
Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
192/. gada 15. jūlijā
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§ l-

Atvaļinu pavisam no aktivā kara die-
psta slimības deļ par nederīgu atzīto
Galvenās artilērijas noliktavas kapteini
Mārtiņu L a s k e.

§ 2.
Pārvietoju dienesta labā Zemūdeņu

diviziona vaktsleitnantu Jāni Brenneri
uz Daugavgrīvas artilēriju.

Valsts Prezidents G. Zeragals.
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.

Valdības rīkojumi un pavēles

Noteikumi
par uztura naudas un prē-
miju izmaksām jūrniecības
departamenta peldošo lī-

dzekļu komandām.
(Izdoti uz noteikumu par valsts darbinieku
atalgojumu 23. un 26. panta pamata.)

1. Jūrniecības departamenta peldošo
Rdzekļu komandas saņem komandējuma
naudas vietā uztura naudu, saskaņā ar
turpmāko pantu nosacījumiem.

2. Peldošie līdzekļi uztura naudas
aprēķināšanai sadalās grupās: I grupā —
ledlauzis «Krišjānis Valdemārs" un tvai-
konis „Hidrografs" ; _II grupā — ledlauzis
«Pērkons" un Lāčplēsis", celtņi un ostas
valžu tvaikoņi un_ III grupā - zemes
sūcēji, zemes smēlēji un prāmji.

3. Uzturas naudas norma dienā no-
teikta :

I grupas peldošo līdzekļu

kapteiņiem un „Krišjānis Valde-
mārs" vecākiem mechaniķiem Ls 2,50

stūrmaņiem, mechaniķiem, vecā-
kiem mašinistiem un radio-
telegrāfistiem

^
» 2,10

pārējiem kalpotajiem ,1,80

II grupas peldošo līdzekļu

kapteiņiem, vadītājiem, stūr-
maņiem, I mašīnistiem (mecha-
niķiem) Ls 2,ļ0

pārējiem kalpotajiem . . . , „ l,4U

.111 grupas peldošo līdzekļu

bagermeistariem, I mechaniķiem
un kontrolieriem Ls1

>stūrmaņiem, botsmaņiem, II me-
chaniķiem, zemes prāmju kap-
teiņiem un mašīnistiem. . » i,*v
pārējiem kalpotajiem . • . l>

4 Uztura naudu ledlauža _ „Krišjānis
Valdemārs" komandai izmaksa par visu

ledlauža darbības laiku, sākot_ no pirmās
iziešanas dienas no ostas jūra pie: kuģu

izvešanas vai ievešanas osta un beidzot

ar to dienu, kad pēc jūrniecības depar-
tamenta atzinuma .Krišjaņa Valdemāra

aktivā darbība izbeigsies. Pārejam pel-

došo līdzekļu komandām uzturi naudu

izsniedz no tās dienas, kad peldosa s

līdzeklis iziet jūrā no tas ostas, pe

kuras viņš pierakstīts vai *n tiek sūtīts

darbā uz citu ostu, līdz tai diena., kad

peldošais līdzeklis atgriezās osta pie

kuras viņš p ierakstīts. Ja peldoša

līdSļa da'rbs ārpus o _stas, pie kuras tas

pierakstīts, ildzis mazāk. pai-6 atnndan,

tad uztura naudu par attiecīgo kalendāra
dienu neizmaksa.

5. Uzturas naudu nesaņem tie darbi-
nieki, kuri tiek pļeņemti dienestā uz
vietas tanī osta, kurā pie citas ostas pie-
rakstītais peldošais līdzeklis nodarbināts.

6. Bez 3. pantā minētās uztura nau-
das zemes sūcēju un zemes smēlēju
karavānu komandas saņem prēmijas
par katriem 10 kub. metriem izsmeltās
zemes:

uz zemes smēlēja „Rīga" 2,5 sant.
uz zemes smēlēja «Kur-

zeme un „Zemgale" . . 1,5 „
sadalot attiecīgās sumas starp peldošo
līdzekļu personālu (bagermeistarus ieskai-
tot) proporcionāli III grupas uzturas
naudas normām.

7. Pie kādas ostas katrs peldošais
līdzeklis skaitās, noteic jūrniecības de
parlaments .

Rīgā, 192.7. g. 5. jūlijā.
Ministru prezidents M. Skujenieks.

Finansu ministris V. Bastjānis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Vidusskolu vēstures skolotāju kursi

sāksies š. g. 18. jūlijā, pulksten 10. Kursi
notiks I valsts vidusskolas telpās, Raiņa
bulvāra N° 29. Skolu virsvalde.

Iecelšanas.
Pavēle JV° 50.

Līdzšinējo nodokļu departamenta Daugavpils
apriņķa nodokļu inspektora vec. palīgu Antonu
Rubinu apstiprinu par tā paša departamenta
Rēzeknes apriņķa nodokļu inspektoru ar algu
pēc VII amatu kategorijas 1. pakāpes, skaitot
no š. g. 22. jūlija, ar izdienu minētā pakāpē
no tā paša laika

Rīgā, 1927. g. 9. jūlijā.
Finansu ministris V. Bastjānis.

Pavēle JV° 51.
Līdzšinējo nodokļu departamenta akcizes un

spirta monopola daļas vecāko grāmatvedi Niko-
laju Dābolu apstiprinu uz paša lūgumu par
tā paša departamenta I. iecirkņa akcizes in-
spekcijas kontrolieri, ar algu p'ēc XIII amatu
kategorijas 5. pakāpes, skaitot no š. g. 16. jū-
lija, ar izdienu minētā pakāpē no tā paša laika.

Rīgā, 1927. g. 12. - ??'ijā.
Finansu ministj 'biedrs J. Bokalders.

Pavēle Jn° 52.

Līdzšinējo nodokļu departamenta akcizes un
spirta monopola daļas II šķ. grāmatvedi Viktoru
Zvaigznīti apstiprinu par tās pašas daļas
vecāko grāmatvedi 1 šķ. ar algu pēc VIII amatu
kategorijas 1. pakāpes, skaitot no š. g. 16. jūlija,
ar izdienu minētā pakāpē no tā paša laika.

Rīgā, 1927. g. 12. jūlijā.
Finansu ministra biedrs J. Bokalders.

*
Rezolūcija JV° 53.

Saskaņā ar ārstu komisijas lēmumu, piešķiru
Rīgas prefektam Teodoram Grīn vaidam at-
vaļinājumu slimības dēļ uz !,rijām nedēļām, skai-
tot no š. g. 11. jūlija, uzdodot prefekta pienā-
kumu izpildīšanu viņa palīgam Feodoram
Simanovičam un pēdējā pienākumu izpil-
dīšanu prefektūras VIII iecirkņa priekšniekam
Julijam Vedējam.

Rīgā, 1927. g. 8. jūlijā. JY° llf80.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.

Rezolūcija M° 54.

Dzelzceļu policijas Jelgavas nodaļas priekšnie-
kafn Pēterim Dravniekam piešķiru kārtējo
atvaļinājumu uz sešām nedēļām no š. g.
13. jūlija.

Pec atvaļinājuma izbeigšanās Dravnieku at-
svabinu no amata uz paša lūgumu no š. g.

24. augusta.
Rīgā, 1927. g. 11. jūlijā. JVs 1 745.

Iekšlietu ministris M. Skujenieks.
Administratīvā departamenta direktors

Slosbergs.
?

Rezolūcija M° 55.

Dzelzceļu policijas Jelgavas nodaļas priekš-
nieka pienākumu izpildīšanu pa nodaļas priekš-

nieka Dravnieka atvaļinājuma laiku uzdodu tas

pašas nodaļas robežkontrolierarr. Pēterim
t e e o d e m.

Rīgā 1927. g. U- jūlijā. Mfi 11745.
Iekšlietu ministris M. S k u j e n i e k s.

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1927. g. 7. jūlija lēmumu,
meklē uz sod. lik. 51. p. un 658. p. pamata
apsūdzēto Ivanu Alekseja d. Ozerovu, pied.
pie Gauru pag., kuram pastāvīga dzīves vieta
pēdējā laikā bija Jaunlatgalē. Meklējamā Oze-
rova sevišķas pazīmes: 35 g. vecs, mazāks par
vidējo augumu, patumšiem matiem, skūtu seju.

Atrašanas gadījumā no Ivana Alekseja d.
Ozerova pieprasāma ķīlu nauda Ls 1000,— ap-
mērā, līdz kuras iemaksai ievietot apcietinājumā,
ieskaitot Jaunlatgales iec. izmeklēšanas tiesneša
rīcībā, par ko paziņot minētam izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 1927. g. 11. jūlijā.
Priekšsēdētāja vietā (paraksts).

Sekretāra palīga v. i. K. S m i 11 i n š

Rīgas apr. 1. lec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 30. jūnija lēmumu, meklē
apsūdz, pēc sodu lik. 581 p. 1. d. Annu-Mariju
Pētera m. Mister, pied. pie Neretas pagasta
Jēkabpils apr., dzim. 1898. g.

Apsūdz. Mister atrašanas gadījumā apcieti-
nāma un nogādājama minētā miertiesneša rīcībā.

Dubultos, 1927. g. 9. jūlijā. N° 1189.
Miertiesnesis (paraksts).

Meklējamo personu saraksts JVs 320.
23338. Abelkalns, Augusts Pētera d., 55 g.

vecs, pied. pie Aderkašu pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 1. iec. miert. uz JVs 692/27 no 1. jū-
nija 1927. g. (29 VI-27). Apv. uz sodu lik.
581. p.

23839. Aizpurs, Aleksejs Ādama d , 58 g. v.,
pied. pie Rušinās pag. — Paziņot dzīves vietu
Viļēnu iec. miert. uz Ne 3007* no 15. jūnija
1927. g. (27-VI-27). Apv. uz s. i. 607. p. 2. p.

23840. Birets, Viktors, dzim. 17. augustā
1909. g., Latvijas pav. — Paziņot dzīves vietu
krim. pārv. Rīgas nod. pr-karn uz rakstu no
15. jūnija 1927. g. (21-VJ-27). Apv. krāpšanā.

23841. Bečs, Andrejs Ādama d, apm. 39 g.
vecs, pied. pie Preiļu pag. — Paziņot dzīves
vietu nodokļu departamenta akcizes nodaļai uz
JYa 571/23 no 15. jūnija 1927. g. (2I-VI-27). —
Apv. uz akc. s. I. 36. p.

23842. Bogdanovs, JānisTita d., dz. 1905. g.,
pied. pie Rēzeknes. — Paziņot dzīves vietu
krim. pārv. Rīgas nod pr-kam uz rakstu no
14. jūnija 1927. g. ' (17-V1-27). Apv. zādzībā.

23843. Cibulis, Mārtiņš Mārtiņa d., dzim.
6. jūnijā 1906. g., pied. pie Bruknas pag. —
Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka raksts no 16. jū-
nija 1927. g. (21-VI-27). Apv. zādzībā. — Ap-
cietināt.

23844. Djačkovs, Jēkabs Georgija d , pēdējā
dzīves vieta Daugavpilī, Viļānas ielā JVs 122. —
Pazinot dzīves vietu Daugavpils 4. iec.
miert. uz Mi>454no 23. maija 1927. g. (30-V1-27).
Apv. uz s. I. 607. p. 2. pkt.

23845. Daubers, Konstantīns Antona dēls,
47 g. v., pied. pie Zalves pag. — Paziņot dzī
ves vietu Jaunjelgavas iec. miert. uz JVs 1836
no 16. jūnija 192/; g. (28-VI-27). Apvainots uz
s. 1. 532. p.

23846. Freibergs. Vilis Jāņa d., 44 g. v.,
Slokas pilsonis. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
apr. 1. iec. miert. uz JVs 469 no 20. jūnija
1927. g. (29-VI-27). Apv. uz s. 1. 469. p.

23847. Freijs. Kristaps Jēkaba d., dz. 1895.g ,
Saldus pilsonis. — Paziņot dzīves vietu Jelga-
vas pils. iec. miert. uz JVs 347/26 no 13. jūnija
1927. g. (2I-VI-27). Apv. uz s. I. 581. p.

23848. Jakunovs, Vladislavs Antona d., 33 g.
vecs, pied. pie Sakstigales pag. — Paziņot dzī-
ves vietu Rēzeknes 2. iec. miert. uz JSe 1576 no
II. jūnija 1927. g. (21-VI 27). Apv. uz s. I.
262/1. p. un 469. p.

23849. Jakušenok, Malvīne Vikentija meita,
27 g. veca, pied. pie Posines pag. — Paziņot
dzīves vietu Ludzas 1. iec. miert. uz JVs 383 no
16. jūnija 1927. g. (27-VI-27.) Apv. uz sodu
lik. 581. p. 1. d.

23850. Juškevics, Eduards Jāņa d., 23 g. v.,
pied. pie Piltenes pag. — Pigas 13. iec. miert
r. JVs 465 no 14. jumja 1927 g. (25-V1-27.]
Apv. uz sodu lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

23851. Jurisons (ļursons\ Hermans Aleks-
andra d , 22 g. v., pied. pie Jaun-Sesavas pag
— Paziņot dzīves vietu Rīgas 6. iec. izmeklē-
šanas tiesnesim uz JVs 1029 no 31. maija 1927. g.
(20-VI-27.) Apv. uz sodu lik. 15i. p. 2. d. 2. pkt.

23852. Kaucis, Julijs-Eduards Josta dēls, dz.
31. decembrī 1879. g., pied. pie Olaines pag. —
Rīgas apgt. 2. krim- nod. r. JVs 21373 no 1. jun.
1927. g. (17-VI-27.) Sodīts ar 1 mēnesi cietuma.

— Apcietināt.
23853. Ķauķis, Karline Lienes m., dz. 18.

augustā 1898." g., pied. pie Smiltenes pag. —
krim. pāiv. Rīgas nod. pr-ka r. no 17. jūnija
1927. g. (27-VI-27.) Apv. zādzībā. —Apcietināt.

23854. Kaldovskis. Arturs Teodora d., dz.
25. jūnijā 1912. g., pied. pie Jaun-Jelgavas. —
Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka r. no 13. jūnija
1927. g. (18 VI-27.) Apv. sadzlbā.— A?t

23855. Kleir.bergG, Andrejs Augusta d., dz.
28. maijā 19C0. g. pied., pie Aderkašu pag. —
Paziņot dzīves vietu un kādi kara klausības do-
kumenti atrodas uz rokas Cēsu kara apr. pr-kam

5527 no 21. maija 1927. g. (30-VI-27.)
Dezertējis no 5. Gēsu kāju. pulka.

23856. Kalniņš, Hermans Pētera d., 28 g. v.,
pied. pie Katvāres pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 6. iec. miert. uz JVs 599 no 8. jūnija
1927. g. (18-VI-27.) Apvainots uz sodu lik.
274. p. 1. d.

23857. Laugal, Līze Miķeļa m., dz. Avotiņ,
57 g. veca. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 2. ieč.
izmekl. tiesn. uz JVs 1387 no 9. jūnija 1927. g.
(30-VI-27.) Apv. uz k. s. 1. 466. p.

23858. Lange, Fridrichs-Ferdinanda d., dz.
23. jūlijā 1887. g., pied. pie Rīgas. — Paziņot
dzīves vietu krim. pārv. Rīgas nod. pr-kam *uz
r. no 17. jūnija 1927. g. (28-VI-27.) Apvainots
aprakstītas mantas izšķērdēšanā.

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G.Tifentals.
Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1927. g. 14. jūlijā.

1. Apstiprina mežu takses un virs-
mežniecību sadalījumu takses šķirās.

2. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, Latvijas goda konsulu Visbadenē
Nikolaju S c h i 11 i n g ' u.

3. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

RĪKOJUMS.

Rēzeknes apriņķī parādījusies tra-
kuma sērga. Pamatojoties uz obligāto-
riskiem noteikumiem par trakuma sērgas
apkarošanu (public. .Valdības Vēstneša"
1927. g 7. numurā) 3. pantu, izsludinu
Andrupines, Gaigalavas, Rēznas, Maka-
šēnu, Ozolmuižas, Viļēnu un Vidsmuižas
pagastu par trakuma sērgas apdraudētu
rajonu.

Uzdodu pagastu valdēm steidzami pa-
sludināt iedzīvotājiem šini nolūkā izdoto
obligatorisko noteikumu par trakumsērgas
apkarošanu 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
un 12.pantu („Valdības Vēstneša" 1927. g.
7. numurā), kas iedzīvotājiem stingri
jāievēro.

Ātrākai sērgas apkarošanai uzdodu po-
licijai spert visus no viņas atkarīgus soļus
un attiecīgu rīkojumu un noteikumu ne-
ievērotājus saukt pie atbildības.

Rēzeknē, 1927. g. 12. jūlijā. Na 1622 I.
Rēzeknes apriņķa priekšnieks

V.Zar a n s.
Darbvedis M. Macanovs.

Saistošie būvnoteikumi
Siguldas miestā.

Pieņemti biguldas miesta domes 1927. g.
8. aprīļa sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas būvvaldes rakstu

JVs96584 1927. gada 12. maijā.

A. Būvatļauja.
1. Pirms būvdarbu sākšanas pie jaun-

būvēm un pārbūvēm vajadzīga Siguldas
miesta valdes atļauja.

2. Par gruntsgabalu skaitās kvartāla
daļa, kuras robežas un laukums atzīmēts
apstiprinātā plānā.

Gruntsgabalu apvienošana un sadalī-
šana šo pastāvošo kvartālu robežās ir
pielaižama tikai ar Siguldas miesta do-
mes atļauju. Gruntsgabala robežai gar
ielu jābūt vismaz 25 metru garai un viņu
laukumiem un formai jābūt tādiem, ka
to iespējams apbūvēt saskaņā ar šiem
saistošiem noteikumiem.

3. Dēļ būvatļaujas miesta valdei se-
košā kārtā iesniedzaftii. projekti apstipri-
nāšanai:

a) attiecībā uz visām dzīvojamām un
blakus ēkām, kuras atrodas būvhidā un
visam dzīvojamām ēkām pigalmā, jā-
iesniedz situācijas plāns, iezīmējot esošā
un projektētas būves mērogā: 1 : 1000
un ie_k!a;ot jaunbūves ar stsevišķti krāsu,
bet ēkas plānus, viņu griezumus un
ielas fasādi mērogā: 1:100;

I

Maksa par .Valdības Vēstnesi*-
ar piesmišanu bez piesūtīšanas
:.

pa:- lsm,- a
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s>r/, gadu . . .,_ Ķ gadu ; ' Ls }J-g men. ... 6,- { dL.
X
\<Z

'— * » . 170Pie atkalpāi- p„ts išķdevējiem . . _ ,12 nnmMU * _ _,

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katrutālāku rindiņu —,15

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

c) do privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80

Latvijas valdības *dfe* oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot
••••••? •••(••?«•

Redakcijai
Rīgā, pilī Na 2. Tel. Jfc 20032
Runas stundas no 11—12

svētdienasun svetkudienas

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

Valsts Prezidenta pavēle.
Ministru kabineta sēde š. g. 14. jūlijā.
Noteikumi par uztura naudas un prēmiju

izmaksām jūrniecības departamenta
peldošo līdzekļu komandām.



b) attiecībā uz visām saimniecības
ēkām pagalmā, pagaidām var iesniegt
tikai situācijas plānus mēroga 1 :_1000 un
ēkas plānus un griezumus mēroga 1:100
bez ēkas fasādes;

c) pēc ēkas nodošanas lietošana, būv-
darbi pie ēkas ārienes, saskaņā ar pro-
jektu nobeidzami ne vēlāk kā 2 gadu
laikā.

Piezīme, a) miesta valdes atļauja
vajadzīga ari aku un lielāku zemes
darbu izvešanai;

b) ja iesniegtos zīmējumos pro-
jektētās būves nav pilnīgi noskai-
drotas, uz miesta valdes pieprasījumu
jāiesniedz papildu dati.

4. Lai rajona izbūve izveidotos sa-
skaņā ar apbūves plānu un šiem notei-
kumiem, Siguldas miesta valde un vie-
tējās policijas pārstāvji raugās, ka būv-
darbi netiktu sākti bez miesta valdes
apstiprināta projekta un viņi tiktu iz-
vesti „Valdības Vēstneša" J923. gada
96. numurā paredzētā kārtībā.

5. Siguldas miesta teritorija, pēc viņas
izmantošanas rakstura sadalās sekošās

joslas :

1) Apbūves daļa, kurā ietilpst:
a) saimniecības centrs,
b) dārzu dzīvokļu josla,
c) vispārīgā vasarnīcu josla,
d) vasarnīcu josla tuvāk pie krasta ar

īpašiem noteikumiem un
e) rūpniecības iestādes.
2) Ārpus apbūves atrodošās vietas:
a) ielas un laukumi,
b) zāļvietas un ūdeņi.

B. Saimniecības centrs.

6. Saimniecības centrā nedrīkst ap-
būvēt vairāk par 40% no gruntsgabala
laukuma un stūra gruntsgabalos ne vairāk
par 50% no tā.

Dzīvojamās ēkas būvlaidā nedrīkst
celt mazākas par 60 m.

Ēkas ar mazāku kā 60 mdzīvokļiem
izlietojamo platību var celt ne tuvāk kā
20 metrus no būvlaidā līnijas.

7. Saimniecības centrā ietilpst grunts-
gabali NaNa 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87,
88,_ 89, 90.

Ēkas var celt ne augstākas par 12 m,
sadalot tās ne vairāk kā trīs stāvos, pie
kam apdzīvojamo bēniņu izbūve tiek
ieskaitīta kā stāvs.

8. Saimniecības centrā pielaižama
slēgtā apbūve; šinī gadījumā būvlaidā
jaunceļamās būves jāizbūvē ar pretuguns
mūri uz robežas.

Piezīme. Ja būve netiek celta ar
pretuguns mūri pie kaimiņu grunts-
gabala robežas, viņai jāatkāpjas
vismaz 4 m no tās.

C. Dārzu dzīvokļu josla.

9. Dārzu dzīvokļu joslā nedrīkst ap-
būvēt vairāk par 20% no gruntsgabala
laukuma.

10. Dzīvojamās ēkas būvlaidā ne-
drīkst būt mazākas par 40 m. Ēkas ar
mazāku kā 40 mdzīvokļiem izlietojamo
platību var celt ne tuvāku kā 20 m no
būvlaidā līnijas.

11. Dārzu dzīvokļu joslā (visos pā-
rējos gruntsgabalos uz dienvidiem no
dzelzceļa līnijas) ēkas var celt ne aug-
stākas par 8 m, sadalot tās ne vairāk kā
divos pilnos stāvos, pie kam apdzīvojamo
bēniņu izbūve tiek ieskaitīta kā stāvs.

12. Dārzu dzīvokļu joslā slēgta ap-
būve nav atļauta.

D. Vispārējā vasarnicu josla.
13. Vispārējā vasarnicu joslā nedrīkst

apbūvēt vairāk par 15°/0 no gruntsga-
bala laukuma un ne vairāk par 20%
no tiem gruntsgabaliem, kuru laukums
nepārsniedz 2000 m. Dzīvojamās ēkas
nedrīkst celt mazākas par 80 m.

Ēkas ar mazāku kā 80 mdzīvokļu
izlietojamo platību nevar celt tuvāku kā
25 metri no būvlaidā līnijas.

14. Vispārēja vasarnicu josla ietilpst
gruntsgabali NaNa86, 117, 139, 143,313,
322-328, 371, 413-416, 423-476,
478-501, 555, 557-611, 613—623,
625-627, 614,498, 688, 773, 772, 771-a,
771jb, 778-a, 779 un 779-a.

Ēkas var celt ne augstākas par 8 me-
triem, sadalot tās ne vairāk kā 2 pilnos
stāvos, pie kam apdzīvojamo bēniņu
izbūve tiek ieskaitīta ka stāvs.

15. Vispārējo vasarnicu joslā slēgta
apbūve nav atļauta.

E. Vasarnicu josla tuvāk pie
krasta ar īpašiem notei-

kumiem.
16. Vasarnicu joslā tuvāk pie krasta,

ar īpašiem noteikumiem, nedrīkst ap-
būvēt vairāk par 15% no gruntsgabala
laukuma, izņemot gruntsgabalus Na 703
un Na 727, kur var apbūvēt 25% no
laukuma. Būvlaidā dzīvojamās ēkas ne-
drīkst celt mazākas par 80 m.

17. Vasarnicu joslā tuvāk pie krasta,
ar īpašiem noteikumiem, ietilpst grunts-
gabali NaNa 176,192,502-513, 515—536,
538-554, 629, 630, 632-655, 657—687,
689—731, 735-754, 756—769 un 778.

Ēkas var celt ne augstākas par 8 me-
triem, sadalot tās ne vairāk kā 2 pilnos
stāvos, pie kam apdzīvojamo bēniņu
izbūve tiek ieskaitīta kā stāvs.

Piezīme. Šinī rajonā atļauts ierīkot
veikalus tikai pēc atļaujas saņem-
šanas no miesta valdes.

18. Vasarnicu joslā, tuvāk pie krasta,
ar īpašiem noteikumiem slēgta apbūve
nav atļauta.

F. Rūpniecības iestādes.

19. Siguldas apbūves rajona dzelzceļu
dienvidus pusē var ierīkot tikai tādas
rūpniecības iestādes, kuras pie savas
darbības nerada nevēlamu troksni, gāzes
vai netīrumus.

Dzelzceļu ziemeļu pusē nevar ierīkot
nekādas rūpniecības, izņemot gruntsga-
balus Na 478 lopkautuvei un rezervēto
gruntsgabalu Na 597 iestādei, kura ne-
pieciešama sabiedriskām vajadzībām, kā
ūdenstorņa vai elektriskās stacijas izbūvei,
zem tādiem pašiem noteikumiem kā
dienvidus pusē.

G. Lielākie zemes gabali.
20. Lielākie zemes gabali NaNa 423,

424, 425, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 479, 480, 325, 482, 483, 484, 487,
486, 488, 489, 490,_ kuri atrodas vispā-
rējo vasarnīcu josla, tiek apbūvēti pēc
dārzu dzīvokļu joslas noteikumiem.

H. Vispārējie techniskie
noteikumi.

21. a) ēku augstums tiek mērots no
projektētās ielas līmeņa, ēkas vidū ielas
pusē, līdz vaiņagdzegas (zimzes) augšas
malai.

b) stāvu skaitā netiek ieskaitīts pagrabu
vai noliktavu stāvs, kuru griestu apakš-
mala nav augstāka par 1 m virs ielas
līmeņa, mērojot ēkas vidū, ielas pusē;
pagrabu izbūve dzīvokļu vajadzībām nav
pielaižama.

22. Koka būve var būt tikai vien-
vai divstāvu, pie kam augstums nedrīkst
būt lielāks par 8 m. Trešā stāvā virs
koka stāva nedrīkst būt apdzīvotas telpas.

23. Pie izklaidu būves veida starp
ēku un kaimiņu gruntsgabalu robežām
jāatstāj vismaz 4 metri. Starp atsevišķām
ēkām, ja viņas ir no koka, vismaz at-
stājami 8 metri un vismaz 6 metri, ja
viņas celtas no ugunsdroša materiāla, pie
kam atstatums starp divām atsevišķām
un pretim stāvošām ēkām, ja viena vai
abas no viņām apdzīvotas, nedrīkst būt
mazāks nekā augstākās ēkas augstums,
mērojot no zemes vidējā līmeņa pie pa-
matiem, līdz dzegas virsmalai. Pie tā
sauktās dvīņu būves, kur divi kaimiņi
vienojas celt savas ēkas zem viena ko-
pēja jumta un saskaņot ārējā izskatā,
viņas var tikt uzbūvētas uz pašas robe-
žas, sadalot ēku uz pašas robežas divās
daļās ar pretuguns mūri.

24. Pie visām ēkām. uz katriem 25 m

garumā, skaitot gar ēkas asi, jāceļ pret-
uguns mūris. Pie slēgtas apbūves (8. p.)
ari pie kaimiņu gruntsgabalu robežas
ēkām jāceļ pretuguns mūris uz pašas
robežas.

25. Pretuguns mūra biezumam plā-
nākā vietā jābūt vismaz 0,25 rn un pie
uguns nedroša jumta seguma viņš jāceļ
vismaz 0,30 m virs jumta ieseguma, bet
pie ugunsdroša jumta ieseguma pret-
uguns mūri var nobeigt līdz ar jumta
iesegumu, neizlaižot virs jumta, pie kam
jumta konstrukcijas koka daļas nevar
tikt caurlaistas mūrim. Pretuguns mūrī
ēkas stāvos var tikt ierīkotas ailas sa-
tiksmei, bet bēniņos atkal tanī gadījumā,
ja ailās ierīkotās durvis tiek apsistas no
abām pusēm ar skārdu un pierīkota au-
tomātiska durvju aizvēršanas ietaise.

26. Būvju daļām, kuras nav uguns-
drošas, jābūt vismaz 25 cm atstatumā no
dūmu vadiem, skaitot no vada iekšējās
sienas.

27. Ūdens notekas nedrīkst laist uz
kaimiņu gruntsgabala.

28. _ Uz katra gruntsgabala jāatstāj ne-
apbūvēts brīvs pagalms vismaz 200 m ^

lieluma, kurš neviena vietā nedrīkst but
šaurāks par 8 m.

29. Caurbrauktuvei pie slēgtas apbū-
ves jābūt no ugunsdroša materiāla, vismaz
2,75 m platumā un 3 m augstumā.

30. 2 un 3 stāvu mūra ēkās nav ne-
pieciešama mūra trepju un ugunsdroša
pārseguma ierīkošana, bet var tikt ierī-
kotas trepes no koka, apmetot apakšpusi,
apmetums nav vajadzīgs, ja trepesjiek ierī-
kotas no cieta koka, piem. ozola. Kāpieniem
jābūt pēc formulas 2 a + b = 60 cm.

a) kāpiena augstums ne vairāk par
18 cm.

b) platums —
Trepēm jābūt vismaz 90 cm platam.
Tādu trepju pie ejamais atstatums no

katras telpu vietas nedrīkst būt lielāks
par 25 m.

31. 2 stāvu koka mājās, kuras aug-
šējā stāva apdzīvojamais laukums ir lie-
lāks par 100 m, jābūt vismaz_ 2 trepēm,
kuras var būt no koka. Šādam trepēm
jābūt vismaz 90 cm platām, ar slīpumu
ne vairāk par 45° un kāpieniem pēc for-
mulas : 2 a + b = 60 cm.

a) kāpiena augstums ne vairāk par
20 cm.

b) platums —

I. Sanitārie noteikumi.

32. Dzīvojamām un darba telpām,
kurās notiek cilvēku ilgstoša uzturēšanās,
jābūt vismaz 2,75 m augstām un viņām
jābūt tieši apgaismotām no ārsienas.
Dzīvojamās telpas jumtā var likt 2,50 m
augstas.

33. Grīdas līmenis (32. p.) minētās
telpās ierīkojams vismaz 30 cm virs pie-
gulošās zemes vidējā līmeņa.

34. Uz katra gruntsgabala jāierīko
aka, bet pie kaimiņiem pielaižama ari
viena kopēja aka, ja tā satur pietiekoši
daudz ūdens un ērti pieejama.

35. Miesta valdei ir tiesība uz sava
rēķina izbūvēt, pārvietot un tīrīt ūdens
novadus privāto gruntsgabalu robežās,
bez kā īpašnieks varētu prasīt par to
kādu atlīdzību.

36. No miesta valdes apzīmētos da-
bīgos ūdens novadus nedrīkst izlietot
netīrumu novadīšanai.

37. Ir aizliegts bez miesta valdes pie-
krišanas pārvietot jau pastāvošos no
miesta valdes apzīmētos ūdens novadus.

38. Pie miesta valdes apzīmētiem
ūdens novadiem drīkst apbūvēt grunts-
gabalus ne tuvāk kā 1,5 m no tā malas,
ja ūdens novads atrodas gruntsgabala
robežās. Ja starp ūdens novadu un
gruntsgabalu atrodas teritorijas daļa ne
platāka par 5 m, tā nododama pierobežu
gruntsgabala turētāja pagaidu bezmaksas
lietošanā analogi (47. p.), pie kam šo
ūdens novadu revizijas daļas uz miesta
valdes pieprasījuma atbrīvojamas noteiktā
laikā, bez sevišķas atlīdzības.

39. Samazgas un netīrumus nedrīkst
novadīt uz otru gruntsgabalu. Priekš
tiem, kā ari mēsliem, jāierīko īpašas
bedres.

40. Mēslu, samazgu un netīrumu be-
drēm un brīvi stāvošām atejas vietām
jābūt no ielas un kaimiņu robežas vis-
maz 4 m; priekš vircas un atejas vietām
jāierīko cietas bedres ar sienām un di-
benu, kurš nelaiž cauri šķidrumu, ar
cieti piegulošu vāku un viņām jābūt
vismaz 10 m attālumā no akām.

41. Atejas jāierīko katram dzīvoklim
siltā telpā un tām jābūt pieejamām no
dzīvokļa koridora vai priekšnama. Atejas
telpām jābūt gaišām, ar attaisāmu logu
ārsienā. Telpai viena dzīvokļa vajadzī-
bām jābūt vismaz 0,8 m platai un 1,25 m
garai. Sēdekļa cauruma noslēgšanai
ietaisāms vāks. Atejas bedres jābūvē ar
masivām, ūdens drošām sienām, dibenu
un pārsegumu. Pēdējā jāatstāj tikai
smeļamā aila,kura noslēdzama ar 2 cieši
piegulošiem vākiem, kuri nelaiž cauri
gāzes. Gāzes novadīšanai bedres pār-
seguma augstākā c'aļa jāsavieno ar īpašu
ventilācijas stobru skurstenī, vislabāki
blakus virtuves dūmu vadam. Kopējās
trepju telpās un pagrabos atejas izbūvēt
aizliegts. No apdzīvojamām telpām atejas
vietas nodalāmas ar ciešām, apmestām
sienam.

Izsmejamo atejas bedru saturu nedrīkst
ievadīt izlejamās jeb mēslu bedrēs, dabī-
gās notekās jeb vaļējos grāvjos.

Piezīme. 2 vien- divistabu dzīvo-
kļiem var būt viena kopēja ateja.

42. Kustoņu mitekļus nedrīkst celt
būvlaidā linijā.

43. Kustoņu mitekļus var piebūvēt
pie apdzīvojamām telpām tikai dārzu
dzīvokļu joslā; tādā gadījumā starp dzī-
vojamam telpām un kustoņiem nozī-

mētām telpām jābūt neapdzīvotai telpai,
jeb cieši celtai šķirošai sienai bez
ailām.

44. Katrs gruntsgabals jāiežogo.
Gruntsgabala īpašniekam jāceļ un jāuztur
tā žoga pusdaļa, kura skatoties no pa-
galma uz kaimiņa robežu atrodas pa
labai rokai.

45. Gruntsgabala daļa starp buvlaidas
liniju un ielas malu nozīmēta dārzu ierī-
košanai un nevar tikt apbūvēta. Pielai-
žami izvirzumi ne vairāk par 0,25 mtr.,
pie kam izvirzumi gar ielu nedrīkst būt
platāki par >/s n0 ielas fasādes.

46. Koku augu šķiru priekšdārzu
ierīkošanai noteic miesta valde.

47. Ielas teritorijas daļa, kura pare-
dzēta ielu turpmākai paplašināšanai pro-
jektā īpaši atzīmētās vietās, nododama
pierobežu gruntsgabalu turētāju pagaidu
bezmaksas lietošanā priekšdārzu ierīko-
šanai, saskaņā ar 38. p. un 45. p., pie
kam šās ielu teritorijas daļas uz pirmā
pieprasījuma atbiīvojamas noteiktā laikā
bez sevišķas atlīdzības.

48. Priekšdārzu žogiem gar ielām
jābūt caurredzamiem un viņu augstumu
noteic miesta valde.

49 Katram gruntsgabala īpašniekam
uz ielas gar gruntsgabala malu jāierīko
un jāuztur kārtībā trotuāri pēc miesta
valdes aizrādījuma.

50. Uz gruntsgabaliem atrodošie meži
un atsevišķas koku grupas jeb puduri
nedrīkst tikt izcirsti, izņemot tos, kuri
atrodas uz ēku būvei vajadzīgā laukuma
un 10% no gruntsgabala laukuma augļu
un sakņu dārzu ierīkošanai, pie kam pē-
dējam nolūkam pirmām kārtām būtu iz-
lietojamas no kokiem esošas brīvas daļas,
saziņā ar miesta valdi.

51. Par šo saistošo noteikumu neiz-
pildīšanu vainīgie tiks saukti pie liku-
mīgas atbildības.

52. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 14 dienu laikā no viņu izsludinā-
šanas „Valdības Vēstnesī".

Siguldā 30. jūnijā 1927. g.
Siguldas miesta valdes priekšsēdētājs

Dr. Alfrēds R u b i n s.
Sekretārs V. R o z e - R o z 11s.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Austrumprūsijas rudens izstādē

Karalaučos (Kenigsbergā) no 21.—24. au-
gustam š. g. piedalīsies savā īpašā nodaļā
ari Volgas apgabala vācu re-
publika ar dažādu eksportu preču
izstādījumiem

Literatūra
Jaunības Tekas. Literariski-zinātnisks mēneš-

raksts jaunībai. JVa 7. — 1927. Redaktorš-
izdevejs A. J e s s e n s.

Mazās Jaunības Tekas. Ns 7. _ 1927. g.

Rīga.
Aviācijas svētki

notiks nākošu svētdien, 17. jūlijā, pulk-
sten 4_ pēc pusdienas, Rīgas kara aerodromā,
Spilve.

Redaktora vietā: J. Janovskls-Janševskis.

KURSI.

Rīgas birta, 1927. gada 15. jūlija.
Devīzes

1 Amerikas dollars 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,16—25,23
100 Francijas franku 20,10—20,50
100 Beigas 71,80—72,55
100 Šveices franku 99,40—100,40
100 Itālijas liru 27,95-28,55
100 Zviedrijas kronu 138,45—139,50
100 Norvēģijas kronu 133,45—134,50
100 Dānijas kronu. ...... 138,20—139,20
100 Cechoslovaķljas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu . . . . 207,10—208,65
152 VaciJas marku 122,60—123,80
100 Somijas marku 12,97—13,17100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 58,00—64,00
! oot'^ ta,vas litu 50,70—51,70
1 SSSR tiervoņecs

Dārgmetāli:
Zelts I kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapīri)
5°/0 neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4°/0 Valsts aizņēmums prem. . . gg—lGO
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. . 92 93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklera Th. Šummers.
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sludinājumi.
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Rīgas apgabalt. 3. civilnod.
5. jūlija 1927. g. izklausījusi
Andreja Aleksandra d. Bublikova
un Veras Aleksandra m. Bubli-
kovas, dz. Vassets lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma: 1) atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 2000 r., apstiprinātu
17. februārī 1903 g. ar N° 208
uz nekustamo īpašumu Rīgas pil-
sētā VI hipot. iec, ar zemes
gram reģ. Ns 380 par labu Izrae-
lam Jankela d. Lackim, kas mi-
nēto obligāciju ir cedējis blanko;
2) izsniegt lūdzējam sī lēmuma
norakstu iesniegšanai Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nod. hip.
dzēšanai; 3) šo lēmumu publicēt
civ, proc. lik. 2086. p. paredzētā
kartība.

Rīgā, 1927. g. 8. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. V eidners.

8470 Sekretārs A Kalve.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz hana Afanasjeva, viņš ari
Ivans Afanasija d. Vorobjevs
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Rodovbje muiža?
Podsevas dačas zeme? gabala JV°8
un at griezuma (otrub) JVs 3, kop-

platībā 24 des. 96 kv. asis, Jaun-
latgales apr., Kacēnu pag. pie
Podsev ciema, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisija! par to paziņo-
jumu 4mēnešu laikā no izsludinā-
šanas ,.Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktas tiesī-
bas skaitīsies par iznīcinātām un

lūdzēju varētu ievest
Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamas mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un bipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām. JVs 24718.

Daugavpilī, 1927. g. 21. jūnijā.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
7488a Sekr.-darbv. .). Strads.

Kļūdas Izlabojums.
.Vaid. Vēstn.* S. g. 8. jūlija

147. numura ievietota Jelgavas
apgabaltiesas Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītajā sludinājuma par
Katerinai, Michailam, Vladimiram,
Vasilijam, Aleksejam, Georgam
un Annai Nesteroviem un citiem
piederoša nek. īpašuma pārdošanu
ieviesusies kļūda: iespiests ar
zemesgrāmatu reģistra Jj* 19'5
kas nepareizi, vajaga but un jā-
lasa: ar zemesgrāmatu reģistra
JV» 19 B 8828

Citu tcstāiu
sludinājumi.

Daugavpils muitas
1927. gada 13. jūlija kopsede
cauiskatīja 1927.28. gada kon-
fiskācijas lietu JVš 37, attiecība
par aizturētiem pie Jadvigas Sta-
d z v i č i n e s diviem zīda audu-
miem un pamafojotes uz mu'tas
lik. '022, 1105. un 1107. p.o,
nolēma: aizturētos divus zīda
audumus — konfscēi

Minētais lēmums skaitās par
pasludinātu no viņa iespiešanas
dienas .Vald'bas Vēstnesī* un to
tris nedēļu laikā var pārsūdzēt
uz Finansu ministrijas Muitas de-
partamenta všidu, p e kam pār-
sūdzība, apmaksājama ar 80 sant.
zītnognodokll. iesniedzama caur
Daugavpils muitu. 8840

Muitas ptiekšnieks (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1927.g. 15. jūnija lēmumu un
un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1401. un civ. lik. X sēj.
1239. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 3(1. aprilī mirušā Valda
Jāņa d. Krievana ir palicis man-
tojums, kurš atrodas Ludzas
apriņķī, Kārsavas pagastā, Gro-
biņu fermā, kādēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, kādas tiesības, pie-
teikt tās augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Kārsavā ,I8.jun.I927.g.JVg 2494
7281a Miert. v. i. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas

sēde 1927. g. 28. jūlijā attaisīs
un nolasīs 1927. g. 9. martā
miruša Mārtiņa Jēkaba d. La-
ba n o v a testamentu

Jelgavā, 8. jūlijā 1927. g.
Priekšsēd. v. P. Efierts.

857j4 Sekretārs M ittel h o i s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. ģ, 9, jun.
nolēmuma, uzaicina to per-
sonu, kūjas rokās atrodas da-
lījuma ligums, kas noslēgts starp
Kriša Poles mantiniekiem 1903. g.
28. apr., korob. 1903. g. 28. apr.
Na 261 uz Jelgavas apr., Zebrenes
pag. Grenču muižas ,,Skietnieku"
mājām ar zemes grām. JVs 1156 un
noder par prasījuma dokumentu
800,12 kr. rbļ., Hc'limā, ierasties
šai tiesa viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas „VaId. Vēstn." un ie-
sniegt min. aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs paradu par at-
maksātu un lūdz. Robertam Pole
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. LJVsl075/27

Jelgavā, 1927. g. 21. jūnijā.
Priekšsēd. v. R. Mūllers.

7403a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas 1926. g. 15. nov. nolēmumu
nodibināta aizgādnība par iz-
šķērdētāju atzīta Kārļa Jēkaba d.
Ratnieka mantībai. L.N°782/2e

felgavā, 1927. g. 29. jūnijā.
Priekšsēd. v. R. Mfillers.

7709a Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Liepājas apgabaltiesas proku-

rora š. ģ. 13. janvāra ierosinā-
juma un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1927. g. 28. aprīli,
nolēma: atzīt Linu Tifentals par

garā vāju un iecelt viņas personai

un mantībai aizgādnību.
Liepājā. 1927. g. 27. jumja.

7605a ' L. Ks 250 27.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

Sekretārs A. lansons.

Latgales apgabaltiesas jaunlat-
gales iee. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 31. maija lēmu-
mu un pamatodamies m civ.
proc. lik. ' 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. I. d.) 1239. p., uzaicina
1914. g. 1. janv. mirušā Pimena
Korniljeva mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības
uz mantojumu, kas palicis Jaun-
latgaļes apr., Cauru pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā
Skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

ļaunlatgalē, 1927. g. 18. jūnijā.
6979a Aps. 1. -JVs 63.

Miertiesnesis I. Gutmans,

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-

galēs iecirkņa miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1927. g. 31. maija
lēmumu un pamatodamies uz

civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. (Xsēi. 1. d.) 1239. p., uzaici-
na 1888. ģ. 12. martā mirušā An-
tona Jāna d. Šakina mantinie-
kus pieteikt savas mantojuma

tiesības uz mantojumu, kas pa-
licis Jaunlatgales apr., Baltino-

vas pagastā. _ ,
Mantojuma tiesības jāpieteic

pēc piekritības sešu mēnešu lai-

kā, skaitot no šī sludinājuma

iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
ļaunlatgalē, 1927. g. 18. jūnijā.

6984a Aps. I. JV? 66.
Miertiesnesis J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-

gales iecirkņa miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1927. g. 31. maija

lēmumu un pamatodamies uz civ.

proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p., uzaicina

1917 g. mirušā Stepana Kiril-
lova mantiniekus pieteikt savas

mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis Jaunlatgales

apr Purvmalas pagasta. _
Mantojuma tiesības jāpieteic

nēc P iekritības sešu mēnešu lai-

kā skaitot no šī sludinājuma

izplešanas dienas. Vaid. Vestn. _ .

aunlatgalē, 1927.g 18.,.n'ia.

69*5a AP-'Miertiesnesis J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-

gales iecirkņa miertiesnesis, sa-

skaņā ar savu 1927. g. 31. maija

lēm umu un pamatodamies uz civ.

proc. lik. 1401. P- nn civ. lik.

Ķ sēj. |. d.) 1239. p., uzaicina

1927 e 5 janv- miruša Km,a

Feodora d. Trof-irnova manti-

niekus pieteikt savas mantojuma

tiesības uz mantojumu, kas pa-

licis Jaunlatgales apr.. Purv-

malas pagastā. ...
Mantojuma tiecas jāpieteic

Dēc piekritības sešu mēnešu lai-

kā skaitot no šī sludinājuma ie-

spiešanas dienas ,.Vald Vestn.
P

aun latgalē,1927.g 189,mia.

ROfifia ApS. I. V
" ' -' .MiertiesiK-sis j. Gutmans.

Mēdzūlas pag. tiesa,

rukcffs l ' p'pi-rniunsavu

lēmumu no 24. aprija 1925. g,
uzaicina _ 19C6. g. 9. decembrī
miruša ša pagasta pilsoņa, .Aišat-
niek Ns 37* mājas īpašnieka Jē-
kaba Neilanda mantiniekus un
visas personas, kurām būtu kādas
prasības un tiesības uz no nelaiķa
atstato mantu, šīs savas prasības
un tiesības pieteikt pag tiesai,
triju mēnešu laikā, no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.* Velak pieteiktas prasības
un tiesības netiks atzītas.

Mēdzūlā, maijā 1927. g. Nš 32.
Priekšsēdētājs: J. Bitte.

5424 3 Rakstvedi.: (paraksts).

Izlabojams.
Latgales apgabaltiesas Krustpils

iecirkņa miertiesneša .Vaid. V.

Mis 238 1926. g. ievietota sludi-

nājumā par mantinieku izsaukšanu

Jāņa Liepiņa mantojuma lieta

ieviesusies kļūda, ir iesp .mir.

1916. g. 9. oktobri (veca stila) _ ,

kas nepareizi, vaja?a būt un jā-

lasa: ,.mfr 1919 *
». maijā ". mi

ii? civi proc. lik. 190/.,
20l4?2§19..un 207^P-^Pg;

^t 'Sait!aPr^4sss astfsrss
rk«sK^^-
^r^lp

' at^n, fideikom«-

pte^S^sup? 3s«
Tenar"Su^ditlšām.
iLK$ jūnijā. M 370.
7r»isA.Krūmiņs

lalsu iecirkņa miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011., 2012.,
2014. un 2019. pantu pamata
paziņo, ka pēc 17. februarīl927.g.
mir. Spiridona Jāņa d. Unbe-
dachta ir atklāts mantojums, un
uzaicina visus, kuriem ir uz šo
mantojumu vai sakarā ar to
kādas tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisariem ,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētam miertiesnesim
viņa kamerā, Talsos, Rīgas ielā
JVs 2, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šīs sludināšanas dienas, at
piedraudi, ka noteiktā laikā, ne-
pieteīkušies tiks . ieskatīti kā
savas tiesības zaudējuši

Talsos, 17.jun. 1927.g. JVs617.
7284a Miertiesn. (paraksts).

Rīgas apr. II iec. miertiesnesis,

Ucivilproc. lik. 1967., 2011.,

2014 2019. un 2079. p. p- pa-

mata' paziņo, ka pēc Rīgas pus.

slimnīcā mirušās Annas Miķeļa m.

Blūmer, dzim. Kupli"- kuras pa-

stāvīgā dzīves vieta bij. Inču-

kalna pag. Rožukrnnu, mijai, ii

atklāts mantojums un uzaicina,

kam i, - , u/ šo mantojumu vai sa-

karā ai to, tiesības kā mantiņu-

S, legatarijiem, ««tokomUa-

riiiem kreditoriem u. t. t., pj«

teikt šīs tiesības miertiesnesim

.mēnešu laikā, . skaitot no s,

sludināma iespiešana! dienas
^rerminā nepieteiktas t ēsmas

JS» Par s?eku
^gSTSiguldā, 1927. g. 27.^mija.

7f"Miert iesnesis A. Krūmiņ š.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iec miertiesnesis, saskan?
ar savu 1927. g. 31. maija lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p., uzaicina
1914. g. mirušā Andreja Michai-
lova mantiniekus pieteikt savas
mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis Jaunlatgales

apr., Purvmalas pagastā.
Mantojuma tiesības jāpieteic

Dēc piekritības sešu mēnešu lai-
kā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas,,Vaid. Vēstn."

JaunJatgaJē, 1927.g. 18. jūnijā
6983a Aps. I. JVs 65.

Miertiesnesis J. Gutmans.

Dobeles pagasta tiesa
pamatojoties uz sava lēmuma no
2. aprīļa š. g. un rikojoties pēc
pae. tiesu lik. 108. un 109. pant
uzaicina visas persoīas kuram
būta kādas ieiunas ka Anna
Kristapi m Be'kmsn, dzīv. Šķibes
paz.Rūža* raij's pieņem bērna
vieta (adoptē) Ainu Muditi Au-
gusta un Lūcija* m Beitler, dzim.
28. septembri 1911. g., dzīv.
Dobeles pag Ķiku mājās pieteikt
šai pag. tiesai sešu mēnešu laikā
no ši sludmājuma iespiešanas
īrešo reizi .Vaid Vēstn.*

Vēlāk celtas ierumas tiks no-
raidītas uri adoptacija apstiprināta.
Dc balē, 12. aprīli 192'. g. 2

Priekšs. J. Neimans
8684 Da bv. E Freibergs.

Burtnieku pagasta tiesa,
pamatojoties uz pagasta tiesu
civilprocesa 1kūmu 108. un
109 p.p. un savu 15. jūnijā
1927. g. lēmumu ar šo izsludina,

ka Mārcis Mangulis, dzīvojošs
Burtnieku pfgatta Gibla mājā,
Valmieras apriņķī, pieņem (adoptē)
par savu miesīgu bērnu Jāni
AHredu Steimani, dzimušu 1909. g ,
piešķirot tam miesīga bē na tiesī-
bas un M a n g u ļ a uzv?j Ju.

Peisonas, Kuram būtu kādi
iebildumi pret šo adopciju top
uzaicinātas tās pieteikt šai pa-
gasta tie ai sešu nrinešu laikā,
no sludinājuma iespitšanss ,Val-
dbas Vēstnesī*.

Pēc šā termiņa notecēšanas
nekādi iebildumi netiks pieņemti
un adopcija no paga.ta tiesas
tiks apstiprināta.

Burtnieku pag tiesā,
20. jūnijā 1927. g

Tiesas priekšs. J. Man gul.
7283 2 Rakstv. (paraksts)

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Grasildas Vikentijā m. Aru-
lis lūgumu par nekustamas man-
tas, sastāvošas no pilsētas dzimts-
liefošanas tiesību gruntsgabala
p latibā 99 kv. asis, ar ēkām, Dau-
gavpilī, 3. pils. iec, 125. kvart. ar

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija

uz Andreja Jāņa (ivana) dēla
Vaivoda lūgumu pārnekustamas
mantas, sastāvošas no zem-
niekiem piešķirtās zemes 8 des.
1433 kv. asis platībā, Daugavpils
apriņķa Preiļu pagasta Vaivodu
sādžas zemes robežās, kura ne-
kustama manta viņam pieder
kopā ar mirušo viņa brāli Au-
gustu Jāņa (Ivana) dēlu Vaivodu,
ievešanu zemes grāmatu re-
ģistri, uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu Četru
mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznicinātām
un minēto lūdzēju varētu ievest
Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
(tiesību) īpašnieku, bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekari-
sku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 21. jūnijā 1927. g.
N". 24662.

Kom. priekšs. E. Hellvichs.
7419a Sekr.-darbv. ). Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Pāvela lgnatjeva otrā, viņš
ari Pāvels Ignatija dēls Krilovs,
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala
Na 20, platībā 15,75 desetīnas,
vairāk vai mazāk, Jaunlatgales
(bij. Ludzas, senāk Ostrovas
apriņķa Purvmalas (agrāk Tol-
kovas) pagasta pie Piškovas
ciema, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz mutēto
nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie
sīhas skaitīsies par iznīcinātām
un minēto lūdzēju varētu ievest
Latgales zemes grāmatā reģistri
par norādītās nekustamas mantas
īpašnieku bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un bipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 21. jūnijā 1927. g.
JVc 24670.

Kom. priekšs. E. Hellvichs,
7418a Sekr.-darbv. J.Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Andreja Jāņa (Ivana) dēla
Vaivoda lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no zem-
niekiem piešķirta? zemes, platībā
17 des. 466 kv. asis derīgas un
1722 kv. asis nederīgas zemes,
Daugavpils apriņķa Preiļu pa-
gasta Vaivodu sādžas zemnie-
kiem piešķirtās zemes robežās,
kura manta lūdzējam pieder
kopā ar viņa mirušo brāli Au-
gustu Jāņa (Ivana.) cl. Vaivodu,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu , iesniegt komi-
sijai par to paziņojumu četru
mēnešu laika no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tēiā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minēto lūdzēju varētu ievest
Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās man-
tas (tiesību) īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar nepastrīda-
mas pārdošanas un bipoteka-
risku apgrūt inājumu tiesībām.

Daugavpilī, 21. jūnijā 1927. g.
JV« 24654.

Kom. priekšs. E. Hellvichs.
7420a Sekr.-darbv. J. Strads.

Rigas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22. jūlijā 1927. a.
pulksten 11 diena, RIgā,_ Stās
ielā JV» 1, II ūtrupē pārdos
2aņa Kaijas kustamo _ mantu,
sastāvošu no perhrejamls ma-
šīnas un papīru griežamās ma-
šīnas un novērtētu par Ls 500.

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

Rigā, 14 jūlijā 1927. g.
8877 Tiesu izp. L. J a k s t i n i.

Rigas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. augusta 1927. g.,
ņulkst. 12 dienā, Rīgā, Čiekur-
kalnā 1 lin- J* 17a. pārdos
Otto Skujīņa kustamo mantu,
sastāvošu no zirgiem, raspus -as,
ragavām, zvaniem u. c. un no-
vērtētu par Ls 540.

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

Rīgā, 14. jūlijā 1927. g.
8880 Tiesu izp. Ed. K a I n i ņ S.

Latgales apgabaltiesas
1. iecirkņa tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Daugav-
pilī, Šosejas ielā J* 49, paziņo:

1) ka Matrenas un Jevdokijas
Fietkovu pnsības lietā par Ls 534
ar °/>% un Iiesu izdevumiem
pēc t.esas sprieduma 10. sept.
1927. g, pulksten 10 rītā, Dau-
gavpili, Latgales _ jpgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zāle,

publ. torsos purnos
Aleksandera Semjonova

ari T r e t j a k o v a

nekustamo Īpašumu.
kuiš atrodas Daugavpili, Tirgus
ielā Ne 5, I pils. iec, 214. kvart
ai Ns 2, — hipot. i:ciknī ar
zemesgrāmatu reģistra J* —
(giupa —, grunts Ns 2) un sastāv
no gruntsgabala ar pilsētas dzimts-
lietošanas tiesibām, 180 kv. sa?.
platībā, ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtets par Ls 600;

3) ka bez augšminētas prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls —;

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daja no apvēr-
tēšanas sumas un jāstāda priekšā
apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
ninetam personām iegūt ne-

kustamo īpašumu; un
5) ka zemesgrāmatas uz šo

īpašumu tiek vestas Latgales
apgabaltiesas zemesgiamatu no-
daļā.

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

Visi papiri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Daugavpili, Latgales
ipgabaltiesas 1. civilnodaļts
kancleja.

12. jūlijā 1927. g.
Č829 Tiesu izp. (paraksts )

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Gustava (Gusta) Jēkaba d.
Lejasblusa lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no Ze-
lē, īej.-i Oriva, ari Manuchnovo,
pūstošas zemes gabala platībā
35 desetīnas 500 kv. asis, Jaun-
latgales (bij. Ludzas, senāk Ost-
rovas) apr. ', Kacēnu (bij. Kača-
novas) pag., ievešanu zemes grā-
matu reģ., — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par to paziņo-
jumi! 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas „Valdības Vēstn."
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minēto lūdzēju varētu ievest
Latgales zemes grāmatu reģ. par
norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipiotekarsku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1927. g. 21. jūnijā.

7416a Na 24686.
Komis. priekšsēd.E.HeUvichs
Sekrētars-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz hana Kuzmina, viņš ar:
Ivans Kuzmas d. Logins, lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala JVg 6,
platībā 16,02 desetīnas, vairāk
vai mazāk, Jaunlatgales (bij,
Ludzas, senāk Ostrovas) apriņķa,
Purvmalas (agrāk Tolkovas) pa-
gastā pie Piškovas ciema, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri,
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēti
nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies pai
iznīcinātām un minēto lūdzēju
varētu ievest Latgales zemes
grāmatā reģistri par norādītās
nekustamas mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ai
neapstrīdamas pārdošanas un bi-
potekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. > 24678.

Daugavpilī, 21. jūnijā 1927. g.
Kom. priekšs. E. Hellvichs.

7417a Sekr.-darbv. I. Strads

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Līzes Indriķa m. Jēkabson,
dzim. Lindenberg, un Pēter/a-
Rudolfa Pētera d. Jēkabson lū-
gumu par nekustamās mantas
sastāvošas no Vec-Žagares (Stari-
je-Zagari) muižas atdalītā zemes
gabala pēc kopējā muižas plāna
Nb 32 platībā 22 cieš. 1080 kv. asis
Jelgavas apr., Ukru pag. (agrāk
Šauļu apr., Žagares pag.), kuru
mantu lūdzēji mantoja im Pētera
|nra d. Jēkabsona (Jakobsona),
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekusta-
mo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā ne
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī" , pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies pai
iznīcinātām un minētais lūdzēju

mantojum devējs Pēteris Jēkab-
sons fJaki>bsons) _ un pēc tam ari
paši lūdzēji varētu tikt ievesti
attiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un bipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām. JVa24727.

Daugavpilī, 1927. g. 20. jūnijā,
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
7490a Sekr.-darbv. J. Strads

JVs 16 1it. ,,a" Valmieras (bij.

Tveras) ielā pol. JVs 57 un Liepā-
jas ielā pol. JVq 57, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina vi-
sas personas, kurām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo mantu
iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktas tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un
minēto lūdzēju varētu ievest Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
(dzimtslietošanas tiesību) īpaš-
nieci bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un
bipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. JVe 24647.

Daugavpilī, 1927. g. 21. jūnijā.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

7421a Sekr.-darbv. L Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Pētera Andreja d. Petina,
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no tiesībām uz 'dalu
zemes gabalā ar nosaukumu.Dun-
duri" , ' kura platība ap 57 des.
1282,'kv. asis, vairāk vai mazāk
Rēzeknes apr., Bērzgales (agrāk
Kulnevas) pag., par kura zemes
gabala līdzīpašniekiem uzrādīti
Konstantīns Vladislava d. Stani-

s'lavskis un Anna Andreja m.
Chaleckaja, ievešanu zemes grā-
matu reģistri. — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,

iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas ..Valdības Vēstnesī".
pretējā gadījumā nepieteiktas tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minēto lūdzēju varētu ievest
Latgales zemes grāmatu r
par norādītās nekustamas mantas
(ideālo tiesību) īpašnieku bez kā-
diem aprobežojumiem ar neap-

strīdamas pārdošanas un bipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī. 1927. g. 21. jūnijā
7422a Nā 24639.

Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Jāzepa (Jezupa) Antona cl.
Krūmiņa lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no tiesī-
bām uz !'V dalām nekustamā
īpašuma ar nosaukumu ,,Zabo-
lotjes-Zernaites" folvarks, platī-
bā ' 27,75 des.. Rēzeknes apr.,

Atašienes (agrāk Stirnienes) pag.,
kuras tiesības lūdzējs, k
līdzmantiniekiem : Antonu un
Salimonu Antona dēliem Krūmi-
ņiem katrs ar tiesībām u
daļām. Francisku un Barbolu
Antona m. Krūmiņam — katra
ar tiesībām uz. daļām un Dār-

tu Andreja m. Krūmiņ — ar

tiesībām uz 7 4g- daļām, mantoja
no Antona Jura d. Krūmiņa,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kiifām
ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minēto
lūdzēja mantojuma devēju An-
tonu Krūmiņu un pēc tam ari
pašu lūdzēju varētu ievest Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
(ideālo tiesību) īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un bipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1927. g. 21. jūnijā.
,\t 24710.

Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
7489a Sekr.-darbv. J. Strads.

Rīgai apgabaltiesai I lec.

tieiu izpildītāja
paziņo, ka 26. jūlijā 1927. g.,
pīkst. 10 dienaI Rīga, Audēju
ielā Nš 6, veikala, kust. īpašuma
pārdošana pie Leiba K a c m a ņ a
ir atcelta uz pras. lūgumu.

Rigā, 14. jūlijā 1927. g.
8873 Tiesu izp. J. Q r I n I e 1 d s.

Rigas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22. jūlija 1927. g.,
pulkst. 11 dienā,_ RIga, Elizabetes
ielā Ns f5, pārdos Zalmaņa

Li I šica kustaaio mantu , sastā-

vošu no motora un novērtētu par
Ls 770.

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

Rīgā, 6. jūlijā 1927. g.
8879 Tiesa izp. Ed. Kalniņš.



Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. I. jūlijā ir apstiprinājis Ku-
duma-Raiskuma-Lenču meliorācijas
sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
231. 1. p. ar Ne 381.

Sabiedrības valdes sēdeklisj
Cēsu apr., Kūduma pag. nama,
c. Cēsim.

Nod. vad. A. Ķuze.
8832 Par daibv. Ak j u t s.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
palīgs par 1. iec.

izsludina uz šī gada 31. jūliju,
pulksten 10 no rita, Kaplavas pa-
gasta Varnaviču muiža,

ūtrupi,
kurā pārdos vairāksolīšanā Leo
L a n g e s kustamo mantu, sa-
stāvošu no dzirnavu iekārtas vēr-
tībā Ls 29r>,—, labības_ pļāvēja
vērt. Ls 160,—, 6 cūkām vērt.
Ls 300,— , kuļmašīnas vērtība
Ls 100,—, 2 darbi ratiem vērt.
Ls 50,—, siena ārdāma? mašinas
vērt. Ls 100,—, viena arklavert.
Ls 50,—, vienas teles vērtība
Ls 70,— un citu saimniecības in-
ventāru — nomas pa,āda piedzī-
šana'. 8845

Galvenā štāba 1927. gada
neoficiāls izdevums.

Kara klausības
likums,

ar visiem grozījumiem
un papildinājumiem

Maksā: brošēts eksemplārs
tipograiijā saņemot . . . Ls0,90
ar piesūtīšanu pa pastu „ 1,15

Dabūjams
Valsts tipogrāfijā, pili, istaba 1

Sarkaņu pagasta
padomes

NAUDAS UN MANTU IZLOZES
1927. g. 19. jūnijā

izvilftto vinnestu
saraksts.

Vinnējuši sekošie JNšJVa
150 230 276 285 346 351 360

426 431 436 470 637 660 683 688
765 770 788 813 829 856 908 949
976 968 989 991 1037 1099 1122
1186 1245 1300 1352 1386 1425
1445 1590 1601 1697 1702 1836
1841 1845 1892 1935 2158 2201
2365 2372 2490 2503 2571 2614
2672 2748 2799 2840 2871 2894
2939 2965 3004 3030 3119 3136
3139 3160 3174 3200 3286 3342
3394 3402 3432 3456 3503 3549
3559 3598 3858 3957 4000 4030
4077 4088 4258 4280 4322 4426
4463 4504 4525 4544 4594 4603
4878 4881 4899 4994

Nauda un mantas izņemamas
1 mēneša laikā, skaitot no izslu-
dināšanas dienas. 8767a

Maksātnespēj.parādnieki Indriķa
Dzērves konkursa valde uz-
aicina kreditorus uz sapulci, kura
noliks š. g. 2i*. jūlijā, pulkst. 6
dienā, konkursa valdes telpās,
Rīgā, 1. Smilšu ielā 12/14, dz. 5.

Dienas kārtība:
1) Konkursa valdes ziņojums,
2) pretenziju pārbaudīs , turpinās,
3) dažādi jautājumi un priekšlik.,
4) konkursa valdes atlīdzība,
5) konkursa masas dalīšana,
6) maksātnespēj. rakstura noteiks.,
7) konkursa slēgšana.

Tā kā š. g. 27. maija kreditoru
sapulcē pieņemtie lēmumi no
Rīgas apgabaltiesas netika ap-
stiprināti, jo sapulcē nebija kvo-
ruma

^
kreditori tiek uzaicināti

neiztrūkstoši ierasties. 8859
Konkursa vaid priekšsēd.,

zvēr. adv. pal. D. E I i a še v s.

Jelgavas Īd fabriku atnāk
bij, A Dumpf

uzaicina savus akcionārus uz kārt.
vispārējo sapulci

šī gada 5. augustā, pīkst. 1 d..
Rīga, Marstaļu ielāJMfe 7.

Dienas kārtība:
1) Bilances _ caurskatīšana un ap-

stiprināšana un pārskats par
1926. gadu.

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

caurskatīšana un apstiprinās.
uz 1927. g.

4) Velēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi.

Gadījumā, ja š. g. 5. augustā
nesanāktu n oteikts biedru skaits,
2 pilna sapulce notiks š.g. 26. aug.
turpat, tādā pašā laikā un ar to
pašu dienas kārtību, kufa, ne-
skatoties uz ieradušos biedru
skaitu, būs sprieduma spējīga.
8868_ Valde.

Zemkopības ministr,kultur-
techniskā nodaļa

paziņo , ka zemkopības ministris
š. g. 1 jūlijā ir apstiprinājis
Ķikupītes meliorācijas sabiedrības
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
232. 1. p. ai ^ 382.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr., Salacas pag , Šķūņ-
mežu mājās, c. Salacgrīvu.

Nod. vad. A. Ķuze.
8833 Pa' darbvedi A k j u t s

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 1. jūlijā ir apstiprinājis Pie-
drujas pagasta meliotacijas sabie-
drības Muklājs .Savenec" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
227. 1. p. ar Ne 377.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr., Piedrujas pag.,
folv. Gevdani, c. Indru.

Nodaļas vad. A. Ķuze.
8834 Par darbv. Akjuts.

Rīgas policijas II iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 27. jūlijā, pl. 10
rītā, Architektu ielā J>6 1, dz. 1,

pārdos ualrfiksolīianfl
spiestuves _„Baltika" kustamo
mantu, sastāvošu no: lietotas
firmas .Heineman" tiģeļa prese*
kopvērtībā par Ls 11517. 8862

Rīgas policijas VI iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 1. augusta, L. Mas-
kavas ielā Ne 95,
pārdos vairāksolīšanā
fabr. P. Apmāns un brāļi Jaun-
gaiļi piederošus _ 295 jaunus vīnes
krēslus, novērtētus p?r Ls 1475
kopsumā, dēļ parāda piedzīšanas
s'imo kasei saskaņā ar Latv. ap-
drošin. sabiedrības pret strādnieku
nelaimes gadīj. 28. maijā 1927 g.
r. Ne 7040. 8863

Rīgas policijas VII iec. pr-ks
pārdos vairāksolīšana
š g. 25. jūlijā, pīkst. 10 rītā,
Dzrnavu ielā Ne 90, pilsonim
Moi ejam K a č t o v a m piederošas
sekošas mantas: zeķu adāmās
mašinas A6 78834, Ne 2510 un
Ne 929, lietotas, dzelzs uzkāršamo
maš nu, cimdu adāmo mašinu,
seku adāmo mašinu un vilnas
jaku adāmo mašinu.

Mantas novērtētas par Ls 483 un
apskatāmas pārdošanas dienā uz
vietas. 88-4

Madonas apr. priekšnieka
palīgs I iec.

paziņo, ka 20. jūlijā 1927. g.,
pl. 10, pie Odzienas pag. nama
pārdos vairāksolīšanā
pilsonim 1 k s e n a m Andrejam
piedeiošo kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas gu'.tas un trim
krēsliem, nocenotu par Li 7,50,
izpildot darba inspektora slimo
kasu lietās no 23 februāra 1927. g.
ar Ne D 183i 8847

Izzināt sarakstu, atzavišķas man-
tas nocenojumu, ka ari apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdoša-
nas dienā uz vietas.

Rīsos muitu
vz maitas lik. 1140. p. pamata
paziņo, ka 1927. g. 28 jūnija
muitas kopsēde < autskatīja kontra-
bandas lietu Ne 18— 1926. g.,
par aizturētām precēm uz Latvijas
tvaikoņa .Kuldīga* un

nolēma:
uz tvaikoņa .Kuldīga' aizturētās
preces konfiscēt un sodīt admini-
stratīvā kārtā tvaikoņa kalpotājus
ar naudas sodu pieckārtīgā mui-
tas nodokļa apmērā: kurināt ju
Māttiņu Jāņa d. Enne ar Ls 68,40
ogļu piedevēju Rūdolfu Andreja
d. Ignatu ar Ls 101,40, matrozi
Valentīnu Feodora d. Kantaku ar
Ls 3015, matrozi Kārli Jāņa d.
Fogeli ar Ls 4306,35, kurinātāju
Alfrēdu Juliusa d. Domnieku ar
Ls 1774,05 un tvaikoņa kapteini
Kaili J-īņa dēlu Ziebergu ar
Ls 3326,39.

Šo lēmumu, uz muitas lik.
1141. p. pamata, var pārsūdzēt
uz muitas departamentu 3 nedēļu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,Vaid Vēstn.*.

Pārsūdzība apmaksājama %
ar at-

tiecīgu zīmognodokli un iesnie-
dzama caur Rīgas muitu. 8874

Muitas priekšn. Krūmiņš.
Kontrab. nod. pārz. A. Bruss.

Zilupes policijas iecirkņa
priekšnieks

caur šo paziņo, ka šī gada 29. jū-
lijā, pulksten 12 dienā, pie Pa-
sienes pagasta valdes,

pārdos vairāksolīšanu
Dementijam Jana d. Č a j e v-
s k i m piederošo tējmašinu, soda
naudas piedzīšanai par patvarīgu
meža ciršanu. 8844

Elkšņu pagasta
padome

(Jēkabpils ajriņķī,pasts caur Ak-
nisti — tuvākās dzelzsceļa sta-
cijas : Viesīte un Akniste) —-
1927. g. 3 augustā, pulksten 14,
Elkšņu pagasta nami, izdos

itii izi
3. iecirkņa mežziņa dzīvojamās
un saimniecības

ēku būves.
Ar darba aprakstu un plāniem

var iepazīties pagasta valde un
Mežu departamentā, Rīgā.

Drošība — Ls 400,— apmērā,
skaidrā naudā, banku garantija
vai divu no pagasta padomes
par drošiem atzītu galvinieku
galvojuma veidā, iesniedzama
pagasta padomei pirms izsoles
sākuma.

Galvinieku parakstiem jābūt
oficiāli apliecinātie».
8854 Elkšņu pagasta valde.

Vijciema pagastam,
Valkas apriņķī, vajadzīgs

6-klas. pamatskolas

skolotājs,
ar pilnam 6 klasigu pamatskolu
skolotšja tiesībām (pilntiesīgs vācu
valodā .

Pilntiesīgus kandidātus (-tes) ar
attiecīgiem dokumentiem uzaici
nam pieteikties personīgi vai rak-
stiski (vēlams būtu personīgi) pie
pagasta padomes Vijciema pagasta
namā 23 jūlijā 1927. g., pīkst. 12
dienā.

Alga pēc kategorijas, brīvs dzī-
voklis, apgaismošana un apkuri-
nāšana.

Pasta adrese un dzelzsceļa sta-
cija - .Strenči* 18 kilometii no
pag. nama
8772 2

^ Paeasta valde

Rīgas polic. 7. iec. pr-ks izslu-
di»a par neder, mirušā skobtāja
Erna fonda ziedoj. vākšanas listi
N° 8,. kā nozaudētu. Ziedojumu
vākšana atļ. no iekšl. min, ar
rakstu Ne 180236, š. g. 24. janv.
un liste apstiprināt* , prefekt. š, g,
28 janv. ar JM° 531. 8865

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Vernera
un Sofijas Orachenfe ātzemes
pasi Ne 118, izd. 18. jul. 192 g.
Šanehajā. 8810

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Oskara
S i p o 1 a ārzemes pasi Ne 569
no 20. aprīļa 1924. g., izd. Har-
binā. 8811

Rgas prefektūras Adoiinistrat.
nolaļa izsludina oar nederīgu
automobiļa atļauju Ne 649, izdotu
no Rīgas prefektūras 1927. gada
1. aprilī uz Fr.ča Gutmaņa
vatdu^ 8848

Rīgas piefekturas Administrat.
nodaļa izsludina par nedeīgu ra-
tiņu stūmēja braukšanas atļauju
t& 194, izdotu šī gada 14. fe-
bruāri uz Vincenta B r ž o z o v-
s k i j a vārdu. 8784

inavas ta vaice izsludina

pagas_
par nederīgu kā nezaudētu kara-
klausības apliecību Ne 9281, iz-
dotu 1920. gada 21. decembri no
Rigas pi sētas komendanta uz
Miheļa Jēkaba d. F r e i b e r g a
vardu. 1600

Saukas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšze-
mes pasi Ne_ 14537, izdotu no
Jelgavas pilsētas prefekta 1920. g.
uz Pētera Friča d. Zelmeņa
vārdu. 4400

flKc. sflb. ..Priede"
ar šo uzaicina akcionārus uz
ārkārtējo vispār, akcionāru

sapulci
otrdien, šī gada 9. augustā, pulk-
sten 18, sabiedrības telpls, Rīgā,
Parka ielā Ne 8, dz. 5.

Dienaskārtība.
1) Valdes ziņojums par sab.

stāvokli.
2) Jautājums par sabiedr. dar-

bības turpināšanu.
3) Dažādi jautājumi cn p iekš-

likumi.
8785 Valde

Izdevniecības akciju sab.
„B RĪDĪS"

ārkārtēja akcionāru sapulce
notiks treždien, 10. augustā
1927. g.,_pl. 5 dienā, Rīgā, Brīvības

iela Ne 15, sab. kantorī.
Dienas kārtība:

1) Sapulces amatu vīru vēlēšanas.
2) Jaunais, otrais akciju izlaidums
3) Statūtu grozījumi.
4) Velēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi un jau-

tājumi.
Piezīme. Sakarā ar statūtu

§ 52. Vārda _ akciju īpašnieki bals-
tiesibu vispārējās sapulcēs bauda
tikai tad, ja viņi vismaz septiņas
dienas pirms vispārējās sapulces
sanākšanas pieteikuši saves akcijas
valdai, pie kam lai piedalītos vis-
pārīgas sapulcēs, vārda akcijas
nav vairs jāuzrāda Bezvātda ak-
cijas dod balsstiesību tanī gadī-
juma, ja tas iesniegtss sabiedrības
valdei vismaz septiņas dienas
pirms vispārējās sapulces sanāk-
šanas un nav ņemtas atpakaļ pirms
sapulces beigām.
8786 Valde.

Skaistkalnes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi N°2194,
izd. no Skaistkalnes pag. valdes
12. sept. 1925. g. uz Krista Krista
d. Staņķls vārdu

^
7438a_

Iekšlietu m nistrijas paai nodaļa
izsludina par nederīeu Valentīnas
Akmeņkaļu ārz mes pasi
Ne 3131, izdotu 2. jūniji 1927. g.
Rīgā. 88(14

Amerikas akciju sabiedrības
Singer Sevving Machine Companv
valde dara ar šo ztnamu, ka,
saskaņa ar sabiedrības statūtu
§ 1, akcionāru kungu

kārtējā gada sapulce
notiks 192/. g. 14. septembri,
pulkst. 11 rītā, pašu telpās, Eliza-
bet'ā, Trumbull slreet, state
New Jersev, Ziemeļamerikas Sa-
vienotās valstīs.

Dienas kārtība:
1) Pārskata par 1926. g. apstipri-

nāšana.
2) Direktoru vēlēšanas nākošam

gadam.
3) Vispārējie jautājumi.

Akcionārus, kuri vēlas ņemt
dalību gada sapulcē, lūdz uzrādīt
valdei Elizabel'a savas akcijas
vai attiecīgas kvītes par viņu
uzglabāšanu kredītiestādēs, ne
vēlāk ka 7 dienas pirms augš-
minētā termiņa 8869 Valde.

Latvijas kooperaiivu izdevnie-
cības savienība, Rīgā, ir nozau-
dējusi reģistrēto statūtu oriģinālu,
kurn skaitīt par nederigu. 8870

Brāļu kapu komiteja izsludina
par nederīgu nozaudēto 1926. g.
izlaisto ziedojumu vākšanai bij.
kara ministra Ducena kapa kop-
šanai listi Ne 14. 8960

Iespiests Valsts tipogrāfija

{fttfļtus aprinda cēlu tnxeme*s
š. g. 26. jūlijā, pīkst. 10, savā kancleja, Lāčplēša ielā Ne 4, dz. 8

izdos mazākprasītājiem jauktā izsolē
sekošu darbu izvešanu:
1) 3000 kub mtr. plienakmeņu iekrautu liellaiva pārvešana no Slokas

uz Baltezeru un nokraušanu krtstā. Drošības nauda Ls 2000.
2) Tilta gridas un margu remonts tiltam par Klints upi uz Rīgas-

Limbažu šosejas klm. 42,5. Drošības nauda Ls 300.
Tuvākas ziņas kancleja. Ne 1679 8875

Jiuriņiķa cēlu inženiers f tnlfitene.
š.g. 22. juljā, pīkst. 12, savā kancleja, Vēvera ielā Ne 3, izdos

jauktā izsolē
šādus darbus: 1) Dzelzbetona tilta jaunbūve pār Liedēs upi uz
Jaungulbenes-Cesvaines ceļa; droš. nauda Ls 1100; 2) Uzbraucamo
ceļu Diuģfšana pie tilta pār Liedēs upi, pie Baložiem; droš. nauda
Ls 300; 3) Tiltu tekošs lemonls uz Vidzemes šosejas no 120—200 klm.,
droš. nauda ls 260. J* 1682 _ 8876

Tmākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancleja. Smiltene.

Bīriņu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 11. augusta, Skulte, Bērziņa veikala svabadas telpas

nepārdoto 27. jūnija š. g. izsolē sekve-
strēto malku,

iznestu Skultes jūrmalā ar 25% pazeminājumu no pedājā novērtējuma.
Pie Silandža mājas: grēdas Ne 15, steri 19,7 par Ls 34 vērtēti,

g'ēdas Ne 16 — 14,2 sten par Ls 25; _ grēdas Ne 17 — 45,6 steri
par Ls 78 un grēdas Ne 18 — 30,1 steri vērtētu par Ls 44.

Pārdos uz tiem pašiem noteikumiem, kādi izsludināti šī gada
.Valdības Vēstnesī' N* 70 un JM° 86.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Biiiņos, 11. jūlijā 1927. g. Ne 369.

8838^ (&hiņu virsmežniecība.

Vecmoku virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 16. augustā virsmežniecības kancleja, Sfmes pag. Kaives

mūža, caur Tukumu (dzelzsceļa piestātne Zvāre),
sekvestrētu augošu mežu un sagatavotus materiālus

un
augošu mežu uz fondā nodotas zemes.

I iec. mežniecībā: Rmdzeles novadā, pav.sam 3 vienības, vēr-
tībā no Ls 389 līdz Ls 2176,

II iec. mežniecība: Engures un Ridz^ļu novados, pavisam 3 vie-
nības, vērtībā no Ls 150 līdz Ls 1801,

III iec. mežniecībā: Biizules novadā, pavisam 2 vienības, vēr-
ībā Ls 1119 un Ls 1306,

IV iec mežneciba: Raudas novada 1 vienība, vērlība Ls 1010.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un

4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kur/as iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolišanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
par kūju vienība nosolīta.

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

Izstrādāšana tiks pielaista ai i par vasaras mēnešiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa

mežziņa.
8839 tT<Bcw»ofew nirumešniecīfia

Ventspils virsmežniecība
uzaicina

nokrautas pie Ovižu dze'zceļa stacijas, uz mežu resora teritorijas,
apm. 10 kub. asu jauktas dedzināmas malkas

īpašnieku pieteikt mēneša laikā,
no publicf šanp,s dienas, savas tiesības uz šo malku, iesniediot do-
kumen ariskus pierādījumus, pretēji g?dīļurnā malka ti'<s pāfdota

izsolē kā valits īpašums. 8616

Auces virsmežniecība
š. g. 17. augusta, Auces virsmežniecības telpas

pārdos mutisko izsolē
augošu mežu pēc platības un celmu

skaita:
Lielauces 1. iec. rreJniec, Reņģes un Lielauces novados, lies

5. iec. mežn, Stirnas un lies novados, Bikstu 2. iec. mežn., Arišu,
Upes un Blīdenes novados, pāvi am 60 vienības, vērtibā no
Ls 15—1342.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksas izsoles komisijai 10°/i

drošības naudas no attiecīgu vie: ību izsludinātas vērtības. Pēc
nosolišanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/o no sumas, par
kufu vienība nesolīta.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie ier. mežziņiem.
8612 Jiuc.cs virsmežniecfAa.

Jelg«si>as pilsētas vafele
š. g. 1. augustā, pīkst. 12 dienā

nodos sacensībā
dzelzbetona griestu izbūviDambja kazarm

Piedāvājunn slēgtās aploksnēs, nomaksāti ar atliecīgu zlmognod.
iesniedzami pilsētas valdei līdz š. g. 1. aug., pīkst. 12 dienā, klāt-
pieliekot izbūves projektu lidz ar statiskam aplēzēm, daiba aprakstu
un apgabala sumu par visu darb^.

Ar tuvākiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pils būv-
nodaļā darba dienās no pīkst. 10—'4 Ne 1675 8805 *1

Torņckolna stne. preču
noliktava, 16. un 18. juli,a, pulk-
sten 11

Izūtrupēs
parasta ātruma sut. Mežotne —
Torņakalns Ne 202599, sastāv, no
divām tukšam mucām, _sv. 31 kg.
Nosūtītājs un saņēmējs Kāiiis
Malvis. ' 8867

Torņakalnas stacijas priekšn.
J. Putniņš.

Torņakalna stacijā
preču nolīKtnvs

reūfrapčs i
16.un 18. jūlijā, nīkst. 11

pasažieru ātruma sūt. Priekule-
Toiņakalns Ne 298100, sastāvošo

nla.idHHimi;.ifk|.
Nosūtītājs V. Karlsons, saņē-

mējs dubl uzrād. Torņaka'nas
stacijas priekšnieks J. Putniņš.

Akciju sabiedrība

„3uglas- Manufaktūra",
Rīgā.

Norēķins par 1926. gadu (no jūlija līdz decembrim).
Ieņemts

' Ls 682.248,88 Izdots Ls 560.306,76ieņemts . . . .
?
^

. . 121.942,12
"IT682.248 88

~
Ls 682.248,88

Peļņas un zaudējumu konts 1926. g. 31. decembrī.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Procentu konts . . . 42.721,97. Dzija konts .... 121.94212
Algu konts . • 42.932,22 Dažādi . . 111.365,68
Izdevumi . • 33.283,69 Zaudējumu pa nesums

Nelaimes gadījumu ap- "* »927- £*? īanv- 13.010,55

droš. un sāmo kase 6.644,87
Fabrikas uzturēšata 34 645,32

160.228.07
Zaudējumu pārnesums

no agrākiem gadiem 86.090.28 . __
246.318,35 246.3l8.35

Bilances konts uz 1926. g. 31. decembri.
A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls

Zeme . 35.000,— Pamata kapitāls . . 2.500.000,—
Ēkas

' . 892.130,74 Obligāciju konts . 769.950 —
Mašinas ' . . . . 2.417.691,97 Kreditori . . . 1.829.476,91
Inventārs . . 21.087,88 Pa ejošas sumas . . 8.596,70
Preces . . . 357.722,93
Debitori ..... 1.325.241,19
Kase . . . . 11.642,45
Pārejošas sumas . 34 495,90
Peļņas uti zaudē-

jumu konts . . . 13.010,55
5.108.023,61 5108.023,61

7155 Valde.
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