
Ministru kabineta lēmums.
Instrukcija par vārdu un uzvārdu rakstī-

šanu Latvijas pasēs.
Rīkojums par zimognodokļa nomaksu

Cēsu piensaimnieku sabiedrībai.

Valdības rīkojumi un pavēles
Ministru kabineta lēmums.

Lai noskaidrotu, _ kur un kādos apmē-
ros Latgale ir iespējams no valsts mežu
zemēm izdarīt piegriezumus sādžu sīk-
saimniecību paplašināšanai, nodibināta se-
višķa komisija, kuras priekšsēdētājs ir
ministris bez portfeļa resp. balsstiesīgs
ministra biedrs Latgales lietās.

Komisija savā darbībā vadās no se-
košiem nosacījumiem:

1. Pie jautājumu noskaidrošanas ko-
misija pieaicina pagasta, valdes vai ap-
riņķa zemes ierīcības komitejas pārstāvi
un vietējo mežzini.

2. Komisija var pieņemt ari sūdzības
attiecībā uz Latgalē pielaistām nelikumī-
Lam pie val&ts fonda zemju piešķiršanas
un pie meža materiālu izsniegšanas
iedzīvotājiem un pēc iespējas noskaidro
šo sūdzību pamatotību.

3. Komisijai ir tiesība pieprasīt no
attiecīgām iestādēm un amata personām
viņai vajadzīgās ziņas un iepazīties ai
attiecīgiem materiāliem uz vietām.

4. Noskaidrošanas rezultātus komisija
ar saviem slēdzieniem un priekšlikumiem
nodod zemkopības ministrijai. Ja pē-
dējā nepiekrīt komisijas slēdzienam vai
priekšlikumam, tad starp komisiju un
zemkopības ministriju radušās domstar-
pības izšķir ministru kabinets.

5. Komisijas darbības kārtību noteic
pati komisija.

6. Par saviem braucieniem komisija
saņem komandējuma naudas uz pastā-
vošo noteikumu pamata, be^ citu atlī-
dzību par savu darbību nesaņem.

Rīgā, 1927. g. 28. jūnijā. «
Ministru prezidents M. Skujenieks,

Ministris bez portfeļa J. Pabērzs.

Instrukcija
par vārdu un uzvārdu rakstī-

šanu Latvijas pasēs.
(Izdota uz 1927. gada 1. marta' likuma
par vārdu un uzvārdu rakstību doku-

mentos 7. panta pamata).
I. Vispārējā daļa.

1. Vārdi uti uzvārdi dokumentos rak-
stāmi fonētiski, t. i. tā, kā viņus l.itviski
izrunā, ciešā saskaņā ar latviešu ealodas
likumiem.

Rakstībā jālieto tikai latviešu ofi-
ciālā alfabētā esošie burti (sk. ,,Valdības
Vēstnesi" JSfe 157., 1922. g.) (un flā tad
ne y un ne v (fau) zīme f skaņas vietā
un tml.).

3. Vārdi un uzvārdi rakstāmi saskaņā
ir latviešu ortogrāfijas noteikumiem. Tā-
dēļ nav rakstāmi ne patskaņu savienojumi
garuma apzīmēšanai (kā, piem., aa, ee,
do, ie, ii), ne ari latviešu ortogrāfijā vien-
kāršos vārdos neatļauti, līdzskaņu savie-
nojumi (piem., bb, dd, dt, ff, gg, kk; jeb
B, pp, ss, tt, th, te, tz). Patskaņu pa-
garinājuma apzīmēšanai nav lietojams
n (pēc vācu valodas parauga), bet pagari-
nājums jāapzīmē ar svītriņu uz patskaņa
zimes. Svešos uzvārdos garais o (ne uo,
bet vācu oo jeb oh) apzīmējami ar 6,

4. Sacītais attiecināms ari uz izrak-
stiem no Baznīcas Virsvaldes grāmatām,
dzimtsarakstu nodaļu reģistriem un pil-
sētu un miestu valžu rīcībā esošo žīdu
metriku grāmatām un citiem dokumen-
tiem. Turpretī oficiālos norakstos uzvārdi

ļun vārdi rakstāmi oriģināla rakstībā.

U. Uzvārdi.
1. Latviešu uzvārdos atļaujami tikai

šādi vienādu līdzskaņu savienojumi: a)
11 (piem., Mellis, Nolle, Ķelle, Tiļļa),
b) mm (piem., Zommers, Pommers,
Timma), c) nn (piem., Brenneris, Innus,
Svenne). Latviešu valodas garam runā
pretī divu rr lietošana; tāpēc uzvārdi
Ķerrāns un Tirrums (pēdējais pareizi
būtu Tīrums) rakstāmi ar vienu r. Tāpat
uzvārdi Zuments, Eniņš, Buners, Danen-
bergs parasti rakstāmi ar vienu m un n.
Nav lietojami arī divi 11, jaizrunāgarajam 1
seko līdzskanis, piem. jāraksta Til-
bergs, Kvelbergs, Stelbergs (sk. arī nāk.
pantu).

2. Saskaņā ar I nodaļas 3. p. sacīto,
jāraksta Šmits, Brants, Rengarts, Gei-
starts, Bērents, Šīrants, Afelds, Grin-
felds, Rozenfelds, Reinhards, Gothards,
Gerhards u. t. t. un ne Šmidts, Brandts,
Afeldts, Reinhardts u. t. t. Tas pats
arī vārda vidū: piem. Zoldners vai Zolt-
ners, Litke (un ne Zoldtners un Lidtke).
Ja kāds uzvārds ir salikts latviešu vārds
ar prefiksu at-, tad tt rakstāms, piem.,
uzv. Atteka (bet jāraksta Atāls un Adienis).
Jāraksta ari Švarcs, Šulcs, Pacs u. t. t. un
ne Švartcs. Šulfcs un Patcs. Tāpat vārda
vidū, piem., jāraksta Pecholcs un ne
Petcholcs.

3. Uzvārdi Štrombergs, Šteins, Štol-
cers, Strauss, Štāls, Šterns, Špīlbergs,
Štengelis u. t. t. rakstāmi ar št un ne ar
st (pēc vācu parauga). Turpretī jāraksta
Straubergs, Staltmanis, Striķis. Smit-
kovs (variācijās arī Strauss un Smits),
Straupe, Straupmanis, Strautmanis.

4. Galotnes -ovs un -ovskis rakstāmas
ar v un ne ar ff vai f, piem. Markovs,.
Detlovs, Techovs, Marovskis. Turpretī
ar f — Bišofs, Kleinhofs.

5. Vācu eu un ey vietā rakstāms ei,
piem. Neibergs, Neilands, Neimanis,
Breiers, Leiers, Meiers, Šleiers (bet ne
Neubergs, Mevers u. t. t.). Uzvārds
Dreijers labāk rakstāms ar eij. Līdzīgi
rakstāmi Freijs un Treijs. Latviešu uz-
vārdi Lejnieks, Palejs, Leja, Grīslejs
rakstāmi ar j. Tāpat ar j jāraksta Belajs
un Belijs, Cernajs un Černijs, Nebejs,
Ganzejs (arīAnzejs) un ne ar i vai y.

6. Vienzilbīgie uzvārdi, kā: Bļaus,
Ļaus, Taus, Žaus, Graus jāraksta ar
-aus, div un vairākzilbīgie ar „avs":
Beldavs, Binavs, Birkavs. Dubavs, Duk-
lavs, Gramkavs, Grunavs, Jankavs, Mal-
davs, Malnavs.

7. Visi vārdi un uzvārdi rakstāmi

vienskaitļa nominatīva formā pēc latviešu
valodas likumiem. Ja uzvārds ir kāds
visiem pazīstams lietas vai īpašības vārds,
tad viņš rakstāms tā, kā raksta attiecīgo
vienkāršo lietas vai īpašības vārdu, t. i.
vīriešu kārtā ar galotnēm -s, -is, -š. -us,
siev. kārtā ar galotnēm a un e, piem.
Ābols. Ozols, Alksnis, Gailis, visi uzvārdi
ar -inš, Kažus, Jozuuš, Markus, Ava,
Bite/Egle, Ģīga, Liepa, Plūme, Paparde.
Uzvārdi Allažs, Kurmužs, Tamužs, rak-
stāmi ar -žs, Bušs, Janušs, Jurušs rakstāmi
ar šs. Ja uzvārds līdz šim rakstīts nepa-
reizi ar e, bet ja attiecīgais vārds mums pa-

rastā valodā pareizā veidā pazīstams ar
citu «alotni, tad tas rakstāms pareizi,
piem. °Alksne jāraksta Alksnis, Butce —

Bucis Dambe — Dambis, Druke — Druķis,
Dumpe - Dumpis, Gaile — Gailis,
Grike —.Griķis, Krake — Kraķis, Krampe
- Krampis, Lūse - Lūsis, Medne -

Mednis Oše — Osis un Oss, Runtze —
Runcis,' Rumpe - Rumpis, ūtrupe -
Strupis, Sproģe - Sproģis, .Spure

Spuris, Sile- Sīlis, Zake - Zaķis, Zirne -

Zirnis, Zutte.- Zutis un t t. Ja vārds ir

svešs un tagadējā ikdienišķa valoda nepa-
zīstams tad jāraksta saskaņa ar doku-

ment m, piem. Bille, Driksne, Dauge,

D on Grebzde, Gudže, Ķuze, Lu.ge,
Plute, Rempe, Smekše, Zaure Zeire.
Utvikšu uzvārdu starpa latviešu vardi,
kas līdz šim rakstīti ar galotni -mgs,

rakstāmi ar -ms, piem. Auniņš, Skadiņš,
Kalniņš, Ozoliņš, u. t. t., agrāk — Au-
nings, Skaddings, Kalnings, Ozolings,
Purrings, Zarrings.

8. Uzvārdi, kas līdz šim rakstīti ne-
pareizi celma ziņā (ja- celmu vietā kā a-
celmi) , reformējami, piem. jāraksta Lūsis
un ne Lūss, Prūsis un ne Prūss, Osis un
ne Oss, Balodis un ne Ballods, Asaris un
ne Asars jeb Assers, Cīrulis un ne Cīruls,
Pūpēdis un ne Pūpēds, Paipalis (ari
Paipala) un ne Paipals, Pīlēģis un ne
Pīlegs; tāpat arī Apīnis un ne Apiņš.
Tomēr vāciskā uzvārdā Berg un salik-
teņos ar šo elementu atļaujams pēc iz-
vēles un tradīcijas gan -bergs, gan -berģis.
Tādēļ rakstām Arvēds Bergs, bet Pēteris
Berģis (ir arī uzvārds Berķis). Jaunākos
un svešākos salikteņos vairāk ieteicams
-bergs: Tilbergs, Hauzenbergs, Grosbergs,
Straubergs, Volfbergs u. t. t, vecākos
-berģis: Esenberģis, Šancberģis, Preis-
berģis un Preisbergs, Kreicberģis un
Kreicbergs, Šēnbergis un Šēnbergs.

9. Daudzās vārdu galotnēs jāraksta
-is (kur tagad to bieži nedara), piem.
-manis (Bergmanis, Ulmanis, Strautmanis,
Ģermānis un Ģermānis); -ainis (Bukainis,
Ledainis, Poeainis, Rebainis, Rungainis,
Rupainis); -enis (Drafems, Ķimems, Rā-
cenis, Skurstenis, Smiltenis u. t. t., bet
Akmens, Asmens, Zibens (ģen. tomēr
Asmeņa, Zibeņa, Akmeņa), Avens, Gre-
dzens), -oms (Elkonis, Maldonis, Plūdonis,
bet Citrons, Klons, Pērkons un visi uz-
vārdi ar -sons. pie kam atļaujamas
parallelformas Miķelsons un Michelsons,
Jākobsons un Jēkabsons), -elis (Ziemelis,
Dobelis, Grāvelis, Kartupelis, Meņģelis,
Raģelis, Ribelis, Tēbelis, Vencelis), -ulis
(Augulis, Budulis, Grundulis, Karulis,
Ķepulis, Kukulis, Pakūlis, Prikulis, Ru-
bulis, bet Abuls), -skis (Dombrovskis,
Jankovskis, Dunskis, Kuršinskis), kā ari
-eris un -ieris. Ar -eris un -ieris rakstāmi
uzvārdi, ja tie 'ir vecie no vāciešiem aiz-
ņemtie amatnieku apzīmējumi, piem.
Melderis, Vēveris, Ķesteris, Skrīveris,
Ģeģeris (Jēģeris), Skroderis (Skrodelis),
Dakteris, Elceris (Helceris), kā arī īsti
latviešu vārdi ar -eris: Lēveris, Lielpē-
teris, Teteris. Ar -ieris: Galieris, Kur-
sieris, Piķieris, Sapieris. Ar -ers jāraksta
jaunāki sveši vārdi, piem. Feders, Fišers,
Kupfers, Krēgers. Grēbers, Valters,
Tepfers, Trēgers (beidzamos — amat-
nieku apzīmējumus — pielaižams rakstīt
ari ar -ris).

Galotne -uris _ rakstāma: Ambtins,
Vīburis, Āmuris (Āmurs), ar -rs: Bundurs,
Dundurs, Cumburs, Cundurs.

10. Galotne -is jāraksta uzvārdos
Brencis, Cīcis, Jaucis, Kalācis. Klucis,
Nonācis, -Paucis, Princis, Ķucis, Bedeicis,
Rīdancis, Pelcis (ar stiepto 1, bet Peles
vācu Pelz ,,kažoks"). Tāpat arī uzvārdos
Duksis, Fuksis, Puksis, Lieljuksis,
Peldeksis, Eleksis, Kaksis, Matrozis, Jozis,
Lūdzis, -is jāraksta uzvārdos ar galotni
-aitis, -eitis, -ītis, . -utis, -ietis, -otis:
Vaitekaitis, Juzaitis, Grigaitis, Tuleveitis,
Gedreitis, Eglītis, Kursītis, Rudītis, Cinītis,
Laimītis, Olutis, Gimbutis, Aronietis,
Aizupietis, Daugavietis, Ciekotis (bet
Akots).

11. -is jāraksta salikteņos, kur otrai
daļai pamatā ir lietas vai darbības vārds
Jaunzemis, Leibomis, Baltkājis, Liel-

kājis, Platkājis, Plikkājis; Baltgalvis
(Balgalvis), Zilgalvis, Ķergalvis, Lāč-
galvis (arīLācgalvis), Plikgalvis, Meln-
galvis (arī Melgaivis); Melhārdis un Meln-
bārdis, Līkbārdis, Sarkanbārdis, Brus-
bārdis; Melnausis (Mellausis), Villausis,
Lielausis; Melnacis: Zeltmatis (ģen.Zelt-
maša); Sarkanbiksis; Lielbiksis; Meln-
svārcis; Augšgalis, Ārgalis, Ciemgalis,
Purgalis, Laugalis (Laukgalis), Skangalis.
Zemgalis; Pestmalis, Purmalis, Straut-
malis, Upmalis, Nomalis; Akmeņkalis,
Dzirkalis, Uzkalis, Varkalis, Dzelzkalis:
Grūdupis (Grīitupis) Krievupis, Kalupis,

(jupis (ari ijups), Ejupis (ari Ejups);
Tiesnesis, Koknesis; Mazvagulis, Vec-
vagaris; Lejassausis, Katlāpis (Katllāpis).

12. Uzvārdi ' ar gal. -as šķirojami.
Tādi uzvārdi, kā Tomass, Lūkass, Jubass,
rakstāmi ar diviem s (tā tad ss), bet
leišu vārdos galotne -as atvietojama ar
latv. galotni s: tāpēc Vanags un ne
Vanagas, Vilks un ne Vilkās, Veščuns un
ne Veščunas, Biļūns un ne Biļunas, Vids
(un ne -as), Treids, Kaivs, Misjuns, Gaiduks
(līdz šim Misjunas, Gaidukas).

13. Galotne -ais jāraksta uzvārdos:
Bagātais, Baltais, Gudrais, Melnais,
Resnais, Sīkais, Sirmais, Stiprais.

14. Augšzemnieku vārdi vispārīgi
rakstāmi, pieskaņojoties literariskās va-
lodas prasībām, piem. augšz. Kūceņš—
Kociņš. Sacītais attiecas arī uz latgaliešu
uzvārdiem gadījumos, kur ir izlokšņu
svārstība.

15. Augšzemnieku uzvārdos galotne
-āns, ja uzvārda nesējs to vēlas, paturama,
piem. Lazdāns, Zemitāns, Rancāns,
Kancāns, Opincāns. Šai kategorijai pie-
slienas Jurjāns; turpretī vārdi; kam otrā
daļā vārds Jānis, rakstāmi ar -is: piem.
Grigjānis, Jēkabjānis, Pēterjānis.

16. Izsniedzot dokumentus, jāizsargās
radīt pilsoņiem grūtības tanī gadījumā,
ja viņu uzvārds ir divkāršs -v- ir viena un
tā paša vārda divas dažādu izlokšņu
formas, piem. Robežnieks — Rūbežnieks.
Te priekšroka dodama literariskai formai.
Tāpat viens uzvārds (pēc izvēles) rakstāms
tādos gadījumos, kā Paegle — Paeglis,
Eglīte — Eglītis.

17. Ja dokumentu pieprasītāja —
sieviete vēlas lai viņas uzvārdu rakstītu
arī sieviešu kārtas formā (dokumentos
iekavās sievietēm), tad taīs gadījumos,
kur vīriešu kārtā galotne -is, sieviešu
uzvārdos rakstāms e. Bez tam -e rakstāms
arī vārdos ar -sons, kā arī vispārīgi vārdos,
kur galotnes s priekšā ir 1, n, r, t (piem.
Ozols - - Ozole, Jurjāns — Jurjāne,
Dēķens — Dēķene, Akmens — Ākmene,
Fišere. Valtere, Ešerte, Šmite. Brante,
Grantē (no Grants). Citos gadījumos
rakstāms -a (piem. Vanaga, Vilka, Preisa,
Buša, Blanka, it īpaši pamazināmos
vārdos ar galotni -inš (Kalniņa, Bērziņa,
Grēviņa, Kārklina).

18. Sveštautiešu uzvārdus latviski
rakstot jāievēro vispārējā daļā, it īpaši
3. p. sacītais. Tādēļ jāraksta Lube (ie-
kavās Lubbe), Plade (Pladde), ļofe (Joffe),
Leflers (Loffler), Hofs (Hoffs), jegi (Joggi),
Bags (Bagg), Ekards (Eckardt), Dikšeits
(Dickscheit), Pops (Popp), Šepings
(Schbppingck), Liperts (Lippert), Muso
(Musso), Vasers arī Vaseris (Wasser),
Oto (Otto), Vits (Witts), Hjords (Hjordt),
Šmits (Schmidt), Hiršheids (Hirschheydt)
Zēbalds (Seebaldt), Kēlbrants (Kahl-
brandt). Hofštets (Hofstādt), Bernts
(Berndt), Helds (Heldt), Dorants (Doh-
randt), Rozenblats (Rosenbladt). Tāpat
ari vārda vidū: Ratke (Radtke), Šmitchens
(Schmidtchen), Šics (Schūtz), Launics
(Launrtz), Precelis (Prātzel). Taica (Taitz),
Secens (Setzen), Hičke (Hūtzschke); ar th:
Plāts (Plath), Tāls (Thal), Tīšs (Thiess);
ar ph: Filips (Philipp), Ādolfi (Adolphi);
pf: Fābs (Pfab), Ficners (Pfūtzner),
Flige (Pfligge), tāpat jāraksta ar š sākumā:
Šperlings (Sperling), Špacs (Spatz),
Špringenfelds (Springenfeld), Štāks (Staack
Šteinerts (Steinert), Štiglics (Stieglitz),
Štrobergs (Strohberg), Štenhūzens
(Stenhuzen): Fokrots (Vockroth), Folk-
manis (Volkmann), Fītinghofs - Šēls
(Vietinghoff-Scheel), ar z: Buzekists
(Busekist), Kizerickis (Kieseritzky), Zars
(Saar), Zeiberlichs (Seuberlich), ' Tranze
(Transehe), Zafts (Safft), Zaks (Sack),
Zīke (Siecke).

19. lļ vietā garums jāatzīmē ar svītru :
Kols. Pols (Kohl, Pohl).

20. h jāšķir no cli: Hāchs, Haits,.
Heine, Heiblichs, Christiansens. fāraksta

Maksa par .Valdības Vēstnesi':
ar piesolīšanu bez piesūtīšanaspar:
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katrutālāku rindiņu —,15

b) citu iestāžu sludinājumi pat katru
vienslejigu rindiņu —,20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
nprsnnn? — 8(1

Latvijas valdības «** oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot
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arī Bucholcs (vācu Buchholz). Uzvārds
Chajs rakstāms ar ch. Ch rakstāms arī
krievu h(x) vietā krievu vārdos: Chren-
kovs, Charlamovs, Charitonovskis.

21. Vācu sc un c rakstāmi sk un k :
Muskats Muscat), Karls (Cari).

22. qu jāraksta kv: Kvicraus (Quitz-
rau) , Ponikvara (Poniquara), Markvardts
(Marquardt).

23. 11, mm, nn, rr svešos uzvārdos
atļauti, ja šie savienojumi stāv starp
patskaņiem un vārda beigās un ja tiešām
viņi izrunājami gari, piem. Ollenšteins,
Mills (ģenit. Milla), Kimmerle (Kiimmerle),
Grimms (ģenit. Grimma), Cinniuss, Švenns,
Pirro; turpretī vārdi ar -sen rakstāmi ar
vienu n : Jansens Pētersens. Nav rakstāmi
šie dubultnieki, ja r, 1, m vai n seko līdz-
skanis, piem. Helšteins (Hellstein), Ham-
richs (Hammrich).

24. Vācu uzvārdos garie ar divām
zīmēm apzīmētie patskaņi vai arī ar e
pagarinātie patskaņi rakstāmi ar attie-
cīgā latviešu garā patskaņa zīmi. Tāpēc
aa jāraksta ā: Bārs (Baar), Hāze (Haase),
Rāše (Raasche), Mūnksgārds (Munks-
gaard); ee — ē: Špērijs (Speerv), Sērs
(Scheer), Šnē (Schnee); oo — o: Mors
(Moor), Portens (Poorten). Formanis
(Voormann); vācu ie>— ī: Bīncs (Bientz),
Fīkerts (Fiekerth), Gotlībs (Gottlieb),
Knīrīms (Knieriem), Zivs (Siew). Jā-
transkribē arī: vācu eu ar ei: Beiningens
(Beuningen), Kreicšteins (Kreutzstein),
Heieršteins (Heuerstein), Neiermanis (Neu-
ermann), Eichlers (Euchler), Heiselis jeb
Heizelis (Heusell), Treijs (Treu); vācu
ei — ar ei: Meiers (Meier); vācu ey ar ei:
Meierovičs (Meyerowitsch), .Beiermanis
(Bevermann), Ramzeiers (Ramsever),
Maiers (Mayer). Vienzilbīgos vārdos' var
rakstīt eijs, piem. Šeijs (vācu Schey) (vai-
rākzilbīgos — ejs: Grundejs (Grundey).

ā jāraksta e: Bechs (Bāch vai Baech),
Štēgers (Staeger), Jēgers (Jaeger), Restass
(Rastas). 6 jāraksta e: Ērns (Ohrn),
Gērcs (Gortz), Lēbers (Lober), Bētichers
(Boetticher), Kēlers (Kbhler). ū jāraksta i:
Brimmers (Bruemmer jeb Brummer),
Disterlo (Diisterloh), Kīcs (Kūtz). Ari
ii igauņu uzvārdos rakstāmi ar ī: Rīks
(Riik). Arī y transkribējams ar i: Kim-
mels (Kymmei). Krievu h rakstāms ar i:
Riss (iekavās Rvs vai Pbicb).

25. Vācu -as gaiotnēs rakstāms -ass:
Niklass (Niclas), Rutakass (Ruttakas);
vācu -au kā -aus: Prenclaus (Prenzlau),
Raus (Rauh), Vildaus (Wildau), Pichlaus
(Pichlau), Zēlaus (Seelau). Vācu uzvārdi
ar -uzs rakstāmi ar -uss: Asmuss (Asmus),
Kamradziuss (Kamradsius), Pociuss (Po-
tius). Ja vācu uzvārda beigās vispārīgi
ir s, tad latv. rakstāmi, divi s. Zīverss
(Sievers), Reimerss (Reimers). Vācu -chs
rakstāms -kss: Dakss (Dachs), Lukss
(Luckhs), Zākss (Sachs); vārda vidū ks:
Vaksmūts (vācu Wachsmuth). Vācu tz
jāraksta c: Gabelencs (Gabelentz), Grek-
pecs (Greckpetz). Te vispārīgi atkal jāie-
vēro vispārējās daļas 3. pants.

26. Krievu uzvārdos mīkstinājums aiz
1, n, r apzīmējams ar mūsu ļ, ņ, r, piem.
Smoļakovs (CMOJiHKOB'b), Bļachs (BjmK-b),
Maļackis (Majism,Kift, vācu Maliatzkv),
Bedņakovs, Bļizņanskis, Voznesenskis, āri
vārda beigās, piem. Okuņs; Serebrakovs,
Razancevs, Bondarovs, Bočkarovs, Puš-
karovs, Seļonka, Zeļenko, Kuļoks(Ky^eK-b),
Miļukovs, Ļimončiks, Tiļickis, Piļskis. Ja
aiz lidzskaņiem krievu valodā ir b, tad
latviski rakstāms j, piem. Marjanovskis
(MapbHHOBCKiH), Ipatjevs (HnaTben-b),
Eļjašovs (S^bHiuoB'b), Kutjevs, seremet-
jevs, Djačenko, Volodjko, Iļjučonoks. Jā-
raksta latviski j, ja krievu valodā aiz
m, v, b, p, s, z, c (krievu m, b, 6, n, c, 3, n),
ir ja, jo, ju (h, e, ro); piem. Kļimjato,
Rumjancevs, Semjonovs, Ļitvjaks, Lov-
jagins, Devjatko, Grebjonkins, Lubjanskis,
Sipjagins, Afanasjevs, Afanasjonoks, Isjo^
mins, Izjumins, Dzjageļs, Cjunskis, Zuzju-
kins. Krievu mīkstinātie līdzskaņi d, t
skaņu e (arī t — jaķ) un i priekšā jāraksta
latviski d un t, piem. Ļebedevs, Deļnovs.
Tichoņickis, Titovs. Krievu -ts transkribē-

jams ar e, piem. Belovs. Chļebopašņikovs,
bet ja krieviski d un t stāv ja un ju
(krievu h un 10) priekšā, tad latviski jā-
raksta dj; tj: Djukovs (kr. AroKOBt), Djuns-
kis (JIiOHCKiH), Mitjuņins (MnTioHHH'b),
Djadjkins (RHūbKUH'b) ', Ļapkins-Tjapkins
(JlsnKHH-b-THnKHH-b), Tjutrumovs (Tiot-
piOMOB-b).

27. Krievu uzvārds GeoaopoB-b rak-
stāms Feodorovs (ne Fjodorovs).

28. Krievu e vārda un zilbes sākumā,
ko izruna je, un divi e vārda vidū, ko
izrunā eje, rakstāmi ar je un -eje: Jer-
molajevs,Jeļisejevs, Mejersons(MeepcoH'b),
Mejerovičs (iV.eepoBHHTb), Vojevodskis, ļe-

meļjanovs, Vojeikovs, Jevlampjevs, Jefi-
movs, Jevstigņejevs. Krievu īsais i
(krievu h) galotnēs rakstāms -js un
krievu - biri-ijs: Gabajs, Kļujs, Solovejs,
Portnojs, Palgujs, Tugojs, Kapcejs, Bez-
chļebnijs, Bezprozvanijs, Podskočijs, Sīvijs.

29. Krievu— OB"b transkribējams-ovs:
Chvostovs, Kilovs. Arī pārvācotie krievu
uzvārdi ar ow, resp. off, rakstāmi -ovs:
Andrejanovs. Krievu — hxt> rakstāms
ichs: Černichs, Pjanichs, Dolgichs.

30. Židu uzvārdi kā Izraelīts,, Šalīts
rakstāmi -īts, ģen. -īta; Šmuljāns, Civjāns,
Plungjāns — rakstāmi ar -āns; dažos žīdu
uzvārdos —iff un off vietā rakstāms -ivs
un -ovs, piem. Zivs (Siff), Livs (Liff),
Tovs (Toff), Ritovs (Ritoff). Uzvārds
Margolis rakstāms latviski Margoliss. Tā-
pat Grinioss rakstāms Griņoss.

31. Nelokāmi uzvārdi ar galotnēm -i,
-o. -u ir apm. šādi: Ādolfi (Adolphi),
ļakobi, Gersoni, Konrādi, Levi (Loevvi

un Loewy), Nagļi', Lao, Olechno, visi
krievu uzvārdi ar -o: Timčenko, Pota-
penko, Dolobko, Kļimjato, Verigo, Po-
padopulo; Aunapu, Unru (vācu Unruh).
Tāpat jau minētais Šnē (Schnee), Zē (See),
arī Lurjē.

32. Uzvārdi, pārrakstot tos- no lietuvju
dokumentiem, rakstāmi latviešu valodas
pareizrakstībā, piem. Jonas Škirmuntas —
Jānis Šķirmunts, Ona Šķirmantaite —
Blideniene — Anna Blīdenis (Blīdene),
dzim. Šķirmunts (Šķirmunte).

33. Franču, angļu, itāliešu un skan-
dināvu vārdi transkribējami latviešu va-
lodā fonētiski, piem. Mūns (Moon), Ankūrs
(Ancour). Šato (Chateau), Ķers (Carr),
Vaits jeb Uaits (White), Brauns (Browns),
Rudžjeri (Ruggieri), Bokačo (Boccaccio),
Grīns (Green), Skrēpvels (Scrapewell),
Bleks (Black), Melvils (Mellville). Nīvjors
(Nieuwjaar).

III. Vārdu rakstība.

34. Lielākas vienkāršības un vienvei-
dīgākas sistēmas ievešanas nolūkos ietei-
cams reducēt lietošanā sastopamās kri-
stāmo vārdu variācijas, aprobežojot viņas
ar vārdu formām, kas tikai latviešu
valodā pazīstamas un te atzīstamas par
normālām. Sveštautiešu vārdi tad jā-
pielāgo latviešu valodas prasībām. Ār-
zemniekiem atļauts ierakstīt dokumentos
arī latviešiem svešus, bet viņiem pazī-
stamus kristāmus vārdus, kaut ari tie
ar mūsu valodas garu nesaskanētu.

35, Aiz minētiem iemesliem ieteicams
rakstīt Jānis, kur raksta Jonas, Jons,
Džons, Joans, Ioans, Ivans, Johans, Jo-
hannes; Žanis (būtu ieteicams labāk Jānis)
un ne Žanno (nebūtu kultivējams arī
Rietumkurzemē pazīstamais janis kā
parallēlforma vārdam Jānis), Fricis, arī
Spricis, un ne Bricis; Vilis (arī Vilhelms),
bet ne Villi (Willy); Jūlijs un ne Juliuss;
Jēkabs un ne lākobs, ļācobs, ļakovs;
Jāzeps un ne Jozefs, Jozeph, Josifs, Osips,
Juzefs, Juozas (itāliešiem var ierakstīt
Džuzepe (Giuseppe); Rāfaelis un ne Rafals,
Rafails, Rafoels; Ābrams un ne. Ābrahams,
Avraams; Izāks jeb īsāks un ne Isaaks,
Isaks; Gabriēlis un ne Gavriils; Meiers
un ne Meijers, Meers; Pēteris un ne Petrs
jeb Petruss; Izraēlis un ne Ižroels, Izrails;
īcchoks un ne Icigs, Iciks, Itce; Heinrichs
(arī Indriķis), bet ne Gendriks, Genrichs;
Zāmuelis un ne Samuils; Sīmanis un. ne
Simons, Šimens; Kristaps un ne Christoph,
Kristofs, Christofors; Teodors un ne Theo-
dors, Feodors, Fedors; Mozus un ne Moses,
Moisejs; Dāvids un ne Dovids; Jehūda
un ne Jechuda; Haims, ne Chaims: Jefims
un ne Efims; Pāvils (Pauls), bet ne Pāvels;
Benjamiņš un ne Benjamiņš, Benjomins;
Leibs, ne Leibe jeb Leiba; Rubenis un ne
Ruvens, Rubins, Ruvins; Ansis un ne
Hanss; Zālamans un ne Solomons, Zaļ-
mans; Šloma un ne Šļioma; Gvido, ne
Guido; Dučo un ne Duccio; Zeliks un ne
Seligs. Atļaujamas parallēlformas Arvīds

Arvēds, Alīrids un Alfrēds; mazāk jau
ieteicamas Georgs (latviskāki būtu Jurģis)
un Georgijs, Juris un Jūrijs.

Sieviešu vārdus ar vācu galotnēm
-ine, -ene vēlams rakstīt latviski -īne. -ēne:
Helēne, Hermīne, Eifrosīne, Karlīne-, Ka-
trīne, Paulīne, Valentīne, Vilhelmīne. Vācu
vārdiem Ellen, Elsbet, Esther pievieno-
jams latviski -e: Ellēne, Elsbete, Estere;
Sigrid un Ingeborg -a: Zigrida, Ingeborga,
arī Mauda (vāc. Maud). Lilly, Millv un
Felicitas vietā latviski jāraksta Lilija,
Milija un Felicita. Vārdus Lea un Lia,
ari Mia var rakstīt tāpat arī latviski (Lea.
Lia, Mia). Var rakstīt Raele jeb Rahele.
Jāraksta Valtrauta, Hilda, bet Elfride,
Valfride

^
Ģertrūde, Ortrude.

37. Žīdu tautības personām krustā-
miem vārdiem atbilstošie personu vārdi
dokumentos ierakstāmi viņu tiešā ebrejiskā

veidā (kaut gan saskaņā ar 35. panta

principiem), bet tie nav rusificējami vai
ģermanizējami,piem. Movša nevar rakstīt
Maksis, Šajevietā nevar rakstit Aleksandrs.
Tas pats jāievēro arī žīdu sieviešu vārdos
(vārdus Haja un Hana paraksts rakstīt
ar h, ne ch.

Rīgā, 1927. g. 25. jūlijā.
-Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Administratīvā departamenta

^ vicedirektora v. K. Ābels.

Apstiprinu.
1927. g. 19. jūlijā.

Finansu ministra b.
J. Bokalders.

Rīkojums.
Finansu ministrijas nodokļu departa-

ments dara atklātībai zināmu, ka Cēsu
tvaika piensaimnieku sabiedrībai pie-
šķirtā ar finansu ministrijas rīkojumu
No 240 («Valdības Vēstneša" 1926. g.
29. marta 71. numura) atļauja nomaksāt
zīmognodokli naudā par aprēķinu grā-
matiņām un citiem izdodamiem, kā ari
saņemtiem dokumentiem, .«akarā ar viņas
pāriešanu Cēsu piensaimnieku sabiedrī-
bas īpašumā, attiecināma uz pēdējo.

9812 Direktors F. Ķ e m p e 1 s.
Nodaļas vadītāja v. i. P. Šr a n k s.

Valdības iestāžu paziņojumi

Rīgas pilsētas un Rīgas apriņķa
miertiesu iecirkņu sadalījums

1. Rīgas pilsēta, sākot ar 1927. g.
1. augustu tiek sadalīta 15 miertiesu
iecirkņos (ar sēdekļiem Rīgā, Andreja
Pumpura ielā N° 1), bet Rīgas apriņķis —
4 miertiesu iecirkņos, no kuriem I iecirknis
atradīsies Dubultos, II — Siguldā, III —
Skrīveros un IV — Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā N° 1.

2. Rīgas pilsētas miertiesās darba sa-
dalījums paliek pēc līdzšinējā principa,
turoties pēc apsūdzēto (ja tādu nebūtu —
pēc cietušo) resp. atbildētāju (ja tādu
nebūtu — pēc pašu lūdzēju) uzvārdu
pirmā burta, rakstot uzvārdus *pēc
ievestās jaunās pareizrakstības valsts
valodā, bet ja būtu vairāk par vienu
atbildētāju vai apsūdzēto, — tad pēc
augstākā burta alfabētā.

3. Uz šā pamata tiek piešķirtas:
Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesai lietas

uz burtiem Am un G;
Rīgas pilsētas 2. iecirkņa miertiesai lietas

uz burtiem Bi—Bz;
Rīgas pilsētas 3. iecirkņa miertiesai lietas

uz burtiem Ja—Jt, Z(Ž)a—Z(Ž)r;
Rīgas pilsētas 4. iecirkņa miertiesai lietas

uz burtiem Ca—Cg, Ci—Cz, Hf^Hz
un Kr—Kz;

Rīgas pilsētas 5. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem La—Lt;

Rīgas pilsētas 6. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem Ka—Km un U;

Rīgas pilsētas 7. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem M, N (kā tagad);

Rīgas pilsētas 8. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem Ba Bh un Oa— Or;

Rīgas pilsētas 9. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem Ch, Ha—He un R;

Rīgas pilsētas 10. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem Pp—Pz un S(Š)e-S(Š)r;

Rīgas pilsētas 11. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem S(Š)s-S(Ž)z un V;

Rīgas pilsētas 12. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem An—Az, Pa—Po;

Rīgas pilsētas 13. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem Di—Dz, E, Ju—Jz;

Rīgas pilsētas 14. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem Aa—AI, Da—Dh, T un
Z(Ž)s— Z(Ž)z;

Rīgas pilsētas 15. iecirkņa miertiesai lietas
uz burtiem F, Kn—Kp, Os—Oz un
S(Š)a-S(Š)d.

4. Rīgas apriņķa 1. iecirkņa mier-
tiesas darbības rajonā ietilpst:
no Rīgas pilsētas — 13. policijas

iecirknis;
Rīgas Jūrmalas un Slokas pilsētas un

Ķemeru miests un
Babītes, Salas un Slokas pagasts, kā ari

visās minētās teritorijās esošās dzelz-
ceļu Ūnijas.

5. Rīgas apriņķa 2. iecirkņa miertiesas
darbības rajons paliek negrozīts līdz-
šinējais (Allažu, Bīriņu, Inčukalna, Ķēču,
Ķempju, Krimuldas, Lēdurgas, Līgatnes,
Mālpils, Mores, Nītaures, Pabāžu, Si-
gundas, Sējas, Siguldas, Skultes, Turaidas,
Vidrižu, Vildogas un Zaubes pagasts un
Siguldas miests).

6. Rīgas apriņķa III iecirkņa mier-
tiesas rajonā ietilpst:
Aizkraukles, Bebru, Birzgales, Jumpravas,

Kastranes, Ķeipenes, Kokneses,

Krapes, Lauberes, Lēdmanes, Liel-
vārdes, Madlienas, Meņģeles, Ogres-
gala, Plāteres, Pļaviņu, Rembates,
Skrīveru , Suntažu, Taurupes un
Viskaļu pagasti, un Pļaviņu miests,
ka ari dzelzceļu līnijas no Ogres
miesta robežas, līdz Latgales un
Madonas apriņķa robežām un cik
tas ķer miertiesas rajonu aiz Dau-
gavas.

7. Rīgas apriņķa IV iecirkņa mier-
tiesas rajonā ietilpst:
no Rīgas pilsētas — ostas policijas

iecirknis un lietas uz burtiem
Lu—Lz;

Ādažu, Baldones, Daugmales, Doles,
Dreiliņu, Ikšķiles, Katlakalna, Man-
gaļu, Mārupes, Olaines, Ropažu,
Salaspils, Stopiņu un Tomes pa-
gasts, un

Ogres miests, līdz ar dzelzceļu linijām
minēto pagastu un Ogres miesta
teritorijās.

Piezīme- Visas ienākušās lietas,
kuras vēl nav noliktas uz tiesas
sēdi, sadalāmas starp jaunajiem
iecirkņiem.

Pagastu lietas nododamas pēc pie-
kritības pēc jaunā sadalījuma.

Rīgā, 1927. g. jūlijā.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja

vietas izpildītājs A. Blumentals.
Sekretārs O. Blumbergs.

Iecelšanas.
Rezolūcija.

Piešķiru kārtēju atvaļinājumu pašvaldības de-
partamenta direktoram Jurim Zankevicam
no š. g. 26. jūlija līdz 9. augustam, uzdodot pa
viņa atvaļinājuma laiku direktora pienākumu
izpildīšanu lauku pašvaldības lietās nodaļas
vadītājam P. KHnklāvam, bet — pilsētu
pašvaldības lietās — nod. vadītājam R. Ķellēm.

Rīgā, 1927. g. 22. jūlijā. N° 104698.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Rīkojums JNTs A-799.
Rīgā. 1927. g. 26. jūlijā.

Ieceļu skolotāju Frici Dravnieku par valsts
centrālā paidagoģiskā institūta vicedireķtoru,
skaitot ar š. g. 1. augustu.

Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis L i e p i ņ š

Arodskolu direktora v. K. Ozoliņš.
*

RI k o j u m s JVs A-80O.
Rīgā, 1927. g. 25. jūlijā.

Apstiprinu cand. oec. Pauli Radziņu par
V. Olava komercskolas direktoru, skaitot ar š. g.
1. augustu.

Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis L i e p i ņ š

Arodskolu direktora v. K- Ozoliņ š

Rīkojums Ma A-801.
Rīgā, 1927. g. 26. jūlijā.

Atbrīvoju praktisko zinību privatinstituta di-
rektora vietas izpildītāju Hermani Apsīti, uz
paša lūgumu, no viņa pienākumu izpildīšana?,
skaitot ar š. g. 1. augustu.

Izglītības ministris J. Rainis,
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Arodskolu direktora v. K. O z o 1i ņ š
*

Rīkojums No A-802.
Rīgā, 1927. g. 26. jūlijā.

Apstiprinu Fēliksu B 1 ū m u par Rīgas privātā
komercinstituta direktora vietas izpildītāju, skai-
tot ar š. g. 1. augustu.

Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Arodskolu direktora v. K. Ozoliņš,

Liepājas 2. iecirkņa miertiesnesis
izbeidz sekošās personas meklēšanu: Zamuels
Goldbergs, sludināts ,Valdības Vēstneša"
1927. g. 56. numurā.

Liepājā, 1927. g. 26. jūlijā. JN° 585/26. g.
Miertiesnesis J.Ziemelis.

Sekretārs M. V i 1 s o n.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1927. g. 11. jūlija lēmumu,
atsauc .Valdības Vēstneša" 1926. g. 11. fe-
bruāra 33. numurā iespiesto sludinājumu par
Alekseja Jēkaba d. Andrējeva meklēšanu,
jo lieta par Alekseju Jēkaba d. Andrējevu
Ir izbeigta.

Daugavpili, 1927. g. 21. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra pal. Fr. B a u m a n i s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par reklāmu, afišu un sludinājumu
izlikšanu Risas Jūrmalas pilsētas admi-

nistratīvās robežās.
Pieņemti Rīgas Jūrmalas pilsētas domes
1927. g. 19. februāra sēdē un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta š. g. 21, jūlija rakstu

]is 104663.

1. Veikalnieciska rakstura reklāmas
sadalās pastāvīgās un īsa laika reklāmas;
par pastāvīgām reklāmām ir uzskatamas
veikalu izkārtnes, plakāti, uzraksti un
uzbildējumi uz logu stikliem, ēku sie-



nam, stabiem, žogiem vai citiem priekš-
metiem..

Par īsa laika reklāmām uzskatami slu-
dinajumi un afišas.

Skatu logi, ja tanīs ir vienīgi preču
paraugi un uzraksti attiecībā uz pašu
vaikalu, — par reklāmām netiek uzskatīti.

2. Visiem reklāmu nolūkā izliktiem
izkārtņu, plakātu un sludinājumu uzrak-
stiem jābūt pareizā latviešu valodā un
ortogrāfija. Zem latviešu valodas teksta
var rakstīt ari citās valodās, bet ne lie-
lākiem burtiem kālatviešuteksts. Valodas
un ortogrāfijas kļūdas uz pirmo norādī-
jumu ir jāizlabo.

3. Pastāvīga rakstura reklāmas var
(izlikt, iepriekš par to rakstiski paziņojot
pilsētas valdei. Paziņojumā jānorāda,
kur reklāma tiks izlikta, kāda pasākuma
reklamēšanai un kāds reklāmas apmērs,
īsa laika reklāmas var izlikt tikai tad, ja
par to ir samaksāts pilsētas nodoklis.

4. Visas uz īsu laiku izliekamās re-
klāmas, sludinājumus un t. t. ir atļauts
izlikt vienīgi skatu logos, uz pilsētas
reklāmu stabiem, tāpelēm. Aizliegts ap-
lipināt vai aplikt ar reklāmām, afišām,

sludinājumiem būvju sienas, žogus, stabus
un citus priekšmetus.

5. Par pastāvīga rakstura reklāmām,
izņemot katra veikala galveno izkārtni
un citus uzrakstus attiecībā uz pašu vei-
kalu un uzņēmumu , par kuriem nodoklis
nav ņemams,_ viena mēneša laikā pēc šo
noteikumu speķa nākšanas, visiem reklāmu
īpašniekiem jāpaziņo pilsētas valdei re-
klāmu skaits, kur reklāmas izliktos un
katras reklāmas platība. Bet visiem vē-
lākiem pasākumiem jāpaziņo par pastā-
vīgas reklāmas izlikšanu pilsētas valdei
7 dienu laika no izlikšanas dienas.

6. No nodokļa maksas atsvabināti
valsts un sabiedrisku iestāžu sludinājumi,
ciktāl tiem nav veikalnieciska rakstura.

7. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu
vainīgie atbild pēc sodulikuma 138. panta.

8. _ Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā pec viņu izsludināšanas «Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva O. Stanke
Sekretārs K. Z i e m i ņ š

RĪKOJU MS.
Sakarā ar suņu trakuma sērgas gadī-

jumu atkārtošanos Daugavpils apriņķa

pagastos, pamatojoties uz iekšlietu
ministra 1927. g. 1. jūlija rīkojumu
Jfc 1430 (.Vaid. Vēstn." Ne 142./1927. g.)
attiecība uz trakuma sērgas apkarošanu,
ar šo izsludinu Daugavpils apriņķi
uz nenoteiktu laiku par trakuma sērgas
apdraudētu un uzdodu pagastu valdēm
darīt iedzīvotājiem zināmus noteikumus
par trakuma sērgas apkarošanu («Val-
dības Vēstneša" 1927. g. 7. numurā),
bet maniem palīgiem un policijas kār-
tībniekiem neatlaidīgi sekot minēto no-
teikumu stingrai izpildīšanai.
Daugavpilī, 1927. g. 25. jūlijā. N°5922 III.

Daugavpils apriņķa priekšnieka v.
(paraksts).

Darbvedis (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesas Jel-
gavas pils. tiesas izpild. v. i.
kūja kancleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā J*6 24, istaba 20,
paziņo:

1) ka pēc Jelgavas apgabal-
tiesas 1927. g 8 jūlija uzdevuma
Ns 24559 Borisa un Izaka Šmul-
janu prasības p?c Rigas apgabal-
tiesas 4. civilnodaļas tiesneša
926 g. 7. septembra sprieduma

M 1760 no Indnķs Burgrneistera
Ls 4000 kapitāla ar °/o un izdev.
apmierināšanai 19 okt. 1927. g.,
pulksten 10 rītā. Jelgavas apgabal-
tiesas civilnodaļas sēžu zālē,

uz poli topu J2H
Indriķim Burgmeisteram

piederošu
nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Jelga«a« apriņķa
Vecsvirlaukas pagastā ar emes-
grāmata reģistra K° 3967 u i sa-
stāv no .Buku' mā/ām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
lordiem apvēitēts par Ļs 50(0;

3) ka bez augšminētas prasības
īpašums apgfūtmāts ar hipotēku
parādiem par Ls 16040;

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalītu ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmita daļano
apvērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu mļnistrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
ntkustimo īpašumu; in

51 ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu t-ek vestas Jelgavas-
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie^
sības uz pārdodamo ipašumu, kas
plrlošanu nepielaiž, tādas tiesības
jājzrāda līdz psrd šanas dienai

Visi papili un dokumenti, at-
tiecos es uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas ar ģaba.ltiesas
i iiluodaļas kancleja. S853

j'e'gavā, 25. jui/ā 1927. g
Tiesu m v i. K. Burdais

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Londonā, 27. jūlijā. Angļu gaisa
flotes manevri pēc laikrakstu ziņām pie-
rādījuši, ka neskatoties uz labi noorga-
nizēto aizsardzību ienaidnieka aeropla-
niem tomēt būtu iespējams bombardēt
Londonu, sevišķi tad,ja debesisapmākušās.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes 1. iec. tiesu izp.,
dzīv. Rēzeknē, Dārza ielā Nš 37,
pamatodamies uz civilproc. lik.
1149—1149. p.p., paziņo, ka:

1) izpildot Rēzeknes apriņķa
I iecirkņa miertiesneša 1925. g
31. fulija spriedumus piespiedu
kārtībā uz vekseļiem ar Ns3*ft 642
un 643, par piedzļšanu pir labu
Latvijas tankas Rēzeknes nodaļai
ls 650 ar V/o un izdevumiem,
1927. g. 29. oktobrī, rulksten 10

rītā, Daugavpilī, Šosejas ielā 37,
Latgfl?s apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes l.iec. tiesu izpild.,
dzīv. R zjknē . Dārza ielā K« 37,
pa«-alodamies uz civiiproc. lik
1146 ll'i9 p. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas apgabaltiesas
IV civlnrdaļ s tiesneša 1926. g.
27 aprīļa spriedumu Ks 778 pie-
spiedu kārtībā uz vekseļa par pie-
dzīšanu par labu La'vijas saim-
nieciskās dzīves veicināšanas
AS .Agronoms* Ls 4411.02 ar
°/0°'un izdevunvem un Lūdzis
aprnķa 1. iecirkņa miertiesneša
1926 g. 20. maija spriedums
KsKs 1794, 1792, 179J, 1795, 1796
un 177 piespiedu kaitībā uz
vekseļiem, par piedzīšanu par labu
Latvijas tirdzn ecibas un rūpnie-
cības bankas Ludzas nodaļai —
Ls 3100 ar %% un izdevumiem,
I29. g. 29..obri, pīkst. 10 rīta,
Daugavfilī, Šosejas iela N? 37,
Latgal'S apgabaltiesas civilnodaļis
sēža zālē. .

atklāti izsolē
pfrdos Jāņa Jāņa d. Mize

nekustamuīpašumu,
kurš atrodas Ludzas apriņķī, Mēr-
dzene» pagistā, Bondarevas nrjas
un sastāv no 70111 ha zemes
dižādas ar saim liecības ēkām
l dzīvo amā māju, 1 klēti, 1 kuti,
1 riju, ar piedarbu un 1 pirti;

2) uz nekustamu īpašumu no-
stiprināls trpo^ekas parāds Lībai
Jēkaba m. Mize par Ls 40.0'JO
uz 10 g, skaitot no 1926. g
28. aprija, ar 60 gada.

^3) pārdodamais īpašums no-
vērtēts publiskai pārdošanai par

Ls 14X00 un no sis sumas ie-
sāksies solīšana;

4) personām, kūjas vēlas pie-
dalīties izsol?, jāiemaksā tiesu iz-
pil'Jitājam, vai tiesu deeozīta,
drošības nauda — 10°no no-
vērtēšanas sumas, t, i. Ls 1400
un jāuzrāda tieslietu ministrijas
apliecība par nekustama īpašuma
iegūšanas tiesībām;

5) Visus rakstus un dokumentus,
attiecošos uz pārdodamo īpašumu,
var apskatīt Latgales apgabal-
tiesas 1. civilnodaļas kancleja,
darba laikā. 9762

Tiesu izoild. A. L az diņš

Vitu iestūiu
mĶuātnaļunti.

?

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā Nš 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājuma pie ši
tikuma, paziņo, ka: v'alsrs zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai,

1) R'gā, valsts zemes bankas
telpās, Valdemāra ielā Ks 1-b,
1927. g 30. augustā, pīkst. 10 d.,

ptti alti. m\U\M
tiesību i'Z saimniecību ar ēkām,
melioracijām un citiem z^mes
piederumiem, kura atrodas Bauskas
apriņķī, Iecavas pagastā, Iecavas
muižā, jaunsaimnfecībaKs 6 F ar
nosaukumu .Brieža" mājas un ir
piešķirta Jurim Pētera d. Ba-
lodim (skat. .Zemes Ierīcības
Vēstnesī' K° 71, lapas pusē 7.
zem kārtas Ka 35243K

2) Saimniecība sastāv no: a) ze-
mes kopplatībā 14,90 ha; b) kūts
un gubeņa

3) Soišana saks'es no Ls 1200.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kūjas lidz izsoles sakumam
nodos izsi Ies noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas pār-
stāvim: a) drošības naudu l/s no
trešā pantā minētās sumas, t i
Ls 240; b) Centrālās zemes ierī-
cības komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
ieric bas komitejai vismaz divas
ned ļ*s pirms izsoles dienas.

5) Tksību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildint iemak-
sāt i drošības nauda līdz V*
no nosolītās sumas. Pārejās iļb
jāiemaksā Valsts zemes ban-
kai ne vēlāk kā divas nedtļas
pēc izs:les.

Šo prasību neizpildīšanas gali-
jumā pircējs zaudē iemaksāto dro
šibas naudu un ties:bu uz saimnie-
cību.

26. jūlijā 1927. g. J*a 40262
9939 Valsts zemes banka.

Iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments,

pamatojoties uz 1920. g. 15. sep-
tembra likuma par uzvārdu
maiņu. p. 10 dara zināmu, ka
m: 1) Antona Geve|a, arī Tēveļa,
viņa sievas Emīlijas un meitas
Ainas 2) Eduarda-Vilhelma Ge-
germaņa, 3) Friča Parūke-Jakob-
sona, viņa sievas Olgis un dēla
Zigurda, 4) Jēkaba-Radolfa Ba-
jāra, arī Šepers. viņa sievas Emī-
lijas, meitas Etnilijas-Lucijas un
dēla Alfrēda, 5) Zaņa Jcannot-
Rudolfa Stirckugela, arī Stirc-
vogel, arī Stirckober, arī Sturc-
kugel, viņa sievas Lates, dēla
Friča-Ernesta-Vilhelma un meitas
Malvines - Zelmas, 6) Ernesta
Stampe-LIvīņa viņa sievas Almas
un meitas Annas-Astras — attie-
cīgiem uzvārdu maiņas lūgumiem,
kufi izsludināti š. g. 22 marta
.Valdības Vēstnesī" _ >& 64 un
pret kujiem triju mēnešu laikā
iebildumi nav celti, iekšlietu
ministrs

nofema:
I. lūdzējiem turpmāk

saukties:
1) Antonam Ģevelim, ari Tevels,

viņa s'evai Emīlijai un meitai
Ainai — uzvārdā .Viesturs".

2) Eduardam Vilhelmam Geger-
manim — uzvārdā .Kalniņš'.

3) Fricim Parūke-Jakobsonam,
viņa sievai Olgai un dēlam
Zigurdam — uzvārdā .Jakob-
s o ns".

4) Jēkabam Rūdolfam Bajāram,
ari Šepers, viņa sievai Emīlijai,
meitai Emīlijai Lūcijai un dēlam
Alfrēdam — uzvārdā .Bajārs*.

5) Žanim Jeannot - Rūdolfam
Stirckugelam, ari Stircvogel, ari
Stirckober, ari Stirckugel, viņa
sievai Latei, dēlam Frifc'm-
Ernesfam - Vilhelmam un meitai
Malvīnei - Zelmai — uzvārdā
.Liepiņš",

6) Ernestam Stampam-Līviņam,
viņa sievai Almai un meitai Annai-
Astrai — uzvārdā .Līviņš"

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti Irdz _ šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arivalsts amata un
privātām personām ir skaitāmi ka
izdoti uz lūdzēju jaunajiem uz-
vārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies speķa
š. g. 25. jūnijā. 9856

Rīgā, 1927.g.25. jūlijā. Ks 29732
Administratīvā departamenta

vicedirektora v. Ābels.
P^su ncd. vad. A. Rudzi ts.

KURSI.
Rīgas birti, 1927. gada 28. jūlija.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,16—25,225
100 Francijas franku 20,10—20,50
100 Beigas 71,75—72,50
100 Šveices franku 99,40—100,40
100 Itālijas liru 27,95—28,50
100 Zviedrijas kronu 138,50—139,55
100 Norvēģijas kronu 133,50—134,50
100 Dānijas kronu 138,25—139,25
100 Čechoslovaķljas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu . . . . 207,10—208,65
100 Vācijas marku 122,75—124,00
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 58,00—64,00
100 Lietavas litu. . . ' 50,70—51,70
1 SSSR cervoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3443
Sudrabs 1 kg 93—101

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4% Valsts aizņēmums pretn. . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. . 92—93
8°/0 Hipotēku bankas ķīlu zimes 96—97

Rīgas biržas kotacljas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklera Th. Šummers.

Redaktora vietā: J. Janovskis-Janševskis.

, — ™

(īiesu I
sludinājumi.

RīgasopsabaHles. a.civilnol
uz Latvijas civillikumu kop.36.p.
piezīmes pamata paziņo vispā-
rībai, ka laulātie draugi Jānis-
Alfreds Friča dēla A u n i ņ š
iin Lilija Emila meita dzim.
Koehler noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
j. Krūklanda 1927. g. reģistra
Ka 89/16763, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 19. jūlijā 1927. g.
L. *> 4684.

Priekšsēd. v.A.Blumentals.
9258 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilntd.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, ar šo
paziņo vipārībai, ka laulātie
draugi Sigismunds Alfonsa dēls
un Celiņa Jāņa meita dzim (Mic-
kevīč) Fron'ckeviči noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra E. Trautsolta
1927. g. reģistra Ka 40/2950,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillik 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību,

Rīgā, 19. jūlijā 1927. g.
L. Ks 4726.

Priekšsēd. v. A. Blumentals,
9259 Sekretārs^A^ K a 1 v e

_

Rīgas apgabalt. 3. clvilnod.,
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vispā-
rībai, ka laulātie draugi Pēters-
Osvalds Indriķa dēls un Olga
Kārla meita' (dzim. Ukis)
Frīdenbergi (Fridenberg)
noslēguši savstarpīgo laulības lī
gurnu pie Rīgas notāra A. Meike
1927. g., reģ. Na 40/11844, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 19. jūlijā 1927. g.
L. Ka 4727.

Priekšsēd. v. A.Blumentals.
9263 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka . laulātie draugi
Pēters Jāna d. un Marija Ivana
m. (dz. Ne 'dveckaja) Valteri noslē-
guši savstarp īgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra J. Krūklanda
1927. g., reģistra Ka 93/17455,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

19. jūlijā 1927. g. L.Ka4739.

Priekšsēd. v. A. Blumentals.

9260 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,

uzciv.ties.lik. 1967.,2011.—2014.
un 2079. p.p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Emmas Rutke lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 19. jul jā
1927. gadā publicēto 1922. g.
4. janvārī Rigā mirušā Jāņa
Jēkaba d. Rutka 5 vai 6 gadus
atpakaļ mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušā Jāņa
Jēkaba dēla Rutka manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas

tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas ) dienas.

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

Rīgā, 1927. g. 19. jūlijā.
9240 L. Ka 591.

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Ernests Reiņa dēls un Anna
Jura meita * (dzim. Buševic)
K i r s t e i n i noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Krūklanda 1927. g. reģ.
Ka91/17280,ar kuru viņi,attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

19.jūlijā 1927. g. L.Ka4740.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

9261 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi
Alfrēds Reiņa dēls un Anna Gu-
stava m. (dzim. Ozoliņ) Egle
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Krūk-
landa 1927. g. reģ. Ka 90/17137,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši viet.
civillik. 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto mantas kopību.

1927. g. 19. jūlijā. L. Ka 4709.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

9262 Sekeretars A. K.alve.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p- paziņo, ka 1927. g
9. augustā minētās nodaļas atklāta
tiesas sēdē attaisīs un _ nolasīs
192/. g. 22. maija miruša Dūres
oag, .Pilupēs" Kfrļa Jāņa d.
Žieut» testamentu.

Rīgā, 26 jūlijā 1927 g. L. Ks4751
Piekšs v. A. Blumentals.

9813 Srkretars A. Kaive

Rīgai apgabaltiesa* I lec.
tiem Izpildītājs

paziņo, ka 3. augis'ā 1927. g,
pīkst. 10 dienā, Rīga, L Ķēniņu
ielā Ks 21, Rīgas kalpotāju arteļa
.Ekspress" noliktava M Han

prasībā pārdos Goldis Štomo-

vič kustamo mantu, sastāvošu no
pčriēm un no^rtētu pa' ls 220.

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

Higa, 28. jūlijā 1927 g.
9933 Tiesu izp. Ĵ O r i n »e I d s.

Rīgas apgabaltiesas I lec.

tiesu izpildītājs
oaziņo, ka 10. augustā 1927. g.,

pīkst. 10 dienā, Rīgā, 1 Grēcinieku

ielā J& 20, Rīgas Komercbankas

nraslbā pārdos Nechemija Le-

vir.a kustamo mantu, sastāvošu ne
kantora iekārtas un novērtēt i par
Ls 1070,—.

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

Rīga. 27. jūlijā 19/7. «
9936 Tie«utep_ J1_G_rj_"_ f e 1 d s

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.

tiesu izpildītājs,
paziņo, ka 4. augus'ā 1927. g,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Turgereva
ielā Mš 7, dz. 8, p ā r d o s Masa

L a c k e kustamo mantu, _ «-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 280,—

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

Rīga. 2d. juliiā 1927. g
2447 Tiesu izpild. J. Grini os.

Jelgavas apgabaltiesas Jel-
gavas pils. tiesas izpild. v. i.
Kura kancleja atrodas Je'gavā,
Akadēmijas ielā Ka 24, ist. 20,
paziņo:

1) ka vaHt; zemes bankas pra-
sības apmierināšanai, sas aņā ar
pēdējās 1H26 g. 14. jūlija rakstu
Ks 41203, pfc Jelgavas fpgabalt

926. g. 21. j'ilija uzd. N? 26221
5. oktoorī 1927. g.. pulkst. 10
rit . Je'gavas apgabaltiesas civi-
iedaļas sēžu zālē,

dz piiit. torgiem i is
Bērtulim Bērtuļa d. Eimanira

piederošu
nekustamu īpašumu,
kujš atrodas Talsu apriņķa Kan-
davas pagzstā ar zemegramatti
reģistra J& 2719 un sastāv no
.Krimpe' mājām 52.86 deset
platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
lordiem apvēitēts par Ls 40t0;

3) ka bez augšminētās prasībis
īpašums spgfūtināts ar hipotēku
parādēm par Ls 9o4'< ;

4) ka personām, ku{as vēlas pie
torgiem dainu ņemt, j.'iemaksa
zalogs — desmitā daļa no a?-
v riešanas sumas un jāstāda
priekšā aplifcība par to, ka no
teslietu ministrijas puses nav
Šķēršļu mineiām personām iejūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Tukuma-Ta s i
zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kuram ir kādas
tiesibas uz pārdodamo īpašumu,

kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti attie
cošies uz pārdodamo ipašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civilnodaļas kancleja 9854

Jelgava, 25. jūlija 1927. g.
Tiesu izp. v i. K- Burdais.

atitlāti izsole
pārdos Roberta Kazimira dēla

Ška par a
nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Rēzeknes apriņķi,
Bērzgales pagasta, Pusloču pus-
muižas (,folvarok*> Jmajas un sa-
stāv no 15des.un ^Okv.saž

^
zenjes

ar koka ēkām: 1 dzīvojama māja,
1 kūti, 1 šķūni un 1 pirti;

2) nekustams īpašums nav nekur
ieķīlāts;

3) pārdodamais īpašums no-
vfrtēts publiskai pārdošanai par
Ls 1500 un no š:s sumas ie-
sāksies solīšana;

4) personām, kufas veļas pie^
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam vai liesu depozitā
drošibas nauda 1".% no novērtē-
šanas sumas, t. i. Ls 15'* un jā-
uzrāda tieslietu ministrijas ap-
liecība par nekustama īpašuma
iegušrnas ties'blm;

5) visus rakstus un dokumentus,
attiecošos uz pārdodamo īpašumu
var apskatīt Latgales apgabal-
tiesas 1 civilnodaļas kancleja,
darba la kā. 9761

Tiesu irpiid. A. L a z d i ņ š.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas iec. tiesu izpildītājs,
kūja kancleja atrodas Ludzā, Vak-
zales ielā 24, paziņo, ka 25. aug.
1927. g, pīkst. 10 rīta, Ludzas
apr., Pildas pagasta Baldaču ciemā
pārdos Aleksandra Sucharevska
kustamo mantu, sastāvošu no
2 govīm, 1 vepra, 2 bērza koka
blankām, 23 bērza un apses koka
dēļiem, 1 skrūvbeņķa, 2 skapjiem,
2 arkliem, 1 kamanām 1 ecešam,
1 labības vētāmas mašinas _ur
1 kuļmašīnas gēpeļa un novērtētu
par Ls_324.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
9657 Tiesu izp. K.Markvardts.

1 iecirkņa akcizes inspekcija
paziņo, ka akcizej konhvl era
amata zīmogs J4 125 ir nezaudēts,
kādēļ tas sktitams par nederīgu

Launkalnes pagastā,
Cēsu apriņķī, Brantu pamatsko'ai

vajadzīgs

slioloifils
ar piiriļs pakāpes pama'skolas
skolotāju tiesībām.

Skolotājam obligatoriski jāpa-
sniedz skolēniem dziedāšana un
jāvada biedru kop. Pieņemšana
rotiks š. g. 10. augusiā, pjlksten
12 dienā, pie pagasta padomes,

Launkalnes pagasta namā, uz
kuiu dienu tiek uzaicināti kandi-
dāti ie'asties rersonījj vai ari
pieteikties rakstski, iesniedzot
vajadzīgos dokummtus. 2*

Pasta adrese un tuvākā dzelz-
'e)a Macija — Smiltene. 97?8

Finansu ministrijas patentu valde
izsludina par nederīgu nozaudē'o
patentu .Ns 88, izdolu 11. de:.
1923 g. uz firmas .Otto Reiman*.
B'rline, Vācijā, vārdu. 9861

Rigas policijas IV iec. priekšn.
izsludina par nederīgu Pētera Oto d.
Radlo!fa pazaudēto apliecību pai
piedalīšanos atbrīvošanas c nas
Mš 18176. 9933



paziņo, ka š. g. 8 augusta,
pulkst. 10 rītā, Mtllužos, Zāles
ielā Ka 16, 9910

pāilos vairāksolīšanā
Meijeiam Engelbergam pie-
derošos divus galda svarus, oz la
koka gaļas uzcērtamo kluci, gaļas
maļamo mašinu, 10 gadus vecu
zirgu un mazlietotus atsperu
vāģus, _ novērtētus par Ls 142,62,
saskaņā ar tiešo nod. departam.
rakstu no š. g Ke 2894, 43627.

paziņo, ka saskaņā ar tiesas sprie-
dumu Kārļa Karsa piedzīšanas
prasībai par labu 1927. g. 10. aug.,
pulksten 10 dienā, Smārdes pag.,
Vāšleju mājās

gardos vairāksolīšana
Andrejam Seebergam piede-
rošo kustrmo mantu, sastāvoša
no 94 ozola un cša baļķiem un
11Va kubikasjm bērza malkas.
Manta novērtēta Ls 1090. Bez
tam 1927. g. 11. augustā, pīkst.
10 dienā, Tukumā, Jelgavas iela
Ks 3/5, A. Seeberga iesala fa-
brikā tiks turpināta ūtrupe tanī
pašā lietā, pārdodot 2 iesala ek-
strakta vāramos tvaika katlus
kuri novērtēti Ls 1600. 9921

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

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodala

paziņo, ka zemkopības ministri
š. g. 12. jūlijā ir apstiprinājis
Ogres upes un pieteku meliorācijas
sabiedrības statūtus

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
237 1. p. ar Ns 387.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Madonas apr., Lubejas pag, caur
Madonu

Nod. vad. v. (paraksts).
9785 Par darbv. A k j u t s.

Rigas pol. Jūrmalas iecirkņa
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 8. augustā,
pulkst. 10 rītā, Bulduos, Rēzeknes
piosp. Ks 18,gios vairāksolīšanā
leizerim Celt linam piederošo
kumodi, dzelzs gultu ar atsperes
madraci, djvanu un apaļu gal-
diņu, novērtētus par Ls 153.
saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
2. civilnodaļas izpildu rakstu no
š g. N» 51164 9909

Aizputes pol. iec. priekšn
paziņo , ka 10. augustā 1927. g.,
pulkst. 10 no rīta, Aizputē pie
stacijas, tiks pārdota pirmā

alti iiituu
kustama manta, piederoša Aronam
Jankelovicam un sastāveša
no 47 asīm dedzināmām no-
malēm, novērtēta kopā par
Ls 752, slimo kases parāda dzē-
šanai, saskaņā ar 6 rajona darba
inspektora rakstiem no 12. maija
1927. g. ar Ks 1698 un 13. maija
1927, g. ar J* 1745. 9914

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs
par I lec.

izsludina 11. augustā 1927. g.,
pīkst. 10 no tīta, Silenes pagasia,
Borovkas miestā, uz tirgus .lau-
kuma

ūtrupi,
kurā tiks pšrdota vairāksolīšana
pil oņa Miķeļa Grišakova kustamā
manta, sastāvoša no viena zirga,
vērtība Ls 30 un darba _ ratiem,
vērtībā Ls 12, nomas parāda pie-
dzīšanai. 9922

Rīgas policijas IV iec. priekšn.
izsludinapar nederīguPētera O.od
Radlotfa pazaudēto karaklausības
apliecību Ms 2178, izdotu noarmijas
galv. mechan. darbn. pr-ka 10. febr.
1927. g. 9934

Rīgas policijas 1. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 5. _ augustā,
pulksten 10, Vecpilsēta Ks 8,

pārdos vairāksolīšana
komplektu cinkogrāfijas iekārtu,
sastāvošs no 10 mašinām ar ierī-
kojumu notaksēts koaā par
Ls 4080,86, _ Rīgas grmatrūpnie-
cības i o

^
ejas slimo kases prasību

apmierināšanai. — Aprakstītās
mantas pieder akc. sab. .Zala-
mandra*. 9862

Valsts dzelzceļu 6. ceļu iec.
priekšnieks,

Daugavpilī, savā kantori, izdos

jaufitā izsolē
1927. g 9. augustā, pulkst. 11 d.,
1) Bagāžas noliktavas izbūve

Zemgales stac. Di ošības nauda
Ls 7u.

2) Bagāžas noliktavas izbūve
Ilūkstes pieturas punktā. Dro-
šības nauda Ls 50.

3) Bagāžas noliktavas izbūve
Indras stacijai. Droš. nauda
Ls 145.

Tuvākas ziņas 6. ceļu iecirkņa
kantorī. Daugavpils II preču stac.
dzelzceļa m. Ks 34, darbdienās
no pulksten 9—15. 9855

Liepājas-Aizputes apriņķa
Priekules policijas iec. pr-ks,
pamatojoties uz Nodokļu depar-
tamenta 1927. g. 28. maija rakstu
ar Ns 139221, Asītes pagastā,
8. augusta, pulkst. 11 diena, iz-
sludina

ūtrupi,
kurā pārdos atklāta vairāksolīšanā
Pēterim Jāņa d. Leja piederošo
pļaujmašīnu, vērtībā Ls 160. 9917

Liepājas-Aizputes apriņķa
Priekules pol. iec. priekšn.,
pamatojoties uz Priekules Vaiņodes
iecirkņa miertiesneša 1927. g.
28. maija izpildu rakstu ar Ks 12j>,
Asites pagasta, .Kaļķa" mājās,
1927. g. 15 augustā, pulkst, 12
dienā, izsludina

ūtrupi,
kura pārdos atklātā vairāksolīšanā
Jānim Upeniekam piederošos
ratus, vienjūga uz dzelzsasīm
vertibā Ls 35. 9918

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 12 jūlijā ir apstiprinājis
Meiranu pagasta meliorācijas sa-
biedrības .Purvājs" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
239. 1.' p. ar Nk 389.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Madonas apr., Meiranu pag., c.
Lubānu

Nod. vad. v. (paraksts).
9783 Par darbvedi Akjnts

Zemkopības ministr,kultur-
techniskā nodaļa

oaziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 1. jūlijā ir apstiprinājis
melio'acijas sabiedrības .Slocene"
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra 11 daļas
230. 1. p. ar Mi 380.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Tukumā, Baznīcas ielā Ks 5

Nodaļas vad. v. (paraksts).
9784 Par darbv. Akjuts.

Liepājas-Aizputes apriņķa
Priekules polic. iec. pr-ks,

pamatojoties uz nodokļu departa-
menta 1927. g. 28. maija rakstu
Ks 138314, Asites pigastā, Diž-
lūka mājās, 1927. g. 10. augusta,
pl. 11 dienā, izsludina

ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā
Jānim Ernesta d. Hartmanim
piederošo vienu govi, melni baltas
spalvas, vertiba Ls 75. 9916

Liepājas-Aizputes apr. Prie-
kules polic. iec. pr-ks

pamatojoties uz nodokļu departa-
menta raksti Ke 140532, no
28. maija 1927. g, Asites pag,
Dinsdurbes muižā, 1927. g 12 au-
gastā, pulksten 11 dienā, izsludina

ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā
Klāvam _ Jēkaba d. Sisenim
piederošās mantas, kā: zāles
pļaujmašīnas, arklu. _ sējmašīnu,
kamanas un 1.1., kopvērtībā Ls 180.

9915

Rigas prefektūra
izsludina par nederīgām pases
un personas apliecības, kuras
pieteiktas par zudušām:

Latvijas pases:
1) Ke 161107, izd. no Jelgavas

pref. uz Elzas Kārļa m. Ozoliņš v.;
2) Ns 1401, izd. no Sēlpils pag. v.
uz Annas Jāna m. Krūmiņš v.;
3) Ks 34272, izd. no Liepājas
polic. u% Marijas Ernesta m.
Zariņš v.; 4) Ks 261500, izd. no
Rīgas pref. uz Vilhelma Friča d.
Strazdiņš v.; 2) Ks 152717, izd.
no Rīgas pref. uz Alizes Jēkaba
m. Spariņšv. ; 6) Ks 245581, izd.
no Rīgas ' pref. 29. aug. 1924. g.
uz Jāna Kārļa d. Tiltiņš v.;
7) Ks 179088, izd. no Rīgas pref.
20. febr. 1923. g. uz Alberta
Pētera d. Jurenas v.; 8) Ks 50826,
izd. no, 5. pol. iec. 5. janv.
1920. g. uz Johannas Antona m.
Reiss v.; 9) Ks 107152, izd. no
3. pol. iec. uz Idas Meijera m.
Švarc v. -, 10) Ks 82, izd. no
Ķirbižu pag. v., izd. 5. aug.
1921. g. uz Zelmas Pētera m.
Rungains v.; 11) Ks 111659, izd.
no 8. pol. iec. uz Zelmas Au-
gusta m. Pelgas-Liepiņ v.;
12) Ks 386, izd. no Alsviķa pag.
v. uz Jāņa Reiņa d. Vītums v.;
13) Ks 25612, izd. no Daugavpils
pref. uz Eduarda Jāna d. Pū-
riņš v.; 14) Ks 2001, izd. no
Rēzeknes apr; pr-ka uz Feli-
licijas Jēzupa m. Reiniks v.;
15)Ks 170297, izd. no Rīgas pref.
uz Sarās Vulfa m. Padova v.;
1 ) Ks 75659, izd. no 9. pol. iec.
5. febr. 1920. g. uz Mārtiņa Jāna
d. Legzdiņš v.; 17) Ks '111246,
izd. no 8. pol. iec. uz Viktora
Jāna d. Blumfeldts v.; 18)
N°*l 20300, izd. no 8. pol. iec. uz
Otto Jāņa d. Vartiņš v.; 19)
Ks 1182,' izd. no 13. pol. iec. uz
Gertrūdes Sīmana m. Āboltiņš v.;
20) Ks 77466, izd. no 7. pol'. iec.
uz Almas Jura m. Revalds v.;
21) Ks 276946, izd. no Rīgas pref.
11. maijā 1927. g. uz Jāņa Auī
gūsta d. Uipus-Ābele v. '; 22)
Ns 6034, izd. no Rigas-Jū malas
pol. pr-ka uz Alvines Jāna m.
Kanti v.; 23) Ks 196462, izd. no
Rigas pref. 31. janv. 1922. g.
uz Jūlijas Bredau v.; 24)
Ks 102269, izd. no 10. pol. iec.
uz Hermines Artura m. Rasmus
v.; 25) Ks 248174, izd. no
Rīgas pref. 1924. g. uz Antona
Jāņa d. Jakubovski v.; 26)
Ks. 161892, izd. no Rīgas pref.
13. maijā 1921. g. uz Jūles Pētera
m. Beizicer v.; 27) Ks 97562, izd.
no 8. pol. iec. uz Fridricha
Heinricha d. Rozenbergs v.;
28) Ks 264117, izd. no Rīgas pref.
1. martā 1926. g. uz Jāna Jāna d.
Šiliņš v.; 29) Ks 9646, 'izd *. no
Rīgas pref. uz Fridas Pinkusa m.
Arievič v.; 30) Ks 164954, izd.
no Rīgas pref. uz Jāna Jura d.
Baža v.; 31) Ks 934, izd. no
Gatardes pag. v. uz Jāna Jāna d.
Zadiņš v.; 32) Ks 216208,'izd. no
Rīgas pref. uz Franča Benedikta
d. Lutkus v.; 33) Ks 72879, izd.
no 1. pol. iec. uz Lienes Kārļa m.
Peinbergs v.; 34) Ks 1935, izd.
no Dagdas pag. v. uz Staņislava
Antona d. Stankevič v.;' 35)
Ks 263575, izd. no Rigas pref. uz
Jekaterinas Teodora m. Vurzgeļs
v.; 36) Ks 1881, izd. no Run-
dāles pag. v. uz Michaila Moiseja
d. Iljins v.;

37) Personas apl. Ks 13234,
izd. no Rīgas pref. uz Elija Haima
d. Kazinecs vārdu.

38) Latv. pase Ks 248174, izd.
no Rīgas pref. uz Antona Jāņa d.
Jakubovskis vārdu. ' 8533a

Pamats: Rīgas pref. raksts ne
š. g. 1., 2., 4. un 5. jūlijā Ks 7679.

Rīgas pref. pal. v. (paraksts)
Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Strenču miesta valde izsludina,
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ke 174648, izdotu
ro Rīgas prefektūras 17. augustā
1921. g. "uz Nikolaja, Vasilija d.
Aleksandrova vardu. £909

Dzelzceļu virsva des
materiālu apgāde
izsludina rakstiskas izsoles:

1. aug 1927. g uz 7000 kg kul-
stītu kaņepāju piegādi, 1. aug.
1927. g. uz 5000 kg antimona
piegīdi, 3. aug. 1927. g. uz
1) 10000 tek. mtr. marli ja higro-
skopiska piegādi, 2) 100 kg netto
vates higroskopiskas niegādi,
3) 300 kg netto lignin vates pie-
gādi, 8. aug. 1927. g. us 250 t
čuguna lietņos piegādi un rakst.
sacensbu 3 aug. 1927. g. uz
54 gab domkratu .Bareta- pie-
gādi. }* 1722

Izsoļu un sacensību sākums
pulkst. 11 no rīta. Dal.bniekiem
jāiemaksā 5% drošības naudas
no piedāvājuma vērtibas.

Tuvākas zļņai izsiiedz dzelz-
ceļu virsvalde, Gogoļa ielā Ns 3,
ist. 101. 1* 9145

Rīgas polic. X iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kaaklausības apliecību Ks 20718
izdotu 1924. g 28. aprīlī no Rīgas
kara apr. priekšnieka uz Arnolda
Ādama d. Liepiņa vārdu. 9863

Iespiests Valsts tipogrāfija

Kalnciema poj. tiešo,
pamatojot'es uz pag. lies. lik.
II d. 151 p. un sava šā gada
23 jūlija nolēmuma paziņo, ka
5. augustā š. g pīkst. 14. Kaln-
ciema pagasta .Ūdru" mājās pārdos

atklāta vairāma
Michailam Ņesterovam pie-
derošo vienu zirgu, 7 g vecu, no
vērtētu par Ls. 60.— prasības
piedzīšanai par labu Jelgavas pil-
sētas valdei. 1*

Pārdodamais zirgs apskatāms
pārdošanas d enā uz vietas. 9763

Madonas apr. pr-ka pal. I iec.
paziņo, ka 9. augustā 1927. g.
pulkst. 10, pie Dobuļu ūdens
dzirnavām Liezeres pagastā
pārdos vairāksolīšanā
pilsonim Alfrēdam T i r z ī t i m
piederošu kustamu mantu, sa-
stāvošu no diviem koka dzirnavu
valbomienn novērtētu par Ls 40,—
iz Mīdot Madonas apr. I iec mier-

tiesneša rakstu no 31. janvāra
1927. g. zem Mš 416 9923

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas novērtējumu, kā ari ap-
skatīti pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. 1424

Kalnciema paj. tiesa,
pamatojoties uz pag. ties. lik. II d
154_ p. un sava š. g. 23. jūlija
nolēmuma, paziņo, ka 5. augusta
Š_ g., pīkst. 14, Kalnciema pagastā
.Ūdru* mājās 1*

pārdos atklāta \&\\WM
Teodoram Dončenko piederošo
mantību, sastāvošu no dažādam
istabas lietām un novērtētām uz
Ls 25 prasības . piedzīšanai par
labu Olgai Miglān.
Pārdodamā manta apskatāma pār-

došanas dienā uz vietas. 9764

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 4. augustā 1927. g_ ,
pulbt 10, Balvu pagasta vecāka
pilic. kārtībnieka kancleja, Balvu
miestā,

pflrdos ualrflksolitanfl
Jezupa M i n c a n a kustamo man-
tību — 1 zirgu un 1 govi, no-
vērtētu par Ls 40, soda naudas
piedzīšanai, saskaņā ar Balvu
iec. miertiesneša izpildu rakstu
Nš 1166/221

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 9674

UkuiritautM:-
fanas bīedīiba .IledaD'S"

saskaņa ar biedru sapulces
lēmumu no 29. maija 1627. g.

tiek likvidēta.
Prasības p'eteicamas 3 mēneši*
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas Rūjiena, II pak.
pamatsko'ā 1 kv dacijas komisijas
priekšn. Kampuzim. 1
9589 Likvidācijas komisija.

Akciju sabiedrības A. SEEBERG,
iesala fabrikas Tukumā,

valde uzaicina god. akcionārus uz
otrreizēju vispārīgo ārkārtējo

sapulci
š. g. 12. augustā pīkst. 5 p. p.
valdes telpās, Tukumā, Jelgavas
ielā N° 3/i.

Dienas kārtiba:
1) Budžets 1927. gadam,
2) Ve ēšanās,
3) Instrukcijas apstiprināšana,
4) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Šī sapulce būs pilntiesīga pie

katra ieradušos akcionāru skaita.
9865 , Valde.

Rīgas cementa fabrikas un eļļas
spiestuves sabiedrība

C. Ch. Sctimidt, Risu,
sasauc uz š. g. 19. augustu,
pīkst. 5 pec pusdienas,

kārtēju

pilnu sapulci
kura notiks sabiedrības galvenā
kantor, R gā, mazā Svaru ielā 1.

Dienas kārtība:
1) Darbības pārskat , direkcija»

de charge,
2) Budžets,
3) Vēlēšanas
4) Priekšlikumi.
9943 Direkcija.

IZSOLE.
1927. g. 9. augustā.plkst. 11 d.,Rlga .Valdemara ielā Ks 10/12,dz. 1-a,

Giljenā intendantam pflroaMe
noturēs rakstisku izsoli, izdodot* piedodat:

1) Uzkabes impregnētas Roftvifnas
vai linu lentes aizsargu fonasa:

1) J. L. K I. vai J. L. L. 1. — uzkabes — 360 ... . 15880 m.
2) J. L.K. I. vai J. L. L. I. — . — 310 ... . 12.550 .
3) J. L. K. I. vai J. L. L I. — . — 227 ... . 9,230 .
4) J. L. K I. vai J. L. L. I. — . — 100 ... . 16,130.
5) J.L.K.ll. vai J.L. L.1I. — . — 50 ... . 22,000 .

2> aude^fus.
6, J A. L. XXXI. telšu — 100 (impregnēta linu audekls

teltim - 100 cm platu) aizsargu krāsa 4,810 m.
7) A. L. P. XXI dvieļu — 35 (linu-pakulu audekls dvieļiem,

35 cm platu) 54,250 .
Izsolē var piedalīties uz katru pozīciju atsevišķi un pa daļām
Piedāvājumi nodrošināmi 5% apmērā; ja nodrošina ar skaidru

naudu tad tā iemaksājama Latvijas bankā, Galvenā intendantur's
pārvaldes depozītu rēķinā D. Ks 406, kvitē jāiesniedz izsoles komis jai
kopā ar piedāvājumu.

Rakstiskie piedāvājumi, kuri izpildāmi saskaņa ar .Likums par
darbiem un piegādēm valsts vajadzībām' 39. un 40. p. p., iesniedzami
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uzkabes lenšu un linu audumu izsolei*.

Cena nosakāma par vienu tekošu metru franko intendanturas
galvenā mantu noliktavā. Rīgā\ Ks 1914 _ 9938

Tuvāki nosacījumi Galvena intendanbras pārvaldes mantu daļā.

Lubezeres valsts ferma, Talsu apriņķī,

pārdos atirt, uairfiksollšanfi
š. g. 8. augustā, pulksten 12 diena,

sā gada augļu dārza ražu.
Tuvākas ziņas izsniedz fermas pārzinis un lauksaimniecības pār-

valde. Kairāka bulv. Na 6, dz 3 ist 5. J& 1910 9937

Madonas virsmežniecība

pārdos mutiskfi izsolē
1927. g. 1. septembrī, Ērgļu muižā, Piens imnieku sabiedrības telpīs,

11. jūlijā š. g izsole nepārdoto

augošu mežu pēc ntatibas
no 1, II. un III iecirkņu mežn i ecībām ar 0O°/o fafzses cenas

pazeminājumu pēc sekoša sadalījuma:

I lec. Katrīnas mežniecībā:
1) Vecpiebalgas novadā, 21 vienības, vērtībā no Ls 6— 153
2) Katriņas 4 ... 84— 297.
3) Ogres 1 ... 248.
4) Kaives 2 ... 355— 492.
5) Jaun-Skujenes 3 ... 132— 358.
6) Ērgļu . 4 . ... 28-1098.

II. iec. Vecpiebalgas mežniecībā.
1) Gulbēres novadā, 5 vienības, vērtībā no Ls 9—437.

III iec. Ērgļu mežniecībā:
1) Ērgļu novadā, 38 vienības, vērtibā no Ls 33—1417.
2) Ogres . 3 . ... 152— 332.
3) Maz Ozolu nov., 4 . ... 160— 687.
4) Jumurdas . 7 ... 21— 693.
5) Tolkas . 2 . ... 72— 79.
6) Vestienas . 1 ... 326.

3fTe£u iasstfraaašanu ntlaus cauru vasaru.
Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10 proc. drošības naudas no novērtētās sumas kufa pēc nosolī-
šanas jāpapildina līdz 10 proc. no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie attiecīgiem iecirkņu
mežziņiem.
9384 yn.aiion«MB »>trsmeži»ieciftq.

Rīgas pol. Jūrmalas iecirkņa I Tukuma apr. pr-ka palīgs
priekšnieks I iec.

Tirdzniecības _ un velosipēdu rūpniecības akciju sabiedrības
„G. Ērenpreis un biedris", Rīgā.

Pārskats par 1. darb. gadu (no l. okt. līdz 3i. dec. 1296. g.).
Bilance 1926. g. 31. decembrī.

Debitori. Ls Kreditori. Ls
Kase, tek. reķ., vērts- Akciju kapitāls . . . 300.000 —

papiri 33.215,40 Amortizācijas kapitāls 2.258,80
Saņemtie vekseļi. . . 7.385,31 Dažādi kreditori . . . 14.798,50
Mašinas, instrumenti, Pārejošas sumas . . . 1.682,91

inventārs, fabrikas Izdotie vekseļi. . . . 21.543,85
iekārta ...... 80341,61 Aizdevumi 24.113,73

Dažādi materiāli, izej- Kapitāla nodoklis . . 180,50»
vielas, piederumi,
pusfabrikāti, velosi-
pēdi, motocikleti. . 184.739,88

Dažādi debitori . . . 54.416,13
Organizācijas izdevumi 3.840,06

Ls 363.938,39
Peļņas un zaudējumu

rēķins:
Zaudējums 639,90

Ls 364.578,29 Ls 364.578,29

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Ls Kredits. Ls

Dažādi
^

ražos, izdevumi 19.893,79 Brutto peļņa 33.709,14
Vispārējie tirdzn. „ 10.447,64 Zaudējums 639,90
Dažādi norakstījumi no

debitoriem 1.568 31
Dažādi amortizācijas no-

rakstījumi 2.25880
Kapitāla nodoklis . ^_ .__ 180,50

Ls 34.349,04 Ls 34.349,04

8872 Valde.

Spedicijas un noliktavu
akc. sab. „Transtred".

Bilance 31. decembri 197 6. g.
Aktivā. Ls Pasivā. Ls

Kases rēķins .... 1.891,66 Akcionāru kapit. rēķ. 250.000,—
Debitoru rēķins . . . 243.640,15 Rezerves kapitāla rēķ. 2.103.6S
Vekseļu rēķins . . . 232.008,92 Kreditoru rēķins . . 157.463,68
Citu uzņēmumu akciju Dokumentu piedzīšanas

rēķins ...... 2.558,93 rēķins 290,—
Kust. īpašuma rēķins 3.748,96 Rīg. muitas' valdes uz
Rīgas muitas valdes ierīk. apliec, avansu 37.304,73

avansu rēķins . . . 17,41 Pēcmaksas rēķins . . 1.776,—
Pārejošas sumas . . 1 051,36 Pārejošu sumu rēķins 20.184,—

Tīra peļņ.par 1926. g. 15.795,30
Ls 484.917,39 Ls 484.917,39

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Amortizācijas rēķins Ls 416,— Spedicijas rēķins. . Ls 85.946.93
Dažādu norakstījumu

rēķins 2.559,42
Vispārēju izdevumu

rēķins . _. . . . , 61.476,21
Tantjemas rēķins . „ 5.700 —
Tīr. peļņ. par 1926. g. . 15.795,30

Ls 85.946,93 Ls 85.946,93

9120 Valde.
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