
Valsts Prezidenta pateicība.

Noteikumi
^

par preču statistikas darbu
normēšanu un par virsnormas darbu
atlīdzību uz dzelzsceļiem.

Rīkojums par eksportsviesta sūtījumu
pārvadāšanu uz Rīgas Krasta staciju.

ninistru kabineta sēde š. g. 29. jūnijā.
Rīkojums par tarifa pazemināšanu Vents

pils lauksaimn eibas un rūpniecības
iestādts eksponātiem.

Rīkojums par operaci u paplašināšanu
Abguldes pieturas punktā.

Valsts Prezidenta pateicība

1926. g. 28. jūnijā.

Somijas Republikas Prezidents, kurš nupat kā mīļš viesis apmeklēja
mūsu zemi, laimīgi atgriezies skaistajā Somijā.

J. Pauluka kunga lietpratīgā vadībā izstrādātā mums draudzīgās
valsts galvas uzņemšanas programa bija izdevusies kupla un viņas vis-
pusīgais izpildījums, plašākai sabiedrībai līdzdarbojoties, nelika neko labāku
vēlēties. Visās trijās svētku dienās blakus sirsnības jūtu augstākam iz-
paudumam valdīja vislabākā kārtība. Un man ļoti patīkami konstatēt, ka
svētku pacilātību visur cienīgi uzturēja paši pilsoņi, kas tik lielā skaitā
pildīja ielas un ceļus gan atsevišķi par sevi, gan reprezentēdami daudzās
organizācijas. Apzinīga sabiedrības darbība šādos vēsturiskos brīžos vij
tās stiprākās tautu draudzības saites.

Mūsu jūrnieki bija pirmie, kas ar lielu uzmanību sagaidīja viesus
Latvijas ūdeņos iebraucot. Tālāk valsts iestāžu, pašvaldību un sabiedrisko
un studentu organizāciju pārstāvji saņēma viņus visā svinīgumā kā galvas
pilsētā, tā provincē. Karavīri un kārtības darbinieki no zemākā līdz aug-
stākam sekmīgi veica savu atbildīgo uzdevumu šo reti plašo svinību laikā.

Dziesmu svētku apmeklējums, kurā tiklab dziedātāji, kā visi dalīb-
nieki izturējās lielākā mērā vērīgi pret viesiem, rādīja viņiem mūsu tautas
dvēseles skaistāko atspoguļojumu. 22. jūnija karaspēka parāde, ari aiz-
sargiem piedaloties, nodeva gaišu liecību par valsts drošību, kura balstās
uz brašo dēlu skaidro varonības garu. Akadēmiskā saime izteica viesiem
augstu cieņu, uzņemdama tos uz brīdi savā vidū. Tāpat mūsu mākslas
iestādes -^ nacionālā opera un teātris sniedza iespaidīgus skatus savās
svētku izrādēs. Bija vēl citi momenti, kas patīkami saistīja viesu uzma-
nību, piem. atspirdzinošais izbraukums uz Jūrmalu un ne mazāk skaistais
ceļojums pa Zemgali, kur viscaur varēja vērot, ka tikpat jūrmalnieki, kā
jelgavnieki, bērzmuižnieki, dobelnieki un visi citi bija pareizi izpratuši
notikumu svarīgumu.

Par visu ko īpaši nevaru atstāt nepieminētu mūsu jaunatni: studentu,
skolēnu, skautu, gaidu un mazo bērnu tik lielā sirsnība gan dziesmās,
gan apsveicienos pa ceļam un visur bija tā, kas pacēla īstu sajūsmu,
kuras izpausme paliks dziļā atmiņā.

Sacīto atzīmējot, turu par savu patīkamu pienākumu izteikt sirsnīgāko
pateicību visiem darbiniekiem, tāpat organizācijām, pilsoņiem un pilsonēm,
kas nebija taupījuši pūles šinī kopīgā darbā par labākiem centieniem
valsts un tautas labā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Noteikumi
par preču statistikas darbu

normēšanu un par virsnormas
darbu atlīdzību uz dzelzsceļiem.
(Izdoti uz not. par valsts darbinieku at-

algojumu 26. p. pamata).
1. Preču statistikas darbu apjoms at-

karājas no kustības apmēriem. Lai ku-
stībai pieaugot nerastos darba sastrēgums
un lai būtu iespējams vienlidzīgāk sa-
dalīt darba starp darbiniekiem izpildīšanai
parastā darba laikā, preču statistisko
kartiņu apstrādāšanai noteicamas darba
normas.

2. Normētu darbu izpildīšana ieve-
dama statistisko preču kartiņu apstrādā-
šanai par iekšzemes satiksmē pārvadātam
precēm un no kartiņām iegūto ziņu sa-
kopojumiem kopsavilkumu burtnīcās.

3. Preču statistikā paliek nenormēta
no stacijām iesūtāmo statistisko kartiņu
reģistrēšana, to kontrole un preču grupu
atzlmējumi, kā ari statistisko preču kar-
tiņu apstrādāšana par tiešā un trauzit-
satiksmē pārvadātām precēm un saim-
nieciskiem sūtījumiem komerciālos un
darba vilcienos un gada pārskata sa-
stādīšanas darbi.

4. Preču statistikā nodarbinātie darbi-
nieki normētos darbos saņem preču

kartiņas apstrādāšanai sakopotas pēc

preču nosūtīšanas stacijām ar preču
grupu atzīmējumlem pēc preču sta-
tistiskās nomenklatūras.

5. Statistisko preču kartiņu apstrādā-
šanas darbs pēc pozicijām un grupām
nav vienāds pa atsevišķām stacijām un
pēc preču pārvadāšanas ātrumiem, kādēļ
to apstrādāšana prasa dažādu laiku.
Darba apstākļu izlīdzināšanai statistiskās
preču kartiņas, par parastā ātruma pār-
vadātām precēm, sadalītas pec preču
uosūtlšanas stacijām četrās grupās un
kartiņas par pasažieru ātruma precēm —
trijās grupās, noteicot katrai staciju
grupai pēc preču pārvadāšanas ātrumiem
atsevišķas kartiņu apstrādāšanas normas
ar ziņu apstrādāšanas rezultātu savil-
kumiem burtnīcās un bez tiem.

6. Piecu kustībai pieaugot, kā ari
darbinieku kaitējā vai slimības dēļ
ilgstošā atvaļinājuma gadIjumo?,_ lai ne-
būtu uz laiku jāpieņem neiestrādājušies
darbinieki, pielaižama virsnormas darbu
izpildīšana pastāvīgiem preču statistikas
darbiniekiem pret šo noteikumu 8. pantā
paredzēto atlīdzību.

7. Atalgojums virsnormas darb;em
noteikts atsevišķi no vienas preču karti-
ņas, skatoties, vai darbs izpildīts ar ziņu
savilkumiem, kas iegūti no kartiņām, vai
bez tiem, izejot no XV kategorijas mē-
neša algas (Ls 87, bez dzīvokļa naudas
un citām piemaksām) un no noteiktās

normas mēnesī pēc preču nosūtīšanas
staciju grupām un pārvadāšanas ātru-
miem. Ja algas XV kategorijas darbi-
niekiem mainītos, tad attiecīgi jJgroza
8. pantā uzrādītais atalgojums. Grozāmo
atlīdzību par virsnormas darbiem apstip-
rina satiksmes ministris.

8. Apstrādājamo preču kartiņu skaits
pēc normas vienā stundā va! mēnesī,
izejot no 150 stundām mēnesi, kā ari
atalgojums no vienas preču kartiņas par
virsnormas darbiem pēc preču pārvadā-
šanas ātrumiem un nosūtīšanas staciju
grupām, noteikts sekošs:

Preču statistikas darba normas.

Normas Atalgojums par virs
Preču pār adāšanas ātruma un _ normas apstrādāto

Apstrādājamo kartiņu skaits vienu preču kartiņu,
nosūtīšanas staciju grupu ap- ^= santimos

Ar savilkumiem Bez savilkumiem ;
TlmPinmi burtnīcās burtnicās Ar savil- I Bez savil-Zīmejumi f, kūmiem ļ kūmiem

Stundā] Mēnesī I Stundā Mēnesī burtnicās i burtnicās

ļ

A. Parastā ātruma precēm:

I. Rīg;s preču stacija. . . . . 120: 18.000 150 22.500 0,483 0,387
II. Torņakalns, Tukums, Ventspils,

Valmiera, Smiltene - Ainaži,
Jelgava, Daugavpils, Liepāja,
Rēzekne, Rīga krasta, Aleksandra
vārti, Krūzesmuiža, Šķirolava,
Zasulauks, Mangaļi un Bol-
derāja 60 9.000 75 11.250 0,967 0,774

III. Dubeņu-Paurupes un Aizputes-
Saldus liniju stac 180 27.000 2C0 30.000 0,322 0,290

IV. Pārējās stacijas 40 6.000 ! 50 7.500 1,450 1,160

B. Pasažieru ātruma precēm:
I. Rīgas pasažieru stacija ... 240 36.000 300 45.000 0,242 0,193

II. Visas II. grupā minētās stacijas
parastā ātruma precēm ... 120 18.000 150 22.500 0,483 0,387

III Pārējās stacijas ...... 80 12.000 100 15.000 0,725 0,580

9. Apstrādāšanai nolikta preču kartiņu
norma mēnesī ik pēc katriem 6 mēnešiem
jārevidē, un vajadzības gadījumā galve-
nais direktors to groza. Darba apstākļiem
mainoties, uz centrālās statistikas vadī-
tāja ierosinājumu, dzelzsceļu galvenais
direktors normas var grozīt ari pirms
šinī pantā paredzētā laika.

10. Kustībai pieaugot vai darba ap-
stākļiem mainoties, centrālās statistikas
vadītājs katru mēnesi noteic, vai preču
kartiņu apstrādāšana jānodod citiem no-
daļas darbiniekiem izpildīšanai parastā
darba laikā, vai tās jānodod preču stati-
stikas pastāvīgiem darbiniekiem kā virs-
normas darbs pret 8. pantā noteikto
atalgojumu.

11. Virsnormas darbu sadalīšanu starp
darbiniekiem pārzia komerciālās stati-
stikas nodaļas vadītājs. Normētu darbu
pareizu izpildīšanu pārzin tieši preču
statistikas biroja pārzinis, kurš ari pirmā
kārtā nes atbildību par preču statistikas
materiāla apstrādāšanu.

12. Ja darbinieks, izņemot ilgstošu
slimību un kārtējo atvaļinājumu gadīju-
mus, aiz kādiem citiem iemesliem nav
izstrādājis noteikto mēneša darba normu,
tad viņam tā jāatstrādā nākošā mēnesī
virs mēneša darba normas.

Piezīme Kamēr darbinieks nav
atstrādājis iepriekšējā mēnesī neiz-
strādātās mēneša normas, tikmēr tas
nebauda tiesības uz virsnormas
darbiem Par ilgstošām slimībām
uzskatamas tās. kad darbiniekam
ārsts piešķīris atvaļinājumu, kas ga-
rāks par 3 dienām no vietas.

13. Par normēto darbu izpildīšanu
parastā darba laikā un tāpat par vlia
normas darbiem preču statistikas biroja
pārzinis ved katram darbiniekam sarakstu
par tā izstrādāto statistisko kartiņu skaitu,
ar ziņu savilkumu un bez savilkumiem,
pēc preču pārvadāšanas ātrumiem, to
nosūtīšanas stacijām un par patērēto
laiku kartiņu apstrādāšanai.

14. Par ikkatru mēnesi, pēc darbu
nobeigšanas, jāuzstāda katram darbi-
niekam viņa izpildīto darbu bllaace.

Par virsnormas apstrādāto kartiņu skaitu
katram darbiniekam aprēķināma atlī-
dzība, saskaņā ar 8. pantā paredzētām
normām, kura izvedama darbinieku darbu
sarakstā. Tāpat darbu sarakstā jātaisa
atzīme par darbinieka neizstrādāto kar-
tiņu skaitu.

15. Atlīdzības izmaksai par mēnesī
izpildītiem virsnormas darbiem sastādams
atsevišķs aprēķins saskaņā ar darbinieku
izpildīto darbu sarakstu. Atlīdzības iz-
maksu apstiprina centrālās statistikas
vadītājs.

Rīgā, 1926. g. 10. jūnijā.

Ministru prezidents A. Alberings.
Satiksmes ministris P. Aroniets.

Apstiprinu.
1926. g. 26 jūnijā.

Satiksmes ministris
P.Aroniets.

Rīkojums Nr. 234.
Par operāciju paplašināšanu Abguldes

pieturas punktā.
Ievedu Abguldes pieturas punktā bez

jau tur pastāvošām biļešu un bagāžas
operac jām ari visas preču operācijas un
ieslēdza to satiksmē ar visām Latvijas
dzehsceļu stacijām.

Sakarā ar to uzdodu rīkojumu N° 61,
kurš iejpiesti „ Valdības Vēstneša" 1925.g!
47. numurā un .Dzelzsceļu virsvaldes
rlk. krāj." 1925 g 8. numurā un kurš
papildināts un izlabots ar vēlākiem rī-
kojumiem, izlabot sekosi:

Pie Abguldes pieturas punkta no-
saukuma izdarāmo operāciju apzīmējumu
,pb" izlabot par ,v" un ievietoto pie-
zīmi, kurā uzskaitītas satiksmē ar A'b-
guldi ieslēgtās stacijas, dzēst.

Šis rīkojums spēkā ar 1926. gada
10. jūliju.

Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finansu direktors Mazkalniņš.

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot ar 1. aprīli :
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
adu . . . Ls 22.— gadu . . . La 18.—

pi gadu . . . 12.— V» K?<lu • . 10.—
1 rnen. . . , 6.— 3 men. . . . 5.—
I . ... 2.— 1 . ... 1.70
Pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem . . —.12 numuru . . , —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80

Latvijas valdības jg£& oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izgemot gĒļļSļSĒ§JB^<4£ svētdienas

un
svetkudienas

Redakcija: Jw3$Iāt5tmffife^ok Kantoris
un

ekspedicija:
Rīgā, pilī JNfs 3. Tel. Nb 20032 ^^^^S^^^® Rīgā, pilī N» 1. Tel. X°20031
Runas stundas no 11—12 U-'SM^JM^H Atvērts no pulksten 9—3



Rīkojums Nr. 224.
1926. g. 15. jūnijā.

Par eksportsviesta sūtījuma
pārvadāšanu az Rīgas Krasta

staciju.
Uz zemkopības ministrijas un eksport-

sviesta saņēmēju vēlēšanos dzelzsceļš
sākot no 18. jūnija līdz 1. oktobrim
eksportsviesta sūtījumus pieņems pār-
vadāšanai uz Rīgas Krasta staciju un
pados ledus vagonos tieši pie saldētavas.

Sakarā ar to sākot ar 18. jūniju līdz
turpmākam, visi eksportsviesta sūtījumi
pieņemami pārvadāšanai tikai uz Rīgas
Krasta staciju. Tādi sūtījumi obligato-
riski adresējami: „Rīga Krasts padošanai
pie saldētavas" un prečj zīmē, preču
dublikātā un preču pavadzīmē preču no-
saukums jāapzīmē: .sviests eksportam".

Šādi sviesta sūtījumi pārvadājami
ledus vagonos saskaņā ar tarifnoteikumu
84a. paragrāfu un š. g. ^ Dzelzsceļu
Vēstnesi" to 15 publicēto rīkojumu
to 147.

Lai novērstu vagonu aizturēšanu Rīgas
pasažieru un Torņakalna stacijās preču
šķirošanai, uz tām Ūnijām, kur saskaņā
ar minēto rīkojumu un viņa papildinā-
jumiem eksportsviesta pārvadāšanai ap-
grozās atsevišķi ledus vagoni, pēdējos
sākot ar 18. jūniju aizliegts iekraut citus
piena produktus. Tanīs ledus vagonos
iekraujami tikai eksportsviesta sūtījumi,
adresēti uz Krasta staciju padošanai pie
saldētavas.

Uz iecirkņiem Rēzekne - Krustpils,
Daugavpils -Krustpils un Krustpils - Rīga
minētie eksportsviesta sūtījumi iekrau-
jami tāpat kā līdz šim vilcienos toto 131
un 3 apgrozošos ledus vagonos, kopā
ar pienu un citām ātri bojājošamies
precēm. Pēc pienu un citu produktu
izkraušanas no šiem vagon'em Rīgas
pasažieru stacijā adresētus uz Krasta
staciju eksportsviesta sūtījumus grupē
un nosūta pēc piederības vienā no ledus
vagoniem.

,K" platuma ledus vagoni ar augš-
minētiem eksportsviesta sūtījumiem no
Rīgas pas. padodami uz Krasta staciju
pie saldētavas „ Union* 2 reizes dienā:
vagoni, kuri pienākuši starpbrīdi no
pulksten 12.00 līdz 24.00 padodami pie
saldētavas pulksten 6.00, bet pienākušie
no pulksten 0 līdz 12.00 padodami
pulksten 1330.

»N" platuma ledus vagoni padodami pie
saldētavas vienreiz dienā — pīkst. 9.00,

Pie saldētavas sviesta sūtījumi izdo-
dami saņēmējiem parastā kārtībā ne
noliktavas — vagona.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors
T.Dumpis.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu

1926. g. 25. jūnijā.
Satiksmes ministris

P. Aroniets.

Rikojums Nr. 235
?par tarifa pazemināšanu Ventspils
lauksaimniecības un rūpniecības

izstādes eksponātiem.
Lieku priekšā visām Latvijas valsts

dzelzsceļu stacijām, sākot no š. g.
10. "augusta līdz 10. septembrim pieņemt
pārvadāt līdz Ventspils stacijai Ventspils
lauksaimniecības un rūpniecības izsiades
eksponātus (izstādāmo lopu,_ preču un
priekšmetu sūtījumus), aprēķinot par
šiem sūtījumiem 75% no pastāvošā
preču tarifa veduma maksas.

Veduma maksas pazeminājums piemē-
rojams kā vietējās, tā tiešāsstarptautiskās
satiksmes pasažieru un parastā ātruma
sūtījumiem.

Eksponātu sūtījumiem tiešās ārzemju
satiksmēs minētā pazeminātā veduma
maksa piemērojama tikai pa Latvijas
valsts dzelzsceļu daļu.

Tāpat lieku priekša Ventspils stacijai
pieņemt un nosūtīt atpakaļ minētās iz-
stādes nepārdotos eksponātus Hdzviņu
pirmējām izsūtāmām stacijām, piemērojot
atpakaļsūtamiem eksponātiem augstāk
minēto pazemināto tarifu.

Izstādītājiem, kur/i veļas savus ekspo-

nātus pārvadāt par pazeminātu taniu,
sūtījumi jāadresē uz Ventspils lauk-
saimniecības un rūpniecības izstādes
komitejas vārdu un eksponatusnosutot
pie preču zīmes jāpieliek minētās ko-

mitejas izdotā apliecība pec klatpieliktā

parauga.

Izsūtāmā stacija šādu apliecību pievieno
pārvadāšanas dokumentiem, kuru gala
stacija iesūta iinansu direkcijai pie izdoto
preču norēķina.

Par tiesās ārzemju satiksmes ekspo-
nātu sūtījumiem, ja tie adresēti uz iz-
stādes komitejas vārdu, minētas apliecības
var iesniegt ari gala stacija.

Izstādītājiem, kuri savus _ nepārdotos
eksponātus vēlas atpakaļsutlt uz izsū-
tāmo staciju par pazeminātu maksu,
eksponātus atpakaļsūtot, pie preču zīmes
jāpieliek iepriekšējā preču zīme, pie
kuras eksponātu sūtījums pienācis Vents-
pilī, kā ari no minētās komitejas, pēc
klātpieliktā parauga, izdota apliecība,
kura vietējās satiksmes sūtījumiem līdz
ar iepriekšējo preču zīmi jāpievieno pār-
vadāšanas dokumentiem un jāiesūta
finansu direkcijai pie izdoto preču no-
rēķina, ārzemju satiksmes sūtījumiem šī
apliecība un minētā preču zīme jāpieliek
pie nosūtīto preču norēķina.

Atpakaļsūtamo eksponātu daudzums
nedrīkst pārsniegt iepriekšējā preču zīmē
uzrādīto eksponātu daudzumu.

Pārvadājot eksponātus, papildu mak-
sājumi ņemami pastāvošos tarifos pa-
redzētos pilnos apmēros.

I paraugs
eksponātu pārvadāšanai

uz izstādi.

APLIECĪBA.
Ventspils lauksaimniecības un rūpnie-

cības izstādes komiteja ar šo apliecina,
ka

(eksponenta vārds un uzvārds)
piederos

(izstādāmo preču, lopu vai priekšmetu

nosaukums, to gabalu vai svara daudzums)

ir pieteikti izstādes komitejai kā Ventspils
lauksaimniecības un rūpniecības izstādes
eksponat un tāpēc, pamatojoties uz
dzelzsceļu virsvaldes š. g. „ "

rīkojumu to , pārvadā-
jam no
stacijas līdz Ventspils stacijai par paze-
minātu par 25°/o no pastāvošā preču
tarifa veduma maksu.

(Datums.) Izstādes komitejas paraksts.
II paraugs

nepārdoto eksponātu
atpakaļsū tīšanai.

APLIECĪBA.

Ventfpils lauksaimniecības un rūpnie-
cības izstādes komiteja ar šo apliecina,
ka

(izstādītajā vārds un uzvārds) .
piederos _

(preču, topu vai priekšmetu

nosaukums, to gabalu vai svara daudzums)
ir nepārdot Ventspils lauksaim-
niecības un rūpniecības izstādes
eksponat un tāpēc, pamato-
joties uz dzelzsceļu virsvaldes š. g.

" _ rīkojumu
to , pārvadājam no Ventspils
stacijas līdz _ stacijai
par pazeminātu par 25°/o no pastāvošā
preču tarifa veduma maksu.

(Zīmogs) Izstādes komitejas paraksts.
Šis rīkojums spēkā no 1926. gada

10. augusta līdz 10. septembrim.
Dzelzsceļu galvenais direktors

A. Rode.
Finansu direktors Mazkalniņi

Valdības iestāžu paziņojumi
Ratifikācijas grāmatu apmaiņa.
Š. g. 18. jūnijā pulksten 12 dienā ār-

lietu ministrijā apmainītas ratifikācijas
grāmatas Latvijas Republikas un Zvied-
rijas Karaļvalsts savstarpējai dekla-
rācijai par Hagā 1£05. gada 17. jūlijā
noslēgtās konvencijas p%i civilprocesu
savstarpēju piemērošanu.

Saskaņā ar _ deklarācijas noteikumiem,
tā stājas speķa vienu mēnesi pēc ratifiks-
cijas grāmatu apmaiņas, t i. 1926. g.
18. jūlijā pulksten 12 dienā.

Rīgā, 1926. g. 28. jūnijā.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.

Pasta ziņas.
Vecāku telefona palīga nodaļa pār-

vietota no Vecāku peldu biedrības uz
Vecāku aptieku un pārveidota par pasta
un telefonapallga nodaļu vienkāršu un
ierakstītu sūtījumu pieņemšanai un pasta
zīmju pārdošanai.
Pasta un telegrāfa virsvaldes galvenā

direktora vietas izpildītājs V.Krūmiņš
Nodaļas vadītājs Kļaviņš.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1926 g 29. jūnijā.

1. Pieņem pārgrozījumus un papil-
dinājumus noteikumos par zemes ierī-
cību un nolemj tos izdot Latvijas Re-
publikas Satversmes 81. panta kārtībā.

2. Pieņem likumprojektu par vien-
reizējiem naudas pabalstiem kara resorā
un nolemj to iesniegt Saeimai.

3. Ieceļ par Latvijas bankas padomes
locekļiem Jāni Zebergu, Ādolfu
B ļ o d n i ek u, Jezupu Trasunu un
Antonu Velk mi.

4. Atsvabina no amata, uz pašu lū-
gumu, papildu miertiesnesi pie Rīgas
apgabaltiesas Leo S v e m p u.

5. Atļauj Dzērbenes lauksaimniecības
biedrībai ' sarīkot mantu izlozi pai
Ls 20.000.-.

Valdības,vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par trotuāru labošanu un uzturēšanu

kārtībā Dobeles pilsētā.
Pieņemti Dobeles pilsētas domes 1926. g.
8. maija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas būvvaldes 1926. g. 12. jūnija

rakstu Ms 96374.

§ 1. Visās pilsētas ielās kājāmgājēju
satiksmei ierīkotie trotuāri labojami un
uzturami pienācīgā kārtībā gruntsgabalu
Īpašniekiem ar saviem līdzekļiem katram
viņa gruntsgabala robežās, cik tālu tie
pieiet pie viņu īpašumiem.

§ 2. Jaunu tiotuaru izbūvi un ierīko-
šanu izdara pilsētas valde ar saviem
līdzekļiem, kuru turpmāka uzturēšana
kārtībā piekrīt šo trotuāru pierob*žojošo
gruntsgalu Īpašniekiem uz viņu rēķina.

§ 3. Trotuāriem jābūt no cieta, lī-
dzena materiāla, kā: cementa, asfalta,
ķieģeļiem, kaltiem akmeņiem un tam-
līdzīgiem. Pie trotuāru kapitālremontu
izdarīšanas to platumu noteic pilsētas
valde, saskaņā ar pilsētas buvkomisijas
atsauksmi. Trotuāri, kuri pēc pilsētas
valdes un buvkomisijas atzinuma nepie-
mēroti satiksmei, pārbūvējami saskaņā
ar šo pantu pierobežojošo gruntsgabalu
īpašniekiem, uz viņu rēķina, pie kam
pārbūves termiņu noteic pilsētas valde.

§ 4r. Trepes no trotuāriem uz namiem
drīkst izbūvēt tikai no jauna ne vairāk
kā vienu kāpienu un ne vairāk par
36 centimetru platu. Pastāvošas trepes
atstājamas līdzšinējā veidā,, bet kad
gruntsgabak īpašnieks to vēlas, var
nojaukt. Pastāvošas trepes ari nojau-
camas no trotuāriem gadījumos, kad
pilsētas valde, saziņā ar būvkomisiju, to
ieskatītu par vajadzīgu, un izbūvējamas
saskaņā ar šo pantu, pilsētas valdes no-
teiktos termiņos.

§ 5. Trotuāru bojāšana, kā vispārīgi,
tā ari pie telefona un elektrības stabu
uzstādīšanas un pārgrupēšanas, ir aiz-
liegta.

§ 6>. Visus strīdus jautājumus tro-
tuāru izbūves, pārbūves un labošanas
lietās starp gruntsgabalu īpašniekiem
izšķir pilsētas valde saziņā ar pilsētas
buvkomisiju.

§ 7. Uzraudzība par trotuāru uztu-
rēšanu pienācīga kartībā piekrīt policijai
un pilsētas valdei.

§ 8. Šo noteikumu pārkāpēji tiek
saukti pie atbildības pēc kriminālsodu
likuma un neatkarīgi no tā vajadzīgie
darbi izdarīti uz vainīgo rēķina.

§ 9. Šie noteikumi stājas spēkā 2 ne-
dēļu laika pec to izsludināšanas „Val-
dlbss Vēstnesī".

Pilsētas galva K. V a 1 d o v s k i s.
Sekretārs K. D i n v a 1 d s.

Saistošie noteikumi ormaņiem
Ventspili.

Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 30. jan-vāra un 5. jumja sēde un apstiprināti ariekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta š. g. 15. jūnija rakstu N° 105039.

§1. Personām, kuras vēlas nodarboties
ar vieglo vai smago ormaņu arodu
Ventspii, jāizprasa no pilsētas policijas
uz to atļauja, samaksājot iepriekš pil-
sētas nodevas.

§ 2. Pilsētas policija izsniedz ormaņiem
uz viņu lūgumu katru gadu braukšanasatļauju apliecības, kurās ieved ormaņavārdu, uzvārdu un dzīves vietu, un kurai

jāatrodas pie ormaņa braukšanas laika
Bez tam katram ormanim jābūt pj e'
ratiem vai kamanām pakaļpusē, kā ari
pie ormaņa sēdekļa, pasažieram redzamā
vielā, piestiprinātam numuram.

§ 3. Ormanis var saņemt braukšanas
atļauju tikai pēc tam, kad tas pie pg.
baudīšanas izrādījis pietiekošas zināšanas
savā arodā. Pārbaudīšanu izdara pjļ.
sētas policija, pieaicinot pilsētas valdes
un ormaņu biedrības pārstāvjus.

§ 4. Personām, kurām ir vairāki zirgi
un kuras personīgi nenodarbojas ar
ormaņu arodu, bet tādus uztic algotiem
darbiniekiem, jāizprasa no piķētas poli.
cijas attiecīgas atļauj? s katram brau-
cējam atsevišķi, uzrādot šo personu
vārdus, tēva vārdus un uzvārdus. Par
darbinieku maiņām jāziņo policijai, iz-
prasot jaunas atļaujas. Materiālu at-
bildību nes solidāri kā braucējs, 1ā ari
zirgu īpašnieks.

§ 5. Zirgu pajūgu un ormaņu apskatī-
šanu izdara pilsētas policijas priekšnieks
vai viņa nozīmēts ierēdnis, kopīgi ar
pfekomandētu plsētas valdes ierēdni un
2 ormaņu priekšstāvjiem, izvēlētiem no
viņu vidus; pie kam jāpiegriež vērība,
ka zirgi būtu veseli, bet raii, kamanas,
asis un aizjūgs izturlgiun pilnā kārtībā .
Ormaņa apģērbam jābūt tīram un pēc
pilsētas valdes noteiktas formas.

§6 Ormaņu ratiem un kamanām jābūt
pastāvīgi tīriem. Aizjūgs var būt uz r
kiem vai širām. Aukstā laikā, sākot at
5 grādu sala, ormaņiem vajsga būt pie-
nācīgi siltam zirgu segām, ar kurām jā-
apsedz zirgi pa stāvēšanas laiku. Orma-
ņiem vispārīgi ar zirgiem jāapietas
saudzīgi. Tumsai iestājoties, pie ratiem
jābūt iededzinātam lukturim ar gaisi
redzamu ormaņa numuru, bet, braucot ar
kamanām, pie pajūga jābūt zvārgulim.

Piezīme. Vietu, kur ormaņiem tiilt
ratus ārpus mājās, nosaka policija,
saziņā ar pilsētas valdi.

§ 7. Ormanis nedrīkst izbraukt darba
iereibušā stāvokl?. — Ar pasažieriem
ormaņiem jāapietas pieklājīgi un. labi
jāpārzin pilsētas apkārtne, pie kam or-
manim- nav tiesības pieprasīt atalgojumu
augstāku par noteikto taksi. Personas,
jaunākas par 18 gadiem nevar būt par
ormani.

§ 8. Ormanis, nodarbojoties ar savu
arodu un atrodoties uz ielas, darbā, ne-
var atteikties no braukšanas, izņemot ga-
dījumos, kad viņa pats vai viņa zirgs
saslimuši vai ari rati vai citi piederumi
bojāti.

§ 9. Ormanis varr atteikties vest pie-

dzērušas un ar lipīgām slimībām sa-
slimušas personas, kā ari līķus, izņemot
uz policijas- pieprasījumu, kad tādas per-
sonas un līķi nogādājami attiecīgās vie-
tas. Bez ,tam ormanis var atteikties
vesfc personas ar netīra apģērbu, sma-
gus un neparoclgus priekšmetus vai
vispār lietas, kas bojā ratus vai kama-
nas. Epidēmijas laikā vai gadījumos.
kad pārvadātas ar lipīgām slimībām sa-
slimušas personas, visa ormaņa iekārti
dezinficējama.

§ ldk Vienjūga ormanis nedrīkst vest
vairāk par trim pieaugušiem pasažieriem.
Viens bērns zem 10 gadiem pieaugušo
pavadībā netiek skaitīts Divi bārni
skaitāmi par vienu pieaugušo, trīs pa'
diviem pieaugušiem.

§, 11. Maksu par braukšanu ormanis
saņem pēc noteiktas takses. O.manis
var piepiasīt no braucēja maksu m
priekšu, ja pēdējais izrādās piedzērie»,
vai kad rodas faubas par kārtīgu »*
maksu par braucienu. Braukšanas takse
jābūt uz tafelītes piestiprinātai pie omu?*
sēdekļa — kreisā pusē.

§ 12. Ormaņiem atļauts braukt tikai
mēreniem rikšiem, brīdinot ar sauclerm
ceļu pārejošo publiku. Tāpat jābrīdina
un jāsamazina braukšanas gaita i?jļ
krustojumos un vietās, kur noti»
publikas dzūzmēšanās.Atļautsbraii»ielas vai ceļa labajā pusē, bet, iegro-
zoties šķērsielās, jāuzmanās, lai ca"'
ormaņa vainu nenotiktu nelaimes g'
jumi ar publiku vai pretim braucējiem

§ 13. Ormanim par braukšanas ^K
cītīgi jāuzrauga no pasažiera viņam °'
dotas lietas. Par pārējām mantām <""
manis nav atbildīgs.

§ 14. Pasažierim par braukšanas U*J
aizliegts likt uz sēdekļa vai ratu sp^
niem kājas un kādus priekšmetus , 9\
bojā vai padara netīru sēdekli.

§ 15. Ormaņu zirgiem jābūt vesel*
un derīgiem braukšanai, tāpēc aizlīp
lietot redzami slimus, pārpūlētus , ar 8

,
klātiem ievainojumiem un klibus zirg8



Piezīme. Strīdus jautājumus par
zirgu_ derīgumu izšķir pilsētas vete-
rinārārsts.

§ 16. Ormanis var lietot īsu pātagu,
cik tāda vajadzīga zirga pamudināšanai.
Pātagas aukla nevar būt garāka par
1 metru.

§ 17. Ormaņiem, atrodoties noteiktās
stāvvietās uz ielas, nav tiesība barot
zirgus citādi kā ar auzām, uzliekot auzu
tarbu zirgam galvā, kā ari nav tiesība
zirgu atstāt uz ielas bez uzraudzības
vai cita ormaņu uzraudzībā. Ormaņu
stāvvietas un zirgu barošanas vietas no-
saka pilsētas policija saziņā ar pilsētas
valdi.

§ 18. Vieglo ormaņu ekipāžu un
kamanu lielumu, būvi un krāsu nosaka
pilsētas valde.

§ 19. Ormaņiem jāpadodas visiem
policijas rīkojumiem, kad tā, izpildot
savus pienākumus, piemēro šos no-
teikumus.

§ 20. Katram smagam ormanim uz
ormaņa aroda tiesībām jāiegādā speciāls
skārda numuri, kuru izsniedz pilsētas
valde. Numuram jābūt ne mazākam
par centimetru un tas piestiprināms pie
loka vai rīkiem.

§ 21. Smagiem ormaņiem nav tie-
sības katrā vietā uz ielas barot zirgus,
kā ari nav tiesība atstāt zirgu bez uz-
raudzības vai citu ormaņu uzraudzība.
Smago ormaņu stāvvietas un zirgu ba-
rošanas vietas nosaka pilsētas policija
saziņā ar pilsētas valdi. Brīvlaiki ormaņi
nekādā ziņā nedrīkst pulcēties vienkopus
un aizsprostot ielu un trotuārus. Zirgu
barošana not ek no tarbas, uzmaucot to
zirgam galvā.

§ 22. Aizliegts uzkraut pārāk smagus
vezumus, kurus zirgi svabadi bez ap-
stāšanās, liekas dauzīšanas un bļaušanas
nespēj vilkt, kā ari kuri nav piemēroti
zirga spēkam un vietējo ceļu stāvoklim.

§ 23. Aizliegts zirgus sist ar cietiem
vai asiem priekšmetiem, kā nūjām, pā-
tagu kātiem, rungām vai ari pie pāta-
gām piestiprinātiem dzelzsgabaliem un
citiem. Stingri aizliegts zirgus dauzīt
pa galvu un vēderu, kā ari vispārīgi
aizliegta nežēlīga un rupja apiešanas ar
tiem.

§ 24. Aizliegts smagiem ormaņiem
ar vezumu braukt rikšos vai aulekšos.

§ 25. Aizliegts zirgus piesiet pa
priekšu ejošam vezumam. Pie katra
zirga jābūt pavadonim.

§ 26. Aizliegts vest teļus, cūkas,
aitas un citus dzīvniekus ratos tādējādi,
kā viens lops guļ uz otra un galvas
karājas pāri ratu malām. Vispārīgi jā-
skatās, lai dzīvnieki pie pārvadāšanas
nemocītos un viņiem nesēdēta cilvēki
virsū.

§ 27. Nokritušu zirgu aizliegts uzcelt
ar pātagas cirtienu palīdzību, bet viņš
jāizjūdz un tad jāceļ kājās.

§ 28. Gadījumos, ja zirgs saslimst ar
lipīgu slimību, ormanim nekavējoties jā-
aptur slimā zirga nodarbināšana un
jāziņo veterinārārstam dēļ zirga ārstē-
šanas un lai aizturētu slimības tālāko
izplatīšanos. Braukšanu no jauna var
uzsākt pēc attiecīgas apliecības saņem-
šanas no ārsta.

§ 29. Smagiem ormaņiem, aukstam
laikam pastāvot un kad salst pāri par
5 grādiem, tāpat ari kad viņi uz ilgāku
laiku apstājušies savās stāvvietās vai
zirgu ēdināšanas vietās, jāapsedz zirgi
ar segām.

§ 30. Vainīgo* par so saistoši no-
teikumu neizpildīšanu sauks pie atbil-
dības uz attiecīgu soda likuma pamata.

§ 31. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 14 dienu hikā pēc viņu publicē-
šanas „ValdIbas Vēstnesi".

Pilsētas galva F r. K ā r k I i ņ š
i Sekretārs A. G i l b e.

Noteikumi
par elektrības ierīkojumu izve-
šanu, abonentu pievienošanu un

strāvas lietošanu Jēkabpili.
Pieņemti no Jēkabpils pilsētas domes
1926. g. 7. maijā pēc protokola J* 237
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta š. g. 4. jūnija

rakstu Ns 104716.

A. Abonentu pievienošanas un
strāvas lietošanas noteikumi.

§ 1. Jēkabpils pilsēta piegādā iedzī-
votājiem elektrības trīsfāzu 50 periodu
maiņstrāvu ar 220 voltu sprieguma ap-
gaismošanai un 380 voltu spriegumu
spēkam.

§ 2. Abonentu pievienojumi pie
elektrisko vadu tīkla var notikt vienīgi

ar pilsētas ziņu pec rakstiska pieteikuma
iesniegšanas pēc noteikta formulāra.

§ 3. Pievienot var vienīgi tās insta-
lācijas, kūpas izvestas saskaņā ar pilsētas
techniskiem noteikumiem.

Piezīme. Pastāvošas ietaises, kūpas
neatbilst šim prasībām, abonentiem
ir jāpārtaisa līdz termiņam, kādu
noteic pilsēta. Ja ietaise ir pilnīgi
nelietojama, tad pilsēta tādu neka-
vējoties atvieno līdz viņas pārtai-
sīšanai.

§ 4. Pēc pieteikuma iesniegšanas abo-
nents var stāties pie ietaises izvešanas,
pie kam pilsētai ir tiesība ietaisi kontrolēt
pa viņas izbūves laiku.

§ 5. Pēc pazjņojuma pilsētai par in-
stalācijas nobeigšanu pilsētas tīkla pār-
zinis kontrolē ietaisi vai viņa ir izvesta
saskaņā ar techuiskiem noteikumiem, pie
kam visi trūkumi, kādi atrasti, ir novēr-
šami. Tikai pēc tam instalāciju var
pievienot tiklam, ko izdara vienīgi pilsētas
montieris vai tikla pārzinis.

1. piezīme. Gadījumā, ja instalā-
cija izrādītos par nepieņemamu, par
katru nākamo nepareizi izvestas in-
stalācijas pārbaudīšanu abonents
maksā 2 zelta latus.

2. piezīme. Par patvarīgu pievie-
nošanu abonents vai instalators atbild
tiesas ceļā.

§ 6. Pēc ietaises pieņemšanas un pie-

vienošanas pilsēta nekādā ziņā neatbild
par viņas turpmāko pareizu darbību, nedz
ari par sekām, kūpas varētu celties caur
ietaises nekārtīgo stāvokli. Ietaises uz-
raudzīšana un labošana pilnā mērā tiek
uzlikta pašam abonentam.

§ 7. Pilsēta atstāj sev tiesību kupā
katrā laikā kontrolēt abonenta ietaisi un
atvienot pēdējo vai viņas daļu bez kādas
atbildības pret abonentu, ja pie kontroles
tiktu atrasti trūkumi un bojājumi, kūpu
dēļ strāvas došana nebūtu pielaižama.

§ 8. Strāva abonentam tiek piegādāta
ar vai bez skaitītāja. Abos gadījumos
abonents iesniedz pieteikumu, uzrādot
spuldžu skaitu un viņu lielumu normal-
svecēs. Par katru pārmaiņu spuldžu
vairumā pret to, kāds uzdots agrākā pie-
teikumā, abonents rakstiski paziņo pil-
sētai iepriekš pārmaiņas notikšanas, pie
kam abonents ar apgabalus (paušal) tarifu
paziņo ari sveču skaitu. Šādas pārmai-
ņas var tikt izdarītas vienīgi katra mēneša
1. vai 15. datumā.

§ 9. Ja abonents atteicas no strāvas
lietošanas, tad viņam par to rakstiski jāpa-
ziņo pilsētai un jānokārto visi maksājumi.

Piezīme. Aizrādījumi par strāvas
nelietošanu bez rakstiskas atteikšanas
netiks atzīti.

§ 10. Abonents, kupš nevēlas zināmu
laiku ņemt strāvu, var tikt atvienots no
tikla noplombējot ievadu galus. Par
šādu abonenta atvienošanu uz laiku un
jaunu pievienošanu tiek ņemti 2 lati,
kūpi nomaksājami pie atvienošanas.

Piezīme. Par šādu atvienošanuun
pievienošanu iesniedzami rakstiski
paziņojumi.

§ 11. Pilsētai ir tiesība katram abo-
nentam ar apgabalus tarifu uzstādīt
strāvas aprobežotāju, par ko abonents
maksā noteiktu nomas naudu.

§ 12. Pēc apgabalus tarifa elektrisko
enerģiju atļauts lietot vienīgi apgaismo-
šanai. Lietojot to citām vajadzībām,
abonents atbiid tiesas priekšā par strā-
vas jādzlbu Tāpat abonents tiek saukts
pie atbildības, ja viņš lieto vairāk sveču
gaismas kā pieteikts.

§ 13. Pie apgabalus tarifa var tikt
lietotas vienīgi spuldzes ar enerģijas
patēriņu ne vairāk par 1.2 \atiem uz
vienu normalsveci. Nekādā ziņā netiek
pielaistas spuldzes ar ogļu matiņiem. Ja
uz spuldzes atzīmēts ne sveču skaits, bet
vatu patēriņi, tad s\eču skaita aprē-
ķinam tiek pieņemts enerģijas patēriņš
— viens vats uz vienu normalsveci.

§ 14. Ja elektriska enerģija tiek mē-
rīta ar skaitītāju, tad pēdējo uzstāda pil-
sēta un ņem par to noteiktu maksu.
Abonentu skaitītāji tiek pielaisti, ja
fabrikas plombas ir iārtlbā un ja
pēdējais ir jauns vai maz lietots.

Piezīme. Visi abonentiem piede-
roši skaitītāji tiek no pilsētas pār-
baudīti Pārbaudīšana notiek pret
atsevifķ'i samaksu.

§ 15. Ja izrādās, ka skaitītājs kaut
kādu iemeslu dēļ apstājie?kaut gan
strāva lietota, vai ja viņš būtu enerģiju
nepareizi mērojis, tad enerģijas daudzums
tiek aprēķināts pēc pagājušā un nākošā
mēneša caurmēra.

§ 16. Pie skaitītāja saņemšanas no
pilsētas, abonents dod pēc noteikta
formulāra parakstu par to, ka skaitītājs
atradīsies tikai viņa rīcībā un tiks uz-
glabāts pilnā kārtībā.

§ 17. Apgabalus tarifa abonenti
drlKst strāvu lietot tikai laikā no saules
rieta līdz saules lēktam. Ārpus šī
laika šiem abonentiem strāvas lietošana
noliegta. Abonents, pie kupa ir atrasta
tāda aizliegta strāvas lietošana, samaksā
par tekošo mēnesi pēc 2-kārtīga tarifa.
Patērētājiem ar apgabalus tarifu ir tiesība
lietot strāvu ne vairāk par 1500 stundām
gadā. Ja pilsēta atrod, ka patērētājs
lieto strāvu vairāk par 1500 stundām
gadā, tad viņai ir tiesība minētam patē-
rētājam uzstādīt skaitītāju jeb, ja patērē-
tājs tam nepiekrīt, atvienot viņam strāvu.
Tāpēc patērētājiem ar elektrības enerģiju
jārīkojas ekonomiski un, kad tā nav va-
jadzīga, nekavējoties jāizslēdz.

§ 18. Ja,pilsētai dēļ neparedzēta dar-
bības traucējuma nebūtu iespējams kādu
laiku kārtīgi piegādāt abonentam strāvu,
tad pēdējam nav tiesība prasīt zaudē-
jumu atlīdzību par šādu pārtraukumu.

Piezīme. Ja pārtraukums ilgtu vai-
rāk par 3 dienām no vietas, tad
abonenti ar enerģijas aprēķinu pēc
apgabalus tarifa nemaksā par šo
laiku, sākot no pirmās pārtraukuma
dienas.

§ 19. Par strāvas pārtraukumiem bojā-
jumu dēļ abonenta pievados un iekšējā

instalācijā pilsēta neatbild.
§ 20. Šienoteikumi skaitās par strāvas

noņēmēju parakstītiem un atzītiem par
līguma sastāvdaļu, ja noņēmējs parak-
stījis pieteikšanas formulāru. Jēkabpils
pilsētas tarifi un techniskie noteikumi
skaitās par šo noteikumu sastāvdaļu.

§ 21. Pilsētai ir tiesība šos notei-
kumus grozīt un papildināt, pie kam
abonentiem iepriekš tiek paziņots ter-
miņš, no kupa šie pārgrozījumi un pa-
pildinājumi stājas spēkā.

B. Maksas noteikumi par
strāvas lietošanu.

§ 22. Par patērēto enerģiju abonents
maksā pēc apgabalus tarifa vai ari pēc
skaitītāja.

§ 23. Skaitītājs tiek pielaists uzstādī-
šanai tikai tad, ja abonentam ir ne
mazāk, ka 2 gaismas punkti ar pie-
slēgto sveču kopskaitu ne mazāk kā 32
normalsveces.

§ 24. Abonentiem ar skaitītāju pastāv
divējāds tarifs: apgaismošanai augstāks
un dzinējspēkam lētāks.

Piezīme Dzinējspēkam enerģija
tiek nodola tikai caur skaitītāju.

§ 25, Maksa par enerģiju apgaismo-
šanai un spēkam kā pēc apgabalus
tarifa, tā ari pēc skaitītājiem maksājami
katra mēneša pirmās dienās un ne vēlāk
kā 10 dienu laikā, pēc kam abonentam
ir jāmaksā 50 santimu soda naudas par
nokavēšanu. Ja abonents mēneša laikā
nav nokārtojis savus maksājumus, tad
pilsētai ir tiesība viņu atvienot no elek-
trības tīkla, piedzenot parāda simu tie-
sas ceļā.

§ 26. Par katru pārmaiņas reģistrē-
šanu, ja gaismas punktu skaitu pavairo,
abonents maksā pilsētai 50 saotimus.

§ 27. Pie skaitītāju saņemšanas abo-
nents iemaksā drošības naudu 20 zelta

latus par skaitītāju līdz 5 apmēriem ; par
lielākiem skaitītājiem — 75% no viņu
faktiskās vērtības. Drošības nauda tiek
atmaksāta abonentam pie viņa galīgas
atvienošanas un skaitītāja noņemšanas,
ja pēdējais tiek atdots pilsētai pilnā
kār Ibā.

§ 28. Par pilsētas skaitītāja lie.ošanu
abonents maksā nomas naudu: par
skaitītājiem līdz 5 ampēriem 50 santimu
mēnesi un par lielākiem skaitītā-
jiem 10 santimu» mēnesi no katra skai-
tītāja ampēra. Šī nomas nauda tiek no-
maksāta re'zē ar maksu par enerģiju.
Par skaitītāju pārbaudīšanu abonents
maksā pilsētai 1 latu.

§ 29. Ja pilsēta uzstāda abonentam
strāvas aprobežotāju, tad par pēdē ā lie-
tošanu tiek ņemta nomas nauoa 25 san-
timu mēnesī.

§ "0 Par patērēto elektrisko strāvu
abrneats maksā pilsētai apgaismošanai
0,40 zelta latus par kilovatstundu un
motoriem 0,25 zelta latus par kilovat-
stundu. Apgabalus maksa par normai
sveci sekofā:
Septembrī, oktobri, novembrī,

decembri, janvāri, februāri un
martā vieaā mēnesī par katru
normalsveci Ls 0,12

Augustā un aprili 0,08
Maijā, jūnijā un jūlijā. .... 0,06

C. Techniskie noteikumi par
instalāciju ierīkošanu.

§ 31. Pilsētas vadu tīklam pievieno-
jamos elektrības ierīkojumus izvest
tiesība visiem tiem instalatoriem, kūpi
noteiktā kārtībā pierādījuši pilsētai
vajadzīgās praktiskās zināšanas vai
Rīgas pilsētas valdē izturējuši pārbaudī-
jumu. Instalatoram pie atļaujas saņem-
šanas no pilsētas valdes instalēšanai jā-
dod rakstisks solījums stingri ievērot
pastāvošos noteikumus par elektrības
ierīkojumu izvešanu un jāuzdod sava
adrese.

§ 32. Pilsētas valdē tiek izlikts sa-
raksts, kam izdotas tiesības izvest in-
stalācijas.

§ 33. Ja iustalators neievēro elektrī-
bas ierīkojumu drošības noteikumus, tad
pilsētas valdei tiesība, saskaņā ar pār-
kāpumu lielumu atņemt tam darbu iz-
vešanas atļauju uz kādu laiku vai
pavisam.

§ 34. Tiesības darbus izvest paredzēts
atņemt sekošos gadījumos:

1) par patvarīgu plombu norsušanu
skaitītājiem, par p'.ombu noraušanu aiz-
sargiem un nepaziņošanu par to pilsētas
tikla pārzinim 24 stundu laikā;

2) par nepiemēroti stipru aizsargu
ielikšanu pie pēdējo izlabošanas;

3) p?r ierīkojumos pielaisto kļūdu ne-
Izlabošanu noteiktā laikā;

4) par patvarīgiem darbiem pie pie-
vadvadiem līdz skaitītājiem vai strāvas
aprobežotajam, kā ari pie skaitītāja vai
aprobežotajā paša;

5) par elektrības ierīkojumu pievie-
nošanu ar šim nolūkam ierīkotu vadu
savienojumu, apejot pilsētas likumīgai
strāvas lietošanai nolemto skaitītāju vai
strāvas aprobežotāju;

6) par apgabalus konzumentu ietaisei
nelikumīgi pievienotiem aparātiem, kūpi
tieši nekalpo apgaismošanai, kā ari par
neatļautu strāvas lietošanu bez pilsētas
uzstādītā skaitītāja vai strāvas aprobežotajā.

Bez tam instalatoram jāmaksā par
punktos 4., 5. un 6. minēto nelikumīgi
patērēto enerģiju, kūpu aprēķina pēc ap-
gabalus tarifa. Ja patērētais enerģijas
daudzums nav droši nosakāms, tad pil-
sētas valdei ir tiesība pie zaudējumu ap-
rēķināšanas pieņemt, ka pievienotie kilo-
vati ir lietoti bez pārtraukuma visu gadu.

§ 35. Mājas pievienojamo vietu noteic
pilsētas tīkla pārzinis, ievērojot pēc
iespējas pasūtītāja vēlēšanos.

§ 36. Pilsētas valde patur sev tiesību
apgādāt ietaises ar strāvu no mājas pie-
vienojuma, kas atrodas pie svešasmājas.
Tādos gadījumos pret vajadzīgo elektrī-
bas nozarošanas vadu izbūvi mājas īpaš-
niekam vai viņas apdzīvotājiem nav tie-
sības celt ierunas, pie kem atlīdzību, ja
tāda būtu pamatota, nosaka pilsētas valde.
Fie šo vadu novietošanas pilsētai jāievēro
pēc Iespējas mājas īpašnieka vai iedzī-
votāju vēlēšanās.

§ 37. Katrā ietaisē vajadzīgo skaitī-
tāju un strāvas aprobežotāju lielumu,
daudzumu un uzstādīšanas vietu nosaka
pilsētas tīkla pārzinis.

Pi ez ī m e._ Skaitītājus drīkst uzstādīt
tikai tādas telpās, kupās nav jābai-
dās no viņu bojāšanās un kaut kāda
traucējoša iespaida uz viņa darbību.
Pagrabi, ķēķi un priekšnami jā-
skaita par nepielaižamām uzstādīša-
nas vietām. Skaitītāja uzstādīšanas
augstums noteikts no 1,6 līdz
1,8 metriem virs grīdas; izņēmumus
var pielaist tikai ar pilsētas pie-
krišanu.

§ 38. Ja skaitītāja uzstādīšanai ne-
atrastu vietas, kur tas aizsargāts no me-
chjniskas bojāšanās, putekļu un netīrumu
iekļūšanas, tad šim nolūkam ir jāierīko
aizsargu skapītis.

§ 39. Gaisa pievadiem, ejot no pil-
sētas gaisa līnijas līdz mājai, jābūt ne
tievākiem par 4 mmun ne gspākiem
par 20 m, pie kam, ja tie krusto ielas
vai teiciena linijas, jābūt izolētiem ar
NGA iz laciju Iekšienā no gaisa va-
diem līdz skaitītājiem pielaisti vadi ns
tievāki par 2,5 mm- un tiem jābūt Berg-
maņa caurulēs. Vadiem, ejot no ārienes
caursieuu.jābūtkatram vadam vil Ietam caur
atsevišķu porcelāna pīpi. Ārpusē vadi pie-
laisti Bergmaņa caurJiēs tik vertikāli. Pie-
vadam no stata jātur pēc iespējas mājas
galā vai sānos uz dzelzs kronšteina, kas
paceļas augstāk par jumta kanti, bet ne
pažobele, kur, sniegam krītot no jumta,
pēdējie var tikt sarauti. Gaisa pievads
nedrīkst atra&tles zemāk par 4 metriem



no zemes pie mājas sētas pusē, bet ielas
puse ne zemāk par 5 metriem. Mājas
pievadus pievienot pie pilsētas gaisa
linijas drīkst vienīgi pilsētas montieris,
izslēdzot pēdējā strāva. Pievienojumam
jābūt pielodētam vai saskrūvētam ar
speciālu spaili.

§ 40. Nozarojoties no gaisa linijas,
pievads jāaizsargā ar gaisa vada aiz-
sargu ; mājas iekšpusē jāierīko skaitītāju
aizsargs ar noplombejamu skārda kapi;
pēc skaitītāja jābūt grupu sadalīšanas
aizsargiem. Uz vienu strāvas grupu ar
4 ampēru aizsargu pielaisti ne vairāk
par 12 degpunktiem. Skaitītajā aizsargs
līdz 25 degpunktiem drīkst būt ne sti-
prāks kā 6 ampēri. Visi aizsarga ele-
menti montējami uz koki dēlīšiem un
pieskrūvējami pie sienas uz porcelāna
ruļļiem .Mignon" aizsargi nav pie-
laisti. Aizsargu puļķus pēc izdegšanas
nedrīkst lāpīt, bet jāieliek jauni.

§ 41. Vienam lazes vadam un nul-
vadam a'ļauts pievienot spuldzes ar ko-
pīgu patēriņu līdz 1500 vatiem, bet pāri
P;r_ to slogojums jāsadala līdzīgi uz
visam trim fazem. Pieviesjojot ietaises
pie galveniem gjisa vadiem, jāraugās
lai uz visām trim fāzēm būtu pēc iespējas
pieslēgts vienāds spuldžu skaits.

§ 42. Mājas iekšienēs, sausās telpās,
instalācija pielaista ar NGA izolācijas
aukluuz rullīšiem un NGA izolācijas
vienkāršiem vadiem Bergmaņa izolācijas
caurulei vai ari uz rullīšiem. Slēdži,
iekavas un citi pieJerumf var būt vien-
kāršie, bet tikai misiņa. Mitrās vai
slapjās vietās instalācija pielaista tikai
ar NGA izolasiļas vadiem uz atse-
višķie n rullīšiem ar porcelāna ūdens-
ciešiem slēdžiem un iekavām.

§ 43. Vediem nolaižoties pie slēdžiem,
jābūt aizsargātiem Bergmaņa caurules
1 metra garumā, pie kam mitrās vietās
pēdējai augšgals jāsaliec uz zemi, lai
mitrums neva'ētu ietecēt. Visās vietās,
kur ar rokām vai citādi var tikt vadi
bojāti, piem. veikalos uz plauktiem un
( itādi, jābūt vadiem caurulēs. Cauruļu
galos jāliek porcelāna piltuve* vai

metāla skārds jānoplel 10 mm garumā,
lai vads nepiedurtos un nerastos strāvas
nopludums.

§ 44. Pirtis lietojami tikai NGA vadi
uz izolatoriem, pie kam slēdžiem un
nozaru dozēm jābūt koridoros, vai kādā
citā sausākā telpā un kur publika ne-
varētu tiem piedurties; vadiem jābūt tādā
augstumā virs zemes, lai ar rokām tos
nevarētu aizskart.

§ 45. Staļļos lietojami NGA vadi uz
izolatoriem un nokrāsojami ar izolācijas
laku. Slēdžiem jābūt no porcelāna,
ūdensciešfem un ievietotiem koka ska-
pīšos vai ārpusē, lai lopi pieduroties ne-
dabūtu strāvu no sabojātā slēdža un ne-
tiktu nogalināti.

Piezīme. Ieteicams lietot trans-
formatoru ar spriegumu apmēram
12 voltu.

§ 46. Ierīkot lampu garā vadā un
nēsāt no vienas istabas otrā stingri aiz-
liegts, jo vada izolācija durvis vai citādi
var tikt bojāta un pieduroties, stāvot uz
mitras vietas, apdraudētu dzīvību.

§ 47. Vadu nozarošanās izvedama
tikai caur nozaru dozēm; pievados var
pielaist ari nolodēšanu. Auklas galiem
un citiem savienojumiem jābūt lodātiem,
pie kam lodēt atļauts bez kaut kādām
skābēm.

§ 48. Vadus velkot caur sienu, jālieto
izolācijas caurules ar porcelāna piltuvēm
galos. Iekavas vai kādas citas armatūras
jāpakar atsevišķā speciālā šnrrē,kas pie-
stiprināta pie griestiem ar āķi vai rozeti.

§ 49. Spuldzēs ieslēdzama strāva
vienīgi ar speciāli ierīkotiem slēdžiem,
bet nevis izgriežot pašu spuldzi.

§ 50. Kailiem gaisa vadiem ejot no
mājas uz māju jābūt no zemes ne zemāk
par 5 metriem, bet ja tas nav iespējams,
tad jālieto izolētie vadi, ne tievāki kā
4 mm.

§ 51. Vada aukla nostiprināma uz
porcelāna rullīšiem ar atstatumu ne
vairāk kā 80 cm vienu no otra. Stūros
un pie nozaru dozēm auklas jānosien uz
rullīšiem ar sienamo šņori. NGA vadi
nosienami uz atsevišķiem rullīšiem ar

stiepuli, iepriekš vadu notinoi ar izolā-
cijas lenti, lai stiepule nesabojātu izolā-
ciju. Caurules pfe;tiprinamas ar klam-
buriem, atstatumos ne vairāk kā 80 cm.

§ 52. Mazākais vada šķērsgriezums
pielaists 1 mmar vulkanizētās gumijas
izolāciju. Kailiem gaisa kapara vadiem
mazākais šķērsgriezums 6 mmun4mmar atstatumu ne vairžk par 20 metriem.
Bergmaņa izolācijas caurules lietojamas
ne tievākas kā 11 mm diametri iekšpusē.

§ 53. Vienfāžu motori pielaisti līdz
0,2 kilovatiem un lielākām darba spējām
ņemami tikai trlsfazu motori. Trlsfazu
motorus ar īsi slēgtu enkuru (rotoru)
atļauts lietot līdz 4 kilovatiem un palaist
tos darbā ar trīsspollgu slēdzi var līdz
vienam kilovatam, bet lielākus tikai ar
zvaigznes-trJsstūra slēdzi, pie kam mo-
toram tinumus saslēdzot uz trīsstūru
jābūt 380 voltiem Lielāki par 4 kilo-
vatiem palaižami ar reostatu.

§ 51. Motoru uzstādīšana atļauta tikai
pēc noskaidrošanas atļaujas ranemšanas
no pilsētas, ka pie gaisa vadiem ir
iespējams tos pieslēgt.

§ 55. Zvanu ietaises var pieslēgt pie
stiprās strāvas tikla tikai ar zvanu trans-
formatora palīdzību, pie kam jāievēro
sekošie noteikumi:

1) spriegums, lietojamais zvaniem, ne-
drīkst pārsniegt 15 voltus un strāvas pa-
tēriņš tuklā gaitā vienu vatu;

2) transformators ir ievietojams aiz
skaitītāja līdz ar 2 ampēru divpollgu
aizsargu; otrspriegums var būt bez
aizsarga;

3) vadi ll<?z transformatoram ir jāierīko
pēc stiprās strāvas noteikumiem, turpretī
otrsprieguma vadiem var l.etot zvanu
vadus, piestiprinot tos uz rullīšiem tā,
ka lai viņi nepiedūries pie apgaismo-
šanas vadiem.

§ 56. Visi šie noteikumi stājas spēkā
pēc strāvas pieslēgšanas 1926. gadā
jaunbūvētajos gaisa vados.

Pilsētas galva J. V i e s j ā n s.
3 Sekretārs E. K o r n e t.

[ Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. 'civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011.. 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. g. 4. aprīlī,
Jaunlaicenes pag., „Pilskalnos" mirušā
Juliusa Jāņa cl. Pilskalna ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
6762a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019
p. p. pam. paziņo, ka pec 1926. gada
2. janijā Rīgā miruša Mārtiņa Jana
dēla Sprosta ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
niisarijiem, kreditoriem u t t. pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā _ termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1923. g29. jūnija. L. Ns 3758
Piiekšsed. v. A. V e i dn e i s.

4050 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr.
3. iec. miertiesnesis, kura kamera at-
rodas Somersētā, saskaņā ar savu 1926.g.
4. jūnija lēmumu un pamatojoties uz
civ. lik. 1401., 1402. un 1408. p. p.,
uzaicina 1887. g. 31. maijā mirušā
Ajoza Butkeviča likumīgus manti-
niekus ,pieteikt pie minētā miertiesneša
savas tiesības uz palikušo pēc tā Kapiņu
pag., Ratņiku s. nekustamo īpašumu,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Valdības
Vēstnesī".
5547a Miertiesnesis (paraksts).

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1926. gada 30. jūnijā

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,178 — 5,188
1 Anglijas mārciņa .... 25,20 — 25,27
100 Francijas franku . . . . 14,80— 15,10
100 Beļģijas franku .... 14,55 — 1485
100 Šveices franku .... 99,90 — 100 80
100 Itālijas liru 1?,60— 18,95
100 Zviedrijas kronu, . . . 138 80—139 80
100 Norvēģijas kronu . . . 113,^5 — 114 70
100 Dānijas kronu .... 136,40 — 138,45-
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,60 — 209,15
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,1o
100 Somijas marku .... 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marku . . . . 1,37— 1,395
100 Polijas zlotu 44,00 — 54.00
100 Lietavas litu 50,55-51,60
1 SSSR červoņecs ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425— 3445
Sudrabs 1 kg 98— 106

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

zīmes 96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijai
priekšsēdētāji J. Skujevics.

Zvērināts biržas makten Th. Summers .

Literatūra.
•Vadonis pa Jaunjelgavu O. Krolla.

Rīga, 1926. Izdevēja: Latvijas Kultūras Veicinā-
šanas biedrība.

Ilustrēts Žurnāls. Mākslas un rakstnie-
cības mēnešraksts. Nfe 6. Jūnijs. VII gada-
gājums, 1926. Lētas izdevums. Rīgā. Maksi
Ls 1,50.

Kļūdas Izlabolums.
.Valdības Vēstneša" š. g. 18. jūniji

133. numurā ievietotā Rīgas apgabaltie-
sas Rīgas apriņķa II-iec. tiesu izpildītājs
sludinājuma Roberta Sārma manta»
pārdošanas lietā ieviesusies kļūda;
iespiests — pārdos Roberta Sārrn»
kustamo mantu, sastāvošu no 7 bišu
stropiem ar bitēm; vajaga būt un jālasa:
pārdcs Robe:ta Sārma kutamo manta.
sastāvošu no 7 bišu stropiem ar bitei»
un rfjKfvofzIa ieKārtas 70o7

'Rīgas 10. iec. miertiesnesis, uz civ.
proc. lik. 1460«.-48. p. pamata un sa-
skaņā ar savu 1926. g. 27. aprija lēmumu,
izsludina, ka pilnvara, kuru izdevsi
Vera Lutova, ka Lilijas Arnoldi piln-
varniece HeinrichamSicijanko 1925.g.
31. martā, pie Rīgas notāra Tratitsolta

ar re&. Ne 1912, kā ari visas no viņa,
Sicijariko, puse? uz augšminētās piln-
varas pamata, trešam personām izdotās
pilnvaras, atzītas par iznīcinātām

un spēkā neesošām.
5584a P. miertiesnesi (paraksts).
"Risas 13. iec. mieitiesnesis, patnato-

ioties uz civ. pruc. lik. 2011.-2014. un
"'079 p P-, paziņo, ka pēc Lūcijas
Eknian dzim. Butte, nāves ir at-

kl-n; es mantojums un uzaicina personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā ar to

būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikornisannem kredī-

tiem u. t. t., pieteikt sis tiesības,

sešu mēnešu laikā, miertiesnesim R.ga,

Andreji Pumpura ielā Ml, skaitot no

sludinājuma iespiešanas d.enas „Vald.

Vē
iaminētās presonas savas tiesības
JaStā terminā nepieteiktos,

Kņa^ tfk 's uzskatītās kā šīs tiesības

zaudējušas. v ]4(K)

55gf'
°- ""ļtSSUi (paraksts).

Daugavpils apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1926. g. 9. jūnija lē-
mumu, paziņo, ka Vladimirs Grigorija d.
Molčanovs ir iemaksājis miertiesneša
depozitā vienu (1) latu 84 sant. papildi-
noši agrāk iemaksātiesm simts div-
desmit astoņiem (128) latiem 16 sant.
(par ko slud. „Vald.' Vēstn. Ne 71.,
1926. g.) ķīlu zīmes dzēšanai, kura
izdota no viņa Molčanova, uz Daugavpilī
206 kv. ar " jV° 11 1it. b. atrodošos ne-
kustamu īpašumu un kura apstiprināta
no bij. Vitebskas apgabaltiesas vecākā
notāra un atzīmēta zemes grāmatās ar
Ne 1573 un uzaicina ķīlu zīmes saņēmēju
Fekletiniju (Sekletiniju) Ivana rn. Fe-
dotovu, vai viņas tiesību pārņēmējus
augstāk aprādītās naudas sumas sa-
ņemšanai ierasties pie miertiesneša,
kura kamera atrodas Daugavpilī, Teātra
ielā JY° 4.

Daugavpilī, II. jūnijā 1926. g.
5992a Miertiesu. A. Malkins.

Latgales apgabaltiesas Ludzas apriņķa
1. iec. miertiesnesis, pamatodamies *uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik. krāj.
X sēj. 1239. p., uzaicina mirušā 1924. ģ.
Antona Bernarda cl. Čifevska manti-
niekus, pieteikt savas tiesības mierties-
neša kamerā, Ludzā, Daugavpils ielā
Wā 6, uz mirušā mantību sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

9. jumja 1926. g.
6003a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
2. iec. miertiesnesis uzaicina 6. oktobri
1925. g. Krievijā, Lugas slimnīcā, mirušā
Bērzgales pagastā Šteivanču viensētas
Ne 5, īpašnieka Antona Jakuba d. Sera
mantiniekus, pieteikt viņam savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu sešu mēnešu laikā, no ši
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

Rēzeknē, 10. jūnijā 1926. g.
6004a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
2. iec. miertiesnesis uzaicina mirušā
1918. g. Sakstagales Pauru sādžā,
Jēzupa Franča d. Vasaraudža man-
tiniekus, pieteikt viņam savas manto-
šanas tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tojumu, sešu mēnešu laikā, no šī uz-
aicinājuma iespiešanas dienas ,,Va!d.
Vēstnesī".

Rēzekne, 7. jūnijā 1926.
5586a Miertiesnesis (paraksts:.

Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr.
3. iec. miertiesnesis, kura kamera at-
rodas Somersētā, saskaņā ar savu
lēmumu no 1926. g. 4. jūnija un pama-
tojoties uz civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401., 1402., 1408. p. p
uzaicina 1925. g. 29. septembrī mirušā
Boļeslava Ajoza d. Butkeviča liku-
mīgus mantiniekus, pieteikt pie minētā
miertiesneša savas tiesības uz palikušo

Kapiņu pag., Gibriku folv., nekustamo
īpašumu, sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī".
5548a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes npr. 3. Iec. mlertle-nesis
saskaņā ar savu š. g. 12. maija lē-
mumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1460. p. p izsludina par nederīgu
Mārtiņa Tichonova, Jevstafija Sergejeva
un Pētera Maksimova izdoto Konstan-
tīnam Sjanislvva d. Trasunam pilnvaru,
apliecinātu pie Rēzeknes notāra Merku-
lova — 1923. gadā.
5303 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr. 4. Iec. miertiesu.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un sask. ar savu 1926. g. 18. maija
lēmumu uzaicina 1905. g. 21. aprilī
mir. Donsta Jēkaba d. Vilka - Caunes
mantiniekus pieteikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamerā Viļānos,
uz 11,88 ha viensētas zemes gabala,
kurš atrodas Gaigalovas pag., Karitonu
sādža, sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī.*

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
5465 Miertiesnesis D u k a ļ s k i s.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
4. iecirkņa miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un saskaņā ar
savu 1926. g. 31. maija lēmumu, uza "icina
1924. g. 6. decembrī mirušā Antona
Pētera d. Vaivoda mantiniekus, pieteikt
savas mantošanas tiesības miertiesneša
kamerā, Viļenos, uz 14,98 ha zemes un
6 ēkām, kā ari citu mantu, atrodošos
Vidsmuižas pagastā, Sosnovas viensētā ,
sešu mēnešu laikā,skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ..Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas, ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
5089a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
5. iecirkņa miertiesnesis, kura kancleja
atrodas Varakļānu miestā, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 140f. p. civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p., saskaņā ar
savu 1926. g. 4. jūnija lēmumu, uzaicina
1923. g. 16. jūlijā mirušā Donata
Seržanta (Stržana) mantiniekus, pie-
teikt savas mantošanas tiesības augšā
minētam miertiesnesim, uz nelaiķa at-
stāto kustamo un nekustamo mantību,
atrodošos Varakļānu pag., ,,Loktas "
mājās, sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas sdienas „Vald.
Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas .

4. jūnijā 1926. g. Ne 2447.
6005a Miertiesnesis j. Berkis.

Daugavpils apr. 8. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz Joseļa Noacha Hirša
Leizera d. Abramoviča lūgumu kā ari
civ. proc. lik. X sēj. 1239. p. un civ.
proc. lik. 1401. p., uzaicina mir. 1924 gjūlijā Hirša Leizera Abramoviča man-tiniekus, pieteikt minētam miertiesnesim
savas tiesības uz nel. atstāto mantojumu
Krustpils pils. Krasta ielā ,sastāvošu nozemes ar dzīvojamo māju, sešu mēnešu
laika, no si sludinājuma iespiešanasdienas „Valdības Vēstnesī".

Krtistpilī, |l. jūnijā 1926. g. Ne 360.5i9!3. Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
5. iecirkņa miertiesnesis, kura kancleja
atrodas Varakļānu miestā, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. d., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p.; saksaņā ar savu
1926. g. 4. jūnija lēmumu" uzaicina
1919. g. 12. jūnijā (pēc vecā stila)
mirušā Augusta Pudula mantiniekus,
pieteikt savas mantošanas tiesības augšā
minētam miertiesnesim , uz nelaiķa at-
stāto kustamo un nekustamo mantību,
atrodošos Barkavas pagastā, Osugola c.
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas .

4. jūnijā 1926. g. Ne 2444.
6006a Miertiesnesis J.Berķis.

Daugavpils apr. 8. iec. miertiesnesis,.
pamatojoties uz Jāņa Jāņa d. Kalniņa
lūgumu, kā ari civ " proc. lik. X. sēj.
1239. p. un civ. proc. lik., 1401. p., uz-
aicina mir. 1925. g. 30. augustā Jāņa.
Andreja d. Kalniņa mantiniekus, pie-
teikt minētam miertiesnesim savas tie-
sības uz nel. atstāto mantojumu Vīpes-
pag. Kropiņu mājās, sastāvošu no 7 ha
zemes ar 4 ēkām un dažādu kustamu
mantu, — sešu mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības-
Vēstnesī" .

Krustpilī, 11. jūnijā 1926. g. Ne 355.
5995a Miertiesnesis Lukins.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 7. jūlijā 1926. g., pulksten
iO diena, Rīgā, Kungu ielā Ns 25/27,
pārdos Abe Jankeļa Meieroviča
un Joeļa Jakobsona kustamo mantu,
sastāvošu no emaljētiem traukiem un
novērtētu par Ls 440.

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

Rīgā, 29. jūnijā 1926. g.
7035 Tiesu izpild. J. Q r i n i e 1 d s.

Daugavpils apr. 8. iec. miertiesnesis .pamatojoties uz Pētera Jāna d. Prie-di sa lūgumu, kā ari civ. proc. lik. X sēj.1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p uz-

aicina mir. 1923. g. 15. februārī, Jāņa
Jēkaba d. Priedīša mantiniekus, pie-
teikt minētam miertiesnesim savas tie-
sības uz nel. atstāto mantojumu, Vīpes-
pag., Ltikopicku sādžā, sastāvošu no-
1484 kv. asis zemes un lauks, ēkām,
sešu mēnešu laikā, no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Krustpilī, 11. jūnijā 1926. g. JVg 361.
5996a Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiestf
izpildītājs

paziņo, ka 2 jūlijā 1926. g., pulksten
10 diena, Rīgā, Marijas ielā J* 8, vei-

kala, pārdos Movša Glikmaņ»
kustamo mantu, sastāvošu no man"'
faktūras un novērtētu par Ls 550. .

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā
apskatīt pārdodamo mantu varēs P"
došanas dienā uz vietas.

R'gā, 14. jūnijā 1926. g.
7037 Tiesu izpild. j.K a z u b i e r"^

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
4. iec. miertiesnesis , pamatodamies uzciv. proc. lik. 1401. p. uz saskaņā ar
savu 1926. g. 31. maiia lēmumu, uz-aicina 1920. g. 1. maijā mirušā Ādama
Borisa d. Zmuida mantiniekus, pie-

teikt savas mantošanas tiesības mier-
tiesnesim kamerā, Viļānos, uz 8,679 ha
zemes, saimniecības ēkām, lauksaim-
niecības inventāru un kustamo mantu,
atrodošos Viļānu pagastā, Zviedriņu
sādžā, sešu mēnešu laikā skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,;Vald,
Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas, ne-
kādas prasības pieņemtas netiks.
5090a Miertiesnesis (paraksts).

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lapas puses



Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. jūlijā 1926. g., pulksten
10_ diena, Skultes pag., Runiņu mājā,
pārdos Herberta Baltiņa kustamo
mantu, sastāvošu n© zirga, kumeļa un
3 govīm un n< vērtētu par Ls 640.

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

Rīga, 10. jūnijā 1926. g.
7057 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. jūlijā 1926. g., pulksten
11 dienā, Taurupes pagasta .Lejas-
Miķelenos" pārdos Rūdolfam L u k -
s t i ņ a m piederošo kustamo mantu, sa-
stāvošu no 3 zlrgiejn un 3 slaucamam
govīm, bet o t r ā ūtrupe no diviem
zirgiem un novērtētu par Ls 2103. _

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

Rīgā, 28. jūnijā 1926 g.

7C54 Tiesu izpild. A. Ozoliņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 10. jūlijā 1926. g., pulks eri
11 diena, Babītes pagastā, Benušu mājā,
pārdos mirušā Jēkaba B e n u ša ku-
stamo mantu, sastāvošu no zirga, sakām,
vāģiem, galdiņa, krēsliem, drebem,
Iraukkm u. t. t un novērtētu par Ls 556,

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

Rīgā, 10. jūnija 1926. g.
7058 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 13. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Madlienas pagasta .BuSenos"
pārdos Nikolajam M ī I m a n i m pie-
derošo kustamo mantu, sastāvošu no
viena zirga, vienas labības pļaujmašīnas,
zāles pļaujmašīnas, zirga grābekļa un
raspuskas un novērtētu par Ls 8.iO

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

Rīgā, 28 jūnijā 1926. g.
7052 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 13 jūlijā 1926. g., pulksten
2 dienā, Madlienas pag. ,Jaun-Sprukas"
pārdos Kārlim Karkliņam pie-
derošo kustamu mantu, sastāvošu no
diviem zirgiem un vienas govs un no-
vērtētu par Ls 410.

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

Rīgā, 28. jūnijā 1926. g.
7053 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūlijā 1926. g. pulksten
I dienāRīgā, Ganību dambī Ns 9,
II ūtrupē pārdos iirm. ,G. Zālit & Co."
kustamo mantu, sastāvošu no meDelēm
un ūdens ietaises piederumiem un no-
vērtētu par Ls 1023.

Izzināt saraksu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pāj-dodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 25. jūnijā 1926. g.
7049 _ Tiesu izpild. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1926. g. 9. jūlijā, _ pulksten
10 diena, Rīgā, Marijas iela Ns 63,
pārdos I un II tor&os Mendela Čala
kustamo mantu, sastāvošu no rakstām-
lietu veikala iekārtās un dažādām
rakstāmlietām un novērtētu par Ls 1382.

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

Rīgā, 10. jūnijā 1926. g
7C50 Tiesu izpild. J. O r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, kn 13. jūlijā 1926 g., pulksten
1 dienā, Madlienas pagasta .Gaitiņos"
pārdos Paulam Liepām piederošo
iiustamo mantu, sastāvošu no viena zirga
un govs un novērt5tu par Ls 600.

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

Rīgā, 28. jūnijā 1926. g.
7051 Tiesu izpild A. O z o li ņS

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, _ M Smilšu iela Ne 1,
I un II ūtrupē pārdos firmas ,KGin-
ters un b-dri' kustamo mantu, sastāvošu
no apaviem un novērtēta par Ls 2360,50.

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

Rīgā, 28. jūnijā 1926. g.
7C46 Tiesu izpild. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūlijā 1926. g., pulksten
12 diena, Rīga, Paļas la ielā Nš 8,
pārdos Edgara K o c h a kustamo
mantu, sastāvošu no rakstāmgalda un
decimalsvariem un novērtētu par Ls 230.

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

Rīgā, 15. jūnijā 1926. g.
7047 Tiesu izpild. L. J a k s t i n š.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 13. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Kr. Barona iela Nš _ 3,
firmas „Leiser Nachfolger" lietā pār-
dos Ābrama Šeera kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 440.

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

Rigā, 5. jūnijā 1926. g
7043 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 13. j _u lijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Kr Barona iela Nš3,
lirmas ,H. Leiser Nachfolg * lieta pār-
dos Ābrama Šeera kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 450.

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

Rīgā, 5. jūnijā 1926. g.
7045 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 14jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā. Rīga, Elizabetes iela Nš 6',
firmas .Brāļi Vanagi* un B. Ziškas
lietās pārdos Georga Ziemeļa
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 15. jūnijā 1926. g.
7042 Ti-su izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VII-iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīga, m. Smilšu iela Ns 2/4,
1 un II ūtrupē pārdos Raimonda
K o v a r č i j k a kustamo mantu sastā-

vošu no mēbelēm un novērtēta par
Ls 11C0.

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

Rīgā, 12 jūnijā 1926. g.
7048 Tiesu izpild. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 13 jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Kr. Barona iela Ns 3,
firmas «Leiser Nachf.* īpašn. M. Apo-
telkera u. E. Gincburga lietā pārdos
Ābrama Šeera kustamo mant^ sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 35J.

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

Rigā, 5. jūnijā 1926. g.
7040 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 13. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Kr. Barona ielā Ns 3
lirmas .Leiser Nachtolger' lieta pārdos
Ābrama Šeera kustamo mamu,_ sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu pai
Ls450Izzināt sarakstu,novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. jūnijā 1926. g.
7041 Tiesu izpild. J. Zirģels

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andrejs
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 8. jūlijā
1926. g, pulksten 10 rītā, Rīgā,
Fabrikantu iela Nš 2, dz. 10, pārdos
Edvarda V i 1 d e s kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, čemodāniem gai-
ļiem, vistām un c. un novērtētu pai
Ls 341.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā vietas.
7039 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 7. jūlijā 1926. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Stabu ielā Ns 23, dz. 10,
Rīgas starptautiskos bankas a,s lietā
pārdos Jozefa L u r j e kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls_24C0.

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

Rigā, 11. jūnijā 1926. g.
7014 liesu top. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 2. jūlijā 1926. g., pulksten
10 diena, Rīga, Marijas ielā Ns 8,
veikalā, sabiedr. ,R. Feldhuns un B-ri*
prasībā pārdos Movša G 1 i k m a ņ a
kustamo mantu,_ sastāvošu no manufak-
tūras un novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 14. jūnijā 1926. g.
7038 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 7. jūlijā 1926. g., pulksten
10 diena, Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 60,
dz. 6, Ābrama Milvicka prasībā pārdos
Icika K _a menkoviča kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu pai
Ls 1720.

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

Rīgā, 21. jūnijā 1926. g
7036 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Māra fruvnieeī&as pārraide,
Būvju un īpašumu daļa, Citadele Nš 24, izsludina 8. jūlijā š. g., pulksten 12,

jauktu salīgu izsoli
uz 1) remontu darbiem Dangavgrīva, Esplanādes iela Ns 9 ēkā Nš 5,

iemaksājamā drošības nauda Ls 960.
uz 2) ēku remontu darbiem Duntes ielā Ns 8/10, iemaksājamā drošības

nauda Ls 320.
Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar attiecigu zīmog-

nodokli, ar uzrakstu: .Uz jauktu galīgu izsoli par remontu derbiem Daugavgrivā,
Esplanādes ielā Nš 9 ēka Nš 5 un Duntes ielā Ns 8/10", iemaksājot attiecīgo
drošības naudu Kara būvniecības pārvaldes kasē (var ar iesniegt par tādu pašu
sumu Latvijas bankas garantijas rakstu), iesniedzami 8. jūlijā š.g. līdz pulksten
l/2l2 būvju un īpašumu daļas kancleja.

Lūgurm dēļ pielaišanas mutiskā izsolē iesniedzami 8. jūlijā š. g. līdz
pīkst. >/2l2 būvju un īpašumu daļas kancleja līdz ar drošības naudu. 7081

Rīgas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka_ 7. jūlijā 1926. g., pulkst.
11 d., Rīgā, Bruņinieku ielā Ne 12, dz. 50,

panta ualtahsoliianB
pils. Kārlim V i k a m piederos, mantas,
sastāvošas no izņemamām dēļu sienām
un grīdas, čuguna krāsns un dažādiem
sporta un vingrošanas piedeiumiem un
rīkiem, novērtētas par Ls 210, piedzenot
no viņa īres maksu un tiesāšanas izde-
vumus par labu pils. Giiiibergam.

Izzināt sarakstu un mantu novērtē-
jumu varēs uz vietas pārdošanas dienā

Rīgā, 23. jūnijā 1926. g. Ns 16475.
7070 Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 7. jūlijā pulksten
10 rīta,

tais iiliiiii
Rīgā, Avotu ielā Ne 24, pie Viļā Bērz-
lapes aprakstītus 2 ases automātus
ar 4 un 2 zuportiem un 2 relstokiem,
novērtētus par Ls 1231,47, saskaņa ar
galvenā intendanta rakstu Nk 4461/2095
no š g. 20. marta.

Rīgā, 21. jūnijā 1626. g.
6907 Priekšnieka v. Krūze.

Citu iestāžu sludinājumi.l j

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pazina, k*
5. ļulija 1926. g., pulksten 12 dienā,
Rīga, Kr. Barona iela Nš 26,

pārdot vairāksolīšanā
M e j e_r o v i č a Esreela kustamo mantu,
novērtētu par Ls 11,360 un sastāvošu
no 7500 kg āboliņa sēklām dēļ viņa
1924./25. g. proc. peļņas nod. segšanas.

Rīga, 14. jūnijā 1926. g.
7069 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 12. jūlijā 1926. g., pulksten
10 rītā, 1 Grēcinieku ielā Ne 13,

pārdos vairāksolīšanā
Nochuma Hurviča kantora iekārtu,
notaksētu kopvērtībā par Ls 456.

Rīgā, 28. jūnijā 1926. g.
7023 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 5. jūlijā 1926. g, pulksten
10 rītā, .Vakzāles" viesnicā, Kārļa ielā 17,

pārdos vairāksolīšanā
Annas N e i m a n mantas, sastāvošas no
viena ozola koka ēdamistabas galda un
trim ozola koka ēdamistabas krēsliem,
notaksētiem kopvērtībā par Ls 22.

Rīgā, 26. jūnijā 1928. g.
7022 Priekšnieks (paraksts).

Tiešonodokļu departamenta
dsžādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
6. jūlijā 1926. g.,_ pulksten 2 dienā,
Rīga, Elizabetes iela Ne 6, dz. 5,

pārdos vairāksolīšanā
Za rueļa S tr u n s k i j a kust mantu,
novērtētu par Ls 305,53 un sastāvošu no
divām buietēm dēļ viņa 1924. g. ie-
nākumu nodokļa- segšanas.

Rīgā, 29. jūnijā 1926. g.
7068 Piedzinējs J. Mednis.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
7. j u 1 i I a 1926. g., pulksten 3 dienā,
Liepāja, Vilhelmines iela Ne 58,
pārdos vairāksolīšanā

Zintarnieka Rūdolfa kust. mantu,
novērtētu par Ls 75 un sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas dēj viņa 1925. g. proc.
peļņas un dzīvokļa nodokļa segšanas.

Liepāja, 28. jūnijā 1926. g.
7009 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas policijas XI iec. priekšnieks
paziņo, ka 5. g. 12. julijī, pulksten
12 dienā, Ventspils iela Ns 61,

pltrdos uaMKsoliinnfi
aka sab. .Latvijas ķimiska rūpniecība'
piederošo lokomobili un citas fabrikas
iekārtas mantas, novērtētas kopsumā
par Ls. 434,05, īres maksas parada p e-
dzišanai par labu Kārlim Bankinam sa-
karā ar Rīgas IV rajona īres valdes
izpildu rakstu Ne 57. 7061

Rīgas policijas XI iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 12 jūlijā, pulksten 12
diena, Kalnciema iela Ne 32,

pantos ralrflksoliSona
Otto Liepiņām piederošo 1 .Lipert"
firmas adīšanas mašinu, novērtētu par
Ls 300, īres maksas parāda piedzīšanaj
par labu Mārtiņam Skrastiņam, sakara
ar 2. rajona īres valdes izpildu rakstu
J* 478. 7060

Raņķu virsmežniecība

pārdos uletējā mutisks izsolē
1926. g. 23. jūlija, Raņķu pagasta nama,

augošu mežu no fonda gabaliem virs 3 ha mežu
pēc p'atības 2 un 4. iecirkņu mežniecībās no

sekošiem novadiem:
Kundu-Libiņu novada 3 vienības vērtība no Ls 244—913; Kalvenes novada

2 vienības vērtība no 125—400; Jaunpelšu novada 2 vienības vērtība no Ls 16 līdz
45. Kopā 8 vienības.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā. Pie solīšanas varēs piedalīties
personas, kuras Iemaksās izsoles komisijā 10°/o drošības naudas no novērtētās
sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/» no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Raņķu muižā caur Skrundu un
pie atiecīgiem iecirkņa mežziņiem.

Par pārdevumiem līdz 200 latiem rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs
visu pirkuma sumu pēc izsoles nomaksā, pie kam nomaksā ieskaitāma ari izsolē
iemaksātā drošības nauda.

1926 g. 19. jūnijā. Nš 325.
6927 Raņķu virsmežniecība.

LnuRsmmnieciuūs pārvalde izdos
1926. g. 6. jūlija, pulksten 11 diena ma-tātksolitāfirm

naļēiu grāvju rakšanas darbus
Ezeres valsts saimniecības pļavās.

Solīšana notiks Kalpaka bulvāra Ns 6 dz. Ns 3, ist. Ns 5; turpat var ie-
pazīties ar tuvākiem noteikumiem darba dienās no pulksten 9—15. 7082

IZSOLE.
Galvenā intendanturas pārvalde

izdod piegādāt mutiskā un rakstiskā izsolē
sekošus priekšmetus:

1) triko apakšbikses 20,000 gab.
2) triko kreklus, strīpainus 2.C00 . un
3) svīterus 100 .
4) sporta kreklus 300 .

Izsole notiks 1926. g. 15. jūlijā, pulkst. 10, Galvenā intendanturas pār-
valdē, Rigā, Valdemāra ielā Nš 10/12, (ie-eja no Elizabetes ielas).

Rakstiski piedāvājumi slēgtās, aizzīmogotās aploksnēs ar uzrakstu: .Uzadītu
priekšmetu izsoli 1926. g. 15. jūlijā", kā ari lūgumi deļ pielaišanas mutiskā izsolē,
nomaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami galvenās intendanturas pārvaldes mantu
daļas apgādāšanas nodaļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra

^
ielā Ne 10/12,

dz. 1, līdi 1926. g. 15. jūlijam, pulksten 10, vai ari izsoles diena izsoles komisijai
pirms izsoles atklāšanas.

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties Galvenās intendan-
turas pārvaldes mantu daļā, darbdienās no pulksten 9 līdz 15. 7005

Karo būvniecības pārraides technlsht dalu
izsludina uz 15. jūliju 1926. g., pīkst. 12

rakstisku izsoli
uz dažādu ugunsdzēšamo riku

piegādāšanu.
Iegādāšanai paredzēti: ķīmiskie ugunsdzēšamie aparāti, kaņepāju šlūtenes,

šļirces, stāvcaurules, hidropulti, mucas, cirvji, spaiņi un citi piederumi.
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, ar uz-

rakstu „uz ugunsdzēšamo tīku izsoli' iesniedzami kara būvniecības pārvaldes
techniskai daļaicitadelē Nš 24 līdz 15. jūlijam š. g, pulkst. 12.

Ar piegādāšanas noteikumiem un iegādājamo priekšmetu sarakstu var
iepazīties turpat katru darbdienu no pīkst. 9—15.

Izsoles dalībniekiem jāiesniedz iep iekšēja drošība 10°/o apmērā no pie-
dāvāto priekšmetu vērtības. 70 6

Kora būvniecības pārvaldes Liepājas srupa,
Liepājas kara ostā, Lāčplēša) iela Ns 24, 5. jūlija 1926. gadā pulksten 11,

izdos vairāfksoīīšanā

iii. 50 Ml ilms nmilitinu 1EB.i.
Liepājas kara ostā, ap Tosmares ezeru.

Pļavas tiks iznomātas mazākos gabalos, no 1 līdz 3 ha vienai personai.
Rakstiski piedāvājumi' slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalītijs mutiskā

vairāksolīšana, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami būvniecības
grupai izsoles diena līdz pīkst. 10,30.

Pie piedalīšanās vairāksolīšanā jāiemaksā drošības nauda Ls 50 no ha.
Tuvākus noteikumus var apskatīt Kara būvniecības pārvaldes Liepājas

grupas kancleja, darba dienās no pīkst. 9—15. 1 6643
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Krustpils II krāj-aizd. s-bas likvid.
komisija uzaicina visas personas, kuram
ir kādas prasības pret minēto s-bu,
pieteikt tās komisijai personīgi (otrdie-
nas un piektdienas Krustpils pag. valdes
nama; priekšsēd. P. Ozols un darbvedis
K. Raude), vai rakstiski, uzrādot attiecī-
gus dokumentus.

Prasības, kuras 6 mēn. laikā no šā
sludinājuma publicēšanas dienas nebūs
pieteiktas, vēlāk netiks ievērotas.

6844 Li vidacijas komisija.

Rīgas radiofona abonentu kantoris
atsanc un lūdz skaitīt par nederīgu
10. febr. š. g. izdoto radiofona abon.
atļauju Ns 2547, kā nozaudētu. 7008

Sērenes pag. valde_ izsludina par ne-
derīgām sek. nozaudētās zirgu pases :

1) Ns 55, izdotu no šīs pag. valdes
1922. g. 15. decembrī uz Andreja Krū-
miņa v.;

2) Ns 77, izdotu no Praulienes pag
valdes 1920. g. 16. februāri uz Jēkaba
Kunisara v. 6064

Lielvārdes pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto karaklausības aplie-
cību Ns 43309, izdotu no Rīgas kara
apr. pr-ka 1921. g. 26. sept. uz Mār-
tika Andreja d. Marcena v. 3468

Ceraukstes pag. valde izsludina par
nederīgam, kā pieteiktus par nozau-
dētiem sekošus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi Ns 1408, izdotu
no šīs pagvaldes 1922. g. 27. janvārī
uz Līnas Jēkaba m Ķišķis v.;

2) Latv. iekšz. pasi Ns 282, izdotu no
Ceraukstes pag. valdes 1920. g. 7 jun.
uz Annas Jāņa m. Pilkes v. 3014

Gudenieku pag valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, zirga pasi Ns 604
izdotu no šīs pag. valdes 1925. gada
15. janv. uz Jāņa Andreja d. Runge-
vica vārdu. 4931

Vecpiebalgas pagasta valde
izsludina par nederīgiem, kā nozau-
dētus sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi Nš 1311, izdotu
no Drustu pagasta valdes 1921. g. uz
Eduarda Pētera d. Damroze v.;

2) karakl. apliec, te 3650, izdotu no
Cēsu kara apr. pr-ka 1925. g 17. febr.
uz Eduarda Pētera d. Damroze v.;

3) Latv. iekšz. pasi Ns 2688, izdotu
no šis pag. valdes 1922. g. 6. jūlijā uz
Helenes Jēkaba m. Gaujer v.;

4) Latvijas iekšz. pasi, izdotu no šīs
pag. valdes 1922. g. 5. okt. ar Ns 2940
uz Karlines Pētera m. Apsītes v.;

5) Latv. iekšz. pasi Ns 1165, izd. no
šīs pagasta valdes 1920. g. 20. aprīli uz
Leontines Andreja m. Putniņ v. 4976

Rīgas muita izsludina par nederīgām
kā nozaudētas, 1926. g. 1. jūnijā izdotās
preču izlaišanas atļaujas ser D.
1) Ns 4121 firmai .Edgar Lyra & Co.«
uz vienas partijas mālu, svara 747000 kg
pēc 1926 g. preču pārbaudīšanas do-
kumenta Ns 18161, kuģu kravas saraksta
Ns 290; 2) Ns 4070 iirmai ,A. Stancke
& Co * uz ugunsdrošiem ķieģeļiem
40,000 gab. pēc preču pārbaudīšanas
dokumenta Ns 17968/26. g., kuģu kravas
saraksta Ns 280. 6104

iespiests Valsu tipogrāfija;

Jauktu izsoli
sarīko artilērijas laboratorija,Liepājā kara ostā

4. augustā, pīkst. 10,
uz dažādu mantu piegādi, kā: ziepes 400 kg, lupatas 1500 kg, vazelins 750 kg.
cerezins 200 kg, Šellaks 100 kg, Šauteņu eļļa 500 kg, pernica 500 kg, petroleja
1000 kg, bencins 300 kg, galdnieku līme 200 kg, cements portland 20 mc. sēr-
skābe techn. 450 kg, juchtāda 60 kg, smirģelaudeklis 6000 loksn, pape dažāda
900 kg, brezenta drēbe 300 kv. m, bjazaudeklis 200 kv m, korķi dažāda samēra
402,100 gab., dūmu pulveris 2400 kg, virve manila 700 kg, šauteņu patronu kap-
seles 60,000 gab., naglas 600 kg, skārds baltais 1000 loksn., dzelzs dažāda
3900 kg, tērauds darba rīku 280 kg, tērauds 450 kg, tērauds atrgriežamais 80 kg,
caurules cinkotas 350 m, mufes redukc. 70 gab, T. gabali 120 gab., L. gabali
60 gab., krāni misiņa 58 ģab., tērauda skārds 300 kg, misiņš apaļš 150 kg,
tērauda skārds 300 kg svina skārds 200 kg, alumīnijs 100 kg, babits 15 kg.
tērauda stiepule 40 kg, paplāksnes pr. skrūvēm dzelzs 2000 gab. un vel citi da-
žādi materiāli kopsumā apm. par Ls 40,000.

Pilnīgu sarakstu līdz ar techniskiem un izsoles noteikumiem izsūta pa
pastu. Mantu paraugi apskatāmi saimniecības daļā katru darba dienu no 9—15.
Piegādāšanas laiks 2 mēneši. Drošības nauda — mutiska izsole Ls 300; rakstiska —
10 °. o no piedāvājuma sumas

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes ar uzrakstu^
^

Uz izsoli 4. augusta
š. g.* iesniedzami līdz 4. augustam š. g., pīkst. 10. Piedāvājumus bez drošības
naudas un zīmognodokļa neievēros.

Mantas oieeādāiamas franko artilērijas laboratorijas noliktavas. 3 7030

Rīgas pol. Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 9. jūlijā, pulksten
10 rītā, Sloka, tirgus laukumā 5,

pārdos hMUH
Aleksandram Šiliņam piederošos divus
mēteļus, filca zābakus un melnu tērauda
vīriešu kabatas pulksteni, novērtētus par
Ls 27,—, saskaņā ar Slokas pils. vaid
šī gada rakstu Nš 1673.

7024 Priekšnieks (paraksts).

ŪTRUPE

Rīgas muita
15 jūlija 1926. g., pulssten 12 diena

Dārdos atklātā mMmi
muitas nama pagalmā, Valdemāra iela
Nš 1, pret tūlītēju samaksu,

1) 24 gab. skārda kannas,
2) 20 gab. kurvjus un
3) dažādu nederīgu inventāru un

vecas dzelzis.
Pārdodamie priekšmeti apskatāmi

ūtrupes dienā, sākot no pulksten 12.
7071 (ftišas muita.

Rīgas apr. priekān. palīgs I iec.
paziņo, ka 9. jūlijā 1926. g., pulkst.
12 dienāRopažu pag., Vilktauru mājas

pārdos Jāņa Levicka mantu: 2 saimes
bites līdz sr skapīšiem, novērtētu par
Ls 56,32, ienākuma nod. piedzīšanai
saskaņā ar tiešo nod. d-ta rakstu
Ns 56313.

Rīgā, 28. jūnijā 1926. g. Nš 4779
7075 Priekšn pal 1. iec. (neraksts).

Ilelieš!i nodokļa depilueits
izsludina uz 12. jūliju 1926. gadu

pīkst. 10 no rīta

jauktus torsus,
ur pēctoKieui

15. jūlijā 1926. g. pīkst. 10 no rita,
4.000.000 gab. korķu

19/19m/m. un

10.000.000 gab. korķu
17/17m/m.

piegādāšanai valsts spirta un degvīna
monopola vajadzībām. _

Korķiem jābūt pirmā labuma.
Rūpnieki, kuri vēlētos minētos korķus

piegādāt, var iesniegt rakstiskus piedā-
vājumus vai rakstiskus, pieteikumus par
piedalīšanos iepriekšējā mutiskā mazāk-
solīšanā.

Rakstiski piedāvājumi, kā ari pietei-
kumi, nomaksāti ar 40 sant. zīmogno-
dokli, slēgtas aploksnēs ar uzrakstu

„Uz korķu torgiem 12, jūlijā
i926. g."

iesniedzami netiešo nodokļu departa-
mentam, ne vēlāk kā līdz 12. jūlijam
1926. _g. pīkst 10 no rīta. Piedāvāju-
mos jāuzrada cenas, ieskaitot pievešanu
degvīna noliktava Rīga, Pioneru ielā
Ns 4a.

Torgi notiks netiešo nodokļu depar-
tamentā, Valdemāra iela Nš lb.

Pirms torgiem katram torgu dalībnie-
kam jāiemaksā netiešo nodokļu depar-
tamentā drošība Ls 2.000,— apmērā;
tāda pat drošība jāiemaksā tiem kon-
kurentiem, kuri vēlētos piedalīties tikai
mutiskā sacīkstē.

Tuvākus noteikumus un korķu parau-
gus, kādiem jābūt piegādājamiem kor-
ķiem, var apskatīt netiešo nodokļu de-
partamentā Valdēm;ra iela Ms lb.
ikdienas no pīkst. 9—15. 6963

Rīgā, 28. jūnija 1926. g.
Departam. direktora v. L. Dīriķis.

Ainažu muitu,
uz muitas lik. 204. p. un tird: niecības
lik. 511., 616, 542 p._ p. pamata dara
vispārībai zināmu, kā viņas rīcībā un
glabāšanā atrodas 15. aprīlī š. g. Salaces
pag. pretim Treija mājām no jūras iz-
skalotas 2 gab. laivas, kuras būvētas
no priežu koka, kuģlaivas tīpā, — viena
laiva 3,55 mtr. gara, 1,16 mtr. plata un
0,50 mtr. dziļa, — otra laiva 2,84 mtr.
gara, 1,06 mtr. plata un 0,43 mtr.
dziļa, stipri lietotas un bez kādām
ārējām pazīmēm.

Laivu īpašnieki ar šo tiek uzaicināti,
viena mēneša laikā no izsludināšanas
riitnas, pieteikt uz laivām savas likumī-
gas tiesības, kā ari nokārtot laivu glāb-
šanas un apsargāšanas maksas un attie-
cīgas muitas formulitates maksājumus

Priekšnieks E. Petersons.
6925 Darbvede M. Kalniņa.

Dzelzictļa virsvaldesmateriālaapaSite
izsfutf. rafzstisteiMs tovgus

5. jūlijā 1926. g„ uz linu krāseļļu (per-
nicu) 30,000 kg — 5. jūlijā 1926. g., uz
biļešu papi, dažādu 10,500 kg — 8. jūlija
1926. g., uz drāti vara, izolētu 63) kg
un rafististtir6onfiurenci
12. jūlija 1926 g., iz 1) 1 gab izolāc.
tinamo mašinu, 2) 3 gab. enkurspolem ti-
namai mašinai, 3) 1 gab. hidraulisko
presj ar pumpi, 4) 1 gab. elektrisko
kaltēšanas krāsni,

Sacensību sākums pulksten 11 dienā
Sacensību dalībniekiem jāiemaksā 10°/o
no piedāvājuma vērtības. Tuvākas ziņas
izsniedz dzelzsceļu viisvalde, Gogoļa
ielā Ne 3, ist. 101. 1 6347

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgāde "Si"
RAKSTISKUS TORGUS

1926. g. 8. jūlija uz auklu plombēšanai
2 m/m J- 1.000 kg.

Torgu sākums pulksten 11 diena.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības

nauda 10°/o apmērā no piedāvāj. vērtības
Tuvākss ziņas dzelzsceļu virsvaldē, Go-

goļa ielā Nš 3, ist. 101. 1 6437

Daugavpils pils. polic
I iec. pr-ks

paziņo, ka 12. jūlijā 1926. g. pīkst. 12 d,
Čerepovā 25, pārdos

otrreizēja ūtrupē
pils. J. Čupecam piederošu saimniecība*
iekārtu.

Pārdodamās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas. 7010

Dzelzsceļu 5. iecirkņa
priekšnieks

savā kantorī izsludina

jauktu izsoli
uz 1926. gada 10. jūliju, pulksten 11,

ar pēcizsoli
1926. g. 13. jūlijā, pulksten 11, uz se-
košiem darbiem.

1) Līksnas stacijā atjaunot bijušo preču
noliktavu. Drošības nauda Ls 200,—.

2) Stirnienes stacijā paplašināt preču
noliktavu un bagāžas šķūni. Drošības
nauda Ls 100,—.

3) Krustpils stacijā izkrāsot eļļas krāsā
pasažieru ēkas ārieni. Drošības nauda
Ls 150,—.

4) Līvānos uzbūvēt koka bagāžas
šķūni. Drošības nsuda Ls 50,—.

5) Izbūvēt Sarkaņu pieturas punktu.
Drošibas nauda Ls 75,—.

6) Ludzā atjaunot pasažieru ēku.
Drošības nauda Ls 100,—.

Tuvākas ziņas 5. iecirkņa kantorī,
Krustpils stacija. 6926

Rīgas apr. pr-ka palīgs
1. iecirkni

paziņo, ka 9. jūlijās, g., pulkst 3 d.,
Ropažu pag., Vilktauru mājās, pārdos

Friča Kondrata mantu: 1 gramafonu

līdz ar platēm, novertetuspar Ls 35,32.
ienākuma nodokļa nomaksāšanai, saskaņa

ar tiešo nod. d-ta rakstu Nš 56221.

Rīgā, 28. jūnijā 1926. g. Ns 4770

7074 Priekšnieka pal. (paraksts).

Kumeļu
4 mēn vecu pārdos mutiska

vairāksolīšanā
šī gada 14. julijā,_pulksten 11, Elektro-
techniskā divizionā, Miera ielā Nš 14.
7077 Pulkvedis-leitnants Bergs.

Uz Rīgas pilsētas bāriņu
tiesas

1926. g. 7. maija lēmumu zem Nš 1407

pārdos viiisoln
noplēšanai prombūtne esošā Viktora
Mastjanīca pussagruvošo koka divstāvu
eku, kura atrodas Bolderājā, Ievas ielā
Nš 8, un taksētu par Ls 900,—. Pār-
došana nolikta uz 5i g. 15. jūliju, pulk-
sten 10 no rīta, Rīgā, Vaļņu ielā Nš 23,
pilsētas ūtrupju telpas.

Pilsētas ūtrupnieks
7072 3 K. Urbāns.

DIgnojas pag. valde. Jēkabpils apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

Iekšzemes pases:
1) Jfe 5623, izd. no Dignājas pagasta

valdes 1922. g. 4. aprilī uz Alanas
Andreja m. Vuciņ-Lazdan v.;

2) Nš 1921, izd. no Dignājas pagasta
valdes 1922. g. 23. martā uz Jura Mār-
tiņa d. Tauriņa v.;

3) Nš 4513, izd no Dignājas pagasta
valdes 1921. g. 17. nov. uz Lotes An-
dreja m. Flander v.;

4) Nš 85, izd. no Līvānu pagasta
valdes 1920. g. 28 septembri uz Jāzepa
Staņislava d. Grāvera v.;

5) karaklausības apl. Ns 131, izdotu
no Jekabpils-llukstes kara apriņķa pr-ka
1921. gada 27. janvārī uz Roberta Ale-
ksandra d. Dombrovska v. 4929

Adulienas pa.-, valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto iekšzemes pasi Ns 294,
izdotu no Bērzgales pag. valdes 1924. g.
10. maija uz Virginas Jezupa m. Lai-
zanas v. 4924

Rīga; eļļa? spiejtuuej a.|s.
sen. Dm. Jiartman.

Pejņas un zaudējumu konts par 1925. gadu.
Debets. Ls Kredits. Ls

Zaudējumu pārnesums pēc Papildmaksājumu konts . 160 000,—
pag. g. bil. . . . . 161.560,26 Tranzitorisku sumu konts , 21.690,—

Veikala izdevumi: Brutto-peļņa no ražošanas,
Vispārējie izdevumi, uguns daž. mašinu pārdošanas un

apdrošināšana, nodokļi, ie- zemes apstrādāšanas . 81,204,72
redņuun strādnieku ap- Zaudējums par 1925, g. . 41.981,46
drošināšana, strādnieku pa-
balsti, ceļojumu izdevumi,
aģentu provīzija, apgai-
smošana, aptīrīšana un
ūdens apgādāšana, reklā-
mas, utensilijas . ... 79.365,06

Uzņēmuma izdevumi:
Remonti un kurināmie ma-

teriāli 7.651,05
Rulaže, strādnieku un ie-

rēdņu algas ... . . 48,384,61
Materiāli: uzņēmuma mate-

riāli ... 949,29
Rezerves konts šaubīgam

prasībām 6.965,91
30t.876,18 304.876,18

Bilance par 1925. gada 31. decembri.
Aktīvs. Ls Pasivs. Ls

Kase un žiro bankās . . . 8.922,52 Akciju kapitāls .... 400 000 -Vekseļ-portfelī ..... 39.651,50 Kreditori 692.686,98
P

eb,t °. „ 583.393,73 Akcepti 140.550-Gruntsgabali 45.032— Valdes locekļu noguldījumi 10.200-
"*? 165.423,51 Obligācijas 44.000,—Mas'nas . ; 61.354,94 Noguldījumi . . " . . 235 872,—Kustam. īpašumi . . 6.864,13 Rezerve šaubīgām prasībām 8281,87Utensilijas un rulaze . . . 3.951,83 —
Mucas un iepakojumi . . . 17.792,38 1.531.590,85
Preces 107.952J2 " "
Dedzi n. materiāli ..... 2580,—
Automobiļi 58.117^46
Noguldījumi ... .... 235.872 —
Efektu konts . .... 44000 -
Akciju noguldījumi . . . 10.20o!—
Dabiozi j'̂ qZaudējumi ^ .- .. ... '. 41.981^46
Jauna iekārta .... 98.494,87

1.531.590^5

6904 _, __
— Valde.

Jeisaeas pilsētas valde
izdos

iii izsolē
800 kv. m kaltu granitakmeņu (rindu
akmeņu) piegādāšanu Jelgavā, uz Drikses
upes krasta.

Piedāvājumi iesniedzami lidz š. g.
7. jūlijam, pl. 12 dienā, pils. valdē.

Izsoles noteikumi ieskatāmi Jelgavas
pils. buvnodaļa.
7012 Jelgavas pils, valde.

Ūtrupe.
Zasulauka stacijā, š. g. 5. jūlija, pl. 10,

pārdos Aitiņā
neizpirkto sūtījumu — partiju egles un
predes nomaļu, svara ap 11.700 kg, kas
pienācis no Usmas stacijas, pie preču
zīmes Ns 141159. Nosūtītājs — Ēvalds
Karelis, saņēmējs — dublikāta uzrādītājs.
7079 Zasulauka st. pr-ks.

Kaunatas pag valde,
Rēzeknesapr., paziņo, ka saskaņā ar šīs
valdes lēmumu 1926. g. 6. jūlijā,
pl. 10 rītā, Kaunates miestā,

ūtrupē pārdos
Soboļu folverkā, Kirjana Lotka kustamu
mantu, sastāvošu no 3 zirgiem un rentes
pļavas, novērtētu par Ls 335.—. Izzināt
sarakstu, novērtējumu, kā ari apskatīt
pārdodamo muntu, varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 7012

Rēzeknes apr. Varakļānu
\ec. polic. pr-ks

paziņo, ka š. g. 8. jūlijā, pl. 10, saskaņā
ar Latg. apgt. 2. kr. nod. š g. 4. jūnija
rakstu Nš H837,_ Barkavas pag., Silau-
nieku sādžā, pārdos

alkliti vaiilsolišii
pils. Antonam Mirtiņa d. Bororinškim
aprakstīto 1 govi, 8 g. vecu, novērt, par
Ls 35,—, dēļ soda naudas Ls 27,48 pie-
dzīšanas.

Pārdodamā govs apsktama pārdošanas
dienā pie Barkavas pag. nama.

Varakļānos, 1926. g. 28. jūnijā.
7019 Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes apriņķa,
Varakļānu iec. pol. pr-ks
paziņo, _ ka š. g. 8. j u 1 i j ā, pl. 10,
saskaņā ar Rēzeknes apr. 5. iecirkņa
miertiesf. 1926. g. 1. jūnija rakstu
Ns 2365, Barkavas pag., Ikaunieku sādžā,

pildi» atklili lUiiaei
pils. Jāzepam Donata d. Tropam aprak-
stīto 1 g. vecu teli, novērt, par Ls 15,—,
dēļ soda naudas Ls 5,— piedzīšanas.

Pārdodamā tele apskatāma pārdošanas
dienā pie Barkavas pag. nama.

Varakļānos, 1926. g 28. jūnijā.
7020 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 13. jūlijā, pulksten
10 rītā, Slokā, Bērzu ielā Ns 2,

vārdos laiiHlii
Miķelim Sokolovam piederošās dažādas
mantas, kopsumā novērt, par Ls 17,—,
saskaņā ar Rozēnu pag. valdes š. g.
rakstu Nš 1273.
7025 Priekšnieks (paraksts)

Ati st iikupif
valde, bij. Liepājas lauksaimn. konzum-
biedrība un sab. .Pašpalīdzība*, paziņo
saviem akcionāriem, ka saskaņā ar sta-
tūtu 63 pantu 15. jūlijā š. g_ ., pīkst. 6 pēc
pusdienas, Rīga, Vaļņu iela Ns 2 tiek
sasaukta, neatkarīgi no ieradušos akci-
onāru skaita,

pllnt. Mrt. afcc. pilna. sap.
Dienas kārtība:

1) darbības pārskata priekšā likšana
par 1925. g.

2) Revīzijas komisijas atsauksme un
lēmums šinī lietā,

3) budžets,
4) vēlēšanas,
5) priekšlikumi.
7064 Valde.

Uzticamās rokas sa-bas
„Fides"

valde ar šo ziņo, ka kooperatīva sa-bas

pilno biedru sapulce
no š. g. 17. jūnija, nolēma augšminēto
sabiedrību likvidēt un saskaņā ar sta-
tūtu § 54, likvidēšanu uzdot valdei.

Uzticamās rokas sa-bas
„Fides"

likv.datori ziņo, ka saskaņā sr šīs b-as

pilnas biedru sapulces
lēmumu no š. g. 17._ juniļa nolemts
minēto sabiedrību likvidēt, kādēļ visas
personas un iestādes tiek uzaicinātas
pieteikt savas prasības 6 mēnešu laikā
no šī sludinājuma izbeigšanās dienas,
pēc šī termiņa izslēgšanās pieteiktās
prasības netiks ievērotas.
7065 Likvidators P. Kerkovius.

Nac. darba savienības
transport kooperatīvs

sasauc 4. jūlijā š. g, pīkst. 11 rītā,
1. Pils ielā Ns 20, dz. 4,

ākītt pili sapulci.
Dienas kartība:

Tekošie saimieciskie jautājieni.
7062 * Valde.

Akciju sabiedrība

..Pirmā Vidzeme: idi labila"
paziņo, ka uz 21, jūniju 1926. g.
sasaukta kārtēja vispārēja sapulce ne-
varēja notikt, kādēļ 20. jūlijā 1926. g.,
pīkst. 7 vakara, Rīgā, 1. Jaunavu ielā
Ns 7, dz. 3, tiek sasaukta

otra vispārēja sapulce
ar tādu pašu dienas kartību.

Šīs otras vispārējas sapulces lēmumi
ir saistoši neatkarībā no sanākušo akci-
onāru skaita. 7063
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