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kabineta lēmums.

Pārgrozījumi

Ziemeļ - Latvijas dzelzceļu
sabiedrības statūtos.
Rīkojums ārstiem, slimnīcām un aptiekām
slimo kasu lietā.
Rīkojums par Valkas kopējās slimo kases
slēgšanu.

Pārgrozījumi
instrukcijā
Valstspapiru
spiestuves grāmatvedībai.
Papildinājums 1927. g. 15. maija maršrutu
sarakstā arestēto pārvadāšanai.
Instrukcija pie papildinājumiem likumā
par cietušo karavīru un viņu ģimenes
locekļu pensijām.

&t&

iznāk katru dienu, izņemot

kabineta

ka

visas sabiedrības akcijas pilnīgi

segtas

skaidra naudā un ar pārņemto 7. pantā
minēto mantu, tad sabiedrība uzskatama
par nenodibinātu.
Turpretī, ja četru
gadu laika, no statūtu spēkā stāšanās
dienas, nav realizēta 28. pantā minētā
obligāciju kapitāla daļa. tad sabiedrība
zaudē koncesijas
tiesības uz
«RīgasRūjienas" _dzelzceļa būvi. Kara blokādes
vai nenovēršama posta (force majeure)
gadījumos šos termiņus valdība var pagarināt.
Par

Ziemeļ Latvijas

dzelzceļu

Pantu

spēkā

produktīvām
izvestiem

Ministru prezidents M. Skujenieks.

darba

A.R u d e v i c s.

Apstiprinu.
Tautas labklājības ministris
A. R u d e v i c s.

Rīkojums

par Valkas kopējās slimo kases
slēgšanu.
Pamatojoties uz « Noteikumu par strādnieku un citu algotu darbinieku nodro2. pktu un Valkas kopējās
statūtu 169. un 171. pantu,

Pārgrozījumi

sabiedrības
(Izdoti

dzelzceļu

statūtos.

Latvijas

Republikas
Satversmes
81. panta kārtībā.)
Ziemel-Latvijas dzelzceļu
sabiedrības

statūtu 3. un 8. pantu (Lik. kr. 1926. g.
99.) atvietot ar sekošo:
3.

Sabiedrībai ir tiesība, uz šo statūtu

pamata, būvēt un izmantot dzelzceļu ar
sliežu platumu 750 mm virzienā no Rīgas
caur Neibadi un Limbažiem līdz Rūjienai.
Linijas „Rīgas-Rūjienas" būves darbi

sabiedrībai jāiesāk ne vēlāk kā četru
gadu laikā, bet darbi jānobeidz un līnija
jāsaved izmantošanai vajadzīgā stāvoklī,
apgādājot to ar ritošo un citu inventāru,
ne vēlāk kā 7 gadu laikā, skaitot no
statūtu spēkā stāšanās dienas. Darbu
neiešākšanas gadījumā četru gadu laikā sabiedrība zaudē koncesiju «Rīgas-Rūjienas"
dzelzceļa būvei, bet otrā gadījuma sabiedrība zaudē tiesību būves turpināšanai
un dzelzceļu izmantošanai. Šinī pēdēja
gadījumā

valdībai

«Rīgas-Rūjienas"
apgādāšanu

uz

ir

tiesība

dzelzceļa
Sabiedrības

turpināt
izbūvi un

rēķina,

pie

kam, ja valdības izdevumi pārsniegtu
obligāciju kapitāla atlikumu
realizētā
pārāk par/o no sabiedrības pamatkapitāla

(12. p.), valdībai ir tiesība prasīt sabiedrības pamatkapitāla papildināšanu vaj
81. panta
pašas sabiedrības likvidāciju
noteiktā kārtībā; bet ja valdība neatzītu
par vēlamu turpināt dzelzceļa izbūvi,
viņa var pārņemt sava īpašumā sabiedrības izdarītos būves darbus un iegūto
mantu pēc to vērtības, vienojoties ar
sabiedrību par izpirkšanas noteikumiem
un cenu. Ja vienošanas starp valdību

un sabiedrību nenotiktu, tad _ minētie
izdarītie
darbi un manta pārdodami
ūtrupes ceļā, 36. panta uzradīta kartība.
sabiedrības
8. Viss Ziemel-Latvijas
jāsedz
viena
ir
p.)
pamata kapitāls (12.
gada laikā, skaitot no statūtu speķa stā-

šanās dienas, pie kam « Valkas-Igaunijas
robeža" dzelzceļa īpašniekiem ir tiesība
akcijām
par Ziemel-Latvijas sabiedrības
bet ar
nauda,
samaksāt ne skaidra
uz12.
panta
7. pantā minēto mantu,
rādītā kārtība.

Ja viena gada laikā, skaitot no statūtu
spēkā stāšanās dienas, Ziemeļ-Latv. dzelzceļu sabiedrības dibinātāji nepienestu
finansu un satiksmes ministram sabiedrības
akcionāru sapulcē apstiprinātu

pierādījumu,

kuru

tikai pie

29. panta

vārī, dalībnieku skaita samazināšašanās dēļ slēgt ar š. g. 20. augustu.
2. Valkas kopējās slimo kases dalībniekiem kases statūtu 171. panta no-

teiktā kārtībā līdz š. g. 17. augustam tiesība nolemt, pie kādas kases
piedalīties.

Rīgā, 1927. g. 4. augustā.
Tautas labklājības

vispārīgo un darbnīcu izdevumos un sadalāma ikmēnešus proporcioneli
duktīvā darba algām.

lēšanas u. t. t. speciālo vērtspapīru,
vērtszīmju izgatavošanai un formu

Vienkāršos drukas darbus Valstspapiru

teriāli un speciālo tikai vērtspapīru
izgatavošanai vajadzīgo mašinu
darba rīku apdrošināšana, un

spiestuve aprēķina

un

par panta

savstarpējas viene mazāk
10. piezīmē noteikto pašcenu,

pieskaitot

pie tās 10% peļņas.

Vērtību arķiva-bibliotekas
reģistrējami

JY° 1930/A.
ministrijas

Piezīme. Žurnāls « Ekonomists" latviešu valodā aprēķināms par pašcenu.
Šie noteikumi spēkā no 1. jūlija 1927. g.
Valstspapiru spiestuves
pārvaldnieks R. Z a r r i ņ š.

izdevumi un

atsevišķā kontā,

Apstiprinu
1927. g. 2. augustā.
Tieslietu

ministris E. Bite.

Papildinājums
1927. g. 15. maija maršrutu sarakstā arestēto
(«Valdības Vēstneša" š. g. 104. numurā.)

pārvadāšanai

Maršruts:
Liepāja-Aizpute

Liepāja atiet

katra mēneša pirmā un pēdejā sestdienā

8,15

vilc. N° 3

Aizpute-Liepāja
katra mēneša pirmā un pē-

Aizpute atiet 17,40
vilc. JNa 8

dejā sestdienā

darba aizsardz. departamenta
direktors Fr. R o z e.

Aizpute

pienāk 11,05
vilc. Ne 3

Liepāja pienāk 20,40
vilc. JN° 8.

1927. g. 1. augustā.
Galvenās cietumu

Sociālās apdrošināšanas nod.

valdes priekšnieks P. Vanags.

Priekšnieka palīgs E. K u b e.

H. L i e p i ņ š.

Apstiprinu.

Rīkojums.

Lai būtu iespējams ievākt pilnīgas
ziņas
no slimo kasēm par sniegto
medicīnisko palīdzību, veselības departaments ar šo uzdod visiem_ ārstiem,

slimnīcām un aptiekām iesūtīt slimo
notecējušu
rēķinus
par katru
kasēm
mēnesi ne vēlāk ka līdz nākoša
mēneša pēdējai dienai.
Ārstu lik. XIII sēj. (1905. g.
Pamats:
izdev.) 16. p.

Veselības departamenta
direktors Dr. Aug. Petersons.
Epid.-sanitarās nodaļas
vadītājs Dr. J. S e n t e 1 s.
Apstiprinu.

1927. g. 2. augustā.
Finansu ministra b.

J. Bokalders.

..Valdības

Privat-

pasūtījumi nodrošināmi ar spiestuves noteiktu iemaksu.

13. grozīt sekosi:

ieņēmumi

pēc

nošanās ar pasūtītājiem, bet

b) to darbnīcu uzturēšana pa pasūtījuma
pārtraukuma
laiku, kuras
iekārtotas speciāli valstspapiru un
vērtszīmju izgatavošanai, kā: mākslas - gravēšanas, galvanoplastikas,
vara drukas, numuracijas un kārtošanas darbnīcas.
Pantu

pro-

Pantu 17. grozīt sekosi:

ma-

slimo kases
tautas lab-

klājības ministrija nosaka sekošo:
1. Valkas kopējo
slimo kasi, kuras
statūti reģistrēti 1924. gada 29. jan-

vadītājs

izlietojams

peļņu vai

iekārtas, apgaismošanaspiederumiem, litogrāfijas akmeņiem, inventāra un kanclejas
piederumiem, 15% no grāmatām un rasēšanas piederumiem un 20°/0 no darba
rīkiem, aprēķināta no šīs mantas vērtības,
parādītas iepriekšējā bilancē, ieskaitāma

speciālistu

pierīkošanai vajadzīgie palīga

šināšanu slimības gadījumos"

Ziemeļu-Latvijas

spēks

brutto

mūra ēkām, 5% no koka ēkām, mašinām,
motoriem, transmisijām un siksnām, 6% no
burtiem,
10% no elektr. dzinējspēka

uz visiem
izdevumus,
vērtspapīru un

algas,

noslēgšanas attie-

Pantu 14. grozīt sekosi:
Spiestuves mantas amortizācija: 2% no

algām

darba

pēc gada

spiestuves

zaudējumiem.

vērtspapīru un vērtszīmju izgatavošanas, darba uzraudzīšanas, kontro-

1927. g. 21. jūlijā.

Finansu ministra
vietas izpildītājs F. C i e 1 e n s.

cināms uz

izņemot

neproduktivā

—,80

bet atlikums

līgu algas un atsevišķu

, —.25

personas

a) vērtspapīru un vērtszīmju skaitītāju,
kārtotāju, uzraugu un uzraugu pa-

iz-

autonomo uz-

darba

—,20

(par obligat. sludin.)

sekosi:

darbiem,

katru

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras

9—3

kuri attiecināmi tikai uz
vērtszīmju izgatavošanu, kā:

sabie-

ar

pulksten

produktivām darba algām, atvelkot 10. p.
piezīmē minēto darbinieku
algas, bet
darbnīcu izdevumi sadalāmi proporcioneli

jāizdara pirmā gadījumā sabiedrības

Šie pārgrozījumi stājas
sludināšanas dienu.

11. grozīt

no

—,15
par

vienslejīgu rindiņu

Rīgā . Pil! M» 1- Tel. N» 20031
Atvērts

Ls 4,—

c) no privātiem pat katru viensl. rindiņu

Vispārīgie izdevumi sadalāmi ikmēnešus proporcioneli obligatorisko pasūtījumu

djības nodibināšanos vai nenodibināšano
jaziņo_ finansu
un satiksmes ministram,

Rīgā,

Uzdod valsts iestāžu un

rindiņām
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi

un ekspedīcija:

JWf^Ž*Ri^^^^^
Rīgā, pilī N° 2. Tel. N 20032
"SS^^^^^ S*
TT^U^6dS^yr
Runas stundas no 11—12

lēmums.

ņēmumu amatpersonām, no kurām atkarājas darbimeku un strādnieku pieņemšana dienesta, ieskaitot vietu pieprasītājus
dienesta, pie citiem līdzīgiem
nosacījumiem, dot priekšroku kara
invalidiem,
Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekiem
un latviešu strēlnieku pulku karavīriem.
Rīgā, 1927. g. 28. jūlijā.
Ministru prezidents M. Skujenieks.
Tautas labklājības ministris

svētdiena» un svētkudienat

Kantoris
Mk^ĒļS&BĒ^jik

valdei, bet otrā — dibinātājiem.
Ministru

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

Redakcijai

kas

Valdības rīkojumi un pavēles

oficiāls laikraksts

Pārgrozījumi

Nr. 123
Vēstnesī"
1926. g. 7. Jūnijā izsludinātā

,.lnstrukcija Valstspapiru spiestuves grāmatvedībai un norēķiniem" .

Pantu 10. papildināt ar sekošu piezīmi:
Piezīme. Pašcena neobligatoriskiem
vienkāršiem drukas darbiem sastādās
no pantā 10. zem burtiem a, b, c
un e minētiem izdevumiem, bet no
tikai to
izdevumiem
vispārīgiem
darbinieku algas — grāmatvedība,
ekspedīcijā, drukas nodaļa un mājas
kantorī, kur _i nepieciešam^ neobligatorisko pasūtījumu izpildīšanai.

1927. gada 3. augustā.
Tautas labklājības ministris
A. Rudevics

pie

Instrukcija
papildinājumiem
likumā
par cietušo karavīru
ģimenes locekļu pensijām.
Pamatojoties uz « Likuma par cietušo karavīru un

un viņu

viņu ģimenes locekļu pen-

sijām" 7. pantu (Lik. kr. 1924. g. 27. num.) tautas labklājības ministrija š. g.
14. jūnijā izsludināto likuma papildinājumu (Lik. kr. 1927. g. 115) izvešanai liek
priekšā ievērot sekošo:

1. Perso īām, uz kurām attiecas augšminētā likuma papildinājumi, pieprasījumi dēļ pensijas tiesību piešķiršanas jāiesniedz apriņķa karā cietušo pensiju komisijai pēc savas dzīves vietas.
2. Pensijas piešķiršanas pieprasījumam iesniedzēja persona pievieno visus uz
lietu attiecošos dokumentus.
3. Apriņķa komisija pēc 1. punktā minēto lietu caurskatīšanas sēdē sastāda
aktus pēc zemāk uzrādītiem paraugiem:
a) pēc parauga N° 12 — pārlikuma 1. pantā «i" punktā minētām personām,
t. i. par personām, kuras darba spējas zaudējušas no spīdzināšanas vai soda izcier
šanas, — neraugoties uz šo personu materiālo stāvokli un par 1. panta „j" p.
minētām personām, t. i. par personām, kuras bijušas uz tiesu iestāžu lēmumu notiesātas katorgā vai nometināšanā, darba spējas nav zaudējušas .no spīdzināšanas
vai soda izciešinas, bet ir vispārīgi darba nespējīgas un trūcīgas,
b) pēc parauga N° 13 — par likuma 1. panta «1" pnkt. minētām personām,
t. i. par iepriekšējā ( a) punktā) minēto personu piederīgiem un

c) pēc parauga N° 14 — par likuma

1. panta „k" pnkt. minētām

personām,

t, i. par piederīgiem, kuru ģimenes galvas nonāvētas cīņā par demokrātisko republiku.
Piezīme.
Sastādot aktu pēcparauga N° 12 par »punktā minētām per-

sonām, akta 5. punkts nav jāizpilda.
4.
Trūcības jautājumu izšķirot, apriņķa
komisijām jāpieturas pie tās pašas
kārtības, kāda pieņemta kara invalidu un kara cietušo ģimenes locekļu materiālā
stāvokļa noteikšanai.
5. Apriņķu komisijas sēdēs, kurās noliktas caurskatīšanai lietas uz pensiju
likuma š. g. 14. jūnija papildinājumu un pārgrozījumu pamata, likuma 16. pantā
paredzētais lietpratējs pieaicināms no biedrības «'Piektais Gads", kuras valde atrodas Rīgā, Torņa ielā N° 4.

6.

Pēc lietu

izlemšana» apriņķa

komisijas

piešķiršanas gadī-

vienīgi pensijas

jumā izdod attiecīgu apliecību pēc parauga ks 15, bet noraidīšanas gadījuma ka
pašiem brīvības cīņu dalībniekiem, tā ari viņu piederīgiem paziņo rakstiski par
lūguma noraidīšanu, uzrādot ari noraidīšanas iemeslus.
Pielikums:

AKTS
par tiesību uz pensiju

ģimenes

locekļiem, kuru galva ciņa par

demokrātisko

ir nonāvēts.

republiku

apriņķa

karā
sēdē
g
"
"komisija,
ģimenes locekļu
caurskatījusi
pensiju
cietušo
lūgumu dēļ pensijas tiesības piešķiršanas, atrod, ka:
*ļ\
_
ģimene sastāv no sekošiem locekļiem :
!92

3 aktu un 1 apliecības paraugi.
Departamenta direktors O. Sīlis.
Pensiju nodaļas vadītājs J a n s o n s.

dzim-

Paraugs

JVs

a) sievas
?
£
?- ?
b) bērniem
—

12.

AKTS

uz pensiju personai, kura cīnījusies par demokrātisko

par tiesību

d) tēva_
e) vecāku vecākiem
f) brāļiem un māsām

N°

192 g. „
"
pensiju komisija, caurskatījusidzim

sēdē,

karā

apriņķa

_

iL bij

, saskaņā ar še pievienotiem dokumentiem
g.
par demokrātisko republiku pret bij. Krievijas patvaldību un
Vācijas okupācijas

tlcis

šādu savu darbību ir

tikusi

gg.
:

— Latvijas pilsoņi jau priekš 1920. g. 1. janvāra.

jau priekš

1920. g. 1. janvāra;
2)
ir cīnīj

v

2) Šī akta iepriekšējā punktā minētās ģimenes galva
ir ticis nonāvēts

Latvijas pavalstnie

nav

par

kuri

cietušo

g., lietu dēļ pensijas tiesības piešķiršanas, atrod, ka:
1)

dzim.
dzim

c) mātes

republiku.

varu

3) Saskaņā ar mediciniskās izmeklēšanas rezultātiem, no,
ģimenes lokekļiem, vecumā no 16 līdz 60. gadam,

*.

no

ģimenes locekļu īpašums sastāv no

4)

>

3)

,

saskaņā ar medicīniskiem izmeklēšanas rezul-

kādēļ viņi -ļ- atzīstami par materiāli trūcīgiem.

tātiem slimo ar

un

normālo

darba

spēju

tādēļ

"~~^—

%,

kam

par

cēloni

JL

nav

:.

soda izciešana.

Pielikums.

, veselības uzlabošanās
J! sagaidāmaun

-._

-

vin

par

minētā JP'd2i"ažana -

bijusi šī akta 2. punktā
4)

zaudēj

Tādēļ komisija, pamatojoties uz « Likumu par cietušo karavīru un viņu ģimenes
1. panta «k" pnkt, nolemj: augšā minētā
ģimenes locekļiem :

locekļu pensijām"

JL par jaunu pārmeklējam

pēc...

nav

5)

un

viņ

īpašums

:

-,

tiesību uz rpensiju.
'

lapām.

Komisijas priekšsēdētājs:

;
ģimenes

?.

Pensijas lūgums un dokumenti kopa uz

*

nav

,.

piešķirt

tī=ī
nepiešķirt

Komisijas locekļi:

sastāv

Darbvedis:

no
T. L. M.

kādēļ

viņ

JL atzīstam

par materiāli trūcīgu.

apriņķa

nav

Tādēļ

komisija,

pamatojoties

ģimenes locekļu pensijām"

uz

1. pantu

« Likuma par cietušo karavīru un viņu
" punkta nolemj: augšā minētā
«
piešķirt
tiesību uz pensiju
p gc
nepiešķirt

kara

invalidu kategorijas
vigu laiku panta pamata uz

uz

slimību saraksta

Paraugs Jfe 15.

karā cietušo

PENSIJU KOMISIJA.

APLIECĪBA.
192

g. „

"

Ns

kat.

Pensiju komisija ar šo apliecina, ka š. g.
_..:
sēdē (akts N°
'
) nolemts piešķirt

g-

Pielikums.

Pensijas

lūgums

un

dokumenti kopā uz

tiesību uz pensiju saskaņā ar likuma par cietušo karavīru
un vi9u Žimenes locekļu pensijām 1. panta
punktu:

lapām.

pēc nen«nas piešķiršanas
nekavējoties &$*&! > brīVibaS «^ dalibniekam
kategorijas,
pašvaldības iestādē.
-- pec

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:
Darbvedis :

2) brīvības cīņu dalībnieka

piederīgiem :
Paraugs

Ns 13.

AKTS
par tiesību uz pensiju ģimenes locekļiem, kuru saiva cīnījies par demokrātisko
republiku.

Komisijas priekšsēdētājs

Darbvedis

N°
192
g. „
"
karā cietušo pensiju komisija, caurskatījusi

sēdē

apriņķa

Latvijas

lietu dēļ pensijas tiesības piešķiršanas viņa ģimenes locekļiem, atrod, ka :

1)
ģimenes locekļi:

ir sekosi

a) sieva

dzimusi
_._
-

b) bērni..._
c) māte
d) tēvs

g.

dzimusi
dzimis

g.
,

g.

e) vecāku vecāki

f) brāļi un māsas
2) saskaņā ar aktu Ns

(pēc parauga N° 12) izdotu 192

no

šinī aktā minētās ģimenes

apriņķa

galvai ir piešķirta

karā cietušo pensiju

Valdības iestāžu paziņojumi.

g. «

"
komisijas,

tiesība uz pensiju pēc

kara

invalidu kategorijas,
3) saskaņā ar mediciniskās izmeklēšanas rezultātiem, no
ģimenes locekļiem, vecumā no 16 līdz 60. gadam,

Izlaistas

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 5. augustā.

pastmarkas.

apgrozībā

pārdrukātas

past-

markas, :
15 santvērtības, pārdrukātas no 40 kap.

pirmā parauga pastmarkām

(ar uz-

lecošu sauli);
15 sant. vērtības, pārdrukātas no 50 kap.
pirmā parauga pastmarkām (ar uzlecošu sauli) un

1 lata vērtības, pārdrukātas no Satversmes Sapulces piemiņai 1920. gadā
izdotām 3 rbļ. pastmarkām.
Pārdrukātās
pastmarkas derīgas kā
iekš-, tā ari ārzemes sūtījumu samaksai.

Devizes
1 Amerikas dollars

Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenais direktors A. A u z i ņ š.
Dārgmateli:
Eksploatacijas direktors V. K r ū m i ņ š. Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

Iecelšanas.
4)

ģimenes locekļu īpašums sastāv no

kādēļ viņi

^

atzīstami par materiāli trūcīgiem.
uz

un viņu
« Likuma par cietušo karavīru
panta „1" pnkt., nolemj:
augšā minētā
ģimenes locekļiem:

piešķirt

nepiišķīrt

_

,. "' . ".'
tlCSlbas Uz PenslJu-

Pielikums:

Rīkojums.
Pamatojoties uz ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem par finansu ministrijas saimniecisko padomi, ieceļu par tās locekli Latvijas
pilsētu un miestu savienības pārstāvi inženieri
Jāni J a g a r u,
Rīgā, 1927. g. 1. augustā.
Finansu

Tādēļ komisija, pamatojoties
ģimenes
locekļu
pensijām" I.

Pensijas lūgums un dokumenti kopā
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:
Darbvedis:

5,184—5,194

1 Anglijas mārciņa
25,17—25,23
100 Francijas franku
20,15—20 55
100 Beigas . . . .'
71,85—72,55
100 Šveices franku
99,55—100,55
100 Itālijas liru
27,95—28,50
100 Zviedrijas kronu
138,50—139,55
100 Norvēģijas kronu
133,60—134,65
100 Dānijas kronu. ......138,45—139,50
100 Cechoslovaķijas kronu . . .
15,25—15,55
100 Holandes guldeņu
207,20—208,75
100 Vācijas marku
122,85—124,10
100 Somijas marku
12,97—13,17
100 Igaunijas marku
1,37—1,395
100 Polijas zlotu
57,00—63,00
100 Lietavas litu
50,70—51,70
1 SSSR červoņecs

lapām.

ministris V. Bastjānls.

*
Rīkojums Ns A-827.
1927. g. 30. jūlijā.
Piešķiru valsts Valmieras vidusskolas direktora
vietas izpildītājam Jānim Jansonam kārtējo
atvaļinājumu
no š. g. 3. augusta līdz 14. septembrim. Viņa pienākumus, skaitot no š. g.
3. augusta, līdz turpmākam rīkojumam uzdodu
izpildīt valsts Valmieras vidusskolas direktora
palīdzei Bertai Staklei bez sevišķas atlīdzības.
Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis

Vidusskolu

Liepiņš.
direktors K. Ozoliņš.

3425—3445
.

.

91—99

Vērtspapīri:
5%
4%
6%
8%

neatkarības aizņēmums. . .
Valsts aizņēmums prem. . .
Zemes bankas ķīlu zīmes . .
Hipotēku bankas ķīlu zīmes

98—100
98—100
92—93

9b"—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas māklers M. Okmians.
Redaktors: M. Ārons.

Alfabētisks
satuwa vadītājs
Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājumam, 192S. g.,
1.

līdz

24.

burtnīcai (1. līdz

192. skaitlim).
Saeimas kodillkacijas nodaļas sa- '
kārtojumā

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

"

(Tiesu
sludinājumi.

"I

kv.-saž.

platība,

pastāvošu

no

Cistigi pūstoša austruma d*ļas pēc
plāna ar nosaukumu
.Otchožij
Poverstnij ļes' piederošā pie Stechnevas ari Kuzmi Nesterova DjaRīgas apgabalt. 3. civilnod., novo sādžas uu Kczachnovo, ari
Vaņķa Ivanovo Puzdrovo pūstoša
atklātā tiesas sēdē 19. ju!ijā 1927. g.
zemesgabals. .Dubochnovo'Jaunizklausījuse mir. Jāņa R u m p e latgales apriņķī
Liepnas pagastā.
mantojuma _ lietu — nolēma:
Daugavp., 1927. g. 22. jūlijā.
ieceU aizgādniecību
par promKs 30058.
būtne
esošas
Mīles - Paulines
Vec notāra v. pal. A. B e r g s.
Dumpe mantību, par ko paziņot 9646
Sekr. pal. A. N e i k e n e.
Tirzas pagasta tiesai
Rīga, 2. augustā 1927. g.
LatBales aHabaltlssas ncākaf ootari
L. J* 1052.
paziņo, ka uz 1927. g. 22 jūlijā
Priekšsēd. v. A. Blumentals. apstipr. ieķīl.Šana» akta pamata
Sekrtears A. Kalve.
Antons Stepans un Leons Donata
dēli Ļ u b a r t i ieguvuši He nRigas apgabalt. 3. civilnodaja, richam Miķeļa - Spolita d. Previšsaskaņā ar civilprocesa likums Kvinto par Ls 860, - zelta latiem
1958. p. paziņo, ka
1927. gi nekustamu īpašumu 24 339 ha
16. augustā minētās nodaļas at- platība sastāvošu no Grigļu folklātā tiesas sēdē attaisīs un no- varka atdalītiem zemes gabaliem
lasīs 1927. g. 1. aprilī mirušā Ns 3 un 2 ar nosaukumu .Brūveri'
Mālupes pag. .Tarvas Ks 10 un 11' un Grugiļu folvarks Daugavpils
māju īpašnieka Otto Reina d. apriņķa, Kapiņu pagastā.
Daugavpilī, 1927. g. 25 jūlijā.
B i k a, testamentu.
. Ks o0380.
Rīgā, 2. aug. 1927. g. L.Ks 4666
Vecāka not. pal. E. K r i ķ i s.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.
9758 Sekret.pal. A. Neikene.
10420
Sek etars A. Kalve.
Rigas apgabalt. 3. civilnod.,

Latgales apgabaltiesas vec.

saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 1927. g

paziņo, ka uz 1927. g. _21. jūlijā

notārs
apstiprināta

piikšanas-pardošanas

Rīgas

apgabaltiesa»

IV

lec.

ar

civilprocesa

likuma

dzas aprtķķī

kura kancleja

atrodas Rīgā, Aniela Afe 1, paziņo,
ka 18. augusta 1927. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Kr. Barona ielā
Ks 10, veikalā, pārdos Izraēla
F e it e 1 s o n a kustamo mantu,
sastāvošu no kungu krekliem un
novērtētu par Ls 230.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas
Rīgā, 3. aug. 1927. g.
Ks 1013
dreja Pumpura

10418 Tiesu izo V. Pož a ri skis.

Rigas apgabaltiesas VI iec.

10454

Tiesu izp. J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

saskaņā ar civilprocesa likums
1958. p., paziņo, ka 1927. g
16.augustā minētās nouaļas atklātā

tiesas sēdē
nolasīs
8. jūlijā Rīgā mirušā
pag. .Oburi Ks 2" māju
atraitņa Kārļa Eduarda

1927. g
Jaunrozes
īpašnieks
Kārļa d.

V e i d i n a, testamentu.

Rīgā, 3. aug. 1927. g. L.Ks495S
Priekšsēd. v. A. Blumentals
10423

Sekretārs A. Kslve

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā

civilprocesa
likums
ka
1927. g
16. augusta minētās nodaļas atklāti
tiesas sēdē
nolasīs
1927. g
pag
26. jūnijā
mirušā _ Kārļu
māju īpašnieks
.Lejas-Racenu"
atraitņa Pētera Mārtiņa d. M e n1958.

ar

p., _ paziņo,

gela, nor. testamentu.
Rīgā, 3. aug. 1927. g. L.Ks 495*
Priekšs. v. A. Blumentals
10429
Sekretārs A. Kalve

Iespieduma Kļūdas

Izlibalums.

Rīgas apgaba'tiesa* 4. civilnod,
sludinājumi

. Vaid

Vestn." š. g.

167. num.
Paulines
Elizabetes
H 1_ a d i k, dzim. Libau prasības
lieta pret Ernstu Franci Jozefu
Hiadik p?.r laulības šķiršana, ievietojušās vfirāk kļūdas, kādēļ šis
sludinājums iespiests otru reizi ai
negrozītu un pareizuoriģinaltekstu:

Rigas apgabalt. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1927. g.
20. jul., Paulines Elizabet.s Hladik, dzim Libau, prasības lieta piet
Joztfu
Hladik,
Ernstu
Franci
šķiršanu
ai par
laulības
muguriski nosp'icd» : šķirt laulību,
kas noslēgta Sv. Jēkaba tv.-lut _
draudzē, Rīgā
1894. _g _ 20. marta
(v. st.) staip albildeta,u Ernstu
Franci Jozefu Hladik un prasītāju
Hladik.
dzim.
Paulini Elizabeti
Libau, piešķirot pēdējai tiesību
doies jai-na
laulība j u tūliņ
pec šā spriedumi stašanas _ speķa;
uzlikt atbildētājam prasītajai par
labu Ls 19 10 tiesas un Ls 13,32
lietas vešanas izdevumus.
Ja atbildētājs
civ. proc. lik.
72»., 731. un 748. p. p. paredzēta
laika neiesniegs tiesai atsauksmi
spriedums
vai pārsūdzību, tad
stāsies likumīga spēkā.
Rīgā, 28. julijā;i927. g.N» L'35224
Priekšsēd. b. v. A.B1 u m e n t a 1s.

ksandropoles muižas atdalītā zemes
gabala ar nosaukumu .leima Sila-

Sekretāra

v

Meimans.

I

€i#u iestāšm
sludUnuiumi.

"ļ

_J

lelilielii iīislrijai

birz Ks 2", Jaunlatgales apriņķa
Rugāju pagastā.
Daugavpilī, 1927. g. 21. jūlijā, ir iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
Ks 30000.
maiņas apakšā minētie Latvijas
Vecākā not. v. pal A. B e r g s.
pilsoņi:
9577 Sekret. pal. A. Neikene.
1) Jēkabs Banoško, dzīvojošs
Ks 88, dz. 20,
Rīga apgabaltiesas III iec. Rīgā, Tērbat s ielā

tiesu izpildītājs
paziņo, ka

kurš
vēlas
saukties
uzvārdā
T ā 1 i v a 1 d s,
2) Kārlis Žjbels ar sievu Olau,

15. augu:tā
1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kostromas meitām':
Ogu Martu.
Karlīni
ielā Ks 1, dz. 1 Teodora Laimiņa Mariju un Birutu Paulim, dzīvoKārļa joši Jelgavā, Liela ielā Ks 5, kuri
u. c. prasībšs, pārdos
E g 1ī š a kustamo mantu, sastā- vēlas saukties uzvārdā" Žuburs,
vošu no mēbelēm un šujmašīnas
3) Fricis Rullis, arī Polis ar
un novērtētu par Ls 220
sievu Līzi,
dzīvojoši Kuldīgas
Izzināt sarakstu, novērtējumus apriņķī, Kabiles pagasta Apiņos
kā ari apskatīt pārdodamo mantu kuri
uzvārda^
vēlas
saukties
varēs pārdošanas dienā uz vietas. P o 1 i _s,
10537
Rīgā, 2. aug. 1927. g.
4) Jānis Plesajs ar sievu Tinu,
dzīvojoši Rīgā,
Lāčplēša
ielā
Tiesu izp. J. Kazubierns.
Ks 62/66, dz. 16, kuri vēlas saukRigas apgabaltiesas III iec. ties uzvārda P I o s t i ņ š,
5) Aleksis Driķis-Celmiņš ar
tiesu izpildītājs
sievu Līzi, dzīv. Rīgā, Ernestīnes
g„
ka
11.
augustā
1927.
paziņo,
ielā Ks 2, dz. 8, kuri vejas saukpīkst. 10 diena, Rīga, Avotu iela
ties uzvārdā C _e 1 m i ņ š,
noliktavā,
Rūdolfa
Cepļa
Ks 4,
6) Fricis Kale, arī Kalējs ar
koop.
.Dzelzprasībā pārdos
sievu
Madi,'dēliem: Krišu Voldesastāceļnieks* kustamo mantu,
Ādolfu Emilu, meitām:
vošu no kungu un dāmu galošām māru,
Lidiju Ernestni Olgu un _ Mariju
un šņorzābakiem una novērtētu
Mildu, dzīvojoši Tukuma, Jāņa
par Ls 590.
ielā Ks 4, kufi
vēlas saukties
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
uzvārdā Kalējs.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Varbūtēji iebildumi, pret pievarēs pārdošanas dienā uz vietas.
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie1927.
26.
jūlijā
g.
10411
Rīgā,
triju
dzami iekšlietu ministrijai
Tiesu izo I Kazubierns;
mēnešu laikā, skaitot no ša slupublicēšanas dienas;
dinājuma
Rīgas apgabaltiesas III iec.
pretējā gadījumā,
pēc minētā
tiesu izpildītājs
termiņa notecēšanas, lūgumus izpaziņo, ka 16. augusļā 1927. g„ pildīs
Rīgā, 1927. g. 29. jul. Ks29861 v
pulkst. 12 dienā, Rīga, Stabu iala
Nš 46/48, dz. 21, akc. sabiedr.
Administr. dep. vicedļr. v.
K. Ābels.
.Abava" u. c. prasības pārdos
kust. mantu,
Nodaļas vadītājs
Uneja Dimanta
A. Kud zīts
sastāvošu no mēbelēm un ne10281
vērē u par Ls 518. ?
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

Zemkopības ministr, kulturtechniskā nodaja
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
104i6
Rīgā. 2. augustā 1927. g

Tiesu izp. J. Kazubierns

Rīga» apgabaltiesa» IV lec.

tieiu Izpildītāja,

atrodas Rīgā, Anielā Ns 1, paziņo,
1927. g, pulksten
Latgales apgabaltiesas vec.
Slokas ielā Ns 72,
notārs
Aleksandra
Strazpārdos
pa.-riņo, ka uz 1927. g.J6 jul ja diņa kustamo manu, sastāvošu
apstiprināta pirkšanas-pardošams
no ērzeļa un rovērtētu par Ls 24t.
līguma pamata Edunrds Ot.o d.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rublis im Saša (viņš ari Alekā ari apskatīt pārdodamo mantu
ksandri») Kārļa d. Bruks ieguvuši
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
lidzīgas daļas no Rūdolfa Pētera
Rīga, 3. aug. 1927. g. Ks2455
nedēla Ulasa par Ls 13000—
Tiesu izp. V. Požariski..
10417
kustama īpašuma 51 des. 40Ū
'0063

t

Tiesu izpild. J. Zirģels.

kara kancleja
dreja Pumpura
ka 18. augusti
10 rītā, Rīga,

pārraide

Rīgā, Brīvības ielā 37/39,

izsludina š ģ. 1S. augustā .

techniskā nodaļa

Posto un telegrāfa virsvalde
t& 2033

izsludina

10532

raikstistkas izsoles:

13. augustā, pulkst. 10 no rīta, uz 3500 kg alvu un 20.000 vara
(Ardļa) čaulītēm 2 un 3 mm vadiem.
29. augustā, pulkst. 10 no rīta, -uz 20J.000 izolatoriem Ks 4; 250.00 i
dažādiem porcelāna rullīšiem un 50.000 porcelāna caurulītēm.
31. augustā, pulkst. 10 no rīta, uz 1 tālsatiksmes komutatoru, 3 ko
Nodokļu departamenta
mutatoru nakts galdiem un 100 krossa aizsargu sekcijām.
dažādu maksājumu piedzinējs paDrofibas nauda 10% apmērā no piedāvājuma sumas.
2*
ziņo, ka 10. augustā
1927. g.,
Tuvākas ziņas materiālu iegādāšanas nodaļā no pulkst. 10—'3.
pīkst. 1 dienā, Rīgā, Merķeļa

ielā Ks 2, dz. 9,

pārdos vairāksolīšanā

Posta un telesr. virsu, galveno darbnīca

Izsludina rakstisku izsoli

Ivana Rudenkova
kustamo
mantu, novērtētu par Ls 266 un
sastāvošu no diviem uzvalkiem
viņa 1926. g. ienākuma nodokļa
parāda segšanai.
Rīgā, 4. augustā 1927. g.
10502
Piedzinējs P e t e r s o n s.

š. g. 25. augusta uz
1) Porcelāna pamatiem

13000 gb.

2) Mašinskruvem, ar uzgriežņiem
3) Stelskrūvēm
4) Cinka skārdu .

.

,

20^0

.

1480 kg.
25 .
300 mt.

5) Vara skārda

Nodokļu departamenta

2750

6) Komutatoru auklām
. .
dažādu maksājumu piedzinējs paIzsole notiks minētā datumā pīkst. 10 P. T. V. materiāla iegāziņo ka 12. augustā 1927 Fadā, dāšanas nodaļā, Aspazijas bclv. 15.
10530
pulkst. 11 dienā, Rīgā, L. Ķēniņu
Izso'es dalībniekiem jāiemaksā droš. nauda 10% apmērā no
ielā Ks 21, eksp. kant,
piedāvājuma kopsumas.
Ks 2046

M vairāksolīšana

Dina
J a k o _b s o n a
kustamo
mantu, novērtētu par Ls 831 un
sastāvošu no manufaktūras viņa
1925., 1926 g. %°/o peļņas novarēs pārdošanas dienā uz vietas. dokļa parada segšanai.
Rigā, 3. augustā 1927. g.
Rīgā, 16. jūlijā 1927. g.
10156

(Būvniecības

pulksten 10 rītā — sacensību par centrālās apkurināšanas, silta
ūdens piegādišanas, kanalizācijas un vēdināšanas izbūvi Daugavpils psiehiatriskā slimnīcā. Drošības nauda pie sacensības Ls 4000.
pulksten V_ 2l2 — izsoli par remonta darbiem politiskās pārvaldes
namā, Rīgā, Alberta ielā Ks 13. Drošības naudu pie izsoles Ls 290.
Gavru psg. Telešniku sādžī.
1
Nod. vad v. T. E r 1a c h s. 3) pulksten /a 13 — izsoli par remonta darbiem Latvijas neredzīgo
institūtā, Strazdu muižā. Drošības nauda pie izsoles Ls 260.
10505
Darbvedis Briedis.
Ar aprēķiniem un noteikumiem var iepazīiies
būvniecības
K» 2042
Zemkopības ministr, kulturpārvaldē.
10529

paziņo, ka zemkopības ministri. '
ir apstiprinājis
paziņo, ka 12 augustā 1927 g., š. g. 22. jūlija
Bīriņu-Jerkules
meliorācijas
sapīkst. l '12 _ dienā, Rīgā, Ģimnastikas iela Ks 13,
Ziemeļu biedrības .Straume' statūtus
savstarp. apdrošin biedrības lietā
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra
II daļas
pārdos Kārļa Krūmiņa
kustamo
mantu,
sastāvošu
no 246. 1. p. ar *6 396.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
veikala bufetes un plauktiem un
Bīriņu
pag.
.Kārkliņos'
caui
novērtētu par Ls 240.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, Bīriņiem.
Nod. vad v. T E r 1 a c h s.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Darbvedis Briedis.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 10506
Rīga, 14 jūlijā 1927. g.

Ciblas pagastā Nagen

J aundalder, dzim Ulan, ieguvu! i no sava tēva Jāņa An
urēja d. Olana, ari Ulan tiesības
uz 10 des Ls 300 vērtībā, \iņam
piederošā nekustamā īpašuma 46
des. 552 kv. asis varāk vai mazāk platibā, pastāvoša no Ale-

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 22
jūlijā
ir
apstiprinājis
Jaunlatgales
apr.
Gavru
pag
meliorācijas
sabiedribas
.Punduri I' statūtus.
1)
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra
II daļas
247. I. p. ar J* 397.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis: 2)

tiesu Izpildītājs

Rigas apgabaltiesas VI iec.
1958. p., paziņo, ka
1927. g. sādžas zemes robežās.
tiesu izpildītājs
16.augustā minētās nodaļas atklāta
Daugavpilī, 1927 g. 21. jūlijā
tiesa:, sēdē attaisīs un nolasīs
paziņo, ka 12. augustā 1927. g.,
Ks 30v02.
1927. g
II. aprilī _ mirušā Sēļu
Vecāka notāra pal. A. B e r g s. pulksten 12 dienā, Rīgā. Akmeņu
pag. .Krūmiņu" māju Īpašnieka 9578
Sekr. pal A. Neikene. ielā Ks 12, firmas C. J. R Small
Emila Fridricha
d. Vendta,
īpašn. V. Small lietā pārdos
testamentu.
Latgales apgabaltiesas vec. kooperatīva .Dzelzceļnieks" kust.
Rīgā, 3. aug. 1927. g. L. Ks 4244
mantu,
sastāvošu no
veikala
notārs
Priekšsēdei, v. A. B 1u m e n t a 1s. paziņo, ka uz 1927. g. 20. jūlijā iekārtas un novērtētu par Ls 440.
10422
Sekretārs A. Kalve.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
apstiprināta pirkšanas pārdošanas
līguma pamata Anna Jāņa m. kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Rigas apgabalt. 3. civilnod.,

ministr, kultur-

technlskā nodaja

16. augustā minētās nodaļas atpaziņo, ka 12 augustā 1927. g.,
klātā tiesas sēdē atlaisīs un no- līguma pamata Geronims M it vēja pīkst. 9 dienā, Rīgā, Depkina ielā
d.
V
i
š
k
o
r
s
tiesības
uz
pusi,
lasīs 1927. g. 14. janvāri mirušā
lietā pārJ* 9, Dāvā Ķiploka
Valmieras pag. .Kaln-Pavulinu* Jezupata Justina m. Feocrbrs, Cedos Kārļa Koita
kust. mantu,
māju
īpašnieka Kārļa Voldemāra zars, Salirnons un Anastasija Jē- sastāvošu
no mēbelēm un noJāņa d. Bremmela testamentu. kaba bērni Viškeri līdzīgās daļās vērtētu par Ls 215.
Izzināt sarakstu, novērtējumuRīgā, 2. aug. 1927. g. L. Ks3962 tiesības uz otro pusi ieguvuši no
Antona Vikentija d.Zuzannas Jāņa
Priekšsēd. v. A. Blumentals. m. Grutanirm par Ls 1600,— kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
10421
Sekretārs A. Kalve
nekustama īpašumasastāvošu no
Rīga, 18. jūlijā 1927. g.
zemniekiem
piešķinās
šņiru
zemes
Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
10455 Tiesu izpild. J. Zirģels
4 des. 2154 kv. asis platībā Lusaskaņā

Zemkopības

tiesu izpildītāji

Techni kie

un izsoles noteikumi

saņemami darbnīcas kom:r.no-

daļa, Slrkss ielā 2, darbdienīs no pīkst. 10—12 un 12,30—14.

Lauksaimniecības plrualde

iepērk

valsts

fermām

mākslīgos

mēslus.

10503 Piedzinējs F. Freibergs

Zuperf sfatu
Tomasm ltu

560 kvintali,
5')0
,

Rīgas pol. 3. iec. pr-ks

Kālija sāli
Čileszalpetri

320
2
130

paziņo,

ka

pīkst. 10 30,
ielā Ks 3,

š. g.

12. augustā,
Rīgā, Kr. Barona

10414 '

.

pārdos vairāksolīšanā
firmai .Ošaliņš un bdri* piederos,
trīs firmas .Progress", stiftkūlējus
novērtētu par Ls 292,41, piedzenot šo sumu par labu slimo kasei.
Apskatīt pārdodamos

.
.
Cenu piedāvājumi, aplikti ar attiecīgu zīmognodokli, slēgtās
aploksnes ar uzrakstu .Mākslīgu mēslu piedāvājums" iesniedzams
lauksaironiekības pšrvaldei līdz š. g. 12. augustam, pīkst 12 dien i
Ģipsi

Tuvākas zinas

paziņo,
pīkst.
Ks 2,

aārdos uolrfiksolīM
.Forum" īpašniekam pieder,
mantas trimo
sienas
spogulis
zeltītā rāmi un viens divans, novērtētas par Ls 210,70, piedzenot
šo sumu par labu slimo kasei

kino

bulvārī

Ks 6. dz. 3. ist. 5.

1053 I

JKežu departaments

jauMā izsolē

stiftkūlē-

ka
š. g
12. augustā,
10,30, Rīga, Skolas ielā
10415

Kalpaka

izdos 1S27. g. 19 augustā, pīkst. 12 dienā, Kalpaka bulv. 6

jus uz vietas pārdošanas dienā.

Rīgas pol. 3. iec. pr-ks

*2

2 koka uguns novērošanas torņu būvdarbu
izpildīšanu sekošās virsmežniecībās:
1) Ropažu v-ba apm. 34 m augsta; iem. droš. nauda Ls 160 un
2) Taurkalna vbļ apm. 20 m augsta; droš. nauda Ls 75.
Rakstiski
pēdā ājumļ slēg_t?s aploksnēs ar 40 ,<ant zīmognodokli, drošības naudu kā minēt* un uzrakstu: ,Uz 1927. g. 19. augusta uguns novēlošanas lorņu būvdarbu izso'.i* jāiesniedz mežu departamentam Rīgā, Kalpaka bulv. Mš 6 līdz 1927. g. 19. augustam,
p kst. 12. _ Lūgumu ar 40 s*.nt. zīmognodokli dēļ pielaišanas mutiskā
solīšanā ja esn edz lopa

ar drošības naudu līdz 1927.g. 19. augustam,

pl. 12 dienā izsoles komisijai.

2

10535

*
Ar izsoles no eikumiem, darbu un materiālu
aprakstiem un plāApskatīt
pārdodamās
mantas niem var iepazīties Kalpaka bulv. Ks 6, dz. 10, ist. 8
N° 2022
varēs uz vietas pārdošanas dienā.
Jrtcču depattomenfa

Rīgas policijas Jūrmalas iec.

priekšnieks
paziņo, ka š. g. 10. augustā,
pīkst. 10 ritā, Asaros, Piestātnes
ielā Ks 6,

pārdos aalrSksolišinfl
Brainei Petuchovai piederos
divus deķīms, vilnas brūni krāsotu kleitu, gard nes un divus
nevērtētus
par
ķ s nšleijerus,
Ls 31 saskaņā ar R gas Jūrmalas
pilsētas ires valdts izpildi r no
š g i* 61.
10185

Ludzas apriņķa

priekšnieka

palīgs I iec.

Viļakas

virsmežniecība

pārdos mutiskB izsolē
1927. g. 7. septembrī, Viļakas virsmežniecības telpās,

augošu mežu:
I

iec. mežniecībā:

pēc

vērtībā no Ls 216—1701. _

platibas

3 vienības

no 1,40—9 23 ha

II iec.
III iec
vērtībā no
. IV iec

mežniecība: pec platības 1 vieniba 4,41 ha, vērtībā Ls 9 1.
mežniecībā: pēc platibas 6 vienības no 2,00—4 61 ha
Ls 621-1821.
mežniecība: pēc platibas 5 vienības no 2.64—19,f0 ha,
vērtībāno Ls 201 -1OU0 un pēc celmu skaita 3 [vienības, katrā 37
koki, vertibā no ls 12 i- 145.

Sekvestrētus materiālus:

dara zinimu, ka dēļ ienākuma
III iec. mežnie.ībā: 58 tteri dažādas malka?, vērtībā Ls 21.
nodokļa piedzīšanas no pils. Jāņa
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
Ciblas pagasta,
Katkeviča,
Voitu ciemā, 16. augustā 1927. g., 4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
pīkst 10 nj rīta,
Izsolē pielaidīs per onas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%
drošības naadas no attiecīgu vienibu izsludinātās vēit.ba". Pēc
nosolišanas drošības nauda jāpapildina līdz I0 0/o no sumas, par
kufu vienī.ia nosolīta.
pret tūlītēju samaksu pados minētā pils. kustamo mantu sastāVi.sm žniecība pst r sev tiesību izsludinātas vienības noņemt
voša no viena kumeļa 3 mēnešu no izsoles pēc saviem ieskatiem.
;(k63a
Tuvākas ziņas virsmežniecioas kancleja un pie iecirk ņu mežziņiem.
veca.
Uzzināt novēitējumn, kā fii ap0488
"Viļātzfis nirsmežniecīfia
skatīt pārdodamo kumeļu varēs

atmatā ittoliu

paziņo, ka zemkopības ministris
š g. 23 jūlija ii apstiprinājis
meliorācijas
Z^leznicas baseina
sabiedrības .Železnica* statūtus
Sabiedrība it ievesta meliorā- pārdošanas dienā uz vietas.
cijas sabiedrību reģistra II daļas
Līvānu
pilsētas
valde izslu248 1. p. ar Ks 398
Sabiedrības
valdes
sēdeklis: dina
par
nederīgu nozaudēto
Augš-Zachodas ciemā.
iekšzemes pasi Nš 18245, izdotu
Nodaļas vad. v. T. E r 1 a c h s. no Daugavpils prefektūras 1922 g.
Darbvedis B r i e d i s. 30. jūnijā uz Šeinas Abeļa-Leiba
10500
meitas Berkman vārdu. 9925
Rīgas policijas IX iec. priekšnieks atsauc savu sludinājumu
Jaunvāles pagasta valde izslunederīgu nozaudēto
.Vaid. Vēstn." š. g. 165 numurā dina par
par karaklausības
apl K° 32507 zirgu pases grāmatiņu Ks 86/Č456,
'
jo
pils. Rudolīs izdotu no Jaunvāle s pag. valdes
nozaudēšanu,
Eduards Pētera d. Bērziņš mi15. februārī 1926. g. uz Vija
10101 Jāņa d. Amsona vārdu.
9927
nēto apliecību atradis.

Kuldīgai nhb vidusskolā

uzņem jaunus skolēnus^ meitenes — sieviešu ģimnāzijas un zēnus
— reālskolas klasēs. _ Jāpieteicas līdz š g. 25. augustam, iesniedzot
skolas kancleja pēdējo skolas liecību, vecuma zīmi un baku potēšana? lrcību.
2*
Sieviešu ģiainazija dod tiesības iestāties augstkolā.
Pie skolas internāts ar kopgaldu meitenēm.
10374

Rīgas

apriņķa

priekšn.

pal

paziņo atklātībai,

š. g., pulkst

ka 15. augustā
12 dienā, Lāčplēša

darbiem
derīgu
piln'gi
— ē zēli, novērtētu

lauku

Ls

Kases konts

Tekošu rēķinu konts
1Q4'*7
Termiņa noguldījumu konts Latvijas
bankā
.
. .
Baltinovas iec. pol. priekšn. Inventāra konts . _ .
.
dara ar šo vispārībai zināmu, ka Speciālu kapitālu vertspap. konts
1927. g. 23. augustā, pie Tilzas Veitspapiru konts
Aizdevumu konts
.
...
pagasta valdes
Kuģiiecības aizdevumu konts . . .
Dzēsta aizdevuma konts
.
.
Pirmsterm. naudā dzēsts aizd. konts

Termiņa maksājumu konts
.
Antonam Roskošam piederošo
Likvidējamo īst. aizdevumu konts .
kustamo mantu,
sastāvošu no
Bankas rokās pārg. īpašuma konts
4 jjovīm un vienas teles, noIeturēto ķīlu zīmju konts . .
. .
taksētu
par Ls 300 dēļ neapstrīdamu parādu piedzīšanas.
Pamats.
Jaunlatgales ajriņķa
valsts zemju inspektora raksti

30. jūnija

1927. g.

ar

būvniecības pārvaldes

Rīgas

būvju giupa, Citadelē Ks 24,

izsludina 12. augustā
pīkst. 10,

1927.

g.,

jaukto gali inoli
uz trotuāra atjaunošanas darbiem kara skola «īgi", par kopsumu Ls 6400, ar drošību Ls 640.

13.542,18

Ls

Pamata kapitāla konts
Rezerves kapitāla

3.000.000,—
382.387.72

konts

Inventāra kapitāla konts
....
21.722,41
300.000,—
Budžets sumu avansa konts . . . .
15.986.100,—
Ķilu zīmju apgrozībā
Procentu fonda konts
....
1X65.787,33
Deldēšanas ionda konts
324.718 1C
Kuponu konts
13.759.8C
270.000,—
zīmju konts
. . .
Tiražētu ķīlu
122.228,01
Svešu koroboretu sumu konts .
.
Valsts saimniec. depart. konts . . .
2.792.147,76
Likvidēto īstermiņa aizd. konts . .
3 099 606,9t
Ieturēto ķīlu zīmju īpašn. konts . .
369 000,—
617.887,15
Dažādi pasivi

;

28365. 345,22

Ls 28.365.345,22

10166

Valde

Pirms Risas saiistarpisfi kredītbiedrība,
Rīgā, lielā Smilšu ielā JST" 8/10.

A k t i v s.

Kase.

Ls

._

Tekošs rēķins Latvijas bankā _ .

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu

a) portfelī

.
.
.

17.852,52

385.550,53

b) pie korespondentiem

.

Tuvākas ziņas

Nekustama manta

dzelzsc. virsvaldē. Gogoja ielā 3, Inventārs
Atmaksājami izdevumi
ist. 103.
Jn6 2039 2* 10351
Procenti un komisija
Tekoši izdevumi
Ludzas apriņķa priekšnieka
Nama pārvaldes izdevumi
'

palīgs I iec.

dara zināmu, ka dēļ ienākuma
nodokļa piedzīšanas no pilsones

Marijas
Rjabinovas, Pildas
pag, Zacharu iolverkā 17. augusta
1927. g., pīkst. 10 no rīta,

otkUU vniriksollsanfi
pret tūlītēju . samaksu pārdos minētas pilsones kustamo mantu, sastāvošu no šujmašīnas.

Uzzināt novērtējumu
ks ari
apskatīt pārdodamo šujmašīnu
varēs
pārdošanas
dienā
uz
10358a

....

38394453
eiJOo!976.067,05
300.043,46
46.135,52
45.651,47
1.852.050,—
8.646,35
1.143,07
17.334,77
70.381,48
3.062,81

Pārejošas sumas

36.651,51

Pārējie aktivi

68.266,77

.

.

.

,149.210 —

Dažādi pasīvi

744

Spec. tekošs rēķins I
Amortizācijas rēķins

Ts 5-291.983^8

g544

muita

Valiiras ^poitkautuM

Piektdien, 12. aug. š. g., pīkst. 3 d, pārdos krāj-a! zdevu sab edr. pie Latv. tirdzn. un rupn. biedr. telpās. Ģildes ielā 4,
tās pašas bankas uzdevuma, uz attiecīgas personas rēķina, atklātā
vairāksolīšana apm. 306 m manufakt preces, preces apskat. ikdienas
augšminēta bankā.
Zvēr. biržas maki, M. Okmians.
palīgs

valde

ar

šo

uzaiena

akcionāru

kungus ierasties uz

&wftāwtēļtM

vispārēju

Gatartas pagasta

atsauc

3.skolotājs (-o)

Slates pag. pamatskolai.

Ls

Pasivs.

Ls 394.379,06

Ls 394.379,06

Zaudējumu un peļņas rēķins
uz 31. decembri 1926. gadā.
i Ls
Zaudēts.
Pelnīts.
Amortizācijas
kapitāla
Kuģu eksploat. rēķins
rēķins
8.467,— Nama
.
.
Kuģu kapļtala rēķins
. 7.812,04 Renšu rēķins . . . .
Kantora rēķins
179,96
Kuģu eksploat. rēķins . 2.694,06
Dažādu izdev. rēķins
. 3.110,70
Algu rēķins
4.540,—
Kursu starpības. . . .
23,12
Tīrā peļņa .... . . 18.041,95
Ls 44.868,83
9615

Ls 44.868,83-

.

Valde.

Kokrūpniecības ahc. saa. ..ProvodniK ",
Rīga, Ganību dambī JMš 31.

Bilance uz 31. decembri 1926. g.
Aktivs.

Ls

Kase un bankas tekošie rēķini
.
Debitori, dažādi
ar sekošu dienas kārtību:
Eku pār- un piebuve, mašinas, motori, kaltētava, lauka
1) Revīzijas komhijas
ziņojums
šaurceļu materiāls, ekshaustoris, elektrības spēka un
par 1926. g. darbības pārskatu
gaismu iekārta un tvaika katlis
un uz šo atliecošais v.ldes zi- Jēlviela, pusizstradatas un gatavas preces

598 650.33
208.401,07

Ls

1.021.609,98-

.
,

Ls
500,000,—
7.888,91
150.445,69
362322,30
953,08-

skolos pirzinis.

Valsts

Ls

. 26.922,22:
. 13.797,29
. 4.149,32

. . . .

,

tipogrāfijā

43.790,38
170.768,20

Pasivs.
Akciju kapitāls
Amortizācijas
Akcepti
Kreditori, iekš- un ārzemes

....

Peļņa uz 1926. g

,

.

.

„Transteve"

Iesniests

Ls

1.844,56 Akciju kapitāla rēķins 300.00062.322,87 Rezerves .
„
22.195,42

4.742,60 Penziju , „
1.061,07
.
Rezerves kapitāla noAmortiz. ,
„
8.467,—
guldījuma rēķini . . 18,722,17 Kreditori
12.658,09
Nodrošinājumu rēķins
60,- Obligāciju rekins
. .
1.789,33
Kuģu kapitāla rēķini . 164.961,90 Dividendu
,
. . 29.760,—
Nama kapitāla rēķins. 118 100,— Bij. .Austras" biedru
Inventāra rēķins . . .
'
1.250,—
rēķins
342,—
Biedru
nauda Vidz.
Akciju pagatavošanas
S. Kr. b
500,rēķins
56,87
Debitori
17.356,85 Atalgojuma rēķins ..
7,33
Pārejošas sumas . . .
4.518,11 Tīras peļņas
,
. . 18.041,95

sapulci .
kura nolikta uz š. g. 26. augustu,
pulksten 6 l /a vakarā, Rīgā, lielā
Aldaru iela Ks 1/3, dz. 12,

sludinājumu, iespiestu
6-kl. pamatskolai
,V. V." Ks 161 š. g. attiecībā uz
(Cēsu apriņķī) vajadzīgs (-a)
Kārlim Andrejsonam piederošas
kustamas
mantas
ņojums.
izpārdošanu
vaiīāksolīšana š. g. 6. augustā, jo
2) Jautājums par sabiedrības likAndreisons ir iesniedzs lūgumu
vidāciju un event. likvidācijas
nod. dep-tam dēļ atļaujas
noKandidāti (-es), kuri velelos šo
komisijas locekļu vēlēšana.
maksāt ienākuma nodokli termivietu ieņemt, tiek lūgti (-as) ie- 3) Tekošas lietas.
ūtrupe
S. g. rasties uz vēlēšanu Gatartas pag. 10413
Valde.
Saikavas pag., Madonas apr., nos, kāde]
«i- atāļj) nenotiGs
namā 1927. g. 12. augustā, pl. 12,
Kuģniecības akciju sabiedrības
līdzņemot attiecīgus dokumentus,
vai ari pieteikties rakstiski pagasta
valde līdz vēlēšanas dienai.
Tuvākā stacija Drusti 3 20 km
Jēkabpils zpr., v/jadzīgs
dibināt, sapulce
ar pilnam 6-kl. pamatskolu skolono pagasta valdes.
10490
tāju tiesībām.
notiks
30. augustā š. g., pulksten
Pasta adrese: caur Dzērbeni.
Alga pēc kategorijas,
6 vakara, Rīgā, lielā Biskapu ielā
blīvs
Pagasta valde.
Nā 1, dz. 1.
dzīvoklis ar apkurināšanu un apKandidāti, kuri
vēlētos vietu
gaismošanu un zeme
Dienas kārtība.
pieņemt, tiek lūgti 19. augustā
Kandidātiem
jāp i eteicas
rakš g., pīkst. _ 11 ierasties Slates
Blomes pagasta valde izsludina 1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
stiski, iesūtot dokumentus, līdz pagasta
valde, pie pagasta pa- par nederīgiem, ka nozaudētus, 2) Stalutu nolasīšana un pieņems.
š. g. 16. augustam, jeb jāierodas domes, ar attiecīgiem dokumentiem sekošus dokumentus uz Pētera
3) Statūtu I panta noteiktās mantas
personīgi, pie pagasta padomes un ārsta
apliecību par veselības Jēkaba d. N i m a n t a vārdu.
pārņemšana.
augustā
š.
g,
pīkst.
12
dienā
16.
stāvokli.
Priekšrocība mūzikas
4) Sabiedrības dibināšana un dar1) iekšzemes pasi M 354
izd.
Saikavas pagasta namā uz vēlepratējam.
10492
bības atklāšana.
no Blomu pagasta izpildu komišanārm
Pagasta valde atrodas uz Jēkab- tejas 23. oktobrī 1920. g. un
5) Valdes locekļu, viņu kandidātu
Tuvākā dzelzsceļa stacija . Ma- pils—Akvistes
šaursliežu dzelzceļa
un revizijas kom. ievēlēšana.
2) zirga pasi J* 15/6515, izdotu
dona' 17 klm. Pasts Saikava.
no stacijas Geidani, apm. '/z km no Nigras pagasta valdes 1. febr. 6) Dažādi jautājumi.
10491
2*
Pagasta valde.
Pagasta valde.
1926. g.
10491 10412
Dibinātāji.

fi-kl. jamaisi. litijs

Ls 185.613,89
Valde.

Bilance

būves izdošana
atlikta

pīkst. 13, muitas saimniecības nodaļā

I iecirknī,

228 746 54
3.434,85

.

Tekoši rēķini bankas .
Valūtas rēķini ....

īffrupe.

apr. pr-ka

77.977,20

Amortizācijas rēķins

Aktivs.
Kase ....' ....

akc. sab. ,.Bagrik "

Ilūkstes

150.769,34

Ls
„

u. t. t

uz 31. decembri 1926. gadā.
S 50 770 55
71.449,09

uz 640,992 KnDlkmetra bērzu malkos

muzikāls, kurš spēj kori vadit un
sabiedrisks darbinieks. Personas,
kuras vēlas šo vietu pieņemt
tiek lūgtas ierasties personīgi, vaj
pieteikties rakstiski pie pag. padomes 16. augustā š. g, pīkst 2
diena, iesniedzot attiecīgus dokumentus par izglītību, līdzšinējo
nodarbošanos un ārsta apliecinu
par veselības stāvokli.
10376
Pagasta valde.

Liferanti

Ls
240.000 —

.'

„AUSTRA".

1.908,92

Rigas

472.181,39

Akciju kapitāla rēķins

Ls 4.369.763,74

rakstisku izsoli

Hi]s-siizi,

Ls
Pasivs.

Latvijas ktttti laiiris

uz JfKmiļm*
J£tn*>v*ts
vārdu, izdo'a 25 apaļi 1927. g.
uz š. g. 12. augustu, pulksten 14,
Ks 29252 par ieķ latām drēbēm
Valm erā, Rīgas iela Ws 37.
par Ls 30 pieteikta par zudušu.
Personas, kuru īpašumā ši zīme
Izsoles dalībniekiem jāiesniedz
atrastos, tiek uzaicinātas 3 mēn.
drošības nauda vai bankas galaika zīmi nodot bankā vaj uzdot
rantijas par Ls 26.000.
Būves
0 711 _ metru garas piegādāšanu muitai un muitas [departamentam.
savas likumīgās tiesibas uz to.
aprēķina suma Ls 260.000.
Pec 3 mēnešiem augšminētā Piedāvāt var kā visu malkas daudzumu, ta šādas malkas partijas
Darbu aprēķini, zīmējumi, plāns
339,920 kubikmetru,
zīme tiks noteikta par nederīgu
un izsoles noteikumi
izlikti
ieun uz Marijas Liņevas vārda iz145,680
skatam Beates ielā N° 10, ikdienas
dota jauna ķīlu zīme.
155,392
10374a
no pulksten 9—13. Tālrunis —
Drošības nauda 10% no piedāvātās ma'kas vērtības. Iz<oles Valmiera 144.
Jelgavā, 15 jul 1927. g. Valde.
10489
un piegādāšanas noteikumi ieskatāmi muitas saimniecības nodaļā,
sestdienās no pīkst. 9—13, pārejās darbdienās — no 9—15.
Kabiles pag., Kuldīgas apr.,
Piena produktu pārstrādāšanas
10504
Ziiģas muita.
vajadzīgs

II pakāpes pamatskolas

ļ non
Apdrošināšanas rēķins
1 cqk
.
Akcizes rēķins
.
_
\ 'īa$'™
Apkurināšanas un apgaismošanas rēķins
nn
rēķins
Nodokļu
412,—
10'
Drošības naudas
rēķins
. *.
2.870,16
Akcionāru rēķins
.
_
8.252 48
Ķimikas un materiālu rēķins
1.702,73
Papiru rēķins
3.933,95
lesaiņ. materiālu rēķins
3.433,50
Apšu rēķins
.
?
1.595,80
?
Etiķetu rēķins

™IH

Apgrozības kapitāla verts-

noturēs 1927. g. 16. augustā,

onn
200.—

Tirdzniecības izdevumu rēķins
Ražošanas izdevumi

10,83
9.365- 9406

Portfelī esošo vertspapiru starpā:
rezerves kapitāla vērtspapīri ...... 15.943,60

ar šo paziņo atklātībai, ka

,„,,'„i

Rezerves kapitāls
15.943,66
Ls 472.181,39
Speciāli rezerves kapitāli
.... 1.499.773,52
Noguldījumi uz noteiktu laiku . . .
63.714,98
uz 31. dec. 1926. g.
Tekoši rēķini
1.128.153,70 Peļņas un zaudēj. rēķins
......? Ls 185.613,89
361,295,19 Vispārējie izdevumi
Korespondenti Nostro
Loro
„
42.3°3,03
.
.
.
. Ls 113.555 46
. '. .
Procenti un komisija _
133 903,02 Vispārējie ieņēmumi
Nama pārvaldes ieņēmumi ....
24.894 — Peļņas un zaudējumu rēķins:
.
Peļņas pārnesums no 1925. g.
.
. Ls 1.468,65
1.629,33
Nodokļi. ........ ..
Pārnesums no rezerves kapitāla
.
,
771,83
Norakstītu zaudējumu atmaksa
. .
10-362,75
Pārnesums no amortizācijas rēķina
.
„ 21.817,95
Dividende
JAonll
Akcionāru iemaksas
, 48.000,—
?
177-890 ,50
72 058 4'?
Z?r^sas- umaS

Ls 5.291.983,38

papiri:
negarantēti
aizņēmumi
un akcijas ....

oniivn
AiaVani
{9087 04
00( 4?

Sērkociņu rēķins
Vekseļu rēķins
Koka materiālu rēķins
Debitoru rēķins

Ls

Pamatkapitāls

Ls

}™2as'ot
77&%i
994' nK

Fabrikas kases rēķins
Sērkociņu stiebriņu rēķins

^^s^^^

a) portfelī ... . . 756.422,53
b) pie korespondentiem
94.348,02
Avalu un galvojumu debitori

P a s i v s.

Ls, 4.369.763,74

Inkaso vekseļi un dokumenti:

Jelga?aspī s.draudzeibanka
tzvlte.

8.256,—

28.407,45

2.694,—
apgāde izsludina rakstisku izsili
22. augustā 1927. g. uz 1) Kā- Diskontēti solovekseļi
tiem kalēju veseriem — 3000 gab Aizdevumi
2) Kātiem kapļiem — 2000 gab. Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar
vekseļiem
Izsoles sākums pīkst. 11 rītā.
Izsoles
dalībniekiem
jāiemaksā Korespondenti Nostro
Protestēti vekseļi
5°/o drošības naudas no piedāvērtības.

25.993,08
2.342,35
411.533,55

Nekustama īpašuma rēķins
Inventāra rēķins
Kases rēķins

Kreditoru rēķins:
Ārzemju bankās

Bilance uz 1927. g 30. jūniju

.
citās kredītiestādēs*.
Ārzemju nauda un vekseļi:
Tuvākus izsoles noteikumus iza) ārzemju tratas un čeki
. .
sniedz Rīgas būvju grupas kancb)
„
nauda
leja katru darba dienu no pīkst. Vērtspapīri
9-15.
ffe 2036
10533 Diskontēti vekseļi:

vietas

2.500/00,—
21722,41
1.547.520,—
412289, 45
15.698 58L90
162 t 00,—
308129, 80
16,588,30
796 251.76
5592.904,86

Ls

10486

Kara

vājuma

17.867,15
537.783,41

P a s i v s.

369 000,—
371.164.—

Dažādi aktivi konti

no

Ks 511

un 602.

Bilance uz 31. decembri 1926. g.
A k t i v s.

A k t i v s.

valsts zirgu
par Ls 110

pārdos vairāksolīšanā

„Stars", Risa.

bilance uz 1. jūliju 192T. g.

ielā Ks 24,

pārdos ualrfiRsalīianfi

Akc. stt Sabiles sērkociņu fabrika

Latvijas hipotēku bankas

1. iecirknī

Ls 1.021.6f 9,98-

Peļņas un zaudējuma rēķins par 1926. g.
Debets.
Jūras transports, apdrošinājumi un komisijas
Diskontprocenti un akceptu komisija
. .'
Algas un tekošie izdevumi

....

21.958,44

Amortizācijas

'

Pelņa

.
Ražošanas brutto peļņa
Procenti
Kursu starpība

K r e d

.

' . '.,

'

.

'

.

'
. .'

'.
Ls
:

i t s,
?

..

'

.

' . '.

103.982,48
7 §33 91
953^08
226.540,88
~
223 802 77

1.783.73954.38

Ls
10167

Ls
91.75,97

226.540,88

Vaid

e.

