
likums par pagaidu tirdzniecības nolīgumu starp Latviju un Amerika» SavienotāmValstīm.
Valsts Prezidenta rīkojums.

Saeima.
Noteikumi par sevišķām piemaksām dažiem tautas labklājības ministrijas vietējiem

darbiniekiem. J ' '
Rī kojums par ārzemju valūtas kursiem nodokļu un nodevu aprēķināšanai.
Ministru kabineta sēde š. g. 27. aprilī.
Rīkojums par ātruma piemaksas ievešanu braukšanai ātrvilcienos.
Rīkojums par preču tarifa papildināšanu.

LIKUMS
par

Saeima ļr pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

pagaidu tirdzniecības noligumu starp Latviju un
Amerikas Savienotām Valstīm.

1. 1926. g. 1. februārī Rīgā parakstītais pagaidu tirdzniecības nolīgums starp
Latviju un Amerikas Savienotām Valstīm ar šo likama pieņemts un apstiprināts.

2 Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms
ari 1. pantā minētais pagaidu nolīgums un tā tulkojums latviešu valodā.

3. Pagaidu nolīgums stājas spēkā nolīguma 7. pantā paredzētā momentā.
Rīgā, 1926. g. 28. aprīlī.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Provisional Commercial Agreement
between

Latvia and the United States of America.
The Undersigned,

Mr. K. Ulmanis, Prime Minisfer of
Latvia, and

Mr. F. W. B..C-0-.1 e m a n , Envoy Extra-
ordina?y and Miniater Plenipoten-
tiary of the United States of Ame-
rica to Latvia,

desiring to confirm and make a record
oi the understanding which they have
ieachei through recent conveisations on
behalf ci iheir jesnective Governments
with relerence to tbe treatment wh!ch
Latvia shall accord to the commerce of
the United States and which the United
States shall accord to the commerce of
Latvia, have signed this Provisional
Agreement.

§ 1.
, It is understood that in respect of
"npott and export duties and all other
W«s and all other charges affecting
commerce, as weli as in respect to
transit, vvarehousing and other facilities
athe treatmetit of commercial tra-
vellers' samples, Latvia will accord to
'te United States, its territories and
possessions , and the United States wili
accord to Latvia, unconditional most
?avored natioa treatment, and that in the
ļnatter of licensing or prohibitions of
'sports or exports each couniry so far
as 't at aay time maintains such a
8ystem will accord to the commerce of
'te other treatment as favorable with
respect to commodities, valuations and
^antities as may be accoideā to the
commerce oi any other countiy.

tf .
§ 2-

it is understood that no higher or
«ber duties shall be imposed on the
ļ^Pottation' into or disposition in the
umted States, its territories or pos-
Ks sions, of any aiticies the producē or
fnufachue of Latvia than are or shall
°* Payable on like articles the producē
ot manu facture of any foreign country.

§ 3.
Jļ >8 understood that no higher or

"iner duties shall be imposed on the
portation into or disposition in Latvia
ļ..any articles the producē or manu-
r^re of the United States, its terri-
?ne« or possessions, than sre or shall

J pavable on like articles the producē
|* manufacture of any foreign country.

u §4-
" is understood that similar!y no

ļ higher or other duties shall be
i imposed in Latvia or in the United
States, its territories or possessions
on the exportation of a.sy article to the
other. or to āny territory or ņossession
of the other than are psvable on the
exr,ortation of like articles toany foreign
coantrv.

§ 5.
It is understood that every concession

wi?h respect to auy duty, charge or re-
gulation affecting commerce uciwsccorded
or that may heseafter be accorded by
Latvia or by the United States by lsw,
proclamation, decree, or commercial
treaty or agreement, to the products
of auy third country will become imme-
diately applicable without req»est aad
wiihaut compensation to the commerce
of the United Statos and its territories
aad possessions and of Latvia, respec-
tivelv.

§ 6.
This understanding does not relate to:
A. The treatment which the United

States accords or may hereafter accord
to the commerce of Guba or any of the
territories or possessions of the United
States, or the Panama Canal Zone, orto
the treatment which is or may hereaiter
be accorded to the commerce of the United
States wiih any of its territories or pos-
session, or to she commerce of its terri-
tories or possessions with one another.

B. The treatment which Latvia has
accorded or may accord to the com-
merce of Estonia, Finland, Lithuania or
Russia so lon i as any advantagesarisiug
from such treatment are not accorded
by Latvia to the commerce of States
other than Estonia, Finland, Lithaania
and Russia.

C. Prohibitions or restrictions oi a
sanitary character or designed to protect
human, animal or plant Iife, or regu-
lations for the enforcement of police or
revenue laws.

§ 7.

It is fsnther understood that the
present arrangement shall becosre ope-
rative on the day when the ratification
of the presect agreement by the Latvian
Saeima will be notified to the Govern-
ment cf the United States, and unless

sooner terminated by mutual agreement
shall continue in force until thirty days
after notice of it» terroinatioa shall have

beea given by either Goversment. but

should either Govemm^nt
be

prevented
bv future action of its legislature from
carrying ont the terms of this arrange-

ment the obligations thtriof shall
thereupon lapse.

Signe ar Riga, this first day of Fe-
bruary nineteen hundred and twenty six.

(signed) (signed)

K.Ulmanis. F. W.B.Coleman.

Tulkojums.

Pasaldu tirdzniecības nolīgums
starp

Latviju un Amerikas Savienotām Valstīm.

Zemāk parakstījušies:
1) K. Ulmaņa kungs, Latvijas Ministru

Prezidents un
2) Frederick W. B. C o 1 e m a n kungs,

Amerikas Savienoto Valstu Ārkārtē-
jais sūtnis un pilnvarotais ministris
Latvijā,

vēlēdamies apstiprināt un apliecināt vie-
nošanos, kuru tie panāca, nesen vedot
sarunas savu attiecīgo valdību vārdā zīmē-
joties uz tiesībām kuras Latvija piešķir
Savienoto Valsta tirdzniecībai un Savie-
notās Valstis — Latvijas tirdzaieclbai,
parakstījuši šo pagaidu nolīgumu.

1. pants.
Vienojas, ka attie Ibā uz ievsd- ua

izvednodevām un visiem citiem nodokļiem
un maksājumiem, kas attiecas uz tirdz-
niecību, kā ari attiecībā uz tranzīta, no-
liktavu un visiem citiem atvieglinājumiem
un tiesībām, kādas ierāda tirdzniecības
ceļotāju paraugiem, Latvija piešķir Sa-
vienotām Valsties, viņu teritori ām un
posesijām, un Savienotās Valsti:! — La-
tvijai bez nosacījumiem vislielāko labvē-
lību baudolls valsts tiesības. Ieveiutnu
vai izvedumu atļauju vai aizliegumu jau-
tājumos katra valsts, ciktāl tā kādā zināmā
laikā uztur spēkā tādu zistemu, piešķir
otns valsts tirdzniecībai tādu pat labvē-
lība attiecībā uz atvieglinājumiem, no-
vērtējumiem un akaitu, tādu viņa varētu
piešķ'rt kādas citas valsts tirdzniecībai.

2. pants.
Vienojas, ka tādu priekšmetu, kuri ir

Latvijas dabas vai rūpniecības ražojumi,
ievešanu vsi fzmintošanu Savienotās Val-
stīs, viņu teritorijās vai posesijās, neap-
liek ar augstākām vai citādām nodevām
nekā tām, kuras maksā vai maksās par
līdzīgiem priekšmetiem, kuri ir kādas
citas ārvalsts dabas vai rūpniecības ražo-
jumi.

3. pants.
Vienojas, ka tādu priekšmetu, kuri ir

Savieaoto Valstu, viņu teritoriju vai po-
sesiju dabas vai mpniecibas ražojumi,
ievešanu vai izmantošanu Latvijā neap-
liek ar augstākām vai citādām nodevām
nekā tām, kuras maksā vai maksās par
līdzīgiem priekšmetiem, kuri ir kādas
citas ārvalsts dabas vai rūpniecības ra-
žojumi.

4 pants.

Tāpat vienojas, Latvijā vai Savienotās
Valstīs un viņu teritorijās un posesijās,
neaplīkt kādu priekšmetu, to izvedot no
vienas valsts otrā, vai otrās valsts terito-
rijās vai posesijās, ar augstākām vai ci-
tādām nodevām nekā tām, kuras jāmaksā
par līdzīgu priekšmetu izvešanu uz kādu
citu ārvalsti.

5. pants.
Vienojas, ka katra koncesija attiecībā

uz kādu nodevu, maksājumu vai notei-
kumu tirdzniecības lietās, kuru Latvija vai
Savienotās Valstis piešķīrušas vai varētu
piešķirt nākotnē ar linumu, rīkojumu,
dekrētu, tirdzniecības līgumu vai vieno
šanos kādas trešās valsts ražojumiem,
nekavējoties piemērojama, bez attiecīgā
lūguma un bez kompensācijām, Savienoto
Valstu, viņu teritoriju, un poesija atn
Latvijas attiecīgā tirdzniecībā.

6 pants.

Šī vienošanās neattiecas uz:
a) tiesībām, karas Savienotās Valsiis

piešķir vai varētu piešķirt nākotnē
Kubas tirdzniecībai, kādai no Sa-
vienoto Valstu teritoriju vai pose-
siju, vai Panamas Kanāla joslas
tirdzniecībai, nedz ari uz tiesībām,
kuras piešķirtas vai tiks piešķirtas
nākotnē tiidzniecībai starp Savie-
notām Valstīm un kādu viņu teri-
toriju vai posesiju, vai viņu teri-
toriju vai posesiju savstarpējai
tirdzniecībai;

b) tiesībām, kuras Latvija piešķīrusi
vai varēta piešķirt Igaunijas, Lie-
tuvas, Somijas vai Krievijas tirdz-
niecībai tik ilgi, kamēr Latvija nav
piešķīrusi priekšrocības, kuras ir
tāda stāvokļa sekas, citu valstu
tirdzniecībai nekā Igaunijai, Lie-
tuvai, Somijai un Krievijai;

c) sanitāra rakstura aizliegumiem vai
ierobežojumiem, vai tādiem, kuri
nodomāti cilvēku, kustoņu vai
stādu dzīvību aizsardzībai, vai ari
rīkojumiem, kuri nodrošina poli-
cijas vai nodokļu likumu ilpildī-
Šanu.

7. pants
Tālāk vienojas par to, ka šis no-

līgums stājas spēkā tanī dienā, kad Sa-
vienotām Valstīm paziņots par tā ratifi-
cēšanu Latvijas Saeimā un ja tas nebūtu
agrāk izbeigss ar savstarpēju vienošanos,
tas paliek spēkā vēl trīsdesmit dienas
pēc tam, kad viena no līgumslēdzējām
valdībām nol-gurnu uzteikuši! bet ja
vieaai no līgunisl dzejām valdībām viņas
likumdevēja varš nākotnē neatļautu iz-
pildīt šī nolīguma notukumug, tad no-
līguma saistības līdz ar to zaudē spēku.

Parakstīts Rīgā, 1926. g. 1. februārī.
(Parakstīts) (Parakstīts)

K. U 1 m a n i s. F. W« B. C o 1 e m a n.

Pagaidu nolīguma tulkojama teksts
pieņemts Saeimas 1926. g. 23. apriļa
plenārsēdē.

P. Juraševskis,
Saeimas sekretārs.

SAEIMA.
Sēdes 27. aprīli.

Priekšpusdienas sēde,kas notika priekš-
sēdētāja P. Kalniņa vadība, prezidijs
ziņoja, ka ministru kabine's lūdzot Sa-
eimas piekrišanu, saukt pie t'esas atbil-
dības : deputātu M. D u b i n u uz sodu
lik. 138. panta pamats, deputāta Bruno
Kalniņu uz 154. panta un deputātu
M. Kaļistratovu uz 592. panta I da-
lās 3 punkta pamats. Nolemj visas lie-
tas nodot deputātu lietu izmeklēšaaas
komisijai. Pec redakcijas komisijas ziņo-
juma pārgāla uz debata tuipināšanu par
valsts budžetu. Runāja šai jautājumā J.
B r e i k šs, R. K a 1 n i n g s un V.
Bastiāns.

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot ar 1. aprīli:

ar p iesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped ) par:

„du ? * • Ls 22-~ Sadu . . . Ls 18.—
gadu • ? 12- V» gadu . . , i0. _

3 mēn. - - - 5~ f
men. . .. 5.-

I . • ? 2~ l ? . 1.70

Pie atkalp ār- Par atsevišķu
devējiem . . —-12 numuru . . , _.io

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu , —.20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80

Latviļas valdības _^^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izgemot J^^^^Ē^ģ svētdienasun'svētkudtenas

Redakcija: 0*IP^^^\^^Ē^#-^k
Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī .No 3. Tel. JVo20032 ^s2gg|ļPPe* Rīgā, pilī N° 1. Tel. M 20031
Runas stundas no 11—12 U^sM^-^iU Atvērts no pulksten 9—3

Valsts Prezidenta rīkojums

1926. g, 28. aprilī
Hr. 85.

Atļauju Marissai Gundarei nēsāt
viņai piešķirto Sarkanā Krusta eudraba
goda zirni ar kara dekorāciju

Valsts Prezidents J. Č a k s t e.
Ārlietu ministrijas pārvaldnieks

H.Albats.

Saeimas svinīga sēde
notiks 1. maijā, pulksten 12 dienā un
parlamentarisks tējas vakars co pulksten
4 līdz 6 pēc pusdienas, ar bij. Satversme*
Sapulces locekļu piedalīšanos.



Pēcpusdienas sēdē prezidijs ziņoja, ka
ministru kabinets piesūtījis pārgrozī-
jumu un papildinājumu projektu 1903. g.
sodu likumos, kurus nodod juridiskai
komisijai. Tālāk nāk pieprasījums,
saukt deputātu Opincanu pie tiesas
atbildības uz sodu lik. 286. panta pa-
mata. To nodod Saeimas deputātu lietu
izmeklēšanas komisijai. Budžeta debatēs
ņēma dalību V. Bastjāns (turpinot
priekšpusdienā iesākto runu), tad K.
Bachmanis, K. Lauva un K.
Krievs.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par sevišķam piemaksām dažiem
tautas labklājības ministrijas vie-

tējiem darbiniekiem.
1. Zemāk minētiem veselības depar-

tamenta ārstiem valsts piemaksā kanc-
lejas telpu īrei, šo telpu apkurināšanai,
apgaismošanai un aptīrīšanai un k a ne-
lej a s izdevumiem (papīrs, rakstāmlietas,
kanclejas grāmatas u. t. t.), ieskaitot
pasta-tel. izdevumus un atlīdzību par
tālsarunām, mēnesī (latos):

3'S S| g-E
(- S>£ .Ņ ^S

Rīgas tiesu-policijas ār-
stiem 10 2 12

Liepājas pilsētas ārstam. 10 3 13
Liepājas apriņķa ārstam. 10 4,5 14,5
Daugavpils apr. „ . 10 6 16
Ilūkstes, Rēzeknes, Lu-

dzas un Jaunlatgales
apr. ārstiem .... 8 5,5 13,5

Pārējo apriņķu ārstiem . 8 4,5 12,5

Zemāk minētiem rajonu darba in-
spektoriem valsts piemaksā kanclejas
telpu īrei, šo telpu apgaismošanai un
aptīrīšanai un kanclejas izdevu-
viem (papīrs, rakstāmlietas u. t. 1.),
ieskaitot pasta-telegr. izdevumus, bet
6 ziemas mēnešos (ar I. okt. sākot) ari
telpu apkurināšanai mēnesī (latos):
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3. No iepriekšējos pantos minētām
piemaksām darbiniekiem nav jāsedz iz-
devumi par telefona un .Valdības Vēst-
neša" abonēšanu, bet 2. panta minētiem

darba inspektoriem— ari par kanclejas
grāmatām, veidlapām _ un citiem drukas
darbiem, kā ari par tālsarunām dienesta
darīšanās pa telefonu.

4 Iep riekšējos pantos minētas pie-
maksas izsniedz attiecīgiem darbiniekiem
ari pa viņu atvaļinājumu vai slimības

laiku izņemot gadījumus, kad ministrija

ar sevišķu rīkojumu piemaksas piešķirtu

vietas faktiskam izpildītajam. Ja cits
darbinieks izpilda attiecīgo amatu tam
laikā kad amats ir vakants, tad iepriek-
šējos pantos paredzētas piemaksas saņem
vakantā amata izpildītājs, bet gadījumos,

kad vietas izpildītājam papildu izdevumi

faktiski nerodas, ministrijai ir tiesība sis

niemaksas neizsniegt vai samazināt.
PJa kādam no 1. vai 2. panta mi-

nētiem darbiniekiem kanclejas telpas ie-

?āda valsts ēkā, tad reize ar to atkrīt

niemaksa par telpu īri un attiecīgos ga-

SjTmos ari par ap kurināšanu, apgaismo-
šanu un ap tīrīšanu.

6. Par piemaksām, kuras izsniedz uz
šo noteikumu pamata, 1. un 2._ pantā
minētiem darbiniekiem nav jānorēķinās.

Šie noteikumi ir spēkā ar 1926. g.
1. aprili.

22. aprilī 1926. g.
Ministru prezidents

K.Ulmanis.
Tautas labklājības ministris

V. R u b u 1 s.

Rīkojums
par ārzemju valūtas kursiem nodokļu

un nodevu aprēķināšanai.
Nodokļu un nodevu aprēķināšanai un

nomaksai, sākot ar 1926. g. 1. maiju
līdz turpmākam rīkojumam, piemērojami
sekosi kursi:

1 Anglijas mārciņa. . „ 25,22
I Amerikas dolārs . . , 5,18

100 Holandes guldeņu . , 208,—
100 Šveices franku. . . „ 100,—
100 Francijas franku . . „ 18,50
100 Be ģijas franku . . » 19,50
100 Ita ijas liru ...» 22 —
100 Zviedrijas kronu . » 139,—
100 Norvēģijas kronu . „ 114,—
100 Dānijas kronu . . „ 137,—
100 Čechoslovaķijas kronu . 16,—

1 Austrijas šiliņš . . , —,70
100 Somijas marku . . „ 13,50

I Igaunitas krona . . „ 1,39
100 Igaunijas marku . . „ 1,40
100 Polijas zlotu ...» 60,—

1 Vācijas zelta marka „ 1,24
100 Lietavas litu ... ,51,80

1 Krievijas zelta rublis „ 2,65

Nodokļu aprēķināšanai ievērojams
Satversmes Sapulcē 1922. g. 30. jūnijā
pieņemtais likums (.Vaid. Vēstu." N° 147)
par zelta frankos noteiktu nodokļu ap-
rēķināšanu, ņemot par likmes reizinā-
tājiem zemāk pievestos skaitļus:

Ievedmuitas nodoklis .... 1,0
Izvedmuitas nodoklis (reizinātājs

atcelts ar 1923. g. 9. marta
likumu par izvedmuitas tarifu
.Vald. Vēsta.* N° 54.)

Ostu nodoklis 1,0
Zīmognodoklis:

a) vienkāršais 2,0
b) proporcionālais .... 1,0

Visi pārējie netiešie nodokļi . 2,0
Nodoklis no lauku, pilsētu un

miestu nekustamiem īpa-
šumiem par 1921. g. . . . 2,0

Tirdzniecības un rūpniecības
zīmes par 1921. un 1922. g. 2,0

Pārējie nodokļi 1,0
Ar šo atcelts 1926. g. 26. februāra rīko-

jums No G a 2 (.Vaid. Vēsta." Ns 45)
par ārzemju valūtas un Latvijas rubļa
kursu pie nodevu un nodokļu aprēķinā-
šanas un nomaksas.

Rīgā, 1926. g. 26. aprilī. N° G/a 2.
Finansu ministris J. Blumbergs.
Kredīta departamenta direktors

A Kārkliņš.

Ar ministru kabineta pie-
krišanu apstiprinu.

1926. g. 9 martā
Satiksmes ministris

P. A r o n i e t s.

Rīkojums Nr. 155.

Par ātruma piemaksas ievešanu
braukšanai ātrvilcienā.

Braukšanai ātrvilcienos nosaku sevišķu
piemaksu 25% apmērā no attiecīgas
dzelzsceļu braucamās biļetes cenas pa
Latvijas dzelzsceļu daļu.

Sakarā ar to, lieku priekšā .pag. tarifā
un noteikumos N° 27 pasažieru un ba-
gāžas pārvadāšanai", kuri publicēti
1919. g. „Valdības Vēstneša" 62., 63.,
66.-69. numuros un .Satiksmes un
darba ministrijas vēstneša" 6. numurā,
grozīti un papildināti ar vēlākiem rīko-
jumiem, un iespiesti atsevišķā 1924. g.
izdevumā, — pēc 15'. § ievest sekošu
jaunu paragrāfu:

,15* §.
Par braukšanu ātrvilcienos pasažieriem,

neatkarīgi no braukuma maksas, jāmaksā
vēl_sevišķa piemaksa par ātrumu.

Ātruma piemaksa aprēķināma 25%
apmērā no 15. § paredzētās braucamās
maksas.

Ātruma piemaksas biļetes cena, ieskai-
tot kultūras fonda piemaksu, noapaļo-
jama uz augšu līdz pilniem desmit san-
timfem.

Ātruma piemaksa ieslēdzama brauca-
mās biļetes cenā vai izdodama atsevišķa
piemaksas biļete. Pēdēja gadījumā šī
piemaksas biļete kompostrējama tādā

pat kārtībā, kā braucama biļete un ta ir

derīga ne ilgāk par braucamai biļetei
noteikto termiņu.

Kādi vilcieni uzskatami par ātrvilcie-
niem, par braukšanu, kuros ņemama pie-
maksa par ātrumu, nosaka dzelzceļu
virsvalde".

Šis rīkojums spēka no 1926. gada
15. maija.

Dzelzceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš

Apstiprinu.
1926. gada 26 aprilī.

Satiksmes ministra v.
J. Blumbergs.

Rīkojums Nr. 152.
par Vācijas un Lietavas ar SSSR
dzelzceļiem tiešāssatiksmes (tranzītā
caur Latviju un Igauniju) preču ta-
rifa papildināšanu ar SSSR dzzelz-
ceļu Proļetarskaja, Kingizepp un Če-

repanovo stacijām.
Vācijas nn Lietavas ar SSSR dzelzce-

ļiem tiešās satiksmes preču tarifā (A no-
dalījumā) uzņemto SSSR dzelzceļu sta-
ciju saraksts, kurš izdots atsevišķā bro-
šūrā, ievests dzīvē ar 1925. g. rīkojumu
Ns 248 (1925. g. Dzelzceļu virsvaldes
rīk. kr. Ne 27) papildināms ar sekošām
SSSR dzelzceļu stacijām: 1) Ziemeļu-
Kaukaza dzelzceļa .Proļetarskaja" sta-
ciju, 2) Ziemeļu - Rietumu dzelzceļa
.Kingizepp" staciju, 3) Tomskas dzelz-
ceļa .Čerepanovo" staciju.

Šis rīkojums stājas spēkā no 1926. g.
26. apriļa.

Dzelzceļu galvenais direktors
A.Rode.

Eksploatacijas direktora v.
Kļ a v i ņ š.

Finansu direktora p.
J. Bērziņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Kultūras fonda domes sēde

1926. g. 26. aprilī.
(Izvilkums no protokola.)

I
Dome piespriež sekošus pabalstus:

Ārpusskolas izglītība,
budž. 3.

1. Kr. Breikšei saimniecības Ls
kursiem 500

2. Daugavpils latviešu bērnu
patversmei 1000

3 L. U. fiziskai iabaratorijai
instrumentu iegādāšanai (ar
sevišķu noteikumu) . . . 800

4. Centr. latv. jaun. sav. Val-
mieras nodaļai mūzikas skolai
(Izmaksa pa budžeta gada
ceturkšņiem) 20C0

5. Lietuvju katoļu jaun. b-bai
.Šviesa" kursiem .... £00

6. Latvijas i ērnu palīdzības sa-
vienībai (Izmaksa pa budžeta
gada cetuikšņiem) .... 40CO

7. La'v. kultūras veicināšanas
biedrībai (fzmak a pa budžeta
gada ceturkšņiem .... 6000

8 Tautas konservatorijai pie
Liepājas latviešu biedrības
(Izmaksa pa budžeta gada
ceturkšņ i em) 5000

9. Latgales tautas konservato-
rijai (Izmaksa pa budžeta
gaaa ceturKsņiem; .... ouiu

10. Kurzemes provincialmuzejam 10^0
11. Jelgavas tautas konservato-

rijai (Izmaksa pa budžeta
gada ceturkšņiem) .... 5000

12. Laivju dramatiskiem kursiem i 000
13. E Vignera Focoloģijas insti-

tūtam 1500
14. M Vīgner-Grīnberg dzied,

studijai 1000
15. Zerrgdes kultūras veicin.

biedrībai 1C00
16. Dabas pētnieku biedrībai

(Naturforscher-Verein) Rīgā
muzejam 1500

Teātriem provincēs,
budž 5, a.

17. Liepājas skatuves biedrības
Jaunajam teātrim .... 2500

18. Jelgavas latv. b-bas teātrim 2000
19. Daugavpils latv. dramatiskam

teātrim 1750
20. Ventspils teātra sabiedrības

teātrim . 750
21. Cēsu latv. teātrim .... 1000
22. Valmieras latv. teātrim . . 1000
23. Kuldīgas latv. teātrim ... 750
24. Rūjienas saviesīgās biedrības

teātrim 250

Teātriem Rīgā,
budž. 5, c. Ls

25. Dailes teātrim 4qq

Kulturelām biedrībām
provincēs, budž. 6, c.

26. Kuldīgas latv. jaunatnes bie-
drībai nama izbūvei . . . ļrjoo

27. Nautrēnu pag. Mežvidu 6-kl.
latv. pamatskolai skatuvei . 400

28. Veclaicenes izglītības b-bai
.Vaiņags" skatuvei ... 500

29. Ozolu pag. padomei nama
būves pabeigšanai .... 1000

30. Bārbeles lauus. b-bai „Ti-
rums" nama būvei. . . . 1500

31. Latv. kult. veic. b-bas Gavru
nodaļai skatuvei 500

32. Latgales jaun. b-bai „ Gaisma"
Līvānu pag. nama izbūvei . 1000

33. Latv. jaun. sav. Lielezeres
organizācijai telpu remontam 400

34. Piķenes brīvprātīgo uguns-
dzēsēju b-bai skatuvei . . 500

35. Gaviezes bibliotēkas b-bai
nama remontam 1500

36. Valmieras latviešu biedrībai
skatuvei 1C00

37. Latv. jaun. sav. Ludzas or-
ganizācijai skatuvei un mū-
zikas instrumentam . . . 1000

38 Borkovas lauksaimniecības
b-bai telpu izbūvei . . . 1000

39. Staiceles dramatiskam pulci-
ņam mūzikas instrumenta
iegādāšanai 1000

40. Latv. jaun sav. Ikšķiles or-
ganizācijai nama atjaunošanai 1000

'41. Salonajas pag. I pak. pamat-
skolai skatuvei 500

42. Latv. kult. veic. b-bas Rem-
bates nodaļai nama būvei . 1000

43. Domopoles lauks, biedrībai
.Nākotne" skatuvei ... 500

44. Latv. katoļa jaun. biedrības
Ļudvikovas nodaļai tautas
namam 1000

45. Latv. jaun. sav. Krustpils
organizācijai kulturelām vaja-
dzībām 500

46. Springu bibliotēkas biedrībai
telpu izbūvei 1000

47. Grazdonas patērētāju bie-

drībai nama būvei .... 1500
48. Jaunjelgavas pilsētas skolu

valdei skatuves iekaltai . . 500
49. Valsts darbinieku aroda.

b edrības Jaunlatgales no-
daļai skatuvei 300

£0. Liezeres labdarības biedrībai
nama remontam 1000

51. Latv, kult veic. b-bas Skrun-
daliņas nodaļai nama cel-
šanai , 500

52. Latv. kult. veic. b-bas Nabes
nodaļai skatuvei .... 500

53. Ukru patērētāju biedrībai
.Atvase" nama pārbūvei. . 1000

54. Laidu izglītības bbai nama
izbūvei un skatuvei . . 1000

55. Mēiāzives pagasta padomei
skatuvei 500

55. Latv. kult. veic. biedrības
Dunalkas nodaļai telpu iz-
būvei 1000

57. Bunkas pagasta padomei iz-
rīkojumu telpu izbūvei (ar
sev. not.) ........ 1000

58. Latv. kuit. veic. b-bas Jaun-
latgales nodaļai nama cel-
šanai (ar sev. note.k) . . 1000

59. Nurmuižas bibliotēkas b-bai
zāles un skatuves izbūvei . 1000

60. Daugavpils latg. rom. - kat.
kult. veicin. b bas .Saule"
Višķu nodaļai nama celšanai 1000

61. Pāles lauksaimniecības b-bai
zāles un skaluvei izbūvei . 1000

62. Latv. kult. veic. b-bas Alojas
nodaļai mūzikas instrumenta
iegādāšanai 800

63. SprFstiņu - Ogres palīdzības
biedrībai nama celšanai . 1500

64. Lutriņu kult. veic. biedrībai
nama izbūvei 1000

65. Bramrergas sadraudz. b-bai
.Līgo" nama izbūvei . . 1000

66. Latv. jaun. sav. Aderkašu or-
ganizācijai nama pārbūvei . iOCO

67. Kārsavas latv. 6-kl. pamat-
skolai skatuvei 4C0

68. Latv. kult veic. biedrības
Cīravas nodaļai skatuvei. ^v

69. Struteles bibliotēkas biedrībai
.Ausma" skatuvei. . . 5C)

70. Latv. kuit. veic. biedrības
Gostiņu nodeļai nama cel-
šanai I500

71. Liepkalnes-Ozolu bibliotēkas ,
biedrībai nama celšanai . - 10UU



72. Lazdonas pareizticīgo draa- Ls
dzēs padomei izrīkojumu zā-
les ierīkošanai 1500

73. Iecavas dzied, biedrībai tau-
tas nama celšanai (ar sev.
noteikumiem) 1000

74. Vecpiebalgas labdarības bie-
drībai skatuvei ..... 800

75. Valles lauks, biedrībai nama
būves pabeigšanai .... 800

76. Ramkas mājturības skolai
mūzikas instrumenta iegādā-
šanai 1000

Grāmatu izdošanai,
budž. 8, b.

77. Apgādniecības akciju sabie-
drībai „Rigna" „Lettland-
Būcherei" izdošanai . . . 2500

78. Latvijas Universitātei L. U.
rakstu izdošanai 80C0

79. Latvijas Universitātes botāni-
skā dārza rakstu izdošanai . 2000

.80. Apsīšu Jēkabam Andersena
pasaku tulkojuma divu pē-
dējo sčiumu izdošanai. . . 2000

81. Prof. E. Felsbergam darba
«Akropole un Partenons" iz-
došanai 1500

Latvijas pētīšana,
budž. 9.

82. Prof J. Ecdzelīnara latv. va-
lodas pētīšanai 1000

83. Prot P. Šmītametnogrāfiskiem
pētījumiem . 1000

84. Latv. minerālvielu pēt. b-bai
ģeoloģiskiem un minerālu pēt.
(ar sevišķu noteikumu) . . 2000

85. Kr. Barona b bai tautas gara
mantu vākšanai 1000

86. Doc. N. Maltam botāniskiem
pētījumiem 1000

ii. Doc. R. Putniņam ģeogrāfi-
skiem pētījumiem .... 1000

88. Latv. ķīmijas b-bai ķīmisku
pēt. darba turpināšanai . . 1500

89. Folkloras krātuvei folkloras
vākšanai 1500

90. Doc. N. Transehe putsu pē-
tīšanai _ . 1000

91. Dx\ P. Nomalim purvu pē-
tīšanai 500

92. Entomologiem K. Jonam un
E. Ozolam Latvijas faunas
pētīšanai £00

Ārzemju komand. sti-
pendijas L. U. zināt-
niekiem, budž. 10, a. Ls

93. Architekturas fak. docentam
A. Lamzem 1200

94. Mechanikas fak. priv. doc.
J. Asarām 1200

95. Ķimijasfak. doc.J. Auškapam 1200
96. Ķimijas fak. priv. docentam

A. Ķešanam 1200
97. Lauks. fak. doc. P. Lejiņam 1300
98. Lauksaimniecības fak. asist.

R. Markusam 10C0
99. Veterinar med. fak. prof

L. Kundziņam ..... 1200
100. Filol. un lilozofijas fak. prof.

Fr. Balodim 1200
101. Filol. un filozofijas fak. prof.

J. Plāķim 500

Ārzemju komand. sti-
pendijas ārpus L. U.
stāvošiem zinātnie-

kiem, budž. 10, b.
102. Kaucmindes mājturības se-

mināra direktoram J. Gulbltim 1000
103. Agronomam K. Liniņam . . 1000
104. Ārstam reatgenologam K. Ma-

zuram 750

Ā r z e m j u stipendijas
māksliniekiem,

budž. 10, c.

105. Izglītības ministrijai prof.
Feiringa dziedāšanas kursu
sarīkošanai 3500

Rezerves fonds, budž. 13.
106. Doc. P. Dāle (ar sevišķu

noteikumu) 1C00
107. Stud. phil. V. Ģ:nteram stu-

di;u nobeigšanai ārzemēs . 1000
108. Stud. phit. E. Šturmam stu-

diju nobeigšanai ārzemēs . 1000
109. Talsu leprozorijai gramefona

nošu iegādāšanai .... 100
110. Rīgas leprozorijai radiofona

ierīkošanai 300
111. Nacionālā teātra harfistei

A. Skujeniek-Miķelson instru-
mentam (ar sevišķu noteik.) 700

II. Nākamā kultūras fonda domes
sēde 31. maijā.

Kultūras fonda darbvedis J. K a u 1 i ņ š.

Paskaidrojums.
Tiešo nodokļu departaments paskaidro,

ka vekseļu protesta akti apliekami ar
proporcionālo zīmognodokli 0,02 santimi
par katriem pilniem vai nepilniem
Ls 10.— (zīmognodokļa rīkojuma 44. p.
1. pk.), bet ne vairāk kā Ls 2.— par
katru protesta akta loksni, saskaņā ar
rīkojuma par zīmognodokli 37. pantu.

Tiešo nodokļu departaments.

Telefons.
Atklātas telefona palīga nodaļas:
1) Jaunlatgales apriņķa Rugāju pa-

gasta Augustovas mājās.
2) Daugavpils apriņķa Kalupes pag.

valdē.
3) Liepājas apriņķa Pērkones pagasta

namā.
4) Valkas apriņķa Pededzes pagasta

Zabolovas ciemā.
Usmas pasta palīga nodaļa pārveidota

par pasta un telefona palīga nodaļu.
Galvenais direktors A. Auziņš.

Eksploatacijas direktora v. K u k a i n s.

-- v
Tiesu sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas
priekšsēdētājs,

pamatojoties uz 1926. g. 16. apriļa pa-
pildinājumu pie tieslietu ministra rīko-
juma par notāru skaitu Latvija, iespiestu
.Valdibas Vēstnesī* 21. aprilī 1926. g.
14 87 un not. pag. noteik 10. p. (Kriev.
pita lik. kr. 1867. g. N» 91), uzaicina
visas personas, kuras vēlas ieņemt

vakanto notāra vietu
Rīga, un kuras izpilda not. _lik. 5. un
turpmākos pantos paredzētas prasības,
pieteikties pie tiesas priekšsēdētāja,
iesniedzot attiecīgus dokumentus viena
mēneša laikā, no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Rīgā, 27. aprilī 1926. g.
Priekšsēdētājs A. B ū m a n i s.

2068 Sekretārs O. Blumbergs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1926._ g.
16. marta Rīgā mirušā Toma Jāņa
dēla B r o že (Broža) ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam uz šo
mantojumu, vai sakjrā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī "

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrād'tā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šī» ueslbas zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 29. aprilī. L. Ns 3143
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1548 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1920. g.
25. janvārī Rīgā mir. Johana Leopolda
L i I j e ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam uz šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis tirsības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nej ieteiks, tad
viņes atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g20. aprilī. L. Nš 3133
Priekšsēd, v. A. V e i d n e r s.

1549 Sekretārs A. Kalve,.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 13.. aprilī
izklausījusi Teofiles un Helenes Vismont,
Sofijas Gutendorf un Ludvigas Kulčicki
lūgumu dēļhipotekarisku parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iznīcinātām
sekošas trīs uz tagad lūdzējam piederošo
nekustamo Īpašuma Slokas pilsētā, ar
zemes grām. reģ. Ns 165, apstiprinātas
obligācijas , ingrosētas: a) 1909. g.
29. maijā ar Ns 30 par 2000 ibļ. atli-
kumā, b) 1910. g. 11. dec. ar Ms 62 par
1000 rbļ. un c) 1911. g. 19. janvārī ar
Ns 5 par 1500 rbļ. un izdotas: pirmā
Pēterim Daniela d SemeŠKO, otrā Fa-
dejam Fēliksa d. Vismontam un trešā
'osifam Ivana d. Verigo par labu, kas

minētās obligācijas ir cedējuši blanko,
un pārgājušas uz Hermani Kārļa d.
Kampe, ka blanko cesionaru, kas viņas
ir cedejis atkal blanko.

Rīga. 1926. g. 19. apr. Ms 991.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1369 Sekretārs A. Ķ a 1ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 13. aprilī
izklaufījusi Bolderajas-Daugavgrrvas pa-
1 dzības biedribes lūgumu dēļ hipoteka-
risko paradu _dzēšanas, nolēma: atzīt
pat samaksātu un iznīcinātu obligā-
ciju par 9000 rbļ, apstiprinātu 1909. g.
14 jul. ar Ms 203 uz Bolderājas-Daugav-
grīvas palīdzības biedrībai piederošo
nekustamo īpašumu Bolderājas muižas
muižas zemes dzimtsrentes gruntsgabalu
Rīgas aorinķī ar zemes grāmatu reģ.
Ms 245 2. Rīgas kraj-aizdevu sabiedribai
par labu.

Rīgā, 1926. g. 19 aprilī. Nš 1578.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1007 Sekretārs
^

A. Ķ a lv e.

Rīgas apgabaltisas 3. civilnod,,
atklāta tiesas sēde l»26 g. 13. aprilī
izklausījusi mir. Jeirosinijas Sidora m.
Vasiijevas, dzim. Kuzmina. mantošanas
lietu, nolēma: par prombūtnē esošās
Marinfs Vasiijevas mantibu iecelt aiz-
gādniecību, par _ ko ar pavēli paziņot
<<ī , as pilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 1926. g. 17. aprilī. L. Ms 1478.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1365 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēde iy26. g. 13. apiilī
izklausījusi mir. Jefrosinijas Sidora m.
Vasiijevas, dzim. Kuzmina, mantošaias
lietu, nolēma: par prombūtnē esošā
Varfolomeja Vasiljeva mantibu iecelt
aizgādniecību, par ko ar pavēli paziņot
Rīgas pilsēta; bariņu tiesai.

I

«īgi, 1926. g._ 17. aprilī. L. Mš 1478.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1364 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz ;(v. «es. 'ik. 1967., 2011.—2014. un
«.«79. p. p. un Balt Privāttiesību kop.
"451. p. pamata uz Ševas a ias B a s-
Ievas, sauktas Zofijas Nisselovič, dzim.
Milvicki lūgumu, uzaicina visas personas,
«lirām ir Kaut kādas pretenzijas, strīdi
"Hi ierunas pret_ šei tiesā 1526. gad i
20. aprilī publicēto 1926. gada 5. febr.
Rigā miruši Izaka Meiera Jankela d.
Niseloviča, 1923 gada 30. maijā, p.e
Rīgas notāra Meike taisīto testamentu,
tā < ari visas personas, kurām ir k;.ut
kādas tiesības az mirušā Izaka Meiera
Niseloviča aianiojimu vai sakarā ar 5c
jian:oiumu, kā mantiniekiem, tegatarism
ideikomisariem, parāddevējiem a. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
aikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts.
:ad minētās personas atzīs ka atteikušas
30 ierunām un zaudējošas savas tiesības,
iet testamentu pasludinās par likumīgā
ipēkā gājušu.

Rīgā, 1926. g.29. aprilī. L. Ml 3005.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1538 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz siv. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1915 g
2i. jūnijā Tirzas draudzē mirušā Jāna
Adima dēla R u m p e ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai _ sešu
mēnešu laikā, skuitot no šī sludjnājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī.*

Ja minētās personas savas -iesības
augšā uzrāditā _ termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, '926. g_ 20. aprilī. L. Ms 2820
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1550 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p pamata paziņo, ka pec 1915. g.
Braslavas pag. .Jaun-Skultē" mir. Got-
harda Hermana Ādama Ijaba d K'ieva ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tisības
kā mantiniekiem- legatariiem, fidei-
komisarijiem. kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai liesaisešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdība? Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesibas
avgšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas at īs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 19'6. g 76. aprilī. L. Mš 3031
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1749 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
-re civ. ties. lik. 1967., 301J —2014 un
1079. p. p. un Balt. privāttiesību kop
M51. p. pamata, uz Jāņa Pētera d.
K u r p i ša lūgumu, uzaicina visas, p' r-
«onas, krrām ir kaut kādas pre^njti'a»,
strīdi vai ieruna? pret «ai tiesā 1926 s.
20. aprīlī publicēto 1918. gada 6. okt
Cesvaines pag., .Kurpnieku* mājās |nir
Pētera Ku pīta, 1915. g. 18. aprilī mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā ari visa*
personas, kurām >r kaut kādas tie-sī-
bss az mirušā Pētera Kurpīta manto-
jumu vai sakarā «rr šo n-..j.itojiamu, kā
jaantinje Cea,legstariem. Udeikomiiaiiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas
tiedbas, pretenzijas nn ierunas minētai
iesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sT
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņi nebūs izdarīts
ad minētās personas atzīs kā atteikušās
10 Ierunām un zaudējušas savas tiesības,
jet testamentu pasludinās par liku-
mīgā «pekā gājušu.

Rīgā, 1926 g. 20. aprilī. L. Hk 3025.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1541 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 30. martā
izklausījusi mir. Mārča Mārča d. Ka-
ņepamantošanas lietu, nolēma: par
bezvēsts prombūtnē esošās Annas
Mārča m. Kaņep atstāto mantu iecelt
a'zgādniecibu, par ko paziņot Valmieras
pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1926. g. 19. apr. L. Ms 2413.
Priekšsēd v. A. Veidners.

1374 Sekretārs A. Kalve.

%as apgabaltiesas 3. civilnod.,
Mlāiā tiesas sēdē 1^26 g. 3°. martā,
-Klausījusi mir. Mārča Mārča d. Kaņepa
košanas lietu, nolēma: par bez-

tsts pro-nbūtnē esošās Marijas Mārča
-e'la. s Kaņ-p atstāto mantJ iecelt aiz-
reibu, par ko paziņot Valmieras
*Letas bārinu tiesai.

I

WW. 1926 g. 19. apr. L Ms 2413.
ļ,, Priekšsēd. v. A. Veidners.

d Sekretārs A. Kalve.

Kape fittsa,
pamatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un
553. p.p., meklē Jātnieku pulka bijušo
kareivi Konstantīnu Filipa d. H a tri-
ko vu. apvainotu roziegumos, kādi
Paredzēti ksra sodu lik. 128. p. 1. d.,
33 p., 162 p. 1. d. un 232. p 3. d.
1 pkt.

Hamkovs dzimis 1804. p., Ludzas apr,
Istra * pag. piederīgs, baltkrievs, vidēja
auguma, gprmatis, iegarenu seju, gaiš-
zilām acīm, pēdējos gados dzīvojis Lu-
«as apr. Pas'enas pag-sstā, Valkas apr.
val!es pag un Rīgā.

Personām, kurām būtu zināma viņa
"Aurēšanas viela, nekavējoties ziņot
pa tiesai vai tuvākai policijai, kurai
» ancietinat ieskaitot 5. iec. kara iz-
olēšanas tiesneša rīcībā, par ko pa-llrM pēdējam un tiesai.

%ā, 26. aprīli 1926. g.
Kāta tiesas priekšsēdētājs,

>nnn kapreinis H Jakobsons.
m Sekr. k. ier. A. R u m p e

TeSegramas.
(Latvijai teleļgrsia aģentūra*inem]ntelegrar»<uVašingtonā, 27. aprilī. Sa-
vienoto valstu senāts šodien
ratificēja līgumu par La-
tvijas parādu nokārtošanu.
Debates par to ilga pusotra stundas.

KURSI.
Rīgas biržā. 1926. gada 28. aprilī.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs ....
1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijas franku ....
100 Beļģijas franku ....
100 Šveices franku ....
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu....
100 Norvēģijas kronu . . .
100 Dānijas kronu ....
100 Čechoslovaķijas kronu
100 Holandes guldeņu . . .
100 Vācijas marku ....
100 Somijas marku ....
100 Igaunijas marku ....
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums .
4 °/o Valsts prem. aizņēmums
6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes

5,181—5,191
25,39 — 25,26
17,15—17,50
18,55 - 18,95
99,95 - 100,70
20,65 — 21,10

138.40 — 139,45
111,95—113,60
134,80—136,80
15,25—15,55

207,80 — 209,35
122,80 — 124,10
12,97—13,17

1,37—1,395
46,00 — 56,00
50,55 - 51,60

3425 — 3445
95—103

98— 100
98—100
92-93
96 — 97

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

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

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no _ 1926. g. 16. līdz 23.
aprīlim Rigas pilsētas statistiskā valde
pēc ārstu paziņojumiem.

sr>«._
g E

Slimības nosaukums lā-
ls
M

Paratvphus . —
Tvphīis abdom Vēdera tifs . 4
Tvphus exanth. . . Izsitumu tifs —
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Febr s interm. . . . Purva drudzis . —
Variola et variolois . . Bakas . . —
Morbilli .... Masalas ... 24
Scarlatina Šarlaks . . 41
Tussis convulsiva . Garais klepus . 4
Diphtheritis . . Difterits . 6
Iniluenca cum Pneumonia . Influenca . . 15
Cholera asiatica .... Āzijas koliera —
Ervsipelas Roze _ . . . 2
Dvsenteria Asinssērga . . —
Parotitis epidemica . . . Ģīmja satūkums

(Mums) 1
Lepra Spitālība . . . —

Ministru kabineta sēde
1926. erada 27. aorill.

1. Ieceļ:
1) Teodoru Udr, 2) Pēteri Ērgli

un 3) Pēteri Bluķi par Lat-
gales apgabaltiesas locekļiem un
4i Alfrēdu Ozolu un 5) Jāni
J e j e r i par papildu mier-
tiesnešiem pie Latgales apgabal-
tiesas.

2. Atļauj Latvju sieviešu nacionālai
ligai sarīkot mantu izlozi par Ls 12.000,—.

3. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 6 lapas puses.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
aklātā tiesas sēdē 30. marta 1926. g.
izklausījusi Rīgas biržss bankas lūgumu
dēļ obligāciju atzīšanas par _ zudušām,
nolēma: atzīt par iznīcinātām sekoša
8 blanko cedētas obligācijas: a) par
3C00 rbļ, apstiprinātu 14. decembri
1881. g. uz tagad Annai - Karolinai
Kārļa m. Ramzeier, dz. Stam un citiem
piederošo nekustamo īpašumu Rīga,
1 hip. iec, ar zemes gr. reģ N° 310,
par labu Albertam - Ludvigam Portim,
kura obligācija pārgājusi uz Robeitu
Ivana d Stauve. kā blanko cesionaru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko; b) Irs
obligācijas, apstiprinātas uz tagad Dorai
Jūrgenson, dzim. Cimmerman, piedero5o
nekustamo īpašumu Rīga, I hip. iec,
ar zemes gr reģ. Nš 673. ingresētas
18. oktobrī 1906. g. ar Ns 923, par
2O.000 rbļ., 18. oktobrī 1906. g ar
N° 924 par 25 000 rbļ. un 17. oktobrī
1914. g ar Ns 2277 pat 50.000 roļ.,
i^Hntac Aiionstsim Emiia d. Hartvisam

par labu, kurš viņrs ir cedejis blanKo;
c) obligāciju par 6000 rbļ., apstiprinātu
17. decembrī 1907. g. ar Ne 1498 uz
tagad atraitnei Elizei Augsburg, dzim.
Šulc, un citiem piederošo nekustamo
īpašumu Rigā, IV hip. iec, ar zemes gr.
reģ. Ns 1626, par labu Kārlim Aleksan-
dra d. Augsburgam, kas viņi ir cedējis
blanko; dj obligāciju par 6x00 rbļ., ap-
stiprinātu 17. decembrī 1907. g. ar
Ns 1499 bz tagad atrailnei Elizei Augs-
burg, dz Sulc, un cirļem piederošo ne-
kustamo īpašumu Rīga. IV hip. iec, ar

zemes grām. reģ. Ns 1627, par labu

Kārlim Aleksandra d. Augsburgam, kas
viņu ir cedējis blanko un e) divas obli-
gācijas, apstiprin tas uz sabiedrībai

.llgeciema alus daritava" piederošo ne-
kustamu īpašumu Rīga, IV hip. iec., sr
zemes grām. reģ. Ns 1718, ingrosētas
30. janvārī 1913. g. ar Ns 2o9 par
35.000 rubļiem ar Ns 260 par
30 000 rbļ., par labu Aleksandram
Eduarda d. Lēnertam, kas wņ»s ir ce-
dējis blanko, kuras 2 obligācijas ap

grūtina ari nekustamo īpašumu Rigā,
IV hip iec, ārzemes gr. reģ. Ns 1158

Rīgā, 1926 g. 14. aprīli. Ne 1319
Priekšs. v. A. Veidners.

1008 Sekretārs A. K a 1v e. '



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014. nn«J79. p. p. un Balt. privāttiesību kop
*w>l. p. pamata, uz Aleksandra Pā-
la m e i k a, pilnv. Jāņa Baloži lūgumu
uzaicina visas personas, kurām i,- -umktdas p'etedHļas, striei vai reiuuis pret
īois ,'g- 7- a Prili Pnbi'cetc

v3_0 8- 1?- maijā mi'uš*s Litenes pag
.Kusol Ns 12" mājas īpašnieces atraitnes

Lienes Andreja m. Palameik, dzim Āboliņ,
1*13. gada Litenes pag., tiesā taisīto te-
stamentu, kš ari visas personas, ku-
>*ai ii kaut kātffis tiesības ez mirušās
Lienes Palameik, dzim. Āboliņ, mantojumu
vai sakarā ar šo m«acojamu, kg manti-
niekiem, legatariiea, fideikomisariem,
paraddevējiem u. :. t., pieteikt savai
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tsesai sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sī sludinājuma iespielanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušas
no Ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet mantojuma līgumu pasludinās pai
likumīgā s?ēkā gājušu.

Rigā, 1926. g. 20. aprilī. L. AS 1116
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

'S39 Sekreturs A Kalv

Rīgas apgabali.registrac.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: .Apdrošināšanas aģenta
biedrība", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
1263 Sekretārs Fridrichsons ^
Rīgas apgabali,reglstrac.nodaļa
uz Likuma par biedribām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. P'
mata paziņo, ka ar viņas 1926- g-
24. marta lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Latvijas universitātes
paidagoģijas studentu biedrība', ar
valdes sēdekli Rigā.

Nodaļas pārzinis Eg līts-
1264 Sekretārs r r i d r i c h s o n s._

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1926._g
6 februārī Braslavas pag. Vinteru mājā
mirušās Līzes Sprīža m. Krievs, dzim.
Lielman ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesibas ka mantiniekiem,
Iegatarijiem, fideikomisarijieai, kredi-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai liesai sešu
mēnešu lakā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi,

Ja mine as personas savas tiesība-
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 21. aprilī. L. Ns 3032
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1750 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civinod.,

ar 1926. g. 7./13. aprija lēmumu ir at-
zinusi Aronu Leiba d. Kanu par maksai

nespējīgu parādnieku tirdzniecībā,
kamdēļ iestādēm un priekšniecībām
vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz _ parādnieka
nekustamiem īpašumiem, ka ari apķīlāt

viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās;

2) paziņot Rigas apgabaltiesai par

visām prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas

ieS
prfvaTpersonāffl jāpaziņo apgabaltiesai

nar savu parādu prasībām no parād-

nieka kā ari par sumām, kādas parādnie-

kam pienākas, neskatoties, va. maksājumi

notecējusi, vai ari viņu termiņš gaidāms
nākamība, ka ari par maksāt nespējīga
nekustamiem īpašumiem, kas atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem

Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
2 e t r u mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī*.

Rīgā, 1926. g. 21. aprilī. L. Ns 349-1 g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1752 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Augusta Grau-
duma lūgumu un savu 7. aprija 1926. g.
Itmurau, paziņo, ka parādnieks Augusts
Grauduans paradu pēc obligācijas par
144 rbļ. 50 kap., apstipiinātas 12. mart.
1H84. g. ar Nš 447 uz nekustamu īpa-

šumu Cēsu apr., Jaunpiebalgas muižas
zemnieku zemes .Kalna Pentul Nš 177-
majām ar zemes grāmatu reģ. Ns 3y20 ,
izd. no Matīsa Grauduma pārlabu grafam
Sergejam Dmitrija d. Šeremetjevam ir
iemaksājis tiesas depozīta Ls 3,16 dēļ
obligācijas parāda un u o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesibas uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī', un aizrāda,
ka ja šis personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1926. g. 14. aprilī. Ns 3067.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1006 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. ievērojot [Kārļa un Al-
vines Stein_ lūgumu un savu 13. aprija
1926. g. lēmumu, paziņo, ka _ parād-
nieki Kārlis un Alvine Stein parādu pēc
obligācijas par 5000 rbļ., apstiprinātas
10. febr. 1907. g, ar Nš 164 uz neku-
stamo īpašumu Rīgā, IV hip. iecirkni,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 2019, izdotas
no Vilhelmines Stein par labu Eduardam
Ādolfa d. Renners ir samaksājuši, be.
augšminētā obligācija nevar tikt Iz-
sniegtaatpakaļ parādniekiem dēļ dzē-
šanas zemes _ grāmatās, tamdēļ, ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tiesības
uz augšā aprādito obligāciju, pieteikties
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies
oblgaciju atzīs par iznīcinātuun lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 1926. g. 19. aprilī. Ns 3088.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1368 Sskretars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
amatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un

2062. p. p., ievērojot Donas zemes
bankas lūgumu un savu 13. apriļa
192o. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Kārlis Andreja d. Mežsēta parādu pēc
obligācijas par 24.900 rbļ, apstipri-
nātas 16. janvārī 1912 g. ar Ns 13 uz
nekustamu īpašumu Madonas apr., Vec-
kalsnavas muižas pusmuiža .Sofien-
eichen* ar zemes grāmatu reģ. Ns 1200
izdotas no Kārļa Andreja d. Mežsēta
par labu Donas zemes bankai ir sa
maksājis, bet ši; augšā minētā obligā-
cija nevartikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ _ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka gājusi zudamā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sībās uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstn.", un aizrāda
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāti.u atzīs par iznīcinātu
an_ lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1926. g. 19 aprilī. Nš 3087.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1370 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ar 1926. g. 30. marta 7. apriļa lēmumi,
ir atzinusi Ernestu Geideman-Bumbieri
par maksātnespējīgu parādnieku tirdz-
niecībā, kamdēļ iestādēm un priekš
niecībām vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz _ parādnieka
.ickustamlem īpašumiem, ka ari apķīlāt
ziņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
riņu iestāžu robežās;

2) paziņot_ Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņoapgabaltiesai
par savu parādu prasībām no parād-
nieka, kā ari par sumām, kādas
parādniekiem pienākas, neskatoties, vai
maksājumi notecējuši vai ari viņu termiņš
gaidāms nākamībā, kā ari par maksāt
nespējīgā nekustamiem īpašumiem, kuri
atrastos viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augša minētie paziņojumi izdarāmi
četru mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

16. aprilī 1926. g L. Ne 334-1 g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1225 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ii civ. ties. lik. i ^67., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. nrivattiesību kop.
2451. p. pamata, uz Sofijas Ignata m.
Hartman lūgumu, ^aicina vi sas pei-
njibs, kuram ir «aut kādas pretenzijas,
«trīdi vai ierunas pret šai tiesā 1926. g.
7. aprilī publicēta 1925. gada 31. okt.
Rigā mirušas atraitnes Franciskas Jāņa
m Stanislavaitis, ozim. Narkevič, 1925. g.
16. oktobrī pie Rīgas notāra Voigta
taisīto testamentu, Kā ari visas per-
;orias, kurām ir kaut kādas tiesības
'-s mirušā Jāņa Stanislavaitis mantojams
vai sakaiā ai so mantojumu, ka man-
tiniekiem, hgaiariem, iideikomi sariem,
paraddevējiem n. t. t., pieteikt savas
fienhaa, pretenzijas tm Ierunas minētai
tiesai sešu mūasšņ laikā, ikaltot no it
sludinājuma iespiešanas dienas.

in tas minēta termiņā nebūs izdarīts
tad minētās personas atzīs kā atteikušā»
so ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgs
«pekā gājušu.

Rigā, 1926.g. 20. aprilī. L. J* 2976.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1540 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties.. uk. 2V)ll.,_20H. un 2019. p.p
p mata paziņo, ka pec 1925. g. 11. apr.
Vec-Pjebalgas pagasta „Vec-VItiņās*
mirušā Anža Pidiiķn d. Zikmaņa ir atklāts
mantojums un izaicina, kam ir uz

I

šo mantojumu, va> sakarā ar to
ti«s, kā «tantiniekiesn, icgatsriem, fi-
deikomisariem, kreditoriem un t. t.,

I

piiteikt šīs tiesības mīnētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespielanas dienas.

IJa minētās personas savas tiesības
-3ssgša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā" , i 926. g.20. aprilī. L. Nš2923
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1551 Sekretārs A. Kalv-.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

z civ. ties. lik. 2011-, 2014. un 3019. p.p
pamata paziņo, ka pēc 1922. gada
26. jūnija Kārķu pagasta Mauriņu mājās
mirušā Jura Gusta d. Liepa ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz So
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesī-
bas, kā: mantiniekiem, Iegatarijiem,lidei-
komisarijiem, kreditoriem un t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no Šī sludinājumu
iespiešanas dienas.

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

Rigā, 1926. g. 22. aprilī. L. Ns 302S
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

17S5 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 20. aprilī
izklausījusj Dāvā Jāņa d. Leimaņa
lūgumu deļ hipotekarisku parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iznīcinātām
a) obligāciju par 100u rbļ., apstiprinātu
18. marta 1902. g. ar Ns 131 uz ne-
kustamu īpašumu, Cempu muižas zemn.
zemes māju .Jaun-Bage", Valkas apr.,
ar zemes giamatu reģ. Ns 972, izdotu no
Dava Leimaņa par labu Augustam
Akmentiņam, b) obligāciju par 40u0 rbļ.,
apstiprinātu 3'. marta IfeOS. g. ar Ns 189
uz to pašu nekustamu īpašumu, izdotu
no tā paša Dāvā Leimaņa par labu Pē-
terim Dava d. kozenbergam un c) obli-
gāciju par 3000 rbļ., apstiprinātu 19. apr.
1912. g. ar Ns 24tj uz to pašu nekustamu
īpašumu, izdotu no tā paša Dāvā Lei-
maņa par labu Teodoram Jāņa d
Purgalam.

Rigā, 1926. g._ 25. aprilī. Ns 1599.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1885 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod..
aiki^ta tiesas sēde 1926. g 2. marta iz-
klausījusi Lilijas Šeffel, dz. Danciger,
Georga Dancigera, Annas Lissner, dzim.
Danciger, Matildes Markuševič, dz. Dan-
ciger, un Alines Goerke, dz. Danciger,
lūgumu dēļ obligācijas atzīšanas par
par zudušam, n o 1e m a_; pārgrozīt tiesas
1925. g 26. oktobra lēmumu, atz.t par
iznīcinātu obligāciju, apstiprinātu 1909. g.
13. nov ar Ns 2253 uz tagad atraitnei
Mārai Feitelberg un citiem piederošo
nekustamo īpašumu Rīgā, I hip. iec, ar
zemes g am. reģ. Nš 432 par 24.000 kr
rbļ. par labu Marijai Flcišer, no kūjas
obligācijas 1913. g. 3.. maijā bija
dzēsti 4000 kr. rbļ. un obligācija pār-
gājusi uz Robertu Štauve, kā blankc-
cesionaru, kas viņu atkal cedējis blanko
un ka šī obligācija atlikumā par
20.000 kr. rbļ. uz Rīgas apgabaltiesas
1922. g. 27. sept. lēmuma pam. ir dsēsta.

Kiga, 1926. g. 23. apr. L. J*1652
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1883 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiisas sēdē 30. marta l'»26. g.
izk ausījnsi Rīgas biržas bankas lūguma
d?ļ obligāciju atzīšanas par_ juduisrn,
nolēma: atzīt par iznīcinātam sekošas
zudumā gājušas obligācijas: a) divas
obligācijas, aps'.iprinatas uz Jensam
Antonam - Lorensam Herskindam piede-
:ošo nekustam.. īpašumu «īga, IV hip.
iec, ar zēnus gr. reģ. Ns 766. ingrosčta
27. aprilī 1883. g. par 3000 rbļ. un
30. novembri 1905. g. ar Nš 1251 par
20.(;00 rbļ un izdotas: pirmā Idai Stol-
berg, dz. Burchard, un otra Kari m Teo-
dora d. Du.isf.m par labu, pie kam pe-
dē,o obligāciju minētais Duus ir ctdejis
blanito, kuras obligācijas abas pžrgā-
jjšas uz Hermani Kārļa d. Ķempe, ka
Ianko cesionaru, kas viņas n cedejis

atkal blanko, b) obligāciju par 10X0 i rbļ.,
apstiprinātu 7. augusta 1913. g. ar
Ns 2167 uz Luizei - Antonijai Heben
sperger, dz Barč, un citiem piederošo
nekustamo ipašumu Rīgā, I hip. iec, ar
zemes gr. reģ. Ns 412, uz Luizei Heben-
sperger, dz. Barč, piederošo donāto daļu,
pa: labu Džonam Kvennam Re'neram
kas viņu ir cedejis blanko c. obligāciju
par 10.000 rbļ,, apstiprinātu 15. oktobri
1910. g ar JNTs 2345 uz tagad JēkaDam
Eliasa d. Levensteinam piedesošo ne-
kustamo ipašumu Rīgā, i hip. iec, ar
zemes gr. reģ Ns 270, par labu Olgai
Kārļa m. Skribanovic, d) divas obligā-
cijas par 14 000 rbļ. un 6.000 rbļ., kuras
28. fecruari 1913. g„ izdalītas no obli-
gācijas par 2v/.00u rbļ., apstiprinātas
4. febr. 1913. g. ar Ns 304 uz Ābramam
Eliasa d. Kinam piederošo nekustamo
pašumu Rīga, IV hip. iec, ar zemes gr.

reģ. Ns 1791, pie kam par atdalītiem
6.000 rbļ. 1913. g. 9. marta ir izgatavots
atsev.šķs zemes grāmatu dokuments ar
Ns3798, pie kam obligācija par 20.000 rbļ.
izdota Markam Ābrama d. Dubrovičam
par labuj e) obligāciju par 15.000 rbļ.,
apstiprinātu 11. jūnijā 1913. g. ar
Ns 1592 uz Kārlim Vilhelma d. Mun-
deļam piederošo nekustamo īpašumu
Rīgā, II hip. iec, ar zemes reģ. Ns 4U5
par labu Ernai Ādolfa m. Kiindorf dz.
Kant, un f) 28. maija 1909. g. uz obli-
gācijas pamata uz tagad Šarlotei
Kārļa m. Vockrodt, dzim. Jessen, p e-
derošo nekustamo īpašumu Rīgā, IV hip
iec, ar zemes gr. reģ. Ne 2066, pārvesta
hipotēku 30.000 rbļ. lielumā, kuru
Arturs Roberta d. Reusners, kā blanko
cesionars, ir izdalījis no obligācijas
.00.000 rbļ. pirmatnējā lieiumā, apsti-
prinātas 19C6. g. 18. febr. ar _Nš 156 uz
nekustamiem īpašumiem Rīga, IV hip.
iec, ar zemes gr. reģ. NsNs 46 un 102
Sebastiartam Izidora d. Fogelsonam par
labu, par kuru iidanto un uz šo imobilu
pārvestu daļu ir izgatavots 1909. g
16. jūnija atsevišķs zemes grāmatu
dokuments Ns 5473 un izsniegts zvēr
adv Reusneram, pie kam šī pārvestā
hipotēkas daļa 11909. g. 28. maijā ii
dzēsta no imobiļiem IV Ns 46 un 102.

ugā, 1926. g. 14. aprilī. tw 1320.
Priekšsēd. v. A. Veidners."

1C09 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
;askaņā ar civilprocesa likuma 1958. p,
aaziņo, ka 4. _m a i j ā 1926. g. minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
925 g. 27. decembrī Rīgā mirušā

ataitņa Jēkaba Jēkaba d. Šu 1ca nota-
rielo testamentu

Rīgā, 26. aprilī 1926. g. L. Nš.3292
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2002 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
az lik. par laul. 77. p. pamata, dara
dnamu, ka tiesa 1926 gada 24. martā
Kristines Kņplum, dzim. Kavīt, prasības
lietā pret Ermani Kuplum par laulības
šķiršana aizmuguriski nosprieda: šķirt
ifiulību, kas noslēgta Ēveles draudzē
1913. gada 23 jūnijā starp Ermani
Kupli-m un Knstini Kup'um, dzim.
Kavīt,

Ja atbildētājs civ. proc lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā lajkā_ neizsniegs
tiesai a sauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums siāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1926. g. 15 aptih. Ns 557.
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

1226 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
«<s (ik. par laul. 11. p. pamata, dara
inamu, ka tiesa 1926. g. 24. martā

Minnas Andreja meitas Linde, dzimušas
Lavans, prasības lietā pret Jāni Augu-
stu Jāņa d. Linde par laulības šķiršanu,
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta Rīgas Ģertrūdes baznīcā
starp Jāni Linde un Minnu Linde, dzim.
Lavans, 1912. gada 14. sepsembrī (pēc
v. st.).

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
m 748. p.p. paredzētā laikā

^
neiesniegs

iesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
;priedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1926. g. 20. aprilī. >& 457.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

1562 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
az lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
linamu, ka tiesa 1926. gada 17. martā
tiermīnes_ Gruzdiņ, dzim. Stroze, pra-
sības lieta pret Kārli-Rudolfu Gruzdiņu
par laulības šķiršanu, aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas 1914. gada
27. aprilī, Siguldā, slēgta starp Kārli-
Rudolfu Gruzdiņu un Hermīni Gruzdiņ,
diim. Strože; prāvnieku nepilngadīgo
meitu Gaidu atstāt prasītājas audzim-
šan* un kopšana

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
liesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g.20. aprilī. Ns 549.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

1573 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali,registrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 20. marta
lēmumu pārreģistrēta .Latvijas universi-
tātes stuaentu biedrība .Korporācija
Fraternitas Viesturiensis" zem jauna no-
saukuma: .Latvijas universitātes studentu
biedrība .Korporācija Fraternitas Vest-
hardiana" ka ari reģistrēti biedrības
biedru pilna sapulce 1. februārī 1926. g.
pieņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1253 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali,registrac. nodaļa

uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. P- P"
mata paziņo, ka ar viņas 192*. 6-
24. marta lēmumu re istrēta savienība
.Latvijas universitātes studējošo biedrību-
korporāciju savienība .Prezidiju kon'
vents*, ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g I' ts-
1265 Seīretars Friorichaons- _

Rīgas apgabali,registrac.nodaļa

uz Likuma _ par biedribām, savienībā^
un politiskām organizācijām 17t''p'
mata paziņo, ka ar viņas 1^":\
27. marta lēmumu reģistrēta D»
peļņas biedrība: .Latvijas universitāte-
studentu _ radio biedrība Zemgalija"- a

valdes sēdekli Rīgā.
Nodaļas pārzinis Egl' '

1266 Sekretārs Fridrichsons.

ļ Rīgas apgabali,registrac. nodaļa
ļuz civ. proc. lik. 1460'. p. pamata pa-
ļziņo, ka ar viņas 1926. g. 14.. apriļa
' lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Rīgas namu īpašnieku

; savstarpējā ugunsapdrošmāšanas bie-
;drība ", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
; 1260 Sekretārs fridrichsons.
i — ?

ļ Rīgas apgabali,registrac. nodaļa
i uz Likumapar biedrībām, savienībām
i un politiskām organizācijām 17. p. pa-
ļ mata paziņo, ka ai viņas 1926. g.
? 10. marta lēmumu reģistrēta bez-
ipeļņas biedrība: .Latvijas piegriezējus
i biedrība", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
j 1261 Sekretārs Fridrichsons.

; Rīgas apgabali, registrac. nodaļa
: uz Likuma par biedrībām, savienībām
I un politiskām organizācijām 17. p. pa-
ļmata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
[31. maita lēmumu reģistrēta bezpeļņas,
i biedrība: .Kultūras veicināšanas bie-
Idrlba .Zvaigzne*, ar valdes sēdekli,
i Tūjas pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1262 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali.registrac.nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām , savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.

1 20. marta lēmumu reģistrēta savienība:
|„Rīgas apgabala futbola savienība", ar( valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
i 1257 Sekretārs ir idrichsons.

Rīgas apgabali, registrac. nodaļa
,uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-

j Ziņo, ka ar viņas ša gada 3i. maita
ļ lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
'zem nosaukuma: .Dzīvokļu kooperatīvā
sabiedrība .Darbs", ar valdes sēdekli
Rīga.

Nodaļas pārzinis E g 1i ts.
1258 Sekretārs Fridrichsons.

ļ Rīgas apgabali,registrac.nodaja
I uz civ. proc. lik. 1460n. p. pamata pa-
Iziņo, ka ar viņas šā gada 14. apriļa
! lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
ļ zem nosaukuma: „Pirmā Rig*s kraj-aiz-
!devu sabiedrīoa" ar valdes sēdekli,

. Rīgā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

1 1259 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali, registrac.nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām , savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-mata paziņo, _ ka ar viņas 1926. gada
20. maita lēmumu reģistrēta bez-peļņas biedrība: .Latvijas ekrāna unskatuves darbinieku biedrība," ar valdes
sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E glīts.
1255 Sekretārs Fri d ric h s o n s!

Rīgas apgabalt. registrac.nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata _paziņo,_ ka ar viņas 1926. p
20. maita lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Rakstnieuu-Humoristu
biedrība .Žagata", ar valdes sēdekli
Rīga.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1256 Sekretārs Fridrichsons!

Rīgas apgabalt.registrac.nodaja
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p D Ir
mata paziņo, _ ka ar viņas 1926 g
20. marta lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība: .Pirmā Latvijas rakst-nieku un žurnālistu arodbiedrība \ļvaidēs sēdekli Rigā.

Nodaļas pārzinis E glīts
1254 Sekretārs fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
-.tklātā tiesas sēdē 1926. g20. ap-iii
izkl?usījusi Elzas (EFzēs) Jāņa m. Ja-
kobson, dz. Šimko, lūgumu deļ hipoteka-
;isko parada dzēšanas, nolēma: atzīt
par iznicinātu obligāciju par 14.000 ibļ.,
apstipr. 11.nov. 1911. g.ar Na 4019 uz ne-
kustamu īpašumu Rigā, III hip, iec, ar
zemesgrāmatu teģ. Ns 1107, izdotu no
zvēr. adv. A. Strausmaņa par labu Au-
gustam Jēkaba d. Auzenbergam, kas mi-
nēto obligāciju ir cedējis blanko.

Rīgā, 1916. g. 23. aptilī. Ns 1373.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1888 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 20. aprilī
izklausījusi Mārtiņi Jāņa d. Padega lū-
gumu dēļ hipotekarisko paradu dzēšanas,
nolēma: atzīt par iznīcinātu obligā-
ciju par 3000 rbļ., apstiprināta 14. martā
1912. g. ar Ns 18 7uz nekustamu īpašumu
Krapes muižas zemnieku zemes . Jaun-
kaņepēnu" mājām, Rigas apr., ar zemes
grāmatu reģ. Ns 1238, izdotu no Mār-
tiņa Jāņa d. Padega par labu Andrejam
Jāņa d. Mepakam, kas viņu ir cedējis
t lanko.

ria, 1926. g.23. aprilī. Ns 1154.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1886 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz ukuma. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1916 g. 24. marta
Emmas Emīlijas Gin, dzim. Zalmen,
prasības lieta pret Aleksandri Gin,
pat laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt lauību, l*as 1912. gadi
8. janvāri Rigā slēgta starp Aleksandru
Gin un Emmu Eailiju Gin, dzimušu
Zalman.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 723., 731.
an 748. p.p. .paredzētā laikā sieiesniegp
lesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
-priedums stāsies likumīgā spēki.

Rīgā, 1926. g. 15. aprilī. Nš 612.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

1227 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926 g. 30. maitāiz-
klausjusi Jankeļa Gersona d. Šeichata
maksāt nespejamibas lietu, par ko ie-
spiests sludinājums .Valdības Vēstnesī"
1924. g. 4. dec. Nš 276, nolēma:
Jankeļa Gersona d. Šeichata konkursa
lietu izbeigt, par ko izdarīt attiecīgu
publikac ju.

Rīgā, 1926. g22. apr. L. Nš91 25. g
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1756 Sekretārs A. Kalve.



Rigas apgabali, registrac.nodaļa

uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 31. marta
ļemumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Biedrība * Nacionālistu sporta klubs",

ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1267 Sekretārs Fridrichsons.

Liepāja? aogaK priekšfedētājs
uz tiesu iek. lik. 339. p. pamata dara
zināmu , ka saskaņā ar Liepājas apgabal-
tiesas kopsedes 1925. g. 12. decembra
lēmumu, privatadvokatam Fricim Siksne
atļauts vestsvešu lietas Liepājas apgal-
iiesai padotās miertiesas un to apelācijas
instancē.

Liepājā, 24. aprilī 1926. g.
Priekšsēd. Birks.

1977 Sekretārs (paraksts).

Rigas notārs Jānis Krāklnims,
sa kaņa ar 3. jūlija 1916. g. likumu
paziņo, ka viņa kantorī š.g 21. aprilī
Arturs Pētera d. Sers, Kārlis Friča d.
Dravnieks un Mārtiņš Friča d. Rumpe
pārdeva Rīgā, Basteja bulvārī Ns 7,
dzīvojošam Ābramam Berka d. S e -
gailam — Rīgā, Slokas ielā Ns 29 a
atrodošos eļļas fabriku »O li f a* līdz
ar jnventaru, mašīnām un cit. pie-
derumiem, tāpat ar viņiem pļederošām
nomas tiesībām uz augšminēto zerres
gabalu par Ls 46.000. Aktu grām. Ns75.
2C39 No'.ais i: K i ū k\ an d s.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. maijā 1926. g., pulkst.
1 dienā, Vidrižu pagastā, Vidrižu muižā,
pārdos Jāņa Freija kustamo mantu,
sastāvošu no govs, teles, cūkas, zirga,
un novērtētus par Ls 530

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

Rīgā, 23. aprilī 1926. g.
2015 Tiesu izpildīt. E. L i e p i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. maijā 1926._ g., pīkst.
12 diena, Lēdurgas pagasta, Lienītes
māja, pārdos Kārļa Krūmiņa ku-
stamo mantu, sastāvošu na govs un
noveitetu par Ls 240.

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

Rīgā, 23. aprilī 1926. g.
2010 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 8. maijā 1926. g„ pulksten
1 dienā, Pabažu pagasta Katrinbāde,
II. un I. izsolē pārdos Kārļa Lūša
kustamo mantu, sastāvošu no zirga,
kumeļa, atsperu_ vāģiem, kamanām,
skapja un novērtētu par Ls 700.

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

Rīgā, 21. aprilī 1926. g.
2013 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka_ 1926. g. 5. maijā, pulksten
9 rīta, Rīga. Brīvības ielā Ns 153, pār-
dos Eduarda K u p č e s kustamo mantu,
sastāvošu no 1800 pudelēm un novēr-
tētu par Ls 400.

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

Rīgā, 27. aprilī 1926. g.
2008 Tiesu fenild E. SmeUs.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 11. maijā 1926 g., pīkst.
11 diena, Rīgā, Marijas ielā Ns 79,
dz. 17, pārdos Voldemāram _ V11o-
linam kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 800.

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

Rīgā, 15. aprilī 1926. g.
2009 Tiesu izpild. J. G r i n i o s

pārdos publiska izsolē
Jēkaba Amstera

nekustamu īpašumu
Slokā ar semesgrāmatu reģ Ns 525 un
sastāv no Jaun-Kauguru ielā atrodošos
Slokas pils. dzimtsrentes gruntsgabala
ar Ns 590 un aptver 466,67 kv. asis;

2) īpašums publiskai izsolei novērtēts
par Ls 10,000;

3) uz īpašumu guļ apgrūtinājumi un
hipotēku parādi par 20,010 cara rbļ. un
/,622 latiem;

4) pie piedalīšanās izsole jāiemaksā
10° o no novērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība no Tie lietu ministrijas
par nekustama īpašuma iegūšanas
tiesībām;

l) zemes grāmatas uz šo īpašumu
ved Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
nodaļā,

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došana; dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecoties
uz pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. kancleja
2018 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rigā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo, ka:

1) Minnas Gaile prasibā pret Arnoldu
Gaile par Ls 30 mēnesī uztura naudas
no 8. marta 1923. g. līdz prasītajās
miršanai un tiesas izdev. pēc Rīgas
apgabaltiesas 1. civ. nod. izpildu raksta
no 4. apr. 1924. g. ar Ns 421769
29. jūlijā 1926. g., _ pulksten 10 rīta,
Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē

fl» PDDllSia un
Arnoldam Gaile, Jānim Gaile un Jūlei

Amatniek piederoTo

nekustamu īpašumu
Rutul mājas, kas atrodas Rīgas apr.,
Skultes pag., ar zemnieku zemes grunts-
gabalu zemes grāmatu reģ. 1* 5/97.

Mājas zemes _ platība aptver 36,42
deset., no kuram derīgas zemes ir
35,73 deset.;

2) īpašums publiskai izsolei novērtēts
par Ls 4000;

3) pie piedalīšanas izsole jāiemaksā
10°/o no novēitešanas sumas un jāuz-
rāda apliecība no tieslietu _ ministrijas
par nekustama ipašuma iegūšanas tie-
sībām ;

4) zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes gra-
mati nodaļā;

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

Visi papiri un dokumenti attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabali. III civilnodaļas kancleja.
2017 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 8. maijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Pabažu pagasti Kažoku

mājā pārdos miruša Jāņa S a rk a n -

bārda mantinieku kustamo mantu,
sastāvošu no govīm, zirgiem, sīklopiem,
lauksaimniecības mašinām, arkliem, ecē-
šām, labības, traukiem, drēbēm un t. t
un novērtētu par Ls 1869.

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

Rīgā, 24. aprilī 1926. g.
2016 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

dz tiiikii toinn mīdos
Žaņa Jakobsona

nekustamu īpašumu,
kujš atrodas Rīgā, jVidzemes šosejā
Ns 7, ar zemes platību 816 kv. asīm;
2. hip. iec. ar zemes grāmatu reģistra
Ns 1366 (grupa 70, gjunts Nš 3) un
sastāv no divām mūra fabrikas un
vienas koka dzīvojamās ēkas;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 16,000.—;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 32.246,68;

4) ka bez tam uz minēto nekustamu
īpašumu ir koroboteta Benjamiņa Zal-
maņa d. Brazņika lietišķa tiesība līdz
18. septembrim_ 1933. gadam;

5) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalibu ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka _ no
Tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētam peisonam iegūt nekustamo
īpašumu, un

6) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas iies'bas uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas III civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 27. aprilī 1926. g.
2065 Tiesu izpild. Ķ. K r e b s

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8 maijā 1926. g., pulkst.
10 diena, Rīgā, 1. Maskavas iela Nš 138 a,
pārdos Jēkaba Ērģelnieka ku-
stamo mantu , sastāvošu no vilnas un
novērtētu par Ls 550.

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

Rigā, 24. aprilī 1926. g.
2005 Tiesu izoild. J. Kazubierns

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 5. maijā 1926. g., pulksten
10 diena, Rīgā, Kurmanova ielā Ns 24,
ģērētavā, pārdos Pētera Sp u r e s
kustamo mantu, sastāvošu no ģerētavas
iekārtas, dažādām ādām un cita un no-
vērtētu par Ls 274.

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

Rīgā, 24. aprilī 1926. g.
2006 Tiesu izpild. J. Kazubierns
Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu

izpildītājs,
ļ">fa kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 1926. g.

0. maijā, pulksten 10 rītā, Rīgā, Eli-
zabetes ielā Nš 2b, dz. 5, pārdos
"idricha V i n k m a ņ a kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
Par Ls 800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā vietas.
^ Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo, ka:

1) Andreja Dušeļa prasībā par L?
1681,92 ar °/o pec Rīgas apr. 1. iec
miertiesneša piespiedu usrakstiem no
11. dec. 1925. g. ar NšNs 813, 814 un

815; 2)_Hirša Bēra pras. par Ls 742,84
ar °/o pec R gas apr. 1. iec. mierties-
neša piespiedu uzrakstiem no 8. dec
1925. g. ar NsNs 802 un 804; 3; Jāņa
Cepura pras. par Ls 162,14 ar °/o pēc
Rīgas apr. 1. iec. miertie nēša izpildu
raksta no 27. okt. 1925. g. ar Ns 489;
4) Cillas Jossel pras. par Ls 176,16 ar
°/o pec Rigas apr. 1. iec. miertiesneša
piespiedu usraksta no 6. nov. 1925. g
ar Nš 1788; 5) Hermaņa Kūrmaņa pras.
par Ls 318,66 ar °/o pēc Rīgas apr.
1. iec. miertiesneša piespiedu uzrakstiem
no 11. janv. 1926. g. ar NSNs 113, 114
un 115; 6) Hugo Svikļa pras. par Ls
182,20 pec Rīgas apr. 1. iec. mieitiesn
izpildu raksta no 25. janvāra 1926. g
ar Nš 665, 29. jūlijā 1926. g, pulksten
10 rītā, __ Rī^as apgabaltiesas civilnod
sēžu zāle.

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 1926. g
20. maijā, pulksten lOrītā, pasludinās
14. decembri 1921. gada mirušā Kristiāna
Alfonsa Kriša d. F r e i m a ņ a testa-
mentu.

Liepājā, 1926. g. 24. aprilī. Ns 794-m/26
Priekšsēd. b. V. B i e n en s t a m s.

]968 Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 1926. g.
20. maijā, palksten _ 10 rītā, pasludinās
1926. g. 18. martā mirušā Jāņa Jēkaba
dēla R o ļ a testamentu.

Liepājā, 1926. g.24. aprilī. Ns791-m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1969 Sekretārs A. Jansons

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rigā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka dēļ Ābrama Leiboviča Ls
4139,34 ar 10 proc. no 6 jūnijā1924.glielas prasības segšanas 29. j u 1i j a
1926. g., pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civilnodaļas sēžu zālē,

Pasta un telegrāfa virsvalde
zsludina uz 3. maiju 1926. g., pulkstan 10 no rīta, rafkst. istsoli

bez pēc izsoles uz
trotuāru asfatiešanas darbiem

pēc telefonu kabeļu izlabošanas dažādās vietās Rīgas pilsētas robežās apmēram
1900 kv. metru. Tuvākas ziņas izsniedz Pasta un telegrāfa virsvaldes materiālu
iegādes nodaļa, darbdienās no pulksten 11—13. 2024

Apriņķu ceļa inženieri Daugavpili,
izdos jauktā izsolē
uz valsts meža platības attiecošos zemes ceļu . labošanas daibus, sastāvošus no
izvesta granis izklaidēšanas, ceļa planešana--, grāvju rakšanas, atjaunošanas un
tīrīšanas, ka ari vispārēja ceļa gabala uzturēšanu kārtībā vasaras sez nā.

1) 3. maijā. Jaunjelgam Sf "1*32? ^^1"^°;1) Maz-Zalves — 10 km, drošibas nauda Ls 370; 2) Sērenes — 7 km,
drošības nauda Ls 250; 3) Daudzevas — 3,903 km, drošības nauda Ls 130;
4) Seces — 3,5 km, drošības nauda ls 120.

2) 4. maM Riuitplls pīs. valdē, fiJLS^ni
drošības nauda Ls 90; 2) Krustpils — 2,700 km, drošības na da Ls 70;
3) Ungurmuižas — 9,7i0 km, drošības nauda Ls 270; 4) Līvānu — 6 km,
drošības nauda Ls 200; 5) Rudzatu — 300 tek mtr, drošības ņaud i Ls 10;
6) Vīpes — 1,725 k«n, drošības nauJa Ls 480.

W L ITIffllfl IČknhnlIĪ aPrinķa pašvaldības likv. valdes telpās
j; t, lllUljU «iGflUUļļJll, pīkst. 14 sekošos pagastos: 1) Ābeļu —

3,500 km, drošības nauda Ls 170; 2) Sēlpils — 2,5 km, drošības nauda
Ls 1C0; 3) Sunākstes — 2.5 km, drošibas nauda Ls 100; 4) Vārnavas —
1,5 km, drošības nauda Ls 60; 5) Viesites — 2,700 km, drošibas nauda
Ls 110; 6) Biržu — 3,200 km, drošības nauda Ls 160; 7) Dignājas —
3 km, drošības nauda Ls 400; 8) Zasas — 450 tek. mtr. droš. nauda
Ls 20.

4) 5. mallff, neretas pag. vtiiK. īfm^if^rT'Z
drošības nauda Ls 100; 2) LielZalves — 3 km, drošības nauda Ls 150;
3) Neretas — 1 km, drošības nauda Ls 50; 4) Saukas — 1,200 km,
drošības nauda Ls 50; 5) Elkšņu — 2 km, drošības nauda Ls 70.

5) 6. maija Danga pili, apr. ceļa inžlenera kanci.
pīkst. 10 sekošos pagastos: 1) Liksnas — 4,300 km, drošības nauda
Ls 500,—; 2) Preiļu 200 tek. m, drošibas nauda Ls 10,—; 3) Vorkovas
450 tek. m, drošības nauda Ls 80,-; 4) Kolupes — 280 km, drošības
nauda Ls 100,—; 5) Jasmužas — 700 tek. m, drošības nauda Ls 20,—;
6) Kapiņu — 800 tek. m, drošības nauda Ls 25,—; 7) Naujenes — 1,200
drošības nauda Ls 40,-; 8) Izvoltas —600 tek m, drošības nauda Ls 20,—;
9) Laucesas — 2,400 km, drošības nauda Ls 160,—; 20) Kurcuma — 400
tek. m, drošības nauda Ls 15,—; 11) Sventes — 800 tek. m, drošības
nauda Ls 30,-; 12) Demenes — 600 tek. m, drošibas nauda Ls 20,—
13) Skrudalinas — 600 tek. m, drošībaas nauda Ls 20,—; 14) Salienas —
1,300 km, drošības nauda Ls 50,-; 15) Koplavas — 2 km drolībasnauda
Ls 80,-; 16) Dvietes — 800 tek. m, drošības nauda Ls 30,—; 17) Raudas —
1,200 km, drošības nauda Ls 40,—; 18) Višķu — 1 km, drošības nauda
Ls 20,—.

6) 8. mullā, Krāslavas pagasta valdē, K5S,:?, £
slavas — 2,225 km, droš. n. Ls 160,—; 2) Skaistas — 900 tek. m, droš.
nauda Ls 50,— ; 3) Aulejas 2C0 tek. m, droš nauda Ls 10,—; 4) Dagdas
— 1 km, droš nauda Ls 40,—; 5) Asūnes — SOOtek. m, droš. n. Ls 50,—;
6) Pustiņas — 1,800 km, droš. nauda Ls 60,—; 7) Piedrujas — 1 km,
droš. nauda Ls 40,—; 8) Silenes — l,7i0 km, droš. nauda Lš 100,—.

1) 10. maiju. Subatē, pilsētas valdes telpas,
pulksten 10, sekošos pagastos: 1) Aknišas — 1,100 km, drošība» nauda
Ls 70,—; 2) Susējas — 500 tek. m. d oš. nauda Ls 30,-; 3) Gārsenes —
900 tek. m, droš. nauda Ls 30,—; Prodes — 500 tek. m, drošības nauda
Ls 20,—; 5) Asares — 1,300 km, droš. nauda Ls 40,—; 6) Rubeņu —
Ls 4,050 km, droš. nauda Ls 110,—; 7) Lašu — 600 tek. m, droš. nauda
Ls 30,—; 8) Pilskalnes — 1,200 km, droš. nauda Ls 40,—; 9) Slates —
1,300 km, drošibas nauda Ls 80,—; 10) Bebrenes — 1 km, drošības
nauda Ls 40,—. l 1951

Apriņķa ceļu inženiera Liepāja
izdos 10. maijā š. g., pīkst. 12 diena, sava kancleja

jauktā izsolē
1) 14 m gara koka tilta jaunbūvi par Otaņķu upi uz Liepajas-Otankas-Nīcas

ceļa. Drošības nauda Ls 170.
2) 18,80 m gara koka tilta jaunbūvi pār Cīravas upi uz Satiņu-Butnaru III šķ.

ceļa. Drošibas nauda Ls 490.
3) Liepājas-Veitspiis-Apriķu Ila šķ. ceļa 0,61 km gara gabala pārbūvi Tašu

ezera izplūduma gala. Drošibas nauda Ls 1100.
4) Liepājas-Grobiņas šosejas kap. remontu no km 9,00 līdz km 10,383. Dro-

šības ņaudi Ls 1C60. 1 1934
Tuvākas ziņas kancleja, Jēkaba ielā Ns 6, darba dienās no pulkst. 9—15.

Apriņķa ce|u inženiera Cēsīs,
savā kancleja, Lielā Dārza ielā Nš6, izdos 11. maijā 1926 g., pulksten 10 rītā,

jaMMĒttā,mutiskā un rafrst. izsotē maxā&-
nrasitaļictn scbošus darbus: 2 2026

1) Dzērbenes stacijas pievedzemes ceļa bruģēšanu. Drošības nauda Ls 340 —
2) Araižu stacijas pievedzemes ceļa bruģēšanu Drošibas nauda Ls 620.—

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancleja Cēsīs, darbdienās no pl. 9—15.

Apriņķa ceļu inženiers Cēsīs
paziņo, ka 3. maijā š. g, pulksten 10 rītā, noliktā izsole uz valsts mežiem pie-
krītošo klaušu ceļu labošanai un uzturēšanai Cēsu un Valmieras apr. pagastos

nenotiks. mm
Apriņķa ceļu inženiers Rīgā,

savā kancleja, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8, 12. maijā š. g., pulksten 10 rītā,
izdos max.āfkfn;asitājiewn iautztā izsolē mefcošu

darbu izvešanu:
1) 70 mtr. garu koka estokades nojaukšanu un pārbrauktuves ierīkošanu uz Rīgas-

Jaunjelgavas ceļa pie Veveru mājām.
2) 16 mtr. gara tilta remontu pār M. Juglu nz Kastranes-Mālpils ceļa pie Rusēnu mājām.
3) Tilta pārbūvi pār Lobes upi uz Kokneses-Rembates ceļa pie Krapes muižas.

Tuvākas ziņas kancleja. 2 2025

(ftiiļas apriņķa ceļu inženiers
izsludina uz 1926. g. 4. maiju, pīkst. 12,

rakstisku konkurenci
uz gumijas spirālšļuteņu ar 3 audumiem un gludu gumijas virsu iegādāšanu.

Iekšējais 0 lM" — 2 gab. ā 5 mtr
0 l/4" — 4 gab. ā 5 mtr
0 2" — 8 gab. ā 5 mtr

Rakstiskie piedāvājumi slēgtās aploksnēs iesniedzami līdz 4. maijam, pīkst. 12
apriņķa ceļu inženierim Rīga, Lāčplēša iela Nš24, dz. 8, iemaksājot drošības
naudu 10° o apmēra no piedāvājuma sumas.

Tuvākas ziņas kancleja. 1 1634

Rīgas policijas IV iec. priekšnieks
paziņo, ka 6 maijā š. g., pulksten
10 no rīta, Kartine* ielā Ns 7/9,

pārdos aairaRsolišann
Ernesta Roziša mantu, sastāvošu no
vieglā ormaņa ratiem, novērtētu par
Ls 150.— par labu valstij.

Pārdodama manta apskatāma pārdo-
šanas dienā, ūtrupes vietā.

Rīgā, 26. aprilī 1926. g Ns 6285/6779.
202.1 PrieKŠniek* (paraksts).

Rīgas policijas IV iec. priekšnieks
paziņo, ka 4. majjā š. g., pulksten
10 rītā, Brīvības iela Nš 100, dz 30,

pārdos vairāksolīšana
Zaras Kon mantu, sastāvošu nj trimo
spoguļa, šujmašīnas, dīvāna, drēbju
skapja, rakstāmgalda, kumodes, tepļķiem
un dažādām citam mantām, novērtētu
par Ls 200.— par labu pils. Antonam
Katkevičam.

Pārdodamā manta apskatāma pārd:-
šanas dienā ūtrupes v.eta.

Rīgā, 26. aprilī 1926. g. Nš5627.

2021 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas polic. IV iec priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto karaklaus.
apliecību, izdotu no Rīgas kara apriņķa
priekšnieka 22. martā 1926. g., Nš35591,
uz Paula Ernesta d. Skulte vardu. 2045

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ki
6. maijā 1926. g., pulksten 2 dienā,
Liepājā, Vakzales ielā Nš 43, dz. 3,

pārdos vairāksolīšanā
Brūna H e r m a ņ a kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 95_ un sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas, deļ viņas 1922. g. ie-
nākuma un traktiera nodokļa segšanas.

Liepājā, 26. aprīlī 1926. g.
2022 Piedzinējs (paiaksls).

[ Citu iestāžu sludinājumi.
^

j

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 3. maijā 1926. g., pulkst 3 dienā,
Rīga, Brīvības iela Ns 4,

pārdas vairaksalifaai
Benjamiņa _ Eliasstama kustamo
mantu, novērtētu par Ls 374 un sastā-
vošu no dzelzs naudas skapja un veikalu
iekārtas dēļ viņa 1924./25. g. piocentu
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 26 aprilī 1926. g.
2019 Piedzinējs D e r i n g s.



Kabiles pagasta valde izsludina par
nederīgiem sek.nozaudētus dokumentus
1) Latvijas iekšzemes pasi Nq 1799, izd.
no šis pag. valdes 1920. g. 25. sept.uz Annas Jēkaba m. Caunes v., dzim.
Aun vārdu; 2) Latvijas iekšz. pasi
Vaoa '- no šīs P§- vaIdes 28- au§-1920. g. uz Lizetes jaņa m. Botman v.;3) Latv. iekšz. pasi Ns 1164, izd. no šīs p.
valdes 20. jūlijā 1920. g. uz Ādolfa Jana
d. Mauriņa v.; 4) Latv. iekšz. pa' si

?Ns 51, izd. no šīs pag. valdes 31. martā
1920. g. uz Jaņa Indriķa d. Rībena v.;
5) Latv. iekšz. pasi Ns275, izd. no šis pag
valdes 21. aprilī 1920. g. uz Jēkaba-
Augusta Jāņa d. Āzis v.; 6) karaklaus.
apliec. Nš 769, izdotu no Aizputes-
Kuldīgas kara apr. priekšn. 25. nov.
1921. g. uz Friča Anša d. Kārklina v.;
7) zirga pasi Ns 862, izd. no šīs pag. v.
16. jūlijā 1923. g. uz Jana Gaiļa v.;
8) zirga pasi Nš400 , izd. no šīs pag. v.
1920. g. uz Mārtiņa Kalniņa v.; 9) zirga
pasi Nš 401 , izd. no šis* pag. valdes
1920. g. uz Mārtiņa Kalniņa v.; 10) zirga
pasi Ns 416, izd. no Daugavpils pils.
valdes 9. febr. 1921. g. uz Antona
Kupriana d. Serstova v. 204a

Lijas banka
izsludina par nedeiīgu nozudušo bez-
termiņa noguldījumu grāmatiņu arNs903
uz Teodora Mārtiņa d. L ī č a v. 1952

Minimax Latvijas akciju
sabiedrības

valde aasauc 1926. g. 19. maijā, pulk-
sten 5 p p., sabiedrības telpās, 1. Grē-

cinieku ielā Nš 24,
vispārējo kārtējo akcionāru

SAPULCI.
Dienas kārtība.

1) Gada pārskats par 1925. g.
2) Revļzijas komisijas ziņojums.
3) Velēšanas.
4) Budžets par 1926. g.
5) Dažādi priekšlikumi.

2030 Valde.

j> ?

Dažādi sludinājumi.

KMkursa gaide
maksātnespējīgo parādnieku Her-
maņa Pungas un Zalmana Kona,
tirg. zem firmas stiklu fabrika .Cen-
sonis', lietā, apstiprināta no Rīgas ap-
gabaltiesas, saskaņā ar Tirdzn. nol XI
gr. II d. (1903. g. izd) 441. p. ar šo
paziņo, ka viņa uzsākusi savu darbību
šī g. 5. aprilī Rīgā, Lāčplēša Ns 35, dz 13.

Konkursa valdes priekšsēdētājs,
2035 privāts advokāts P. R ē ķ i s.

Likn i mšiliii tiiala
iiiitciiDi biiiii.
1926. gztda 5. burtnīca

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

ar pieprasījumiem.
Burtnīca mākslā:

bez piesūtīšanas Ls 0,28
ar piesūtīšanu . , 0,30

Saturs:
41) Likums par Latvijas-Z.-Amerikas

Savienoto Valstu līgumu attiecībā
uz parādu par kāja laka piegādā-
jumiem (un pats līgums).

42) Likums par papildu vienošanos pie
pasta, telegrāfa un telefona līguma
starp Igauniju, Latviju un Lietavu
(un pati vienošanās).

43) Likums _ par Latvijas un Somijas
savstarpēju deklarāciju attiecībā [uz
Hagā 1905. g. 17. jūlijā noslēgto
Konvenciju par civilprocesu (un
pati deklarācija).

44) Likums par Latvijas un Zviedrijas
savstarpēju deklarāciju attiecībā uz
Hagā 1905. g. 17. jūlijā noslēgto
Konvenciju par civilprocesu (un
pati deklarācija).

45) Papildinājums noteikumos par zvēri-
nāto mērnieku darbību.

46) Pārgrozījums likumā par valsts
zemes fonda piešķirto un piešķiramo
zemju novērtēšanu un pāra sanu
dzimtsīpašumā vai atdošanu dzimts-
nomā.

Latvijas universitātes filoloģijas un
filozofijas fakul'ate paziņo, ka studenta
Kurta Leflera (matr. Nš 9660) nozau-
dētā studiju grāmatiņa tiek atzīta par
nederīgu. 2023

Rudbāržu pag. valde izsludina par ned.
nozaudēto Juliusa Zamueļa d. Mittel-
štedta zirga pasi Ns 152, izdotu no
Priekules pag. valdes 29. janv. 1924. g.
uz Haima Ķeilmaņa v. 225a

Rīgas polic. IV iec. priekšnieks izsl.
par ned. nozaudēto karaklausības apl.
Na 933, izd. no Rīgas kāja apr. priekšn
1920. g., kā nederīgam kara dienestā,
uz Hirša Dāvida d. Samunova v. 369a

Ventspils pilsētas polic. priekšnieks
izsludina par ned. nozaud. Latvijas
iekšz. pasi Ns 256028, izd. no Rīgas pref.
pasu nod. 18. jun. 1925. g. uz Mildas
Friča m. Kalniņ vārdu. 308a

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Latvijas komercbankas
aktīvs bilance uz 1920. gada 1. janvāri pasīvs

Rēķinu nosaukums Centrale Noda las Ko PRēķinu nosaukums Centra!eNodai°Ls Ls Ls * Ls Ls Ls

Kase un tekoši rēķini 129,677 49 103,693.89 233 371.38 Akciju kapitāls 500,000.- — 500,000.-
Vēitspapiri 29,686.— — 29,686— Rezerves kapitāls 16 242.66 — 16,242.66
Diskontēti vekseļi 961,686.03 684,807.56 1,646 493.59 Tekoši rēķini u noguldījumi ... 513,633.86 23234646 745 980.32
Aizdevumi 831,097.73 479,21197 1,310.309.70 Rediskontēti vekseļi . . . . 648,826.53 332,217.71 981,044.24
Korespondenti 448,608.80 122,255.44 570,864 24 Pāiķilātas pi.ec. u. citas vērt 491,417.84 126,492.05 617,90989
Nekustama manta 170,000— — 170,000.— Korespondenti . . 856,453.11 144,828.70 1,001281.81
Nodaļu rēķins 572,525.43 — 572,525.43 Centrāles rēķins ........ —' 572,525.43 572,52543
Pārējie aktīvi 48,202.24 42 265.02 90,467.26 1926. g. proc. u. komisija 3 626 22 10,059.58 13 685.80

Pārējie pasivi 80,482.98 13,76395 94,24693
. 1925. g. tīra peļņa : 80,800.52 — gjMSOOK

3,191,483.72 1432 233 88 4,623,717.60 3,191,483 72 1,432,233.88 4,623,717.60
Inkasti veks. un dokumenti .... 1,363,34224 438,55072 1,801,89296 Inkaso kreditori 1,36334224 438,550.72 1,801,892.96
Avalu un galvojumu debitori .... 1,240,35481 199,063 97 1,439418.78 Galvojumu rēķins 1,240,354 81 199,063.97 lA&M±ļ°.

5,795,180.77 2,069 848 57 7,865 029 34 5,795.180 77 2,069,848 57 | 7,865 029.34.

1925. g. peļņas un zaudējumu rēķins PgļiļūS Sadalījuma prpJgKtS

ZAUDĒTS. _^2_J U Ļs__ PELNlTs. _J^ LL_ _Ļ ! Ē
Centrale: No 1924.g. peļņas: nodokļu Rezerves kapitālam 8,080.05

Telpu un iekārtas izdev. ..' ... 6,546.79 nomaksai . . — 7,757.76 Dividendei . . . 50,000 —
Algas 94,400.05 Norakstītu parādu atmaksa — 90.66 Tantjemām ... 9,816.14 „
Sludinājumi 6,987.73 Centrāles: procenti, ko- Nodokļiem . . . 12,904,33 80,800.5^
Kanclejas pieder., pasta, telegr, telef., misijas un kursa starp. 228,111.36 — '

tiesas un notāra, slimo kases, zie- Nodaļu un naudas maiņas 8(1800 52
dojumi un daž. citi izdevumi . . . 24,952.56 132,887.13 kantoru: procenti, ko- -22

Nodokļi — 15,256.05 misijas un kursu starp. 160 014.23 388,125.59
Nodaļu un naudas maiņas kantoru izdev. — 100,422.87 248,566.05
Apšaubāmu parādu dzēšanai, organizac

izd., ierīkojuma un iekārtas norakstījumi — 66,607.44

315,173.49
Tīra peļņa — 80,800.52

395,974.01 395,974.01 1297

:

Rūpniecības paju sabiedrība
„ARBO"

kārtēja

pilno sapulce
notiks ši gada 19 maijā, pulksten 21,

Antonijas iela Ns 15 a, dz. 12.

Dienas kārtība.
1) Valdes un revīzijas komisijas zi-

ņojumi un 1925. g. pārskata pieņemšana.
2) Budžeta pieņemšana 1926. gadam.
3) Velēšanas.
4) Tekošss darīšanas.

2032 Valde.

Ziemeļu tirdzniecības un rūp-
niecības akc. sab.

uzaicina savus akcionārus uz kārtējo

visapulci
šī gada 28. maija, pulksten 4 pec pusd,
sabiedrības kantorī, Rīgā, Tirgoņu ielā

Ns 1.
Dienas kārtība.

1) Sapulces atklāšana un prezidija
vēlēšana.

2) Protokola nolasīšana par kārtējo
vispārējo sapulci 1925. g. 3. martā.

3) Gada pārskats par 1925. g., revi-
dentu ziņojumi, pīrskata pieņemšana,
valdes atsvabināšana par norēķiniem,
peļņas sadalīšana un budžets 1926. g.

4) Vēlēšanas.
5) Akcionāru un valdes priekšlikumi.

2029 Valde.

Tirdzniecības un rūpniecības
akciju sabiedrība

A. BALODIS
uzaicina savus akcionārus uz kārtēinvispa'īgo )0

SAPULCI
ši gcda 21. maija, pulksten 6 n nRīga, Kr. Barora ielā Ns 7, dz. 2.

Dienas kārtība.
1) Sapulces vf.dītāja vēlēšana.

2) Gada pārskats par 1925^ gadu unrevīzijas komisijas ziņojums.
3) Gada pārskata pieņemšana unpeļņas sadalīšana.
4) Budžets un darbības plāns 1926gadam,
5) Vēlēšana».
6) Dažādi priekšlikumi un ziņojumi
2034 Valde. '

Akcijas sabiedrība
„A. R. Schroeder un Ko."

uzaicina savus aVcionarus uz kārtēiovispārējo J

sapulci.
ši g. 22. maijā, pulksten 6 dienā, Rīgā

m. Kalēju ielā Ns 10/12, dz. 1. '
Dienas kārtība.

1) Bilances caurskatīšana un apstip-
rināšana un pārskats par 1925. gadu.

2) Tīras peļņas sadalīšana.
3) Budžeta un darbības gaitas caur-

skatīšanaun apstiprināšana uz 1926 g
4) Velēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi.
Gadījumā, ja ši gada 22. maijā nesa-

nāktu noteiktais biedru skaits, otrā pilna
sapulce šī g. 29. maijā turpat tanī pašā
laika un ar to pašu dienas kartību, kura,
neskatoties uz ieradušos biedru skaitu ,
bus sprieduma spējīga.

2033 Valde.

ii

Rūpniecības paju sabiedrības
„KRlVS"

pilna sapy.ce
notiks ša gada 17. maija, pīkst -8 vak.,

Rīgā, 1. Miesnieku ielā Ns 6, dz. 4.
Dienas kārtība.

1. Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2. Statūtu grozīšana.
3. Valdes locekļa un kandidātu vē-

lēšanas.
4. Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

OflKfi \r i 1 A d

Kinematogrāfu akc. sabiedrība
„ARS«

ar_ šo paziņo saviem akcionāriem, ka,
deļ pirmās akcionāru sapulces, kufa
bija nolikta uz šī gada 15. aprili neno-
tikšanas, tiek sasaukta

otra kārtēja visp. akcionāru

SAPULCE,
kura notiks šī g. 30. aprilī, Eliza-
betes ielā Ns 63, dz. 5, pīkst. 6 vakarā.

Dienas kārtība.
1. Valdes paziņo'ums.
2. Revīzijas komisijas paziņojums.
3. Gada pārskata apstiprināšana par

1925. gadu.
4. Budžeta apstiprināšana par 1926. g.
5. Valdes un revīzijas komisijas lo-

cekļu vēlēšanas.
6. Tekoši darbi.
Rīgā, 1926 g. 16. aprilī.

2067 Valde. I

Ceļu izbūves un satiksm.
Latvijas akc. sab.

\ām ? <*? ftaa Ma »?
uzaicina god. akcionārus ierasties uz

feūvtējo

akcioo. pilnu sapulci,
otrdien, 1926. g. 26. maijā, pulksten
17 pēc pusd. Rīgā, Brīvības ielā Ns 8,
sabiedrības kantora telpās.

Dienas kārtība:
1) Bilances un darbības pārskata ap-

stiprināšana par pagājušo gadu.
2) Revīzijas komisijas ziņojumi.
3) Valdes, valdei kandidātu un revīzi-

jas komisijas locekļu vēlēšana.
4) Budžeta un darba plāna apstiprinā-

šana tekošam gadam.
5) Pilnvaru izsniegšana va'des locek-

ļiem un sabiedrības darbiniekiem.
6) Valdes ziņojumu apspriešana attie-

cībā uz varbūtējo nekustamu īpa-
šumu iegūšanu, šī īpašuma iznomā-
šanu vai ieķīlāšanu.

7) Akcionāru priekšlikumu apspriešana.
8) Dažādi jautājumi.
Saskaņā ar statūtu § 39, akciju īpaš-

niekiem lai tie dabūtu tiesību piedalīties
pilnās sapulcēs un līdzi balsot, jāiesniedz
valdei ne vēlāki, kā 18. maijā 1926._g.
pagaidu apliecības viņiem piederošās
Akcionāri apliecības vietā var iesniegt
kvī.'es par šo akciju glabāšanu vai ie-
ķīlāšanu Latvijas valsts vai privat kredīt-
iestādēs, kuras darbojas uz Valdības ap-
stip:inātu statūtu pamata un atzītas no
Finansu ministra vai Banque de 1*Union
Parisrenne 7 un 9, rue Chauchat, Purize.

2031 ITafcle.

||

Dzelzce|u virsvalde
izsludina uz š.g. 5. maiju, pīkst. 10

rakstiskos toroui bez Dictoraiem.
10.000 metr. torni Vesifoles „Gsi-

namm" akmeņogļu piegādei
š. g. maija un jumja manesl.

Piegādāšanas noteikumus izsniedz dzelz-
ceļu virsvaldes materiālu apgādē 120. ist
no pulkst 10—12. 2070

Dzelzsceļa virsvaldes fecbn. tW|a
izsludina rakstisku kon-

kurenci š. g.
20. maijā uz centrālās apkurināšanas ie-

rīkošanas darbiem jaunceļamā Vec-
gulbenes stac. ēkā.

Drošības nauda Ls 10C0.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs

jāiesniedz dzelzsceļu virsvaldē, istaba
Ns 315-a, ne vēlāk, kā līdz pulksten
12 dienā 1926. g. 20. maijā.

Tuvākas ziņas izsniedz Gogoļa ielā
Ns 3, ist. Ns 311, darba laikā. 2027

Dze'zmli III ceļu Ist. piirtliiitz
izsludina uz 5. m a i j u š. g., pulksten
12 dienā, savā kantori Ruckas muižā pie
Cēsu stacijas,

janfttu izsoli ai mi
8. maija š. g , pulksten 12 dienā,
mazakprasītājiem uz sekošjem darbiem:
1) Cēsis iecirkņa kantora ēkas atjauno-

šanu — drošības naudaLs 200,
2) Cēsis iecirkņa kantora ēkā kanalizā-

cijas ierīkošanu (ar uzņēmēju mate-
riāliem) — drošibas nauda Ls 200.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī, darb-
dienās no pulksten 9—15. 1 1869

Rēzeknes a riņķa
Varakļānu iec. pol. p -ks

paziņo, ka sasksņā ar Rēzeknes apr.
valsts zemju inspektora nomas debitoru
sprakstu Ns 2444, 1925. g., pārdos
10. maijā š. g.

atklāts liatsolU
vienu 10 mēnešu vecu cūku piederoša
pils. Jānim Jura d. Naglim, dziv. Rēzek-
nes apr., Barkavas pag., Borbalu sādžā
un novērtēta par Ls 20 nomas parāda
Ls 19,05 piedzīšanai.

Manta torgu dienā apskatāma uz vietas.
2049 Priekšnieka v. (paraksts).

Rites nosmīn Pūime
Jēkabpils apr. (9 klm no Neretas stac)
izdos 7. maijā š. g. pīkst. 11 no rīta

pagasta valdes kancleja

iii ioili
muti? prasītā j.
jaulM.nu litaaita.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles sā-
kuma jāiemaksā Ls 600 drošības naudas
kura suma nosolītajam tūliņ pec nosolī-
«anas jāpapildina līdz 10 proc. no no o-
lītās sumas-, vai jānodrošina ši suma ar
citām drošām garantijām No vietējiem
pieņems ari no padomes par drošiem
atzītus 2 galveniekus, kura parakstiem
jābūt oficiāli apliecinātiem. Padome pa-
tur sev tiesību būves darbus _ izdot vie-
nam no 3 pēdējiem mazāksolītājiem,
kurš tai izradītos par spējīgāku un dro-
šāku termiņa ieturēšanas un darbu izve-
šanas ziņa. Būves plānu, darba aprē-
ķinu un tuvākus noteikumus var ieskatīt
pagasta valdes kancleja.
1989 Priekšs. v. (paraksts).

Rēzeknes apr,,Varaklāņu
rec. polic. pr-ks

paziņo, ka saskaņā ar Rēzeknes apr.
valsts zemju inspektora ncmas debitoru
saraksta Ns 2444 1925. g. pārdos
š. g. 10. maijā

aili! laiHiaaa
vitnu 6 g. vecu govi, novērtēta p:r
Ls 60 un pied. pils. Annai Pāvila m.
Siksalietis dzīv. Rēzeknes apr, Barkavas
pag., Bo:balu sādža nomas parada
Ls 55.51 piedzīšanai.

Manta torgu diena apskatāma uz vietas.
2051 Priekšnieka v. (paraksts).

Rēzeknes apr.,Varakļānu
iec. polic. pr-ks

paziņo, ka saskaņā ar Rēzeknes apr.
valsts zemju inspektora nomas, debitoru
saraksta Ns 2444 1925. g-, pārdos š. g.
10. maijā

nilāta MlrHinnl
10 pudu ziemas kviešu, pieder, pils
Ilzei Jēkaba m. Šķēle un Aleksim Aloisa
d. Škelim, dzīv. Rēzeknes apr., Barkavas
pag., Borbalu sādžā. Kvieši novērtēti
par Ls 20 nomas parāda Ls 20,01 pie-
dzīšanai.

Manta torgu dienā apskatāma uz
vietas.
2050 Priekšnieka v. (paraksts)..

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

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

l Manalaus melioistīias sabīGdr.
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 35. Ip. ar Ns 35

Sabiedrības valdes sēdeklis Mazsalacā.
Nodaļas vadītājs A. Ķuze.

1465 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

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

Litenes melloiac.sali...Oaīdupe"
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 39. Ip ar Ns 39.

Sabiedrības valdes sēdeklis Litenes

„Skujeniekos\ caur Liteni.
Nodaļas vadītājs A. Ķuze.

1466 Darbvedis F. Briedis.

Rēzeknes apr. Varakļānu
iec. polic. pr-ks

paziņo, ka saskaņā, ar Varakļānu virs-
mežniecības š. g- 25. februafa lēmumu

N° 1803 pārdos š. g. 10. maij a

i«i aifflišail
Sss«JS»a/S
d Strodam piederošu vienu 2 g. vecu

eovi novērtētu par Ls 50 meža materiāla

Sugas vērtības Ls 44,82 piedzīšanai.

Minētā manta torgu dienā apskatāma

2053
£taS ' Priekšnieka v. (paraksts).
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