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Saeima Ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

par

Latvijas-Z.-Amerikas Savienoto Valstu ligu nu attiecībā uz parādu
par kara laika piegādājumiem.

1. 1925. gada 24. septembrī Vašingtonā parakstītais līgums par Latvijas
parādu Z.-Amerikas Savienotām Valstīm ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.

2. Šis likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms
pirmā pantā minētais līgums un tā tulkojums latviešu valodā.

Rīgā, 1926. g. 10. aprilī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

AGREEMENT, 1925 Š 30,000
Made the twenty-fourth day of Sep- 1926 „ 31,000
tember, 1925, at the City oī VVashing- 1927 „ 32,000
ton, District of Columbia, betvveen the 1928 ... „ 33,000
Government of the Republic of Latvia, 1929 ,, 34,000
hereinafter called Latvia, party of the 1930 , 35,000
first part, and the Government-of the , „ 1Q31 . .,.. .36,000.
United States of America, hereinafter 1932 37,000
called the United States, party of the 1933 „ 38,000

second part. 1934 „ 39,000
Whereas, Latvia is indebted to the '935 „ 40,000

United States as of December 15, 1922, '936 „ 42,000
upon obligations in the aggregate principa! '937 ,, 43,000
amount of $ 5,132,287.14, together with 1938 „ "ļS'^interesi accrued and unpaid thereon; and 1939 „

^'999
Whereas, Latvia desires to fund said

^
.... «sn'nnn

indebtedness to the United States, both rļ' • " JpļJJJ
principal and interest, through the issue

^
' " co'mnof bonds to the United States, and the JJtJ " £>JjJļ

United States is prepared to accept bonds ^7; 57*000from Latvia upon the terms and condi- rL " ^n'nrtn
tas hereinafter sct forth : \™ |-.;| .| '

v ļ ;.: ;| 6L000
Now, therefore, in consideration of the ^g j; 63,000

premises and of the mutual covenants jg4g ' ? _[..... '„ 65^000
herein contained, it is agreed as follovvs: )95q [[][ .....„ 68^000

1. Amount of Indebtedness. — 1951 . . . ,, 70,000
The amount of the indebtedness to be 1952 , 73,000
funded, after allowing for cash payments 1953 75,000
made or to be made by Latvia, is 1954 ,, 78,000
8 5,775,000, which has been computed as 1955 » 80,000
follows : 1956 - 83,000
Princi pal amount of obli- '957 86,000

, gations to be funded . . . S 5,132,287.14 1958 ,, o^-^u
Interest accrued and un- '

]959 » *ļ™>
Paid thereon to Decem- ] ^0 » ™>™ļ>
ber 15, 1922, at the rāte 1961

^T;2 per cent per annum 647,275.62 1962 » u^
Total principal and interest 963 „ 07,000

accrued and unpaid as of ^4 • -
^December 15, 1922 . . . 5,779,562.76 965 4,000

Tpaid in cash by Latvia966>»upon execution of Agree- 9^7 —
*«* ^_ A^1^

968 • • ;; ļ28[)00
lotal indebtedness to be \am' „ 138,000

funded into bonds. . . .§5,775,000.00 ļ^ļ* " ; [ ; ' " ' _' . (> 143,000
2Repayment of Principal. — 1972 IS'SSn

i
order to provide for the repayment of 1973 > £v*~

lle indebtedness thus to be funded , 1974 >< £J'nnnlatvia will issue to the United States at 1975 ™'n™Par
; as of December 15, 1922, bonds of 1976 JSSSSLatyia m the aggregate principal amount 1977 - '°'J~Xfn5,775,000, dated December 15, 1922, i978 » 82,000

?"J maturing serially on each December 15 1979 ™> Xn1 the succeeding years for 62 years, in the 1980 »*V*g
Jjounts-on the several datēs fixed in the ]981 202

'°°°Wl°Wmg schedule: 1982 ļļļ^
December 15- ]9

f4 t [] '̂ t'.i^Z 22&O0_
!S;::::;;;; * i$ -f^mr

Provided, hovvever, That Latvia, at its
option, upon not less than ninety days"
advance notice to the United States, may
postpone any payment falling due as
hereinabove provided, except those falling
due on or before December 15, 1930,
hereinafter referred to in paragraph 5 of
this Agreement, to any subsequent June 15
or December 15 not more than two years
distant from its due datē, but only on
condition that in case Latvia shall at any
time exercise this option as to any pay-
ment of principal, the payment due in the
next succeeding year can not be post-
poned to any datē more than one year
distant from the datē when it becomes
due unless and until the payment pre-
vious!y postponed shall actually have
been made, and the payment falling due
in the second succeeding year can not be
postponed at all unless and until the
payment of principal due two years
previous thereto shall actually have been
made.

3. Form of Bonds. — All bonds
issued or to be issued hareunder to the
United states shall be payable to the
Government of the United States of
America, or order, shall be issued in such
denominations as may be requested by
the Secretary of the Treasury of the
United States, substantially in the form
set forth in the exhibit hereto annexed
and marked "Exhibit A", and shall be
signed for Latvia by its Envoy Extraordi-
nary and Minister Plenipotentiary at
Washington,or by its other duly authoriz-
ed" representative. The % 5,775,000 prirr-
cipal amount of bonds first to be issued
hereunder shall be issued in 62 pieces, in
denominations and with maturities corres-
ponding to the anntial payments of prin-
cipal hereinabove set forth.

4. Payment of Interest. — All
bonds issued or to be issued hereunder
shall bear interest, payable semiannually
on June 15 and December 15 in each
year, at the rāte of 3 per cent per annum
from December 15, 1922, to December 15,
1932,and thereafter at the rāte of 3'per

cent per annum until the principal thereof
shall have been paid.

in the manner provided in paragraph 2
of this Agreement, and to be substantially
similar in other respects to the bonds
first to be issued hereunder.

All pavments, whether in cash or in
obligations of the United States, to. be
made by Latvia on account of the prin-
cipal of or interest on any bonds issued
or to be issued hereunder and held by
the United Slates, shall be made at the
Treasury of the United States in NVashing-
ton, or, at the option of the Secretary of
the Treasury of the United States, at the
Federal Reserve Bank of New York, and
if in cash shall be made in funds immedia-
tely available on the datē of payment, or
if in obligations of the United States
shall be in form acceptable to the Secre-
tary of the Treasury of the United States
under the general regulations of the
Treasury Department governing trans-
actions in United States obligations.

6. Exemption from Taxation. —
The principal and interest of all bonds
issued or to be issued hereunder shall be
paid vvithout deduetion for, and shall be
exempt from, any and all taxes or other
public dues, present or future, imposed by
or under authority of Latvia or any
political or local taxing authority vvithin
the Republic of Latvia, vvhenever, so
long as, and to the extent that beneficial
ownership is in (a) the Government of the
United States, (b) a person, firm, or
association neither domiciled nor ordi-
nāri^ resident in Latvia, or (c) a Corpo-
ration not organized under the faws of
-Latvia..

7. Payments before Maturity. —;

Latvia, at its option, on June 15 or De-
cember 15 of any year, upon not less than
ninety days' advance notice to the United
States, may make advance payments in
amounts of $ 1,000 or multiples thereof,
on account of the principal of any bonds
issued or to be issued hereunder and held
by the United States. Any such advance
payments shall first be applied to the
principal of any bonds which shall have
been issued hereunder on account of
principal and/or interest aceruing betvveen
December 15, 1922, and December 15,
1930, and then to the principal of any
other bonds issued hereunder and held bv
the United States as may be indicated
by Latvia at the time of the payment.

8. Exchange for Marketable Obli-
gations. — Latvia will issue to the
United States at any time, or from time
to time, at the request of the Secretary
of the Treasury of the United States, in
exchange for any or all of the bonds
issued or to be issued hereunder and held
by the United States, definitive engraved
bonds in form suitable for sale to the

5. Method of Payment. — All bonds
issued or to be issued hereunder shall be
payable, as to both principal and interest,
in United States gold coin of the present
standard of value, or, at the option of
Latvia, upon not less than thirty days,
advance notice to the United States, in
any obligations of the United States
issued after April 6, 1917, to be taken at
par and accrued interest to the datē of
payment hereunder: provided, however,
that with reference to the payments on
account of principal and/or interest falling
due hereunder on or before December 15,
1930, Latvia, at its option, may pay the
follovving amounts on the datēs specified :

June 15, 1926 < 30,000
December 15, 1926 — „ 30,000
lune 15, 1927 — „ 35,000

December 15, 1927 — ,,35,000
]une 15, 1928 — „ 40,000

December 15, 1928 — „ 40,000
June 15, 1929 - „ 45,000

December 15, 1925 — „ 45,000
lune 15, 1930 —,,50,000

December 15, 1930 — ., 50,000

public, in such amounts and denomina-
tions as the Secretary of the Treasury of
the United States mav request, in bearer
form, with provision for registration as
to principal, and or in fully registered
form, and othervvise on the same terms
and conditions, as to datēs of issue and
maturity, rāte or rātes of interest, exemp-
tion from taxation, payment in obliga-
tions of the United States issued after
April 6, 1917, and the like. as the bonds
surrendered on such exchange. Latvia
will deliver definitive engraved bonds to
the United States in accordance herevvith
vvithin six months of receiving notice of
any such request from the Secretary of
the Treasury of the United States, and
pending the delivery of the definitive
engraved bonds uill deliver, at the request
of the Secretary of the Treasury of the
United States, temporary bonds or interim
receipts in form satisfactory to the'Secre-
tarv of the Treasury of the United States
vvithin thirty days of the receipt of such
request, all vvithout expense to the United
States. The United States, before offering
any such bonds or tnrenm receip;

Total I 400,000

and the balance, includhig interest on
all overdue payments at the rāte of 3 per
cent per annum from their respective due
datēs, in bonds of Latvia dated -December
15, 1930, bearing interest at the rāte of

3 per cent per annum from December 15,

1930 to December 15, 1932, and thereafter
at the rāte of 3'., per cent per annum
until the principal thereof shall have been
paid such bonds to mature senaliy on
December 15 of each vear up to and īnclud-
ma December 15, 1984. substautia!ly
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iiimms par Latvijas - Z.-Amerikas Savienoto Valstu Ilgumu attiecībā uz parādu par
kara laika piegādājumiem.

likums par papildu vienošanos pie pasta, telegrāfa un telefona līguma starp
Igauniju, Latviju uū Lietavu.

Valsts Prezidenta pavēle.

Pap ildinājumi noteikumos par zvērināto mērnieku darbību.
pārgrozījums likumā par valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju novēr-

tēšanu un pārdošanu dzimtslpašumā, vai atdošanu dzimtsnomā,
Piķojams par eksporta sviesta kontroles atlīdzību.

Pap ildinājums noteikumos modernieclbām, kuras ražo eksportsviestu.
Papildinājums noteikumos ražotāju organizācijām un privātam modernieclbām, kuras

nodarbojas ar sviesta eksportu.



in Latvia, will first offer them to Latvia
for purchase at par and accrued interest,
and Latvia shal! likevvise have the option,
in lien of issuing any such bonds or interim
receipts, to make advance redemption, at
par and accrued interest, of a correspon-
ding principal amount of bonds issued or
to be issued hereunder and held by the
United States. Latvia agrees that the
definitive engraved bonds called for by
this paragraph shall contain all such
provisions, and that it -will cause to be
promulgated all such rules, regulations,
and orders as shall be deemed necessary
or desirable by the Secretarv of the Tre-
asury of the United States in order to
facilitate the sale of the bonds in the
United States, in Latvia or elsewhere,
and that if requested by the Secretarv
of the Treasury of the United States, it
will use its good offices. to: secure the
listing of the bonds on such stock exchan-
ges as he may request.

9. Cancellation and Surrender
of Obligations. — Upon the executipn
of this Agreement, the pavment to the
United States of cash in the sum of

$ 4,562.76 as provided in paragraph 1 of
this Agreement and the deliverv to the
United States of the § 5,775,000 principal
amount of bonds of Latvia first to be
issued hereunder, together with satis-
factorv evidence of authority for the
execution of this Agreement and the
bonds on behalf of Latvia by its Envoy
Extraordinary and Minister Plenipoten-
tiary at VVashington, or by its other. duly
authorized representative, the United Sta-
tes vvill cancel and surrender to Latvia,
at the Treasury of the United States in
Washington, the obligations of Latvia in
the principal amount of $ 5,132,287.14
described in the preamble to this Agree-
ment.

10. Noticēs. — Any notice, request,
or consent under the hand of the Secre-
tarv of the Treasury of the United States,
shall be deemed and taken as the notice,
request, or consent of the United States,
and shall be sufficient if delivered at the
Legation of Latvia at VVashington or at
the office of the Minister of Finance in
Riga; and any notice, request, or election
from or by Latvia shall be sufficient if
delivered to the American Legation at
Riga or to the Secretary of the Treasury
at the Treasury of the United States in
VVashigton. The United States in its
discretion may vvaive any notice required
hereunder, but any such vvaiver shall be
in vvriting and shall not extend to or
affect any subsequent notice or impair
any right of the United States to require
notice hereunder.

11. Compliance with Legal Re-
quirements. — Latvia represents and

agrees that the execution and delivery
of this Agreement have in all respects
been duly autohrized and that all acts,
conditions, and legal formalities vvhich
should have been completed prior to the
making of this Agreement and the issuance
of bonds hereunder have been completed
as required by the laws of Latvia and in
conformity tberevvith.

12. Counterparts. — This Agree-
ment shall be executed in two coun-
terparts, . each of vvhich shall have the
force and effect of an original.

In'vvitness vvhereof Latvia has caused
this Agreement to be executed on its
behalf by its Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary at VVashington,
thereunto duly authorized, subject. how-
ever, to the approval of the Saeima, and
the United States has likevvise caused

this Agreement to be executed on its
behalf by the Secretary of the Treasury,
as Chairman of the VVorld War Foreign
Debt Commission, with the approval of
the President, subject, hovvever, to the
approval of Congress, pursuant to the
Act of Congress approved February 9,
1922, as amended by the Act of Congress
approved February 28, 1923, and as
further amended by the Act of Congress
approved Januarv 21, 1925, all on the day
and year first above vvritten.

The Government of the Republic of Latvia,
By Louis Seya,

Envoy Extraordinary and
Minister PIenipotentiary.

The Government of the United States of

America, .
For the VVorld War Foreign Debt

Commission: By A. W. Mellon,
Secretary of the Treasury and
Chairman of the Commission.

Approved: Calvin Coolidge,
President.

Exhibit A.

(Form of Bond.)
The Government of the Republic of Latvia.

* JNfo

The Government of the Republic of
Latvia, hereinafter called Latvia, for
value received, promises to pay to the
Government of the United States of Ame-
rica, hereinafter called the United States,
or order, on December 15, ... . the
sum . Dollars ($...),
and to pay interest upon said principal
sum semiannually on June 15 and De-
cember 15 in each year, at the rāte of 3°/0
per annum from December 15, 1922, to
December 15, 1932, and at the rāte of
372% Per annum thereafter until the
principal hereof. shall have been paid.
This bond is payable as to both principal
and interest in gold coin of the United
States of America of the present standard
of value, or, at the option of Latvia, upon
not less than thirtv days' advance notice
to the United States, in any obligations
of the United States issued after April 6,
1917, to be. taken at pars and accrued
interest to the datē of pavment hereunder.

This bond is payable as to both prin-
cipal and interest vvithout deduction for,
and is exempt from, any and all taxes and
other public dues, present or future,
imposed by or under authority of Latvia
or any political or local taxing authoritv
vvithin the Republic of Latvia vvhenever,
so long as, and to the extent that, beneficiai
ovvnership is in (a) the Government of the
United States, (b) a person, firm, or
association neither domiciled nor ordinarily
resident in Latvia, or (c) a Corporation
not organized under the lavvs of Latvia.
This bond is payable as to both principal
and interest at -the Treasury of the United
States in VVashington, D. C, or at the
option of the Secretary of the Treasury of
the United States at the Federal Reserve
Bank of Nevv York.

This bond is issued under an Agreement,
dated September 24, 1925," between Latvia
and the United States, to vvhich this
bond is subject and to vvhich reference is
hereby made.

In VVitness VVhereof, Latvia has
caused this bond to be executed in its
behalf at the City of VVashington, District
of Columbia, by its . . . .
. . at VVashington, the-

reunto duly authorized, as of December 15,
1922.

The Government of the
Republic of Latvia,

By
(Back)

The follovving amounts have been paid
upon the principal amount of this bond.

Datē. Amount paid.

Tu'ko'nms

LĪGUMS,
noslēgts 1925. gada 24. septembrī,
Vašingtonas pilsētā, Kolumbijas apga-
balā, starp Latvijas republikas valdību,
še turpmāk dēvētu „Latvija", no vienas
puses, un Amerikas Savienoto Valstu
valdību, še turpmāk dēvētu „Savienotās

Valstis", no otras puses.
Tāpēc, ka Latvija ir parādā Savienotām

Valstīm, uz 1922. gada 15. decembrī, par
saistībām kopsumā s 5.132.287,14 kapitāla,
ar pieaugušiem un nenomaksātiem aug-
ļiem ; un

Tāpēc, ka Latvija vēlas šo parādu Savie-
notām Valstīm konsolidēt, tiklab kapitālu
kā augļus, izdodot Savienotām Valstīm
obligācijas, un ka Savienotās Valstis ir ar
mieru akceptēt Latvijas obligācijas uz še
turpmāk minētiem termiņiem un nosacī-
jumiem :

Tagad, tālāk, apsverot iepriekš minēto
un še ietilpstošos savstarpējos nolīgumus,
panākta sekoša vienošanās:

1. Parāda suma. — Konsolidējamā
par4da suma, pēc Latvijas izdarītiem vai
izdarāmiem maksājumiem skaidrā naudā,
ir I 5. /75.000,— kura aprēķināta sekosi:

Konsolidējama obligāciju
kapitāla suma . . . .' . š 5.132.287,14

Pieaugušie un nenomaksātie
augļu procenti uz 1922. g.
15. decembri, rēķinot
41/2% gadā .". ' ..., .$ 647.275^62

Kapitāla un pieaugušo ne-
nomaksāto augļu procen-
tu kopsuma uz 1922. g.
15. decembri .$5.779,562,76

Maksājums skaidrā naudā
pēc līguma noslēgšanas . $ 4.562,76

Obligācijās konsolidējamā
parāda suma . . $ 5.775.000,00

2. Kapitāla atmaksa. — Lai nodro-
šinātu šādi konsolidējamā parāda atmaksu,
Latvija izdos Savienotām Valstīm ai pāri
Latvijas obligācijas no 1922. gada 15. de-
cembra par parāda kopsumu $ 5.775.000,—
datētas ar 1922. gada 15. decembri un no-
maksājamas periodiski katrā 15. decembrī
turpmākos 62 gados, sumās un gados, kas
noteikti sekojošā tabelē:

15. decembrī.
1923 $ 28.000
1924 „ 29.000
1925 ,. 30.000
1926 . . . „ 31.000
1927 „ 32.000
1928 „ 33.000
1929 '. "„? 34.000
1930 „ 35:000
1931 , 36.000
1932., . . „ 37.000
1933 „ 38.000
1934 „ 39.000
1935 „ 40.000
1936 „ 42.000
1937 ... .-. . . . .. . „ 43.000
1938 . ,, 45.000
1939 „ 46.000
1940 . .„ 48.000

4941 . . . . . . . . ? -.., 50.000
1942 ,, 51.000
1943 „ 53.000
1944 . .". . . 55.000
1945 . . . „ 57.000
1946 ' :..„ 59.000
1947 61.000

1948 , 63.000
1949 65.000
1950 . . . .... . . „ . 68.000
1951 , 70.000
1952 „ 73.000
1953 „ 75.000 '

1954 „ 78.000
1955 .......... 80.000
1956 . . „ 83.000
1957 ''.'.- .„ 86.000
1958 ...,.....-„ 89.000
1959 „ 92.000
1960 „ 95.000
1961 „ 99.000
1962 , 102.000
1963 , 107.000
1964 „ 111.000
1965 „ 114.000
1966 „ 118.000
1967 . . : „ 123.000
1968 „ 128.000
1969 ' , 132.000
1970 „ 138.000
1971 ,. 143.000
1972 „ 148.000
1973 „ 153.000
1974 158.000
1975 „ 164.000
1976 „ 170.000
1977 „ 176.000
1978 , 182.000
1979 ,, . 188.000
1980 , 195.000
1981 „ 202.000
1982 , 209.000
1983 „ 218.000
1984 '.. _ . „ 228.000

Kopā: $ 5.775.000
"

Noteicot tomēr, ka Latvija var, pēc
savas izvēles, par to ne mazāk kā 9 dienas
iepriekš paziņojot Savienotām Valstīm,
ikvienu maksājumu, izņemot tos, kas
maksājami 1930. gada 15. decembrī vai
pirms tam un norādīti še turpmāk šā
līguma 5. paragrāfā, — atlikt uz ikvienu
sekojošo 15. jūniju vai 15. decembri, bet
ne vairāk par diviem gadiem no termiņa
dienas un vienīgi ar noteikumu, ka gadī-
jumā, ja Latvija kaut kādā laikā šo izvēli
izlieto attiecībā uz kādu kapitāla maksā-
jumu, tad maksājumu, kurš notek nākošā
gadā, nevar atlikt uz kādu datumu, kurš
būtu no maksājuma dienas tālāku par
vienu gadu, ja vien un kamēr agrāk atlik-
tais maksājums nav patiesi izdarīts, un
maksājumu, kurš notek otrā sekojošā gadā,
nevar pavisam _ atlikt .ja vien un kamēr
kapitāla maksājums, kas notecējis divus
gadus pirms tam, nav patiesi izdarīts.

3. Obligāciju veids. — Visas, uz ši
līguma pamata Savienotām Valstīm izdo-
tas vai izdodamās obligācijas maksājamas
Amerikas Savienoto Valstu valdībai, vai
tās orderiem ; tās izlaižamas tādās deno-
minacijas, kā to prasa Savienoto Valstu
finansu ministris, pēc būtības tādā veidā,
kāds norādīts še pievienotā pielikumā,
apzīmētā „Pielikums A". un tām jābūt
Vašingtonā esošā Latvijas sūtņa un piln-
varotā ministra vai cita viņas' pilnvarotā
priekšstāvja Latvijas vārdā parakstītām.
Obligācijas par kapitalsumu $ 5.775.000,
kas uz šī līguma pamata vispirms izlai-
žamas, izdodamas 62 gabalos, pie tam

— __Nr. J
denominacijas un ar termiņiem ka
še augstāk norādītiem gadskārtējie!, |
tāla maksājumiem. J

4. Augļu maksājumi. — visatās vai izdodamās obligācijas nes; :"
kas maksājami ik pusgadus 15
ai

*un 15.' decembrī katru gadu 30 ' lK'-
par gadu, sākot no 1922. gada'15rW'līdz 1932. gada 15. decembrim un ?>31/2% apmērā par gadu, līdz kamēr ne-
kapitāls nav nomaksāts.

5. Maksājumu k ārtība. V'
šī līguma pamata izdotās vai \ī(ļ !f
obligācijas nomaksājamas , tiklab h2*
kā procenti, Savienoto Valstu taSS
vērtības standarta zelta naudā vaLatvijas vēlēšanos, paziņojot par' tos
'

a.-notām Valstīm ne mazāk kā 3o *iepriekš, kaut kurās Savienoto Val-fobligācijās, kas izlaistas pēc 1917 7j?
6. aprija; kuras, jāņem pretī n0rnS
vērtībā līdz ar augļiem, pieaugušiem Mmaksājuma datumam :

Noteicot tomēr, ka attiecībā uz kapitab
un (vai) augļu maksājumiem, kas pienāka
uz šī līguma pamata 1930. gada 15 /cembrī vai pirms tam, Latvija, uz.' viņas
vēlēšanos, var maksāt sekošas suraasmtetos datumos:

1926. g. 15. jumja —g 30,000
1926. g. 15. decembrī — „ "- 30.000
1927. ,, 15. jūnijā — „ 35,000
1927. ,, 15. decembrī — „ 35

'rjoo
1928. ., 15. jūnijā — „ 40.000
1928., ,, 15. decembrī —„ 40,000
1929. „ 15. jūnijā — „ 45

*
000

1929. „ 15. decembrī — „ 45.000
1930.. „. 1-5. jūnijā ; . -^ .„ .-50. 000
1930. ,, 15.decembrī — „ 50.00(1

KopāT*400.000 "
un pārpalikumu, ieskaitot augļus uz visiem
nokavētiem maksājumiem, rēķinot tos
3?/o gadā, skaitot no attiecīgā mak sājuma
datuma, izdot Latvijas obligācijas, datētas
ar 1930. gada 15. decembri, ,kas nes augļus
3% gadā, sākot no 1930. gada 15. dec:mbra
līdz 1932. gada 15. decembrim, bet pēc
tam 3 1/2°/o gadā, līdz kapitāla nomaksai,
pie kam šīs obligācijas jnomaksājamas
periodiski katra gada 15. decembri lidi
1984. gada 15. decembrim, to ieskaitot
pēc būtības tādējādi, kā nosacīts šī līguma
2. paragrāfā, un pēc būtības līdzīgi tam,
kā tas ir attiecībā uz obligācijām, kas
izdodamas uz šī līguma pamata pirmatnēji.

Visi maksājumi, vai nu naudā vai Savie-
noto Valstu obligācijās, kas Latvijai jāiz-
dara uz savu obligāciju kapitāla vai augļu
rēķina, kuras izdotas vai izdos uz šī līguma
pamata un atradīsies Savienotās Valstis,
nokārtojami Savienoto Valstu rentejā.
Vašingtonā, vai, uz Savienoto Valstu
finansu ministra vēlēšanos, Ņujorkas fede-
rālā rezervju bankā, pie kam, ja maksā-
jumu izdara naudā, tad tādās vērtībās,
kuras maksāšanas dienā tūliņ būtu lieto-
jamas, bet ja Savienoto Valstu obligācijās,
tad veidā, pieņemamā Savienoto Valstu
finansu ministrim, saskaņā ar rentejas
departamenta vispārējiem noteikumiem,

kas regulē transakcijas Savienoto Valstu
obligācijās.

6. Atsvabināšana no nodokļiem.
— Visu uz šī līguma pamata izdoto vai

izdodamo obligāciju kapitāls un augli no-

maksājami bez atskaitījumiem un atsva-

bināmi no kaut kuriem un visiem nodok-

ļiem un citām publiskām nodevām, pastā-
vošām vai turpmākām, Latvijas varas vai

Latvijas republikas kautkādas polifia*
vai vietējās nodokļu iestādes uzliktām, ia

būtu kādas-būdamas, tik ilgi, kamēr, u

tādā mērā, cik tāļu obligāciju ljg"J
baudītājs īpašnieks ir a) Savienoto Valsu

valdība, b) persona, firma vai saviem»

kura nav domicilēta vai pastāvīgi nea

rodas Latvijā, c) sabiedrība, kura na
nāta uz Latvijas likumu pamata.

7. Maksājumi, pirms teritņņa-
Latvija, uz savu vēlēšanos, .katra g*
15. jūnijā vai 15. decembrī, ne mazaK

90 dienas pirms tam paziņojot Savieno
Valstīm, var izdarīt avansu maks
s 1000 apmērā, vai sumā, kas rodas,

skaitli pavairojot, uz izdoto vai izdoC! ,.ul
sakarā ar šo līgumu, un Sav ienoto va

rokās esošo katru obligāciju kap itāla re

Ikviens tāds avansa maksājums Pļ
kārtā izdarāms par kaut kuru ob

\ati
kapitālu, kuras izdotas uz šī līguma pam

par kaoitalu un (vai) augļiem, kas uz*. '
sies starp 1922'. gada 15. decenrt
1930. gada 15. decembri un tikai_ P<-\|joparkautkurāmcitāmobligācijām.'
tām uz šī līguma pamata un Sa>

Valstu rokās esošām, ko var noradu
tvija maksāšanas laikā. , - ži .

8. Apmaiņa pret ejošām 0
cijām. — Latvija izdod Savienotam
stīm kaut kura laikā, vai laiku pa m



uz Savienoto Valstu finansu ministra
lūgumu , apmaiņai pret ikvienu vai visām
obligāci jām, kuras izdotas vai izdos uz šī
līaunia pamata un kuras atradīsies Savie-
bto Valstu rokās, definitivi iespiestas
0biig. tādā veidā,kādas noderīgas publiskai
pārdošanai , tādās sumās un denominacijās,
kā to prasīs Savienoto Valstu finansu mi-
nistris uz uzrādītāju, ar sagatavojumu
reģistrācijai attiecībā uz kapitālu un (vai)
pilnīgi reģistrētā veidā, un citādi, uz
tādiem pat termiņiem un noteikumiem,
attiecībā uz izlaiduma datumu un maksā-
šanas termiņu, augļu apmēru vai apmē-
riem, atsvabināšanu no nodokļiem, mak-
sāšanu Savienoto Valstu obligācijās, kuras
izlaistas pēc 1927. gada 6. aprija, un līdzīgi
obligācijām , nodotām šādai apmaiņai.
Latvija piegādās Savienotām Valstīm defi-
nitivi iespiestas obligācijas, saskaņā ar še
minēto, sešu mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad katrs tāds lūgums saņemts no
Savienoto" Valstu finansu _ ministra, un
kamēr definitivi iespiestās obligācijas nav
piegādātas, Latvija, uz. Savienoto Valstu
finansu ministra lūgumu, piegādās pagaidu
obligācijas vai pagaidu kvitēs tādā veidā,
kas apmierina Savienoto Valstu finansu
ministri, 30 dienu laikā, skaitot no tāda
lūguma saņemšanas dienas, bez kādiem
izdevumiem no Savienoto Valstu puses.
Savienotās Valstis, pirms katru tādu obli-
gāciju vai pagaidu' kvīšu piedāvāšanas
pārdošanai Latvijā, pirmā kārtā piedāvās
tās pirkšanai Latvijai ai pāri, ar pieaugu-
šiem augļiem, un Latvijai tāpat ir izvēles
tiesības, tādu . obligāciju vai pagaidu kvīšu
izdošanas vietā, izdarīt uz šī līguma pamata
jau izdoto vai izdodamo attiecīgo un Savie-
noto Valstu rokās esošo obligāciju ava'ns-
veida izpirkumus ai pāri-un ar pieaugušiem
augļiem. Latvija piekrīt, ka ? definitivi
iespiestas obligācijas, uzrādītās šinī para-
grāfā, satur visus tādus sagatavojumus un
tos, kas darītu zināmus visus tādus notei-
kumus, rīkojumus un pavēles, kā to Savie-
noto Valstu finansu ministris atrod par
nepieciešamu vai vēlamu, lai atvieglotu
obligāciju pārdošanu Savienotās Valstīs,
Latvijā vai citur, un ja Savienoto Valstu
finansu ministris prasa, Latvija izlietos savu
iespaidu, lai obligācijas reģistrētu tanī
vērtspapīru biržā, kuru viņš var prasīt.

9. Parāda zīmju iznīcināšana un
nodošana. — Pēc šī līguma noslēgšanas,
samaksājot Savienotām Valstīm šī līguma
1. paragrāfā paredzētos $ 4.562,76 naudā
un piegādājot Savienotām Valstīm Latvi-
jas obligācijas par kapitalsuriiu $ 5.775.000
apmērā, kuras uz šī līguma pamata jāiz-
laiž pirmā kārtā, kopā ar attiecīgām piln-
varām, kas piešķir Latvijas ārkārtējam
sūtnim un pilnvarotam ministrim Vašing-
tonā vai citam piekrītoši pilnvarotam
priekšstāvim slēgt šo līgumu un izdot obli-
gācijas Latvijas vārdā, — Savienotas
Valstis iznīcinās un nodos Latvijai Savie-
noto Valstu rentejā Vašingtonā, Latvija?
saistības rakstus par kapitalsumu
I 5.132.287,14, kuras uzrādītas šī līguma
ievadā.

10. Ziņojumi. — Ikviens ziņojums,
pieprasījums vai piekrišana ar Savienoto
Valstu finansu ministra parakstu uzska-
tams un pieņemams kā Savienoto Valstu
ziņojums, pieprasījums vai piekrišana un ir
pietiekošs, ja iesniegts Latvijas legacijai
Vašingtonā vai finansu ministrijai Rīgā ;
tāpat ikviens Latvijas ziņojums, pieprasī-
jums vai vēlēšanās ir pietiekoši, ja iesūtīti
Amerikas legacijai Rīgā vai Savienoto
Valstu finansu ministrim Vašingtonā. Sa-
vienotām Valstīm pēc savas patikas it
tiesības noraidīt ikvienu še minētu iesnie-
gumu, bet ikviens tāds noraidījums jāizdara
rakstiski un tas nedrīkst aizskart vai atstāt
Iespaidu uz kādu nākošo iesniegumu vai
?!ļļ?J Savienotām Valstīm tiesības prasīt
kādu še paredzētu iesniegumu.

__JĻ Saskaņā ar likumu prasībām
Latvija apliecina, ka visās attiecībās

'a ir piekritīgi pilnvarota šī līguma slēg-
šanai un nodošanai un ka visi likumi, no-
ļe

iKumi un formalitātes, kuras vajadzēja
zpildīt pirms šī līguma slēgšanas un obli-

f, ļ-'ļ1. , iz,a 'šanas, uz šī līguma pamata ir
Pildīti, kā to prasa Latvijas likumi, un

saskaņā ar šo līgumu.

p - Dublikāti . — Šis līgums izgata-
j jams divos eksemplāros, kuriem katram

0r'gmaia spēks un derīgums.

_ Latvijas uzdevusi šo līgumu slēgt savam
ārkārtīgam sūtnim un pilnvarotam mini-strim Vašingtonā, būdama uz to piekrītošipilnvarota, kas gan vēl prasa Saeimasapstiprinājumu , un Savienotās Valstis nosavas puses uzdevušas šo līgumu slēgt
savam finansu ministrim, kā pasaules karaarejo paradu komisijas priekšsēdētājam,ar prezidenta apstiprinājumu, kas gan vēlprasa Savienoto Valstu kongresa apstipri-
nājumu, saskaņā ar kongresa pieņemto
1922. g. 9. februāra likumu, kurš pārlabots
ar 1923. g. 28. februāra kongresa pieņemto
likumu un tālāk ar 1925. g. 21. janvāra
kongresa pieņemto likumu, ko visu aplie-
cinām pirmminētā gadā un dienā

Latvijas Republikas valdība:
Ludvigs Sēja,.

ārkārtējs sūtnis un pilnvarotais
ministris. ' "

Amerikas Savienoto Valstu valdība :
A. W. Mellon,

Finansu ministris un komisijas
priekšsēdētājs.

- Apstiprinājis:
Calvin Coolidge,

Prezidents.

Pielikums A.

(Obligācijas paraugs).
Latvijas Republikas Valdība.

* ...... M>
Latvijas Republikas Valdība, še- turp-

māk dēvēta „Latvija", par saņemtu vēr-
tību,, apņemas maksāt Amerikas Savieno-
tām Valstīm, še turpmāk dēvētām ,,Savie-
notām Valstīm", vai to orderim : .. . . g.
15. decembrī .dolārus (s '.)
un maksāt par minēto kapitāla stirnu
augļus ik pusgadus 15. jūnijā un 15. de-
cembrī katru gadu, 3°/0 apmērā par gadu,
sākot no 1922. g. 15. decembra līdz 1932. g.
15. d cembrim, un pēc tam 3'/2% apmērā
par gadu, līdz kamēr nomaksāts viss še
minētais parāda kapitāls. Šis obligācijas
parāds nomaksājams, tiklab kapitāls, kā
augļi, Amerikas Savienoto Valstu zelta
naudā pēc pastāvošā vērtības standarta,
vai, uz | Latvijas vēlēšanos, paziņojot to
Savienotām Valstīm ne mazāk kā 30 dienas
iepriekš, kaut kurās Savienoto Valstu
obligācijās, kas izlaistas pēc 1917. gada
9. apriļa, kuras jāņem pretim ai pāri un
ar augļiem, kas uzkrājušies līdz maksā-
šanas dienai.

Šīs obligācijas parādi nomaksājams,
tiklab kapitāls kā augļi, bez atskaitī-
jumiem tin ir atsvab nams no katriem un
visiem nodokļiem un citām publiskām
nodevām, pastāvošām vai turpmākām,
ko uzliek kautkad Latvijas varas vai tās
pilnvarotās vai kautkādas politiskas vai
vietējās nodokļu iestādes Latvijas Repub-
likas robežās, ja vien un tik ilgi, kamēr
obligāciju labumu baudītājs īpašnieks ir
a) Savienoto Valstu valdība, b) persona,
firma vai savienība, kura nav domicilēta,
vai pastāvīgi neatrodas Latvijā, c) sa-
biedrība, kura nav dibināta uz Latvijas
likuma pamata. Šīs obligācijas parāds
nomaksājams, tiklab kapitāls kā augļi.
Savienoto Valstu rentejā Vašingtonā vai,
uz Savienoto Valstu finansu ministra
vēlēšanos; Ņujorkas federālā rezervju
bankā.

Šī obligācija izdota uz 1925. g. 24. sept.
līguma pamata, kas noslēgts starp Latviju
un Savienotām Valstīm, kurām šī obligācija
ir padota un saskaņā ar kuru šie nosa-
cījumi ir taisīti.

Latvija uzdevusi so obligāciju izga-

tavot savā vārdā Vašingtonā, Kolumbijas
apgabalā, savam
Vašingtonā uz to likumīgi pilnvarota,
kā izdotu 1922. g. 15.decembrī.

Latvijas Republikas Valdība,
(paraksts).

Otrā pusē:

Uz šīs obligācijas parāda kapitāla rēķina
samaksātas sekošas sumas:

rw Lims Samaksāta suma.

Līeunra un pielikuma tulkojuma teksts

pieņemts Saeimas 1926. g. 26. marta

plenārsēdē. , .h P. Jurasevskis ,
Saeimas sekretārs.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina Šādu likumu :

par

papildu vienošanos pie pasta, telegrāfa un telefona līguma
starp Igauniju, Latviju un Lietuvu.

1. 1925. g 6. aprīlī, 28. martā un 6. maijā no Latvija?, Igaunijas in
Lietuvas priekšstāvjfem parakstītā papildu vienošanās pie pasta, telegrāfa uu
telefona līguma starp šīm valstīm ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas.
Līdz ar likumu izsludināma ari papildu vienošanās un tās tulkojums latviešu

valodā. Papilda vienošanās stājas spēkā no ratifikācijas dokumentu apmaiņas dienas.

Rīgā, 1926. g. 10. april!

Noraksts.
*?-i^-^——

ACCORD ADDITIONNEL
ā la Convention Postale, Tēlegraphique
et Tēlēphonique' conclue ā Riga
le 12 juillet 1921 entre l'Esthonie

la Lettonie et la Lithuanie.
Les soussignēs, Reprēsentants dū-

meni autorisēs de Lettonie, d'Eslhonie
et de Lithuanie, ont d'un commun accOrd
appoitē ā la Convention postaie, * tē.'ē-
graphique et tē!ēphon'qne, conclue entre
les trois pays ā Riga, le 12 juillet 1921,
les modifications et compiēments sui-
vants: ;

ad article 3
ajouter le paragraphe suivānt:

3) Le montant de ļ'indemnitē ā la-
quelle l'expēditeur a droit en cas de
pette d'un eovoi recommandē et sauf
le cas de force majeure, est fixē
ā 15 f an:s-or.

ad article 4
substituer au texte du § 3 le texte sui-
vānt:

3) Chsque pays contractant est au-
torisē ā f xer le montaut maximum de
dēclaration de valeur, ā condition
qu'il n'excēde pas la somme de
10000 francs or calculēe en monnaie
du pays expēJiteur de l'envoi.

ad aiticle 5
substituer au texte actuel le texte sui-
vānt:

1) Le msximum de la valeur declaiee
est fixē ā 5000 francs-or.

2) Le poids des colis postaux est
limitē ā 20 klgs.

3) Les dispositions de l'Art. 3 p.
1 concernant les droits de port des
envois de la poste aux lettres sontap-
plicables par analogie aux colis postaux
en ce qui concerne les droits d'assu-
rance dequels les pays txpēliteurs
bonif ent en entier.

4) Lfs pays contractants participant
au transport reĢoivent du < hef des
colis transportēs une lēmu&ēration
calculēe en francj-or conformēment
aux indications du tableau ci-dessous:

quotes-parts terminales (cēpart et
arrivēe):

par colis jusqu'au poids de 5 klgs —
1 franc;

de 5 ā 10 kilogrammes 1 ir. 80 cms;
„ 10 ā 15 . 2 frs. 65 .
„ 15 ā 20 . 3 . 05 . .

droit de transit:
par colis jusqu'au poids de 5 klgs —

50 cms;
de 5 ā 10 kilogrammes — ir. 90 cms;
n 10 ā 15 „ 1 n 30 .
„ 15 ā 20 » 1 . 70 .

5) Le montaut de l'indamnitē
ā laqueile l'exrediteur a droit en cas
de pette. de spoiiation ou d'avarie
d'un «.olis postai et šautie cas de force
majeure esi fixē comme suits:

a) pour les coLs ordinaires jusqu":
au poids de 5 kg. 25 francs-or;

de 5 kg. ā 10 kg. 40 francs or;
>' „ 10 „ * 15 „ 50

. 15 . ā 20 . 60
b) pour les colis avec valeur dē-

claiēe: l'ēquivalent du montunt de la
valeur dēclarēe.

ad article 6

ajouter le paragraphe suivant:
4) Le maximum d'un mandat est

fixē ā l'ēquivalent de 1000 francs-or
calculē en monnaie du p»ys excēditeur.

Le present accord additiounel constitne
une paitie intejrante de la dite Conven-
tion postale, lē ēgrapbiqaeettēIēphon'"que.

II devra ētre ratiiiē et entrera en
vigueur aprēs lēchange des ratiiications
qui aura lieu aussitot que possible.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Cependant les Parties contractantes
oot convenu que jusquā 1' entree en
vigueur du present accord, les dispositions
qu'il renferme pourront etre provisolre-
ment appliquees ā par-lir de la datē qui
sera fixēe d'un commu accord par les
Administrations des Postes et des Tēlē-
graphes des trois Pays sus-mentionnēs.

En foi de quoi les Repiēsentants des
Administrations des Postes et des Telē-
graphes des trois Pafties cotractantes ont
signē le present accord additionnel en
trois exemplaires, dont un exemplaire
sera remis ā chaque Partie, et l'ont muni
de leurs sceaux.

Riga, le 6 avrii 1925 *
Pour la Lettonie: A. Auziņš, Directeur

General des Postes et des Tēlēgraphes

Tallinn, le 28 mars 1925

Pour l'Esthonie: O. Jallajas, Directeur
Gēnēral des Postes et des Tēlēgraphes

Kaunas, le 6 mai 1925
Pour la Lithuanie: B. Tomaševičius,

Directeur Gēnēral des Postes et des
Tēlēgraphes.

Ar oriģinslu saskan:

Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenā direktora vietā V. Krūmiņš.

Tulkojums.

PAPILDU VIENOŠANAS
pie pasta, telegrāfa un telefona līguma,
kas noslēgts Rīgā 1921. g. 12. jūlija

starp Igauniju, Latviju un Lietavu.

Apakšā parakstījušies pienācīgi piln-
varotie Latvijas, Igaunijas un Lietavas
pārstāvji ir savā starpā vienojušies ievest
pasta, telegrāfa un telefona līgumā, kas
noslēgts starp šim trim valstīm Rīgā
1921. g. 12. jūlijā zemāk minētus pār-
grozījumus un papildinājumus:

pie 3. panta :
piespraust Šādu paragrāfu:

3) Atlīdzības sum?, uz kādu nosū-
tītājam ir tiesība ierakstītas vēstules
nozaudēšanas gadījumā, ir noteikta uz
15 zelta frankiem, izņemot force ma-
jeure gadījumus.

pie 4. panta:
3. parrgrafa teksta vietā likt šādu tekstu :

3) Katrai līgumslēdzējai vaktij ir
tiesība coteikt uzdotas vērtības aug-
stāko robežu, ar noteikumu, ka tā
nevar pārsniegt 10.000 zelta fran-
kus, pārrēķinot sūtījuma sūtītājas
valsts naudā.

pie 5. panta:
atvietot tagadējo tekstu ar šādu tekstu:

1) uzdotas vērtības augstākā robeža
ir noteikta uz 50CO zelta frankiem

^
.,

2) pasta p ku svars aprobežots ar
20 klg.

3) bez pārgrozītām.
4) Līgumslēdzējas valstis, kas pie-

dalās pārvadāšanā, saņem attiecībā uz
pārsūtītām pakām zelta frankos aprē-
ķinātu atlīdzību, saskaņā ar zemāk
ievietotas tabeles aizrādījumiem:

Gala takses (nosūtot un saņemot):
par paku — svarā līdz 5 klg. — 1 franku

no 5 l:dz 10 k'g. — 1 fr. 80 satt
. 10 ; 15 . — 2 . 65 .
. 15 , 20 , — 3 . 05 ,

tranzit maksa:

par paku — svarā līdz 5 klg. — 50 san*.
no 5 līdz 10 klg. — 90 sant.
,10 . 15 , — 1 fr. 30 sant.
. 15 „ 20 , — 1 . 70 „

5) Atlīdzības suma, uz kādu nosūtī-
tājam ir tiesība pasta pakas nozaudē-
šanas, apzagšanas vai sabojāšanas gadl-
juiro«, izņemot force majeure gadījumu.,
ir noteikta šāda:



a) par vienkāršām pakām:

svarā lidz 5 klg. — 25 zelta franki
no 5 līdz 10 klg. — 40 ze'.ta ftanki
, 10 » 15 , — 10 .
, 15 .. 20 , -60

b) par pakām ar uzdotu vērtību: uz-
dotas vērtības sumas pretvertība.

pie 6. panta:
piespraust šādu paragrāfu:

4) katra pārveduma maksimums ir
aprobežots ar 1000 zelta franku pret-
vērtību nosūtītājas valsts naudā.
Šī papildu vienošanās sastāda augš-

minēta pasta, telegrāfa un telefona līguma
sastāvdaļu.

Tā ir ratificējama un stājas spēkā pēc
ratifikāciju apmaiņas, kam jānotiek cik
ātri vien iespējams.

Tomēr līgumslēdzējas puses var vie-
noties, ka lidz šī līguma spēkā nākšanai,
tanī ietilpstošus noteikumus var pagaidām
pielietot no tā laika, kādu pēc savstarpējas
vienošanās noteiks augšminēto trīs zemju
pasta on telegrāfa pārvaldes.

To apstiprinot, trīs līgumslēdzēju valstu
pasta un telegrāfa pārvalžu pilnvarotie
parakstīja šo papildu vienošanos trīs
eksemplāros, no kuriem katra valsts
*aņem pa vienam eksemplāram nn pie-
1 ek savus zīmogus.

Rīga, 1925. g. 6. aprilī.
Par Latviju: A. AuziņI, Pasta un tele-

grāfa virsvaldes galvenais direktors.
Tallinnā, 1925. g. 28. martā.

Par Igauniju: G. Jallajas, Pasta un tele-
grāfa virsvaldes galvenais direktors.

Kannas, 1925. g. 6. maijā.
Par Lietuvu: B. Tomaševičius, Pasta

un telegrāfa virsvaldes galvenais
direktors.

Papildu vienošanās tulkojama teksts
pieņemts Saeimas 1926. g. 26. marta
plenārsēdē.

P. Juraševskis,
Saeimas sekretārs.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1926. g. 10. aprilī

Nr. 79.
Atvaļinu no aktivā kara dienesta lidz

turpmākam rīkojumam 3 Jelgavas kāj-
nieku pulka leitnantu Rūdolfu Lanken-
f e 1 d u , kā nodienējušu obligatorisko
denesta laiku.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kafa ministris J. G o 1 d m a n i s.

Papildinājums
noteikumos par zvērināto

mērnieku darbību.

(Izdots uz 1922. g. 10. iebruara likuma
par zvērinātiem mērniekiem 4. p. pamata).

Noteikumus par zvērināto mērnieku
darbību (Lik. kr. 1925 g. 197) papildināt
ar 20. pantu:

20. Plānu reģistrēšana uz zemēm,
kuras ieņemtas vai papildām atsavinātas
kā pastāvošo, tā ari jaunbūvējamo valsts
vai pivatu dzelzsceļu vajadzībām, piekrīt
dzelzsceļu virsvaldes atsavināšanas (mēr-
niecības) nodaļai, kuru vada zvērināts
mērnieks.

Rīgā, 1926. g. 25. maitā.
Ministru prezidents K. Ulmanis.
Zemkopības ministris M. Gaili te.

Uz oriģināla finansu ministra
rezolūcija .Piekritu 2»/2 sant.
par kilogramu.

J. Blumbergs*.

Saeimas prezidijs,
saskaņā ar Latvijas Republikas Satver-
smes 20. un Kārtības ruļļa 31. pantu,
sasauc Saeimas ārkārtējas sesijas sēdi
trešdien, 1926. g. 14. aprilī, pulksten 5
pēc pusd'enas ar sekošu

dienaskārtību:
1. Prezidija ziņojumi
2, Steidzams pieprasījums ministru pre-

zidentam sakarā ar Andrieva Niedras
apžēlošanu un atsvabināšana.

Rīgā, 1926, g. 9. aprilī.
Pauls Kalniņš,

Saeimas priekšsēdētājs,
P. Juraševskis,
Saeimas sekretārs.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Pārgrozījums

likumā par valsts zemes fonda
piešķirto un piešķiramo zemju
novērtēšanu un pārdošanu dzimts-
i3ašum§, vai atdošanu dzimts-

nomā.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā).

Likuma par valsts zemes fonda pie-
šķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu
un pārdošanu dzimtsīpašumā, vai atdo-
šanu dzimtsnomā (Lik. kr. 1923. g. 49)
16. pantu izteikt sekosi:

16. Lietas caurskatīšanas laiku Virs-
komlsija izsludina vismaz vienu mēnesi
iepriekš vienu reizi .Valdības Vēst-
nesī" .

Rīgā, 1926. g. 30. martā.

Ministru preziddnts K. Ulmanis.

Zemkopības ministrs M. Gailītis.

Rīkojums Nr. 10327.
1926. g. 31. martā.

Pamatojoties uz likuma par eksporta
sviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm,
B. panta (.Valdības Vēstnesi* 1923. g.
40. numurā), nosaku saziņā ar finansu
ministri atlīdzības lielumu .2/»" sant.
no katra kilograma kontrolei pieteikta,
apskatīta un kontrolēta sviesta, laikā no
š. g. 1 aprija līdz 1. oktobrim.

So atlīdzību sviesta kontroles izdevumu
segšanai ražotāju organizācijas un pri-
vātas modernieclbas, kuras nodarbojas
ar sviesta eksportu, iemaksā avansu
veidā uz priekša Latvijas bankā uz
zemkopības ministrijas lauksaimniecības
pārvaldes tekoša rēķina N° 262 un katra
mēne a beigās izdara norēķināšanos ar
lauksaimniecības pārvaldi.

Zemkopības ministris M. Gail its.

Lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieks V. Gulbis.

Papildinājums
noteikumos modernieclbām,
kuras ražo eksports viestu.
Noteikumus moderniecībām, kuras ražo

eksportsviestu (1926. g. .Valdības Vēst-
neša* 3. numurā) papildināt sr sekošiem
11. un 12. punktiem:

11. Modernieclbu un krejošanas
punktu telpas vienmēr jāuztur tīras un
labā kāitībā Šo telpu sienas un griesti,
ja tie nav krāsoti ar eļļas krāsu, jākaļķo
vismaz 4 rezes gadā. Krējuma raudzē-
šanas, sviesta kulšanas un viņa uzglabā
šanas telpu sienas un griesti modernie-
clbas jākaļķo reiz mēnesi. Modernie-
clbu telpās līdz 1. jūlijam 1926. g. jā-
ierīko kaitīga ventilācija un cementa
grīdas ar piemērotām notekām, kuras
jātur vienmēr labā kārtībā.

12. Moderniecību personālam darba
laikā jābūt baltā, tīrā, mazgājamā ap-
ģērbā un galvas segā.

Zemkopības ministris M. G a i 111 s.
Finansu ministris J. Blumbergs.
Lauksaimniecības pārvaldes.

priekšnieks V. Gulbis,

Papildinājums
noteikumos ražotāju organizā-
cijām un privātām modernie-
clbām, kuras nodarbojas ar

sviesta eksportu.
Noteikumus ražotāju organizācijām un

privātām modernieclbām, kuras nodar-
bojas ar sviesta eksportu (1922. gada
.Valdības Vēstneša" 250. numurā) pa-
pildināt ar sekošiem punktiem:

7. Telpām, kurās eksportieri saved
sviestu no dzelzsceļa stacijām un to uz-
glabā līdz nosūtīšanai uz ārzemēm, jābūt
tīrām, labi vedinātām un pietiekoši auk-
stām. Temperatūra šinīs telpās jātur
zem desmit Celzija grādiem (zem 10° C);
pretēja gadījuma sviests jānovieto saldē-
tavā.

8. Laikā no 1. maija līdz 1. oktobrim
sviestu var nosūtīt uz ārzemēm tikai ar
tādiem kuģiem, kuros sviesta novieto-
šanai ierīkotas piemērotas saldētavas.
Šinīs kuģu saldētavās lauksaimniecības
pārvaldei ir tiesība ievietot savus termo-
grafus temperatūras pārbaudīšanai.

Piezīme. Sviesta nosūtīšanai uz
ārzemēm apzīmētā laikā pa dzelzs-
ceļu vai ar kuģiem bez saldētavām
jāizprasa lauksaimniecības pārvaldes
atļauja.

9. Pie sviesta pārvadāšanas, pārkravā
šanas un nosūtīšanas eksportieriem un
sviesta pārvadātājiem jāapietas saudzīgi
ar sviesta muciņām, kuras nedrīkst svaidīt,
nosmērēt, bojāt viņu stīpas, ķimenes un
kontroles marka?. Muciņas jāsarga no
putekļiem, sniega, lietus un saules sta-
riem. Viņu iesaiņošanai nedrīkst lietot
vecus, netīrus, slapjus maisus vai masas.
Eksportieri un sviesta pārvadātāji ir at-
bildīgi par izsūtāmā sviesta muciņu pa-
reizu, nebojātu un nepārmainīta saturu.

10. So noteikumu pārkāpšanas gadī-
jumos lauksaimniecības pārvalde vai at-
ņemt vainīgām eksporta un transporta
organizācijām vai firmām sviesta eksporta
un pārvadāšanas tiesības. -— Bez tam
vainīgās personas par šo noteikumu ne-
izpildīšanu saucamas pie atbilc ības tiesas
ceļā uz sodu likumu 138. p. pamata.

Zemkopības ministris M. G a i 111 s.
Finansu ministris J. Blumbergs,
Lauksaimniecības pārvaldes

priekšnieks V. Gulbis,

Valdības iestāžu paziņojumi.
Rīgas apgabaltiesas

priekšsēdētājs
paziņo, ka ar Rīgas apgabaltiesas nodaļu
kopsapulces ?. g. 25. marta sēdes lēmumu
Jaunvāles pagasts atdalīts no Valkas
apriņķa 2. miertiesas iecirkņa un pieda-
līts Valmieras apriņķa 1. miertiesneša
iecirknim.

Rīgā, 1926. g. 8. aprilī
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

A. B ū m a n i s.
Sekretārs O. Blumbergs.

Iecelšanas.
Rīkojums M> 111.

Rīgā, 1926. g. 26. martā.
Saskaņā ar noteikumiem pat velsts darbinieku

atalgojumu § 10 vpubl. 1925. g. ,Vald. Vēstn.'
N° 154) un Latvijas universitātes atzinumu, pie-
skaitu divas algas pakāpes mežu departamenta
vecākam mežu taksatoram Ferdinandam P a c h -
tam, Bērzsipeles virsmežniecības pirmās Šķiras
mežzinim Albertam Krausam un Engures
virsmežniecības pirmās šķiras iecirkņa mežzinim
Aleksandram Vi bekām ar šīs paaugstinātās
pakāpes algas izmaksu, skaitot no 1925. g. I. aprija.

Mežu departamenta direktora K. M e 1d e i i s.

Rīkojums M 112
Rīgā, 1926. g. 27. martā.

1- §•
Atsvabinu no dienesta štata samazināšanas dēļ

uz civildienesta likuma 37 panta pamata:
1) Saldus virsmežniecības vecāko rakstvedi

Zelmu R u n c e ;
'i) Taurkalna virsmežniecības vecāko rakstvedi

Liliju L a p ī t a j;
č) Kokneses virsmežniecības vecāko rakstvedi

Mariju Resnais;
4) Lejas virsmežniecības vecāko rakstvedi Ma-

tildi R u š;
5) Rēzeknes virsmežniecības vecāko rakstvedi

Martu Stūre;
6) Kuldīgas virsmežniecības rakstvedi Frici

Kaiju.
Minētās atsvabināšanas skaitīt no 1926 e

1. aprija. 5

2- §.
Atsvabinu no dien sta uz civildiene'sta likuma

38. panta pamata:
1) Burtnieku virsmežniecībā uz brīva līgumanodarbināto rakstveža vietas izpildītāju Jāni

A U n i ņ u;
2) Cesvaines virsmežniecībā uz brīva līgumanodarbinrto rakstveža vietas izpildītāju Emmu

otrāds.
Minētās atsvabināšanas skaitīt no 1926 e1. apriļa. ' 6'

3. §
_Vijaku virsmežniecībā uz brīva līguma nodarbi-nāto rakstveža vietas izpildītāju Oigu E 11 e r m a npārceļu uz Gulbenes virsmežniecību tanī pašāamata, skaitot no 1926. g. l. aprija.

4- §-
Aizputes virsmežniecības rakstvedi Jāni Sūnu

atsvabinu no dienesta uz paša lūgumu , skaitot no
1926. p. 14. apriji.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums .N? 113.
Rīgā, 19:6. g 29. martā.

l-; §.
Atsvabinu no dienesta: 1) mežu departamenta

mežsaimniecības daļas vadītājā palīgu Jēkabu
Surgenieku uz civildienesta likuma 37. panta
pamata, štata samazināšanas deļ;

21 mežu departamentā uz brīva liguma nodar-
bināto mežierīcības revidenta vietos izpildītāju
Andreju T e i k m a n i uz civildienesta likuma
38. panta pamata, štata samazināšanas dēļ;

3) mežu departamentā uz brīva līguma nodar-
bināto jaunākā mežu taksatora vietas izplditāju
Arturu Ouleke uz civildienesta likuma 38. panta
pamata _

Minētās atsvabināšanas skaitīt no 1926. g.
1. apriļa.

2. §•
XIII rajona mežu revidentu Kī rli Krišjāni

un II rajona mežu revidentu Zani I r b e n i e k u
pārceļu dienesta labā vienu otra vietā tanīs pašos
amatos, ska tot no 1926. g. 15.- apriļa.

Zemkopības ministris M. Gailīts.
Mežu departamenta direktors K- Melderis.

LuMfts teteiiļss pirite
uz 7. aprīli 1926. q

Aktīvā. Lati. S. i P a t i v ā. Lati s
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 50,103,400

pie ārzemju emisijas bankām . . 23,5t 5,227 55 Pamata kapitāls 11,659,245 lfi
Ārzemju valūta 36,247,776 34 Rezerves kapital 1,521,7u ^n
Sudraba nauda 1,5 2,05 S - Speciālās reierves ....... 2,500,00n "
Valsts kases zīmes u.slka metāla nauda 7,828,000 58 Noguldījumi 7,874,40? \y
Īsa termiņa vekseļi 70,717,830 59 Tekoši rēķini . 45,090,871 6u
Aizdevumi pret nodrošinājumiem:". 50 763,232 53 Valsts rēķini un depozīti -«3,492,17s ?s
Citi aktīvi . . 7,481.948 67 Citi pasivi _^_ 15,877,265 05

198,116,074 26 ļ 198,116.074^

Piezīme: uz 7. aprīli 1926 *
Latvijas bankas ņaudat zīmes apgrozībā par L« 30, 100^400^

kuras nodrošinātas:
1) ar Hru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), ka« pēc paritātes I klg =

Ls 3444,444 nodrošina •••••,, ? • • • • 8,266,668 -
2) ar f 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc

paritātes 1 $ = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18282, nodrošina 7,773,83o -
3) ar £ 557452,—/— (pieci simti piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit

divām angļu mārciņām), kas pēc paritātes £ I.— = 7,32238 gr. tīra zelta =
Ls 25,22155, — nodrošina .... 14,059,804-

i» 30,10O,40Tr

Rigā. 8 aprilī 1926 g Padomes priekšsēdētāja vietā J. Vesmana.

459 Galvenais direktoss Šv e d e.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Publicētu «Valdības Vēstneša" 1925. gada
JfcJfc- 77., 78. un 80.

saistošu noteikumu
par tirgošanās laiku Ilūkstes pilsētā

papildi oajurrs.
Pieņemts pilsētas domes _ 1926. g- 6. fe-
bruāra sēdē un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas pašvald. departamenta 1925. g.

22. marta rakstu J* 102881.
Saistošu noteikumu 2. pantu papildi-

nāt un izte kt sekosi:
2 Veikaliem, darbnīcām un uzņē-

mumiem jābūt slēgtiem cauru
dienu: jauna gada dienā, jiel-
dienu, vasaras tin ziemas svētku
pirmajās dienās, kā ari valsts svi-
namās dienās : 26. janvāri, 1 maijs,
22. jūnijā un 18. novembri.

Piezīme pie 2. p. paliek spēkā.
Šis papildinājums stājas spēki" pfc

14 dienām no viņa publicēšanas .Val-
dības Vēstnesi".

Ilūkstes pilsētas galva Samovičs.
i Sekretārs J. Kjaviij š

Publicētu .Valdības Vēstneša" 1925. g-

Na 227
Ilūkstes pilsētas

obl gatorisko sanitāro noteikumu
papildinājums.

Pieņemts pilsētas domes 1926. g«ļ«
6 februāra sēdē un apstiprināts ar iekš-
lietu- ministrijas pašvaldības departamenta
1926. gada 22. marta rakstu Ms lOZtSSi-

Obligatoriskos sanitāros BOteikuJļJ
papildināt ar diviem jauniem sekosie
pantiem: .. .

25. Mājlopu īpašniekiem »•>'»*?,?.,
liegts savus lopus laist bez itfiana*.w
klīst pa pilsētas ielām, laukumi^
dārziem, kapiem u. t. t., kā an v
privātpersonām piederošiem ira

i0
gabaliem, šķorēm un pļavām, bez

gruntsgabalu īpašnieku atļauja*. ,u
26 Š:s papildinājums stājas

Jpec 14 dienām no viņa publicēs»
«Valdības Vēstnesi". .^

Ilūkstes pilsētasgalvaSam°i Sekretārs J. Kļa vi? 5'



irt«unu un somu folkloristiskais
'9darbs.

(1. turpinājums.)

Biedrības statūtos viens no ievēro-
mak iem punktiem, kam bija vissva-

igākās sekas, bij tas, ka biedrība
u no paša sakuma bija nolēmusi tai

JJļotoi rakstus nevien publicēt, bet ari
manuskriptos uzglabāt, jo tūlīt nodrukāt
varēia līdzekļu trūkuma dēļ tikai mazu
dalu Un ka šis manuskriptu uzglabā-
šanas princips tika noteikti un stingri
ievērots , tur atkal galvenais nopelns pie-

derē ja Lonnrotam.

Tiesa gan, ka toreizējie biedrības va-
dltiji labi nesaprata, ko ar saviem rok-
rakstu saiņiem iesākt un kā ar tiem ap-
ieties. Viņi krāva tos vienkārši kaudzē,
un pagāja gadu desmiti, kamēr tādi paš-
a izliedzīg i darbinieki kā prof. Kaarle
Krohns, Ālava, Pennanens radīja kārtību
šai pap iru chaosa. Bet biedrībai jāpa-
teicas paf to, ka tā bij šos neatsveramos
dārgumus uzglabājusi, — sakārtot tos
varēja ari vēlāk.

Tagad somu literariskai biedrībai pie-
der liels nams, celts ar tautā savāktiem
līdzekļ iem. Pirmā stāvā pa labi atrodas
somu folkloras archivs, kas ieņem divas
Istabas. Vienā, samērā nelielā un uguns-
drošā, atrodas manuskriptu krājumi; otrā,
ļoti plašā, diviem stāviem iekārtota bibli-
otēka, un no tās ar treliņu sienu atdalīta
telpa, kur pie galda var īrii strādāt ar-
chiva apmeklētāji. Šinīs divās istabās
savākts viss, kas attiecas uz somu fol-
kloru, kā drukātā veidā, tā rokrakstos.
Līdzās somu laikrakstiem, grāmatām,
brošūrām u. t. L, te atrodama ari kai-
miņu tautu folkloristiskā _ literatūra, kura
vajadzīga salīdzinošai pētīšanai.

Lonnrots, par kuru prof. Kaarle Krohns
saka, ka viņam kā cilvēkam varētu pār-
mest tikai to, ka viņš reizēm bijis pārāk
labs, bij vēlākiem somu folkloristiem de-
vis kost ļoti cietu riekstu, jo viņš nebij
atzīmējis pie savām savāktām dziesmām
ne teicēja vārdu, ne vietu, kur viņš ko
bij dzirdējis. Kad zinātnieki sāka ap-
šaubīt Kalevalas tautiskumu, tad radās
vajadzība pierādīt, kādi panti Kalevalā
ņemti tieši no tautas dziesmām un ko
Lonnrots tanī pielicis no sevis.

No Lonnrota atstātiem papiriem pēt-
nieki par to nekādi nav varējuši tikt

skaidrībā un tad Literariskā biedrībasūtījusi pa viņa pēdām jaunus vācējus.Keizēm tie nepilnu pusgadusimteni vēlāk
atradusi pie dzīvības vēl vecos Lonnrota
teicējus, citur tiem teikuši tēvu vecās
dziesmas viņu dēli, radi vai kaimiņi.
Vispārini tautā vēl bijusi dzīva atmiņapar Lonnrota ceļojumu, jo tas lauku no-
male bij sevišķs gadījums. Ar jaunajiem
materiāliem tad Lonnrota Kalevalā, kuraaptver 22.795 rindas, iedalītas £0 runās
tika rindu pa rindai salīdzināta. Šiem
atkārtotiem vākšanas ceļojumiem bij ari tā
nozīme, ka vācēji bez Loaurota uzrakstītām
atradavēl ari jaunas dziesmas, kuras ci-
tādi būtu zudušas, jo Lonnrota apceļotie
apgabali līdz tam laikam skaitījās par
pilnīgi izsmeltiem. Tā Lonnrots pat ar
savām kļūdām mācīja somiem tautas
dziesmu zinātniskas pētīšanas paņēmie-
nus, no kuriem vēlāk izveidojās somu
vēsturiski-ģeogrāfiskā tautas tradiciju pē-
tīšanas metode.

Folkloras materiālu somiem tagad sa-
vākts vairāk par 400.000 variantu, kuri
lielos vilcienos sadalās šādi: tautasdzies-
mas 50.000 sakāmvārdi, parunas 150.000,
miklas 40.0C0, pasakas un teikas 30.000,
ticējumi, buramie vārdi u. c. 75 000.

Savus jau tā bagātos krājumus somi
turpina sistematitki papildināt. Viņi no-
organizējuši 100 novērošanas stacijas, uz
kurieni var sūtīt jautājumu lapas un sa-
ņemt jaunus tautas tradiciju uzzīmē-
jumus.

Savā folkloras seminārā prof. Kaarle
Krohns nonācis pie gluži moderniem
darba paņēmieniem. Studenti strādā pie
nelieliem zinātniskiem pētījumiem folk-
loras archiva telpās, kur prof. Krohns
katru dienu vismaz no 1 lidz 2 dod
viņu darbam vajadzīgos materiālus un
aizrādījumus. Daudzi šādi studentu darbi
noderējuši par priekšdarbiem plašākiem
pētījumiem un atvieglojuši somu un ta-
gad ari igauņu drukāto tautas dziesmu
krājumi rediģēšanu.

Liela nozīme tautas tradiciju vākšanā
ari Literariskās biedrības grāmatizdevnie-
cībai, jo, sākot ar 1884. g., biedrība pie-
šķīra no saviem izdevumiem prēmijas
cītīgākiem folkloras materiālu iesūtītājiem.
Izdevniecības telpās, kas atrodas turpat
pirmā stāvā pa kreisi, _ visvairāk saista
uzmanību 10 grezni sējumi somu veco
tautas dziesmu, kuri izdoti nupat pēdējos

gados ar īpašas subskripcijas palīdzību.
Izdevums vēl nav noslēgts.

(Turpmāk beigas.)

Nedē|as ziņojums
par lailimiaiai gadljumien

ar lipīgām slimībām RīgI,
ko reģistrējusi io 1926. gada 1. līdz 7.
aprilim Rīgas pilsētas statistiska valde
pēc ārstu paziņojumiem:

es!
Slimības noiaakami. =ssr

tJSm e*

Paratvphua
Typhes abdom ....Vēdera tiii . . 4
Mcningitia eenbroapinslla epldemiea . . —
Tvphn ezanth kaitamu ti'i . —
Febria recnireni . . . Atgnļai dradsla —
Febris interni - . . . . Purva dridila . —
Variola tt vaiioloii . . Bakas .... —
Morbilli Masalas ... 18
Scarlatina ......Šarlaks ... 31
Tnssis convaleiva . . . Garais klepaa .
Dlphtheiitis , . . . . Ditterita ... 10
IniiaencacamPneamonia Inilaenca ... 16
Chclera asiatiea ....Aaijai kolitra . —
Dvienteiia ......Asina aērga . . —
Parotīti! epldemiea „ . Ģimja latākanu

(Mams) . . 2
Lepia ........Spltiliba ... —
Valvo-Vaginitis gonotrhoica —
Traehoma
Anthraz —
Lyssa —
Rrvsipelai ...... Rore .... 1
Malleus —

Māksla.
Nacionālais teātris vakardfen sniedza

skaistus franču klasiskus drāmas gabalus,
ļoti labā uzvedumā, Rasina traģēdiju
»Fedru" (Ed. Virzas skaistā atdzejo-
jumā) un Alfrēdu de Misē komē-
diju .Mariannas untumi" (Elzas
Stērstes tulkojumā), Pirmajā drāmā ar
dziļu psieholoģisku patiesību attēlota
mīlestības kaisles dēmoniskā puse,
Fedras grēcīgā mīlestība uz savu padēlu
Hipolitu, kas viņus abus gāž postā.
Pēc daudz un dažādu modernu lugu
redzējuma publikai ir kā dziļš pamā-.
cljums un šķīstljums parādīt kādreiz ari
seno klasisko formu skatuves mākslā.

Izrādītāji vakar, var teikt, sacentās

viens par otru, sākot no Alises Brechman,
izrādīt savu lomu cik vien iespējams
labi, tā ka iespaids ar visu traģēdijas
garumu un īpatnējo, tagad vairs nepa-
rasto tēlošanas veidu, kas notiek vairāk
atstāstošā kārtā, bija beidzot spēcīgs.
Turpretim Misē komēdija ar savu vieglo
franču humoru publiku stipri uzjautrināja.
Te no aktieju saimes sevišķi izcēlās
Jānis Lejiņš (Oktavs). Izrāde notika
Friča Rodes režijā.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas birža, 1926. gada 10. aprilī.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,181—5,191
1 Anglijas mārciņa .... 2519— 25,26
100 Francijas franku .... 17,55— 17,90
100 Beļģijas franku .... 19,40 - 19,80
100 Šveices franku .... 99,80 - 100,55
100 Itālijas liru 20,65 — 21.10
100 Zviedrijas kronu .... 138,55 — 139,60
100 Norvēģijas kronu . . . 110,65—112,30
100 Dānijas kronu .... 134,80—136,80
100 Čechoslovaķijas kronu 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,45—208,95
100 Vācijas marku .... 122,80— 124,10
100 Somijas marku .... 12,97—13,17
100 Igaunijas marku . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 57,00— 67,00
100 Lietavas litu 50,40 - 51,45
1 SSSR červoņecs .... 26,40— 26,75

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425 — 3445
Sudrabs 1 kg 100 — 108

Vērtspapīri:
5 °/o neatkarības aizņēmums . 98— 100
4 °/o Valsts prem. aizņēmums 98— 100
6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92— 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96— 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.

Šim numuram 8 lapas puses.

Redaktors : M. Arons.

\ 1Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.j
u i-atvija» uvi luumu kop. 3o. p. yie
limes pamata, paziņo vispārībai, k«
laulātie draugi — Vilis Jēkaba dēls Kūl-
bergs un Alīde Ādama meita Kūlberg
dzim.Runc, neslēpuši savstarpīgo laulības
iwma pie Ripas notāra J. Krūklanda
1926 g. 11. febr. reģistra M 28/1026,
« kuru viņi, attiecībā u vin« noslēgto
«alļbu ir atcēluši vietējo civillikumu *9un tnrpm. p p. paredzēto laulāto mantas
koBiba.

ogā, 2. martā 1926. g. L. M> 2684.
Priekšsēd. v. A. Ve i d n e r s.

ēSekretārs A K i» 1v e

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
Ķ i-atvijas civillikumu kop. 36. p. pie-mm pamata , jāziņo vispārībai, kf
«ulatie draugi_ — Jānis Jāņa dēfs Roze
ļ".Lūcija Jāņa meita Roze, dzim.
^reicberg, noslēguši savstarpīgo lau-mas ilgamu ,R; notara j
ļ uklanda 1926. gada 10. febr. re-
P*a Nš 27/3953, ar kuru viņi, attie-
i„».IViņu noslēgto laulību, ir atcē-'Mi vietējo civillikumu 79. un turpm.pp. paredzēto laulāto mantas kopību.

Og». ļSKt6. g. 2. martā. L. Nk 2687.
5W5» Pl,ek*aēd. v. A. Veidners.2«8 Sekretārs A. Kalve.

Jgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
5m« ias c'v"lfourau kop. 86. p. pie

Se PataPM'9° vispārībai, kamiatie draugi _ Jānis Anli dēlsatnāks un Marija Jāņa meita Bar-
dība i^i Redis- noslēguši savstar-P'go laulības līgumu pil Rīgas no-
tiTt, Ktūklanda 1926. g. 16. fe-

at«e-k» * 23 /4489- «W viņi
cehB JLS

V,ņ.noslē8to laulibu > !ī at"
p7n vJ'?l1c|vlIlikum B 79. un turprr.

Sl'rinf£Ž?,8ulāt0 nsntaa kopību
' d?^,2- maita- L- i* 2729

55240 rtiekSs «<l. v. A. V e i dn e r s.
jjT^ Sekretārs A. Kalve.

SLaLapgabaltiesas 3. civilnod.,
*«« a,'L? vUIikuinu k°P- 36- P- Pie-
latlātip H a' P'?vispārībai, ka
Oarozs „„ T ~ Pētetis Jēkaba dēls
dzim p", Ann a Jura meita Garozs,
starpipn ,-u Feldman , noslēguši sav-
tara j V-,, 1ISP'R'gas no"
'«Žistra u o!l?1926- 8- 16- ,ebruari
B«ft^ U?vfn/45CV»īU Vini ' at-
cētušī vie+pT'ņu - n?slegto laulību, ir at-
P- P 0«rJy -*

C1VlllikUmu 79 - Un tur P-
MMoļ? laulSt0 mantas k«>Pibu.

PēiekšVsH-F--- 2- n,artā - L- N'5 2728
25244 Ckssedetaja v. A. Ve i d n e rs.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
tz Latvijas civillikumu kop. 36. p,
piezīmes pamata, ar šo paziņo vispārī-
bai, ka Boris Jāņa dēls Uzdevies un
Irma Augusta meita Zariņ noslēguši
priekšlaulības līguma pie Rīgas notāra
M. Čulkova 16. febr. 1926. g. reģistra
N° 14 3487, ar kuru viņi, attiecība uz
viņu ncs'ēdzamo laulību, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 2. martā 1926. g. L. Ni> 2707.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

25242 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijps civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo vispārī-
bai, ka Ernests-Voldemārs Alksnis
un atraitne Erna Emila meita Reh,
dzim. baronesse Korti, noslēguši priekš-
laulības līgumu pie Rīgas notara J. Pur-
gala 18. februārī 1926 g. reģistra

ti° 18/1920, ar kuru viņi, attiecība uz
viņu noslēdzamo laulību, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 2. marta 1926. g. L. Xs 2727.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

25243 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

uz Latvijas civillikuma kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo- paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Markus Zamueļa d.
Dannemans tin Marija Nochmaņa m.
Danneman, dz. Feitelberg, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notara M. Čulkova 19. janv. 1926 g.
reģistra N°-5/1319, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcē-
luši vietējo civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

2. martā 1926. g. L. JV<> 2671.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

25239 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Daniels Matīsa d.
Moševičs un Olga Chaima m. Moševič,
dzim. Chaveson, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notara R.

Voigta 9. febr. 1926. g. reģ.JVs 10/1572,
ar kuru vini, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79 un turpm. p. p. paredzēto lau.'ato

mantas kopību.
2. martā 1926 g L. JV» 2651.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2K241 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesas civilnodaļas
atklātā tiesas sēdē 22. aprilī 1926. g.,
pulksten 10 no rīta tiks pasludināts
1925. g. 19. jūnijā mirušā Ievalta
Greiera testaments.

Liepājā, 19.martā 1926.g. JVs 664m/26
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

27214a Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļas

atklātā tiesas sēdē 22. aprilī 1926. g.
pulksten 10 no rīta tiks pasludināts
18. oktobrī 1925. g. mirušā Jāņa Jur/a d.
Donera mutiskais testaments.

Liepājā,19.martā 1926.g. JNš 1133m/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

27215a Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata Zuzannas
Domiciana m. Rižas prasības lietā
pret Nikolaju Benedikta d. Rižu par
īpašumu tiesību atzīšanu uz nekustamu
īpašumu, uzaicina N,kolaju Benedikta
d. Rīžu, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.", ierasties tiesā saņemt
norakstus no prasītājas iesūdzības raksta
un pielikumiem, un uzdot savu dzīves
vietu Daugavpilī.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes. Ja izrādīsies,
bet savu dzīves vietu Daugavpili
neuzdos, aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kanclejā.

Daugavp., 1926.g. 25.febr. LJM°492p/26
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

25271a Sekretārs Ķ. Ķangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa

ar šo paziņo vispārībai, ka 1914. g.
19. dec. mir. Micheļa Girša d. Kruta
privattestaments, ar kuru testatora
kustama un nekustama manta novēlēta
Brainai Mirai Micheļa m. Snipelišek,
dzim. Krut, ar bij. Vitebskas apgabal-
tiesas 1915. g. 19- jūnija lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniecei Brai-
nai Mirai Micheļa m. Snipelišek, dzim.
Krut. UMM75/I5

Daugavpili, 1926. g. 5. martā.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

25850a Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. febr.
izklausiīusi Antona Šķel tina lūgumu
atzīt Antonu Staņislava d. Šķeltiņu par
atrodošos bezvēsts prombūtne no-
lēma: publicēt „Vald. Vēstn." par
bezvēsts promesošo Antonu Staņi-
slava d. Škeltinu un uzdot Naujenes
pagasta padomei iecelt aizbildniecību
par bezvēsts promesošā Antona Sķeltiņa

.
Daugavpilī, 1926.g.26.febr. LN2953a/25

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
25264a Sekretārs Ķ. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1925. g. 24. sept.
mirušās Rugāju pagastā, pilsones Kseni-
jas lija m. Petrovas notariālais testa-
ments, ar kuru testatores kustama un
nekustama manta novēlēta Aleksandram
Pētera d. Petrovam, ar apgabaltiesas
1925. g. 22. dec. lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniekam Aleksandram Pe-
vamtro.
Daugavpilī,!926.g.26.febr. LNsl525a/2

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
25265a Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 11. dec.
izklausījusi šīs tiesas prokurora lūgumu
atzīt Malachu Afončenko par atrodošos
bezvēsts prombūtnē nolēma: publicēt
,,VaId. Vēstn." par bezvēsts promesošo
Malachu Afončenko un uzdot Ludzas
bāriņu tiesai iecelt aizbilniecību par
bezvēsts promesošā Malacha Afončenko
mantu atrodošos Ludzā, Odu ielā
JV° 25. LXs 1647a 25

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavpilī, 25. febr. 1926. g.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

25273a Sekretārs Ķ. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1925. g. 22. aprilī
mirušās Pildas pag. pilsones Leonoras
(Leosijas) Kazimira m. Viļumas pri-
vātais testaments, ar kuru testatores
kustama un nekustama manta novēlēta
Antonam un Eduardam Izidora d. Vīlu-
miem, ar apgabaltiesas 1925. g. 4. dec.
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niekiem Antonam un Eduardam Viļu-

mantu atrodošos Naujenes pagastā,
Pupiņu sādžā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā. LJV«323a/26

Daugavpilī, 25. febr. 1926. g.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

25272a Sekretārs Ķ. Ķangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 30. oktobrī
izklausījusi Latgales apgabaltiesas pro-
kurora lūgumu atzīt Sofiju Vitkovsku
par atrodošos bezvēsts prombūtnē no-
lēma: publicēt ,,Vald. Vēstn." par bez-
vēsts promesošo Sofiju Vitkovsku un
uzdot Krustpils bāriņu tiesai iecelt
aizbildniecību par bezvēsts promesošās
Sofijas Vitkovskas mantu atrodošos
Krustpilī, Lielā ielā Ne 20. LJ\T2l501a/25

Daugavpilī, 25. febr. 1926. g.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

25274a Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka mirušā 1924. g.
29. oktobrī, Rēzeknes apr., Maltas pag.
piederīgā Pētera Melkuļa d. Andrejeva
notariālais testaments, ar kuru testatora
kustama un nekustama manta novēlēta
Antonam Jēkaba d. Ostrovskam, ar
apgabaltiesas 1925. g. 20. marta lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekam
Antonam Jēkaba d. Ostrovskam.
Daugavpilī,25.febr. 1926.g. LJV9578a/25

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
25266a Sekretārs Ķ. Ķangu rs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka mirušā 1925. g.
14. janvārī, Daugavpils apr., Vipes pag.
piederīgā Mārtiņa Andreja d. Gricmaņa
testaments, ar kuru testatora kustama
un nekustama manta novēlēta Andrejam
Pēterim un Jānim Gricmaņiem ar apga-
baltiesas š. g. 8. janvāra lēmumu apsti-
prināts unpzdots mantiniekiem Andrejam
Pēterim un Jānim Gricmaņiem.
Daugavpilī,26.febr. 1926.g. LJYs336a/26

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
25267a Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabaltiesa 1. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 9. oktobri
izklausījusi šīs tiesas prokurora lūgumu
atzīt Domeniku Ignata d. Krūmiņu
par atrodošos bezvēsts prombūtnē , no-
lēma: publicēt „Vald. Vēstn." par bez-
vēsts promesošo Domeniku Iganta d.
Krūmiņu un uzdot Osunas pagasta
padomei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesošā Domenika Ignata d.
Krūmiņa mantu atrodošos Osunas pag.,
Šlakatovas ciemā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā. L.Nei435a/25

Daugavpilī, 4. martā 1926. g.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

25785a Sekretārs Ķ. Ķangurs.
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1926. g. 22. janv.
izklausījusi Augusta Miķeļa d. un
Vincenta Aleidzanu lūgumu atzīt
Vikentiju un Broņislavu Pētera d.d.
un Juzefu Pētera 'm. Aleidzanus par
atrodošos bezvēsts prombūtnē, no-
lēma: publicēt „Vald. Vēstn." par
bezvēsts promesošo Vikentiju un Bro-
ņislavu Pētera d.d. un Juzefu Pētera m.
Aleidzaniem un uzdot Krāslavas pag.
padomei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesošo Vikentiju, Broņislavu
un Juzefu Aleidzanu mantu atrodošos
Krāslavas pagastā, Kozindu ciemā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā. LNš438a 26

Daugavpilī, 4. martā 1926. g.
Priekšsēd. v. J. Krūmiņš.

25786a Sekretārs K- Ķangurs-



Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa

ar šo paziņo vispārībai, ka mir. 1925. g.
10. apr., Daugavpils pilsētas piederīgā
Uljana Semena d. Nimura notariālais
testaments, ar kuru testatora kustama
un nekustama manta novēlēta Lilitai
Ščerbakovai un Praskovjai Ritovai, ar
apgabaltiesas š. g. 15. janv. lēmumu
apstipr. un izdots mantiniecēm Ulitai
Ščerbakovai un Praskovjai Ritovai.
Datigavp., 26. febr. . 1926.g. LN°383a/26

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
25268a Sekretārs Ķ. Ķangurs.

Latgales 1. apgabaltiesas civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka 1917. g.
30. aug. mir. Novoaleksandrovskas
pilsētas piederīgā Mendeļa Avseja d.
Šai mana privātais testaments, ar kuru
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Bunai Jankelovič, Leizeram
Taršisam un Mušai Šalman, ar apgabal-
tiesas 1925. g. 9. okt. lēmumu apstipr.
un izdots mantiniekiem Bunai Janke-
lovič, Leizeram Taršisam un Mušai
Šalman.

Daugavp.,1926.g. 26. febr. LJNs429a25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

25269a Sekretārs Ķ. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka 1918. g.
3. slēpt, mir. Daugavpils pilsētas pieder.
Jāņa Ādama d. Kuneviča notariālais
testaments, ar kuru testatora kustama
un nekustama manta novēlēta Vladi-
slavam Mateuša d. Ķuņevičam, Vladi-
slavam Antona d. un Jāzepam Jāzepa
d. Ķuņevičiem, ar apgabaltiesas 1925.ģ.
27. nov. lēmumu apstipr. un izdots
mantinieku aizbildnim Vikentijam Kārļa
(i. Zaļeskim.

Daugavp.,1926.g. 25.febr. LJV9l573a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

25270a Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa, -
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 30. oktobrī
izklausījusi Latgales apgabaltiesas pro-
kurora lūgumu atzīt Viktoru Miķeļa d.
Diklabu par atrodošos bezvēsts prom-
būtnē nolēma: publicēt „Vald. Vēstn."
par bezvēsts promesošo Viktoru Miķela
d. Diklabu un uzdot Skaistas pagasta
padomei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesošā Viktora Miķe|a d.
Diklaba mantu, atrodošos Spalvu sā-
džā, Skaistas pagastā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā. LJ\°1502a/25

Daugavpilī, 11. martā 1926. g.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

26820a Sekretārs Ķ. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. febr.
izklausījusi Marijas Jāzepa m. Fedo-
tovas lūgumu atzīt Feoktistu Aleks-
andra d. Fedotovu par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē nolēma: publicēt
,,Vald. Vēstn." par bezvēsts prom-
esošo Feoktistu Aleksandra d. Fedotovu
un uzdot Naujenes pagasta padomei
iecelt aizbildniecību par bezvēsts prom-
esošā Feoktista Aleksandra d. Fedotova
mantu, atrodošos Zvindelišku sādžā,
Naujenes pagastā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā. LJ\f°508a/26

Daugavpilī, 11. martā 1926. g.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

26821a Sekretārs Ķ. Ķangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 11. dec.
izklausījusi šīs tiesas prokurora lūgumu
atzīt Michalinu Franča m. Ķulačkovsku
par atrodošos bezvēsts prombūtnē, no-
lēma: publicēt ,,Vald. Vēstn." par
bezvēsts promesošo Michalinu Franča

Ķulačkovsku un uzdot Ludzas
bāriņu tiesai iecelt aizbildniecību par
bezvēsts promesošās Michalinas Ķulač-
kovskas mantu atrodošos Ludzā, Odu
ielā Ne 45/46.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp.,25.febr. 1926.g.LNsl646a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.-

25275a Sekretārs Ķ. Ķangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1926. g. 22. janv.
izkausījusi Jefrema Leona d. Talanova
lūgumu atzīt Jāzepu Leona d. Talanovu
par atrodošos bezvēsts prombūtnē, no-
lēma: publicēt ,,Vald. Vēstn." par
bezvēsts promesošo Jāzepu Leona d.
Talanovu un uzdot Mērdzenes pagasta
padomei iecelt aizbidniecību par bez-
vēsts promesošā Jāzepa Talanova mantu
atrodošos Mērdzenes pagastā, Jakuču
sādžā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā. LNs389a'26

Daugavpļiī, 4. martā 1926. g.
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

25781a Sekretārs Ķ. Ķangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 19. febr.
izklausījusi Aleksandra Miķeļa d. Fe-
dotova lūgumu atzīt Demidu Michaila
d, Fedotovu par atrodošos bezvēsts
prombūtnē, nolēma: publicēt „Vald.
Vēstn." par bezvēsts promesošo De-
midu Michaila d. Fedotovu un uzdot
Naujenes pagasta padomei iecelt aiz-
bildniecību par bezvēsts promesošā
Demida Fedotova mantu atrodošos
Naujenes pagastā, Zvindelišku sādžā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. hk.
295. p. kārtībā.ļ LJSfeSSOa 26

Daugavpilī, 4. martā 1926. g.
Priekšsēd. b. J. Kaimiņš.

25782a Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1926. g. 22 janvāri
izklausījusi Klementija Dmutrtja d
H arčenko lūgumu atzīt Sidoruļlzidoru,
Sergeja d. Harčenko par atrodošos

bezvēsts prombūtnē, nolēma: pub-
licēt ,,Vald. Vēstn." par bezvēsts prom-
esošā Sidoru (Izidoru) Sergeja d. Har-
čenko un uzdot Brigu pagasta padomei
iecelt aizbildniecību par bezvēsts prom-
esošā Sidora Harčenko mantu atrod.
Brigu pagastā, Jerčevo ciemā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā. LJNs385a'26

Daugavpilī, 4. martā 1926. g.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

25783a Sekretārs Ķ. Ķangurs.

4. martā 1926. g.
25816a Miertiesnesis (paraksts.)

Latgales apgabaltiesas, Ludzas 2. iec.
miertiesnesis, pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401, un 1402. p. p. un civ. lik. X s.
1. d. 1239. p. un saskaņā ar savu 1926. g.

22. februāra lēmumu uzaicina mirušā
Andreja Jāņa d. Zujeva mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tiesības uz

Jaunlatgales apriņķa 1. iecirkņa mier-
tiesnesis, saskaņā ar savu š. g. 27. febr.
lēmumu, pamatodamies uz civ. pr.
lik. 1401. p. un civ. lik. (X sēj. 1. d.)
1239. p. paziņo, ka pēc 1925. g. 20. sept.
mirušā Antona Jāņa d. Zvirbuļa ir
palicis mantojums, 'kurš atrodas Jaun-
latgales apriņķī, jaunlatgales miestā,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu kādas
tiesības, kā mantiniekiem , pieteikt savas
tiesības pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Kārsavas stac, 1926.g. 5.martā N°853
25805a Miertiesu. J. Gutmans.
Latgales apgabaltiesas, Ludzas apriņķa
1. iecirkņa mirtiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
krāj. X sējuma 1239. p., uzaicina mirušā
1916. g. Zelika Andreja d. Edelšteina
mantiniekus pieteikt savas tiesības mier-
tiesneša kamerā Ludzā, Daugavpils
ielā JV° 6, uz mirušā mantību, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"

Jaunlatgales apriņķa 1. iec. mlert.,
saskaņā ar savu š. g. 27. februāra lē-
mumu, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239.p.
paziņo, ka pēc 1919. g. 6. maija (pēc
vecā stila) mirušā Ķsēnofonta Maka-
rova, Augšpils pagastā, Jaunlatgales
apr. ir palicis mantojums, kādēļ uzai-
cina visus, kam būtu uz šo manto-
jumu, jeb sakarā ar viņu kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt savas tie-
sības pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma publicēšanas
dienas ft Valdības Vēstnesī".

1926. g. 5. martā. No 850. 25804a
Miertiesnesis J. Gutmans.

Jaunlatgales apriņķa 1. iecirkņa mier-
tiesnesis, sakaņā ar savu š. g. 27. febr.
lēmumu, pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. (X sēj. 1. d.)
1239. p. paziņo, ka pēc 1919. g. 2. aprilī
mirušās Jelizavetas Ignatija m. Ķro-
minas ir palicis mantojums, kurš at-
rodas Augšpils pagastā, Jaunlatgales
apriņķī, kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai saskaņā ar viņu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, pie-
teikt savas tiesības pēc piekritības,
sešu mēnešu iaikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespeišanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī".

Kārsavas stac.,I926.g.5.martā Na 846
25803a Miertiesn. ). Gutmans.

Rīgas 2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz Paula Brunovska lūgumu un
civ. proc. lik. 2011., 2012. un 2079. p. p.
ar šo izsludina, ka pēc 29. decembri
1924. g. Rīgā mirušā Kārļa Jāņa d.
Brunovska ir palicis mantojums un
uzaicina visus kam būtu uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to kādas tiesības
vai prasības ka likumīgiem mantiniekiem
kreditoriem un legatariem, vai ka citādi,
pieteikt savas prasības minētām mier-

tiesnemsi Rīgā, Andreja Pumpuraielā
Ne 1, sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,,VaId.
Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšā minētā termiņā nepieteiks, tās
tiks atzītas ka savas tiesības zaudējušas.

Rīgā, 5. martā 1926. g. Ns 2024/25
25819a Miertiesnesis (paraksts).

Jaunlatgales apriņķa 1. iec. miert.,
saskaņā ar savu š. 'g'. 27. februāra lē-
mumu, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. (Xsēj. l.d.) 1239. p.
paziņo, ka pēc 1920. g. 26. maijā' mirušā
Aleksandra Ķsēnofonta dēlaMakarova
ir palicis mantojums, kurš atrodas Jaun-
latgales apr., Augšpils pag., kādēļ uz-
aicina visus, kam būtu kādas tiesības
uz šo mantojumu, kā mantiniekiem,
pieteikt savas tiesības pēc piekritības
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

1926. g. 5. martā. Ns 848. 25802a
Miertiesnesis J. Gutmans.

nelaiķa Ciblas pag. Balalaiku ciemā
atstāto mantojumu, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi pieteikumi netiks pieņemti.

3. martā 1926. g. Ns428.
25817a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas apr.
2. iec. miertiesnesis, pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. un 1402. p. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un saskaņā ar
savu 1926. g. 4. marta lēmumu uzaicina
mirušā Antona Franča d. Rancana
mantiniekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantojumu
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Pēc minētā termina notecēšanas ne-
kādi pieteikumi netiks pieņemti.

10. martā 1926. g. N°493. 26902a
Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas, Jaunlatgales
apriņķa 2. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1926. g. 27. februāra lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1239. p., uzaicina
1910. g. 20. februrī mirušā Jegora
Petrova mantiniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nelaiķa atstāto mantojumu,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

1926. g. 27. februārī.
25815a Miertiesn. R. Pētersons.

Latgales apgabaltiesas, Jaunlatgales
apriņķa 2.iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1926.g. 27. februāra lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p
un civ. lik. X sēj. 1239. p., uzaicina
1918. g. 26. novembri mirušā Jegora
Larionova mantiniekus pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantojumu,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

1926. g. 27. februārī.
25814a Miertiesn. R. Pētersons.

Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr.
2. iec. miertiesnesis, pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un X sēj. civ. lik.
1239. p. un saskaņā ar savu 1926. g.
1. marta lēmumu, uzaicina 1919. g.
27. ^aprilī mirušā Mendeļa Sīmaņa d.
Kenigsberga mantiniekus pieteikt sa-
vas mantojuma tiesības uz nelaiķa at-
stāto nekustamo īpašumu, atrodošos
Daugavpilī, 2. policijas iecirknī, sešu
mēnešu laikā, skaitot no publikācijas
ievietošanas ,,Valdības Vēstnesī", augšā
minētam miertiesnesim.

Daugavpilī, 4. martā 1926. g. 25798a
Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
2. iec, miertiesnesis uzaicina mirušā
16. oktobrī 1925. g. Rēznas pag. Pod-
lesje viensētā Joņa Jezupa d. Gudeļa
mantiniekus pieteikt viņam savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantību 6 mēnešu laikā no uzaicinā-
juma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī".

Rēzeknē, 2. martā 1926. g. 25375a
Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 2. iec. miertiesnesis uz Annas
Fenskij, Margrietes Gulbe un Ilzes
Ciesa lūgumu un sava lēmuma no 2.marta
1926. g. pamata, uzaicina 17. maijā
1921. g. Liepājā mirušās Maijas Jāņa m.
Inge mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz viņas atstāto mantojumu ,
pieteikt tiesai'savas tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā, 2. martā 1926.g. Na 136
Miertiesnesis (paraksts).

25388a Sekretārs M. Vilson.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
3. iec. miertiesnesis, kura kamera atronas
Rēzeknē, saskaņā ar savu 1926. g.
10. marta lēmumu un pamatodamies
uz civ. lik. X sēj.. 1. d. 1239. p. un civ
proc. lik. 1401., 1402. un 1408. p. p.,
caur šo uzaicina 1920. g. 8. maijā mirušā
Ipatija Afanasija d. Golubova liku-

mīgos mantiniekus pieteikt pie minētā
miertiesneša savas tiesības uz palikušo
pēc nelaiķa Rēzeknes apr. Silajāņu pag.
nekustamu īpašumu sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī".
26903a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
3. iec. miert. ,kura kamera atrodas
Rēzeknē, saskaņā ar savu 1926. g.
27. februāra lēmumu un pamatodamies
uz civ. lik. X sēj. I d. 1239. p. un civ.
proc. lik. 1401., 1402. un 1408. p., caur
šo uzaicina 1921. g. 21. februāri mirušā
Lariona Isaja d. Ķuzņecova likumīgos
mantiniekus pieteikt pie minētā miert-
tiesneša savas tiesības uz palikušo pēc
nelaiķa Rēzeknes apr., Ozolmuižas pag.,
nekustamu īpašumu sešu mēnešu laikā!
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī".
25376a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apriņķa 3. iecirkņa Miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1926. g. 27. februāra lēmumuun pamatodamies uz civ. proc lik1401. p. un lik. krāj. X sēj. 1. d. 1239 p
paziņo, ka pēc 1921. g. 14. oktobrīmiruša Otto Jāņa d. Čopa ir palicisnekustams mantojums, kurš atroda<

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņa ar savus. g. 13. marta lēmumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 1401 un
1402. p.p. un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
ar šo uzaicina 27. jūnijā 1922. g. mirušā
pilsoņa Donata Jāna d. Ķucina
mantiniekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz mantojumu, kas palicisDaugavpils apriņķī Liksnas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēcpiekritības sešu mēnešu laikā, skaitotno_ si sludinājuma iespiešanas ..Valdības
Vēstnesī".
26908a Miertiesnesis Ķ. Avens

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apriņķa 3. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1926. g. 27. februāra lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. krāj. X sēj. 1. d. 1239. p. paziņo,
ka pēc 1889. g. 28. aprilī mirušā Jura
Rubbina, alias Rubbena ir paticis ne-
kustams mantojums, kurš atrodas Jaun-
latgales apriņķī, Bērzpils pagastā, Jaun-
Vārguļu fermā un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt tās minētam miertiesnesim
viņa kamerā, Balvu muižā, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „VaId. Vēstn."

Balvos, 3. martā 1926. g.
26126a Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesnesis.
saskaņā ar savu š. g. 15. marta-lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401.
un 1402. p. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. ar šo uzaicina 14. februārī
1926. g. mirušā pilsoņa Jāņa Jāna d.
Grickeviča mantiniekus pieteikt savas
mantojuma tiesības uz mantojumu , kas
palicis Daugavpils apr. Ķolupes pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc
piekritības sešu mēnešu laikā , skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".
26907a Miertiesnesis K. Avens.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apriņķa 3. iecirkņa miertiesnesis, saksaņā
ar savu 1926. g. 27. februāra lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. Xsēj. l.d. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1917. g. 22. janvārī
mirušā Aloiza Pētera d. Bačuka ir
palicis kustams un nekustams manto-
jums, kurš atrodas Jaunlatgales apriņķī,
Bērzpils pagastā, Pilsnenieku ciemā'iin
uzaicina visus, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar viņu būtu kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesism viņa kamerā Balvu muižā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Balvos, 3. martā 1926. g.
26131a Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apriņķa 3. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1926. g. 27. februāra lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. X sēj. 1. d. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1908. g. 27. maijā mirušā
Jāņa Krustiņa d. Vīksniņa, viņš ari
Vīksnīts ir palicis nekustams mantojums,
kurš atrodas Jaunlatgales apriņķī, Ru-
gāju pagastā, Lekstes-Roznieku mājās
un uzaicina visus, kam uz šomantojumu
vai sakarā ar viņu būtu kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā Balvu muižā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Balvos, 3.martā 1926.g.
26130a Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apriņķa 3. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1926. g'. 27. februāra lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. X sēj. 1. d. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1920. g. 29. janvārī mirušā
Jēkaba Andreja d. Daukas ir palicis
nekustams mantojums, kurš atrodas
Jaunlatgales apriņķī, Rugāju pagastā,
ferma Biškani Na'2 un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu vai sakarā ar
viņu būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam mier-
tiesnesim viņa kamerā Balvu muižā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Balvos, 3. martā 1926. g.
26129a Miertiesnesis P. Ronis.

Jaunlatgales apriņķī, Rugāju pagastā,
Lūkusalas Ns 4 mājās un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu vai sakarā ar
viņu būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam mierties-
nesim viņa kamerā, Balvu muižā sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn."

Balvos, 3. martā 1926.g.
26127a Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apriņķa 3. iecirkņa mieitiesnesis, saskaņā
ar savu 1926. g. 27. februāra lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. X sēj. 1. d. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1915. g. 9. oktobrī mirušā
Augusta Gustava d. Daukas ir palicis
nekustams mantojums, kurš atrodas
Jaunlatgales apriņķī, Rugāju pagastā,
ferma Aizstirne Ns 4 un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu vai sakarā ar
viņu būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētām mier-
tiesnesim viņa kamerā, Balvu muižā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald . Vēstn.'

Balvos, 3. martā 1926. g.
26128a ' Miertiesn. P. Ronis. .

Rīgas pilsētas 3. iec m- , **
uz sava 1926. g. 2. marta limfi?**uzaicina 27. jūnijā 1917 L pan>ata
Marijas Pētera m. Zūzas , ' dzimT^smantiniekus, kreditorus , lesab,,™ ,Hkomisārus un visas citas ' 1(lei-
kurām varētu būt kādas tšP«?K rS0fla s.
prasības uz nelaiķes atstāto Vai
jumu, pieteikt viņas tiesai sp«>, m

-°-la. ikā, skait°t no sludinājuma tartS"*dienas. iesPiesanas
Tiesības un prasības, par kurāmziņots tiesai minētā laikā tik, t 0s

par zaudētām uz visiem l'aikW ltas
Rīgā, 2. martā 1926.g.^MiEEHesņesjsPinkln?Latgales apgabāltīīsas Rēlekr^-5. iec. miertiesnesis , kura kam? K

rodas Varakļānu miestā , p ainatoriL-*'uz civ. proc. lik. 1401. n un °„ an;.«
Xsēj. l.d. 1239. p. un saskaņā ";', '1926. g. 11. marta lēmum?^1922. g. 2. jūnijā mirušā BeS"11
Donde mantiniekus pieteikt
mantošanas tiesībasaugšāmij*,!miertiesnesim uz nelaika atstāto m
tojumuatrodošos Varakļānu m2"
sešu menesu laikā , skaitot no šīdinājuma iespiešanas dienas VslrtiuVēstnesī". b »awibas

Pēc šī termi ņa notecēšanas nekad»prasības vai ierunas netiks pieņemti?
12. martā 1926. g. Ns965. 26905

Miertiesnesis J. Berkis
Daugavpils appBT ieTTSūrtiSHSS

Preiļos, pamatodamies uz civ nr n1401.p. une. l.X sēj. 1239. p. 'uzaic*1923. g. 4. novembri minlā' Ki*
Jura d. Timofejeva mantiniekus nieteikt savas mantojuma tiesības „,
atstāto no mirušā Preiļu pag., pjZanu
sādžā kustamu un nekustamu 'īpašumu
augšminētam miertiesnesim sešu mj
nesu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstnesī"
25799a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Daugavpils apT
7. iec. miertiesnesis, pamatodamies užciv. proc. lik. J40J. p. un civ. lik. Xsēj
1. d. 1239. p. un saskaņā ar savu 1926.1
27. februāra lēmumu, paziņo, ka pēc
1916. g. 15. augustā mirušā Zalmana
Jankeļa d. Padva ir palicis mantojums,
kurš atrodas Daugavpils apriņķi, Dagdas
pagastā, Dagdas miestā, kādēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šo mantojumu , vai
sakarā ar to kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa kamerā,
Dagdas miestā, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī -sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī".

Blakus lieta Ne 22.
Dagdā, 1. martā 1926. g,Ns811.

25800a Miertiesn. (paraksts).
Daugavpils apr. 9. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu š. g. 11. marta lēmumu
uz civ ', proc. lik. 1401. p. un civ. lik. X s.
1239. p. 1. d. pamata paziņo, ka pēc
1900. g. 17. decembrī mirušā Pētera
Jeronima d. Svoka ir palicis manto-
jums Malinovas pag. Spruktu ciemā,
kādēļ uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, būtu
kādas tiesības, ka mantiniekiem, pie-
teikt tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Daugavp., 11. martā 1926. g. 26911a
Miertiesnesis Ķreicbergers.

Tērvetes (Kalnamuižas)
pagasta tiesa,

Jelgavas apr., ar šo dara znamu, it

vietējais Tukumiešu māju ļpašaieks
Vilis Tukumiets un viņa laulāta sievu
Līze Tukumiet vēlas adoptēt sev pat
bērnu Austru Malvini Viļā m. Lušver,
dzim. 7. decembrī 1914. g pec v. It

Personas, kijām ir kādas ierunas
pret šo adopciļu, tiek uzaicinātas pie-
teikties pie šīs pagasta tiesas sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sl īdinajuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi
trešo reizi. Pēc tam nekādas ierunas
netikspieņemtas un adopcija tiks ap-
stiprināta.

Tērvetē, 5 dec. 1925. g. t
Priekšsēd. J. Grosbergs.

18967 2 Darbv. K Bērziņ^.

Vestienas pag. tiesa,
Madonas apr., pama:odamas uj sat

lēmumu no 6. novembra 192). g un ",
Pagasttiesu lik. 108, 109, 276. un iiļ

pantu issludina, ka Ede Vanag, *»

dzīvo vietējā pagastā, R^^ gļ
pieņem bērna vietā- adoptēp«
bāreni, Pēteii Palku, «m. 24. ««"

(v. st. 1920. g., piešķirot adoptēju»»

visas likumīga bērna tiesības un

vārdu — Vanags. , ,:„
Personas, kuām P«t » 'Jffis

būtu ierunas, tiek uzaicinātas pie '
šai pagasta tiesai sešu menesu »

skaitot no šī sludinājuma iespēj
dienas .Vaid. Vēstn. * trešo Jt>

Pēc minētā termiņa notecēšanas
^kādi iebildumi vairs netiks piene»
^adopcija skaitīsies par likumīga sp—

Vestienā, 12. novembri I9«- S
Priekšsēd. P- Bf' e"

17891 Darbvedis P. Lal3^ļ
Rīgas apgabaltiesas I ''
izpildītājs.paziņo, ka 15. aprilī 1926. g-, P Sm,
10 dienā, Rigā, Kungu iela 1*

^pārdos Joela Jakobsona
^Jankela Meijerovica ^.

mantu, sastāvošu no traukiem
vērtētu par Ls 380.' $ 0

Izzināt sarakstu, novērt ejinnn,
^apskatīt pārdodamo mantu

došanas dienā uz vietas.
Rīgā, 8. aprilī 1926. g- . ,.tds.

431 Tiesuizpild. J. Gr' nfel

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 15. janv.
izklausījusi Jāņa Silvestra d. Bučinska
lūgumu atzīt ' Nikolaju Bučinski par
atrodošos bezvēsts prombūtnē, no-
lēma: publicēt „Vald. Vēstn." par
bezvēsts promesošo Nikolaju Savelija
(Silvestra) d. Bučinsku un uzdot Pied-
rujas pagasta padomei iecelt aiz-
bildniecību par bezvēsts promesošā
Nikolaja Bučinska mantu atrodošos
Pridrujas pagastā, Talajevcas ciemā.

So lēmumu publicēt civ. proc. Uk.
295. p. kārtībā. LNs375a/26

Daugavpilī, 4. martā 1926. g.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

25784a Sekretārs Ķ. Kangurs.



Latgales apgabaltiesas

1. iec tiesu izpildītājs,
kūja kancleja atrodas Daugavpilī, Šosejas

ielā Nš 49, paziņo:
1) ka Jāzepa Leiba d. Dridze prasības

apmierināšanai par Ls 1000 ar 6 proc

un līdz ar citiem tiesu izdevumiem pec

Rfzeknes apr. I iec. miertiesneša 30. jūlija

1925. g, Izpildu rakstu tei 2113,
29. maijā 1926. g, pulksten 10 rīta,
Daugavpilī, Latgales apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē,

iz DDlIiskien topi pīta
Akc. s&b. .Okean"

nekustamu īpašumu,
kujš atrodas Rīgā, Valču ielā _Ns 6,
V hipotēku iecirknī ar zemesgrāmatu
reģ. Ns £64 (grupā 87, grunts Ns 179)
un sastāv no pilsētas dzimtsrentes grunts
gabala 1996 k _ v. asu platība ar uz viņa
atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 21,000.—;

3) ka bez augšminētas prasības īpa-

šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
un Tiešo nodokļu departamentam par
Ls 1338,80 ar proc. un soda naudu;

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no ap vērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
Tieslietu ministrijas puses nav sķersļu
minētām personām iegūt nekustamo

īpašumu, un .
5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu

tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrada lidz pār-

došanas dienai.
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz

pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas III civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 24. maitā 1926. g.
446 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andrejs
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka pēc Rīgas apgabaltiesas I civil-
nodaļas izpildu raksta 25.martā 192 vg
ar 1* 413181, Ludviga Bārdska prasība,
pret akc sab. .Okean* par Ls 21046
ar °/o un izdevumiem, 15. jūlijā
1926. g., pulksten 10 rīta, Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zāle,

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 29. martā 1926. g.
445 Tiesu izpild. J. O t i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo,_ka 21. aprilī 1926. g.. pulksten1 aiena, Riga, L. Maskavas ielā N» 106
pārdos Movša F i šk i n a kustamo
mantu, _ sastāvošu _ no kungu uzvalkiemun citam mantām un novērtētu parLa 348

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rīgā, 29. martā 1926. g.
444 Tiesa izpild. J. G r i n i 0 s.

m publiskiem toņiem iimoi
miruša Abeļa Ābrama d. Averbucha

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Daugavpilī, Grodņas ielā
J* 47, 3. policijas iecirknī, 107. kvartālā,
— hip. iecirknī ar zemesgrāmatu reģ.
Nš —, (grupa —, grunts 7) 1it. a, un
sastāv no 127,5 kvadr. sāž. liela grunts-
gabala zemes ar dzimtslietošanas tiesī-
bām, vienas koka dzīvojamās mājas
viena šķūnīša;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 300;

3) ka personām, kūjas vēlas pie
torgiem dalībj ņemt, jājemaksā zalogs
— desmitā daļa no apvertešanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt - nekustamo
īp'šumu un

Personām, kūjām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, atliecoši
uz pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļas
kancleja.

6. aprilī 1926. g.
447 Tiesu izp. Menšikovs

Zilupes iecirkņa policijas pr-ks
paziņo, ka 16. aprīlī š. g., pulkst. 15,

pārdos
Zilupes policijas iecirkņa telpas

vienu medības bisi,
konfiscētu pils. Safroņenkam.

Zilupē, 31. martā 1926. g.
400 Priekšnieks (paraksts).

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
ne'derīgu zirga pase Ns 39, izd. no Pils-
kalnes pag. valdes 20. febr. 1922. g. uz
Jāņa Jura d. Varslavana v. 26430a

Kaunatas pagasta valde,
Rēzeknes apr, paziņo, ka saskaņā at
šīs valdes lēmumu 16 aprilī 1926. g.
pulksten 10 rīta, Kaunatas miesta,

ūtrupē pārdos
Gaveiku s. Jāņa Seņkana un
Jezupa S y 1 o v a kustamo mantu,
sastāvošu no 2 govim un novērtētu par
Ls 110,63.

Izzināt sarakstu, novertejumu,_ kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. Ns 1238

Kaunatas pag. valdē, aprilī 1926. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

263 Darbvedis (paraksts).

Ozelzsce|u 4. ceļu iec.
priekšnieks

izsludina uz š. g. 20. aprīli, pulkst. 11,
savā kantorī, Vecgulbenes stacijā sekošas

konkurences
zemāk minēto darbu izvešanai 4. jec.
rajonā 1926/27. budž. gadā uz linijām:
Pļaviņas-Vecgulbene-Jaunlatgale un Vec-
gulbene-Ope.
1) Uz namdaru, galdnieku, stiklinieku

un jumiķu darbiem: Vecgulbenes
mezglā un uz posmiem Vecgulbene-
Litene un Kalnamuiža . drošības nauda
Ls 100 un pārējās vietās drošības
nauda — Ls 10 par katru ceļa daļu;

2) Uz podnieku darbiem: Vecgulbenes
mezglā un uz posmiem Vecgulbene-
Kalnamuiža, drošjbas nauda Ls 100
un pārējās vietās drošības naudas
Ls 20 par katru ceļa daļu;

3) Uz skārdnieku darbiem, par visu
iecirkni, drošības nauda Ls20;

4) Uz krāsošanas darbiem, par visu
iecirkni, drošības nauda Ls 50;

5) Uz apmetumu darbiem, par visu ie-
citkn' , drošības nauda Ls 20.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī, darb
rtipnāa nn nulksten 9—15 449

[ Citu iestāžu sludinājumi. ]

laipni lita
izsludina par nederīgiem sekošus neno-
dotus no šīs muitas noliktavu pārziņa
palīga, bij. Vilkumiesta muitas pārejas
punkta pārziņa v. i. Zēbalda Ciemiņa
dokumentus:

1) Personas apliecību, izdotu 1924. g.
20. novembrī zem Ns 9114/3 no Dau-
gavpils muitas uz šejienes muitas bij.
noliktavu [pārziņa palīga Zebalda Cie-
miņa vārdu.

2) Daugavpils muitas Vilkumiesta pār-
ejas punktā, no bij. punkta pārziņa v.
i. Ciemiņa izdotu mutisko preču pārbau-
dīšanas kvīti Ns 51367 ar piesakni un
izlaišanas atļauju.

Minētos dokumentus, viņu atrašanās
vai uzrādīšanas gadījumā, lūdzam aiz-
turēt un līdz ar izziņu iesūtīt Daugav-
p Is muitai.
371 P,ie'<šn. V. Lielmežs.

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 18. aprilī 19261 g., pulksten
10 dienā, Bolvu pagastā Pakalniešu
fermā, uz dzelzsceļa pārdos

atklātā vairāksolīšanā
Augusta Bri e d īša kustamo inventāru
— 5 grēdas dažādas sugas malkas, no-
vērtētas pat Ls 82,34 pašvaldības no-
dokļa iekasēšanai pēc Jaunlatgales apr.
pašvald. likvid. valdes raksta Ns 2807.

Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

Bolvoa, 7. aprilī 1926. g. Ns 7560
398 Priekšn. pal. Mednis.

Zilupes iecirk a policijas pr-ks
paziņo, ka 16. aprīlī š. g., pulkst 14/»,
Zilupes policijas iscirkņa telpās

pflrdos ualrOksolKonO
Mauzer zist. revolveri Ns 6941, konfis-
cētu pils Kušneram.

Zilupe, 31. martā 1926. g.
399 Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iecirkņa policijas pr-ks
uzaicina pieteiktiea 1 mēneša laikā Na-
gana zistamas revolvera Nš 47814 ar
7 patronām un a'zsargu krāsas mantu
maisiņa armijas parauga īpašnieka, pre-
tējā gadijienā minētās mantas

pārdos vairāksolīšanā.
Zilupē, 31. martā 1926. g.

.10 1 Pripbčntolfc frtarfllrctc'l

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu Latvijas iekšzemes pase N°l185,
izd. no Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2. iec.
14. janv. 1921. g. uz Pinnes Benceļa d.
Muskeļa vārdu. 26438a

Ilūkstes apr. priekšn. pailgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu zirga pase Ne252, izd. no Pils-
kalnes pag. valdes 1920. g. uz Stepana
Beineroviča vārdu. 26429a

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu karaklausības apliecība, izd.
no Daugavpils kara apr. priekšn. 1920. g.
(N° nav zināms) uz Ādama Andreja d.
Savicka vārdu. 26427a

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec*
ziņo, ka nozaudēti un skaitāmi par nede-
rīgiem sekosi dokumenti: personas aplie-
cība, izd. no Ilūkstes apr. priekšn. pal-
12. sept. 1925. g. Ns6239 uz Jāzepa Stās
ņislava d. Jakubovska vārdu; Latvijas
iekšzemes .pasi Ns 676, izd. no Pilskalne,
pag. valdes 1921. g. 21. jūnijā uz Tekles
Jakubovskas vārdu un zirga paseNs 124,
izd. no Pilskalnes pag. valdes 20. jun.
1922. g. uz Staņislava Jakubovska

vārdu. ' 26432a

Ilūkstes par. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu zirga pase Ns 22, izd. Juratn
Jura d. Kriskijanam no Dvietes pag.
valdes 25. jūlijā 1920. g. 26431a

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
ne'derīgu Latvijas iekšzemes paseNs 371,
izd. no Pilskalnes pag. valdes 29. nov.
1924. g. uz Viktora Jāna d. Cechoviča
vārdu. 26433a

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
izsludina par nozaudētu un tamdēļ
skaitāmu par nederīgu iekšzemes pasi
Ns 2145, izd. no Bebrenes pag. valdes
22. dec. 1920. g.'uz Jūlijas Miķeļa m.
Ķaņopites vārdu. 26434a

Asūnes pagasta valde, Daugavpils apr.
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi Ns 4335, izd. no šīs
valdes 1924. g. 1. nov. uz Staņislava
Antona d. Orizana vārdu;

2) zirga pasi Ns 1133, izd. no šīs vaid.
1920. g. uz Ignata Staņislava d. Grizana
un pārrakstīta uz Staņislava Antona d.
Grizana vārdu;

3) iekšzemes pasi Ns 715, izd. no šīs
valdes 3. janv. 1921.g. uz Ādama Jura d.
Rudka vārdu ;

4) zirga pasi Ns 2216, izd. no šīs vaid.
1924. g. 30. janv. uz Aneļas Osipa m.
Raudivjas vārdu;

5) iekšzemes pasi Ns 4197, izd. no šīs
valdes 1923. g. 2. okt. uz Annas Osipa m.
Raudives vārdu ;

6) iekšzemes pasi Ns 824, izd. no šīs
valdes 1921. g. 3. janv. uz Aloiza Jāņa d.
Ratinīka vārdu ;

7) iekšzemes pasi Ns 5039. izd. no šīs
valdes 1924. g. uz Vitālija Jāņa d.
Kacara vārdu;

8) karaklausības apliecību Ns 11320,
izd. no Daugavpils kara apr. priekšn.
1922. g. 19. martā uz Pētera Antona d.
Auziņa vārdu ;

9) zirga pasi Ns 1205, izd. no Pustines
pag. valdes 1923. g. 4. sept. uz Viktora
Koleda un pārrakstīta uz Aleksandra
Antona d. Grizana vārdu ;

10) iekšzemes pasi Ns 2205, izd. no šīs
pag. valdes 1921. g. 9. aug. uz Alek-
sandra Antona d. Grizana vārdu ;

11) iekšzemes pasi Ns 300, izd. no šīs
valdes 10. dec. 1920. g.'uz Donata An-
tona d. Antoneviča vārdu ;

12) zirga pasi Ns 1984, izd. no šīs vaid.
1923. g. 15. febr. uz Donata Antona d.
Antoneviča vārdu ;

13) iekšzemes pasi Ns 699, izd. no šīs
valdes 1921. g. 4. janv. uz Ludviga
Donata d. Makrecka vārdu :

14) zirga pasi Ns 130, izd. no šīs
valdes 1920. g. 20. aug. uz Ludviga Do-
nata d. Makrecka vārdu ;

15)karaklausības apl. Ns7577 10668 2,
izd. no Daugavpils apr. kara priekšn.
1923. g. 25. jul. uz Ludviga Donata d.
Makrecka vārdu. 25955a

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu zirga pase Ns14, izd. 14. martā
1920. g. no Pilskalnes pag. valdes uz
Kriša Rasminoviča vārdu. 26435a

Lauberes pag. valde izsludina par ne-
derīgu pieteikto par nozaudētu zirga
pasi, izdotu no Lēdmaņu pag. valdes
28. februārī 1920. g. ar Ns 22 uz Jao*
Miķeļa d. Gaiļa v. 24935

Poļeščinas iecirkņa policijas priekšn.
izsludina par nederīgu lietošanai, pie-
teiktu par nozaudētu:

1) Šķaunes pagasta vecākā policijas
kārtībnieka apaļo zīmogu ar uzrakstu
riņķī ap malām .pagasta vecākais poli-
cijas kārtībnieks" un vidū .Ludzas ap-
riņķi' . 301

Kurzemes artllerijaa pulka 5. baterijas
seržants Jēkabs Kristapa d. Salmiņš,
6. martā š. g. ejot no Liepājas kafa
ostas uz Liepāju nozaudējis izdoto viņam
no baterijas komandiera 15. februāri
š. g., peisonas apliecību 3* 3, derīgu
līdz 1. jūnijam 1926. g.

Augšminēto apliecību skaitit par ne-
derīgu. 26875

Galvenās artilērijas noliktavas prieš-
nieks izsludina par nederīgu no galve-
nās artilērijas noliktavas izdoto personas
apliecību Ns 12312/k pils. Jefimovam,
Vasilijam Jāņa d. 271

Kafa invalida apliecība ar Nš 4, uz
Harija Ķeikuļa vārdu, izdota 22. janvārī
1924. g. no Jelgavas apr.karā cietušo
penziju komitejas, pazaudēta un skai-
tama par nederīgu. 394

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks at-
sauc sludinājumu ievietoto V. V. Ns 134 p.
gadā par kara kliusības apliecības no-
saitdēšanu uz lija Rafaela d. Abramovič
Vardu, jo min, apliecība atrasta. 461

Ilūkstes apr. priekšn. 2. iec. palīgs
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu pagaidu personas apliecība
Ns 1085, izd. no Lašu pag. valdes 7. febr.
1925. g. uz Izabellas Jāna m. Glaudan v.

26418a

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu zirga pasi Ns 668, izd. no Prodes
pag. valdes 4. janv. 1922. g. UZ Antona
Ķalveis vārdu. 26417a

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs l. iec.

ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
ne'derīgu Latv. pase Ns 1258, izd. no
Bebrenes pag. valdes 29. sept. 1920. g.
uz Annas Jura m. Briedis vārdu. 26421

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu Latv. iekšz. pase Ns 199, izd.
no Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2. iec.
1920.g. uz Icika Berka d.Kugela v.26419

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
ne'derīgu Latvijas iekšzemes pase Ns 981,
izd. no Prodes pag. va'des 1-1. sept.
1920. g. uz Parfena Jermolaia d. Ba-
risņikova vārdu. 26438a

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu zirgu pase Ns 805, izd. 2. dec.
1922. g. uz Tadeuša Matisa d. Meku-
ševiča vārdu. 26423

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudētas un skaitāmas par
nederīgām divas zirgu pases pārrakstītas
un nozaudētas no Jāņa Kriša d. Sīpoliņa,
dzīv. Aknistes pag. 26422

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
ne' derīgu Latvijas pase N«710, izd. 30.
jul. 1921. g. no Pilskalnes pag. valdes uz
Jadvigas Jura ni.Skridlos vārdu. 26437a

Ilūkstes apr. priekšn. pailgs 2. iec.
ziņo. ka nozaudēta un skaitāma' par
nederīgu zirga pase N°380, jzd. no Aseres
pag. valdes 11. aug. i923. g. uz Jāzepa
Michneviča vārdu. 26436a

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par ne-
de'rīgu zirga pase Ns35, izd. no Dvietes
pag. valdes 1920. g. 25. jul. uz Jāzepa
lāna d. Tausčinka vārdu 26426

Ilūkstes apr. priekšn. paligs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu zirgu pase Ns534, izd no Pro-
des pag. valdes 15 martā 1921. g. uz
Ādama Jura d. Viliškis vārdu. 26424

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs 2. iec.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par
nederīgu Latvijas iekšzemes paseNs 1836,
izd. no Aknites pag. valdes 1925. g.
2. okt. uz Petruneias Andreja m. Pe-
trovskas vārdu. 26439a

Kaunatas pag. valde,
Rēzeknes apr., paziņo, ka saskaņā ar
šīs valdes lēmumu 20. aprilī 1926. g.,
pulksten 10 rītā, Kaunatas miestā,

ūtrupē pārdos
Usova f. Ignata Z g i r s k o kustamo

mantu, sastāvošu no 1 zirga un 1 govs
un novērtētu par Ls 135.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas. N° 1241.

Kaunatas pag. valdē, aprilī. 1926. g.
Priekšsēdētājs (paraksta).

254 Darbvedis (paraksts).

Bērzpils pag. valde
paziņo vispārībai, ka _ no 1. aprija
1926. g., ir atvērta Bērzpils pagasta

dzimtai arakstu nodaļa Bērzpilī.
464 Priekšsēd. (paraksts.

«* ?"SES* '"*"
? „„ ka 19 aprilī 1926. g., pīkst.

Pf 'JwJ R'?. K*
u ielā ** 16-

I0Jfun 1. Ķēniņu ielā NŠ 2, dz. 3,
vel - ūtrupē naidos Jūdam Aski-
otta ? niederošo kustamo mantu, sa-
naZL no mēbelēm, veikala iekārtas
St kolonialprecēm un novērtētu par

r*Jrfnāt sarakstu, novērtējumu . kā ari
Lū\ pārdodamo mantu, varēs par-

JSS dienā uz vietas.

Rīgā, 8. aprilī 1926. g.

ļ32 Tjesuj zpi'd. J. Grinlelds.II iec

Rīgas apgabaltiesas II tec. nesu
izpildītājs

oazino, ka 17. aprilī 1926. _g., pulksten

11 dienā, Rīgā, Maija iela Ns 4, otrā
ūtrupē p ārdos Eduarda R i t e r a
kustamo mantu, sastāvošu no koka
mājiņas un lopu kūts noplēšanai un no-
vērtētu par Ls ICO?,

Izzināt aarakstu, novērtējumu, ka ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā" uz vietas.

Rīgā, 30. martā 1926. g
iia Tiesu izoild. K. K r e b s.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 16. aprilī 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Brīvības ielā Nš 15,
pārdos Jāņa Bogdanova ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
lampas u. t. t. un novērtētu par Ls 320.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardo-
šananas dienā uz vietas.

Rīgā, 27. martā 1926. g.
436 Tiesu izrjilrītajs Krebs

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

Rīgā, martā 1926 g.
ļjj7__Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, kĶ 23. aprilī 1926 g., pīkst.
11_ dienā, Rīgā, Matīsa ielā Ns 29
pārdos Juliusa un Hermīnes Lei-
maņu kustamo mantu , sastāvošu no
1 klavierēm un novērtētu par Ls 450.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 22._a p r i 1 ī 1926 g., pulkst.10_ dienā, Rīga, Bruņinieku ielā )* 75
pārdos Friča Baloža kustamo
mantu, sastāvošu no dāmu un kungu
apaviem un novērtētu par Ls 290.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā
ari apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas diena uz vietas.

Rīgā, 29. martā 1926. g
440 Tiesu izpild. J. O r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 28. aprilī 1926 g., pīkst.
12_ dienā, Rīga, L, Maskavas ielā Ns 105,
pārdos Šļoma Barkana kustamo
mantu, _ sastāvošu no 10 mucām siļķu
un citam mantām un novērtētu par
Ls 1000.

ltiināt sarakstu, novērtējamo, kā iii
apskatīt pārdodamo mantu, vārīs pa-
došanai dienā uz vietas.

Rīgā 29. martā 1926. g.
439 Tiesu izpild. J. O t i n i o a.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 29. aprilī 1926. g, pīkst.
1 dienā, Rīgā, Marijas ielā Ns 117,
dz. 17, pārdos Berka Rabuchina
kustamo mantu, sastāvošu no dzīvokļu
iekārtas un drēbēm un novērtētu pai
Ls 1150.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 29. martā 1926. g.
442 Tiesu izpild. J G r i n i o s.

«igas apgabalti esas VIII iec. tiesu
izpildītājs

P**no, ka n. aprilī 1826. g., pulksten
i,. ena ' Rīgā, Valmieras ielā N» 2,
kn«t. °S U torS°s Calela V o 1 i b e r g a
BlīrPc

mo
J mant ". sastāvošu no poda

un »
a.Tdzel za kājām un citām mantāmun novērtētu par Ls 316.

aosk»?-! sarakstu . novērtējumu, kā ari
Š»n. > i- Pard°damo mantu, varēs pārdo-

p^^

enā

uz vietas.
^B. 7. aprilī 1926. g.

Tiesu izpild. Grinios.

R'gas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

Paziņo, ka 14. aprilī 1926. g., pulkst.
dz it' Rig1, m- Kalēju iei^</12 '4, kustama īpašuma pārdošana pie
Benciona Mušats

iratcelta.
Wga, 9. aprilī 1926. g.

life Tiesu izpild. Ļ. J a k s t i ņ š.

R'gas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

P«zino, ka 17. aprīlī id26. g., pulksten
10 dienā , Rīgā, l Maskavas ielā Ns 121,
darbnīca, otra ūtrupē pārdos Kārļa
ļJrubes kustamo mantu, sastāvošu noKoka apstrādāšanas mašīnām un no-
vertetu par Ls 2550

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-došanas dienā uz vietas.

R'ga, 27. martā 1926. g.
-Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 13. aprilī 1926. g., pulkst.
10 diena, Rīgā, Rīdziņa ielā Ns 4,
eksprešu kantori, pārdos Vulfa
Leske kustamo mantu, sastāvošu no
tnebelern un novērtētu par Ls 246.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 16. aprilī 1926. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Elizabetes ielā Mš 17,
dz. 6, J. Zablovska lieta, pārdos
Annas Sverbejevas kustamomantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 1220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīga, 30. martā 1926. g.
465 Tiesu izpild. K. Krebs.

1UT r

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 17. aprilī 1926 g, pulksten
10, dienā, Rīga, Brīvības ielā Ī6 25,
a/ ' i .Tanheizer* lieta pārdos Alfonsa
Kūvalda kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novertetu_ par Ls 2910.

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

Rīgā, 29. marta 1926. g
i.M Tieši izoild K. Krebs.

j^as apgabaltiesas . tiesu
KS izpildītājs
na7in0 ka 16. a p r i 1 ī 1926. g., pīkst.
Hiēnā, Rīga', Elizabetes ielā M 11,
i, 3 otrā ūtrupe pārdos bolema
f rl ' inga kustamo mantu, sastāvošu

no mēbelēm, traukiem drēbēm u. t. t.

S„ novērtētu par Ls I800. _
Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ ka an

«oskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas-

Ripā 22. marta 1926. g.
433 Tiesu izpild K. Krebs



Iespiests Valsts tipograiijā.

K..S. B . .Tēvijas Sargs" galvenā valde
izsludina biedia-kandidāta Jāņa D u -
b i n s k a biedru karti Ns7624, kā no-
zaudētu un lūdz skaitīt par nederīgu.

leinliūpiuūj ministrijas mežu departaments

JAUKA IZSOLĒ
19. aprilī 1926. g., pulksten 12 dienā,

Rīgā, Kalpaka bulvārī Ns 6, dz. 10,

ar pēcizsoli
mutiskiem solītajiem 22. aprilī 1926, gadā, pulksten

12 dienā, turpat, sekošus

iaunbūwiii darbus
saskaņa ar pagaidu _noteikumu 2. pantu 1. punktu par darbu izdošanu un mate-

riālu piegādāšanu valsts iestādes (1924. g. ,Vald. Vēstn/ Ns 95):

InlnieiB ilnnlta natirhli apiidt
ixaiwĒdltna raftst. rorģus

15. aprilī 1926. g., uz 1) kaustisko
magnezitu — 4000 kg, 2) chlora mag-
niju — 1800 kg

un rakstisku konkurenci
15. aprilī 1926. g., uz kabeļ kastēm,

čuguna — 180 gab. 1 27474
Sacensības rakums pulksten 10 rīta.

Sacensības dalībniekiem jāiemaksā 10°/o
drošības nauda no piedāvājumu vērtības.

Tuvākas ziņas izsniedz Dzelzsceļu virs-
valde, Gogoļa ielā Ns 3, istaba 101.

Dzelzsceļa vinvaldis materiālu apgāde
izsludina rakstiskas konkurences

19. aprilī 1926. g., uz I lab. dzelzi —
apm. 31300 kg,

19. aprilī 1926. g., uz I lab. dzelsi —
apm. 20100 kg. 1 27630
Sacensību sakums pulksten 10_no rīta.

Sacensību dalībniekiem jāiemaksā 10°/o
no piedāvājuma vērtības kā drošību.

Tuvāki s ziņas izsniedz Dzelzsceļu virs-
valde, Gogoļa ielā Ns 3, istaba 101.
r~—? " *Dažādi sludinājumi.

L d

IZVILKUMS r
iz Rīgas hipotēku biearītias darbības pārskata par 1925.o.

£3ilance uz 31. decevnfiri 1925. g.
Debitori. Ls Kreditori ,

Kasē 3,281.47 Reserves kapitāls . 4 ,,
Ls

Tekošie rēķini .... 316,046.90 Speciāls rezerves kapitāls ii «2?—
Korespondenti ... . 33,163.80 Penzījas fonds . »
Vērtspapiti 31,126.31 Speciāls tekošs rēķins bij zu »«00.~-
Depozīti . . 2,933.33 Krievijas valstsbankā
Aizd. ķīlu zīmēs ... 1.038,069.35 Ķīlu zīm. apgroz. . ' om.J^
Aizdevumu procenti . . . 70,565.23 Tiražētas ķīlu zīmes 'e,S'Biedr. nekust, īpašumi . 582,859.38 Deldēšanas kapitāls . \ \ m'i?, 62
Vairaksoliš. iegūtie nekust. Kuponu fonds . . . 41 n»» ^

īpašumi ..... . 105,525.16 Nesamaksāti kuponi . . " 197,0, 9
Inventārs 28,955.10 Deponenti, vērtspapīros'

offiAizlikumi. . .' . ' . 1,228.10 Deponenti, caurej. zumaš j ]„33
Ķīlu zīmju izgatavošana 10,517.46 Apdrošināšanas fonds . , 147»
Ķīlu zīmju pirkšana un pār- Banku komisija _ . . . \ s'^g

došana . . 61,017.— Mantu parvertešan. konts 1 OCOffifi»Kuponu izmaksas fonds 433.48 Vidzemes hipotēku biedr 1 fintn
Tautas bankas XIV nod. I,0U5«

1kvidacijas konts . . 11,313.07
Kuponu nodoklis . . . 11,505.04
Māju pārvalde 1,371.75
Procenti ........ _ 1,361.02

2,311.272.95 "
ĪŠĪI^

(Peļņas un zaudējumu ftonis.
Peļņu deva sekosi konti: Ls j.

Procentu konts . 41,679.87
Soda naudas'konts . 15,784.52
Māju pārvaldes konts . . . 24,922.59
Vairāksolīšanā iegūto māju pārvaldīšanas konts . . . 2,880.74
Ķīlu zīmju pirkšanas un pārdošanas konts .... 2,87350
Kursu starpības konts . 614.29

? :_i .-. . ...... " " 88,755.51Zaudējumu deva sekosi konti:
Pārvaldes izdevumu konts . , 76,128.72
Ķīlu zīmju izgatavošanas konts ........ 3,897.86 80,0265$
1925. g. peļņa . .

~
^jJ728āā

Šj peļņa sadalīta un pārvesta sekosi: : ?—-
uz deldēšanas kapitālu: l°/o no ķīlu zīmju aizdevumu

sumas, kura piedalās pie peļņas ... . . 4,366.99
ļ uz speciālo rezerves kapitālu: peļņas atlikums .... 4,361.94

ļ . " 8,7281)3

Biedrības 30. martā 1926. g. noturētā kārtējā pilnvaroto sapulcē taisfti šādi
: lēmumi:

1. No valdes par 19J25. g. sastādītais un no revizijas komisijas pāibaudi-
1 tais gada pārskats apstiprināts un valde atsvabināta ro atbildības par īo gadu,

. 2. No valdes uz 1926. g. uzstādītais un no revizijas komisijas pārbaudītais
budžets atvēlēts.

3. No tekošā gadā izsniedzamiem ķīlu zīmju aizdevumiem rezerves kapi-
tālam ņemamās maksas noteica 2°/o uz minētiem aizdevumiem.

i 4. Par valdes locekli ievēlēja tdvokatu V. Pussull kungu; atkal ievēlēja:
par valdes locekļa vietn. Ludvigu Neuburga kungu un par revizijas komisijas

I locekļiem N Plavneck, R. Zirkvitz, J. H. Bevermann un Fr. Lassmaņa kungus.
5. Par protokola parakstītājiem no klātesošiem ievēlēja Ed. Anspach, F.

Berschinskv un V. Fomin kungus. 27939 Valde.

Bruņošanas pārvalde
iegādās pec pārvaldes techniskiem noteikumiem

rakstiskā izsolē
1926. g. 20. aprilī sekošo:

1) Aviācijas bencinu, vieglo 60,000 kg
2) , . vidējo 10,000 ,
3) Auto bencinu 20,000 ,
4) Rīciņeļļu 10,000 .
5) Šauteņeļļu . 4,000 .
6) Ložmetējeļļu 500 .
7) Lielgabalu taukus 1,000 ,
8) Pakulas .' 3,000 ,
9) Lidmašīnas motoreļļu 5,000 .

10) Motoreļļu, auto , 2,000 ,
11) Tavotu ... . ._. . 500 .
12) Lupatas, mašīntīramās . 1,000 .

Piegādāšanas termiņš 8 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Izsoles un techniskie noteikumi saņemami pārvalde, Valdemāra ielā Ns 10/12

... _. -ii..» n ic 0 OTOJOi—?? 1ivii

dz. 10, no pm». g " * .-.

bruņošanas pārraide
pārdos š. g. 22. aprilī

? jauktā izsolē =
Artilērijas laboratorijā Liepājā

motorlaivu „$nutģa"
Laivas garums 14 metr.. platums 3,1 metr, augstums 1,75 metr., iegrime

I 1 metr tilpums 12,5 kub. metr., jauda HP 100, bencina motors, ātrums
II mezglu stundā, laivas korpuss no koka. Laiva nocenota par Ls 6000.

Laiva atrodas Liepājā, kafa ostas darbnīcas noliktava un apskatāma saziņā

ar Artilērijas laboratorijas priekšnieku.ai ft»"»J .„.„,„„ ,-3iomoi,ā rirnšīhas nauda Ls 60 anmera. 2 272zirni U^)i "" --

Izsoles _ Iemaksājama
vien. Būvdarbu izpildīšanas vieta un objekts drošīb. nauda
te.te Ls

Baldones virsmežniecībā:
1. 4. apgaitas mežsarga dzīvojamā un saimniec. ēkas ... 322
2. 13. ? ? . . . '" „ '' . . .... 322

Daudzevas virsmežniecībā:
3. 11. apgaitas mežsarga dzīvojamā ēka_ 174
4. 17. , , saimniecības ēka ....... 138
5. 21. , , dzīvojamā ēka . . . . .... 174
6. 31. , , ;; : ,' .... . ...... . . . . 174

Grīvas virsmežniecībā:
7. 1. iecirkņa mežziņa dzīvojamā ēka 320
8. 1. „ saimniecības ēka . ; 140
9. 1. apgaitas mežsarga dzīvojamā . 174

10. 2. . . . 174
11. 8. . . saimniecības eka ....... 115
12. 14. , . dzīvojamā ēka 174
13. 16. . . . . 174

Rembates virsmežniecībā:
14. IV iecirkņa mežziņa saimniecības ēka . . 153
15. V . . .-j 140
16. 2. apgaitas mežsarga dzīvojamā 150
17. 5. . . . „ 178
18. 37. . „ .=„ . ? 186

Ropažu virsmežniecībā:
19. 13. apgaitas mežsarga dzīvojamā ēka . ... .... 174
20. 14. . -, 174

Taurkalna virsmežniecībā.:
21. 4. apgaitas mežsarga dzīvojamā un saimniecības ēkas . . 322
Ā\Z. Ii. , ?) » ? w » » * * ' &*•**
23. 24. . . . " , „? . ./". 322

Vecmuižas virsmežniecībā:

24. II iecirkņa mešziņa saimniecības ēka ar kalpa dzīvokli 240
25. 13. apgaitas mežsarga dzīvojamā un saimniecības ēkas . . 322

Pirms izsoles sākuma mutiskas izsoks dalībniekiem jāiemaksā un rak-
stiskiem pjedāvājumiem jāpievieno drošības nauda kā minēts.

Piezīme. Kā drošības naudu pieņems ari vērtspapīrus saskaņā ar
Finansu ministrijas paziņojumu 1924. g., .Valdības Vēstnesī" Ns 42.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, ar zīmognoookli 40 sant. un uz-
rakstu: .Uz 19. apriļa 1926. g. būvdarbu izsoli meža departamentā' iesniedzami
izsoles komisijai, vai iesūtāmi mežu departamentam Rīga, Kalpaka bulvārī Ns 6,
ne vēlāk par 19. aprili 1926. g. pulksten 12 dienā.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties mutiskā izsolē 19. aprilī 1926. g. vai pēc-
izsolē 22. aprilī 1926. g. ar zīmognodokli 40 sant. iesniedzami izsoles komisijai
pirms izsoles sākuma. Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības solīt
mutiski par tām vienībām, uz kūjām viņš koikurē rakstiski. Līgums būvdarbu
saņemšanai jāslēdz 7 _ dienu laika pec paziņojuma saņemšanas, ka izšo'.e apstipri-
nāta. Pie līguma slēgšanas torgos iemaksāta drošības nauda jāpapildina līdz
10°/o no nosolītās sumas.

Ar izsoles noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķiniem var iepazīties
mežu departamenta, Kalpaka bulvārī Ns 6, dz. 10, ist. 8.

s 1 Mežu departaments.
» ' . . .—

Kooperatl BstramittaBRos

iii Ķii sapulci
nolikta 29. aprilī š _. g, pīkst. 6 vakara

bankas telprs, Vaļņu ielā 2,
ar sekošu dienas kārtību:

1. Bankas 1925. g. darbības pārskats.
2. Revizijas komisijas ziņojums.
3. Peļņas sadalīšana.
4. Bankas akciju kapitāla palielināšana

un jaunizlaisto akciju emisijas kārtī-
bas noteikšana.

5. Bankas budžets 1926. gadam.
6. Vēlēšanas.
7. Akcionāru varbūtējie priekšlikumi un

- ierosinājumi,
455 , Valde.

Tirdzniec-ia niec.aKc.soD.
,.CANULAT"

kārtējā

vīspāfēj. akcionafu sapulce
notiks 1926

^
g., 30. aprilī Rīgā, 1. Mo-

nētu iela 8, pulkst. 10 no rīta ar
sekošu dienas kārtību:

1. Sapulces'vadoņa un rakstveža vēlēšana.
2. Valdes uti revizijas komisijas ziņojumi.
3. Gada pārskata caurskatīš&na un ap-

stiprināšana par 1295. g.
4. Valdes un revizijas komisijas vēlēšana,
5. Budžeta un darbu plāna apstiprināšana

par 1926. g, un jauna kreditu meklē-
šana.

6. Dažādi priekšlikumi.
Rīgā, 8. aprilī 1926. g.

456 Valde.

Laaksaimniecibismaio ftoplīe-
liDis b ediība Jim".

pamatojoties uz
^
savu statūtu § 60 sava

14. marta pilnā sapulcē nolēma:
šo biedrību

1UML
Tamdēļ biedrības valde uzaicina visus ,

kam būtu kādas prasības no šis bie-
drības, pieteikt tās s e š u mēnešu laikā
skaitot no pēdējās sludinājuma dienas
.Valdības Vēstnesī'.
267 1 Valde.

Akciju sabiedrība šokolādes un
konfekšu fabrika „UNION"

uzaicina akcionāru kungus uz

vispārējo sapulci,
kura notiks šī g. 30. aprilī, pulksten 6
vakara, sabiedrības telpas, Rīga, Pērses
ielā Ns 10/12.

Dienas kārtība.
1) Sapulces priekšsēdētāja un sekre-

tāra ievēlēšana.
2) Valdes ziņojums.
3) Revizijas komisijas ziņojums.
4) 1925. g. pārskata apstiprināšana.
5) Peļņas sadalīšana.
6) Budžeta apstiprināšana 1926. gadam.
7) Velēšanas.
8) Dažādi jautājumi.

453 Valde.

Tipogrāfijas an litojrnfijos
E. Leoln okclla sabiedrība
uzaicina akcionārus ierasties 30. aprilī
1926. g.pulksten 6 pēcpusd., sabiedr.

telpas, Dzirnavu ielā te 33, uz

pilno akcionāru sapil
Dienas kārtība:

1) Sapulces amata personu vēlēšanas.
2) 1925. gada pārskata un bilances ap-

stiprināšana.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

452 Valde.

s .ama a..m» .

Rīgas apriņķa ce|u inženiers
22 aprili 1926. g, pulksten 12 dienā, Baldonē pie gatera pārdos

atklātā vairāksolīšanā
7 k b mtr 1" un l/»"l u un 11,50 kub - mtr' noma lbaļķu galu.

" '
Visus materiālus pārdos kopīgi un nosolītāj'iem attiecīgā suma tūliņ jāsa-

1 - Q«.pn«īhā oielaidīs personas, kuras iemaksas drošības naudu Ls 20.—
makSa

Tuva
! kas ziņas ' sacensības dienā uz vietas. 393

(

Latvijas gaisa satiksmes akciju
sabiedrība

sasauc
kartēju akcionāru pilnu

SAPULCI
1926. g. 1. maijā, p. 15 dienā^īgā, Raiņa
bulv. Ns 33, Bellevue viesnīca, ar sekošu

dienas k ā r .t ī b u.
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Valdes ziņojums un gada pārskats

par 1925 g.
3) Peļņas sadalīšana.
4) Izstajuš s valdes un revizijas ko-

misijas locekļu vēlēšanas.
5) Darbības-plāns 1926. gadam.
6) Dažādi jautājumi.
Ja minētā dienā neierastos statūtos

paredzētais akcionāru skaits, nākošā
pilna sapulce notļks šī g. 15. maijā ar
to pašu dienas kartību un būs pilntie-
sīga pie katra ieradušos akcionāru skaita.

451 Viiii.

Akciju sab. „Veisshun"
direkcija caur šo pagodinās paziņot ak-
cionāriem, ka sestdien, š. g. 8. ruaijj
pulkst. 5 pēc pusd. akc. sab. .Veisshun

telpās 1. Smilšu ielā 23/25 noturēs

kārtējo

ImralujiUL
Dienas kārtība:

1) Direkcijas gada norēķins par i»"'»'
2) Direkcijas velēšanas.
3) Direkcijas priekšlikumi.
4) Akcionāru priekšlikumi.
457

v Direkcija ^

Akciju sabiedrības
,,Dzelzsrūpn ecība Slokā

pie Rīgas''
direkcija caur šo pagodinās paziņot ak-
cionāriem, ka sestdien, šī g. 8. maijā
pulksten 10 no rīta, Dzelzsrūpniecībaš
kantora telpās, 1. Smilšu ielā Ne 23/25,

noturēs

kārtējo ģeneralsapulci.
Dienas kārtība.

1) Direkcijas gada norēķins par 1925.s.2) Direkcijas vēlēšanas.
3) Direkcijas priekšlikumi.
4) Akcionāru priekšlikumi.

450 Valde.

Paju sabiedrība (.LiepājasburtnieKs
sasauc

vispirēio .

godu jopum
29. ap 1 i 1 ī 1926. g-, PL^'JJu
Liepāja, Lejas-Kurzemes kraj-a«
ļsabiedribas telpās, Lielā iela l*

Dienas kārtībā:
1) Gada pārskats par 1925. g-
2) Budžets par 1926. g.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi.
5) Jaunu paju izdošana. \j*ļče-

j Ziemeļu banka a./s. Rīga.
Saskaņā ar statūtu § 63. akcionāri tiek ielūgti uz

kartēju pilnu sapulci
kura notiks trešdien, 1926. gada .12. maijā, pulksten 7 p. p., bankas telpās,
lielā Smilšu ielā te 11/13.

Dienas kārtība.
1) Gada pārskats par 1925. g.
2) Nolēmums par bilances un peļņas sadalīšanas pieņemšana, kā ari par

valdes un padomes atlaišanu.
; 3) Nolēmums par budžetu 1926. g.

4) Nolēmums par akciju kapitāla palielināšanu un statūtu §§ 4., 11, 59.,
60. un 77. grozīšanu.

5) Pii-kš'ikumi.
6) Vēlēšanas: a. 2 valdes locekļu,

b. 3 padomes locekļu un 2 kand datu,
c. 3 revizijas komisijas locekļu un 2 kandidātu.

Piezīme 1. Saskaņā ar statūtu § 64. pilna sapulce skaitās par kārtīgi
sanākušu, ja ierodas akcionāri, kuri reprezentē ne mazāk kā V no
bankas akciju kapitāla.

Piezīme 2. Gadījumā, ja sapulce nenotiks, nepietiekoša akcionāru skaUa
deļ tiks sasaukta otra sapulce, kuras termiņu atsevišķi iisfcdinas.

454 Valde.
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