
Valdības iestāžu paziņojami.
Paziņojums.

Latvijas valdības uzdevumā Latvijas
sūtnis Somijā ir vienojies notu apmaiņas
ceļā ar Somijas valdību par nolīgumu at-
tiecībā uz vizu atcelšanu abu valstu pil-
soņiem savstarpējā satiksmē, sākot ar
1927. g. 1. jūniju.

Rīgā, 1927. 2. 25. maijā.
Ārlietu ministris F. Cielens.

Noraksts no noraksta.

I FfiATIflN- HF IFTTONH
HELSINGFORS. _

— M US. '

Monsieur le Ministre,
Les Gouvernements de Lettonie et de

Finlande avant resolu dabolir les visas de
passeports entre les deux Etats. j'ai
l'honneur au nom de mon Gouvernement,
de porter ā votre connaissance que le
Gouvernement de Lettonie accepte l'accord
auquel les negociations poursuivies, ā cet
effet, entre les deux Gouvernements ont
abouti et dont le texte je vous prie de
vouloir bien trouver ci-apres:

\rticle Premier.
Les ressortissants de chacun des cieux

Etats ont le droit de se rendre. par les
passages-frontiēres lēgaux, au territoire
de l'autre Etat sāns visa d'entres, ā con-
dition qu'ils soient porteurs dun passeport
valide et delivre pour I'ētranger. Cette
facilitē est accordee seulement aux por-

teurs d'un passeport natkmal et ne regarde
pas Ies porteurs des passeports entrangers
(passeport Nansen etc).

Les ressortissants de chacun des deux
Etats ont le droit de sejourner, sāns
aucune autdrisation spēciale, pendant trois
mojs sur le territoire de l'autre Etat ā
compter du jour de traversēe de la fron-
tiēre.

Le visa de transit ainsi que le visa de
sortie pour les personnes c|tii ont sejourne
sur le territoire de l'autre Etat moins de
trois iimis sont supprimes.

Article 2.
Pour la traversēe comtnune de la fron-

tiēre de groupes de personnes compre-
nant les ressortissants de l'un des deux
Etats. est valable au lien de passeports,
une liste de participants faite par les
autoritēs compētentes et munies du visa
de la representation compētente de l'autre
Etat. Ce visa doit Mre delivre gratui-
tement.

Article 3.
Cel accord ne dēroge point aux pres.-

criptious spēciales en vigueur dans les
deux Etats sur le barrage de frontfēres,
sur le refus d'entree de toute personne
jugēe indēsirable, sur la registration de
police. sur le sejour de plus de trois mois
et sur l'expulsion des etrangers. ainsi que
sur la protection du marchē de travail
indigene.

Article-4.
Chacun des deux Etats a le droit d'expul-

ser de son territoire des ressortissants de
l'autre Etat

qui ont viole les prescriptions de regi-
stration et de sejour des ētrangers au pāvs,
ou

qui ont agi contraitement aux rēglements
sur 1'-. protection du marchē de travail
indigene; cette stipulation s'applkjue spe-
cialement aux ressortissants de l'un des
deux Etats qui ont accepte un (tupini,
apres l'entree au territoire de l'autre Etat.
sāns ētre munis d'avance d'une permission
de travail, delivree par le representation
compētente de cel Etat.

Article 5.

Le prēsent accord antrera en vigueur
le 1-er juin 1927 et prendra fin un mois
apres sa denonciation par un des deux
Etats."

VeuiMez agrēer, Monsieur le Ministre,
les assurances de nia haute consideration.

HelsiriLjfiirs. le 14 mai 1927.
(). Grosvaids,

Ministre de Lettonie
Son Excelence

Monsieur V. Voionmaa.
Ministre des Affaires

Etrangeres,
Helsimrfors.

Tulkojums.
LATVI (AS SŪTNIECĪBA.

HELSINKOS.

Ministra kuu^s.
Tā kā Latvijas un Somijas valdības no-

lēmušas atcelt pasu vizas sta r p abām
valstīm, pagodinos manas valdības vārdā
Jums paziņot, ka Latvijas valdība pieņem
nolīgumu, pie kura novedušas sarunas Saī
lietā abu valdību starpā un kura tekstu
Jūs atradīsiet še zemāk :

„l. pants.
Abu valstu pilsoņiem ir tiesības doties

caur likumīgiem robežas pārejas punktiem
otra- teritorijā bez ieceļošanas vizas
ar noteikumu, ka viņiem ir derīga ārzemju
pase. šis atvieglojums piešķirt^ vienīgi
nacionālo pasu īpašniekiem un neattk

? zemnieku (N'ansena u. c.) pasu :
niekiem.

i valstu pilsoņiem ir tiesības uzturē-
ties itļaujas otras valsts teri-
torijā trīs mēnešus. skaitot no robežas pār-
iešanas dienas.

Tranzita un izceļošanas vizas atceltas
personām, kuras uzturējušās otras valsts
teritorijā mazāk par trim mēnešiem.

pants.
Kopējai robežas pāriešanai grupām, ku-

ras sastāv no vienas vai otras līgumslēdzē-
jas valsts pilsoņiem, pasu vietā derīgi da-
lībnieku saraksti, kurus izgatavojušas kom-
petentas iestādes un kurus vizējusi otras
valsts kompetentā pārstāvība. Šī vizēšana
izdarāma bez maks,

.'i pants.
Šis nolīgums neierobežo abās valstīs pa-

stāvošos noteikumus attiecībā uz robežu
noslēgšanu, ieceļošanas noliegšanu katrai
par nevēlamu atzītai personai, registrē-
šanos policijā, uzturēšanos ilgāki par trim
mēnešiem un ārzemnieku izraidīšanu, kā
ari uz vietējā darba tirgus aizsardzību.

-I. pants.
Katrai no abām valstīm ir tiesības iz-

raidīt no savas teritorijas otras valsts
pilsoņus.

kup pārkāpuši noteikumus par ārvalst-
nieku uzturēšanos un registrēšanos valstī,
vai

kuri rīkojušies pretēji noteikumiem par
vietējā darba tirgus aizsardzību : šis no-
sacījums piemērojams īpaši tiem vienas no
abu valstu pilsoņiem, kuri iestājušies
darbā pēc ierašanās otras valsts teritorijā
bez iepriekšējas darba atļaujas, izdotas no
šīs valsts kompetentās pārstāvības.

5. pants.
šis nolīgums stāsies spēkā 1927. gada

1. jūnijā un izbeigsies vienu mēnesi pēc uz-
teikšanas no vienas vai otras līgumslēdzējas
valsts puses."

Saņemat. Ministra klints, manas augstas
cieņas apliecinājumu.

Helsinkos. 1927. g. 14. maijā.
(Paraksts) 0. Grosval

Latvijas ministn's.
Viņa Ekselencei

V.Voionmaa kungam,
ārlietu ministrim,

Helsinkos.
Noraksts no noraksta.

M1N ISTE K EHES A FFA FRFS
TlTI^ANGERES.
- M 584111 ' *-?

Helsinki, le 14 mai 1927.

Monsieur le Ministre,
Les Gouvernements de Finlandi

Lettonie avant resolu d'abotir les visas
passeports entre les deux Etat hon-
neur, au nom du Gouvernement de Fin-
lande de porter ā votre connaissance que
le Gouvernement de Finlande acc
l'accord auquel Ies negociations poursui-
vies, ā cel effet, entre les deux Gouverne-
ments ont abouti et dont le texte ļe
prie de vouloir bieu trouver ci-aprēs :

..Article Premier.
Les ressortissants de chacun des deux

Etats ont le droit de se rendre, pāries
sages-frontieres legaujc, au territoire
l'autre Etat sāns visa d'entree. ā condition
qu'ils soient porteurs d'un passeport valide
et delivre pour I'ētranger. Cette facilitē

iccordēe seulement aux porteurs dun
seport national et ne regarde pas Ies

porteurs des passeports etrangers (pas
port Nansen etc.)

Les ressortissants de chacun des deux
Etats ont le droit de sejourner, sāns aucune
autorisation speciale, pendant trois mois
sur le territoire de l'autre Etat ā compter
du jour de traversēe de la frontiere.

is de transit ainsi que les visa-
sortie pour Ies personnes qui ont sejourne
sur le territoire de l'autre Etat moins de
trois mois sont supprimes.

Article
ee commune de le fr

tiere des [ ines coraprenant
des ants de 1'un

alable au lien de pas-

Maksa par .Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
gda . • Ls 22 — gadu . . . Ls 18,—
, gadu . . . 12,— »/» gadu . . . 10 —
cnēn. ? 6,— 3 mēn. . . . 5,—

... 2— 1 . ... 1,70
le gtkalpār- Par atsevišķu
devējiem . . —,12 numuru . —,10

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcijai

Rīgā, pilī Ns2. Tel. Jfe 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N° 1. Tel. N°20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi pat katra
vienslejīgu rindiņu —.20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80

Likums par valsts nodokļu sīku paradu
dzēšanu.

Ministru kabineta sēdes š.g.24. un 25. maijā.
pārgrozījums rīkojumā par augļu un ogu

vīnu krājumiem uz 1926. g. 1. jūliju.
Rīkojums par pagastu lauku nekustamas

mantas vērtēšanas komisiju noorgani-
zēšanu.

Jaunu staciju ieslēgšana SSSR-Latvijas-
Igaunijas tiešā satiksmē.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Likums
par

valsts nodokļu sīku parādu
dzēšanu.

1. Sarakstīšanās par dažāda veida, pēc
notēķinu grāmatām līdz 1927. g. 1. ap-
rilim nepiedzītu nodokļu, soda naudu un
citu zumu piedzīšanu līdz Ls 2.— ie-
skaitot, izbeidzama un šīs zumas dzē-
šamas.

Piezīme 1. Līdz tādam pat ap-
mēram dzēšamas ari pašvaldības
nodokļu nepiedzītās zumas, kuras
uzliktas kopīgi ar valsts nodokļiem.

Piezīme 2. Šis likums attiecas
tikai uz nodokļu zumām, kuras at-
rodas Nodokļu departamenta pārzi-
nāšanā un piedzīšanā.

Rīgā, 1927. g. 27 maijā.

Valsts Prezidents G. Z e m g a I s.

Valdības rīkojami un pavēles.
Pārgrozījums

rīkojumā par augļu un ogu
vīnu krājumiem uz 1926. g.

1. jūliju.
1926. g. 26. novembra rīkojuma par

augļu un ogu vīnu krājumiem uz 1926. g.
1. jūliju, iespiestu „VaIdības Vēstn."
271. numurā, 2. pantu atvietot ar sekošo:

2. Visi uz 1927. g. 1. jūliju pārdo-
šanas vietās esošie vietējie augļu un ogu
vīnu un

^
sulas krājumi tirgotājiem ar

rakstu jāpieteic vietējiem akcizes ierēd-
ņiem, uzrādot pudeļu skaitu. Uz šā pie-
teikuma pamata akcizes ierēdnis uzliek
uz uzdotām pudelēm īpašas papira zīmes,
iekasējot par tām no šo dzērienu īpaš-
niekiem to pagatovošanas cenu nodokļu
departamenta noteiktā apmērā.

Minētās zīmes uzlipināmas uz pudeļu
kakliem tādā veidā, ka viens zīmes gals
sedz daļu akcizes bandroles uz pudeles
korķa un otts nolaižas gar kaklu uz leju
starp akcizes bandroles galiem.

Rīgā, 1927. g. 24. maijā.

Finansu ministris V. B a s t j ā n i s.
Tautas labklājības ministris A. R u d e vi es.

Nodokļu departamenta direktors
F. K e m p e 1 s.

Rīkojums
par pagastu lauku nekustamas
mantas vērtēšanas komisiju

noorganizēšanu.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības de-

partaments, saskaņā ar galvenās lauku
nekustamas mantas komisijas š. g.
19. maija rakstu Ne 243, ar šo uzdod
visām pagastu valdēm viena mēneša
laikā, skaitot no šā rīkojuma
^sludināšanas dienas, noorga-
nizēt pagastu lauku nekustamas mantas
vērtēšanas komisijas, saskaņā ar .likuma
Par nodokli no lauku nekustamas mantas"
26- pantu (1926. g. lik. kr. 163) un iz-
yedinstrukcijas 6. pantu (1927. g. „Vald.
Vestn.- 39. numurā).

Pēc augšminēto komisiju noorganizē-
šanas pagastu valdēm tūlīt jāpaziņo

viņu sastāvs apriņķu resp. iecirkņu lauku
nekustamas mantas vērtēšanas komisijām
un apriņķu pašvaldību likvidācijas valdēm.

Par pagastu komisiju pilnvaru laiku
noteikumi būs doti jaunajā vērtēšanas
instrukcijā.

Apriņķu pašvaldību likvidācijas valdēm
stingri jāseko, ar tiešu uzraudzību no
savas puses, ka pagastu valdes noliktā
mēneša laikā pilnā mērā izpilda šo rīko-
jumu, un par izpildīšanu jāpaziņo depar-
tamentam, t. i. par visu apriņķa pagastu
komisiju noorganizēšanu un vajadzīgo
paziņojumu piesūtīšanu apriņķu resp.
iecirkņu komisijām.

Rīgā, 1927. g. 24. maijā. Ne 103412.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs P. Klinklavs.

Rīkojums Nr. 219
1927. g. 23. maijā.

ļaunu staciju ieslēgšana SSSR-Latvijas-
Igaunijas tiešā satiksmē.

Sakarā ar SSSR - Latvijas - Igaunijas
tiešās satiksmes Tallinnā no 2. līdz
15. aprīlim noturēta 6. kārtējā konferencē
pieņemtiem lēmumiem:

1) Noteikumu ekspressūtījumu (ba-
gāžas preces) pārvadāšanai tiešā SSSR-
Latvijas - Igaunijas dzelzsceļu satiksmē,
kas izsludināti 1925 g. 28. jūlija .Vaid.
Vēstn." 164. numurā un iespiesti dzelzs-
ceļu virsvaldes rīkojumu krājumā Ne 29
no 1925 g. 25. jūlija, § 2. p. 2. .SSSR
dzelzsceļu staciju saraksts, satiksmē starp
SSSR un Igauniju" papildināms ar
.Maskava pas. Okt " staciju.

2) Tarifa preču pārvadāšanai SSSR-
Latvijas-Igaunijas tiešā satiksme, kas iz-
sludināta 1926. g. „Vald. Vēstn." 295. nu-
murā un izdota atsevišķā brošūrā (spēkā
no 1927. g 1. janvāra) 7. lapas pusē
„17. SSSR Ziemeļu dzelzsceļu staciju sa-
raksts" papildināms ar sekošu jaunu
punktu: „26-a Pekša".

Šisrikojums spēkā no 1927. g. 15. maija.

Dzelzsceļu galvenā direktora v. i.
K. S p r i ņ ģ i s.

Starptautiskas satiksmes
inspektors F. Magazings.



de participants faite par les autoritēs
compētentes et munies du visa de la
representation compētente de l'autre Etat.
Ce visa doit ētre delivre gratuitement.

Article 3.
Cet accord ne dēroge point aux prescrip-

tions spēciales en vigueur dans les deux
Etats sur le barrage des frontiēres, sur le
retus, de l'entree de toute personne jugēe
indēsirable, sur la registration de police,
sur le sejour de plus de trois mois et sur
Fexpulsion des ētrangers, ainsi que sur la
protection du marchē de travail indigene.

Article 4. ,

Chacun des deux Etats a le droit d'ex-
pulser de son territoire des ressortissants
€le l'autre Etat

qui ont violē les prescriptions de registra-
tion et de sejour des ētrangers au pays ,ou

qui ont agi contrairement aux regle-
ments sur la protection du marchē de
travail ingigēne; cette stipulation s'ap-
plique spēcialement aux ressortissants de
l'un des deux Etats qui ont accepte un
ēmploi apres l'entree au territoire de
l'autre Etat, sāns ētre munis d'Avance
d'une permission de travail, dēlivrēe par
la representation compētente de cet Etat.

Article 5.
Le prēsent Accord entrera en vigueur

le 1-er jum 1927 etprendrafin un mois apres
sa clenonciation par un des deux Etats."

Veuillez agrēer, Monsieur le Ministre,

les assuranees de ma haute considēration.

(Paraksts): Vaino Voionmaa.

Monsieur pigerd Grosvald,
Envoyē Extraordinaire et

Ministre Plēnipotentiaire de
Lettonie etc. etc. etc.

Helsinki.
Tulkojums.

SOMIJAS ĀRLIETU
MINISTRIJA

N« 5849.
Helsinkos, 1927. g. 14. maijā.

Ministfa kungs,
Tā kā Somijas un Latvijas valdības no-

lēmušas atcelt pasu vizas starp abām
valstīm, pagodinos manas valdības vārdā
ļums paziņot, ka Somijas valdība pieņem

nolīgumu, pie kura novedušas sarunas šai
lietā abu valdību starpā un kura tekstu
Jūs atradīsat še zemāk :

„1. pants.

Abu valstu pilsoņiem ir tiesības doties
caur likumīgiem robežas pārejas punktiem
otras valsts teritorijā bez ieceļošanas vizas
ar noteikumu, ka viņiem ir derīga ārzemju
pase. Šis atvieglojums piešķirts vienīgi
nacionālo pasu īpašniekiem un neattiecas
uz ārzemnieku (Nansena u. c.) pasu īpaš-
niekiem.

Abu valstu pilsoņiem ir tiesības uzturē-
ties bez sevišķas atļaujas otras valsts teri-
torijā trīs mēnešus, skaitot no robežas
pāriešanas dienas.

Tranzita un izceļošanas vizas atceltas
personām, kuras uzturējušās otras valsts
teritorijā mazāk par trim mēnešiem.

2. pants.

Kopējai robežas pāriešanai grupām,
kuras sastāv no vienas vai otras līgumslē-
dzējas valsts pilsoņiem, pasu vietā derīgi
dalībnieku saraksti, kuras izgatavojušas
kompetentas iestādes un kuras vizējusi

otras valsts kompetenta pārstāvība. Si

vizēšana izdarāma bez maksas.

3. pants.

Šis nolīgums neierobežo abās valstīs pa-
stāvošos noteikumus attiecībā uz robežu
noslēgšanu, ieceļošanas noliegšanu katrai

par nevēlamu atzītai personai, registrē-

šanos policijā, uzturēšanos ilgāki par trim
mēnešiem un ārzemnieku izraidīšanu, kā

ari uz vietējā darba tirgus aizsardzību.
4. pants,

Katrai no ahātu valstīm ir tiesības iz-

raidīt no -āvas teritorijas otras valsts

pilsoņus.
kuri pārkāpuši noteikumus par ārvalst-

nieku reģistrēšanos un uzturēšanos valstī,

V
kuri rīkojušies pretēji noteikumiem par

vietēja darba tirgus aizsardzību ; šis nosa-

cījums piemērojams īpaši tiem vienas no

abu valstu pilsoņiem, kuri iestājušies darba

oēc ierašanās otras valsts teritorijā, bez

L-priekšējas darba atļaujas, izdotas no šīs

valsts kompetentās pārstāvības.

5. pants.

ŠiS nolīgums stāsies spēkā 1927. gada

1 jūnijā un izbeigsies vienu mēnesi pēc

uzteikšanas no vienas vai otras līgum-
slēdzējas valsts puses."

Saņemat. Ministra kungs, manas augstas
cieņas apliecinājumu.

(Paraksts): Vaino Voionmaa.

Olgerdam Grosvalda kungam
Latvijas ārkārtējam sūtnim un

pilnvarotam ministrim,
Helsinkos.

Paziņojums.
Ievērojot to. ka Rīgā, 1925. gada

29. oktobri' parakstītā Konvencija par
tiešu pasažieru un preču satiksmi starp
Latviju. Padomju-Sociālistisko Republiku
Savienību un Igauniju ratificēta Latvijas
Saeimā 1927. g. 8. aprija sēdē, izsludinu
minētai konvencijai pievienoto beigu pro-
tokolu.

Rīgā, 1927. gada 25. maijā.

Ārlietu ministris F. Cielens.

Noraksts.

PROTOCOLE DE CLOTURE.
A la signature, en datē de ce jour, de la

Convention ferroviaire avec ses quatre
annexes, Convention ēlaborēe par les
reprēsentants de la Lettonie, de 1'Union
des Republiques Soviētistes Sociālistes
et de l'Estonie au cours de la confērence
de Riga du 1-er au 29 juillet 1924, les
Plēnipotentiaires des trois Gouvernements
susnommēs sont convenus de fixer au
1-er dēcembre 1925 l'entree en vigueur de

ladite Convention avec ses quatre annexes.
En foi de quoi les Plēnipotentiaires

soussignēs ont dessē le prēsent Protocole et
l'ont muni de leurs signatures.

Fait en trois exemplaires et signēāRiga,
le 29 octobre 1925.

H. Celmiņš ,
ļ. Paujuks.

A. Tchernikh.
Jul. Seljamaa.

Tulkojums.

BEIGU PROTOKOLS.

Parakstot šodien no Latvijas, Sociāli-
stisko Padomju Republiku Savienības un
Igaunijas pārstāvjiem Rīgā, 1924. g. no
1. līdz 29. jūlijam noturētā konferencē
izstrādāto dzelzsceļu konvenciju ar četriem
pielikumiem, triju norādīto valdību piln-
varotie vienojās par minētās konvencijas
un četru pielikumu ievešanu dzīvē skaitot
no 1925. g. 1. decembra.

To apliecinot, apakšā parakstījušies piln-
varotie sastāda un paraksta šo protokolu.

Sastādīts trijos eksemplāros un parakstīts.
Rīgā, 1925. g. 29. oktobrī.

H. Celmiņ š,
j. Pauļuks.

A. Tchernikh.
Jul. Seljamaa.

Tulkojums saskan ar oriģinālu :
Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazing.

Pārlabojums pilsētu tirgu
sarakstā.

1 Jaunajā pilsētu tirgu sarakstā (skat.
š. g. .Valdības Vēstneša" 45. numura)
Saldū noturamo gada tirgu dienās
ieviesusies kļūda: 6. septembrī gada
tirgu nenotur, bet to notur 16. un
17. septembrī, 2 dienas no vietas.

Rīgā, 1927. g. 23. maijā. Ne 103385.

Pašvaldības departamenta
vicedirektors P. Radziņš.

Darbvedis J. R a ņ ķ i s.

Paziņojums
Piltenē un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo, ka
Dr. E. V e i n b e r g kundze ir pieņemta
par ārstu ar dzīves vietu Piltenē.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.

Paziņojums
Rīsā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas sociālās
apgādības departaments paziņo, ka
Dr. M. V ei d e m a n s ir pieņemts par
rajona ārstu. Dzīvo Rīgā, Brīvības ielā
M° 149, dz. 4. Pieņemšanas stundas:
otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no

pulksten 17 līdz 19, pirmdienas, treš-
dienās, sestdienās no pulksten 20 līdz 21.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.

Kafa tiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 18. maija rīcības
sēdes lēmuma, izbeidz aps. Eduarda Jēkaba
dēla Stalbes meklēšanu.

Norāde: ..Valdības Vēstneša" 1921. g.
25. janvāra 19. numurā.

1927. g. 24. maijā.
Kafa tiesas priekšsēdētājs, kapteinis

H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs, ka;a ierēdnis Š 1 e s s e r s.

Kafa tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 18. maija rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz aps. Paula Amdrozija
dēla Šarf a meklēšanu.

Norāde: ..Valdības Vēstneša" 1923. g.
8. jūnija 120. numurā.

1927. g. 24. maijā.

Kafa tiesas priekšsēdētājs, kapteinis
H. Jakobsons.

Sekretāra palīgs, kara ierēdnis Š 1 e s s e r s.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1927. g. 11. maija lēmumu,
atsauc ,,Valdības Vēstnesi" 1925. g. 26. aug.
189. numurā iespiesto sludinājumu par Marijas
Oavrila m. Beinarovič meklēšanu, jo minētā
ir atrasta.

Daugavpilī, 1927. g. 21. maijā.
Priekšsēdētāja vietā V. Greiers.
Sekretāra palīgs F r. Baumanis.

Atsaucu
.Valdības Vēstneša" 1920. g. 214. numurā iz-
sludinātā 5. Cēsu kājnieku pulka kareivja-
dezertiera Aleksandra Ādama dēla Jaunrozes
meklēšanu.

Pamats: 5. Cēsu kara pulka komandiera
1927. g. 12. maija raksts Na 5329.

Pulkvedis Lasmans.
Vecākais darbvedis, kara ierēdnis (paraksts).

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta.
Ni> 226.

11624. Auzinš, Teodors Gustava d. — 13,21.
(19-A-21).

11625. Bāc, Emilija. — 21258/26. (6-VH-26.)
un 22614/26. (4-K-26).

11626. Bartuls, Francis Staņislava dlēts. —
19498/26. (23-111-26).

11627. Biezais. Kārlis Jēkaba d. — 7929/23.
(230-B23-VI1).

11628. Cēsnieks, Rūdolfs Kristapa dēls. —•
20370/26. (18-V-26).

11629. Dalke, Pauls Vilhelma d. — 10611/24.
(122-D-24-V11). 10915/24.

11630. Dorfmans, Bencions Zalmana d. —
15398/25. (29-VIU-25).

11631. Genins, Sīmanis Šmula d.—15651/25.
(5 IX-25) .

11632. Glezers, Sarijs Haima d. — 1853/21.
(2729/20).

11633. Gross, Fricis-Augusts Kārļa d. —
23544/27. (26-IV-27).

11634. Haupts, Kārlis Kārla d. — 21701/26.
(30-VII-26).

11635. Heinke, Georgs Oskara d. — 2658/21.
(43-H-21).

11636. Horsts, Pēteris. — 3294/22. (52-H-22.)
11637. Hegele, Matilde Matisa m. — 2659/ 21.

(44-H-21.)
11638. Hartmans, Eduards Ādolfa dēls. —

10545/24. (58-H-24-1V.)
11639. Iciksons, Viljams Fēliksa dēls. —

1736/21. (76-J-21-I.)
11640. Jukumas, Marianna. — 2717/21.

(99-J-21.)
11641. Jurašunas, Osips Aleksandra dēls. —

1233/21. (31-J 21-1.)
11642. Kinsons, Kārlis Kārla dēls. —

22909/26. (25-XI-26.)
11643. Kajkis, Jānis Kārļa d. — 22540/26.

(27-1K-26).
11644. Kapeika. Voldemārs Aleksandra d. —

20583/26. (28-V-26.)
11645. Kinsons. Kārlis Kārla dēls. —

21806 26. (6-XI-26.)
11646. Karnats, Alfons Jāņa dēls. —

15477,25. (31-V11I-25)
11647. Kizla-Pešeckij, Vikentijs Ādama d.—

23211/27. (25-1-27.)
11648. Kleins, Feive Leiba d. — 12731/25.

(30-K-22-IU.)
11649. Lancmans, Mārtiņš Jāna dēls. —

11431/25. (26-VI-25.)
11650. Lancmans, Mārtiņš Jāņa dēls. —

13247/25. (7-IV-25.)
11651. Medvinskij, Fruma Lemka meita. —

7522/23. (94-M-23-VI.)
11652. Mezits, Andrejs Andreja dēls. —

23404/27. (17-111-27)
11653. Pavar, Lillija Andreja meita. —

17544/26. (15X1125.)
11654. Piļukalns, Jānis Jēkaba dēls. —

20428/26. (19-V-26)
11655. Purmalis, Rūdolfs Gusta dēls. —

20000-a/26. (16-IV-26.)
11656. Pēterson, dz. Vītol, Amālija Sīmana

meita. 23272/27. (10-11-27.)
11657. Piļukalns, Jānis Jēkaba dēls. —

1375125. (14-V-25.)
11658. Rittoffs, Izaks Meiera d. — 15549/25.

(31-VI11-25.)
11659. Rozenbachs, Jānis Anša d.— 19811,26.

(7-IV-26).
11660. Spengis, Jānis Pētera d. — 725823.

(140-S 23 VI).
11661. Sturmovičs, Kazimirs Augusta d. —

23569/27 (26-IV-27).
11662. Stepans, Jānis Augusta d. — 2235"

(II IX-26).
11663. Zvilna, Marta Mikeļa m. — 14567 25.

(6-VII-25).
11664. Šlachats, Viktors Kazimira dēls. —

23553 27. (1-111-27).

116*65. l'pmals, Aleksandrs — *j
(29-U-22-I). M-

11666. Vasiļkova, Olga Andreja mejt,13779 25. (12 V-25). meita.,.

Kriminālās pārv. prlekšn. G. TIfenta,
Darbvedis A. Zaķi

*

Valdibas darbība.
Ministru kabineta sēdes

1927. g. 24. maijā.
1. Nolemj iesniegt Saeimai ratificēšanai

sekošas Starptautiskas darba konferences
7., 8. un 9. sesija pieņemtas konvencijas

1) par atlīdzību darba nelaimes gadV
jumos,

2) par atlīdzību profesionālo slimību
gadījumos,

3) par vienlīdzīgu apiešanos ar ārvalstu
un pašas valsts strādniekiem darba
nelaimes gadījumu atlīdzībā,

4) par nakts darbu maiznicās,
5) par jūrnieku darba līgumu,
6) par jūrnieku atpakaļnogādāšanu ,
7) par emigrantu inspekcijas vienkāršo-

šanu uz kuģiem.
2. Apspriež tekošos darbības jautā-

jumus.
1927. g. 25. maijā.

1. Atļauj Latvijas pasta-telegrafa un
telefona darbinieku arodnieciskai biedrībai
sarīkot mantu loteriju par Ls 15.000,—.

2. Ieceļ Dienvidslāvijas pavalstnieku
Dragiču M aj e j i č u par Latvijas kon-
sulu Belgrade.

3. Nolemj iesniegt Saeimai ratificē-
šanai tirdzniecības un kuģniecības līgumu
starp Latviju un Japānu.

4. Pieņem pārgrozījuma projektu
agrārās reformas likuma 1. daļā un. no-
lemj to iesniegt Saeimai.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

RĪKOJU MS.

Sakarā ar Daugavpils apriņķi pa-
rādījušos trakuma sērgu, pamatojoties uz
obligatoriskiem noteikumiem par tra-
kuma sērgas apkarošanu, public. š. g.
«Valdības Vēstneša" 7. numurā 3. pantu,
izsludinu Līvānu pagastu par trakuma
sērgas apdraudētu rajonu. Uzdodu Līvānu
pagasta valdei pasludināt iedzīvotājiem
šinī nolūkā izdoto obligatorisko notei-
kumu par trakuma sērgas apkarošanu !.,
2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 12. pantu
(„Valdības Vēstneša" 1927._g. 7. numurā),
kuri iedzīvotājiem stingri jāievēro. Ātrā-
kai sērgas * apkarošanai uzdodu policijai
spert visus no viņas atkarīgos soļus un
attiecīgu rīkojumu un noteikumu neievē-
rotājus saukt pie stingras atbildības.

Daugavpils apriņķa priekšnieks
(paraksts).

Darbveža vietā (paraksts).

Salstoši noteikumi
par sludinājumu, afišu un reklāmu
izlikšanu Krustpils pilsētas robežās

Pieņemti Krustpils pilsētas domes 1925.g.
7. septembra sēdē (protokols JVs-M.,$17.)
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1927. gada

21. maija rakstu Ne 103369.
1. Visi sludinājumi, aiišas un reklā-

mas, kādā veidā vien tie tiktu izgatavoti ,

var tikt izlikti Krustpils pilsētas robežās

vienīgi uz specieli priekš tam ierīkotam
no pilsētas valdes sludinājumu vietām -

galdiņiem, stabiem.
Piezīme. Par 1._ panta minētiem

sludinājumiem, afišām un reklāmām

pilsētas pašvaldība ņem nodokli

domes noteiktā apmēra. Nodoklis
nomaksājams pilsētas valde iepriekš

sludinājumu, afišu un reklāmu iz"*
šanas, kuri apzīmējami ar zīmogu-

2. Pirms sludinājumu, afišu un re-

klāmu iz ikšanas uz sludinājumu gaW';

ņiem tie jāiesniedz pilsētas valdei

2 eksemplāros. ... ?
3. Krustpils pilsētas teritorija notei^'

aizliegts izlikt sludinājumus, _ afišas u

reklāmas uz māju sienam, buvem. tei

grafa, telefona un apgaismošanas va

stabiem, sētām, pie parku un aleju

kiem un ari citās no pilsētas neatļaut*

vidās
4. Aizliegts iznīcināt vai pārklāt tadc»

sludinājumus, kuru termiņš vel nav

tecējis. Uz katra sludinājuma gal-
vai staba izliekams ne vairāk par
semplaru. .

5. Par šo noteikumu neizpildīsan"
bildīgi ir sludinājumu-afišu izdevēj i i ?
rīkotāji), kā ari izpildītāji, raugoties r

viņu līdzdalības pārkāpumā.



6. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
14 dienām pēc viņu publicēšanas „Val-
dibas Vēstnesī".

7. 14 dienu laikā pēc šo noteikumu
spēkā nākšanas māju īpašniekiem vai
viņu pārvaldniekiefm ir jānotīra līdz šim
uzlīmētie uz aizliegtām vietām sludi-
nājumi

^8. Šo noteikumu neizpildītaji saucami
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

Krustpils pilsētas galva
K.B a 11 ra a n s.

Sekretārs Ozoliņš.

Valdības atbilde uz pieprasī-
jumu par nedrošības pieaug-

šanu valstī.
Saeimas 24. maija sēdē uz zemnieku

savienības un labo frakciju steidzamo
pieprasījumu par nedrošības pieaugšanu
valstī ministru prezidents un iekšlietu
ministris M. Skujenieks atbildēja
sekošā kārtā :

Ļoti godātie deputātu kungi'. Ls šodien
pirms pāris stundām nesagaidīju šo in-
terpelaciju, tādēļ man nav pie rokas visi
tie materiāli, kuri, varbūt, dotu vēl spilg-
tāku atbildi uz uzstādīto jautājumu, nekā
tie materiāli, ar kuriem es pašlaik varu
operēt. Tomēr man šķiet, ka ari tie
dati, kas pašlaik atrodas manā rīcībā, ir
pietiekoši, lai varētu pierādīt, ka interpe-
lacija ir nepamatota. Vispirms, interpe-
lanti saka: pēdējā laikā kā uz laukiem,
tā pilsētās lielā mērā pieaug nedrošība,
kura tiek izsaukta ar dažādu tumšu ele-
mentu pretvalstisku un noziedzīgu rīcību,
laupīšanām, pat slepkavībām u. t. t. —
Šis apgalvojums ir nepareizs tādēļ, ka
salīdzinot noziegumu skaitu ar iepriekšējā
gadā notikušām noziedzībām un tagadē-
jās valdības pastāvēšanas laikā notiku-
šām noziedzībām, mēs nevaram kon-
statēt, ka noziegumu skaits pieaugtu.
Es runāšu te par smagiem noziegumiem
— slepkavībām un laupīšanām. Pērnā
gadā uz vienu mēnesi iznāca 25 laupī-
šanas un slepkavības.

Šogad pirmos 4 mēnešos, caurmērā
par katru mēnesi, iznāk 23 slepkavības
un laupīšanas, tā tad mazliet mazāk un
runāt par pieaugumu ir aplami

Pie lietas būtības sakāms, ka lielpil-
sētās vienmēr visos laikos ir bijuši no-
ziegumi, kuri ir tikuši apkaroti, pret tiem
ir vienmēr sperti soļi, bet, neskatoties uz
to, vienmēr pilsētās šie noziegumi atkār-
tojas. Bez tam jāatzīmē, ka mēs dzīvo-
jam ārkārtīgi nenormālā laikmetā, mēs
dzīvojam pēckara laikmetā, kur ir satri-
cināti visi morāles principi, cilvēka dzī-
vība tiek vērtēta par neko. Mēs
redzam gadījumu, ka piem , jauns latga-
lietis, kurš noslepkavojis 3 cilvēkus Jel-
gavas-Dobeles tuvumā, braucot uz Rīgu
atbrauc Rīgā, bet vagonā iemieg un tur
pina vēl mierīgi gulēt tālāk, kamēr kri-
minālpolicija viņu apcietina.

Tas ir spilgts raksturojums, ar kādiem
cilvēkiem tagad bieži ir darīšana. Šeit
saka, ka daudzi noziegumi netiek atklāti.
Interpela;ijā minēta slepkavība š. g.
22. maijā Valkas apriņķī, Alsviķu pa-
gastā. Uz to man jāpaziņo, ka šī slep-
kavība ir atklāta, vainīgais apcietināts un
par tādu izrādījies kāds agrākais Lat-
gales laukstrādnieks. Vispāri, ja mēs
paskatāmies uz lieliem noziegumiem, kuri
valstī pēdējā laikā notikuši, tad man par
godu mūsu policijai jāsaka, ka no vi-
siem lieliem noziegumiem, kuri notikuši
pēdējos pusotra gados, tikai 3 ir neat-
klāti. Es domāju, ka valsts maštabā šis
skaitlis ir ārkārtīgi niecīgs. Jūs prasāt,
ko valdība darījusi, lai noziedzības no-
vērstu. Šķiet, ka tie skaitļi, kurus es
minējj, jau nodod visspilgtāko liecību
par to, ko valdība dara un ko domā
darit. Valdība ar visiem līdzekļiem un
pastāvošiem likumiem, no vienas puses,
un no otras puses izlietojot to personālu,
kas ir viņas rīcībā un kurš tik enerģiski
spēris soļus pret katru noziegumu, tur-
pinās tāpat savu darbu uz priekšu, un
jau lielais atklāto noziegumu skaits lie-
cina par sekmīgu cīņu pret noziedzību
apkarošanu.

Es domāju, ka tagad šāda rakstura
interpelaciju iesniegt nav nekāda pa-
mata, mani pat viņa pārsteidz pašlaik, jo
es gribētu piemēram aizrādīt uz to, ka
iepriekšējās valdības laikā mums nācās
sastapties ar tādu subjektu, kā Kaupens
un šīs iepriekšējās valdības nav ilgi va-
rējušas šo lietu atklāt. Kāpēc tad ne-
iesniedza interpelaciju. kad Kaupens ve-
selu apgabalu terorizēja un kad katram,
kas šeit sēd, bija skaidrs apmēram gadu,
ka slepkava atrodas Jelgavā.

Viņš netika atklāts. Beigās, pēc
daudzu gadu darbības, viņš atklāts un
tagadējās valdības laikā notiesāts — viņa
vairs nav. Es saprastu, ka tanī laikā
bija iemesls par tādām lietām runāt.
Tad, pie noziedznieku gūstīšanas gal-
venā loma piekrīt 3 valsts orgāniem.
Pirmais — mūsu atklātā policija; otrais -
kriminālā policija un trešais — uz
laukiem liela loma piekrīt aizsargiem.
Vai tagadējā valdība ir spērusi kādus
soļus, kas šo orgānu darbības spējas
pamazinātu? Man šķiet, ka tas nav
bijis. Vismaz kriminālpolicijas sastāvs
tāds pats, izņemot divas personas, kā
agrāk. Tālāk, atklātās policijas skait-
liskais sastāvs mazliet pamazinājies, bet
nekur nav pamazināts tā, ka ar pamazi-
nāšanu varētu palielināties nedrošība.
Pievestie skaitļi pierāda, ka nedrošība
nav pieaugusi. Viņa, bez šaubām, ir,
bet šī nedrošība bij ari agrāk. Pirmos
pēckara gados viņa bij vēl lielāka nekā
tagad. Kas attiecas uz aizsargiem, tad
tekošā budžeta gadā līdzekļi šai organi-
zācijai ir nedaudz lielāki nekā iepriek-
šējos gados.

Interpelacijas pamatotājs novirzījās
tieši no tiem jautājumiem, kuri uzstādīti
interpelacijā un runāja par citām tēmām.
Vispirms par strādnieku „Sports un
Sargs organizāciju. Tika citēta vesela
rinda izgriezumu no dažādiem laik-
rakstiem, kuri stāv tuvu tagadējām opo-
zicijas partijām. Šeit man jāsaka, ka
gandrīz katru dienu sastopami ziņojumi
šinīs laikrakstos, kuri ir vairāk vai
mazāk no gaisa grābti. Visos gadījumos,
kur aizrādīts uz kaut cik svarīgu ap-
stākli, es kā iekšlietu ministris aizvien
esmu devis rīkojumu izdarīt izmeklēšanu,
pie tam no ierēdņiem, kuri nepieder ne
pie sociāldemokrātu partijas, ne ari pie
vienas otras citas un, ja viņi ari pie
kādas partijas pieder, tad pie tādām,
kuras stāv vairāk pa labi. Uz attiecīgām
redakcijām pat tikuši nosūtīti ierēdņi,
lai pieprasītu vajadzīgās ziņas. Bet līdz
šim redakcijas nekādus apstiprinātus do-
kumentus un faktus nav devušas.

Jachņina lietā man ir bijusi runa ar
pašu Jachņinu, tāpat ir bijušas sarunas
ar daudzu organizāciju uu ari ar strād-
nieku pārstāvjiem.

Jachņina apgalvojums, ka traucēta
ieeja viņa veikalā, ir nedibināts, jo poli-
cijai bija rikojums stāvēt veikala tuvumā,
norobežojot iedzīvotājus no Jachņina
skatu loga. Es personīgi vairāk reizes
biju tur nobraucis, bet neredzēju ne ma-
zāko traucējumu satiksmē. Klīves kungs
nobeidza savu runu ar aizrādījumu uz
kādu komunistiski noskaņotu mitinu, kur
pat esot atskanējuši saucieni: „nost ar
ministriem un velniem".

Šāda rakstura miti ni ir notikuši visādos
laikos un citām valdībām pastāvot.

Es esmu pārliecināts, ka komunisti nav
spējīgi tagadējā stāvoklī apdraudēt mūsu
valsti, jo mūsu valsts orgāni ir pietiekoši
stipri, lai ar viņiem tiktu galā; bet kur
kādi mēģinājumi ir bijuši, tur no valdī-
bas sperti attiecīgi soļi. Tie visi ir sa-
mērā nenozīmīgi fakti.

Galvenais Klīves kunga runā bij tas,
ka mūsu valsts ierēdņi tagad ir terori-
zēti un neuzdrošinās droši cīnīties pret
nelikumībām. Es šo apgalvojumu vis-
noteiktākā kārtā noraidu kā pilnīgi ne-
dibinātu. Katra ierēdņa pārvietošana,
katra atlaišana ir noteikti motivēta un
motivi vienmēr ir tādi, ka pats atlaižamais
un sodāmais atzīst, ka viņa pārkāpums
ir tāds, ka sods ir pelnīts. Attiecībā uz
Valmieras apriņķu priekšnieku man jā-
saka, ka viņš visādā ziņā bija politiski
netaktisks. Apriņķa priekšnieka uzdevums
ir augstākās valsts varas reprezentēšana
apriņķī. Šis apriņķa priekšnieks bija
pielaidis veselu rindu nelikumību un ne-
taktibas, kuj-u dēļ viņš bij jāpārceļ uz
citu apriņķi. Runāt par kautkādu ierēdņu
terorizēšanu ir pilnīgi nevietā.

Pirmā un galvenā kārtā uztraukumu
un sašutumu ierēdņos saceļ interpelacijas
un runas, ar kādu šovakar te uzstājās
Klīves kungs.

Analoģiski raksti jau agrāk parādījusies
presē, piem., namsaimnieka Poļa orgānā
.Brīvā Tēvijā". Uz pašu iniciativi iekš-
lietu ministrijas ierēdņi griezās pie šī
laikraksta vadības ar protestu, un šis
lapas redaktors, kaut gan nepiekrizdams
tagadējai valdībai, bija spiests sava or-
gāna slejās atvainoties. Es šaubos, vai
Klīves kungs to darīs, bet es esmu pār-
liecināts, ka apvainojums, kurš vērsts pret
mūsu ierēdņiem, ar vislielāko noteiktību
noraidāms.

Rīga.
Latvijas universitāte.

Dabas zinātņu doktora gnīda iegūšanai
Igaunijas pavalstnieks cand. rer. nat. Pauls
T o m s o n s (Thomson) aizstāvēs š. g.
29. maijā, pīkst. 12, universitātes aulā
disertāciju: „Beitrag; zur Kenntnis der
subfossilen Pollenflora und Stratigraphie
der Torflager und der lacustrinen Sedi-
mente in Estland". Oponēs mat. un
dabas zin. fakultātes mācības spēki:
prof. Dr. E. Krauss, doc. Dr. N. Malta,
doc. Dr. O. Trebū. ?

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.,

Londonā, 25. maijā. „Westminster
Gazette" ziņo, ka angļu diplomā-
tija pēdējā laikā esot pie-
likusi daudz pūliņu, lai
dabūtu pie sarunu galda
Poliju un Lietavu. Sarunas
starp abām līdzšim vienotrai naidīgām
valstīm sākšoties tuvākā nākotnē.

L. Sēja,
bijušais Latvijas sūtnis Vašingtonā, pār-
braucis Rīgā, deva šo trešdienu preses
pārstāvjiem dažas interesantas ziņas par
Ameriku un viņas attiecībām
pret citām valstīm un sevišķi
ari Latviju. Izrādās, ka Amerikas
Savienotās Valstis ir tagad visbagātākā
zeme, kāda jel kad vēsturiskos laikos uz
mūsu zemes lodes pieredzēta. Viņa ir
vienīgā zeme, kas eksportē jeb izved uz
citām zemēm kapitālus. Tā pagājušā
gadā Ziemeļamerikas Savienotās Valstis
izlaidušas pāri robežai ap 1 miljardu do-
lāru. Eiropa saņem mazāk kā pusi no
šīs naudas. Ļoti liela daļa aizplūst uz
Dienvidus Ameriku, kur lielas zemes ba-
gātības, tik vēl neizkoptas; kapitālu
ieguldīšana te dioša. No Eiropas val-
stīm īpaši Vācija daudz aizņemas Ame-
rikas kapitālus. Pārējā daļa sadalās uz
citām valstīm, pilsētām un privātām sa-
biedrībām. Šinī gadā aizņēmumi no-
slēgti jau par 400 milj. dolāru. Ari te
Vācija daudz piedalījusies, tad Itālija
u. t. t. Ari pie mums ir zināma interese
uz aizņēmuma dabūšanu no Amerikas.
Jāatzīst, ka Amerikas finansistu aprindās
interese uz Latviju ir stipri dzīva, tā ka
aizņēmumu mēs varētu dabūt uz gan-
drīz tikpat labiem noteikumiem, kā Itā-
lija, un nekādi sliktākiem, kā Čecho-
slovaķija, kurai ir jau 3 aizņēmumi no
Amerikas, — tomēr gan ne uz tik la-
biem, kā Somija tos dabū (kam ir 2 aiz-
ņēmumi). Helsingforsas pilsētai jau
priekš kara bijuši aizņēmumi, kuri at-
maksāti ar lielāko akurātību, caur ko
somi pie amerikāņiem ieguvuši lielu uz-
ticību naudas lietās. Latvijas aizņēmuma
lietā amerikāņi uzskatot kā lielu trau-
cēkli vēl nenokārtoto Rīgas pilsētas pa-
rādu. Amerikāņu ciešs uzskats esot tas :
katrs iinansials pienākums jāpilda - ja
to stingri nepilda — tad jauni aizņē-
mumi nav ieeūstami.

Par Amerikas lielu bagātību lie-
cina jau tas, ka Savienotās Valstis no-
slēgušas pagājušā gada budžetu ar
380 milj. dolāru lielu atlikumu. Protams,
ari noguldījumi bankās tur tad ir
lieli. Caurmērā katrai ģimenei esot no-
guldījums bankā līdz 1800 dolāru. Visa
bagātība Amerikā vienlīdzīgāki izdalī-
jusies, kā kaut kur citur (kaut ari tur ir
atsevišķi lieli miljarderi). Strādnieki
dzīvo vispārīgi stipri pārtikuši; pilsētas
nepazīst bezdarbu. Apkalpotāju algas
stipri augstas. Kvalificēti strādnieki
pelna līdz 13 dolāru dienā. Gandrīz
katram strādniekam ir savs auto un
pilsētas nomalē savs namelis. Pie pār-
tikas un drēbēm tur maz ko var izšķirt
bagātnieku no mazturīga.

Amerika stāv sevišķi t e c h n i s k ā
ziņā visas civilizētās pasaules priekšgalā.
Šai ziņā kura katra Eiropas valsts
rāda it kā atpakaļpalikušu iespaidu. Tā
Amerikā — piemēra dēļ to var atgādināt —
pastāvīgā kustībā stāv 20 miljonu auto-
mobiļu. Satiksme te ir tik dzīva un
ātra, kā nekur citur. Bet ari garīgā
ziņā amerikāņi iet strauji uz priekšu.
Pavisam Savienotās Valstīs ir kādu
10000 periodisku izdevumu, no kuriem
daudzi jo lieli un biezi. Pilnīgi puse
no visas pasaules preses (iespiesto eksem-
plāru skaita ziņā) pieder Amerikai. Dažu
laikrakstu svētdienu numuri ir līdz
150 lappušu biezi. Telegrāfisku ziņu
viņos tik daudz, kā nevienas citas zemes
laikrakstos. Pie tam ari citi raksti no
lielākām pasaules autoritātēm — jo ba-
gātie amerikāņi tos var samaksāt.

Par latviešu dzīvi Amerikā sastopamas

diezgan pareizas ziņas. Imigrācija jeb
ieceļošana Amerikā no citām zemēm
beidzamā laikā stipri aprobežota. Ar
sevišķu likumu noteikts, ka gadā var
ielaist no citām zemēm Savienotās Valstīs
tikai 160.0C0 cilvēku, īpaši nosakot,
cik no katras zemes ielaižams, tā no
Latvijas — tikai 42 galvas gadā. —
Drīzumā sagaidāma tirdzniecības un
draudzības līguma noslēgšana ar Sa-
vienotām Valstīm, dibināta uz vislielākās
labvēlības principa. Vēl tik par dažiem
punktiem tajā nav panākta vienošanās,
ko drīzumā ari cer sasniegt. Līgums
dibināsies uz vislielākās labvēlības prin-
cipa un tas dos iespēju mūsu ražojumiem
iespiesties ari Amerikas tirgū kas līdz
šim nebija iespējams aiz turienes aug-
stajām aizsargu muitām. — Bijušais
sūtnis Vašingtonā un dažādās citās
vietās Amerikā noturējis kādus 27 priekš-
lasījumus par Latviju un Latvijas ap-
stākļiem, dažreiz pat baznīcā pa diev-
kalpojumu laiku, kad uz tam ticis uzlūgts.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Igaunija.

Tallinā, 25. maijā. Pēc laikrakstu
ziņām igauņu delegācija jauktā Latvi as-
Igaunijas muitas tarifu saskaņošanas ko-
misijā paveikusi Igaunijas jaunā muitas
tarifa caurskatīšanu jau tiktāl, ka vis-
tuvākā laikā varēs savu darbu nobeigt.
Komisija apspriedusi jau vairāk nekā
200 tarifa pantus. Par pamatu savam
darbam tā ņēmusi jauno Latvijas muitas
tarifu. Pastāv vēl zināma starpība starp
dažām abu valstu likmēm. Lai to izlī-
dzinātu, igauņu delegācija tuvākā nākotnē,
tiklīdz tā savu darbu būs nobeigusi, dosies
uz Rīgu, lai noturētu kopīgas apspriedes
ar Latvijas delegāciju.

Latvija un Krievija.
Londonā, 25. maijā. „Times" ziņo.

ka Latvijas-Krievijas ieilgušās sarunās
par tirdzniecības līguma noslēgšanu
tagad, Anglijai pārtraucot diplo-
mātiskos sakarus ar SSSR, stāvoklis
varētu ievērojami grozīties. Padomju
valdība laikam piekāpšoties un mēģināšot
cik drīz vien iespējams panākt līguma
parakstīšanu, „lai demonstrētu Anglijai
un visai pasaulei, ka Padomju Savienībai
vēl ir drauei". LTA.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 27. majjā,

Devizes
1 Amerikas dollars 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,165—25,2.'- ~>
100 Franci ļas franku 20,15—20,55
100 Beigas 71,75—72,50
100 Šveices franku 99,35—100,35
100 Itālijas liru 28,20—28,75
100 Zviedrijas kronu 138,35—139,40
100 Norvēģijas kronu 133,65—134,65
100 Dānijas kronu 138,05—139,05
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes g'uldenu 207,00—208,55
100 Vācijas marku 122,35—123,55
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 58,00—64,00
100 Lietavas litu 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs

Dārgmateli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4% Valsts aizņēmums prem. . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers M. Ok m i a n s.

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 6 lapas puses.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņu, ka uz 1927. g. 22. apr.
apstipr. ieķīlāšanas akta pamata
Chana Leja Berka m. Sūrs ie-
ķīlājusi Chanai Chonona m. -
un Izraeļam Jefrema d. Mati-
sonam pa -inas
uz nekust, ipaš., pastāv, no dzimts
īpašuma gruntsgabala 66 kv

?ir ēkām Daugavpilī.
Miesnieku

ielā zem polic s234
Daugavpiī. 1U27. g. 30. aprilī

ikā notāra pal. E. Krīk
\ Nelķene.



N

iTlcsii
aliidinajumi.

**?. J

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. pnic. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Jēkaba Upmala lū-
gumu uzaicina visas personas.
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
10. maijā 1927. g. publicēto
1927. g. 2. martā Umurgas pag.
,.Bbditēs" mir. Jāna Andreja d.
Upmala, 1925. ~ g. 9. febr. pie
Umurgas Sāruma pag. tiesas
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tie-
sības uz mir. .Jāņa Upmala man-
tojumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas uti ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs iz-
darīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. LJV°3918

Rīgā, 10. maijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3558a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa^ 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
lēmumu no 26. aprīļa 1927. g.,
paziņo, ka parādnieks Otto Vē-
jiņš parādu pēc trīs (3) obli-
gācijām par 300,350 un 200 rb|.,
apstiprinātām 21. martā 1981. g.
ar NeNe 454, 455 un 456 uz ne-
kustamu īpašumu Madonas apr.,
Litenes muižas zemnieku zemes
Ozoliņu Ne 105 mājām, ar zemes
grāmatu re§. Ne 1439 par labu
baronam Emstan Volfam, no
kurām obligācijām divas pē-
dējās sumās 350 rbļ. un 200 rbļ.
ar Rīgas apgabaltiesa 6. aprīļa
1912. g. lēmumu atzītas par
iznīcinātām un viņu vietā, sa-
skaņā ar 26. juiija 1912. g.
ieraksta Ne 565, izdoti izraksti
baronietei Katrinai Konrāda m.
Volf, baroniem Kurtam, Frid-
richam un Gotlībam Ernesta d.
Volfam, un Katrinai Ernesta m.
Cege fon Manteifel, dzini , ba-
ronese Volf, ir samaksājis, bet
šīs augšā minētās obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājušas
zudumā.

I apec apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēstn.
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 30. aprīlī 1927.g. JVs 3694.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2729a Sekretārs O. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Ernesta Ozola lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 26. apr.
1927. ģ. publicēto 1923. g.
5. janv. Pededzes pagastā mir.
Aleksandra Jura d. Ozola 1922. g.
21. dec. mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Aleksandra Jura d. Ozola
mantojumu vai sakarā ar"šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā.atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. i LN°3545

Rīgā, 1. maijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3559a Sekretārs A. K a 1 ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 3. maijā
1927. g. izklausījusi Kārļa Friča
d. Postnieka lūhumu dēļ hipo-
tekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par iznīcinātām obli-

gācijas nar 3000 un 501X1 fbļ.,
apstiprinātas 8. nov. 1904. g.
un 7. aug. 1913. g. ar Ne 251 un

362 uz nekustamo īpašumu s|0kas
valsts muižas gruntsgabalu Ne 67
pēc agrārās reformas Ne 81 F,
Kemeros. ar zemes grāmatu reg.
Vo 1193 par labu pirmā obli-

gācija Fričam Pētera d. Miķe!-
sonani , kas viņu ir cedejis blanko,

un otra obligācija par labu
Tukuma saviesīgās biedrības
krāj un aizdevu kasei, kuras abas
obligācijas ir dzēstas uz agrārās

reformas likuma pamata.

RīgS. 6.maiiā 1927.g. Ne 2787.

priekšsēd. v. A. Veidners.

3249a Sekretar= A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kcp. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
3. maijā 1927. g. publicēto
1926. g. 27. martā Ērģemes pag.
,,Dauguļu A" mājās mir. atr.
Pētera Jāņa d. Šmidta, 1914. g.
11. martā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Pētera Smidta mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, :i
deikomisarijiem, parāddevējiem
u. 1.1., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā laikā nebūs iz-
darīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L.JV°2957

Rīgā, 1927. g. 10. maijā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
3560a Sekertars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas i. civiinoaa|a,

pamatojotie= u7l0.juni,al926.g.

likumu un cv. pro.. lik. 2060-p.
,, 2062. p. pamata, ievērojot

Kārla Pētera d. Kalniņši lūgumu

„„ savu lēmumu no 2b. aprīļa

27 « Pazin°- kaludz6

-Ķīris "Kalniņš parādu pec

četrām (4) obligācijām, apsti-
prinātām uz Rīgas apriņķa,
Bulduru muižas muižas zemes
dzimtsrentes gruntsgabalu Ne 109
Bulduros, ar zemes grāmatu re£.

1) par 6000 rbļ. no 4. marta
IP09. g. ar J* 59 par labu An-
tonam Franča d. Samov-kim.
blanko cedeta:

2}par 1000 rbļ. no (5. sep-embra
1911. g. ar Ne 310 par labu
Kārlim Friča d. Zariņam, blanko
cedeta;

3) par 8000 rbļ. no 21. augusta
1912. g. ar Ne 389 par labu
Grigoram Osipa d. Nenadke-
vičam. blanko cedeta un

41 par 5000 rbļ. no 13. marta
1913. g. ar JM» 114 par labu An-
drejam Pētera d. Zaikovam. ir
samaksājis, bet šīs augšā mi-
nētās obligācijas nevar tikt
izsniegtas atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ kā ir gājušas zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
apršdītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis dsludi-
nājums iespiests ,.Valdības
Vēstnesī' un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligācijas atzīs par
iznīcinātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 30. aprīlī 1927.g. Ko 3427.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2733a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot An-
dreja Jāņa d. Rudzīša lūgumu un
savu lēmumu no 26. aprīļa 1927. g.
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
divām (2) obligācijām, ap-
stiprinātām uz nekustamo īpa-
šumu Lieljumpravas muižas zem-
nieku zemes Sukke-Mārtiņ mājām
Rīgas apriņķī, ar zemes grāmatu
reģ. .V? 1939:

11 par 1030 rbļ. no 24. janvāra
1875. g. ar Ne 366, izdota no Jura
Rudzīša par labu baronietei Hen-
rietei Vietinghof un

2) par 3000 rbļ. no 22. dec.
1911. g. ar .V 897, izdota no
Andreja Jura d. Rudzīša par
labu Andrejam Jāņa d. Lab-
laikam, ir samaksājis, bet šis

augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ sdzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ, ka ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. vicil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām,pieteikt ies
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .,Valdības Vēstnesī'' un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 5. maijā 1927. g. .No 1339.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3132a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot Teo-
dora Bannera pilnvarnieka zv.
adv. Žana Treudenfeldta lūgumu
un savu lēmumu no 3. maija 1927.
gada, paziņo, ka lūdzējs parādu
pēc divām obligācijām, apstipri-
nātām uz nekustamu īpašumu
Rīgas apriņķī, Lakšu muižas
zemes Vevēru ari Vēver Kalniņ
mājām, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 1181 :

a) par 50o rbļ. no 11. novembra
1894. g. ar Ne 149 par labu at-
raitnei Augustei Reicberg un
viņas dēliem, kas viņu 8. aprilī
1899. g. ir cedejuši blanko,

b) par 900 rbļ. no 21. jimij;
1895. g. ar Ne 85 par tabu Geor-
gam Michaila d. Slotkovskim
kura obligācija ir pārgājusi tu
Robertu Eduarda d. Reicbergu
kā blanko cesionaru, kas viņi
ir atkal cedejis blanko, ir samak
sājis, bet šīs augšā minētās obli-
gācijas nevar tikt izsniegtas at-
pakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ, kā ii
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības uz augšč
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,, Va'd. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 5. maijā 1927. g. Ne 2603.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3131a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaljiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz savu lēmumu no
26. aprīļa 1927. g., paziņo, ka
lūdzējs Jānis Jāņa d. 'Eglīts
iemaksājis tiesas depozitāLs42,67
kamdēļ atzīme, kura ievesta
2. martā 1909. g. ar Ne 240 uz
Madonas apriņķa, Savienas mui-
žas Sauleskalna mājām, ar zemes
grāmatu reft. Ne 291 par labu
Mārtiņam Šnorniekam par pra-
sības nodrošināšanu pret Pēteri
Eglīša mantojuma masu pēc
Cēsu-Valkas IV iec. miertiesneša
23. februāra 1909. g. izpildu
raksta JV° 65 ir dzēsta.

Pamatojoties uz augšā iz-
teikto un civ. proc. lik. 146032. p.
pamata, apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina Mārtiņu Šnor-
nieku saņemt augšā minēto naudu
stādot priekšā tiesai attiecīgu
parāda dokumentu.

Rīgā, 30. aprilī 1927.g. Ne 3781.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2734a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Reiņa
dēla Ābela pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
3. maija 1927. g. lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Jānis Reiņa d.
Ābele parādu pēc obligācijas
par 1800 rbļ., apstiprinātas 16. fe-
bruārī 1904. g. ar Ne 159 uz ne-
kustamo īpašumu Madonas ap-
riņķī, Vietalvas-Odzieuas muižas
Kungar mājām, ar zemes grāmatu
reg. Ne 705, izdotas par labu
Miķelim Rūdolfa d. fon Brimme-
ram ,ir samaksājis, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ,
kā ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteiksies
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šis personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā

Rīgā, 5. maijā 1927. g. N» 3R52.
Priekšsēd. v. A. Veid ne rs.

3133a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060, un
2062. p. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
26. aprīļa 1927. g. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Jānis Putniņš
parādu pēc obligācijas par 110 V.
atlikuma, apstiprinātas 7. sept.
1889. g. ar Ne 294 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apriņķī, Veckalna
muižas zemnieku zemes V'idus-
Savu Ne 2 mājām, ar zemes
grāmatu reģ. Ne 4355, izdota par
labu Magnusam fon Straudmanim
kura obligācija, saskaņā ar Rīgas
apgabaltiesas 2. civilnodaļas ap-
liecinājumu kā Johana-Gustava-
Magnusa fon Straudmana no-
dibināta fideikomisa sastāvdaļa
pārgājusi fideikomisa īpašnieka
Arvida Magnusa d. fon Straud-
mana īpašumā, ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
noda' a uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā

aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības VēstiK
un aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā. 30. aprilī 1927. g.JVs3691.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2739a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnod..
uz dv. ties.lik. 2011., 2014. tm
2019. p.p. samala paziņo, ka pec
1927. g. 28. janvārī, Kūduma
pagasta, Kaķos miruša Jāņa
Bertuļs dēla J a n e 1 s i ņ a
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteiktšls tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi' .

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2H14. un 2079; p. p. un Balt. pri-
vāttiesību kop. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 10. maijā
1927. g. publicēto 1926. g. I. sept.
Pļaviņu pagastā,. Kalna-Caur-
vēderos" mirušā Reiņa Jura cl.
Kalvīša 1926. g. 22. augustā mā-
jas kārtībā taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir. Reiņa
Kalvīša mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisari-
jiem. parāddevējiem u, t. t., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma nodrukāšanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 3620.

Rīgā, 13. maijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3917a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgaabltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt. pri-
vāttiesību kop. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 10. .maijā
1927. g. publicēto 1926. g. 12. okt.
Valmieras pag., ,,Ērmanenos"
mirušā Mārča Mārča d. Ērmana,
1925. g. 12. dec. mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušā Mārča Ērmana
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem. parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma nodru-
kāšanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 3967.

Rīgā, 13. maijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3916a Sekretārs A. Kalve.

Ja minētās personas savas
tiesības «ugsa uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
līs tiesības zaudējušas. L Ns 3002

Rīgā, 1927.g. 17. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4209 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Aleksandrs Aleksandra dēls K o-
I i n i o n s un Anna Rozālija Au-
gusta m. Kolinion .dz.Stālmann,
noslēguši savstarpigo laulības
līgumu pie Rīgas notāra R.Voigta
28. aprilī 1927. g. reģistra
.Ns 49,4417, ar kuru viņi,attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā. 17.maijā 1927.g. L..V»3999
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4222 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p,
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Nachums Moiseja (Mozusa) d,
K a p 1 a n s un Emma Morducha
m. K a p I a n, dz. Zauberblatt,
noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie. Rīgas notāra R. Voigta
5. maijā 1927. g., reģ. Ne 57/4771,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 17.maijā 1927.g.L.A'š4074
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4223 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
ivilproc. lik. 2011.

pec 1916. g. 1. septembrī . Ka?lakalna pag., mirušā ēkaL
Jēkaba d»G a b r e ir atklāt, rau?tojums un uzaicina, kam īnosmantojumu, vai sakarā 3r totiesības ka msntiniekiem Iesala *
rijiem, fideikomisarijiem k^ajtoriem u. I
sibas minētai tiesai sešu mēneši,laikā, skaitot no šī sludināi umaiespiešanas dienas.

ja minētās personas savas tie
uzrādītā termii

ad viņas atzīs
tiesības zaudējušas. L..\

Rīgā, 1927. g 17. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners

43 6 Sekretārs A. K

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014 un
2019. p. p. pamata paziņo, kapec 1925. g. 21. septembri
mirušā Jāņa Andreja d. Kliez-
b e r g a ir atklāts mantojums unuzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem , lega-
tarijiem, fideikomisarijiem , kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šī';
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 17. maijā 1927. g.
L. JMg 4076.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
4211 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 1. decembrī, Ogres-
gala pagastā, mirušā Jāņa Jura
d.K ļāvi ņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 17. maijā 1927. g.
L. Ne 4072.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
4214 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1909. g. 16. maijā, Cēsis,
mir.Jāņa Jēkaba d. 7.v i rb u ļ a ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to. tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L.JVs 1702

Rīgā, 17. maijā 1927. g.
l . Ve 4001

Priekšsēd. v. A. Veidners.
4215 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 7. martā, Allažu pag.,
mirušās Minnas Dāvā meitas
Kā r k 1 i ņ , dzini. Vanag,
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no š»
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs icā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā. 17. maijā 1927. g.
L. - N'5 4039

Priekšsēd. v. A. Veidners.
4216 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civilnod.,
nz clv. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pāra. paziņo, ka pec
1926.. g. 27jūlijā Rembates Kat-

lapos, mirušas Ievas Jēkaba ffl-
O z o 1, dzimusi V i e s j ā n,

ir atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu.
vai sakarā ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatarijiem, Ii deiko-
misarijiem, kreditoriem u. t. t.,

pieteikt šīs tiesības minētai tiesa*
sešu mēnešu laika, skaitot no

šī sludinājuma iespiešanas dienas

.Vaid. Vēstnesi".
Ja minētās personas savas

tiesības augšā uzradītā termina

nepieteiks, tad viņas atzīs ka sis

tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1927.g. 17.maijā. L.«293»

Priekša, v. A. Veidners.
4202 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3, dvllno»-

uz civ. prec. lik. 2011., 2014. nn

2019. p. p. pamata paziņo , «

pēc 1927. g. 1. martā Rīga, miru*»

Kārļa Jura d. Gr inberg*
ir atklāts mantojums un uz

aicina, kam ir uz šo rasu

tojumu, vai sakara ar to, tiesu»

kā mantiniekiem, legatarijiem, n-

deikomisarijiem, kreditoriem
t. t., pieteikt šīs tiesības mineu

tiesai sešu mēnešu _ l«w.
skaitot no šī sludinājuma iespie-

šanas dienas, .
Ja minētās personas *****}''.

sības augšā uzrādītā tenOT»

nepieteiks, tad viņas atzīs Ka

tiesibas zaudējušas.
Rīgā, 1927. g. 17. maijā

^ ^Priekšsēd. v. A. Veidr
4203 Sekretārs A. K«'

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,.
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un.
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1902. g. 5. 18. janvārī, Rīgā
mirušā Juliusa Kārļa d. Engel
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t..
pieteikt šīs tiesibas minētai tie-
sai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas-
dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šis-
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 17. maijā 1927. g.
L. N° 403b.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
4213 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
1926. g. 14. septembrī ', Blomes

pagastā, mirušā Pētera Jāņa
dēla S e g r u m a ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 17. maijā 1927. g.
L. JV° 3683.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
4212 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 18. februārī, Birzgales
pag, .Margu' mājas, mir. Lības
Krista m.A m t m a n, dz. Kurzem-
niek. ir atklāts mantoj. un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem u. t t., pieteikt šīs
tiesibas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespieianas dienas .Val-
dības Vēstnesi".

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

Rīgā, 1927.g. 17. maijā.L.J*3332
Priekšsēdētāja v. A. Veidners
4210 Sekretata A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa.
pamatojoties uz 10. jūnija I
likumu un civ. proc. lik " . 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot An-
dreja Kārļa d. Būmana lūgumu
un savu 26. aprīļa 1927. g.
lēmumu paziņo, ka lūdzējs An-
drejs Kārļa dēls Būmanis parādu
pēc 4. obligācijām, apstiprinātām
13. janvāri 1884. g. uz Rīgas apr..
Suntažu muižas zemnieku zemes
,,Kampenu" mājām, ar zemes
grāmatu reģ. .V 3110, atdalītām
Jaun-Kampenu mājām Rīgas
apr., ar zemes grāmatu reģ.
Ne 6145. izdotas no Otto Ander-
sona:

1) par 800 rbl. ar JVs 206,
2) par 1500 rbļ. ar ,\%- 207.
3) par 1000 rbļ. ar Ne 208 un
4) par 1700 rbļ. ar Ne 209 par
labu Juliusam fon Hanenfeldtam,
kuras obligācijas ir pārgājušas
uz Paulu f n Hanenfeldtu līdz
ar Suntažu muižas uz. 25. aug.
1899. g. ,apstiprināta dalīšanas
līguma pamata, ir samaksājis
tiesas depozitā Ls 100, dēļ ka-
pitāla un °ļ dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests „Valdības
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par
iznīcinātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 30. aprilī 1927. g.Ne 3405.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2738a Sekretārs A. Kalve.



Zīmes ,„, - A-, Uz vardu, vai uz n,„ Suma
XP xr Izdošanas diena. - ~ ., u/o , ..JVsNs i īpašnieka. ' kr. rb .ļ I ļ -

18944 30 aug. 1904. ipašn eks 4'5.fOO
200^5 24. . 1905 . 4'/2 10 000
22080 14. okt. H06 . 4V2 750
26475 29. aug. 1909. . 5.000
27569 24 . 1910. . 4»/2 2.000
28743 17. . 1911. . 4'/2 5.0(10
30'33 24.janv. 1913. . 4V2 L000
33335 9. aug. 1918. . 4 1.500

markas

Rigā, 6. maijā 1927' 3258 Rīgas pilsētas diskonta banka.

i. civilnodaļa,
as civ. lik. kop. 36. p.
pamata, ar šo paziņo

Tai, ka laulātie draugi
rs Pētera d. Bērnieks un

āņa m. Bērnieks. dzim.
.iši savstarpīgo lau-

lības līgumu pie Rīgas notāra
i Kr eicberga, 16. aprilī 1927. g.
jĻ*. Ne 32 6039, ar kuru viņi
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
jr atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpu. P- P- paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā. 24. maijā 1927. e.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

- -8a šekretars A. Kalve.

Zentenes pagasta tiesa,

Talsu apr., pamatojoties uz pag.
tiesu likuma 108. un 109. p. p.
un uz savu lēmumu no 13. maija
1927. g- dara ar šo zināmu, ka
viņa savā atklātā sēdē 25. nov.
1927. g-, pīkst. 10 no rīta skatīs
cauri un apstipr. Emīlijas Zelmas
Zīle, dzim. 1902. g. 24. -
(v. st), adoptaciju (pieņen
bērna vietā no Zentenes Dīcu
mājās dzīvojošiem laulātā pāra
Jura un Linas (Anetes Paulines)
Treimaņiem, kuriem bērnu nav.

Personas, kurām būtu pret
adoptaciju kādi iebildumi,

tiek uzaicinātas tos pieteikt šai
tiesai līdz 25. nov. 1927. g.,
pīkst. 10 no rīta. Pēc šī termiņa
notecēšanas nekādi iebildumi ne-
tiks vairs pieņemti un adoptacija
no tiesas tiks apstiprināta. Ne 1 1

Zentenē. 13. maijā 1927. g.
2 Priekšsēd. Fr. Ešenberģis.

4379a Rakstvedis E. Zanders.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 27. apr.
apstipr. pirkšanas-pārdošanas li-

na pamata Aloizs Jēkaba d.
. ars ieguvis no Antona Jaku-

ba d. Lpinika par Ls 3000 tiesības
uz 27 des. 1848 kv. asis nekust,
īpaš., pastāvoša no Marijanpoles
un Rutku zastenkiem, Daugavpils
apr.. Preiļu pagastā. Ne 18222

Daugavpilī, 1927. g. 27. aprilī.
Vec. notāra v. v. pal. E. Krikis.

i Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 27. apr.
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Augusts Sīmaņa d.
Vilcans ieguvis no Alekseja
Franča un Ksaverija Jēkaba d. d.
Kozuļ-Kažiem par l.s 8000,—
nekustamu īpašumu 14 des.
1430 saž. platībā, pastāvošu no
zemniekiem piešķirtās zemes gab.
N» 2 Daugavpils apr., Preiļu pag.
Sidrovku sādžas zemes robežās.

Daugavpilī, 1927. g. 27. aprilī
notāra v. v. pal. E. Krikis.

sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 22. apr.

iipr. dāvināšanas līguma pa-
mata Antons un Feodors Jegora
d. d. Kuzņecovi ieguvuši no

,i tēva ļei 'ilora dēla
Kuzņecova nekustamu īpašumu
l.s 500,— vērtībā pastāvošu no
zemniekiem piešķirtās šņoru ze-
mes 3 des. 839. kv. asis vairāk
vai mazāk no platībā un tiesības
uz 'daļu kopiietojamos ob-

tos: a) p|avu, kura; plāt.
1745 kv. asis un b) nederīga

, kuras platība apmēram
v. asis Jaunlatgales apr.,

nu pag., ,,Ledinku
18226

Daugavpilī, 1927. g. 22. aprilī.
Vec. notāra v. v. pal. L. Krikis.

i Sekr. pal. A. Ne i kene..

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 26. apr.
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Emeljans Galak-

d. Baikovs ieguvis no
Rene Edgara Jevgeņija Lādi-

ņi d. Petrič.'k par Ls 1360,—
nekustamu īpašumu 8.315 ha
platībā, pastāvošu no zemes gab.
ar nosaukumu ,.Ogu Grivas I at-
griezums" Jaunlatgales apr.,
Lipnas pagastā.

-javpilī, 1927. g. 27. aprilī.
intara v. v. pai. F. Krikis.

kr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
iņo, ka uz 1927. g. 28. apr.

anas līguma pa-
Andrēia d. Kļa-

?skis ieguvis no Martas Jāņa
m - Kļavinskas tiesības uz misi

išām tiesībām uz
, saž. nekust. īpaš.

1107 kv. as. platībā,
no Varkovas muižas
i atdalītā zemes gab.

-tikumu viensēta ..Pei-
Daugavpils apr., Rudzētu

18232
Daugavpilī, 192 aprilī.

-Vec. n .tara v. v. pal. E. Krikis.
^*66a Sekr. pal. A. Neikene.

Jelgavas apgabaltiesa,

pai: uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas

: š. g. 2. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1927. g. 29. janv. mir.
Lības Jāņa m. Lindeš testamentu.

Je lgavā. 1927. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. P. Efferts

4837a Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 2. jūnijā
1927. g. ,pīkst. 10 dienā, Rīgā,

I. .Maskavas ielā Nš 243. dz. 6,
Perla un Marienfelda prasībā
pārdos Voldemāra Kasesa ku-
stamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par I

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

Rīgā. 20. maijā 1927.g.
4949a I;

Rjgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
.tiesu izpildītājs ,kura kancleja
atrodas Rīgā, Andreja Pumpura
ielā Se 1, paziņo, ka 8. jūnijā
1927. g.. pīkst ' . 10 rītā, Rīgā,
Tapešu ielā .V? 4, pirm- un
otrreizējā izsolē pārdos Al-
frēda Kļaviņa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, klavie-
rēm un to daļām, pianino,
elektro- un petrolejas m
koka materiāliem, mašīnām u. c.
un novērtētu par Ls 23.669.

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

Rīgā, 24. maijā 1927. g. J* 1308
4950a Tiesu izp. V. Poza ris kis.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 31. maijā 1927. g.,
pīkst. 2 dienā, Rīgā, Lazaretes

3. dz. I. pārdos vairāk-
solīšanā Movsa Gutkina kustamo
mantu, novērtētu par Ls 2274 un
sastāvošu no dažādām mēbelēm
viņa dažādu nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā. 20. maijā 1927. g.
4951a Piedzinējs (parak>t>).

Rīgas muita,
uz muitas lik. 114t). p. pamata
paziņo, ka vācu tvaik. ,.Christian

kontrabandas lietā Ne
26 1927. g. — š. g. 13. maija
kopsēdē nolemts :

1) aizturētās preces konfiscēt
un sodīt administratīvā kārtā ar
naudas sodu pieckārtīga muitas
nodokļa apmērā tvaikoņa ,.Chri-
stian Russ" matrožus : Fridrichu
Lucku ar Ls 131,40 ui
Vilke ar l.s 43,50;

2) šo lēmumu uz muit. lik.
1141. p. pamata var pārsūdzēt uz

finansu ministrijas muitas depar-
tamentu 3 nedēju laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī". Pār-
sūdzība apmaksājama ar attie-
cīgu zīmognodokli un iesniedzama
Rīgas muitai.

Muitas nriekšn. pal. Dflnsbergs
Kontrabanda nod. pārz. A. Bruss.

Rīgas policijas 2. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
7. Jūnijā, pulksten 10 rītā.
Parka ielā JVs la, dz. 1, pārdos
vairāksolīšanā Arona Kāna ku-
stamu mantu, sastāvošu no
1 trauku bufetes, (i ozola koka
krēsliem, 1 drēbju skapja. 1 galda
un I kušetes, kopvērtība par
Ls 2iI4.4H.
4937a Priekšn. pal. (paraksts).

Rīgas pils. pol. XII iec. pr-ks
izsludina par nederīgām sekošas
nozaudētas kafa klausības aplie-
cības:

1) J*25727, izd. no Rigas kafa
apr. pr-ka 4. nv. 1922. g. uz
Staņislava Matvēja d. M i ņ e v-
s k i j vārdu;

2) Nš 77el, izd. no Liepājas
kafa apr. pr-ka karaklaus. apl.
dublikātu 30. nov. 1922. g. uz
Ādolfa Johana d.K e i r e v. 4939

Rigas Jūrmalas pol. iec. priekšn.
paziņo, ka 3. jūnijā 1927. g.,
pulksten 10 no rīta, Dubultos,
Telegrāfa ielā Ne 22, pārdos vai-
rāksolīšanā Aronam Baumanim
piederošo divdurvju drēbju skapi,
novērtētu par Ls 25,—, saskaņā
ar tiešo nodokļu departamenta r.
no š. g. JVe 309
4920a Priekšnieks (pa raksts).

Aizputes pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka 15. jūnijā 1927. g.,
pulksten Iii no rīta . Sakas pag.,

,,J . Zandbergs un b-dri"
rūpniecībā, tiks pārdota pirmā
atklātā vairāksolīšanā minētai sa-
biedrībai piederoša kustama man-
ta, sastāvoša no 70 gb. veciem
maisiem, 1 laivas ar 2 airiem,
11 gb. koku mucām, 1 karites —
nederīgas, 1 veciem ratiem, 1 ne-
pilnas kastes ar stikliem, 10 gb.
ratu daļām, 8 gb. ratu riteņiem
(nederīgi), 0 gb. ecēšas, 50 gb.
lecekļu rāmjiem bez stikliem,4gb.
bišu skapīšiem un 2(1655 gb.
2. labuma ārzemju parauga ķie-
geliem un novērtētu kopā par
Ls 488,95, slimo kases parāda
dzēšanai,saskaņā ar darba inspek-
tora slimokašu lietās rakstu no
19. marta 1927. g. ar JVe 2891.
4922a Priekšnieks (pai

Tautas labklājības ministrija
izsludina 1927. g. 8. jūnijā, pulk-
sten 11 dienā.

rakstiskā izsolē
378 kub. mtr. (40 kh. asis) pirmā
labuma bērza malkas piegādā-
šanu ministrijai. Skolas ielā

Piedāvājumi, apmaksāti ar
80 snt. zīmognodokli, iesniedzami
tautas labklājības ministrijā .Sko-
las ielā Nš 28, slēgtās aploksnēs
līdz š. g. 8. jūnijam, pulksten II,
ar uzrakstu ,.Malkas piegādāša-
nas izsolei 1927. g. 8. jūnijā".

Drošības nauda 10°apmērā no
piedāvājuma konsumas.

ikumus izsniedz sekreta-
riāta kancleja. 4945a

"Citu tcstūiu
ludFinaluīnl.

- .

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 31. maijā 1927. g..
pīkst. 12 dienā, Rīgā, I. Grēci-
nieku ielā Ne 10, veikalā, pārdos
vairāksolīšanā Aleksandra un
Ksenija Naumovti kust. mantu
novērtētu par Ls 1330 un sa-
stāvošu no veļas knopcaurUmu
šujmašīnas un 2 šujmašīnām,
viņu dažādu nodokļa parāda
segšanai.

i, 25. maijā 1927. g.
Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 1. jūnijā 1927. g.,
pīkst. I dienā, Rīgā, Jaunielā
JN° 25 29, dz. 8, pārdos vairāk-
solīšanā Nikolaja Sperlinga ku-
stamo mantu, novērtētu par
Ls 840 un sastāvošu no vienas
rakstāmmašīnas un mēbelēm,
viņa 1924. un 1925. g. ienāk.
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 18. maijā 1927. g.
4958a Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta
u maksājumu piedzinējs

paziņo, ka 31. maijā 1927. g.,
pīkst. 1 dienā. Rīgā, Vainu ielā
Ne 2, pārdos vairāksolīšanā Otto
Erentrauta kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 505 un sastāvošu
no vienas rakstāmmašīnas, viena
elektromotora un viena ozolkoka
grāmatu skapja dēļ viņa 1926. g.
proc. nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 16. maijā 1927. g.
4957a Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 1. jūnijā 1927. g.,
pīkst. 1 dienā, Rīgā, Skārņu ielā
Ne 21, dz. 6, pārdos vairāksolīšanā
Judela Pruianskij kust. mantu,
novērtētu par Ls 2lo un sastāv.
no dzīvokļa iekārtas, viņa 1925. g.
6" ,, peļņas un ienākumu nod.
parāda segšanai.

Rīgā, 7. maijā 1927. g.
4956a Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 30. maijā 1927. g..
pīkst. 1 dienā, Rīgā, L. Maskavas
ielā Ne 62. dz. 15, pārdos vairāk-
solīšanā Benciana Oordona ku-
stamo mantu, novērtētu par
l.s 274.30 un sastāvošu no dzī-
vokļa iekārtas, viņa 1925. g.
ienākuma nod. parāda segšanai.

Rīgā. 23. maijā 1927. g.
Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 31. maijā 1927 g.,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Dzirnavu
ielā Se 61, dz. 9, pārdos vairāk-
solīšanā Magilnieka Pinchusa ku-
stamo mantu, novērtētu par
Ls 384 un sastāvošu no dažādām
mēbelēm, viņa 1924. g. un 1925. g.
dažādu nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 23. maijā 1927. g.
4954a Piedzinējs Irbe.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 30. maijā 1927. g..
pīkst. 11 dienā. Rīgā. Brīvības
ielā Ms 23, pārdos vairāksolīšanā
Isera Smuškovica kust. mantu,

tētu par Ls 203 un sastāv,
'našinas un veikala ie-

viņa 1925. g. ienākuma
un proc. peļņas nod. parāda

lai.
Rīgā. 20. maijā 192"

4953a Piedzinējs (pa:

Nodokļu departamenta

dažādu maksājumu pie.
paziņo, ka 2. jūnijā 1927. g..
pļkst. 12 dienā, Rīgā, Raiņa
bulv. Ne 4. dz. 8. pārdos vairāk-
solīšanā Juliusa Veidemaņa ku-

stamo mantu, novērtētu par
Ls 580 un sastāvošu no mēbelēm
viņa 1925. g. ienākuma nodokļa
parāda segšanai.

Rigā. 23. maijā 1927. g.
4952a Piedzinējs Irbe.

Kafa būvniecības pārvaldes
techniskās daļas uz 30. maiju š g
izsludinātā icsole uz centai-
apkurināšanas ietaisi Rīgas ka[a
slimnīcā

pārcelta uz 9. jūniju i g.,
pīkst. 11, līdz kuram laikam ie-
sniedzami attiecīgi piedāvājumi
un iepriekšēja drošība (J_s 2000).

Ar izsoles un techniskiem no
teikumiem un darbu apraVstu var
iepazīties K. B. P techniskā daļā,
Citadelē J* 24 katru darbdienu
no pīkst 9-15 J*S67 4972

Rīgas pol. 7. iec. priekšn.
pārdos unlraksūlišnnā

š. g. 30. maijā, p)k. 10 rīta,
Marijas ielā Ni 28, dz. 8, pils.
M. Muselam piederošas sekošu
mantas: 1 klavieres, 1 ozola loka
rakstāmgaldu, 1 ozola koka kan-
tora rakstāmgaldu un 1 trimo spo-
guli. Mantas novērtētas p?.r Ls 462
un apskatāmas pārdošanas dienā
uz vietas. 4938

Pama's: Taurenes pag. valdes
raksts Nš 1186 no 10. nov. 1926 g

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs 2. iec. paziņo, ka 3. jūnijā
1927.g., pulksten 10,Rugāju pag.
vecākā pol. kārtībnieka kancleja,
pārdos vairāksolīšanā Pētera lš-
kana kustamo mantību — vienu
šķūni nojaukšanai, novērtētu par
Ls 15,—, soda naudas piedzīšanai,
saskaņā ar Madonas apr. 2. iec.
miertiesneša izpildu rakstu Ns
537 26. — Pārdodamais apska-
tāms pārdošanas dienā uz vietas.

Balvos. 21. maijā 1927. g.
4932a 5955,

Priekšnieks Kazmars.
Jaunlatgales apr. priekšnieka

palīgs 2. iec. paziņo, ka 3. iuniiā
1927. g. .Bērzpils pag., vei pol.
kārtībnieka kancleja, pulkst. 10,
pārdos vairāksolīšanā Veronikas
un Agates Jaunzeikar kustamo
mantību — vienu govi. novērtētu
par Ls 30,— soda naudas piedzī-
šanai, saskaņā ar Latgales apga-
baltiesas 2. kriminalnodaļas 29.
apr. š. g. rakstu .N'° 913u. — Pār-
dodamais apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas.

Balvos, 21. maijā
4927a

Priekšnieks K

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 3. jūnijā 1927. g,
plk. 10, Bērzpils pagast', verāuā
p:licijas kārtībnieki kindejā

pārdos vairāksolīšanā
Antona Bod ieka kusta-no man-
tibu: vienu vērsi un k> ku asu
ratus, kopvērtībā Ls 45, soda
naudas piedzīšanai, saskaņā »
Balvu iec. miertiesneša izpildu
rakstu JSfe 310/27. Pārdodama s
apskatāms pārdošanas denā uz
vietas.

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 3. jūnijā 1927. «...
plk 10, Bērzpils pagasta, vecākā
policijas kārtībnieka Kancleja

pārdos vairāksolīšanā
Jezupa Vaska kustamo mantību -
vienu ķēvi, vērtibā Ls LO, sod-
naudas piedzīšanai, saskaņā ar
Balvu ii c mieit esneša 28 apr.
š. g. rakstu J* 589c. Pārdodamais
apskatāms pārdošanas dienā uz
vietas. 4931

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paz ņo. ka 3. jūnijā 1927. g.,
plk 10, Bērzpils pagastā, vecākā
policijas kārtībnieka kancleja

pārdos vairāksolīšanā
Staņislava Reina kustamo mantību
— divas aitas, novērtētas par
Ls 20, nomas parāda piedzī'aui
saskaņā ar Jaunlatgales apr. valsts
zemju inspektora 12 janv. š. g
ukstu J*_l!23. Pārdodamais ap-
s katāms nārdošanas dienā uz viet'S

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

pazioo. ka 3. jūnijā 1927. g,
pīkst. 10 Bērzpils pagastā. veciKā
policijas kārtibn eka kancleja

pārdos vairāksolšarā
Izidora P 1 i č a kus'amo mantību
vienu govi, novērtētu par Ls 30,
soda raudas piedzīšanai, saskaņā
ar Latgales apgabaltiesai II krimi-
nalnodaļas izpildu r. Hi 4

Pārdodamais apskatāms pārdo-
nanas dienā uz vietas. 4930

MtabeUsks_
satura radītājs
Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājumam, 1925.g.,
1. līdz 24. burtnīcai (1. līdz

192. skaitlim).
SaeimaskodiliKacijas nodaļasa-

kārtojumā

Šis satura rādītājs maksā:
Ls 0,20, ar piesūtīšanu Ls 0,22

Finieru iiita
Jilii! Pilnu

stcc Sdb

TusIKo ielā Nr. 56.

Bilance
uz 31. dec. 1926. g.

Aktivs. Ls
Kase 812,29
Debitori 149.541
Nekustami īpašumi . 413.032,23
Mašinas un instru-

menti 4s
Koku materiāli . . . 123.094,08
Pārejošas sumis. . . 22.42.
Neparedzēti izdevumi 550,
Gatavas preces . . . 139.255,20
Pusgatavas preces. . 176.85!
Tekošs rēķins dažādās

bankās ' 50.04"
Jaunbūves 68.778,53
Slimo kases markas . 42,27
Kazeīns 10900,26
Iesaiņojums .... 1.360,2;
Depozīti 168 —
Albumins 5.92
Ūdens stikls .... 47,01
Jaunas mašinas . . 80.187,44
Smilšu papirs . . . S,67
Aukstlīme 4.118,61
Inventārs ....
Norēķināšanās stimas 27.08
Konsignacijas preces . 2*
Zaudējumi 1925. g. ? '2.041,37

2.u IK.404,52

Pasivs. Ls
Akciju kapitāls . . . 720.00
Obligācijas 4 -i
Akceptu £ 22.1 571.615,12
Kreditori 275.077
Peļņa 1926i g. . . 11.712,40

2 018.404,52

Pe|ņas un zaudējumu
rēķins.

Debets. Ls
Vispārēji izdevumi . 32.27
Apdrošināšana pret

uguni 33 173.05
Izdevumi priekš darb-

nīcām
Dažādi izdevumi . .
Procenti 120.697,73
Diskontēšanas p

centi 3.121,21
Rīgas Centrālā slimo

kase 16.201.81
Jūras apdrošinājumi . 7.057,40
Komisijas ..... 30.48!
Direkcijas ala,: 56.666,—
Strādnieku apdrošin.

pret nelaimes gadī-
jumiem 1H.9'

īre par ūdens rūmi . 1.464.45
nu izlabošanas . 2.8~7

Kursu starpības
Amortizācijas ...
Darbinieku a'gas
Peļņa 1926. g. . . . 11.7

472.932,84

Kredīts,

ivas preces . . . 472.932,84

472.932,84

Valde.

Pļavas
1,86haplatibērnu patversme V Mu-
tiska vairāksolīšana
I. jūnijā, pulksten 10,
muižas kancleja. 4940a

Madonas apr. priekšnieka
palīgs I iecirknī

paziņo, ka 28. ma'jā 1927. g.,
plk. 11, pie Kalsnavas pag. nama

pārdos vairāksolīšanā
pils. Jūlija Māitiņa d. Burkeviča
kustamo mantu, sastāvošu no vie-
niem atsperu vāģiem, nocenotu
par Ls 20. Izpildot Madonas apr.
I iec. miert. spriedumu no 30. apr.
1927. g. ar J* 33. 4933

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

Bīšumuižas m\M\M
akciju sabiedrībās

kārtējā akcionāru visp. sapulce
notiks 1927. g., 16. jūnijā,
pīkst. 9, Rīgā, Raiņa bulv.
dz. 11.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) 1926. g. pārskata apstiprinās.
3) Budžets 1927. g.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi.

Gadījumā, ja šī sapulce ne-
notiktu statūtu $ 64 paredzēto
iemeslu dēļ, tad otra sapulce no-
tiks š. g. 30. jūnijā, pīkst. 9,
turpat ar to pašu dienas kārtību.
4810a Valde.

3ek slietu ministrijas buvvnldf.
Brīvības ielā 37 3?, izski Jina š. g. 3. jumja, pīkst. 11 dienā

mutisku un rakstisku izsoli,
analizācijas sistēmas izbūves drbiem valsts Ģintermuižas slimnīca

Jelgava. Drošības nauda Ls 800). Ms 882. 4432
Ar noteikum em iepriekše iem maksas aprēķiniem un projektiem

sākot no š g. 23 maija var iepazīties būvvaldē parastā darbalaikā.

hneiK lifizii» iiMaihn
savā kancleja, Liepājā, Kara ostā, Kalpaka bulvāri JVa8,

dzīv. 2, 1927. g. 13. jūnijā, pīkst. 12

izdos uzņēmējiem

jauktā izsolē
36 tonnas svaigas liellopu gaļas piegādā-

šanu Liepājas garnizona vajadzībām
Norādītais gaļas daudzums tiek izdots ari pa daļām, bet ne

mazākām par ?
3 daļu no visa izdodamā daudzuma.

Gaļa jāpiegādā laikā no š. g. 1. jūlija līdz š. g. 30. septembrim
(ieskaitot) 2—3 reizes nedēļā atsevišķos daudzumos intendanturas
Liepājas noliktavas gaļas nodaļai, Kara ostā, Kalpaka bu'v

Rakstiski pievdāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu : „Uz
is liellopu gaļas izsoli 1927. g. 13. jūnijā" un paziņojumi par

vēlēšanos piedalīties mutiskā izsolē, nomaksātu ar attiecīgu dau-
dzumu zīmogmarkām iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Kurzemes
diviz. intend., Liepājā, Kara ostā, Kalpaka bulv. 8, dz. 2, kancleja.

Visiem jauktas izsoles dalībniekiem pirms izsoles atkl
ir jāiemaksā Kurzemes divizijas intendantam izsoles nodrošinājums
par katru piedāvāto gaļas kilogramu Ls 0,05. Pie slēgto aplokšņu
piedāvājumiem pievienojami atsevišķās aploksnēs nodrošinājumi
ar uzrakstu: .,1927 g. 13. jūnija svaigas liellopu gapis izsoi
drošinājuma 2* 4960

Līguma nodrošinājumam būs jāiemaksā ISM/0 no nosolītās
dāfanai svaigās liellopu gaļas vērtības.
Ar sīkākiem izsoles noteikumiem un svaigas liellopu gaļas

kondīcijai! izīties Kurzemes divizijas intendanturā darb-
dienās no pīkst. 9—15, bet izsoles dienās līdz izsoles atkl

Rīgas pilsētas diskonta banka,
pamatojoties uz pagaidu rīkojuma 11. paragrāfa noteikuma no
23. apriļa 1920. g. par vērtspapīru mortilikaciju, ar šo paziņo vis-
pārībai, ka līdz šim neviens bankā nav atsaucies uz noguldījumu
zīmēm, par kuru nozušanu publicēts 1926. g. 28. oktobra .Vaid.
Vēstneša" 243 num., kādēļ zemāk minētās noguldījuma zīmes uz
likuma 3. panta noteikuma pfmata ieskaitītas par nederīgām, un
personas, kuras savas nozudušās noguldījumu zīmes bankai pietei-
kušas, var bankā saņemt jaunas noguldījumu zīmes ar tiem pašiem
numuriem.



Latvijas komercbanka
jiftttv» bilance uz 1 janvāri 1927. ģ. ?a»ir«

Rēķinu nosaukums. Ce

^

rale Nod
Laslas K°Pā Rēķinu nosaukums Cent ™Noda

s
las Ko

Jjf

.. . ,. ——^^- ^^^— —^—^——^ —^^^— ^—^ —^———^-^^^^— ———— —.^^^__^—
Kase un tekoši rēķini . . 88.501,61 81,384,22 169.885.83 Akriiu kapitāls 500.000,— — 500.000,—
Vērtspapīri 28.766,— — 28.766,— Rezerves kapitāls .... 25.417,71 — 25.417,71
Diskontēti vekseļi . 845.279,73 669.972,46 1.515.252,19 Tek. rēķini un noguld. . . 471.168.07 262.618.25 733.786,32
Aizdevumi 787.239,35 580.444,55 1.367.683,90 Redisk «īrēti vekseļi . . . 649.288,54 340.100,62 989.389,16
Korespondenti 344.605,68 158.930.86 503.536,54 Pārkīlatas prec. u. c. vērt. 499.423,59 111.683,81 611.107,40
Nekustama manta. . . . 170.000,— — 170.000,— Korespondenti 806.108,58 234.351,12 1.040.459,70
Nodaļu rēķins 562.999,54 — 562.999,54 Centrāles rēķins .... — 562.999,54 562.999,54
Pārējie aktivi 191.811,03 33.305,83 225.116.86 1927. g. procentes . . . 3.501,36 9,241,31 12.742.67

Pārējie pasi vi 36.322,76 3.043,27 39.366,03
1926. g. tīra peļņa . . 27.972.33 — 27.972,33

3.019.202 .94 1.524.037,92 4.543.240,86 3.019.202,94 1.524.037,92 4.543.240,86
Inkaso veks. un dokumenti 1.286.925,96 444.032,47 1.730.958,43 Inkaso kreditori .... 1.286.925,95 444.032,47 1.730.958.43
Avaļu un galvojumu debit. 1.324.503,05 85.366,90 1.409.869,95 Galvojumu rēķins . . . . 1.324.503,05 85,366.90 1.409.869,95

5.630.631 .95 2.053.437,29 7.684.069,24 5.630.631,95 2.053.437,29 7.684.0(^.24
^ —? — ? ' ņ~m — - , —I ' ~ ". — . " ~ " - i—

I92G. g. pelna» nn zaudējumu rēki ņ* ļ ^^"p^efe/s?
""" "

Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls L*

Centrale: „„ Rezerves kapitālam . 2.797,23
Telpu un iekārtas izdev 6.808,53 No 1925. g. peļņas: nod. nomaksai 12.904,33
Algas 105.249,97 Centrāles: proc 'entes komis. u. kursu Dividendei 25.000,—
Sludinājumi 3.365,98 starpība 222.955,29 10,27. g. dividendei . 175,10
Kanclejas pieder., pasta, telegr., telef,, Nod. un naudas maiņas kantoru: , „ „„

- tiesas un notāra, slimo kases, zie- proc, komisijas un kursu star. 125.758,58 _7..172,33
dējumi un dažādi citi izdev. . . 29.859,07

Nodokļi 15.284,95
Nodaļu un naudas mainas kantoru iz-
'? devumi ' 102.355,47

Apšaubāmu parādu dzēšanai, organi-
zācijas izdev., ierīkojuma un ie-
kārtas norakstījumi 70.721,90

Tīra peļņa 27.972,33 4405a

361,618,20 361.618,20
'

X7«.l<lt;

Akciju sabiedrība ,P R I E D E .
Rīgā, Parka ielā Ne 8, dz. 5. Tālrunis

Jloslēguma bilance.
Debets. U Kredits. ?

drošības 25 Pamata kaoitals irv,
Kase 103,76 Trati .... ' ' '"
Piebalg. mežu izstr. . 1.720,— Preču nolikt, nārv
Vilak 4.010,— Garantijas . . ' o,
Liepn. 61.407— Debitori un kreditori 87 4rl'ī:Neparedzēti parādi . 4.131,34 °'-«l.l<
Inventārs 247,90
Cēšu meža izstr. . . . 14.181,71
Debitori un kreditori 95.399,59
Zaudējumi un peļņa 11.802,17

7Ls
-
J93.823,72 q

Xu ii dējumi un pelņa
Debets. Ls Kredits. ' 1,

Viļakas mežu izstrādās. 877,61 Liepnas mežu izstrād '>6'ļi7«->Piebalgas „ „ 1.259,87 Zaudējums . . Ti 1,
Komisijas 3.060 —
Slimo kase 509,88
Provizijas 1.483,—
Alga 21.532,27
Zirgu uzturēšana . . 11,20
Procenti 810,24
Tirdzn. izdevumi . . 7.665,75
Preču noliktava. . . 909,98

Ls 38.119,80 Ls āOļ
4813 " vVīTī

Liepājas tirgoņu un rūpnieku savstarp.
kredtbiedribas

Peļņas *mtu zautfēj 11 ma fžo ? tm
Zaudējumi:

Nomaksātie un par pārskata gadu maksājamie augļi;
Par noguldījumiem 3.2968Par tekošiem rēķiniem 1.71097
Par diskontētiem vekseļiem 7.56943
Par biedrības spec. tek. rēķiniem 1.9

Tekošiem izdevumiem . . . 1.1
Nodokļi
Norakstījumi: šaubīgas prasības 363,15
Tīra peļņa ' . - |j

Ls 32.38
Pelņa: "

Saņemtie un par pārskata gadu saņemamie augļi: Ls
Par vekseļu diskontu 19.10
Par spec. tek. rēķiniem
Par aizdevumiem
Par noguldījumiem Latvijas bankā
Par noguldījumiem citās kredītiestādēs
Par vērtspapīriem

Komisijas 2.712,15
Dažādi ienākumi 482,11

JLs 32.38

«ilci.ice vx 1027 £ I janvāri
Aktivs. Ls Pasīvs. Ls

Kase 8.553,70 Pamata kapitāls . . T,
Tekošs rēķins Latvijas Rezerves kapitāls . . 1.429

bankā ...... 9.589,59 Spec. rezerv. kapitāls 1.41
Tekošs rēķins citās Noguldījumi uz 110-

kredītiestādēs . . . 269,09 teiktu' laiku . . . 32.6
Vērtspapīri .... 1.412,— Noguldījumi uz neno-
Diskontēti vekseļi . . 138.940,— teiktu laiku . . . 10.4
Aizdevumi 2.646.67 Tekoši rēķini .... 27.986,33
Spec. tek. rēķ. zem Pārķīlāti vekseļi Lat-

vērtpapir 86, 59 vijas bankā . . . 96.221,—
Spec. tek. rēķ. zem Spec. tek. rēķ. l.atv b. 25.364,12

vekseļiem ' . . . . 70.006.47 Spec tek _ rēk. citās
Protestēti vekseļi . . 1.601,76 kredītiestādes . . 4.751,55
Inventārs 632,64 [enemti proc. un koni. 2.1
Atmaksājami izdev. . 359,43 Nodokļi
Izmaksāti proc. un Neizmaksāti proc. '. '. 105,50

koni 1.032,12 Dividende 876,43 ,
Pārejošas sumas . . 1.948.68 Pārejošās sumas . . 1,69

Pelņa un zaudējumi .4_

Ls 237.078,74
" Ls 237

— * ?
2683a Valde.

Baltijas tirdzniecības un rūpniecības akc. sab .BATRACO"
(Baltie Trading compan . Ltd.) Rigā, Basteja bulvāra JV2 9a

'3Man.ce U2 1. janvāri 1927'. g.
Aktīvs Ls Pasivs Ls

Kase 11.418,90 Akciju kapitāls 10O.000,—
Tekošs rēķins bankās 21.208,11 Rezerves kapitāls 5.165,81
Vērtspapīri 5.288,— Amortizācijas kapitāls 1.389,22
Kustams īpašums 7.823,29 Kreditori . '. ' 932.234,55
Preces 118.796,47 Nesadalīta pelņa no
Muitas un iesaiņojuma izdevumi 1925. g. . . . . . . 157.67

uz nepārdotām konsignacijas Brutto-peļna p. 1926.g. 43.994. 43 44.152,10
precēm 145.485,31

Iemaksāti zalogi 1.474,60
Debitori : parādi uz vekseļiem un

nesegtiem rēķiniem 813,239,10
Pārejošas sumas . . 18.207,90

Ls 1.142.941,68 1.142.941,68

Latv. lauksaimnieku
ekonomiskās s-bas

kiitēia oilna sapulci!
11. jūnijā š. g., pīkst. 10 rītā.
Jelgavā, Katoļu ielā JVs 44, sa-
biedrības namā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1926. g.

un revidentu ziņojums.
3) Nolemšana par izdalāmo peļņu
4) Tekoša gada budžets un dar-

bības plāns.
5) Valdes priekšlikumi.
6) Vēlēšanas.

Ja šinī sapulcē nesan, stāt no-
teiktais biedru skaits, tad otr-
reizējā pilna sapulce notiks
30. jūnijā 1927. g., pikst. 10 dienā,
Jelgavā, Katoļu ielā JVs 44, sa-
biedr. namā, ar tādu pat dienas
kārtību, kura būs pēc statūtu
§ 33 pilntiesīga spriest par visiem
dienas kārtībā liktiem jautā-
jumiem, neskatoties uz sanākušo
biedru skaitu.
4967a Valde.
Ziemeļu savstarpējā apdrošinās.

biedrība
sasauc 17. jūnijā 1927. g.,
pīkst. 4 vakarā.

Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab. ,,G.J.Šereševskij"tab.fabr. Rīgā.

Darbības pārskats par 1926. g.

Bilance uz 1. janvāri 1927. g. Aktivs Pasivs
Ls Ls

Akciju kapitāls 300.000 —
Mašinas, inventārs un iekārtošana. . . 173.136,19
Amortizācijas kapitāls 14.306,62
Kase un Bankas 29.844,38
Preces un materiāls 202.350,17
Debitori 304.177,11
Kreditori 591.147,08
Vekseļi 44.683,51
Pāreiošas sumas 15.997,1o
Izdevumi 1927. g 1.118 —
Izmaksāti °/„°/„ par 1927. g 3.943,39
Iepriekš, gadu zaudējumu kopsuma . . 130.203,85 —

Ls 905.453.70
~

_ 905.453,70

Peļ:, >as un zaudējumu rēķins par 1926. g.

Zaudēts.
Ls l.s

Raž ojumu izdevumi 497.935,24 —

Ban droles 477.811,30 975.746,54
Vispārējie izdevumi 166.983,45

Amort izācija 10.543,63

Kopā Ls . 1.153.273,62

Pelnīts.
Ls

No pārdotiem izstrādājumiem 1.086.772 —

No dažīdiem ieņēmumiem 923,76
,,dējums 1926. g 65.577,86

Kopā Ls . 1.153.273,62

3756a Valde.

Latvijas buvbiedrlbas

iliapiliaj
ceturtdien, 9. jūnija s. g.,
pīkst. 5 p. p., Lāčplēša ielā Ns 1.
dz. 5.

Dienas kārtība:
1) Amata vīru vēlēšanas.

2) Sabiedrības kreditēšanas jau-
tājiens.

3) Dažādi priekšlikumi un zi-
ņojumi.

4965a Valde.

Maksātnespējīga parādnieka
Paula Mainca

zvērināts kurators zvērināta adv.
palīgs Fēliks Neumann uzaicina
minētā parādnieka kreditorus uz

kreditoru sapulci,

kura notiks š. g.8. jūnijā, pīkst 18
Rīgā, Kalpaka bulvārī Nš 7, dz. 5.

Dienas kārtība:
1) Zvēr. kuratora ziņojums.
2) Zvēr. kuratora atalgojums.
3) Konkursa valdes vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi.

Rīgā, 1927. g. 25. maijā.
Zvēr. kurators zvēr. adv.

4962a pal. F. Neumann.

A S. Latvijas privātais lom-
bards Daugavpils nodaļa ziņo,

I
ka pazaudēta lombarda zīme
Ns li455. 4943a

Iespiests Vāls

*

arKārteju

p ilnu biedru sapulci.
valdes telpās, Rīgā, Skūnu ielā
No 19.

Dienas kārtība:
1) Statūtu grozīšana.

2) Peļifas sadalījuma grozīšana.
Uz biedrības statūtu § 45. pa-

mata sapulce skaitīsies par piln-
tiesīgu pie katra sanākušo biedru
skaita. 4811a Valde.

Pārdevēju palīdzības biedrības,
Rīgā, dib. 1828. g.

kārtēja pilna sapulce
notiks piektdien. 10. jūnijā
š. g., pīkst. 7 vak., Rīgas tirdz-
nicības biedrības telpās, Angli-
kāņu ielā JVs 5.

Dienas kārtība:
1) Valdes gada pārskats par pa-

gājušo 1926. gada darbības.
2) Ziņojums par atpūtas vasarn.

Priedainē.
3) Vēlēšanas.
4) Pārvaldes padome un valdes

priekšlikumi.
Šī sapulce būs lemumspējiga

neskatoties uz ieradušos biedru
skaitu.
4964a Valde.
A S. Latvijas privātais lombards

valde
sasauc 29. jūnijā 1927. g.,
pīkst. 13, Lombarda telpās, Rīgā.
Teātra ielā .\'s 9.
Ārkārtēju pilnu akcionāru sapulci.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēs.
2) Deputātu atstādināšanas no

amatiem.
3) Deputātu vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Akcionāriem uz statūtu § 40

pamata jāpieteic akcijas valdei
ne vēlāk kā 7 dienas priekš pilnas

1
sapulces.
4963a Valde.

ts tipogrāfija.

Peļņas un zaudējumu tkants
(np 1. janvāra — 31. decembrim 1926 .g.)

Debets Kredits

Zauilēts: Ls Pelnīts: Ls

no;aks(īti no peļņas par 1925. g. pēc norēķina par 1925. g. . . . 58.704,94
pēc vispārējās sapulces lēmuma 58.547,27 no pārdotām precēm 198.307,86

no maksāt nespējīgiem un šaubi- no procentiem par tekošiem rēķi-
gi.'in parādniekiem 17.401,42 niem bankās, pēc konta izvilku-

no dažādiem tirdzniecības izde- miem un vērtspapīriem .... 7.387,62
vumiem 136.458,36 no kursa starpībām pie maksāju-

mi vekseļu diskontēšanas. . . . 250,49 miem ārzemju valūtā 813,19
no samaksātiem papildu nodokļiem 9.340,12 no pārdotām komisijas precēm . . 5.900,31
no dažādiem ziedojumiem. . . . 672,40 no pārdotiem paraugiem un lietota
no dažādiem atvilkumiem .... 4.363,90 iesaiņojuma materiāla .... 72,14
Nesadalīta peļņa no

1925. g 157,67
Brutto-peļna p. 1926.g. 43.994,43 44.152,10

Ls 271.186,06 271.186,06

Izvilkums no vispārējās sapulces protokola.
Kārtējā vispārējā sapulce, noturēta 20. maija 1927. g. nolēma: a) norēķinu par 1926.

darbības gadu un bilanci uz 1. janvāri 1927. g. apstiprināt. Izdot kā dividendi 12" ., vai Ls 19200 ;
b) pēc balotēšanas izstājušos valdes direktoru H. Treumann un T. Zuckersuck k-gu vietā, viņus
atkal no jauna ievēlēt ; ievēlēt par direktora kandidātiem Ženni Frovenfeld k-dzi un Pērc. Hahr k-gu
c) divideneļes izdošanu izdarīt no 1. jūlija 1927. g. valdes telpās. 4814a Valde.

Suma.
Lit. MsMš Kad izdots Uz kāda vārda —rļ

Bbļ ___
D 47181 . 16. aug 1913 g. īpašnieka '5000
D 47182 16 , 1913. . . ļSOK» -

O «8225 27. , 1914 . Gertrud Meslin 250W '

Baltijas diegu manufaki ļ
paju sabiedrības valde

uzaicina minētās sabiedrības paju īpašniekus uz sabiedrības

irklrtēlo pilnu sapulci,
kurai jānotiek Rīgā, trešdien, 15. juniiā 1927. g . p
valdes telpās. Mārstaļu ielā Ne 19.

Dienas kārtība: I

1) Sapulces amata personu vēlēšanas. 2) Paj u kapitāla paaugs

šana. 3) Dažādi jautājumi.

Saskaņā ar sabiedrības statūtu § 52. valde lūdz paju ip*Jļ
kuri vēlas piedalīties pilnā sapulcē, iesniegt savas pajas v .
augšminēto adresi vismaz 7 dienas pirms pilnās sapulces (

4812a Va

«

Rīgas biržas banka,
pamatojoties uz 29. aprīļi 1920. g. pagaidu rīkojuma 11. paragrāfa
noteikumu, par vērtspapīru mortifikaciju ar šo paziņo vispārībai.
ka līdz šim vēl neviens nav pieteicies uz Rīgas biržas bankas
noguldījumu zīmēm, par kuru nozušanu publicēts .Valdības
Vēstneša - 1926. g18. okiobja 234 numurā un 1926.g 28. oktobra

243. numura, kādēļ minētas zīmes uz augšminētā likuma 3. panta

pamata tiek izsludinātas par nederīgām, un tas personas, kuras

bankai savas nozudušās noguldījuma zīmes pieteikušas, var saņemt

bankā jaunas zimes zem tiem pašiem numuriem.

Noguldījuma zīmju saraksts.
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