
Valdības rīkojumi un pavēles.

Lēmums

par algas paaugstināšanu obliga-
torisko skolu skolotājiem.

Ministru kabineta 1925. g. 16. jūlija
lēmums par algas paaugstināšanu obli-
gatorisko skolu skolotājiem (Lik. krāj.
136.) attiecināms ari uz 1926./1927. bu-
džeta gadu.

Rīgā, 1926. g. 27. aprilī.

Ministru prezidents K. Ulmanis.
Izglītības ministris J. Z i e m e 1 s.

Tautas labklājības ministris V. Rubuls.

Liepājas biržas sabiedrības
statūti.

Apstiprinu.
1926. gada 26 matrā.

Finansu ministris
I R 1 ii m h p r 0 s.

(Beigas.)

VI. Biržas komiteja.

§ 22.
Biržas sabiedrības izpildu orgāns un

likumī ga pārstāve visās lietās ir biržas
komiteja.

§ 23.
Biržas komiteja sastāv no 12 locekļiem,

«Tus izvēl biržas sabiedrības vispārīga
«pulcē uz 3 gadiem no biržas sabiedrī-
bas pilntiesīgiem locekļiem, ievērojot
§ 4. minētos nogrupējumus, lai visām
«aitnnleciskām nozarēm bStu komitejā
Pārstāvji. Bez vēlētiem locekļiem finansu
Ministrija un Liepājas pilsētas valde var
Btlt biržas komitejā pa vienam balsstie-
^am pārstāvim. Biržas komitejas
Priek šsēdētāju apstiprina finansu ministris.

*> piezīme. Biržas komitejas lo-
cekļiem vispārīgā sapulcē ievel sub-
stitntus uz vienu gadu, skaitā ne
vairāk par 4 (piemērojoties šo statūtu
4. un 23. §§ nosacījumiem), kuri
var piedalīties visās sēdes, bet bar
«ot līdzi tikai tādā skaitā, cik sēde
trūkst pilntiesīgu locekļu. Kāda lo-
cekļa izstāšanās gadījumā pirms
viņa amata laika notecē šanas, viņa
vietā, uzņemoties visus biržas komi-
tejas locekļu , pienākumus un tiesī-

bas, nāk viens no substitutiem, ska-
toties pēc balsu vairākuma, nodota

, par viņu vēlēšanas.
2. piezīme. Birzis komiteja ārzem-

nieku nedrīkst būt vairāk kā 1 lo-
ceklis.

§ 24.
No biržas komitejas sastāva katru gadu

izstājas Vs locekļu. Pirmos divos
gados pēc šo statūtu apstiprināšanas iz-
stāšanās netiek pēc lozes, bet vēlāk —
pēc vēlēšanas vecuma. Izstājušos komi-
tejas locekļus un viņu substitutus var
ievēlēt no jauna.

§ 25.
Biržas komitejas locekļa amats ir goda

amats, bez atlīdzības.
§ 26.

Pie biržas komitejas vār sastāvēt un
tās pārziņā atrasties : biržas mākleri, brā-
ķeri, aukcionari, dispašieri, zvērināti grā-
matveži un svērēji, kuras pieņem, atlaiž,
zvērina un kuru darbību pārzin biržas
komiteja.

§ z7.
Biržas komitejas pienākumi:
a) izstrādāt biržas sabiedrības uzde-

vumā instrukcijas par operācijām
biržā un iesniegt šīs instrukcijas
finansu ministrim apstiprināšanai;_

b) gādāt par kārtību biržas sapulces,
par biržas noteikumu izpildīšanu un
lēmumu izvešanu dzīve;

c) pārzināt biržas sabiedrības uzņē-
mumus un iestādes, tās saimnie-
ciskās darīšanas, naudas sumas nn
noguldījumus;

d) rūpēties par to, lai katram biržas
sabiedrības loceklim būtu pieejamas
ziņas par cenām un tirgus stāvokli
iekšzemē, kā ari citās valstis;

e) izlikt redzamās vietās visas uz bir-
žas darbību un biržas apmeklētā-
jiem attiecošās ziņas: par biržas
mākleriem, aukcienariem, dispašie-
riem, avārijām, dienas kursiem, pie-
nākušiem un izejošiem kuģiem,
uzrādot pēdējo galveno lādiņu, kā
ari par valdības rīkojumiem attie-
cībā uz biržu;

f) dažādu strīdu un konfliktu izšķir-
šanai sastādīt šķīrējtiesas, kuras
darbojas pēc vispārīgā sapulcē pie-
ņemtiem un finansu ministra ap-
stiprinātiem noteikumiem;

g) uz pieprasījumiem izdarīt ekspertī-
zes un apstiprināt iecelto ekspertu
atsauksmes;

h) izsniegt Saeimas komisijām un
valsts iestādēm uz viņu pieprasī-
jumu ziņas un atzinumus dažādās
lietās, kas saistītas ar biržas dar-
bību ;

i) izsniegt lietās, saistītās ar biržas
darbību, ziņas un apliecības pri-
vātām iestādēm un personām, par
ko var ņemt sevišķu maksu pēc
biržas sabiedrības apstiprinātas
takses;

k) noslēgt biržas sabiedrības uzde-
vumā līgumus, to starpā ari līgu-
mus par kustamas un nekustamas
mantas iegūšanu, atsavināšanu un

apgrūtināšanu ar parādiem, saskaņā
ar vispārīgās sapulces lēmumiem;

1) biržas sabiedrības uzdevumā gādāt
par ziņu publicēšanu attiecībā uz
tirdzniecību, rūpniecību un kuģ-
niecīou, sevišķi par Latvijas eksport-
preču cenām, fraktlm u. c,;

m) uzņemt jaunus locekļus biržas sa-
biedrībā un ierosināt jautājumus
parlocekļu izslēgšanu no sabiedrības
10 § paredzētos gadījumos;

n) sastādīt gada pārskatu un budžetu
un iesniegt tos vispārējai sapulcei
aostiorināšanai:

o) izsniegt apliecības par pastāvošām
tirdzniecības parašām ;

p) pieņemt, zvērināt un atlaist biržas
māklerus, uzraudzīt un vadit viņu
darbību ;

r) pieņemt pēc vajadzības zvērinātu*
grāmatvežus, dispašieri s, aukcio-
narjs, brāķētājus, svērējus un citus
biržas ama'a personas, izdot tiem
instrukcijas un uzraudzīt tn vadīt
viņu darbība;

s) ierīkot sabiedrības locekļiem pie-
e amu lasāmu galdu ar iekšzemes
un svarīgākiem ārzemju tirdznie-
ciskiem žurnāliem un tirdzniecības
un technisku zinātņu bibliotēku.
Piezīme. Ar finansu ministra

piekrišana pie biržas var nodi-
bināt fonda nodaļu, kura atrodas
finansu ministra pārziņā.

§ 28.
Biržas komite;a ikgadus pēc kārtējas

vispārējas sapulces izvēl iz sava vidus

Valdības iestāžu paziņojumi.
Iecelšanas.

Pavēle J* 260.
1) Apriņķa ceļu inženieri Ventspili Rūdolfu

F r i šu atsvabinu no amata, uz paša lūgumu, pēc
viņam piešķirtā 6 nedēju atvaļinājuma izbeigšanās
š. g. 12. maijā.

2) Šoseju un zemesceļu valdes [br. līguma būv-
inženieri Kurtu Zīvertu ieskaitu kā apriņķa ceļu
inženiera p. v. i. Ventspili, ar algu pēc VIII kate-
gorijas, skaitot ar š. g. 24. martu.

1926. g. 19. aprilī.

Satiksmes ministra v. J. Blumbergs.
Šoseju un zemesceļu direktors, inženiers

A.Sik s n e.
*

Rezolūcijai 19.
Ventspils apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgu

Zani Valteri-Mackusu atsvabinu no
amata štatu samazināšanas dēļ, civildienesta likuma
37. panta kārtībā, skaitot no š. g. 1. apriļa, izmak-
sājot algu par 3 mēnešiem uz priekšu.

Rīgā, 1926. g. 19. aprilī. J* 11120.
Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

*
Rezolūcija M» 20.

Jēkabpils apriņķa robežapsardzības rajona priekš-
nieku Kārli Ziediņu ieceļu par Ilūkstes apriņķa
priekšnieka 2. iecirkņa palīgu (Subatē), skaitot no
5. g. 25. apriļa.

Atalgojums Ziediņam izmaksājams pēc IX kate-
gorijas pirmās pakāpes, skaitot izdienu no š. g.
25. apriļa.

Rfgā, 1926. g. 22. aprilī. Nš 11121.

Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.

Rezolūcija AT» 21.

Talsu apriņķa priekšnieku Pauli O r i n d u 1 i sli-
mības dej atsvabinu no dienesta pienākumu izpil-
dīšanas, skaitot no š. g. 17. apriļa un apriņķa
priekšnieka pienākumu izpildīšanu pa Grinduļa
slimības laiki uzdodu viņa 2. iecirkņa pailgam
Augustam Druskām, atstājot pēdējo ari pie sa-
viem tiešiem dienesta pienākumiem.

Rīgā 1926. g. 23. aprilī. N° 11133.
Iekšlietu ministris E d. L a i m I ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rīkojums Nš 117.
Rīgā, 1926. g. 31. martā.

Mežu revidentu samazināšanās pēc, VI rajona
mežu revidentu Bruno Jureviču; V rajona mežu
revidentu Fridtichu B e ķ e r i, IX rajona mežu re-
videntu Gustavu Bolandu unX rajona mežu
revidentu Kārli Eichi pārskaitu par pirmās
šķiras ^virsmežziņiem: Jureviču — Benkavas, Be-
ķeri — Slokas, Bolandu — Bērz-Sīpeles un Eichi —
Rīgas virsmežniecībā, ar VIII kategorijas 5. pa-
kāpes algu, skaitot ar 1926. g. 1. apriļa!

Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Ministru kabineta sēde š. g. 29. aprilī.
Noteikumi par sevišķām piemaksām

pamatskolu inspektoriem.
Lēmums par algas paaugstināšanu obli-

gatorisko skolu skolotājiem.
Rīkojums par ieroču nēsāšanas aizlie-

gumu 1. maijā.

Paskaidrojums pie valsts ieņēmumu
klasifikācijas.

Rīkojums par valsts bērnu patversmēm.

Maksa par .Valdības Vēstnesi" sakot ar 1. aprīli:

ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

«adu . • Ls 22.— gadu . . . Ls 18.—
' ījt gadu . . . 12.— l/2 gadu . . . 10.—
i i mēri. ... 6 — 3 mēn. . . , 5.—

1 , ... 2.- 1 . .. . 1.70
pie atkalpar- Par atsevišķu
devējiem . . —.12 numuru . . , —.10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4.—
par katru tālāku rindiņu —.15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —.20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) _ —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80

Noteikumi
par sevišķām piemaksām pamat-

skolu inspektoriem.
(Izdoti nz noteikumu par valsts darbinieku

atalgojumu 23, panta pamata.)
1. Kanclejas telpu īrei, iekārtošanai,

apkurināšanai un apgaismošanai, ja tel-
pas nav piešķirtas valsts ēkā, pamatskolu
inspektors saņem Rīgā, Liepājā un Daugav-
pilī — 15 latu mēnesī, bet pārējās vie-
tas — 12 latu.

2. Kanclejas pārējo izdevumu segšanai
inspektors saņem rajonos līdz 100 sko-
lotājiem ikmēnešu 8 latus, bet uz katriem
50 skolotājiem virs minētā skaita pa vie-
nam latam klāt, skaitot nepilnus 50 sko-
lotājus par pilniem.

Piezīme. Skolotāju skaitu ikgadus
konstatē izglītības ministrija gada
beigas un piemaksu izsniedz pčc
iepriekšējā gada konstatētā skolotāju
skaita.

3. Rīgas pilsētas inspektori kanclejas
darbu vešanai saņem papildām katrs
25 lati mēnesi.

4. Ja kāda inspektora vietu izpilda
cits inspektors vai cita amata persona,
tad 2. pantā paredzētās piemaksas saņem
vietas izpildītājs.

5 Par piemaksām, kuras izsniedz uz
šo noteikumu pamata, inspektoriem nav
jānorēķinās.

6. Šie noteikumi stājas spēki ar
1926. g. 1. aprilī un atvieto 1923. gada
7. augusta noteikumus par pamatskolu
inspektoru kanclejas izdevumiem. (Lk.
kr. 107.)

Rīgā, 1926. g. 22. aprilī.
Ministru prezidents K. Ulmanis.

Izglītības ministris J. Zieraels.

Rīkojums.
Sabiedriska miera un kārtības uzturē-

šanas labā aizliedzu visās pilsētās un
miestos visiem pilsoņiem, izņemot tos,
kuri pec likuma pastāvīgi nēsā ieročus,
š. g. 1. maijā, atrodoties sapulcēs vai
izrīkojumos un satiksmei nolemtās vietās,
ka ielās, laukumoj, parkos u. t. t., nest
un turēt pie sevis visāda veida šaujamos
un aukstos ieročus.

Šis aizliegums attiecas ari uz pil-
soņiem, kuriem ir izdotas ieroču
atļaujas. Personām, kuriem minētā dienā
ieroču nēsāšana būtu nepieciešama, jā-
izņem vispārējā kārtībā uz šo dienu
speciāla atļauja. Vainīgos šī rīkojuma
neizpildīšanā sauks pie atbildības.

Pamats: Lik. kopojuma II sēj.
I daļas 421. pants.

Rīgā, 1926. g. 29. aprilī. W« 5659.
Iekšlietu ministris E d. L a i m i ņ š.
Administratīvā departamenta

direktors Šlosbergs.

Rīkojums Nr. 38
1926. g. 24. aprilī.

Sakarā ar valsts bērnu patversmju pār-
ņemšanu no iekšlietu ministrijas izglī-
tības ministrijas pārziņā ar š.g. 1. aprili
un saskaņā ar Saeimas budžeta komisijā
pieņemto 1926/27. budžeta gada budžeta

projektu, pārdēvēju līdzšinējās valsts
bērnu patversmes par pamatskolām un
apstiprinu sekošus jaunos nosaukumus:

1) Rīgas bērnu patversmi — par valsts
Rīgas internātu;

2) Naukšēnu bērnu patversmi — par
valsts Naukšēnu 6 kl. pamatskolu;

3) Spāres bērnu patversmi — par
valsts Spāres 6 kl. pamatskolu un

4) Adamovas bērnu patversmi —
par valsts Adamovas 6 kl. pamat-
skolu.

Izglītības ministra biedrs
S. Jaudzems.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktora biedis
J. P u m p ī t s.

Paskaidrojums
pie valsts ieņēmumu klasifikācijas

(1925. g. „VaId. Vēstu." N> 209).
No 2.

Kredita departamentam nācis zināms,
ka sodu naudas par līgumu laikā nepil-
dīšanu dažai valsts iestādes ieskaita
82. § Kredita departaments paskaidro,
ka valsts ieņēmumu 82. § ieskaitāmas
tikai valsts administratīvās varas un
tiesu uzliktās soda naudas; še nav
ieskaitāmas soda naudas, kas izriet no
savstarpēju līgumu nepildīšanas.

Soda naudas par līgumu nepildīšanu
(agr. klās. 31. § 6 p.) ieskaitāmas 90. §.

Rīgā. 1926. g. 28. aprilī.
Kredita departamenta direktors

A. Kārkliņš
Valsts grāmatvedības nodaļas
priekšnieka vietas izpildītājs

H. N e u 1 a n d s.

Latvijas valdības _^^^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izr.emot JB^^^^m^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija:
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Kantoris
un ekspedīcija:
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komitejas priekšsēdētāju, viņa vietnieku,
2 biržas vecākos un 2 pēdējo substitu-
tus. Komitejas priekšsēdētājs, viņa
vietnieks un biržas vecākie sastāda komi-
tejas prezidiju, kura uzdevums ir gā-
dāt par kārtību biržā un biržas sabie-
drības sapulcēs un nokārtot tekošas
darīšanas. Atsevišķu biržas sabiedrības
nodaļu un uzņēmumu pārvaldīšanu, kā
ari tirdzniecības, rūpniecības un kuģnie-
cības nozarēm attiecošos jautājumu ap-
spriešanai, pie biržas komitejas var dibināt
sevišķas delegācijas un komisijas, sastā-
vošas no biržas komitejas un biržas
sabiedtības locekļiem. Visi ' delegācijas
un komisijas pieņemtie lēmumi, kā ari {
prezidija lēmumi un rīkojumi jāziņo biržas
komitejai tuvākā sēdē un jāpiesūta fi-
nansu ministrijas kredita departamentam
zināšanai.

§ 29.
Biržas komitejas pienākums ir apspriest

visus tirdzniecības, rūpniecības un kuģ-
niecības veicināšanas nolūkā iesniegtos
priekšlikumus, ja tos iesnieguši raksīiski
ne mazāk kā 3 biržas sabiedrības locekļi.
Ja priekšlikumi izrādās derīgi un izpil-
dāmi, tad komiteja sper vajadzīgos soļus
to izvešanai dzīvē, pretējā gadījumā dod
rakstisku paskaidrojumu par priekšlikumu
noraidīšanas iemesliem.

§ 30.

Biržas komitejas sēdes sasauc komite-
jas priekšsēdētājs pēc vajadzības vai ari
kad to pieprasa vismaz Vs daļa komitejas
locekļu. Komitejas sēdes skaitās par
pilntiesīgām, ja tanīs piedalāsne mazāk
kā puse komitejas locekļu. Sēdes , vada
komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prom-
būtnē — vietnieks vai vecākais prezidija
loceklis. Jautājumus izšķir ar vienkāršu
balsu vairākumu, bet ja balsis sadalī-

iušās vienlīdzīgi, pārsvaru dod priekš-
sēdētāja balss. Komitejas lēmumus

ieraksta sevišķā protokola grāmatā un

tos paraksta kā priekšsēdētājs, tā ari
klātesošie komitejas locekļi.

Katram komitejas loceklim tiesības

ierakstīt protokolā savas atsevišķas

domas.
§ 31

Komitejai jāapspriež visļ jautājumi,

kuros prezidijs nav pieņēmis, vien-

balsīgi lēmumu. Ja tādā jautājumā ko-
mitejā balsis dalās vienlīdzīgi, tad
priekšsēdētāja balss neskaitās izšķirošā,
un jautājums nododams biržas sabie-
drības apspriešanai.

§ 32.
Sūdzības par prezidija darbību iesnie-

dzamas biržas komitejai, par komiteju —
biržas sabiedrībai.

§ 33.
Biržas komitejai ir savs zīmogs ar

Liepājas»pilsētas ģerboni un uzrakstu
.Liepājas biržas komiteja".

§ 34.
Savus iesniegumus valdībai biržas ko-

miteja nodod caur linansu ministriju.
Komiteja var sazināties ari ar citām mi-
nistrijām tieši,piesūtot linansu ministrijai
iesniegumu noraksius.

§ 35.
Biržas komifeja pieņem un atlaiž se-

kretāru un darbības vešanai vajadzīgos
kanclejas ierēdņus un biržas apkalpo-
tājus. Viņu algas, kā ari kanclejas iz-
devumu apmērus nosaka budžetā, kuru
apstiprina biržas sabiedrības vispārīgā
sapulce.

VII. Revīzijas komisija.
§ 36.

Biržas sabiedrības Iccekļu vispārīgā
sapulcē izvēl ikgadus no sabiediības
locekļu vidus revīzijas komisiju, kura
sastāv vismaz no 3 locekļiem un 2 kan-
didātiem. Revīzijas komisijā nevar
ievēlēt personas, kuras atrodas kādos
biržas sabiedrības lietu pārvaldes amatos.

§ 37.
Revizijas komisijas pienākums ir pār-

baudīt biržas sabiedrībai piederošās
mantas stāvokli, kapitālus, grāmatas,
rēķinus, dokumentus, gada pārskatus un
budžetu, kā ari vispārējo darbību un par
visu to iesniegt rakstisku atsauksmi bir-
žas komitejai vismaz 7 dienas pirms
kārtējas vispārīgās sapulces. Biržas ko-
miteja šo atsauksmi līdz ar saviem pa-
skaidrojumiem iesniedz vispārīgās sa-
pulces apspriešanai.

§ 38.
Revizijas komisijai, ja viaa to atrod

par vajadzīgu, vai ari ja tas viņai uzdots
no vispārīgās sapulces, ir tiesības kurā

katrā laikā izdarīt uz vietas visas sabie-
drības mantas reviziju, pārbaudīt visas
gada laikā izvestās operācijas un izdevu-
mus. Biržas komiteja sniedz revizijas
komisijai šim nolūkam vajadzīgos līdze-
kļus un ziņas. Revizijas komisijai tiesī-
bas pieprasīt no biržas komitejas ārkār-
tējās vispārīgās sapulces sasaukšanu (§ 14).

Piezīme. Revizijas komisija tavas
atsauksmes ceļ vispārīgai sapulcei
priekšā tādā pat veidā, kādā tās
iesniegusi biržas komitejai.

§ 39.
Revizijas komisijai jāved sīki protokoli

par savām sēdēm. Katram biižas sabie-
drības loceklim tiesība ieskatīties komi-
sijas piotokolos un sabiedrības gada pār-
skatā un, uz pieprasījumu, saņemt to no-
rakstus.
VIII. Biržas darbības pārskats.

§ 40.
Biržas sabiedrības darbības gads skai-

tās no 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Par katru notecējušo gadu biržas komi-
teja iesniedz biržas sabiedrības vispārīgai
sapulcei pārskatu par savu darbību, par
ienākumiem un izdevumiem pagājušā
gadā, atzīmējot pārskatā sabiedrības ak-
tīvu un pasivu, kā ari budžetu un dar-
bības plānu tekošam gadam, līdz ar
revizijas komisijas atsauksmi.

§ 41.
Gadu pārskats un bilances pēc ap-

stiprināšanas vispārējā sapulcē jāiesniedz
2 eksemplāros finansu ministrijas kredita
departamentam.

IX. Biržas apmeklēšana.
§ 42.

Liepājas biižu ir atļauts apmeklēt vi-
sām personām, kuras pieder pie § 1
minētām aprindām, saskaņā ar pastāvo-
šiem noteikumiem par biržas apmeklēšanu.

§ 43.
Birža atvērta katru dienu, izņemot

, svētdienas un likumā paredzētās svina-
mās dienas, biržas komitejas noteiktā
laikā. Par katru pārmaiņu biržas apmek-
lēšanas laikā iepriekš jāizkar biržā pazi-
ņojums un jāsludina «Valdības Vēstnesi"
un vietējos dienas laikrakstos.

§ 44.
Visi kas pastāvīgi personīgi, vai kuru

pilnvarnieki apmeklē biržu, maksā ikga-
dus biržas sabiedrībai noteiktu sumu
biržas nama uzturēšanai un citām saim-
nieciskām vajadzībām. Kvīte par naudas
iemaksu piešķir tiesību apmeklēt biržu.

§ 45.
Biržas sabiedrībai tiesība uzlikt per-

sonām, kuras nepieder pie biržas sabie-
drības, sevišķu ikreizēju maksu par
biržas apmeklēšanu. No maksas atsva'
bināti ministriju un § 23 minētie piln-
varotie pārstāvji, pa 1 pārstāvim no
ārzemju diplomātiskām pārstāvībām, uz
pēdējo rakstisku lūgumu, un dienestā

ļ esošie kuģu kapteiņi. Biržas apmeklē-
šanai viņi izņem uz vārda izdotas
kartes. Tirgotājus, kas ieceļo un ap-
meklē biržu tikai kādu laiku, biržas
sabiedrības locekļi var ievest biržā kā
viesus pret biržas komitejas noteiktu
samaksu.

§ 46.
Atļauju apmeklēt biržu bez kāda

maksājuma var piešķirt ari tādām pei;
sonām, kuras nenodarbojas biržā tieši
ar tirdznieciskiem darījumiem, bet kuru
piedalīšanās biržas sapulcēs valdība vai
biižis komiteja atzīst par vēlamu-
Tādām personām izsniedz sevišķas ieejas
kartes.

§47.
Pie ieejas biržas sapulču zāle jāout

izkārtiem noteikumiem par biržas darba
laiku un par kārtības un pieklājības uz-
turēšanu biržā. Personas, kuras šos no-

teikumus pārkāpj, var neatkarīgi no vis-
pārīgiem likumā paredzētiem sodiem,
sodīt biržas komitejas naudas sodiem »3"
skaņā ar šo statūtu § 3. Sevišķi svarī-
gos gadījumos biržas komiteja var aiz*
liegt vainīgiem apmeklēt biržu uz no-
teiktu laiku. Ja vainīgais ir bnzas
sabiedrības loceklis, tad vispārējā sa-
pulce, uz komitejas priekšlikumu , vai
izslēgt to no biržas sabiedrības. JaPj? "
kāpumam krimināls raksturs, tad birža
komiteja nodod lietu vispārējai tiesai.

Pamats. 1923. g. 17.apriļalikumpar biržām.
Kredīta departamenta direktors

A. Kār klos-

Tirdzn. un banku nod. priekšnieks
631 A. Ka cefl*-

Kultūras fonda domes sēde 1926. g. 26. aprili.
(Izvilkums no protokola.)

^^
Kultūras fonda domes lietpratēju komisijas.

_

Kādos jautājumos komisija
dod atzinumus : Komisiju sastāvs 1926.—1927. budž. g.

1. Tautas bibliotēkas. a) Techniskus darbus vada valsts bibliotēka,
b) Katalogu komisija: prof. M. BImanis, rakstn.

K. Skalbe, Aspazija, Att. Bērziņš, A. Švābe,
skol. V. Zālīts, K. F. inspektors R. Egle,
bibliotekāri E. Runcis, J. Misiņš, grām. izd.
A. Gulbis, agron. Munkevičs, doc. Vārsbergs,
kooper. T. Līventals, V. Šiliņš, izglītības mi-
nistra biedrs kā Latgales pārstāvis un mazās
domes pārstāvis,

c) bibliotēku izdalīšanas komisija: bibliotēku
padome.

2. Pamatskolu bibliotēkas. a) Techniskus darbus vada skolu virsvalde,
b) katalogu komisija:

2 pārstāvji no izglītības ministrijas,
izglītības ministra biedrs kā Latgales pār-

stāvis,
pārstāvji no skolotāju organizācijām,
1 pārstāvis no bibliotēku padomes un mazās

domes pārstāvis,
c) bibliotēku izdalīšanas komisija:

2 pārstāvji no izglītības ministrijas un attie-
cīgie apriņķu skslu inspektori,

mazās domes pārstāvis.
3. Vidusskolu bibliotēkas. Katalogu izdalīšanas komisija:

2 pārstāvji no izglītības ministrijas,
2 pārstāvji no I vidusskolu skolotāju b-bas,
1 pārstāvis no II vidusskolu skolotāju b-bas.

4. Pabalsti skolām. a) Pamatskolām: 2 pārstāvji no izglītības mi-
nistrijas saziņā ar attiecīgo apriņķu * skolu
inspektoriem, izglītības ministra biedrs Lat-
gales lietās un mazās domes pārstāvis;

b) vidusskolām: izglītības ministra biedrs, skolu
virsvaldes direktors, vidusskolu direktors un
arodskolu direktors.

5. Ārpusskolas izglītība. Mazā dome.
6. Teātri Rīgā. Skatuves mākslas padome.
7. Teātri provincēs. Mazā dome un 2 pārstāvji no provinču teātru

konferences.
8. Kulturelas b-bas pilsētās un Mazā dome

provincēs.
9. Zinātņu biedrības. L. U. padome.

10. Pretalkohola kustības veici- Mazā dome.
nāšana.

11. Prēmijas zinātniskām grā- L. U. padome,
mātām.

Kādos jautājumos komisija
dod atzinumus

12. Prēmijas beletristlkai.

13. Prēmijas skaņu mākslas ra-
žojumiem.

14. Prēmijas glezn. un tēln. ra>
žojumiem.

15. Grāmatu izdošana.

Muzikaliju izdošana.

16. Zinātnieku stipendijas.
17. Skaņu mākslinieku stipen-

dijas.

18. Tēlojošo mākslinieku stipen-
dijas.

19. Aktieru stipendijas.

20. Rakstnieku stipendijas.
21. Pedagogu stipendijas.

22. Studējošu stipendijas.

23. Piemiņas.
24. Archivu pētīšana.

Komisiju sastāvs 1926.—1927. budž. g.

1 pārstāvis no izglītības ministrijas,
1 pārstāvis no filol- un filozcf. fakultātes
1 pārstāvis no rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības,
rakstnieks R. Kļaustiņš un
K. F. mazās domes pārstāvis.

' 1 pārstāvis no izglītības ministrijas,
2 pārstāvji no Latvijas konservatorijas,
1 pārstāvis no nac. operas,
1 pārstāvis no skaņražu kopas,
1 pārstāvis no muziķu biedrības.
1 pārstāvis no izglītības ministrijas.
2 pārstāvji no Latv. mākslas akadēmijas,
1 pārstāvis no valsts mākslas muzeja,
1 pārstāvis no pilsētas mākslas muzeja.
Mazā dome ar pieaicinātiem atsevišķiem liet-

pratējiem.
Skat. prēmiju kom. Ms 13.

Latvijas universitātes padome.
1 pārstāvis no izglītības ministrijas,
2 pārstāvji no Latvijas konservatorijas,
1 pārstāvis no nac. operas,
1 pārstāvis no skaņražu kopas,
1 pārstāvis no solistu biedrības,
1 pārstāvis no muziķu biedrības.
Skat. prēmiju kom. Ms 14.

Skatuves mākslas padome un K. F. mazās do-
mes pārstāvis.

Skat. prēmiju kom. N° 12.
Izglītības ministrijas skolu virsvaldes direktors,

vidusskolu direktors, arodskolu direktors,
tautskolu direktors un K. F. mazās domes
pārstāvis.

a) Attiecīgas stipendiju izdalīšanas organizācijas
Latvijas universitātē, Latvijas konservatorijā
un Latv. mākslas akadēmijā.

b) Latgales studējošu stipendiju izdalīšanas ko-
misija : izglītības ministra biedrs un 3 K. F.
domes locekļi.

Mazā dome.
3 pārstāvji no L. U. filol. un filoz. fak. vēstures

nodaļas,
1 pārstāvis no valsts archiva,
1 pārstāvis no pilsētas archiva,
1 pārstāvis no Latv. vēstures pētīšanas biedrības,
1 pārstāvis no Latv. senatnes pēt. biedrības un
izglītības ministra biedrs Latgales lietās.

Kult. fonda darbvedis J. Kauliņš.



( Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Rīgas pilsētas Dis-
kontē bankas pilnvarnieka zv. adv.
Erictia Pabsta lūgumu un savu lēmumu
no 7. aprija 1926. g. ar šo paziņo, ka
lūdzējai Rigas pilsētas Diskonto bankai
ir gājušas zudumā sekošas viņai piede-
rošas obligācijas:

1) par 15C0J rbļ. apstiprināta 20. jul.
1910. g. ar N& 243 uz nekustamu īpa-
šumu Bildeiiņu valsts muižas zemes
gruntsgabalu JVs 38, Rīgas apr. zem
zemes grāmatu reg. N? 111, izdota no
Aleksandra Zarucka par labu Mārtiņam
Nikolaja dēlam Ozoliņam;

2) par 15.000 ibļ,apstiprināta29.sept.
1912. g. ar MS 2951 uz nekustamu īpa-
šumu Rīgā, II hipotēku iec. ar zemes
grāmatu reg. N° 488, izdota no Pētera
Maitinsona par labu Pētersm Michails
d. Jakovlevam, blanko cedeta;

3) par 6000 rbļ., apstiprināta II. maija
1913. g. ar N° 12i7 us to pašu nekus-

samo īpašumu, izdota no Pčtera Martin-
tona par labu Aleksejam Johana d. Hen-
zelam, blanko cedēta;

4) par 65.0C0 rbļ. atlikumā no obli-
(m^h.. ««» 7t Ktlfl r KI mrmnfnpin lip-i|aa ļiai iu iuļ- »«** -
^av. .vvu p........,. ..

lumā, apstiprinātas 30 nov. 1913. gada
J* 3356 uz nekustamu īpašumu Rīga,
H hipotēku iec. ar zemes grāmatu reg
Jfe 1646, izdota par labu Matisam Teo-
dora d. Doss, blanko cedeta j

5) par 60f0 rbļ., apttiprinata 31.maija
1893 g. ar N» 431 uz nekustamu īpa-

šumu Rīgā, II hipotēku iec. ar zemes
grāmatu re?. Xs 1276, kura obligācija
apgrūtina arī imobili Rīga, II hip. iec.
ar zemes grāmatu re?. Ks 1788, izdota
par labu Konstaniiaam Hanenfeldtam;

6) par 2000 rbļ.. apstiprināta 28. maija
1899. g. ar N° 1200 uz tiem pašiem ne-
kustamiem īpašumiem par labu Alfrēdam
Vitramam blanko cedēta ;

7) par 12(0) rbļ., apstiprināta uz ne-
kustamu īpašumu Rīgā, VI hipotēku
'ec ar zemes grāmatu reg. Ns 316
25. septembrī 1910. g. ar _ .M> 2148 par
labu lvanam Ivana d. ((Jānim Jāņa d)
Duntau , kurš viņu cedejis blanko, kura
obli gācija 1922. g. II. aprilī ir dzēsta
uz Kīgas apgabaliiesas 3. civ, nod. lē-
mumi pamata no 8. nov. 1921. g.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā apradīto obligāciju,
Pieteikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
«spiests .Valdības Vēstnesī' unaizrada,
ka ja šīs personas noteikta laika nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
ulūdzējam izdos bublikatus, kuri iz-
pildīs originsl vietu.

Rīgā, 1926. g. 19. aprilī. N= 2608.

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
1371 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
uz Likumapar biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, _ ka ar viņas 1926. g.
31. marta lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Latvijas kaitīgu un
plēsīgu putnu un Zvēru iznīcināšanas
biedrība .Vārnu kāja", ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
1269 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa
az Likuma_ par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
31. marta lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība: ,Agr. Krievijas banku, rūp-
niecības tirdzn. un kuģniec. akciju sabie-
drību kredjtoru biedrība', ar valdes
sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
1270 Sekretārs Fridrichso n s.

Rīgas apgabali,registrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 14. apriļa
lēmumu pārreģistrēta .Latvijas jāšanas
un Zirgu sporta biedrība' zem jauna
nosaukuma: .Latvijas zirgu sporta
biedrība', kā ari reģistrēti biedrības
biedru pilna sapulcē 2o. martā 1926. g.
pieņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
1576 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltreģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 14. aprijalēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Rīgas latviešu namīpašnieku biedrība',
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1.577 Sekretārs Fridrichsons .

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. gada
31. marta lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Latvijas brīvības cīnī-
tāju biedrība_ .Ziemeļnieki", ar valdes
sēdekli Valka.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1268 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabaltiesas S. civilnod.
pamatojoties uzciv. proc. lik. 2060. un
2062. p. p.^ ievērojot Pētera Pētera d
Veistera lūgumu un savu 20. apriļa
1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks

Peters Veisters parādu pēc- obligācijas
1.500 rbļ, apstiprinātas 14. jūlijā 1903. g.
ar Ns 514 uz nekustamo īpašumu Cēsu
apr, Vecpiebalgas muižas zemnieku
zemes .Meža Gropiņi Ks 36" mājām
zem zemes grāmatu reg. J* 3176. iz-
dotas no Pētera Pēlēja d. Veistera par
labu Jēkabam Jāņa d. Sestulim ir sa-
maksājis, bēt šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kujam būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā sešu mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iznīci-
nātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parada dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1926. g. 20. aprilī. J* 3151.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

1561 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. ļp. p. pamata, ievērojot Ernsta
Jāņa dēla Karlberga lūgumu un savu
27. aoriļa 1026. g lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs Einests Karlbergs parādu pēc
obligācijām:

1) par 2.200 rbļ. apstiprinātu 20. janv.
1914. g. ar N? 172 uz nekustamu īpa-
šumu Rigā, IV hipotēku iec , zem zemes
grāmatu reg. N° 2245, izdota no Ernevta
Karlberga par labu Rīgas Ekonomiskai
sabiedrībai ēku celšanai un nekustamu
īpašumu iegūšanai;

2) par 20.000 rbļ. apstiptināta 12 martā
1914. g. zem N» 657 uz to pašu neku-
stamo īpašumu, izdota no tā paša Er-
nesta Karlberga oar labu II Vidzemei
savstarpīgai kredītbiedrībai — ir sa-
maksājis, bet šīs augšā minētās obligā-
cijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ pa-
rādn: ekam dēļ dzēšanas zemes gramstās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tiesības
uz augša aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā sešu mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdīoas Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt parada dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1926, g. 27. aprilī. Nš 3218.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

2134 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2050. un
2062. p. p. pamata, ievērojot Peter ils-
Tulas agrarbankas likvidācijas komisijas
1. gurnu un savu lēmumu no 2J apr ļa
1926. g paziņo, kaparādnieks Konrāds
Oersdoris parādu pēc 2 ob igacijām ap-
stiprinām 7. martā 1913. g. ar J* 100
par 6.8C0 rbļ. un ar N° 10! par 4.100 rbļ
uz nekustamu īpašumu no Ruckas muižas,
Valmieras apr, atdalīto muižas zemes
gruntsgabalu Ka-olinenhof unHelenentuh
zem zemes grāmatu īeg. Ns 818 izdo-
tas no Konrādi Gersdoria par labu Pe-
terpils-Tulas zemes bankai, ir samak-
sājis, bet šis augša mīnētas obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ parādnļe-
kim d?ļ dzēšanas zemes_ grāmatas,
tamdēļ ka ir gājuias zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas III civilnodaļa
uzaicina Visas personas, kurām būtu
tiesības uz augša aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesī",
un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laika nepieteiksies, obligācijas atzīs par
iznīcinātam, un lūdzējam dos tiesību
prasīt parada dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1926. g. 26. aprilī. Ns 3135.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

1880 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Augustes Roesler
lūgumu un savu 20. apriļa 1926. gada
lēmumu, paziņo, kaparadniece Augu&te
Roessler parādu pec obligācijas par
9000 rbļ. atlikumā ;no obligācijas par
12.000 rbļ. pirmatnēja lielumā, apstipri-
nātas 27. maijā 1893. g. ar Jfe 417 uz
nekustamo īpašumu Rīgā, I hipotēku
iec, zem zemes grāmatu reg. N» 414
izdotas no Augustes Jaegerman par
labu Fridricham Johana d. Jaegermanim
ir samaksājuse, bet šī augšā minētā ob-
ligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniecei dēļ dzēsa 1as zemes grāmatas,
tamdēļ ka ir gājusi zudimā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējai dos tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1926. g. 25. aprilī. J6 3156
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1879 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062 p. p., ievērojot Kcnst-ntina
Hanke lūgumu un savu lēmumu no
7. ap-iļa 1926. g. ar šo paziņo, ka lū-
dzējs Konstantīns Hanke, ka sekošu
obligāciju īpašnieks:

1) par 3000 rbļ apstiprinātas 26. maijā
191i. g. ar M° 1595 uz nekustamu īpa-
šumu Rīgā, V hipotēku iec. ar zemes
grāmatu reg N° 923. izdota no Vandas
Gartc par labu Hermanim Kārļa d.
Kampe, kas viņu cedejis blanko;
2) par 10000 markām, pastiprinātas
28. novembī 1918. g. ar Ns 355 uz ne-
kustamu īpašumu Rīga, V hipotēku iec.
zem grāmatu reg. Ne 1112 par labu
Konstantīnam Hanke;

3) par 2.500 rbļ., apstipinātas 10. apr.

1910. g. ar N° 810 uz nekustamu īpa-
šumu Rīgā, III hipotēku iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ka 1770, izdota no Alek-
sandra Berga par labuHermanim Kārļa d.
Kampe, kas viņu cedejis blanko,

4) par 2000 rbļ., apstiprinātas 22 dec.
1901. g. ar K» 24 86 uz nekustamu īpa-
šumu Rīgā, IV hip. iec. ar zemes gram.
reg. J\fe 936 par labu Vilhelmam Do-
brižinskim, kas viņu cedejis blanko,
kufa obligācija pārgājusi uz Hermani
Kāiļa d. Kampe, kā blanko cesienaru,
kas viņu ir atkal cedejis blanko;

5) par 1200 rbļ.. apstiprinātas 8. apr
1891. g. ar Ns 249 uz nekustemu īpa-
šumu Rīgā, IV hipotēku iec. ar zemes
grāmatu reg. Nš 1426, izdota no Edu-
arda Kalninga par labu Emīlam Ivana d

Stoks;
6) par 3000 rbļ. apstiprinātas 9.marta

1917. g. ar N« 92 uz nekutamu īpa-
šumu Rīgā, IV hip. iec ar zemes grā-
matu reg. J* 929 uz tagad Ernstam
Aleksandra d. Kregeram piederošo do-
māto daļu, izdota no Johana Gartc par
labu Konsiantinam Hanke — paradu sa-
ņēmis, bet nevar izdot obligācijas at-

pakaļ dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
damdēļ kā tādas gājušas zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 111 civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu

tiesibas uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" unaizrāda,
ka ja šīs personas noteikta laika nepie-

eiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tļesību prasīt parada

dzēšdnu zemes grāmata.
Rīgā, 1926. g. 19. aprilī. Hs 3046.

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1372 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

pamatojoties un civ. proc. lik. 2060. un

2062 p p. ievērojot Jēkaba Vaivada

un Kārļa Riekstiņa pilnvarnieka zv. adv.

Volfanga Kina suugumu un savu 20. apr.

1926 g. lēmumu, paziņo ka parādnieki

Jēkabs Vaivads un Kailis Riekstiņš pa-

rādu pēc obligācija par 10.0^0 rbļ ap-

stiprinātas 4. februāri. 1911. g- arNš294

uz nekustamo īpašumu Rigā, IV hip.
iec. zem zemes grāmatu reg. Nb 43, iz-
dotas no MalvinasNeverman par labu
Jānim-Antonijam Jāņa d. Srcitem ir sa-
maksājis, bet šī augša minētā obligācija
nevar tikt issniegta atpakaļ parādnie-
kam^ dēļ dzēštnas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātu
un lūdzējām dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1926 g. 23 aprilī. J* 3118
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1878 Sekretārs A. Kalve.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1926. gada 30. apriJJ.

D e v i z es:
1 Amerikas dolārs .... 5,181 — 5,191
1 Anglijas mārciņa .... 2520— 25,27
100 Francijas franku .... 16,95 — 17,30
100 Beļģijas franku .... 17,85 — 18,20
100 Šveices franku .... 99,90 — 100,65
100 Itālijas liru 20,65 — 21,10
100 Zviedrijas kronu .... 138,45 — 139,50
100 Norvēģijas kronu . . . 111,15—112,85
100 Dānijas kronu .... 134,60—136,65
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,80 — 209,35
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku .... 12,97—13,17
100 Igaunijas marku . . : . 1,37 — 1,395
100 Polijas zlotu 46,00—56,00
100 Lietavas litu 50,55— 51,60
1 SSSR červoņecs .... 26,25 — 26,60

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 95 — 103

Vērtspapīri:
5°/° 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. K a c e n s.

Zvērināts biržas māklera M. Okmians.

Rīga.
Latvijas Sarkanā krusta

5-klasu naudas loterejas Ne 10 I klases
izloze sāksies š. g. 4. maijā Latvijas

Sarkanā krusta telpās, Rīgā, Skolar
ielā Ne 1.

I klases vinnestu izmaksa sāksies
divas nedēļas pēc izlozes slēgšanas.

Loterijas nodaļas pārzinis
Sta 1 b o v s.

Darbveža v. i. Fr. Baginskis.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1926. gada 29. aprilī
1. Ieceļ Somijas pilsoni Johannes

Palmgren' u par Latvijas konsulu
Turku (Abo), skaitot no š. g. 1. jūnija.

2. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
smagiem un viegliem ormaņiem

Kārsavas miestā.
Pieņemti Kārsavas miesta domes
1925. g. 26. maija sēdē un apstipri-
nāti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1926. gada 6. marta

rakstu Ns 102567.

1. Personām, kas vēlas nodarboties
Kārsavā ar smago un vieglo ormaņu

arodu, jāizņem no miesta valdes uz to
attiecīga atļauja, nomaksājot pie viena
likumā paredzētās miestam nodevas.

2. Katram ormanim jāiegādājas spe-
ciāls ekārda (krāsots) numurs, kādu līdz
ar atļauju izsniedz miesta valde uz
ormaņu arodu tiesībām. Numurs pie-
stiprināms pie ratiem redzamā vietā.

3. Smago un vieglo ormaņu zirgiem
jābūt veseliem un derīgiem braukšanai.
Noliegts lietot slimus, pārpūlētus un kli-
bus zirgus. Tāpat zirgus mocīt un sist
stingri aizliegts.

4. Smagiem ormaņiem ir stingri aiz-
liegts uzkraut pārāk smagus vezumus,
kādi nav piemēroti zirgu spēkiem un
ceļu stāvoklim. Viegliem ormaņiem
stingri aizliegts vest vairāk par 3 per-
sonām.

5. Vieglo ormaņu ekipāžas un pa-
jūgu lietas uzturamas kāstībā un vis-
lielākā tīrībā.

6. Ormaņus, kuri brauks bez § 2.
minētām nozīmēm vai ari ar nozīmēm,

kuru termiņš notecējis, aizturēs un no-
dos policijai saukšanai pfe atbildības un
nodevas piedzīs spaidu kārtā pēc domes
noteikumiem.

7. Smago un vieglo ormaņu arodam
nepieciešamo piederumu apskati izdarīs
2 reizes gadā komisija, sastāvoša no
vietējā policijas priekšstāvja, viena
priekšstāvja no miesta valdes un diviem
priekšstāvjiem no ormaņu puses. Ko-
misija lems par braukšanas piederumu
derīgumu.

8. Smagiem ormaņiem stingri aiz-
liegts ar vezumu braukt rikšos vai
aulekšos.

9. Ormaņiem, kuri nenodarbojas ar
ormaņu arodu paši, vai ari ja tiem ir
vairāki zirgi un pieņemti algoti brau-
cēji, pie attiecīgas atļaujas izņemšanas
jāuzrāda pieņemto braucēju uzvārds un
vārds, dodot pie viena parakstu, ka par
algotā braucēja nepareizu rīcību uzņemas
visu atbildību uz sevi. Par katru brau-
cēja pārmaiņu nekavējoties jāziņo miesta
valdei.

10. Ormaņu stāvvietas nosaka miesta
valde.

11. Vainīgos par šo saistošo notei-
kumu neizpildīšanu sauks pie atbildības
uz sodu likuma pamata.

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā
14 dienu laikā no izsludināšanas „Valdī-
tas Vēstnesi" .

Kārsavas miesta valdes
priekšsēdētājs J. Simanovičs.

Valdes locekļi: E. F r i d m a n s.
J. Kovnatovs.

3 Sekretārs T. Pīlādzis.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lapas puses.

Mos tankos nedēlus pimkats
uz 28. aprīli 1926. g.

Aktīvā. Lati. S. , Pasīvā. Uti. S.
Zelts lējumos un monētas kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 30.002 420pie ārzemju emisijas bankām . . 23,573,947 41 Pamata kapitāli . . . 13 446 905 58Ārzemju valūta 38,103,145 95 Rezerves kapitāla . ? • • 2 ''g 67Sudraba nauda . . . 1,431,544 - Speciālās reiervea . ' 2,o00',000Valsts kaseszīmes u.slka metāla nauda 7,633,289 33 Noguldījumi 8 235 918 78
īsa termiņa vekseli 68,057,371 88 Tekoši rēķini . . " ! 45'429839 69
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 51,478,007 84 Valsts rēķini un depoziti ' ' 84567695 48
Ģi« aktivl !_1 _. 10,064.755 _87 Citi pasivi 13922504 08

200,342 0o2 28 20oi342|o62'28
piezīme: uz 28. aprili 1926 g Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par L« 3o!o02,420 -

kuras nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pēc par itātes 1 klg =Ls 3444,444 nodrošina 8 266 666 -
2) ar S 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši

'
dolāriem),

'
kas pēc "

paritātes 1 * = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,11252, nodrošina 7 773 930 -
3) ar £ 553567,—/— (pieci simti piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit

septiņi angļu mārciņām^ , kas pēc paritātes £ 1— = 7,32238 gr. tīra zelta =Ls 2o,22l55, — nodrošina 13 961824 -
"11 30^02,420

~

Rīgā, 28. aprilī 1926. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
3252 Galvenais direktors Šv e d e.



Liepājas apgabaltiesa
uz sava 8. aprija 19:6. g. lēmuma
pamata uzaicina 29 janvārī 1919. g.
mirušas Šarlotes Seidereiter mantiniekos,
kredit., legat., fideikomis.unvisas citas per-
sonas kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstato mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kufām nebūs
paziņots jiesai minēta laika, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

liepājā, 23. apr. 1926. g. Ns760-m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

1966 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 8. apriļa 1926. 'g. lēmuma
pamata uzaicina 3./16,nnrtā 190 5. g.
Vettspilī mituša Juja Jura d.Korna
mantiniekus, kredit., legatarus, fideiko-
misarus un visas citas personas, kam
varētu but kādas tiesības vai prasības
uz atstato mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas. '

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots jiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 23. apr. 1926. g. Ns 886-m/25
Priekšsēd. b. V Bienenštams.

1965 Sekretārs A. Jansons.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. maijā 1926 g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 37,
dz

^
16, Krāj-aizd. sab. .Klints' lietā

pārdos Dānieļa Dukāta kustamo
mantu, sastāvošu no dīvāna un novēr-
tētu par Ls 300.

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

Rīgā, 20. aprilī 1926. g.
2216 Tiesu izpild. K. K r e b s.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. maijā 1926. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Brīvības ielā }* 15,

K. Miezīša lietā pārdos Ivana B o g-
d a n o v a kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un lampas un novērtētu par
Ls 326.

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

Rīgā, 19. aprilī 1926. g.
2253 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 5. maijā 1926. g., pulkst.
11 dienā, Rīgā, Ģertrūdes iela Ns 119,
pa r d < s Viļā Krēsliņa kustamo
mantu,_ sastāvošu no linu dzijām un
novērtētu par Ls 1200.

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

Rīgā, 24. aprilī 1926. g.
2217 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Liepājas apgabaltiesa,
28. augustā 1925. g. nolēma iecelt aiz-
gādniecību promescšā Friča Jāņa dēla
Ozoliņa mantībai. Promejošā Friča
Ozoliņa pēdējā dzīves vieta bija Kuldīga.

Liepājā, 26.;apr.,1926. g. Ns 669-m/26.
Priekšsēdēt. b. V. Bienenštams

2155 Sekretārs A. Jansons.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 11. maijā 1926. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, Audēju ielā Ns 11, kan-
tori pārdos Ābrama Boruchsona
kustamo _mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 320.

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

Rīgā, 27. aprilī 1926. g.
2212 Tiesu izpild. i. Giinfelds.

Rigas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 12. maijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rigs, Kaļķu ielā J* 10,
p ārdosi un II ūtiupē komandrt sab.
.Drēbnieks" kustamo mantu, sastāvošu
no veikala iekārtas un manufaktūras un
novērtētu par Ls 5433,60.

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

Rigā, 29. aprilī 1926. g.
2213 Tiesu znjid. .! G r i n i e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. _ maijā 1926. g., pulkst.
11 dienā, Rīga, Hanzas laukumā Ns 3,
dz. 2, a s Batraco lieta pārdos Suseļa
Masuro kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 350.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

aoskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-

šanas dienā uz vietas.
Rīgā, 20. aprilī 1926. g.

2214 Tiesu 'ZP'ld- K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

nazino ka 8. mai j ā 1926. g., pīkst.

10 dienā, Rīgā, Maija ielā Ns 4, Latv.

tirdzn. rūpniec. bankas (ieta II uhnpe

olārdos Eduarda Rītera kustamo
mantu sastāvošu no koka maliņas un

lopu kūts noplēšanai un novērtētu par

Usarakstu, novērtējumu, kā _ ari

apskatit p ārdodamo mantu varēs pārdo-

šanas dienā «« viet»
Rīgā, 20. aprīli 1926. g.

2215 Tiesu izpildītājs K. Krebs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 22. apriļa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 14. decembrī 1913 g.
Grobiņā mirušā Jukuma Miķeļa d.Kārkliņa
mantin., kred, legat., fīddk. un visas citas
pērs., kam varētu būt kādas tiesības vai
prasibas uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
("asiņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā,26.apr. 1926. g. Ns783m/26
Priekšsēdētāja b. V. Bien e nštams.
2156 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 11. marta 1926. g. lēmumu
pamata uzaicina 11. janvārī 1926. g.
mitušā Jēkaba Jāņa d. S t u c i s
mantiniekus, kredit., legat., fideik.
un visas citas personas, kam varētu but
kādas tiesības vai prasibas uz _ viņa
atstāto mantojumu, vai kuras velētos
apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt Jiesai
savas tiesības un prasības sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā, 23. apr. 1926. g. Ns 659-m/26
Priekšsēd. b. V, Bienenštams.

196* Sekretārs A. Jansons.
Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu

izpildītājs,
paziņo, ka 6. maijā 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Lačp'eša iela Nš77/79,
pārdos Jāņa Leitīša kustamo mantu,
sastāvošu no ozolkoka rakstāmgalda ar
krēsliem un divanu un novērtētu pai
Ls 430._

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

Rīgā, 24. aprilī 1926. g.
2257 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo, Ka 1926. g
11. maijā, pulksten 10 rītā, Rīgā,
Kalnciemaielā Ne 7, veikalā, pārdos
Anša Krūmiņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no 30 sesku ādiņām un no-
vērtētu par Ls 240.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
2219 Tiesu izpild. V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1926 g. 4. maijā, pulksten
9 rītā, Rīgā, Brīvības ielā 67, pārdos
Herberta P r i m a kustamo mantu, sa-
stāvošu no veikala iekārtas, optiskiem
instrumentiem, precēm un t. t. un no-
vērt^tupar Ls 2339,48.

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

Rīgā, 29. martā 1926. g.
2243 Tļps» izpild. e. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

oaziņo, ka 5_ maijā 1926. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Brīvības ielā Ns 147a,
pārdos Mozusa K a 1m e i j e r a ku-
stamo mantu, sastāvošu no zirņu šķiro
jamas mašīnas, transmisijām, koka skri-
tuļiem, putekļu sūcēja un t. t. un no-
vērtētu par Ls 2955.

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

Rīgā, 13. aprilī 1926. g.
2244 Tiesu tenildltāi» E. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. maijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Tulas ielā I* 18/20,
dz. 1, otrā ūtrupē pārdos Emmas
E r ģ e 1n i e k kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 200.

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

Rigā, 22. aprilī 1926. g.
2218 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 5. maijā 1926 /»., pulksten
12 dienā, Rīgā, Marijas ielā Ns 50, veik.
pārdos Leizera Arona kustamo
mantu, sastāvošu no veikala iekārtas un
manufaktūras un novērtētu par Ls 814.

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

Rīgā, 22. aprilī 1926. g.
22ī6 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 14. maijā 1926 g., _ pulkst.
1 dienā, Rīgā, Sadovņikova ielā Ns 15,
pārdos II torgos Zaras K r ē m e r
kustamo mantu, sastāvošu no veikala
iekārtas nn dažādām rakstāmlietām
un novērtētu par Ls 459.60.

tfsmst sarakstu, novērtējama, kā art
spakatft pārdodamo mantu, varēs pār
!f>s«n*a dienā uz vietas.
Rīgā 26. aprilī 1926. g.

2220 Tiesu izpild i. Q r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, _ ka 7. maijā 1926. g., pīkst
11 rītā, Rīgā, 1erbatas ielā Ns 39
pārdos a/s ..Kontinents" Leta

^
Jāņa

Brieža kustamo mantu, _ sastāvošu no
naudas skapja un novērtētu par Ls _6l0.

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

Rīgā, 9. aprilī 1926. g.
2251 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s

Rians prefeMutū
izsludina par neaengam sekošas nas»un personas apliecības, kuras pieteikt!!par pazudušam: as

Latvijas pases, izd.: 1) x9 Ioiua
no 11. pol. iec. uz Dorotejas Melka n,
Vīksne v.; 2) N« 99S17 no Rīgai p^tz Valijas Rūdolfa m. Gottlinp ,,
3) Nš 154507 no Rīgas preiektmi \ļ
Kazimira Andreja d. Zandera ,.
4) Ns 31210 no 8. pol. iec. U2 AugušuJāņa d. Lapiņš v.; 5) Ns 25 no 2 J
iec. uz Kārļa Dāvida d. Vinks v
6) Ns 5060 noKrāslavas pag. uz Adeles
Donata m. Cavna v.; 7) Ns 141284 noRīgas pref. uz Annas Mārtiņa m. Abelitv.; b) Ns 858' no 9. pol. iec. uz Pā-vela Jāņa d. Sebaava .; v) N° jggjo
no Liepājas pref. uz Hermines-Iizes Jāna
m. Pāvela v.; 10) Ns 128 no Lives pat
v. uz Alvīnes Jura m. Gtavin v11) J* 2b4422 no Rigas pref. uz Lan a*-*
HelenesJaņa m. Tenis v.; 12) M 9/gg
no Rozentovas pag. uz Turnoša Stani
slava m. Piožne v.; 1 i) jNfo 9y76i Ļ
3. pol. iec. uz Mārtiņš Mārtiņa d Vidzemnieka v.; 14) Ns 9291 no lu poliec. uz Meinhards-Ozeas Jēkaba a
Līdaka v.; 15) J* 23i384 no Rīgas
pref. uz KatrinesTeodora m. Rozemalv
16) Ns 232789 no Rīgas pref. uz Jakuma
Gavrila d. Milancejs v.; 17) Ns HI637no 8. pol. iec. uz Paula Ferdinanda d
Safonova v.; 18) Ns 149124 no Rīgas
pref. uz Gustavs Kārļa d. Paura v ?
19) Ns 1686 no Sarkaņu pag. uz Pauline

Aleksandra m. Nikurt v.; 2o) Ns 1797
no Jekabmiesta pol.priekšn. uz Emmas
Friča m. Laidiņ v.; 21) Ns 1983 noJaunjelgavas apr. priekšn. pal. 1. iec. uz
HildasFriča m. Laidiņ v.; 22) Nš 101no Viļānu pag. uz Leokadijas Jāņa m
Teraud v.; 23) Ns 101146 no 11. poi.
iec. uz Jāņa Matisa d. Mūrniek v ?
24) Ns 371 no 13. pol. iec. uz Klāras
Friča m. Grin v.; 25) Ns 189522 no
Rīgas pref. uz Klāras Jāņa m. Pinkain
v.; 26) Ns 242761 no Rīgas pref. uz
Annas Mārtiņa m. Jekabson vārdu.;
27) JSfe 3363 R. Jūfmalas pol. uz Mār-
tiņa Jāņa d. Brūzis v.; 2*>) Ns 3470 no
Rēzeknes apr. priekšn. uz Veronikas
Jēkaba m. lndan v.; 29) Ns 40184 no
6. pol. iec uz Magūalene Josifa m. Butte
v.; 30) Ns 114077 no 10. pol. iec. uz
Annas Mārtiņa m. Langenfeldt v.;
31) Ns 127778 noRīgas pref. uz Rebekas
Mozes m. Damskij v.; 32) Ns 174381
no Rigas pref. uz Viļā Ernesta d. Bon
v.; 33) _ 199177 no Rīgas prei. uz
Jefima Kārļa d. Burceva v.; 3i) Ns 46o
no Kārzdabas pag. v. uz Otilijas Jēkaba
m. Vecozol v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
12., 13. un 14. apr.lī 1926. gadā ar

Ns 4044.
Rīgas pref. pal. Simanovičs.

1312 Pasu nod.darbv. Grinbergs.

Risas prefektūra
izsludina par nederīgām sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 32583 no
1. pol. iec. uzlevasJēkaba m. Sraderv.;
2) Nš 475 no Dauguļu pag. v. uz Irmas
Miķeļa m. Janson _ v.; 3),jNs 35 no.
Bauņu pag. v. uz Jāņa Jāņa d. Gulbis
v.; 4) JsTs 25638 no 4. pol. iec. uz Linas
Jura m. Ivanova v.; 5) _Ns 199877 no
Rīgas pref. uz Pētera Mārtiņa d. Ozo-
liņa v.; 6) Ns 119845 no 11. pol. iec.uz
Dores Andreja m. Pepa v.; 7) Mš 1410
no Cēsu apr. priekšn. pal. 2. iec. uz
JāņaAntoua d. Roze v.; 8) Ns 1309 no
13. pol. iec. uz Annas Pētera m. Jekab-
son v.; 9) Ns 210172 no Rīgas pref. uz
Kazimira Osipa d. Javtok v.; 10) 1* 1387
no Liezeres pag. v. uz Lilijas Jēkaba m-
Azen v.; 11) Ne 225042 no Rigas pref.
uz Linas Anša m. Gulbis v.; 12) Nš259999
no Rīgas pref. uz Zelma Friča m. Karin
v.; 13) N» 171679 no Rīgas pref. uz
Gustava Mārtiņa d. Auliks vardu ,.

14) Ms 188948 no Rīgas prefektūras uz
Friča Anšad. Matisona v.; 15) Ns 226845
no Rīgas pref. uz Lēo-Fridricha Heinrictia
d. ViļinsKi v ; 16) Ns 214126 no Rīgas
pref. uz Zalmana Haima d. Nichinson
v.; 17) Ns 31046 no 8, pol. iec. uz
Edes Krustiņa m. Zariņ;v.; 18) & 1593-
no Kuldīgas pils. uz JohanasJuliusa rn.
Auterhoff v.; 19) Nj 233423 no Rīgas
pref. uz Irmas Jāņa m. Blossfeldt v.;
20) Ns 737 no Kārķu pag. v.uz Valijas
Eduarda m. Krieviņ v.; 21) Ns lb92»
no Rīgas pref. uz Ernesta Eduarda d-
Lorenc v.; 22) Ns 32866 no 1. pol. i«-
uz Rebekas Mozus m. Fridman v.;
23) Ns 1314 no Valkas pol. priekšn. uz
Annas Jēkaba m.Matut v.; 24) Ns 7655*
no 8. pol. rec. uz Zeimas Eduarda m. -M'"
chelson v ; 25) Ns 2498b5 no Rigas
pref. uz Emmas Jāņa m. Prūsis v.;
26) Ns 199282 no Rīgas pref. uz Olgas
Miķeļa m. Jenau v.; /7> Ns 207o 18 no-
Rīgas pret. uz Mictiaila Franča <••
Matuļa v.; 28) Ns 35575 no 7. pol. ' <*
uz hlizas Ernesta m. Tietc vārdu.
29) Ns 79492 no 4. pol. iec. uz Abrām*
Zamul Izakson v.; i0) Ns 171716 no

Rīgas pref. uz Jēkaba Jāņa d. Rakiiova
v.; 31) Ns 237624 no Rīgas pref. «
Helenes Franča m. Babelis vārdu.
32) Ns 471S6 no Liepājas pref. f
Pētera Juja d. Admins v.; 33) Ns 404*
no Dagdas pag. v uz Marijas Osipa nj-
Novicka v.; 34) ārzemes pase Ns 1H''f"
no Latvijas konz. Liepājā uz Olgas Ff|(1"
rieba m. Hokanson v ; 35) pērs.a

P'Ns 8479 no Rīgas pref. uz Vladislav»
Jāzepa d. Viļeitis v

Pamats; Rīgas prefektūras raksts
15., 16. un 17. aprilī 1926. g. ar Ns4259-

Rīgas pref. pai Simanovičs.
1604 Pasesnod. darbv. Grinbergs.

Lāčplēšu kafa ordeņa dome izsludina
par nederīgu, ka nozaudētu, L. k. o.
kavalierim 6. Rigas kājn. pulka rez.
kapteinim Arturam Padegam 1921. g.
31. augustā izdotu zilo ordeņa apliecību
Ns 3683. 2223

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 5. maijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 37,
dz. 19, Ernsta Šmidta lietā pārdos
Ādolfa T i e f a kustamo mantu, sasta-

rošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls330Izzinātsarakstu, noveitējumu,kaari
apskatīt pārd 'damo mantu varēs pardo-
5anas dienā uz vietas.

R'gā, 14. aprilī > 926. g
2245 Tiesu izpild. J. Zirģels

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 20. maijā 1926. g, pīkst.
1 dienā, Rīgā, Pērnava* ielā M 12,
pārdos Almas Kalniņ kustamo
mantu, sastāvošu no 1 kumodes un
novērtētu par Ls 230.

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

Rīgā, 15. aprilī 1926. g.
2221 Tiesu izpild. J Grinios.

Latgales apgabaltiesas
7. iecirkņa tiesu izpildītājs
paziņo, ka 26. maijā 1926. g., pulksten
10 tītā, Ludzas apr, Ciblas pag., Ko-
vaļku ciemā pārdos Boļeslava
Lazareva kustamo mantu, sastāvošu
no _vienas ķēves, divām govīm, septiņām
aitām, pieciem jēriem, trīs sivēniem,
vienas ecēšas un vienas ar kāju grie-
žamas šujmašīnas.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
sanas dienā uz vietas.
2222 Tiesu izp K. Markvardts.

[ Citu iestāžu sludinājumi. ]

IZSOLE.
Bauskas apriņķa valsts zemju

inspektors
paziņo, ka 1926. g. 19. maijā, pulksten
0 tīta, Liel-Berste!es muiža, pārdos
izsolē

Bērsteles muižas pils
drupas,

atrodošās Svitenes pagasta Bērsteles
muižā, Bauskas apriņķī, 2 km no Bēr-
steles stacijas, kurās atrodas apmēram
794,7 kub.-tn. ķieģeļu mūfa jeb apm.
60 000 veselu leģēju un 313 kub.-

metru akmeņu, sadalītu priekš_ pātdo-
šanas 17 atdalās un novērtētu par
Ls 5071,2 kopsumā.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā dro-
šības nauda 10°/° no nocenotas sumas
Drupu notīrīšana jānodrošina ar sevišķu
drošības naudu l("/i> apmērā no noso ?
litas sumas. Noplēšanas termiņš līdz
1928. g. 1. maijam.

Jaunsaimniekiem, kujiem piešķirtas
jaunsaimniecības nav koroboretas, no-
maksa līdz Ls 500,— var uz sevišķu
lūgumu tikt ieskaitīta izpirkšanas maksā.

Šikāki paskaidrojumi par atdalu lie-
lumu un viņu vērtību, dabūjami Bauska^
apriņķa valsts zemju inspekcijā, Svi-
tenes pag. valdē un pie Bērsteles mui-
žas centra nomnieka.

Bauskā, 1926. g. 28. aprilī.
2226 Inspektors (paraksts}

Jelgavas apriņķa pašvaldības
likvidācijas valde

izsludina, ka saskaņā ar pašvaldības de-
partamenta šī gada 19. marta apstipri-
nājumu Ns 102.844, atļauts uzlikt
nodokli alus tirgotavām
par labu apriņķa pašvaldībai 1926. gadā
Ls 6l),— apmērā.
2278 Priekšsēdētājs Dārznieks.

Rīgas apriņķa pašv. likvidācijas
valde

izdos 1926. gada 12. maijā, pulksten
10 rītā, Rīgā, Lāčplēša ielā ,Ns 24, rak-
s'iskā un mutiskā

SdliSB izsolē
bez pēcizsoles:

1) remonta darbus Madlienas policijas
namā; drošības nauda Ls 100,— ;

2) trepju telpas balsināšanas darbus
valdes n«mā, Rīgā. Lāčplēša ielā Ne 24;

3)_ dāžādus remonta darbus valdes
nama, Rīgā, Ganību dambī Nš 3.

Darba daudzuma aprakstos var ieska-
tīties no 7. maija.

2240 Valde.

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g
Īd. aprilī ir apstiprinājis

tas-Mii p|ai meliorācija, sab.
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrīou reģistrs 40. lp. ar Ns 40.

Sabiedrības valdes sēdeklis Ječos Ns 5
Asares pagastā.

Nodaļas vadītājs A. Ķ u z e.
1789 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
19. aprilī ir apstiprinājis

LifrMsii meliol).
statūtu*.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 42. lp ar Ns 42.

Sabiedribas valdes sēdeklis Kalnamuižā,
Aizputes apriņķī.

Nodaļas vadītais A. Ķuze.
1"90 Darbvedis F Briedis.

Daugavpils poiic 2 iec.
priekšnieks

paziņo, ka 11. maijā š. g, pīkst. 10
Saules ielā Ns 46

pārdos voīraksolišans
Samuiļam S1 e p a m piederošās mantas:
drēbju skapi, sienas pulksteni, galdu un
diVus krēslus, novērtētus par Ls27, pie-
dzenot šo sumu priekš dzīvokļa nomak-
sāšanas.

Apskatit mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 2094

Daugavpils polic. 2. iec,
priekšnieks

paziņo, ka 11. m a i j ā 1926. g., pīkst. 10,
Iebraucamā ielā Ns 70,

pārdos vairāksolīšanā
Icikam Glasam piederošas mantas:
vienu koka bufeti, novērtētu par Ls 15,
piedzenot šo sumu priekš dzīvokļa no-
dokļa nomaksāšanas.

Apskatīt mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 2095

Ifžrupe.
Daugavpils muita paziņo, ka Daugav-

pilī, Muitas ielā Ns 3, šīs muitas noliktavu
telpās 1926. g. 20. maijā, pīkst. 9 ritā,
uz muitas likumu 1156. un 1158. pantu
pamata pārdos vairāksolīšanā dažādas
konfiscētas preces, kā: manafakturu, ga-
lantēriju, kolonial preces, zirgu, ragavas
un pajūga piederumus u. t. t.

Muitas priekšn. V. L i e 1m e ž s.
2229 Darbvedis J. Znotiņš.

launlatgales apr. pažval-
dfbas likvidācijas valde

izsludina 1926. g. 15. m a i j a, pīkst. 12
dienā, Purvmales pag. valdes kancleja,
dzelzsceļa st. Purvmala

jauktu izsoti,
ar pecizsoli 1926. g. 18. maijā, pulksten
12 dienā, uz Purvmalas pag. valdes
nama remonta darbiem, aprēķinātiem
pēc iepriekšējā maksas aprēķina uz sumu
Ls 28.319,44.

Drošības nauda Ls 2500 vai banku
garantijas.

Ar darba noteikumiem var iepazīties
katru darba dienu no pulksten 9—15
Purvmalas pag, valde. 2227

Jelgavas pils. draudzes
banka

dara zināmu, ka trešd., 12. maijā 1926. g.,
pulksten 12 dienā, bankas telpās,

Dzirnavu ielā Nš 2,

ņlrdoi atklātā talittnlBanl
dožStias būnHB leķīlfilas un ter-

miņā neizpirktas lietas.
Piezīme. Zelta un sudraba lietas

vajaga nokārtot banka vēlākais līdz
5. maijam š. g., pretēja gadījumā lietas
nodos_ proves valdei apzīmogošanai, un
būs jāmaksā proves izdevumi.
223!5 Valde.

Burtnieku pusastoņi,
Valmieras apriņķī, caur Valmieru,

vajadzīga
mācīta un diplomēta

vecmāte.
Kandidātes ar rekomendācijām var

ierasties pie pagasta padomes 1926. g
10 maijā, pulksten 12 dienā, Butnieku
pagasta nama, dēļ nolīgšanas. Alga
pi c vienošanās. Pieteikties var ari
ia'«tiski.

Burtnieku pagasta valdē,
1926. g. 26. aprilī. Ns 4?6,

Valdes priekšsēdētājs
PPriede.

2188 2 Darbvedis J. K r ū m i ņ š.



Rīgas prefektūra izsludina par ned.
nozaudētas sekošas pases un personas
apliecības: Latvijas pases: 1) Ns 673,
izd. no Kēču pag. valdes uz Olgas Pētera
īd. Lfelmež v., 2) Ns 204208, izd. no
Rīgas pref.; uz Annas Solomeja m.
Kazaravskaja v.; 3) .V? 135145, izd. no
Rigas pref. uz Haias-Sores Bendeļa iri.
Kandler v.; 4) Ns 171296, izd. no Rīgas
pref. uz Antonijas Jāņa m. Biiie v.;
5) Ne 41766, izd. no 11. pol. iec. uz
Katrines Indriķa m. Ranke v.; 6)
Ns 73(548, izd. no 3. polic. iec. uz Leiba
Movša d. Bikšon v.; 7) Ns 215583, izd.
no Rigas pref. uz Jāņa Alfrēda d.
Jurkevičs v.; 8) Ns 4753, izd. no Rē-
zeknes pils. polic. uz Jevdokijas Mi-
cheja in. Kulakov v.; 9) Na 240944, izd.
no Rīgas pref. uz Fēliksa Nikolaja d.
Mīlberga v.; 10) Ne 2838, izd. no Slokas
polic. priekšn. uz Pētera Jēkaba d.
Rušlevič v.; 11) Ns 121335, izd. no Rīgas
pref. uz Aleksandra Adelbarta v.;
12) Ne 244631, izd. no Rīgas pref. uz
Kunigundes Vilhelma m. Zankovski v.;
13) Ne 65977, izd. no 3. polic. iec. uz
Augustes Aleksandra m. Donat v.;
14) Ne 44325, izd. no 8. polic. iec. uz
Edes Andreja m. Šmidt v.; 15) Ne 155332
izu. no Kigas pret. uz Jāņa Jana a.
Kalnriekstiņa v.; 16) Ne 51464, izd. no
no 9. polic * iec. uz Lilijas Valentina m.
Burberg v.; 17) Ne 226928, izd. no
RTgas pref. uz Tatjanas Simana m.
Freidental v.; 18) Ns 4050, izd. no
Tukuma polic. priekšn. uz Lejas Sī-
maņa m. Maler v.; 19) Ne 4052, izd. no
Tukuma pulic. priekšn. uz Rozas Sīmaņa
m. Maler v.; 20) Ns 244499, izd. no Rīgas
pref. uz Esteres Sīmaņa m. Maler v.;
21) Ne 9998, izd. no Liepājas pref. uz
Annas Jāņa m. Kirsis-Like v.; 22)
Ne 80471, ižd. no 8. polic. iec. uz Mildas
Jāņa m. Eglīt v.; 23) personas apliec:
Ne *488, izd. no Rigas pref. uz Vilhelma
Kārla d. Grima v.; 24) Ne 9853, izd. ne
Rigas pref. uz Monikas Alfonsa m.
Žukovski v.; 25) Ns 8487, izd. no Rīgas
pref. uz Gibela Miķeļa d. Konfistorium
v.; 26) Latvijas pases: Na 151541, izd.
no Rīgas pref. uz Anša Jukuma d.
Ozoliņa v.; 27) Ns 11774, izd. no 12. pol.
iec. uz Marijas Pētera m. Martinson v.;
28) Ne 188642, izd. no Rīgas pref. uz
Jāņa Mārtiņa d. Zevaltiņa v. 276a

Pamats: Rīgas pr. raksts 27., 29.,
30. un 31. marta š. g. ar JVe 3659.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
Pasu nod darbvedis Grinbergs.

Rīgas prefektūra izsludina par ned.
nozaud. sekošas pases un personas ap!.:
Latvijas pase 1) Ne 1115, izd. no Iza-
belinas pag.valdes uz Jevgeņijas Micha-
ila m. Ļichotinas v.; 2) ārzemes pasi
Ne 16, izd. no Latvijas konzula Amster-
damā, uz Ernesta Jāņa d. Rezgala v.;
3) Latvijas pases: Ne 15, izd. no Stalbes
pag. valdes uz Lindas Nikolaja m.
F' aTk v.; 4) Ne 15599, izd. no Rīgas pref.
uz Aleksndra Nikolaja d. Horoševski v.;
5) JVe 589, izd. no Krustpils pag. valdes
uz Rebekas Mendeļa m. Solovei v.;
6) Ne 1878, izd. no Jaunpiebalgas pag.
valdes uz Kārļa Pētera d. Jeps v.;
7) JVe 199750, izd. no Rīgas pref. uz
Oskara Augusta d.Knoka v.; 8).N°242477
izd. no Rīgas pref. uz Mildas Mārtiņa
m. Bauman v.; 9) JVe 241928, izd. no
Rigas pref. uz Emmas Pētera m.
Cālīt v.; 10) Ne 1622, izd. no 13. pol. iec
uz Helenes Donata m. Mikna m.;
11) JVe 157892, izd. no Rīgas pref. uz
Pāvela Dāvida d. Lasmana v.; 12)
JVe 252064, izd. no Rīgas pref. uz Leo
Jāņa d. Ansuls-Veisners v.; 13) Ne 2426,
izd. no Rūjienas pol. priekšnieka uz
Elizabetes Jāņa m. Miška v.; 14)
189111, izd. no Rīgas pref. uz Zofijas
Vladislavam. Kubicki v.; 15)JVe258781
izd. no Rīgas pref. uz Aleksandra
Antona d. Petrovskaja v.; 16) Ne 1608,
izd. no Vecpiebalgas pag. valdes uz
Annas Pētera m. Hiršberg v.; 17)
JVe 76688, izd. no 11. polic. iec. uz
Andreja Mārtiņa d. Vilškerst vārdu;
18) Ns 117958, izd. no 4. polic iec. uz
Ādolf ines Ludviga m. Kaltis vārdu;
19) JVe 234852, izd. no Rigas pref. uz
Lūcijas Jura m. Latišovas v.; 20)
JVe 233369, izd. no Rīgas pref. uz Elzas
Fridricha m. K'dgast v.j 21) Ne 108868,
izd. no Rigas pref. uz Ilzes Ernesta m.
Fidler v.; 22) Ne 257544, izd. no Rīgas
pref. uz Ādolfa Franča d. Narkevič v.;
23) Ne 242453, izd. no Rigas pref. uz
Antona Jāzepa d. Vaivoda v.; 24)
Ne 3716, izd. no Tukuma pils. polic.
priekšn. uz Zamuela Šloma d. Dane-
mana v.; 25) Ne 56991, izd. no 3. pol.
iec. uz Nikolaja Juliusa d. Ecke v.;
26) Ne 229100, izd. no Rigas pref. uz
Ādama Ādama d. Gudaņec v. 1063a

Pamats: Rīgas pr. raksts 3., 7., 8.,
9. un 10. apriļa š g. ar Ne 3997.

Rigas pref. pal. Simanovičs.
Pasu nod. darbvedis Grinbergs.

Rigas polic. V iec. priekšnieks izsl.
par ned. nozaudēto karakalusības apl.
.Ya 40515, izd. no RTgas kara apr. pr-ka
8. jūnijā 1925. g. uz Grigorija Kozlova
vārdu. 531a

Piltenes iec. polic. pr-ks izsludina
Par nederīgu, kā nozaudētu atvajin.
aP'iec, izd. no Jelgavas ādu fabrikas
ļ?r-ka 28. aug. 1920. g. .Ns 1559 uz
Andrej» Marijas d. Auza vārdu. 300a

Durbes pagasta valde izsludina par

nederīgu nozaudēto atvajin. apliecību

^ 3421, izd. 2. sept. 1930. g. no atsev.

eksadrona k-ra uz Jāņa Jukuma d.

Zemfša vārdu. °''

Cieceres pagasta valde izsludina par
nederīgām nozaudētās zirgu pases:
JV° 57 uz Friča Koškina vārdu, bet
pārrakstītu uz Friča Kravinska vārdu un
.V> 73, izd. uz Friča Kravinskis vārdu,
abas pases izd. 26. jūnijā 1920. g. no
šīs pagasta valdes. 570a

Kārķu pagasta valde, Valkas apr.
izsludina par sadegušu Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 770, izd. no Kārķu
pagasta valdes 4. jūnijā 1921. g uz
Kristīnes Kārla m. Rusman, dzim.
Cābul vārdu. 582a

Valkas un Madonas apriņķu ceļu inženlers
izdos raltst. un tstt&t. fztefē š.9-

10 maijā, pīkst. 10, Alūksnes pag. mājā, Alūksnē:
Valsts mežiem piekrītošo ceļu labošanu un uzturēšanu Jaunrozes pag.,

drošības nauda Ls 90,—; Karvas — 160,— ; Jaunlaicenes — 130.—; Trapenes —
200,—; Veclaicenes — 25,—; Ziemera — 220,—; Mārkalnes — 60,—; Pededzes —
420,—; Bejas — 490,—; Mālupes 240,-; Annas — 300—; Zeltiņu— 100,-;
Ilzenes — 75,—; Alsviķu — 150,—: Alūksnes 125,—.
11. maijā, pl. 9, Vecgulb pag. mājā, Vecgulbenē:

Valsts mežiem piekrītošo ceļu labošanu un uzturēšanu: Litenes pag, droš
nauda Ls 55,—; Stāmerienas — 25,— ; Kalncempju — 85,—; Beļavas — 75,—;
Lejas — 225,—; Dūns — 35,—jGalgatskas — 150,—; Sinoles — 240,—; Tirzas —
400,—; Adulienas — 600,—; Virānes — 30,—; Dzelzavas — 50,—; Jaungulbenes —
400,—; Vecgulbenes — 200,—.

12./V,pl. 9, Madonas spr. pašv.likv.v. telpās, Madonā:
Valsts mežiem piekrītošo ceļu labošanu un uzturēšanu; Lazdonas pag.,

droš. n. Ls 40,-; Praulienas — 200,—; Lubānes — 450,—; Meiranu — 400,—;
Saikavas — 800,—; Mētrienas — 150,—; Ļaudonas — 1X00,-; Sāvienas —
150,—; Kalsnavas — 150,—; Mārcienas — 170,—; Bērzaunes — 60,—; Vie-
talvas — 90,—; Odzienas — 20,—; Iršu — 10,— Pērses — 20,—; Liepkalnes —
20,—; Sausnējas — 200,—; Vestienas — 30,—; Vejavas 100,—; Medzules —
10,—; Liezeres — 60,—; Grašu — 10,-; Kraukļu — 90,—; Cesvaines — 100,—;

Sarkaņu — 100,—; Patkules — 10,-; Oļu 5,—; Lubejas — 20,—; Grostonas —
20,-; Kusas — 5,—.

14. maijā, pl. 9, apr. ceļu inž. kamlejā, Smiltenē:
1. Valsts mežiem piekrītošo ceļu labošanu unjizturešanu: Valkas pag.,

droš n. Ls 30,—; Lugažu — 250,—; Pedeles — 75—; _ Erģemes — 40 —; Omuļu
_ 140—; Kārķu — 150,—; Ēveles — 40,—; Jercenu — 65,—; Tnkates —
360,—; Nigras — 50. —; Smiltenes — 200,—; Bilskas — 15,—; Plānu — 25,—;
Vijciema 100,—; Mēru — 130,—; Rauzas 500,—; Palsmanes 70,—; Grundzāles —
50,—; Cirgaļu 600,—; Zvārtavas — 150,—; Gaujienas — 380,—. _

2. Akmeņu — 700 kub. m — pievešana uz Strenču—Jercenu soseļas,
droš. nauda Ls 1.000,—. ... . - , ,

3. 15,5 m gara koka tilta jaunbūvi par Alūksnes upi uz Matisenu-Jurensku
ceļa, droš. n. Ls 200,—. . . ... ,

4. 22 m gara koka tilta jaunbūvi par Liedēs upi pie Liedēs kroga uz
Cesvaines—Lubānes ceļa, droš. n. Ls 900,—. .

5. 24,15 m gara koka tilta jaunbūvi par Liedēs upi pie Baložiem uz
Cesvaines—Lubānes ceļa, droš. n. Ls £00,—.

Izsoles ceļu labošanas un akmeņu piegādāšanas darbiem bus "galīgas; uz
tiltu būves darbiem pēcizsole š. g. 18. maijā, pīkst 10 apriņķa ceļu inženiera
kancleja, Smiltenē. Tuvākas ziņas A.C. 1. kancleja, Smiltene, no. 9-15. 2 20oJ

Apriņķa ceļu inženiers Cēsis
izdos galīgā jauktā rakstiskā un mutiskā izsolē
uz valsts mežiem piekrītošo klaušu ceļu labošanu un uzturēšanu Cē*u un V.lmieras apr. ar uzradīto drošības naudu latos

uziurL, anu Le,u un Val-

I 8. maijā pīkst. 9, Bauņu pag namā:
1) Skaņkalnes Ls 125; 2) Braslavas Ls 30- X\ Vērsto* u oo. ,.\ oL

L: i§;5iastosnieku Ls 55; 6) ^"^W#wa
II 8. maijā pīkst. 15, Alojas pag. namā:

. D .,I , AinaŽ
7n

Ls i°n: 2) Salacas Ls 42°; 3) A1°)as Ls 215; 4) Rozēnu Ls 905) Puikules Ls 70; 6) Pociema Ls 45 un 7) Ozolu Ls 80, pagastos.
III 9. maijā pīkst. 15, Limbažu pag. namā :

1) Vainižu Ls 20; 2) Umurgas ls 20; 3) Katvaru Ls 10- 41 Pāle» 7« ī*r>

f>sat.*ļyLEr Ls 140; 7):| "* ^"~
IV 10 maijā pīkst. 13, Cēsīs, lielā Dārza ielā >fe 6 ?

« ,. II ?fi£.KŜ -?Ln£*Š°> 3) Kllduma Ls 30 >" 4) Raiskuma Ls 20,5) Lencu Ls 175 6) Cēsu Ls 80; 7) Priekuļu Ls 20; 8) Kārļu Ls 60 un 9) Vai-vas Ls 15, pagastos. '
V 11. maijā pīkst. 9, Valmierā, apriņķa valdes telpās Gaujas ielā Ns 15-

, ,s\
M
^l

m L? 10
,1 Augstrozes Ls 75; 3) Dauguļu Ls 15: 4) Ķieģeļu

Ls 15; 5) Ķoķnmuuu Ls 60; 6) Kauguru Ls 20; 7) Valmieras is 45; 8) Bren-guļu Ls 115; 9) Jaunvales Ls 45; 10) Rencēnu Ls 155 un 11) Vaidavas Ls 10 p.
VI 12. maijā pīkst. 11, Jēru pag. namā:

1) Mazsalacas Ls 1S0; 2) Idus Ls 55; 3) Arakstu Ls 15; 4) Lodes Ls 15;
5) Ķoņu Ls 15 ; 6) Jēru Ls 145; 7) Naukšēnu Ls 140 un 8) Ipiķu Ls 20, pag.

VII 14. maijā pīkst. 9, Raunas pag. namā:
1) Jaunraunas Ls 20; 2).Liepas Ls 30; 3) Veselavas Ls 40; 4) Mārsnēnu

Ls 45; 5) Baizkalna Ls 15; Raunas Ls 105 r.n 7) Launkalnes Ls 25, pag.
VIII 14. maijā pīkst. 17, Jaunpiebalgas pag. namā:

1) Pavites Ls 15; 2) Vecpiebalgas Ls 50; 3) Velku Ls 45; 4) Jaunpie-
balgas Ls 145 ; 5) Ratnkas Ls 90; 6) Lizuma Ls 75 un 7) Druvienas Ls 75, pag.

IX. 15. maijā, pulksten 9, Jumurdas pag. namā:
1) Ogres Ls 2J; 2) Katrinas Ls 40; 3) Ērgļu Ls 60; 4) Jumurdas Ls 35 un

5) Cirstu Ls 15, pagastos.
X. 15. maijā, pulksten 17, Dzērbenes pagasta namā:

1) Rāmuļu Ls 45; 2) Kosas Ls 30; 3) Sērmūkšu Ls 75; 4) Skujenes Ls 85;
5) Dzērbenes Ls 320; 6) Taurenes Ls 40; 7) Drustu Ls 40 un 8) Gatartas
Ls 50, pagastos.

Bez tam izdos valsts uzturamo grantscefu labošanu
un uzturēšanu:

10. maijā, pulksten 13, Cēsīs, L. Dārza ielā 6.
Ruckas—Bumburu ceļu, drošības nauda Ls 110,—.

14. maijā, pulksten 17, Jaunpiebalgas pag. namā:
1) Piebalgas stac. ceļu Ls 25; 2) Rankas stac. celti, Ls 65 un 3) Uriekstes

stte. ceļu Ls 60.
15. maijā, pulksten 17, Dzērbenes pag. namā:

1) Dzērbenes st. ceļu Ls 10 un 2) Drustu st. ceļu Ls _ 100.
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera Cēsīs, kancleja, L. Dārzu ieiā Ne 6,

ikdarbdienas no pulksten 9—15. 3 2 66

Galvenā Intendanta
vakardienas sludinājuma ,Uz vilnas audumu izsoli 1926. g. 19. maijā' ir pielaisia
kļud.r Lugumi, dēļ pielaišanas mutiskā izsolē iesniedzami Galvenās intendantu-
ras pārvaldes- mantu daļas apgada?anas nodaļas priekšniekam Rīgā, V. ldemāra

ielā Ne 10/12, dz. 1,
lidz 1926 gada 19. maijam, pulksten 10, bet ne

līdz 30. aprīlim.

— -—

Zemkopības ministrijas

mežu departaments
izdos

rakstiskā konkurencē
1926. gada 10. maijā, pulksten 12 diena, Rīga, Kalpaka bulvārī Ns 6, dz. 10,

sekešus

jaunbūvju darbus,
saskaņā ar pagaidu noteikumu 2 panta 2. punktu par darbu_ izdošanu un mate-

riālu piegādāšanu valsts iestādes (1924. g. .Vaid Vēstn:" Ns 95).

Konku- lemak-

vTenīDu Būvdarbu izpildīšanas vieta un objekts. J'gļ™
NsNs nauda

Ls
Daudzevas virsmežniecībā:

1. 11. apgaitas mežsarga dzīvojamā ēka 174
2. 17. . , saimniecības ēka 138
3. 21. . . dzīvojamā ēka 174
4. 31 . , . , 174

Grīvas virsmežniecībā:
5. 1. apgaitas mežsarga dzīvojamā ēka 174
6. 2. . , 174
7. 8. , saimniecības ēka i 15
8. 14. » , dzīvojamā ēka 174
9. 16. . . . 174

Rembates virsmežniecībā:
10. IV iecirkņa mežziņu saimniecības ēka 153
11. V . . . 140
12. 2. apgaitas mežsarga dzīvojamā ēka 150
13. 5. . , . 178
14. 37. . , . 186

Taurkalna virsmežniecībā:
15 12. apgaitas mežsarga dzīvojamā un saimniecības ēkas 322
16. 24 . . . . 322

Vecmuižas virsmežniecībā:
17. 11 iecirkņa mežziņa saimniecības ēka . . . - 240
18. 13. apgaitas mežsa'ga dzīvojamā un saimniecības ēkss 322

Pirms konkurences sākuma dalībniekiem jāiemaksā konkurences komisijai,
vai jāpievieno rakstiskam piedāvājumam drošibas nauda kā minēts

Piezime. Kā diošibu pieņems ari vērtspapirus. saskaņā ar finansu mi-
nistiijas paziņojumu 1924. g. .Valdības Vēstnesī' Ns 42.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar zīmognodokli 40 sant. un uz-
rakstu: ,Uz 10. maija 1926. g. būvdsrbu konkurerci mežu departamentā' iesnie-
dzami konkurences komisijai, vai iesūtāmi mežu departamentam Rīgā, Kalpaka
bilvarī Ns 6, ne vēlāk par 1926. g. 10. maiju, pulksten 12 dienā.

Līgums būvdarbu saņemšanai jāslēdz 7 dienu laikā pēc paziņojuma sa-
ņemšanas, ka konkurence apstiprināta Pie līguma sjēgšanaa konkurencē iemak-
sātā drošības naudā jāpapildina lidz \&°/o no nosolītas sumas. Būvdarbu izpildī-
šanas termiņš 1926. g. 1. decembris Ar konkurences noteikumiem, buvplāniem
un maksas aprēķiniem var iepazītiei mežu depariamenta, Kalpaka buiv. J* 6,
dz. 10, istabā 8.

2074 Mežu departaments.

Lauksaimniecības pārvalde
š g 8 maijā, pulksten 10, Rīgā, Kalpaka bulv. 6, dz. 4,

pirdos jauktā izsolē
Umoiorjūchtu „IW, no mbagoDl un ozola[Roka, tolu. Ls00-.

K t Motorjachta apskatāma bij. Langes
^^£^«6 £. 4 2»9

lutskolas. Tuvākas zinas zvejn. un zivkop. nod-, KalpaKa duiv. o, uf-

Engures virsmežniecība,
izlabojot iespiesto š. g. .V. V.* J* 85 sludinājumu par

finieru kluču pārdošanu,
Paziņo, ka pārdodamie kluči atrodas nevis pie Engures stacijas, ka tas sludi-

nājumā minēts, bet pie

Jadekšu ii.pillu - n Valdsggles Engurei lina
2224 Engures virsmežniecība.

Apriņķa ce|u inženiers Jelgavā

HiiliāioiiiirtlMilpfiislii
grants izklaidēšanu, grāvju tīrīšanas un ceļu

nolīdzināšanas un uzturēšanas darbus:
1926. g6. m a i j ā, pīkst. 11 Tukuma apriņķa pašvaldības likvidācijas

valdes kancleja:
a Uz valsts mežu rēķina uzturamiem ceļiem: 1) Annenieku pag. — dro

Šibas nauda Ls 44 2) Aizupes pag (Ls 130), 3) Bikstu pag. (Ls51), 4) Blīdenes
pag. (Ls 195), 5) Dzirciema pag. (Ls 28). 6) Engures pag (Ls 270», 7) Grenču
pag. (Ls 36), 8) Iilavas pag. (Ls 44), 9) Jaunpils pag. (Ls 125), 10) Lestenes
pag. (Ls 90), II) Matkufes pag. (Ls 80), 12) Milzkalnes pag. (Ls 335), 13) Pra-
viņu pag. (Ls 10), 14) Pūres pag. (Ls 22), 15) Remtes pag. (Ls 160), 16) Sēmes
pag. (Ls 210), 17) Slampes pag. (Ls 10),. 18) Smārdes pag. (Ls 120), 19) Stru-
teles pag. Ls22;, 20) Vānes pag. (Ls28), 211 Vecmoku pag (Ls 196), 22) Zantes
pag. (Ls 32), 23) Zemītes pag .(Ls 140), 24) Zebrenes pag. (Ls 130), 6) Uz
valsts ceļiem: Tukuma-Slokenbekas (Ls 52).

1926 g. 7. maijā, pīkst. 11 apriņķa ceļu inženiera Jelgavā kancleja
Upes iela Ns 9:

a. Uz valsts mežu rēķina uzturamiem ceļiem: 1) Bērzmuižas pag. drošības
nauda Ls 100, 2) Bukaišu pag. (Ls 27), 31 Dobeles pa?. (Ls 32). 4) Džūkstes
pag. (Ls 50), 5) Elejas pag. (Ls 10), 6) Glūdas pag. (Ls 48), 7) Garozes pag.
(Ls 200), 8) Jēkabnieku pag. (Ls 30), 9) Kalnciema pag. (Ls 770), 10) Liel-
platones pag (Ls 45), 11) Ļīv-Berzes pag. (Ls 40), 12) Mežmuižas pag. (Ls 14),
13) Penkules pag. (Ls 23), 14) Naudītes pag. (Ls 135), 15) Ozolnieku pag.
(Ls 117), 16) Pēternieku pag. (Ls 130), 17) Sesavas pag (Ls 29), 18) Svētes
pag. (Ls 55), 19) Teteles pag. (Ls 33), 20) Tērvetenes pag. (Ls 22), 21) Va-
gundes pag. (Ls 35), 22) Vecsvirlaukas pag (Ls 15), 23) Vilces pag. (Ls 28),
24) Vircavas pag. (Ls 27), 25) Iecavas pag. (Ls 400), 26) Kurmenes pag. (L<?83),
27) Misas pag. (Ls 85), 28) Stelpes pag. (Ls 170), 29) Taurkalnes pag. (Ls 293),
30) Vecmuižas pag. (Ls 380), 3!) Zālītes pag. (Ls 236).

b. Uz valsts ceļiem: 1) Jelgav?s-Dobeles (Ls 83), 2) Rigas-Iecavas
(Ls 143), Jelgavas-lecavas (Ls 50).

1926. g. 8. m ai j ā, pīkst 11 Bauskas pagasta valdes kancleja:
a. Uz valsts mežu rēķina uzturamiem ceļiem: 1) Bauskas pag. drošības

nauda (Ls 10), 2) Barbe!es pag. (Ls 46), 3) Bruknas pag. (Ls 38), 4) Ceraukstes
pag. (Ls 14), 5) lslicas pag. (Ls 38), 6) Jaunsaules pag. (Ls 11), 7) Mežotnes
pag. (Ls 19), 8) Rundāles pag (Ls 11), 9) Svitenes pag. (Ls 12), 10) Skaistkalnes
pag. (Ls 202), 11) Poņemunas pag. (Ls 33), 12) Vecsaules pag. (Ls 16).

b. Uz valsts ceļiem: Bauskas-Codes Iecavas (Ls 1E0).
1926. g. 10. m a i j ā, pīkst 11 Vecauces pagasta valdes kancleja:

a. Uz valsts mežu rēķina uzturamiem ceļiem: 1) Bēnes pag. drošibas
nauda (Ls 47), 2) lies pag. (Ls 96), 3) Jaunauces pag. t,Ls 67), 4) Lielauces pag
(Ls 54), 5) Rubas pag. (Ls 100i, 6) Sniķeres pag. (Ls -22), 7) Vadakstes pag.
(Ls 80), 8) Vecauces pag (Ls 28).

b. Uz valsts ceļiem: Auces Liepājas (Ls 50).
Tuvāks ziņas apriņķa ce|u inženiera kancleja Jelgivā, Upes ielā »Nš 9,

darbdienss no pulksten 9—15. 3 2167



Vislattilat iiistariēiā mājlopu apdoM-
lm\bhdiibi?,

/Līk'DliInrMfR) urllrfe

paziņo, ka rilņa biedru sapulce ir no-
lēmusi likvidēt apdrošināšanas biedrību
līdz 1926 g. 1. oktobrim. Likvidācijas
valde uzaicina visas personas un iests-
des pieteikt viņai savas prasības.

Līdz 15. okt. 1926. g. nepieteiktas
prasības atzīs par neapmierināmam no
likvidējamas mantas.
Pietiekšana izdarāma rakstiski uz Vis-
latvijas savstarpējās mājlopu apdroš.
biedrības vārdu Rigā, Matisa ielā Ns31,
dz. 4.
Valdes priekšsēdētājs J Blumbergs.

2237 Sekretārs V. V i 1 so n s.

Kārļu pagasta valde izsludina par ne-
derīgu zirga pasi, pārrakstītu uz Kri-
stīnes Krastiņ vārda uz viņai piederošo
ķēvi, palss sp.Mva."-, 135 ' cm augstu.
Kādas iestādes, kad un zēiņ-kāda " j*
jjase izdota nav zināms. 20746

Litenes pagas'a valde, Madonas ap-
riņķi, izsludina par nedriģū Guibtnes
lauksaimniecības biedrības krāj-aizdevu
sabiedrības izdoto 10 februārī 1923. g.
ar Ns 754 biedru grarratiņu ēz Pētera
Augusta d. Skopiņa vārdu. 219i .

Ubn ud Mistļii liii
loiin mm.
1926. gada 6. burtnīca

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

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maks]ā:

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

Saturs:
47) Pārgrozījums nolīgumā starp La-

tviju un Igauniju par Latvijas-
lgaunijas robežas pāriešanas no-
teikumiem pierobežas joslas iedzī-
votajiem..

48) Pārgrozījums skolu sarakstā, kuru
apmeklēšana dod tiesību a'likt ie-
saukšanu obligatoriska aktivā kara
dienesta.

49) Pārgrozījumi un papildinājumi sko-
lotāju pensiju likuma.

50) Papildinājumi un pārgrozījumi likurrā
par valsis ."izdevumiem un viņu
nodrošināšanu.

51) Noteikumi par atlīdzības normām
pašvaldības iestādēm par telpām,
kuras karaspēks ieņem uz zemes
klaušu nolikuma pamata.

52) Papildinājums, likumā par kredīt-
iestāžu un tirdzjiiecības-rīīpniecības
uzņēmumu norēķiniem m iesnie-
dzamam ziņām.

53) Noteikumi par avansiem.
54) Noteikumi par divizijas komandiera

pienākumiem un tiesībām divizijas
saimniecībā miera laikā.

55) Pārgrozījumi jūras kara sodu
likumos. .

Nautranu pagasta valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus ši pag.
pils. sek. dokumentus:

1) iekšzemes pasi JS9 63, izd. 25. janv.
1922. g. uz Andreja Kaspara d. Sosina
vārdu-"

2) ' iekšzemes pasi Ns 385, izd. 11. aug.
1922. g. uz Antoniņas Pētera m. Trei-
man vārdu;

3) zirga pasi Ns 268/18517, izd.
II. martā 1926. g. uz Andreja Kaspara
d. Sosina vārdu;

4) iekšzemes pasi Kg 852, izd. 15. sept.
1922. g. uz Aleksandra Kazmira d.
Sjomkana vārdu;
. 5) iekšzemes pasi NsS49, izd.15. sept.
1922. g. uz Leonidas Jāņa m. Dergač
vārdu;

6) iekšzemes pasiNs Ns 850 no 15. sept..
1922. g. uz Annas Kazimira m. Sjomkan
vārdu. .' 601a

[ Dažādi sludinājumi.

otrreizējā kārtējā pilna sapulce notiks
16. maijā 1926. g., pīkst. 10, Pļaviņas,
Baznīcas iela Ks 15, ar dienas kartību,
izsludinātu 7. aprilī š. g. .Valdības
Vēstnesi" Ns.75.

Piezīme? Sī sapulce saskaņā ar
statūtu _§§ 32 un ,34.būs pilntiesīga un
viņās lēmumi galīgi pia jebkura biedru
skaita un reprezentēto balsu daudzuma,
uz ko valde jau iepriekš dara uzmanī-
gus biedrus, uzaicinādama tos uz vis-
pārīgo sapulci.

2172 Valde.

Preiļu pagasta valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus:

1) iekšzemes pasi Ns 1573, izd. no
Preiļu pagasta valdes 1921. g."22. janv.
uz Ādama Ādama d. Sporana vārdu;

2) atvaļin. apliec. Nš 6303/26512/ž;'
izd. no Daugavpils kafa apr. pr-ka
1923. g. 22./3.1,, , martā uz Jēzupa
Staņislava d. Gribusta vārdu;

3) atvaļin. apliec. Ne 6019/27033/ž;
izd. no Daugavpils kāja apr. pr-ka
1923.. g- 20./31. martā uz Pētera Ādama
d. Patmalnieka vārdu;

4) zirga pasi Ne .1682, izd. no Preiļu
pagasta valdes 1920. g. uz Josifa Dani-
leviča. vārdu. 605a

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Valsts ierēdņu i kaili koopnBn liiiā.
Gada pārskats par 1925, gadu,

Bilance uz l. janvāri Peļņas un zaudēj. rēķins Bilance uz 1. janvāri

Kontu nosaukumi 1925- 2- ——~ ~="— 1926 8-
Zaudēts Pelnīts __ ?

Debets Kredits Debets Kredits Aktivs Pasīvs ,

Kases konts ?'. 384,49 — — 1.273,42 I -
Preču . 40.410,20 — — 38.692,58 ļ -
Uzkalkulētā virspeļņa — . - — 17.462,90 -
Nodaļas Ns 1 konts . 2.735,47 — . 1.679,70 i -

„ Ns 2 2.143,08 — — — 2.016,25 ļ -
Debitoru konts ... 2.867,87 - - 7.650,53 - _
Kreditora . 16.511,33 - - 17.848,76
Inventāra „ 7.856,47 — — 8.056,34 i —
Biedru dalības naudas 2.769,— — - 294fC
Pamata kapitāla konts — 348,63 — — — 363,63
Rezerves , , — 162,84 — — 162,84
Inventāra amort. kap 2.428,93 805,63 — - 3.234,56
Tekoša r-na konts 45,29 — — 53,29 , — rn
Aizņēmumu , — 20.512,56 — — 25.534,59
Tirdzniecības izdevumi — 19.923,47 —
Procentu konti — 3.340,34 — — —
Maizes ceptuves konts — — — 2 857,72 — —
Miltu r-ns noliktavā 1.976,93 — — 1.088,68
Maizes ceptuves remonts ... — — 144,73 — — —

iekalta 586,23 586,23 —
Malkas konts 883 — — — 572,96 —
Zalogu , . .. .. .. — ? 2.131,84 — — — 1,404,59
Dalības nauda citas iestādēs .... 2.034,— — — — 2.100,95 —
Vērtspapīru konts ' 800,39 — — — 800,39 —
Telpu nomas „ .. '

__ _ _ —
Kluba . , _ _ . _ 48o — —
Kluba fonda . . ..... - 35052 — — - 350,52
Nekust , jpaš, ionda konts .... — 113056 — — — 1.130,56
Maksaj. vekseļu konts .... — 16.639,69 — — — 15.329,34
Dažādi norakstījumi . ... ' 39437 _
Apšaubāmi parādnieki o,02 ' 0 02 —
Pārejošo samu konts 1.010,02 597,56 — — 67o'28 576,81
1925. g. nodokļu maksājumi ... — 150— — — — 78,96
Pe|ņas un zaudef. konts .... ļ 4.394,15 4.305,77 —

Ls 63.733,46| 63.733.46 25194,77 1 25,194 77 68.961,16 68.96ĻHĻ
26 Vai d e.

Akc. s.„Ābrams M Kāns"
Rīgā, Pulkveža Brieža ielā Ne 10, dz. 6,
sasauc 15 maija š. g., pulkst. 4 pēc
pusdienas, turpat ?sabiedr. kantora telpās,

kārtēju pilnu

obcion. sapulci.
Dienas kartība:

11 Valdes ziņojums.
2) Pārskata un bJances apstiprināšana

par 1925. g.
3) Peļņas sadalīšana.
4) Vēlēšanas.
5) Dežādi priekšlikumi
2235 Vatam.

Tirdzniecības un rūpniecības akc. sabiedr.

Kirsnef un Meyer, Rīgā,
sasauc 22. maijā š. g., pulkst. 6 vak.,
savas telpās, Rīgs, m. Smilšu ielā N<> 2/4 '

iiitiiāļi.
Diemas kartība:

1) Sapulces amatu personu vēlēšanas.
2) Valdes un revizijas komisijas ziņojumi,

gada pārskats un.bilances apstiprinā-
šana 1925. gadam.

3) Darbības plāns 1926. gadam.
4)'Velēšanas.
5) Dažādi jautājumi.
2231 i?«r<i<.

ļģeiieiaa milti Miiba. akc. nMM
valde uzaicina akcionārus uz

Klrlējo pilna sapulci,
24. m a i j a_ š. g, pulksten 6 vakaia,
valdes teipās, Tvaikoņu ielā J\f° 4.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes un revizijas komisijas ziņojumi.
3) Bilances un pārskata par 1925. gadu

apstiprināšana.
4) Valdes ahvabinššana no atbildības

par 1925. g. darbību.
5) Budžets 1926. gadam
6) Direktoru velēšanas izstājušos vietā.
7) Revizijas komisijas vēlēšanas.
8) Dažādi priekšlikumi un ziņojumi.
2234 Valde.

Rips «otiņu slalipun koku apifflišaiiakiiir.
Bilances rēķins nz 1925.8.31. decpbrļ.

Debets. Ls- Kredits. ???. Ls
Kases rēķins 4.197,55 Akciju kapitāla rēķins .. . . 120.000,-
Apšu rēķins 20.715,90 Reskontro-rēķins. ' .... 56.773,48
Materiālu rēķins ...... 791,41 Rezerves kapitāla rēķins . . 766,09
Fabrikācijas rēķins .... 11.541,54 Amoitzaciju rekins .... 23.447,11
Gruntsgabalu rēķins . . . . 20.000— Nodokļu rēķins . 1.830,60
Mašinu rēķins ...... 87.131,84 Dividendu rēķins . ,. _ . . . 12.000,—
Nekustamo īpašumu ieķins . 58.318,19 Peļņu un zaudsjumu rēķins . 1.162,95
Kustamo īpašumu rēķins . . 13.079,40
Rīku rēķins . . . . . . . 204,40 ;

215.980,23 215.980,23

Pelnu un zaudēloma rēķins 1925.i 31. decembri.
Debets. Ls Kredit s. Ls '

Procentu rēķins 13.480,90 Peļņu r-tlikumš no 1924. g. . 1.393,02
Nodokļu rēķins 1830,60 Kursa starpību rēķins . . . 611,38
Dividendu rēķins '., '_ . . . .12000,— īres rēķins ..._ .... 735,76
Rezerves kapitālu rekins . . 692,79 Serkoc.ņu sk?linu rēķins (Brutto
Algas rēķins. ...... 23.778,81 peļņa) 94.308,92
Nekustamo īpašumu remontu

īēķns. ...... . 1982,59
Mašinu remonta rēķins., . . 2.316,66
Izdevumu rēķins 28 080,26
Amortizāciju rēķins .... 1172352
Peļņas atlikums . . . . ? 1.162 95

97.049,08 97.049.08
528 Valde.

Savst kredītbiedrība pie
Latvijas tirgotāju savien.

ziņo, ka biedru gadskārtējā

pilna sapulce
notiks 18. maija 1926. g, pulksten 7
vakarā, Bezpartejiskā Nacionālā Centra

telpās, Kalpaka bulv Ns 4.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana;
2) 1925. g. pārskats un revizijas komi-

sijas ziņojums;
3) 1925. g. peļņas sadflllšana un gada

pārskata pieņemšana;
4) Budžets 1926. g;
5) Vēlēšanas;
6) Dažādi priekšlikumi-
2236 Valde.

iitvliu kiki tiidzDiei. mrūvDlec. fkL sab.
valde sasauc vz

kārtējo gada

pilnu sapulci,
piektdien, 21. maija i sV g.y pulksten
1 dienā, valdes telpās, Rigā, lielā Sn ilšu
Ns 20.

Dien as kS rtīb a:
1) Sanulces darbinieku vēlēšanas

2) Valdes un revizijas komhijas ziņo-
jumi par 1925. g; darbību.

3) 1925. g. pārskata un bilances apstip-
rināšana.

4) Vēlēšanas.
5) Dažādi .jautājumi. 5233 Vaide.

Latvijas iauksaimniec.
akciju sabiedrības

uLatlaulis"
valde, saskaņa ar statūtu 41 pantu, uz
pašas ieskata pamata, ar šo uzaicina

akcionārus uz

iii» pilnu iii
20. maijā 1926. g., pīkst. 5 pēc _pi.«dienas,
valdes telpās, RīgJ, Skolas iela 10, dz. 3.

Dienas kārtība.:
1) Valdes ziņojums par sabiedrības vis-

pārējo stāvokli.
2) Sabiedrības kulturelo centru pārrakstī-

šana.
3) Tekoši jautājumi.

Uzrādītājiem izdotās akcijas dos balš-
tiesibas tikai tanī gadījumā, ja, saskaņā
ar sabiedrības statūtu 49 paragrāfu, šš
akcijas jeb attiecīgas kvītes tiks iesniegtas
sabiedrības valdei vismaz septiņas dienas
pirms ārkārtējās pilnas sapulces'

2242 Valde.

Ziemelu-BallijBS zāģētavas tskcija sobiedriba
RīgE-Ilģeciema, Daugavgrīvas iela Jfe.59.

Gada pārskats par 1925. g.

D
fOilcBTOce uz 31. decenturi 1925. g.

Aktivs. Ls P a s i v s. Ls
L Kase 266.13 Akciju kapitāls . ... 250.000,—
I Tekoši rēķini . 526.20 Rezerves kapitāls .... 201,67
P Mašinas, . žāģi, vīles un Amortizācija 57.819,76

I

inventārs 195,551,14 Peļņa un zatdēj. 1925. g. 3.831,64
Materiāli . . 2,568.08
Galvojuma drošības . , . 930.50
Nekustams īpašums . . 34.987,92
Vekseļi 2.663,11
Nomas 46,—
Apdrošināšanas . . . 1.441,23
Nodokļi ; 527,10
Debitori . 22.757,37
Algas avanss . 500,—
Peļņa un zaudēj. 1974 g. 24.843,03

• ? 1925. g. 24245,26 i '
311.853^07 311,853.07

(Peļņas un zaudējumu rēķins par 1925. g.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Alga valdei, ierēdņiem un Zāģēšanas eksploatacija . 27.110,24
strādniekiem . 20.209,19 Procenti . 41,42

Izdevumi, nomas, apdrošin., Zaudējums . . . . . . 24.245,26
slimo kase, apgaismos.
un materiāli . ... 20.417,98

Remonti . ... .. ... 4.178,06
Nodokļi 527,10
Amortizācija .... 6.064,59 _^51,396,92 51.396,92

2085 Valde.

I./S. ,,11(11 HMir
Bilance 1925. g. 31. decembrī.
Aktivs: Ls Pasivs: Ls

Kase 3.425,— Pamata kapitāls . . . . 600 000,—
Ārzemju valūta 72,07 Amortizācijas kapitāls . . 73.955.79
Pārejošas sumas .... 1.405,95 Rezerves kapitāls .... 428,33
Tekoši rēķini • 4.315,11 Kreditori 822.068,50
Kustami un nekust. īpaš. 1.323.107,32 Maksājumu vekseļi . 65.648,47
Materiāli un preces . . . 136.120,66 Iepriekšējo gadu nesadalīta

S 86.926,92 peļņa 5.909,47
lēmumu vekseļi .... 10.764,15 Pārejošas sumas .... 3.265,67
Šaubīgi parādnieki . . 1- Peļņa 1925. gadā .... 2.630,62
Vekseļi uz inkaso Latvijas ,M

bankā 7615,07

Drošības nauda . . . 1M>1.573.906,851.573.906,85

Peļņas un zaudējumu konts
Pelnīts. Ls Zaudēts. Ls

^«K
tirdz- 50376,08 *ss psrr gās;

šaXf parST'\ . . 13 698 23 neparedzēti ieņēmumi . 93.027,81

Kussu starpība . . • ,
2032372Amortizācija - . . . ? ? (g2

Pel ņfl 1925- g' " ;-^^9ā027jl
~ 93-027,81

Valde.
2084

lūi. ak.nl. jan-iiR!"
likvidācijas komisija

uzaicina gbd. akcionārus ierasties
22. maijā 1926. g., pīkst. 18, Rīgā,
PulkvBrieža ielā Ns 7, dz. 14, uz
ārkārtējo pilnu

itanon sapulci.
Dienas kartība:

1. Sapulces darbinieku vēlēšanas
2. Likvidācijas komisijas ziņojums un
viņas turpmākās darbības apstiprināšana.
3. Vēlēšanas. 4. Dažādi jautājumi un
priekšlikumi.

V230 Likvidācijas komisija.

Tirdzniecības un rūpniec. akc. sabiedr

V. D. Cimdin
valde ar šo uzaicina akcionāru kungus uz
fzārfēju pilnu sapulci
29. m a i j ā š. g , pulksten 5 pēc pusd ,
sabiedrības telpas, Rīga, Šķūņu ielā 23/3L

D_ i e n ā s kārtība.
1) Gada psrskats un uz viņa attiecošies

jautājumi.
2) No!emšana par sabied/Ibas likvidac.

un iikvidac, kom. ievēlēšana. .
3) Vēlēšanas.
4) Akcionāru jaulājum] un priekšlikumi.

Akcionāriem, kuti veļas piedalīties sa-
pulcē, jāpieteic valdei savas akcijas ne
vēlaķ, ka 7 dieifias pirms sapulces termiņa
2232 _Valde:
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