2. jun.
Maz-Salaces pagastā ,.Punnemutes" mājās mir. Mārtiņa Reiņa d. Tīli ka ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā

legatarijiem,

mantiniekiem,

fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
tiesai
šīs
tiesības
minētai
pieteikt
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.

Rīgā. 9. martā

1926. g.

L.Ns2784

Priekšsēd. v. A. Veidners.
26008a

Sekretārs A. Kalve.

g.

14.

:la

Rīgas

apgabaltiesas

3.

civilnod.,

uz civ. proc. lik. 2011.. 2<>I4. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1
dec.
Jaunpils pag. ,,Serbiņos" mirušā Jēkaba
Jēkaba d. Blau ir atklāts manto
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
sakarā ar to, tiesibas kā mantiniekiem, legatarijiem,, fideikomisarijiem
kreditoriem un t. t
-īs tiesības
minētai tii
>u laikā, skaitot
sludinājuma iespiešanas dien
Ja minētās personas

uzrādītā

termiņā nepieteiks, tad

Rīgā, 9. martā

I'

I...\°2754

Pri

A. Veidn <

1 Ja

Sekretārs

.V Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. Iii

4. un
p.p. un Balt. privāttiesību kop.
p. pamata. Rīgas apf

2451.

civilnodaja

3.

uz

Ādolfa
Jēkabi
visas personas, kurām
ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi
vai
ierunas pret šai tiesā 2.
pubļii
atraitnes Līzes Jāņa m. Cemik, 1
kārtībā taisīto testamentu, kā ari
personas, kurām ir kaut kādas tiesības

rūgumu, uzaicina

uz

mir.

Līzes

Cemik

mantojumu

vai

sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,

parāddevējiem

un t. t., pieteikt

tiesības, pretenzijas

savas

un

ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
ņo ierunām un zaudējušas savas tiesības,

bet testamentu pasludinās par likumīgā
sj^ēkā gājušu.
Rīgā. 10. martā

1926. g.

Priekšsēd. v. A. Veidners
.
26200a
Sekretārs A. Ķal\

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.un 2019.p.p
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 4. jun.
Rīgā mir. Jāņa Jāņa d. Upena ir

atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
no
ŠU laikā, skaitot
iespiešanas dienas.

šī

sludinā-

juma

uz civ. proc. lik. 2011., 20J4. un 2019.p.p
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. !

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

mini

Dauguļu pag. ,.Olestiņos"

Miķeļa d. Vīt ol i ņair atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,

vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem.
kreditoriem un t. t.. pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot

no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības
izrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 9. martā

1926. g.

Priekšsēd. v
9a

I.

V Veidni

Sekretārs A. Kal

Rīgā, 9. martā

L.N's2748

1926. g.

Priekšsēd. v. A. Veidu.
'2a

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 8. dec.

Rīgā mirušās Amālijas Matildes Stieda,
dzim. Querfeldt von der Seedeck ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,

tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai

civilnod., Rīgas

janv.

L.N'sl586

Priekšsēd. v. A. Veidn
>ekretars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3 civilnod.,

apgabaltiesas

3. civilnod.,

uz civ. proc. lik. 2011. 2014. un 2019.p.p.
pamata j-iaziņo. ka pēc 1901. g. 2. apr.
Miķeļa
d. Ābola
Rīgā
mir.
Jāņa
uz Paulines Kriša m. ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
3. civilnodaļa,
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
Ķempe lūgumu uzaicina visas pērs
kurām ir kaut kādas tiesības, stridi vai tiesības kā mantiniekiem, lega'
ierunas pret šai tiesā 2. martā 1926. g. fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
1926.

?

.

bet testamentu pasludinās par likumīgā
1926. g.

.sības

Rīgā, 9. martā 1926. g.

tiesai

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts
tad mir
no ierunām un zai
spēkā gāju
Rīgā, 5. martā

dinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās pērs

augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

uz civ. ties. lik. 1967.. 2011.—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata. Rīgas apgabaltiesa.

'
publ icēto

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2«il9.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1911. g. 10. maijā

tiesības uz mir. Matīsa Reiņa d.

a mantojumu vai sakarā
mantojumu, kā mantiniekien
p
n, fideikomisarijiem,

Priekšsēd. V. A. Veidners.

26000a

civilnod.,

2079. p.p. un Balt. privattie?;
2451. p. pamata, R
ļ haltisa. Opekalna
draudzē mir. Ziemeru pag.
3. civilnodaļa uzaicir.
..L'pmal arī L'pmalit Nš 63'' mājas ipašn
kurām ir kaut kādas ;
Pētera Jāņa d. Lpmalieta ari L'pmala
vai ierunas pret šai tiesā 2. marti ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
'
1926. g. publicēto 1917. g. 24. okt, ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
Omuļu pagasta Lejas Koprenbas kā mantiniekiem, legatarijiem,
Matisa Reiņa d. Latsona
1911. g, fideikomisarijiem, kreditoriem un
5. nov. mājas kārtībā taisito testamentu, pieteikt
'as
minētai
tiesai
kā ari visas personas, kurām ir kaut
aīkā, skaitot no šī slu-

3. civilnod.,

mir. Pētera Kurpita
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz šo man-

tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-

3.

1967.. 2011.— -

Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

uz civ. proc. lik. 2011.. 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 18. apr.

Rīgas Jūrmalā. Majoros

apgabaltiesas

uz civ. tits. lik.

bet testamentu pasludinās par likumigā
spēkā gājušu.
1
Rīgā, 5. martā 1926. g.

1

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2'
pamata paziņo, ka pēc 1918. g. (i. okt.
Cesvaines pagastā ,,Kurpnieku '

v. A. Veidners.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

uaēc

ja minētās personas
savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zudējušas.

Rīgas

tiesibas

Rigā

minēta

mir. namīpašnieka atraitņa Kriša Fridrieha d. Ķempe. 1924. c- 19. sept. pie
Rīgas notāra Kanska taisīto testamentu,
ir kaut
kā arī visas personas, kurām
kādas tiesības uz mir. Kriša Ķempe
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, parāddevējiem un 1.1.
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
no «li sludinājuma ielaikā, skaitot

sešu mēnešu laikā, skaitot no nājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības
izrādītā termiņā nepieteiks, tad

spiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības, bet testamentu pasludinās par

ar

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudēi:
Rigā, 9. martā 1926. g. L. '
26010a

Rīgas
saskaņā

Priekšsēd. v. A. Veidn^retars A. Kal

spgabalt
ar civilprocesa

3 civi l nodaļa,
likuma 1958. p,

tiesai

sešu

mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.
Ja ruinētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā. 9. martā

1926. g.
L.NŠ2762
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

26003a
Rīgas

apgabaltiesas

3.

civilnod.,

uz civ. ties. lik.

1967.. 2011.—2014. un
p.p. un Balt. privātiiesibu kop.
2451. p. pamata. Rīgas apgabaltiesa.
3. civilnodaļa uz
zv. adv. Antona
aicina

vis

Annas
Ozola
s

Skujas pitnv.
lūgumu, uz-

kurām

ir

kaut

kāda-

li vai ierunas
pret šai tiesā 23. febr. 1926. g. publicēto
1925. g. 22. febr. Aderkašu pagastā
..Lauskos" mirušās Marijas
Andreja

šo paziņo,
ka 30. marta
1926 _ g. m. Lukstiņ, atr. Zandberg, dzim. Jirjen
nodaļas atklātā
tiesas
sēdē
1901. g. 27. okt. mājas kārtībā taisīto
31. oktobrī
mirušā testamentu, kā ari visas personas,
nolasīs
1925. g.
Siguldas pagastā, . Jaort-Mūkinu' mājas kurām ir kaut kādas tiesības uz mir.
Īpašnieka Jšņa Jāņa dēla Zviedra noMarijas
Lukstiņ,
dzim. Jirjen mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
tarielo testamentu.
likumīgā spēkā gājušu.
kā mantiniekiem,
legatarijiem,
fideiRīgā, 4. martā 1926. g- L.N92t>48
Rīgā, 22. martā 1926. g. L.J*30I1
komisarijiem, parāddevējiem un t. t.,
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
25564a

Rīgas

27448

Sekretārs A. Kalve

apgabaltiesas 3. civilnod., Rīgas apgabaltiesas

saskaņā ar civilprocesa Hknma 1958. p..
paziņo, ka 30. m a r t i 1926. g. minēta*
sēde
nolasu
atklātā
tiesas
noda|as
1925. g. 3. februāri Rīgā mirušžs atrāt .
Mat Ides-Paulines Jāna m. Gailīt, dz.
nn kori
Balod notarielo testamentu
Rigā, 23. martā 1926. g L J* 29C4
27447

minētās

Priekšsēd. v. A. Veidners
Sekretārs A. Kalve.

3. civilnod.,

ar civilprocesa likumu
7. aprīli
šo paziņo, ka

saskaņā

ar
minētās

nodaļas

atklātā

1958. p ,
1926. g,

tiesas _ sēdē

nolasīs 1926. g. 14. janvārī miruša Vai
mierā Roberta - Otto Otto dēla Jakobsona notaiielo testamentu.
Rigā, 23 martā 1926. g. L. M 2800
Priekšsēd
7-i±t<

v

pieteikt

savas

ierunas
laikā.

minētai
tiesai
sešu
mēnešu
no šī sludinājuma
ie-

spiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās

no ierunām un zaudējušas savas tiesības.
bet testamentu pasludinās par likumīgā
gājušu.

Rigā, 8. ms-

A. Veidners.

Sekretārs

A

Kaive.

tiesības, pretenzijas un

g.

L.NŠ2604
nērs.

25824a

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, Rīgas apgabaltiesa.
3. civilnodaļa . uz Jūlijas Andreja m.
Reizson lūgumu, uzaicina visas personas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 23. febr.
1926. g. publicēto 1926. g. 19. janv.
Rīgā mir. Aleksandra Sīmana d. Reisona
(Reizsona) 1925. g. 8. oki. pie Rīgas
notāra Kreicberga taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Aleksandra
Reisona
(Reizsona) mantojumu
vai
sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem un t t.. pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas a 'tzis kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.
Rīgā, 5, martā 1926. g.
L.NŠ2550
Priekšsēd. v. D Cimmermans.
25601a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas

apgabaltiesas

25592a

Rīgas

3. civilnod.,
1967., 2011. —2014. un

uz civ. ties. lik.
un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, Rīgas apgabaltiesa,
3. civilnodaļa uz Otto Reinholda Sīmana d. Koka lūgumu, uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šaī
tiesā 9. martā 1926. g. publicēto 1917. g.
7. nov. Mālupes pagastā,,Tarvu Ns 12"
mājās mir. Simaņa Andreja d. Koka,
g.

20.

dec.

Mālupes

pagastā

taisīto testamentu, kā ari visas personas, kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Sīmaņa Koka mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā mauti
niekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem un t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,

tad minētās personas atzis kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā

gājušu.

Rīgā, 9. martā

1926. g.

L.Ns2495

Priekšsēd. v. A. Veidners.
25995a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnod.,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011. —2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, Rigas apgabaltiesa,
3.

civilnod.,

Rīgas

apgabaltiesas

3.

civilnod.,

Sekretārs

A.

Kalve.

25583a

Sekretārs A. Kalvve.

apgabaltiesas

2079. p.p.

1913.

3.

pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un pamatojoties uz civ. proc. iik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot Annas 2062. p. p. .ievērojot Kārļa Jāņa d. Lāča
Rudzon, dzim. Vecozo! lūgumu un savu lūgumu un savu 2. marta 1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks Kārlis Lācis
lēmumu no 2. marta 1926. g. ar šo paziņo, ka lūdzēja Anna Rudzon parādu kā parādu pēc obligācijas par 5500 rbļ.,
mantojuma daļas)) Jēkabam Vecozoapstiprinātas 7. martā 1911. g. Nš 274 uz
lam sumā 200 rbļ., 2) Martai Vecozol nekustamo īpašumu Madonas apriņķī
sumā 300 rbļ..3) Andrejam Vecozolam Galgauskas muižas zemnieku zemes
sumā 30 rbļ. un 4) Arvidam Vecozolam ,.Jaun-Lielkaliet" mājām ar zemes grā30 rbļ., apstiprinātu 20. febr. 1912. g. matu reģ. Nš 880. izd. no Kārļa Jāņa d.
Nš 194 uz nekustamu īpašumu Madonas Lācis par labu Tirzas-Velenas laukapr. Kārzdabas muižas zemnieku zemes saimnieku biedrības krāj-aizdevu sabie,,Kalna-Sklaube Ns 15" mājām ar zemes drībai ir samaksājis, bet šī augšā minētā
grāmatu reģ..Nš 3565 — ir samaksājis obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ
iemaksājot Rīgas apgabaltiesas depoparādniekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.
zītā Ls 12,65.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesibas uz augšā aprādīto parādu, pietiesibas uz augšā aprādito obligāciju,
teikties tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot pieteikties
tiesā sešu mēnešu laikā,
no dienas, kad šis sludinājums iespiests skaitot no dienas, kad šis sludinājums
,.Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja iespiests .,Vald. Vēstn. " un aizrāda, ka
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies ja šīs personas noteiktā laikā nepieteikparādu atzīs par samaksātu un lūdzējam sies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un
dos tiesību prasīt parādu dzēšanu zemes lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzēgrama:
šanu zemes grāmatā
Rīgā, 5. martā 1926. g. Nš 2682.
Rīgā, 4. martā 1926. g. Ns 2725.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
Priekšsēd. D. Cimmermans.

civilnodaļa

uz

Kristīnes

Elksnis

lūgumu, uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 9. martā

1926. g.

publicēto 1923. g. 2. dec. Katrinas pag.
,,Ruģenos" mirušā Jāņa Andreja d.
Elkšņa, 1923. g. 6. okt. mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz mir.
Jāņa Elkšņa mantojumu
vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, parāddevējiem un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarits,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.
Rīgā, 9. martā 1926. g.
L.Ns2613
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Rīgas apgabaltiesas

pamatojoties
2()i>2.

3. civilnod.,

uz civ. proc. lik. 2060. un

p. p. pamata

ievērojot

Hildegar-

Rīgas

apgabaltiesas

3.

civilnod.,

pamatojoties u savu lēmumu no 25.janv
1926. g. ar šo paziņo ka māksat nespē-

Latgales apgabaltiesas I krim. nod.

Latgales apgabaltiesas
vec. notart
1926. g. 8. marta paziņo, ka uz 1926. g. 12. februāri *,
lēmumu, meklē uz sod. lik. 613. p. stiprināta dāvināšanas līguma nam3.
1. un 2. d. d. pamata, apsūdzēto Rigas Eugenija Mečislava m. Zigern k7 *
apr Mārupes pag. piederigo 27 g veco ieguvusi no sava tēva Mečislava Boli'
lava d.Zigern-Korna nekustamu īpašu *
Vili Jāņa d. Jumiķi.
Visām iestādēm un personām, kurām Ls 1400 vērtībā, platībā 39.524 ha
ir zināma minētā Viļā Jumiķa dzīves stāvošu no Zaikovas folvarkā atd 'an "
jā- zemes gabala lit. ,,a" un „b" zem no«
un viņa mantas atrašanās vieta,
6. iecirkņa kūma ,.EvepoI mājas' Rēzeknes aprink
paziņo Daugavpils
apr.
Rozentovas pagastā.
izmeklēšanas tiesnesim.
Daugavpilī. 1926. g. 9. martā.
Daugavpilī, 1926. g. 10. martā.
.V4476
Vecākā notāra vietā,
Priekšsēdētaja v. (paraksts).
26224a
viņa
palīgs E. Krikis
26343
Sekretāra v. (paraksts).
Sekretāra palīgs A. Neike' '
ne.

>asJtaņa

ar

savu

Latgales apgabaltiesas I krim. nod.
saskaņā ar savu 1926. g. 3. marta
lēmumu, meklē uz sod. lik. 652. p.
1 d. pamata apsūdzēto Artemiju Jezupa d Žukovu, pied. pie Ludzas apr.,

Rīgas

apgabaltiesas

3. civilnod.,

Rīgas

apgabaltiesas 4. civilnod.,

iz civ. proc. lik. 293., 295., 298, 301.,
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 15. janv. i09. un 311. p. p. pamata, uz AlekRīgā mir. Aleksandra Miķeļa d. Tomasandra - Franča - Vilhelma
Herrmanna,
ševiča ir atklāts mantojums un uzaicina lūgumu viņa prasības lietā pret Augustikam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar OtilijuVeru Herrmann. dz'm Kabel
to, tiesības kā mantiniekiem, legata(Cabellj par laulības šķiršanu, uzaicina
rijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem pedejo, kurts
dzīves vieta prasītājam
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
_
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī laika no šī sludinājuma publicēšanas
sludinājuma iespiešanas dienas.
25996a
Sekretārs A. Kalve.
dienas.
Ja minētās personas savas tiesības
Pie lūguma pielikti noraksti no ieaugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad sūdzības raksta un pilnvaras.
Rīgas apgabaltiesas
3. civilnod., viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
L.NJ2760 personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks noRīgā. 9. martā 1926. g.
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz2451. p. pamata, Rīgas apgabaltiesa,
26005a
Sekretārs A. Kalve.
muguriski.
3. civilnodaļa uz. Ivana Bobrova un
Rīgā, 1926. g. 24. martā. J6 431928.
Viktora Bobrova lūgumu uzaicina visas
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
Pri 'kšsēd. b. L. B r u e m m e r s.
personas, kurām ir kaut kādas pretenSekretārs v. Stūre.
zijas, strīdi vai ierunas pret šaī tiesā uzcjv. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p. 27445
9. ' martā 1926. g. publicēto 1925. g. pamata paziņo, ka pēc 1926. g. 1. janv.
15. nov. Rīgā mir. Ivana Nikita d. Rīgā mir. Jāņa
Jēkaba d. Lapsa Latgales apgabaltiesas I krim. nod.
Bobrova, 1925. g. 7. nov. pie Rīgas (Lapsenberga) ir atklāts mantojums
saskaņā ar savu 1926. g. 8. marta
notāra M. Čulkova taisīto testamentu, un uzaicina, kam uz ir šo mantojumu,
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.,
kā ari visas personas, kurām ir kaut vai sakarā ar to, tiesibas kā manti455. p, 6. un 12. pkt.
pamata, apsūkādas tiesības uz mir. Ivana Bobrova niekiem, legatarijiem. fideikomisarijiem, dzēto Jēkabu Dementija d.
Skribanu,
vai
sakarā
ar
šo
mantokreditoriem
un
t.
t.,
pieteikt
šīs
tiemantojumu
pied pie Ludzas apr. Istras pag.
jumu, kā mantiniekiem, legatarijiem, sības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
Meklējamais Skribans aprn. 35 g. vecs
fideikomisarijiem, parāddevējiem un t. t. skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
vidēja auguma, gāju degunu, tumšiem
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un dienas.
matiem un pelēkām acīm.
ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu
Ja minētās personas savas tiesības
Visas iestādēm un personām, kurām
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie- augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
zināma minēta Skribana un viņa mantas
spiešanas dienas.
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.
atrašanās vieta, jāpaziņo Ludzas apr.
Rīgā. 9. martā 1926. g. Nš 2787.
L
Rīgā, 9. martā 1926. g.
3. iec. izmeklēšanas tiesnesim.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Dangavp., 9. martā 1926. g.
Sekretārs A. Kalve.
tīa
25094a
Sekretārs A. Kalve.
26209
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretāra v. (paraksts).
apgabaltiesas
3. civilnod.,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod., Rīgas
uz civ. proc. lik. 2011.. 2014. un 2019.p.p. atklātā tiesas sēdē 2. martā 1926. g. iz- Latgales apgabaltiesas I krim. nod.
ar savu 1926. g. 27 februāra
pamata paziņo, ka pēc 1917. g. 15. maijā klausijuse Kārļa Gustava d. Bauma saskaņā
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē- lēmumu meklē uz sod lik. 51. un
Rigā mir. Matveja Tomasa d. Jodenukis-Jodznukis-Zadenukis ir atk. šanas, nolēma: atzit par samaksātām 585 p. 1. d. pamata apsūdzēto Michailu
Ivana d. Ivanovu, dzim. 1899. g. 8. nov.,
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo divas uz tagad Kārlim Gustava d. Baumantojumu, vai sakara ar to, tiesības kā mām piederošo nekustamo īpašumu pied. pie Jaunlatgales apr, Augšjils pag.
Rīgas pilsētā 3. hipotēku iec. ar zemes Minētais Ivanovs 1921 g. dienēja kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt grāmatu reģ. Nš 2165 Hugo Rūdolfa d. kareivis 2. robežsargu pjikā 10 rotā, no
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu Gruževskim par labu ingrošētas no min. kurienes 1921. g 31. jūlijā dezertēja.
Visam iestādēm un personām, kurām
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie- Gruževska blanko cedētas obligācijas un
proti a) par 5000 rb|.. apstiprinātu z nama minēta Michaila Ivanova un viņa
spiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības 1911. g. 5. sept. Nš 2903 un b) par mantas atrašanās vieta, jāpariņo Jauntad 5000 rbļ. apstiprinātu 1911. g. 6. sept. latgales apr.
1. iec. izmeklēšanas tiesaugša uzrādītā termiņā nepieteiks,
Ns 21122
nesim.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
L.NŠ2744
Rīgā, 6. martā 1926. g. Nš 1481.
Daugavp., 1926. g. 1. maitā.
Rīgā, 9. martā 1926. g.
Priekšsēdētāja v. A. Blums.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
25770a
Kalve.
Sekretārs A. Kal.
25378
26004a
Sekretāra v. (paraksts),

paziņo, ka uz 1926. g. 20. februāri an.

stiprināta ieķīlāšanas akta pamata
Adek
Friča m. Ansberg ieķīlājusi Julļian,
Brigu pag.
Pētera d. Cīrulim par l.s 4t»00 zem«
Meklējamais Zukovs 50 g. vecs, vidēja gabalu ar nosaukumu ,.Staraja
auguma, plecīgs, apaļu seju, sarkaniem (Vecais Krogs) Jaunlatgales Korčma"
apriņķa
matiem un ū ām.
Liepnas (senāk Viļakas) pagastā.
Visīm iestādēm un personām, kuram
Daugavpilī, 1926. g. 9. martā. .Nš447g
zināma minētā Artemija Žukova un viņa
Vecākā notāra vietā,
mantas atrašanās vie'a , jāpaziņo Ludzas
26225a
viņa palīgs E. Krikis .
apr. 3. iec. izmeklēs 3nas tiesnesim.
Sekretāra palīgs A. Neikene
Daugavp., 1926. g. 5. martā.
25779

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretāra p. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas I krim. nod.

jīga parādnieka Kārļa Kārļa d. Veinsaskaņā ai savu 1926. g. 19. janvāra
des Karlson (Carlson) pilnvarnieka zv.
berga konkursa lieta, par ko bija iespiests lēmumu, meklē
uz sod. lik. _ 51. _ p.
adv. Vilhelma Rūdigera lūgumu un savu
sludinājums
,,Vald. Vēstn." 13. dec. un 158. p. 2. d. 2. pkt pamata apsūdzēto
lēmumu no 2. marta 1926. g. ar šo paziņo
1923. g Ns 278, ir izbeigta atzīstot Kārļa Jankeli-Morduchu Micheļa d. Sneideri,
lūdzējai
Hildegardei
Karlson
zemāk Veinberga
maksāt
nespējamību
par 40 g. vecu, piederīgu pie Daugavpils
minētās piederošās obligācijas glabājušās nejaušu.
pilsētas, ebreju, kura līdzšinējā dzīves
Rīgas pilsētas diskontobankas sefaNs238,
vieta bija Daugavpilī, Virsnieku ielā 44.
Rīgā. 4 martā 1926. g. 1. Ns 7-1 g.
no kurienes 1915. g. tikušas evakuētas
Visām iestādēm un personām, kurām
uz Krieviju
un tur gājušas zudumā.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
šneidera un viņa mantas
1) par " liMi.000 rb|. no 31. maija
25589
Sekretārs A. Kalve. zināma minētā
atrašanās vieta, jāpaziņo Latgales ap1913. g. Nš 51;
2) par
100.000 rbļ. no 6
jūnija Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod., gabaltiesas 1 kriminalnodaļai.
Daugavpilī, 1926. g. 3. maitā.
1913. g. Ns 52.
atklātā tiesas sēdē 23. februārī 1926. g.
3) par
100.000 rbļ. no
II.
jūnija izklausījusi
Priekšsēd. v. (paraksts).
Kārļa Andreja d. Treijas
1913. g. Ns 53.
Sekretāra v. (paraksts).
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē- 25780
4) par 100.000 rbļ.
no
12. jūnija šanas, nolēma:
atzīt par samaksātu
1913. g. Nš 54;
obligāciju par 1000 rbļ., apstiprinātu Latgales apgabaltiesas reģ.
nod.
5) par 100.000 rbļ. no 13. jūnija
12. maijā 1911. g. Ns 333 uz lūdzējam
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
1913. g. Ns 55,
piederošu nekustamo īpašumu Kirbižu
visas piecas augšā minētās obligācijas muižas zemnieku zemes Āboltiņu mājām apgabaltiesas 1926. g23. febr. lēmumu,
uz lik. pai b'edrībam 17. p. pamata
ir apstiprinātas uz Valmieras apriņķī,
Ns 5 Valmieras apr. ar zemes grāmatu reģistrēti
Dagdas mednieku biedrības
Rozēnu muižu ar zemes grāmatu reģ. reģ. Ns 4707
statūti un
jevesji bezpeļņas biedrību
N° 85 uz Dripatas muižu ar zemes grāRīgā, 4. martā 1926. g. Ns 1123.
reģistra pirmā daļā.
matu reģ. Nš 157 un Ungurpils muižu
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
Biedrības valdes sēdeklis
atrodas
ar zemes grāmatu reģ. Ns 151, izd. no
Sekretārs A. Kalve.
Dagdas pag., Dagdas miestā.
Kārļa Ludviga d. Jesena par labu 25580a
baronam Herbertam Ernsta d. KampenDaugavpilī, 1926. g. 25 februārī.
hauzenam, kurš viņas cedējis blanko. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
Reģistrācijas nod. pārz. M. Abuls.
Minētās obligac'jas ir dzēstas uz agrārās atklātā tiesas sēdē 16. februārī 1926. g. 25276
Sekretāra v. A. Auziņ.
reformas likuma pamata.
izklausījusi Vladislava Osipa d. Vekera
Tāpēc
apgabaltiesas
3. civilnodaļa
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē- Latgales apgabaltiesas reģ. nod.
uzaicina visas personas, kurām būtu
šanas nolēma: atzīt par iznīcinātām dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
divas obligācijas par 15000 rbļ. katru,
pieteikties
tiesā sešu mēnešu
laikā, apstiprinātas J7. aprilī 1907. g. NsNs441 apgabali. 1926. g. 23. februāra lēmumu,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums un 442 uz nekustamo īpašumu Rīgas uz civ. proc. lik. 1460-. p. p. pamata
reģistrēti
Anspoku
piensaimnieku
sa
iespiests ,,Vald . Vēstn." un aizrāda, ka pilsētā, 2. hipotēku iec,
ar zemes grā- biedrības statūti rn ievesti kooperatīvu
ja šīs personas noteiktā laikā nepiematu reģ. Nš 267, izd. no Vilhelma Ausabiedrību reģistra pirmā daļā.
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcināgusta d. Hofmana pat labu Edmundam
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
tām un lūdzējam izdos dublikātus, kuri Vilhelma d. Iršikam, kas minētās obligāAnspoku folvarkā, Preiļu pagastā.
izpildīs oriģināla vietu.
cijas ir cedējis blanko.
Daugavpili, 1926. g. 25. febr.
Rīgā, 5. martā 1926. g. Ns 2638.
Rīgā, 4. martā 1926. g. Ns 1975.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
Reģistrācijas nod. pārz. M. Abuls.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans. 25277
Sekretāra v. A. Auziņ.
25591a
Sekretārs A. Kalve.
25571a
Sekretārs A. Kalve.

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

Rlzeknes apr. 6. lec. miertiesa.
saskaņā ar savu 1925. g. 11. februāra
lēmumu un pamatodamies uz ci \ prec
lik 1401., 1402. un 1408. p p. un civ.
Iik.

X. sēj. 1. d. 1239. p. ar Šo uzaicina
1911. gada 2. marta mirušā Staņislava

Jezupa dēla Dukaļska likumīgos mantiniekus, pieteikt savas mantošanas tiesības uz mantu, kas palikusi pēc minētā
pil oņa nāves, Rēzeknes apr, Kaunatas
pag., Kabi'.ovkas vien ēiā.
Mantošanas tiesības jāpieteic sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*
pec piekrītības.

26917

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo

ka uz 1926. g. 1.3. februārī apstiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Pēters Jāņa d. Rikters ieguvis
no Kārļa Reiņa d. Zeltiņa par Ls 1600
zemes gabalu Ns 32 — 7,49 des. platībā
Daugavpils apriņķa
Ungurmuižas pagastā, Ķugu sādžas zemes robežās.
Daugavpilī, 1926. g. 9. martā. Ns4474.
Vecākā notāra vietā,
26223a
viņa paligs E. Krikis.
Sekretāra palīgs A. Neike ' ne.
Latgales

apgabaltiesas

Latgales

apgabaltiesas

vec. notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 15. februāri ar>
stiprināta pirkšanas-pārdošanas lī guma

pamata Gesja Nochuma-Miera m S<u.
kina ieguvusi no Alberta , Jēkaba, Izaka
Ignatija
un
Rachiles-Rošeles šloma
bērniem Zaksiem
un
Rebekas-Rozes
Šloma m. Bekerman par Ls 2600, —
viņiem piederošās dzimlslietošanas tiesības uz 38,168 d. pilsētas gruntsgabala
18 kv. sāž. platībā ar ēkām Daugavpilī
1. iec. Nš 7. Zaļā ielā .Nš 68.

Daugavpilī, 1926. g.9. martā. N"? 4425.
Vecākā notāra vietā,
26120a
viņa palīgs E.Kriķis.
Sekretāra palīgs A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. gada 27. februāri
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma pamata Stepans Antona d. Puksts
ieguvis no Pāvela Ivanova II parLs4600

zemniekiem piešķirtās šņoru zemes gabalu 6 des. 384 sāž. vairāk jeb mazāk
platībā un tiesības uz Vdaļu koplietojamā zemes gabalā, kura platība 42,34
des.. Rēzeknes apriņķa Makašānu pagastā, Turlajevo sādžas zemes robežās.
Daugavpilī, 1926. g. 9. martā. .\° 44H4.
Vecākā notāra palīgs Kriķis.
26228a

Sekretāra

Latgales

palīgs A. Neikene.

apgabaltiesas

paziņo, ka uz

vec. notārs

1926. gada

10. februāri

pirkšanas-pārdošanas līgupamata Jēkabs Sussers ieguvis

apstiprināta

ma
no Abo-Zelika

Jevchona d. Risina par

Ls

13000 dzimtsipašuma gruntsgabalu
2821 /-- kv. sāž. platībā, ar ēkām, Dau-

gavpilī, 1. iec. 13. kvart. Nš 1 lit. „a",
Raiņa ielā pol. N° 2 4 un pie Daugavu
'
ielā pol. N° 10., 12. un 14.
Daugavpilī, 1926. a. 9. martā. .V? 4486.
Vecākā notāra vietā palīgs E. Kriķis.
26229a Sekretāra palīgs A. Neikene.

Stalbes

pagasttiesa,

Cēsu apriņķī, uzaicina Mattu KUzu un
Elmiju Mača meitas T a m m ierasties
sejā tiesa 3 mēnešu laika, skaitot no a
sludinājuma iespiešanas dietns .vajd
Vēstnesī," saņemt viņām no mirušas
Marijas
Jura m. Krudenbrun atstato
mantojumu Ls 28,56. _ Pretējā gadījuma
ar mantojumu darīs pec likuma un lieti
izbeigs.
Priekšsēdētājs (paraks s).
21470
1
Darbvedis (parakstsi.

Rigas apgabaltiesas Ii iec tiesu
izpildītājs
paziņo, ka 31. martā 1926. g., pulķ**?
10 dienā, Rīgā, Valdemāra iela «
lietā, P*"/
A/S.
.Elektroluks'
Dāvida G I i k s m a ņ a kustamo man»
sastāvošu no 2 bufetēm un noverteo
par

Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu , _ k* ?"
?«?
apskatīt pārdodamo mantu varēs
došanas diena uz vietas.
Rīgā, 24. martā 1926. g.
27473

Tiesu izpild. K. Kreb*

vec. notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 20. februārī apstiprināta ieķīlāšanas akta pamata Adele
24. i?*"»
Friča m. Ansberg ieķīlājusi
Pēterim
.Valdības Vēstneša' š. gPētera d. Ērmam par Ls 4000 zemes 67. numurā ievie' otā sludinājumai r
iāņa Lūkasa kustamās mantas P™^
„Staraja
gabalu ar nosaukumu
(Vecais Krogs) Jaunlatgales apriņķa , nepareizi uzrādīts, ka pārdošanu «°
tie
Liepnas (senāk Viļakas) pagastā. ''
Rīgas apgabaltiesas II iec.
'.'^g
apga°,'B
Daugavpilī, 1926. g.9. martā. Nš4480. dltājs; Vajag stāvēt: Rīgas
^a
kap««^
III iec- tiesu izpildītājs,un
Vecākā notāra vietā,
nevis K. Krebs, bet X -^ļoT
26226a
viņa palīgs E. Kriķis.
'
ftierna.
Sekretāra palīgs ' A. Neike'

Rindos Izlabojums,

Korčma

ne.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs Rīgas apgabaltiesas V iec ****
paziņo, ka uz 1926. g. 8. februārī apstiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Estere Oirša m. Rein ieguvusi
no Etkas laika m. Rein par Ls 10000
dzimtsipašuma'gruntsgabalu 1743/4 kv
sāž. platībā ar ēkām Daugavpilī, I. iec.
15. kvart. Nš 1 1it. „b", Domes ielā Nš 15.
Daugavpilī, 1926. g.9. martā. Nš4482
Vecākā notāra vietā,
26227a
viņa palīgs E. Krikis.
Sekretāra palīgs A.Neike' ne.

izpildītājs

1926. g-. P .ga
paziņo, ka 25. martā
'
9 ritā, Rīgā, Brivibas ieU .,Me
ij i
pārdos otros torgos Kārļa w
^
kustamo mantu, sastāvošu no
triem linoleuma un novērtētu par <?* m
»
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
p
apskatīt pārdodamo mantu varēs

^

£^

šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 25 tebruari 1926. g27384

Tiesu izpild. E. Sai*"

apgabaltiesas V
Rīeas
6
tizpildītājs
««ziņo ka 29. m a r t ā

STi, R*S.

lec.

1926

Briv

tiesu

g.. pīkst

*-

ļ,'Eznela
B er m a ņ a
n i i d o I 2. torgos
sastāvošu no mēbelēm un nomantu,
vērtētu par Ls 820.
izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
«oslatit pārdodamo mantu, varēs pārdouz vietas.
šanas dienā
martā
1926. g.
17.
Rīgā,
Tiesu Izpild. E. S m e ' I s.
2»gg3

Izzināt
sarakstu, novērtējumu, kā ari
aasnatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
flga, 22. martā 1956. g.
27297
Tiesu izpild. A. Ozoliņ?.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I lec. tiesu Izpildītājs

paziņo .ka 8. aprilī īsr». g..
pulksten
1 drena, Lielvārdes pag., .Skuju- māj-s
oirdos Kārlim Liepiņām piederošo
kustamo mantu, sastāvošu
no diviem
zirgiem _ un vienas zāles pļaujmašīnas
un novērtētu par Ls 900.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Rīgas apgabaltiesas V lec. tiesu
apskabt pārdodamo mantu varēs pārdoizpildītājs
šanas dienā uz vieta».
oazino, ka 29. m a r t ā 1926 g., pīkst,
Rīga, 22. mar'ā 1926. g.
Cēsu
ielā
Nš
17,
Rīgā.
o fitā,
27298
Tiesu izpild A Ozoliņš.
torgos
Eduarda
Kazaka
o ir d o s 2
mantu,
sastāvošu
no
mēbelēm
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
kustamo
par Ls 1110.
un drēbēm un novērtētu
I iec. tiesu izpildītājs
novērtējumu,
ka
ari
īsināt ^arakstu,
paziņo, ka 8 aprīlī 1926. g., pulksten
pārdodamo
mantu
varēs
pārapskatit
2 diena, Lielvārdes pag., Jaun Druvu'
došanas dienā uz vielas.
mājas, pārdos Petenm Zvēram piemartā
1926.
g.
17.
Rigā,
derošo kustamo mantu sastāvošu no
izpild.
E.
S
m
e
i
1
s.
Tiesu
diviem zirgiem ua novēitētu pai Ls 700.
27385
Izzināt satakstu, novērtējumu, kā ari
V
apgabaltiesas
iec.
tiesu
Rigas
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdoizpildītājs
šanas dienā uz vietas.
paziņo, ka 29. martā 1926. j., pīkst.
Rīgā, 2'i. martā 1926. g
Kazarmu
iela
Nš 3,
9 rit», Rīgā,
27296
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
otros
torgos
fir.
.Latvlan
pārdos
mantu,
*
kustamo
VooJboz
sastāvošu
tn transao elektromotora kreiczaģiem
misijām un 1.1 un noveitetu par Ls 1300.
>
<
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatit pārdodamo mantu varēs pārdošan»s diena uz vietas.
Rigā, 17. martā 1926. g.
Tiesu izpildītājs E. Smeils
27386
1926. g. 8 martā finansu ministri) apstiprinājis _ statūtus
akciju
sabiedrībai
•Rigas apgabaltiesas VI iec. tiesu mechaniski trikotāžu,
ad tu preču un
izpildītājs
kokvilnas izstrādājumu febrikai .Meikur",
pazioo. ka 9 aprIIT 1926. g, pulksten kuras mērķis ir: ražot trikotāžu, adītas
11 dienā, Rīga, Blaumaņa iela J6 5a, preces un kokvilnas izstrādājumus, nodarboties ar savu un svešu ražojumu
dz. 36, Aleksandra Birzuļa lieta "lidos Jēkaba Dona kustamo mantu, tirdzniecībuuz sava rēķina un kom s\ī.
sastāvošu no rakstāmmašīnas un no- un šim nolūkam atvērt ui uzturēt kanvērtētu par Ls 350.
torus un nodaļas Latvijā un ārzemēs.
Pamatkapitāls
Ls 200,000.—,
2000
Izzināt parakstu, novērtējumu, kā ari
akcijas par Ls 100.— katra.
apskatit pārdodamo mantu varēs pārdoValde atrodas Rīgā.
šanas dienā uz vietas.
Dibinātāji:
Rigā, 12. martā 1926. g.
Ette Fain, Daugavgrīvas Iela 4a,
27393
Tiesu izpild. J. Z i i ģ e I s.
Kārlis Loezers, Monētu ielā 6.
Kārlis Roehns, Alberta ielā 12,
Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
Andrejs Bērziņš, plkv. Brieža ielā 20,
izpildītājs
Elizabetes
Staņislavs
Pržedborskis,
paziņo, ka 12. aprīlī
1926. g , pīkst. ielā 33.
12 dienā, Rīgā, Stabu ielā M 29, dz. 38,
Tirdzn. un ban'cu nodaļas pt-ks
Konstantīna Lubbes lietās
pārdos
A. K a c e ns.
Rudo'fa S10 c k e ļ a kustamu
mantu, 27119
Revidents A. Zalpeteis.
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu

Citu iestāžu sludinājumi.

Paziņojums

par Ls 915.

Izzināt sarakstu, novērtējumu , kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 15. martā 1926 g.
27387
Tiesu izpild. J. Z i r ģ e I s.
Rīgas

apgabaltiesas

VI

iec. tiesu

izpildītājs
paziņo, [ka 14 aprīlī
1926. g., pīkst
'i 12 diena, Rīga. Blaumaņa ielā J* 9,
dz. 52, Rīgas tiidzniecības bankas lietā
pārdos AbramaVeinberga kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 350.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pāidodamo mantu, varēs pārdošanas diena uz vietas.
Rīgā, 18. maitā 1926. g.
27395
Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rigas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs
(«ziņo, ka 15. aprīlī 1926. g., pvlksten

Paziņojums.
1926. g.

13. marta

linansu

Rīgos prefektūra
izsludina par nederīgām sekošas pases
un personasaplieclbas, kuras pieteiktas
par pazudušam:
Latvijas pases, izd. 1) H> 219786 no
Rīgas prel. uz Eida Ābrama m. Skordaļin v; 2) .«* 23«ll7 no Rīgas prel
Ebema Viktora m. Beljavski v ; 3) . 421
»*
no Gaujienas pag
valdes uz Ādolfa
Pēteja d Cimura v.; 4) J6 231073 no
Rīgas prei. uz Kārļa Augusta d. Meija v.;
5) A6 5302 no VI pol. iec. uz ura Kārļa
d. Šiliņa v.; 6) J* 14175 no VII pol. iec.
uz Henriettes Jāņa m. Reichmanes v.;
7) J* 257922 no Rīgas pref. uz Olgas
Jāņa m. Veinbeig; 8) J* 143352 no
Rīgas pref
uz Jāņa Jāņa d Osis;
9) Nt 12130 no Liepājas pref. uz Marijas
m.
.^dolfa
Zēhuzen v ;
10) J* 584 nb
Ukru pag. valdes uz Leona Jāņa d. Aizpurs v.; 11) J* 81*46 no X pol. iec uz
Veras Kārļa m. Rudzit v.; 12) J*233281
no Rīgas pref. uzj Alfrēda Eduarda d.
Birnsona v.;
13) J* 175036 no Rīgas
pref. uz Nikolaja Nikolaja d. Petrova v.;
14) J* 17768 no VIII pol. iec. uz Mildas
Anša m. Auše v.; 15) J* 1133 no Demenes pag. valdes uz Juzefas Ignata m.
Rimovič v.; 16) J* 1132 no Demenes
pag valdes oz Aleksandra Jegora d.
17) J* 2026 no Lejas pag
Rimovič v.;
valdes uz Ādolfa Antona d. Luberta v.;
18) M> 24887 no VII poL iec. uz Eliza-

betes Zamueļa m. Pitčner

v.; 19) J6 366

. aldemara

ielā

1926. g., pulkai 10,
.Vfe 20, dz. 7,

Kārlim

Gailis am

piederošas

ārsts.

sastāvošas no galda, krāsns
sirmja (mag. koka) etažeras un grām.
skapja, novērtētas par Ls 175, piedzenot
šo sumu par labu Rīgas pilsētai.
Kandidātu kungi tiek lūgti pieteikties
Apskatīt pārdodamo mantu varēs pārrakstiski pie pagasta valdes lidz šī g.
došanas dienā uz vieta»
15. aprīlim, iesniedzot attiecīgus dokuRīgā, 27. martā 1926. g.
-Nš 7542 mentus un īsu biogrāfiju lidz ar priekš274!1Q
Priekšnieka v. (paiaksts).
likumu par algu un pārējiem noteikumiem, vai ierasties personīgi 15. aprilī,
Rīgas policijas III iec. priekšnieks pulksten 12, Orģiju pagasta namā, pie
paziņo, ka 7. aprIIT š. g., pulkst li», pa.omea uz nolīgšanu. Alga pec vienošanās; dzīvoklis ro atsevišķas ēkas
Rīg», Skolas ielā Nš 25, dz. 36 a,
ai 7 istabām, pie dzīvokļa dārza zeme
un pļaviņa 2 ha, kā ari pārējās salmn.
vajadzīgās telpas. Pasta adr. c. Aumeipils. Ludvigam Vangaram piederošo steri
Tuvāka* dselzsc. piestātnes Smilpar Ls 7,85, tene un Žuldiņi.
rakstāmgaldu, novērtētu
pļedzenot šo sumu par labu R'gas pilPriekšsēdētājs (paraksts).
sētai.
27347
2
Darbvedis (paraksts).
Apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas diena un vietas.
Rīgā, 23. martā 1926 g.
Nš 6732
mantas,

pārdos vairāksolīšana

27401

Priekšnieka

v. i paraksts).

Lestenes pagastam
(Tukuma apr.)

Rīgas policijas X iec. priekšnieks

vajadzīga

paziņo, ka 8. aprīlī 1926. g-, pīkst. 10 d.,

bērna saņēmēja

pārdos ualrāksolīšanā

Sacensības

sakums

pulksten

(vecmāte).
Pieņemšana notiks 1926. g. 13. aprilī,
pulksten 10 rīta, Lestenes pagasta padomes sēdē, Lestenes pag. namā.
Alga pēc vienošanīs, brīvs dzīvoklis,
apkurināšana, apgaismošana, staļļa telpas
un apm. 1 pūrv. zemes.
Kandidātēm pēc iespējas vēlams ierasties uz nolīgšana personīgi.
27443
Pagasta valde.

Rēzeknes pilsētas valde
at šo paziņo, ka ar 1926. gada 1. apiili,
pilsētas valde ieved lietošanā i a u n u
pilsētas valdes z i m o g u ar Rēzeknes
pilsētas ģerboni zīmoga vidū, apstiprināto at Valsts Prezidenta kinga 1925. g.
31. oktobra lēmumu (skat. .Vaid. Vēstn. ?
1925. g. Nš 269), un paziņo, ka agiāk aj s pilsētas valdes zīmogs bez uziāditā ģeiboja zīmoga vidū, skaitās no tā
paša datuma par nederīgu.
Pilsētas galva (paiaksts).

27416

Risas prefeKfura

pārdos BūlruRsolišono

?

Cl
^
_^_^^_^^^^
W
....
_,

plnlos valrāisolīsaoā

Zemkopības
Kulturtechniskā

min.
nodaja

paziņo, ka Zemkopības minīstris
19 martā it apstiprinājis

Meliorācijas

š. g

sabiedrības

„Rauka"
statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
biedrību reģistra 9. Ip. ai Nš 9.

Galvena

Valkas pilsētas va!de
pudu

šī gada

Instrukcija
karaklausības lietās.
1923. g. izdevums.
Maksā:

par dzelzsceļu ievestiem lādiņiem.
Pilsētas valde.

Sēļu

pagasta

va'de

nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi Nš 2409, izdotu no Valtenberģu pag. valdes 1920. g. 26. oktobri uz cilsones Ievas Miķeļa meitas
Alons vārdu.
1926. g. 13. martā.
sr šo izsludina par

27370

3

Sēļu pag. valde.

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera arodā

nn frizieru darbnīca ierīkošana
nn uzturēšanu Rīgā,
a 6 snt

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

Instrukcija
par karavīru atvaļināšanu
no aktīvā
kara dienesta,
līdz turpmākam rīkojumam

atva|ināto karavīru, rezervistu un zemessargu reģistrāciju, kontroli un iesaukšanu apmācībā.
Oficiāls izdevums 1924. g.
Maksa: brošēts eksemplārs Ls 1,40
ar piesūtīšanu ... . 1,70
Dabūjamas

Valsts tipogrāfijā, pili, istabā 1.

Tieslietu

ministrijas
nodaļa

kodifikacijas
laidusi

klajā

sekošus kodifikacijas

gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī. istaba 1.

izde-

vumus :

Noteikumi

citu

par

algotu

strādnieku

darbinieku

ua
nodro-

šināšanu slimības gadījumos
(1922. g. izd.)
bioš. Ls 0,50, ai pies. Ls 0,70.

Civilprocesa
Vispārēji noteikumi

nodoklis

27420

sastādījumā

sa-

Rembates pag Tulku mājās.
Nodaļas vadītās (paraksts).
27427
Darbvedi* F. Briedis.

no

Staba

par darbību un darbvedību

Sabiedrības valdes sēdeklis Rīgas apr.,

ar šo paziņo, ka, skaitot
1. aprija, liek ievests

Sekretārs (paraksts).

10 rifa.

Sacensības dalībniekiem jāiemaksā 10°;a
drošības nauda no piedāvājumu vērtības.
Tuvākas ziņas izsniedz Dzelzsceļu virsmērķis ir iegūt, attīstīt un eksploatēt izsludina pai nedeiīgām sekošas pases valde, Gogoļa ielā Nš 3, ittaba 101.
un
personas
apliecības,
kūjas
pieteiktas
Julianes
ielā
6/8
atrodošos
Liepājā,
cbroma un skaida spiestuvi, kā ari iegūt par pazudušām:
Zemkopības min.
Latvijas pases, izd.: 1) N» 204430 no
Gedalija Kagana nekustamu mantu LieRīgas
pref.
uz
Anetes Vicenta
ra
Kulturtechniskā
nodaļa
pājā ar zemes gr. Nš 363.
Pamatkapitāls
ls
100. 000—, 1000 Gruzdal v.; 2) 30545 uz Martas f-rika Zemkopības ministris š. g.
paziņo,
dricha
m.
Veiss
v.;
3)
207
no
Valakcijas par Ls 100 —,
J*
mieras pag. v
uz Annas Kārla m. 19. martā ir apstiprinājis
Valde atrodas Liepāja.
Timan
v
;
4)
145020
no Rīgas pief. Lestenes - Rumbu
J*
Dibinātāji:
melioĀdolfs Krūmberg', Liepāja, Labrenča uz Alvīnes Jāņa m. Seibel v.; 5) Ns 222172
rācijas
sabiedrības
no
Rīgas
pref.
uz
Antona
Franča
d
ielā 1,
Berta Kagan, Liepāja, Julianes iela 6/8; Krasovska v; 6) J* 232912 no Rīgas statulus.
pref. uz Viktoiiias Antona m. Barč v.;
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas saHirš Šadors, Liepājā, _ Peldu iela 31,
36012 no III pol. iec uz Katrines biedr.bu reģistrēta 6. Ip. ar Nš 6
Natfns Rololfs, Liepājā. Liela iela 6, 7) J*
Sabiedrības valdes sēdeklis Tukuma
Kārlis Jaegers, Liepājā, U icha ielā 79 un Mārtiņa m. Kreišman v.; 8) Nš 129730
Gedalijs Kagans,
Liepāja, Julianes no Rīgas pref. uz Alīdes Magnusa m. apr., Lestenes pag.
Egles v.; 9) N? 87777 no XI pol. iec.
ielā 6,'8.
Nodaļas vadītājs (paraksts).
uz Merijas Dava m. Apšiņ v ; 10) J*77233
DarbveJis F. Briedis
Trdzn. un banku nod. pr.v.V. Gai līts. no Vil pol. no iec uz Melānijas Zamueļa m. 27426
Revidents A. Zalpet ers.
27118
Fomiot v; 11) M 144511 no Rīgas prel.
apstiprinājis stāt. akciju sabiedr. chroma
un skārda spiestuve .O. Kagan*, kuras

Ull

(Valkas apr.)

pārdos galrURsolifono
pils.

iztlzitelB iImiMii Duterīili apgādi

ministris

Cirgaļu pagastam
vajadzīgs

no Tomes pag. v. uz Marijas Vikenta m.
20)
>* 191191 no Rīgas
ptef. uz Einas Jura m. Bērziņ v.; 21) Annai Slānis, iedzīv. m Altonavas
ielā Nš 9, dz. 15, piederos >s
mantas,
>6 21959 no Liepājas prel. uz Gertrūdes sastāvošas no
mēbelēm, novērtētas pat
Alfieda m. Kiigge v.; 22) )* 2158 no
Rozentovas pag. valdes uz Pētera Andreja Ls 90. Mantas tiks pātdotas m. Altonavas ieli Nš 9, dz. 15, muitas uzliktai
d Meikšan v.; 23) J6 118178 no Rigas
pref. uz Domiciana Osi,-a d. J;gorova d.; seda naudas segšanai.
Priekšnieka v. (paraksts).
24) J*247231 no Rīgas pref uz Staņislava 27403
Ludviga d. Skomarovska v ; 25) .Nfe 176216
Dzelzsceļu virsvaldes
no Rigas pref. uz Kāiļa Pētera d. Krieviin v.; 26) Ni 233138 no Rigas pref materiālu apgāde izsludina rakstisku
uz Jāzepa Jāzepa d. K'upšas v; 27)
Ronfturencl
J* 2Č0J09 no Rīgas pref. uz Pētera
Pavīla d. Koptelova v;
28) J* 239398 27. martā l. g, uz izolatoriem
9000 gab.
1
no Rīgas pref. uz Mariannas Jāņa m.
Lenkevič
v; 29) J* 167398 no R gas
Konkurences sākums pulks'en 10 rītā.
p ef uz Eižena Peteri d. Suchanovska v.; Sacensības dalībniekiem jāiemaksā 10 ° o
30) J* 3991 no Jelgavas pref uz D/vida diošības naudas no piedāvājumu vērtības.
Krišjāņa d. Bekona v ; 31) 1* 47557 no Tuvākas ziņas izsniedz Dzelzsceļu virsXII pol iec. uz Jāņa Jāņa d. Šiliņa v.; valdē, Gogoļa ielā Nš3, ist 101. 26521
32) I* 6U0 no Rēzeknes api. 3. iec.
pal. piiekš. uz Ievas Jāzepa m. Dikue v.;
33) N» 1410 ro Jelgavas prel. uz Marijas
raftsf. tforgus
Kārļa m. Michailovas v. un 34) tb 220218 Izsludina
no Rīgas prel. uz (Šiliņ Emīliju) Fēliks
15. aprīli 1->2S. g., uz
1) kaustisko
Leopolda d. Petkevič v
»
magnezitu — 4000 kg, 2) chlora magPamats;
Riga* prefektūras raksts niju — 1800 kg
L, 2., 3. un 4. mana 1926. g. ar M 2735.
un rakstisku
konkurenci
Rīgas pref. pal S i m a n o v i č s.
15. aprilī 1926. g.. uz kabeļ kastēm,
26279 Pases nod daibv. G r i n b e i g s.
čuguna — 180 gab.
2
27474
Baškis-Paškia v;

10 dienā, Rīga, Kr. Barona ielā Nš 3,
Leiba Molotņikova lieta, pārdos
uz Emīlijas
Osipa
m. Venclav
v.;
Ābrama S e e r a kustamo mantu, sastāTiešo nodokļu departamenta
12) N« 4 858 no VI pol. iec. uz Jēkaba
vošu no manufaktūras
un novērtētu dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
par Ls 300.
Izraēla d. Žagorska v.; 13) M 76288 no
1926. g., pulkaten 12 cienā, XI pol. iec. uz Johana Kaspara
d
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari 31. martā
ielā Jft 13,
Steina v; 14) Nt 97029 no Rigas pret.
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār- Riga, Grēcinieku
uz Emīlijas Jāņa m. Blankenstein v.;
došanas dienā uz vietas.
15) N? 55748 no III pol iec. uz Marijas
Rīgā, 13 martā 1926. g.
Kristapa m. Grinberg v.; 16) N? 148949
Tiesu izpild J. Z i r ģ e 1 s.
t!®J
Ābrama H i r š s o n a kustamo mantu, no Rīgas prel. Abiama Arona d. ŠlosRigas apgabaltiesas VI lec. tiesu novērtētu par Ls 360 un sastāvošu no m. iņa v; 17) _J* 4S02 no V pol. Iec.
Mārtiņa d.
Fieibeiga
v.;
Friča
svariem, dēļ viņa 1925. g. /• peļņas uz
izpildītājs,
18) Nfe 89 no Liepājas pref. uz Eliasa
P«iņo, ka 15. aprilī 1926. g, pUsst. nodokļa segšanas.
Rīgā, 24 martā 1926. g.
Ābrama d. Hercbacha v.; 19) M 59553
i" dienā, Rigā, Kr. Barona ielā Nš 3,
Piedzinējii __ H eibovičs.
27396
no VI pol. iec. uz Lizes Indriķa m.
Leiba
Molctņikova
lietā
p ā i dos
Kugradēls-Kugraa v.; 20) Nš 716 no
nodaļa
izsludina
pat
Abtema Šeera kustamo mantu, sastāĀrzemju pasu
pag. v. uz Lonijas Zaņa m.
tāņa L a s m a ņ a Lielvircavas
manulakturas
un
novērtētu nederigu nozaudēto
Zekkes v.; 21) Nš 229659 no Rīgas prel.
13.
marta
izd.
ParLa1 ™
ārzemes pasi M 1884,
.
Annas Pelēja m. Joubert vārdu;
£7424 uz
*'?*satakstu - novērtējumu, kā ari 1925. g. Rīgā.
uz Emī22) Ni 222935 no Rīgas pref
anii
PMatīt pārdodamo
izsludina par lijas Jāņa m. Berend v ; 23) Nš 103299
mantu varēs plrĀrzemju pas j nodaļa
uosanas dienā uz vietas.
nederigu Hirša F u r m a ņ a ārzemes no Rīgas pref. uz Lilijas Kārļa m.
raga, 13. martā 1926. g.
pasi .\» 10001. izd. 12. decembrī 1924. g Heik v; 24) pērs. apl. Nš 8687 no
iiw l
Tiesuļ izpild. J. Z i r ģ e 1 s
no ārlietu ministrijas Rīga, kira ir no _ Rīgas pref. uz Nikolaja Aleksandra d.
27425 Kupieševa v.: 25) pērs. apl. Nš 13472
™gas apgabaltiesas VI iec. tiesu zaudēta.
par no RIg. pref. uz Vilh. Kārļa d. Grima
valde
izsludini
Dzelzavas
pag.
izpildītājs
26) Latv. pase Nš 91158 no Rīgas pref
Meirānu
zirga
izdotu
no
pasi,
nederīgu
Paziņo, ka 15. aprilī 1926.
Jāņa m. Zanderson
v.
g., pīkst. pag, v. ar N; 365 uz K. Jaunzema v. uz Helenes
Pamats: Rīgas prefektūras raksta
Rigā
Kr - Baron« '«? » 36,
dz 9fi,' c
'
- un cit. lietās,
10., 11 , 12. martā 1926. gadā ar Nš2987.
Latvijas universitāte ar šo dara vispāBi,H
. -Merkatura
Rīgas prel. pal. Simanovičs.
Jsnkela Mullera kustamo ribai zināmu, ka blj. Rīgas politechniska
ai»!
sastavošu no mēbelēm un noizdotie: 1900. g. 10. maija ar 26873 Pasu nod. darbv G r i n b e r g s.
institūta
vērtsT
v
ertetu par Ls
340.
Ns 609 diploms un 1901. g. 9. marta at
III iec. priekšnieks
saraJt8tl » .
jsfe 517, u?slavas atestāts uz Benjamiņa Rīgas policijas
kā
aii
novērtējumu,
aniS^'
rdodanio mantu varēs pārdo- Vitkindajvātda pieteikti par pazaudētiem paziņo, ka 7. aprilī 1926. g., pulksten
Pl
fcn.. i
oar nederīgiem.
..„ .r iīr, tiek irsludināti
**ļas
drena uz vietas.
10 ''* d, Riga Rūpniecības iela lc, dz. 1,
'926
g
no27ļoI*'mart5
ārzemju pasu
.
^^^
ministrijas
Ārlietu
Tiesu_izpild. J. Zirģels.
daļa izsludina par nederigu nozaudēs
R,gas apgabaltiesas
91 uz Kārļa Marpiederošo
Rīgas apriņķa ārzemes pases: >*
Kārlim Viļenskim
un
>fe 92 uz Annas pils
tinsona vārdu
,ec> tiesu izpildītājs
ozola koka mazu bufeti, novērtētu pat
g.
17
jan1920.
l
vārdu,
izd.
Martinson
Dari™
Ls 30, piedzenot šo somu par labu Rigas
27423
V»' 1926. g„ pulksten vari Rīgā.
^
We'n3 ,,,Vardes
P§- .Liel - Druvu'
pilsētai.
«aāias n 'L'^
Igaunijas sūtniecība R gi
Apskatīt pārdodamo mantu — bufeti
Piederi I?s An<lrejam Slasportam
ārzemes
nozaudēto
u
nederīgu
stamo
pat
Izsludina
varēs
pārdošanas diena nz vietas.
vīenas
m*rt".
sastāvošu
no
vH
aaalainas lokomobiles,
1844, izdotu 6. aug. 1923. g.
Nš 6758
pasi
ar
viena
J*
Rigā,
23. maitā 1926. g.
ētu
*rael»
uz Mārtiņa
par no Igaunijas konsula t Rīgā
Ls i3co Vnena* ^'^novērt
Priekšnieka v. (paraksts).
27399
vārdu.
2/303
Jāņa d. Rum vaid

~-rZL___

Rigas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 3. aprllf

likumi
un

I. grāmata

(tiesisanas kārtība miertiesās)
(1923. g. izd.)

broš. Ls 0,90, ai pies. Ls 1,12
ies.
. 1,90, .
.
. 2,20.

Tiesu

iekārtas

likumi

(1924. g. izd.)
bioš. Ls 1,60, ar pies. Ls 1,85
ies.
.3.15.
. 2,80, .
.

Pagasttiesu

likumi

(1924. g. izd.)
broš. Ls 0,60, ai pies. Ls 0,80
ies.
1,60,

.

. . ..90.

Vekse|u likumi
(1925. g. izd.)
broš. Ls 0.60, ar pies. Ls 0.80
ies.
.1.90
. 1,60, .
.
Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā,
kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.

91

Kalnciema

pag. valde

izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus, Izdotus no šās pagasta valdes:
1) Zirga pasi J* 101, izd. 7. maijā
1920. g. cz Viļā Jāņa d. Grasmaņa v.
2) Zirga ps»i J* 40, izd. 7. maijā
1920. g. uz Lizetes Fieija vardu.
3) Zirga pasi J* 31, izd. 7. maijā
1920. g. uz Anša Āboliņa vardn.
4) Zirga pasi J* 35, izd. 7. maijā
1920. g. uz Anša d. Vītiņa vārdu.
5) Zirga pasi )* 180, izd. 10. nov.
1920 g. uz Annas Baigai v.
22561

Rēzeknes

apr

priekšn.

1. iec.

palīgs
13. aprilī

Rēznas
mājas,

Akciju sabiedrības

Dažādi sludinājumi.

Zvērādu tirdzniecības
rūpniecības okclluH sabiedr.
„ZIEMEU" (,Hord ) «alde
uzaicina sabiedrības akcionārus uz

vispārēju vilti,
25.

aprilī

1926. g. valdes

telpās Rīgā, m. Mcnetuiela 16, p. 5 p. p.
Dienas
kārtība:

Priekšnieka pal. (paraksts).

( Ttezcfmes

pifselas

stzotu vafdfe
ar šo paziņo,

ka

no

1. apriļa

skolu valde ieved lietošanā

ai Rēzeknes

pilsētas

ģerboni

viņu

pilnvarotie resanāktu,

otra klj i vispārēja sapolte,

to pašu jautājumu apspriedei un lemšavidu, apstiprināto ar Valsts Prezidenta nai
18. maijā Š g., tai pašā vietā un
kunga lēmumu no 31. oktobja 1925. g. laikā un kūja
skaitīsies par (likumīgi
(sk. .Valdības Vēstn." 1925. g >fe 269) pilntiesīgu, neatkarīgi no ieradušos akun paziņo, ka agrākais skolu valdes ciona u vai viņu pilnvaroto skaita sapulcē.
Valde.
zīmogs bez uzrādītā ģerboņa zīmoga 27410
vidū, no tā paša datuma skaitās par

Jaunlatgales apr. pri kftnieka
palīgs II. iecirknī

Akc. sob. alus darītava

Gust. Kuntzendorff
kāttēia

paziņo, ka 11. aprili 1926. g., pulksten
10 dienā, Bolvu pag.pie vec. pol. kār-

tībnieka kanclejas, pārdos

atklāta ittoui

deneralsa p ulce

pils. Lūkasa Leišavnieka kustamo valdes telpas, Matisa iela Ns 8, otrdien,
īpašumu — vienu teli, novērtētu pat
20. aprili 1926, g. pīkst. 7 vakarā.
Dienas kārtība:
Ls 10, soda naudas piedzīšana! pec
Jaunlatgales 3. iec. miertiesneša laksta 1. Direkcijas ziņojums par 1925. darbības gadu un skaidras peļņas sadalīN> 329.
Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas
šana.
dienā uz vietas.
2. Revizijas komisijas ziņojums.
Bolvos, 21. martā 1926. g.
27435

M

1000 3. Vēlēšanas.

Priekšn. pal. M e d n i s.

Jaunlatgales

apriņķa

priekšnieka

palīgs ii iecirknī
paziņo, ka 11. aprilī 1926. g., pulksten
10 dienā, Bolvu pag. pie vec. policijas
kārtībnieka kanclejas, pārdos

atklāta vcīraksolišans

Dienas

kartība:

2)

1925. g. peļņas sadalīšana.

bankas

statūtu

vēlas

piedalīties

4. Statūtu grozīšana.
5. Priekšlikumi un ziņojumi.
2M09

Direkcija.

Iihijai vaiti lifilļi iiopnatita

kiitēia lina iKin samte
pirmdien,

12. aprili

Pēc statūtu § 57

visiem akciju īpaš-

Pēc

statūtu

§ 59

Pilnvaras dodimas vēstules

veidā tn

Alus un iesala rūpniec.
akc. sab. .LIVONI3A"
uzaicina

god.

akcionārus

ierasties

uz

liii alni ailīti
27. aprilī 1926. g. pīkst. 5 vakara, Riga,
L. Maskavas ielā 239/243.
Dienas k ā r t i b aj
1) Sapulces amata personu vēlēšana.

2) Gada pārskata par 1925. g. caurskatīšana un apstiprināšana.
3) Revizijas komisijas ziņojumi
4) Valdes un revizijas komisijas vēlēs
5) Valdes ziņojumi par tekoša gada izdevumu budžetu un darbības plāni.
6) Dažādi jautāji mi un priekšlikumi.
27408

Valde.

lautjas komercHaokas valde

1926. g. pīkst. 18,

koopeiativa telpās, Blaumaņa iela 30/32.

paziņo, ka

27406

Dienas
kārtība:
) Sapulces darbinieku vīlēšanas.
1925. gada dividendi
2) Valdes, padomes un revizijas komipat Latvijas komercbankas akcijām
sijas ziņojumi un 1925. g pārskats.
Tiešo nodokļu departamenta rakstu ar
izmaksās
3)
Budžets
un
darbības
plāns
1926.
g.
J* 145527.
Bankas Centrālē un nodaļās, sākot ar
Apskatīt pārdodamo inventāru vaies 4) Nekustama īpašuma jautājums.
1926. g. 1. aprili 10°/opar akciju.
5) Vēlēšanas.
27407
Valde.
pārdošanas dienā uz vietas.
Bolvos, 21. martā 1926. g.
J* 602

Jaunlatga es apriņķa priekšnieka
palīgs II. ieciikni
paziņo, ka 11. aprilī š. g., pulksten
10 lītā, Rugāju pag. pie vec. pol kārtībnieka kanclejas, pāidos atklāta

vairāksolīšana

iii» ielu dzelzsceļu akciju sabiedrība
izdod

ap 15 tonnu neaptītas vara virsvadu staipules
ap iy2 tonnu tievas tēraudstaipules

un

tn

1926. gada

peļņas sadalīšana.

budžeta

apstipri-

6) Dažfdi priekšlikumi un ierosinājumi.

Valde.

Tā kā sasauktā uz

S.

g.

akcionāru sksita neierašanās deļ,

22 _ martu kaitēja akcionāru sapulce vajadzīgā
ka neatbilstoša sabiedrības statūta 61. § notei-

Latvijas sīiboii laliilii ii sab.

„Vulkan"

baudošais, bet klāt neesoša's akcionr-rs, var
savu ba l sstiesību nodot citam, ari balss-

iesniedzamas valdei ne vēlāk kā 7 dienas
piims vispārējas sapulces.
Pēc statūtu S 6 . akcionāriem, kuri
grib taisīt kādu priekšlikumu, tādi jāiesniedz valdei ne vēlāk kā 7 dienas
pirms sapulces. 26050 2 Valde.

ua

274C5

balsstiesību

tiesību baudošam akcionāram, bet vienai
personai nevar bīīt vai āk kā 2 pilnvaras.

apst prināšana

plāna

4) I izlaiduma akciju nominālvērtības palielināšana.
5) Pārvaldes locekļu un viņu kandidātu vēlēšanas.

§ 64

niekiem
tiesība
pied līties vispārējas
sapulcēs, bet balsstiesību bauda tikai
tas akcionārs, kam pieder ne mazāk kā
desmit akcijas.

Priedeslaipa s kustamo in\entaru : vienu skrūvbeņķl, novērtētu par
Ls 4,36 ienāk, nodokļa piedzīšanai pēc

Priekšn. pal. Mednis.

3) Daitibas
nāšana.

pamata, lai sapulces lēmumi būtu
saistoši, vajadzīgs kvorums, reprezentējošs ne mazāk kā '/* daļu no

akciju kapitāla
Akcionāriem, kuri

atklāšana

bības pārskata

3) Revizijas komisijas locekļu velēšanas.
4) Lēmums par nodaļu atvetšanu.
5) Varbūtēji akcionāru priekšlikumi.
Uz

Dienas kārtibā:
un sapulces darbinieku

vēlēšanas
2) Bankas pārvaldes (padomes, valdes un revīzijas
komisijas) ziņojums par 1925. gada darbību, dar1) Sapulces

1) 1925 gada pārskata apstiprināšana,
komisijas
padomes
un
revizijas
ziņojumi.

Jāņa

27436

Satviešu biedrības telpās.

sapulcē, jāiesniedz uz statūtu § 58. kumiem, nevarēja notikt, (ad
akcionāri, vai viņu pilnvarotie, kufi ir pamata, savas akcijas valdei ne velak
ieradušies, reprezentē nemazāk kā Ķ'»d kā 7 dienas pirms sapulces, kuras nevar
tikt viņiem atpakaļ izsniegtas agrāk pat
no pamatkapita'a.
Gadījumā, ja vajadzīgais skaits akcisapulces slēgšanu

zīmoga

nederīgu.
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Priekšsēdētājs (paraksts).

sestdien, 17. aprilī
1926. g. bankas
telpās, Lielā iela" >& 1113, pulksten
7'/2 vakarā.

Pilna sapulce skaitās par likumigu, ja

1926. g. onāru, vai
tad notiks

ļaunu pilsētas skolu
valdes zīmogu

akcionāru
sapulce
VI
kait
sainīti
visDirēio
karteļa

1) Bilances, darbības norēķinu un revīzijas komisijas ziņojumu par 1624.
m 1925. darbības gadiem caurskatī- Piezīme:

vienu melnas krāsas aitu, Ignatam Jāņa
d. Valterampiedetošo, dziv. Rēznas pag.,
šana un apstiprināšana.
Roņu ciema, novēitētu uz Ls 5, soda 2) Valdes locekļu on viņu kandidātu vēnaudas pie Rēzeknes apt. l iec. mierlēšanas.
tiesneša izp. r. >fc 876, apv. uz s. 1. 3) Revizijas komisijas lec. vēlēšana.
397. p. segšanai.
4) Tekoši jautājumi,
27404

paziņo, ka bankas

valde uzaicina akcionārus uz

notiks 26. aprilī š. g, pīkst. 11 dienā, Rīgā, Merkeļa iela J* 13,

kārtēju
notiks

O*

Lati! Tautas Bankas valde

tirgotam banka"
un ..Liepāju

1926. g., pulksten 12 dienā ,
Roņu
s, Valtera kura
pagasta,

atklāti nmiimi mm

_^_

valde, pamatodamas uz sabiedrības statūtu 63. §, sasauc

OTRU

kartēju akc. sapulci
kufa notiks š. g. 24. aprīlī, pīkst. 16, Liepājā, valdes telpas, Lielā ielā 18.

Dienas kārtība:
1. Valdes ziņojums par sabiedrības darbibu.
2. Sabiedrības 1925 darbības g da aprēķina apstiprināšana un peļņas
sadalīšana.
3. Izdevumu budžeta apstiprināšana 1926. g.
4. Valdes locekļu un kandidātu izvēlkšana, saskaņā ar sabiedrības statutu
48. §. un atalgojuma noteikšana viņiem.
5. Revizijas komisijas locekļu izvēlēšana, saskaņa ar sabiedrības statutu
48. § un atalgojuma noteikšana viņiem.

6. Direktora-rikotāja (no valdes izvelēta) ap tiprināšana, ka ari instrukciju
apstiprināšana priekš viņa un atalgojuma noteikšana viņam
7. Tiesību piešķiršana valdei atsavināt sabiedrībai piederošo kustamo un
nekurtamo īpašumu citai pastāvošai vai jaunJib'namai sabiedrībai vai privātām
sabiedrības kustamo
un nekustamo mantu bankās,
personām, kā aii ieķilāt
iestādēs, vai privātām personām.
8. Tiesību pie ķr'ršana valdei r'egut priekš sabiedrības vajadzībām kustamo
un nekustamo īpašumu.

9. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana vēl līdz vienam miljonam
(1,000,000.—) latu.
10. Sabiedrības statutu pārgrozījumi un papildinājumi attiecībā uz obligāciju aizņēmuma izlaidumu.
11. Obligāciju aizņēmuma izlaidums, ieķīlājot
sabiedrības īpašumu līdz
vienam mi jonam (1.C00.001.—) latu.
12. Tekoši jautājumi.
Piezīme:
Lai dabūtu tie ītu pied; lities "kfrtējā sapulcē un nodot viņā
bals, akciju īpašniekiem jāiesniedz savas akcijas vai apliecības, no zemāk minētām bankām, par minēto akciju pieņemšanu glabāšanā, vai ieķīlāšanai, valdei —
Liepājā, ne vēlāk kā 7 dienas, pirms kārtējas sapulces (statutu 55- §).
1) Latvijā:
Latvijas banka, Rīgas komercbanka, Rīgas biržas banka.
Rīgas pilsētas diskonto banka un Ziemeļu banka.
2) Franci jē: Societe Oēnētale poui favotiser le developpernent du
commerce et de l'industrie en France, Credit Lyonnais, Banque francaise de
l'Union, Banque de Patis et de Pays-bas.
3) Anglijā:
Bardavs Bank Ltd
Lcndon Joist City and Midland Bank
Ltd, S. Japhet and Co, Samuel Mjntagu and Co.
Šī otra kārtējā sapulce skaitīsies par likumigi notikušu un viņas lēmumi
par galīgiem, neskatoties uz ie :nicgto, dēļ piedalīšanās viņā akciju skaita.
Valde.
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Tā

kā

sasauktā

uz š. g. 22. martu

kārtējā

akcionāru

sapulce

vajadzīga

Ellas Z a m a r i t e r kustamo īpašumu :
akcionāru skaita neierašanas deļ, ka neatbilstoša sabiedrības statutu 61. § noteivienu zirgu un trīs govis, novērtētu par
kumiem, nevarēja notikt, tad
Ls 500 ceļu nodevu iekasēšanai pēc Rakst. piedāvājumiemļar
uzdotu cenu un piegf dāšanas noteikumiem jābūt saņemtiem
ceļu inženiera
3. decembra
apriņķu
f īdx TO. aprifam
1925. 'g. raksta f* 3092.
g.
apskatāms pārdošanas
Pārdodamais
Rī?as ielu dzelzsceļu akc. s-bas direkcija, Rīgā, Brivības ielā J* 110. Interesentiem
dienā uz vietas.
Bolvos, 21. martā 1926. g. J* 900525 izsniedz technisko. un piegādāšanas noteikumus darbdienās no 9 rītā līdz 3 pēc
Priekšn. pal. Mednis.
pusdienas sabiedrības kantori, Brivības ielā Ns 110.
27434
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piegādāšanu.

Sērkociņu fabriku ukciju suniedribus

1926.

Jaijis htila fll. lāpi"
valde, pamatodamās uz sabiedrības statūta 63. §, sasauc

Agrai Krievijas apdn» biedrības „R0SSIJA" Latvijā atrodošās mantas

otra kārtēju akcionāru sapulci

likvidācijas komisijas
frilonce u» 1926. gada 1. /eferuari.
Kontu nosaukumi

Bilance uz 1926. gada
1- janvāri

Apgrozījums par 1926. g.
janvāra mēnesi

kura
Atlikums uz 1926. gada
1. februāri

Debets
Kredīts
Debets
Debets
Kredits
—
-

—

10,343 86

—

—

—
~
~
—

~
~
-

1,611,470—
6

-^Z

Debitori
.
Pārejošas sumas A

-.
...•
Pārejošas sumas A
Pārejošas sumas B (iemaksas un izmaksas uz dzivības ap droš. polisēm)
"
Kreditori
...
'
... .
Namuieņēmumi un izdevumi

,

XSeņ.SĪ, kursastar P.u.t.t.)
I
- ?
Likvidācijas <™d«

j

58 610 60

71004

Kase
Tekoši lēķini
Depoziti
Nekustami ipašumi
Inventārs

,c?^ 30
^
35,189
—
ļ—
~

588 06
~

-

=

~

~

*)

10 27

245 45
1& 500 .36
-

27,274 85
—

—

27 .35134
12,392—
—
_
_

~
~
—
_

~

~

~

-

~

14,017 24
_

_

—
_

|
—
—
55
—
—
—
—
I5,2£
14,86880
"

-J1, ^ .49803 1

-

-

1,724,254 11
56,859,43 i
ekspertu izdalīto novērtējumu.
nz
Vērtība
pamatota
*)
priekšsēdētājs V. L u d i ņ i.
Likvidadjaa komisijas
J. Zankevics.
„.Komisijas locekļi: V. Perlbachs.

1,724,254

11

5 50

__

KiediU

633 55
60,235(84
10, 343 86

—

1,611,470— *)
6,386—
25

—
—

-

—

956

—
—

35,18380
_
588 06
—

—

405 58

—
—
—
—

—
—
—
1027

|

254 —
16,500 36

notiks

š. g. 24. aprilī, pulkst. 17, Liepājā, valdes telpas, Lielā ielā W l°-

Dienas k ā r .t ī b a :
1. Valdes ziņojums par sabiedrības darbību.
.
2. Sabiedribas 1925. darbības gada aprēķina apstiprināšana un peļņas sadaltsana3. Izdevumu budžeta apstiprināšana 1926. g.
._ c
4. Valdes locekļu un kandidātu ievēlēšana, saskaņā at sabiedrības statūta K. 9
un atalgojuma noteikšana viņiem.
., ;
statūta
5. Revizijas
komisijas locekļu izvēlēšana, saskaņā ar sabiedribas
un atalgojuma noteikšana viņiem.

4o.
.

instrukkiju
6. Diiektora-rikotāja
(no valdes izvēlēta) apstiprināšana, kā ari
stiprināšana priekš viņa un atalgojuma noteikšana viņam.
.
7. Tiesību piešķiršana valdei atsavināt sabiedrībai piederošo nekustamo ļP»»)"?
in
kā
citai pastāvošai jaundibināmai sabiedrībai vai privātām personām
^ vai P
ķīlāt sabiedrības kustamo vai nekustamo mantu bankās, iestādēs
vatam personām.
- __
8. Par sabiedrības tālāko daribu vai likvidāciju un likvidācijas 8acIlļ'ļnia.
likvidācijas komisijas locekļu izvēlēšana, likvidācijas komisijas_ sēdekļa
teikšana, likvidācijas kārtības noteikšana un instrukciju izstrādāšana I»*

*v

dacijas komisijai.

9. Tekošie jautājumi.
J*
J^ū
Piezīme:
Lai dabūtu tiesību piedalīties kārtējā sapulcē un nodot vflļj
1*3 *
_
-\
ļ— 1,707,498 03 balsļ, akciju īpašniekiem jāiesniedz savas akcijas vai vietējo banku 8P''ec'** S'
j
minēto akciju
āja, ne v*^»
56,85943 1,726,495|90j 1,726 .495| 90 ka 7 dienas pieņemšanu glabāšanā, vai ieķīlāšanā, valdei — Liep
pirms kārtējās sapulces (statutu 55. §).
otra kārtējā sapulce skaitīsies par likumīgi notikušu un viņa» lērmmu P"
IŠi
galīgiem, neskatoties uz iesniegto, dēļ piedalīšanās viņā akciju skaita.
v
Ed. Biikovakia.
P. E glīts.
27411
Valde.
? aīdarta Valata tipozraflii

