
Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1926. g. 30. jūnijā.
Satiksmes ministris

P. A r o n i e t s.
R i koj u m s.

Uzdodu izdarīt valsts telefona lietošanas taksē Tī'a tīksmes ministra apstipri-
nāta 1925. g. 30. maitā un iespiesta ,Valdības Vēstnesi" 1925. g. 81. numurā)
sekošos grozījumus:

^^
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Līdzšinējais saturs Izlabotais saturs

^
. Liepājā Rīgas jaunajā (auto-

mātiska) centrālē, kur iespējama vie.ojo
ssr.nu skaitīšana §§ 1. tn 2. minēto
maksu vietā jāņem sekošas maksas:

Liepājā Rīgā

Ls Ls

I. Pamatmaksa par kairu
galveno aparātu gadā 40,— 50,—

II. Pamatmaksa par katru
papildu aparātu gadā 10,— 16,—

III Sarunu maksa par kat u
vietējo sarunu, neat-
kaiīgi no viņas ilguma 0.05 0,05

Piezīmes: a) galvenā sparata sa-
runu skatā ietilpst viņam pievie-
noto papildu aparātu rarunas;
b) pirmās 300 sarunas katrā pus-
gadā no katra galvenā aparāta pie-
laiž par brīvu; c) pie vietējo sa-
runu maksas aprēķināšanas no katra
pilna simta 3 sarunas netiek rēķi-
nātas; d) ja no galveni aparāta pus-
gadā ir izgājis vairāk par 3000 sa-
runām — abonentam jāabonē vēl
viens galvenais aparāts. Ja abonents
no min. noteikuma izpildīšanas at-
sakās, telefona iestādei ir tiesības
uzteikt abonementu.

§ 12. Aparāts atrodas centrāles ra-
jonā, ja viņš no centrāles ir ne tālāk pa
3 km Rīgā un 2 km citās vietās, skaitot
taisnā gaisa linijā. Ja aparāta attālums
no centrāles ir lielāks par 3 resp. 2 km,
tas skaitās par ārpus centrāles rajona
esošu.

§ 13. Par galvenā aparāta
pievienošanu Ls 10,—

§ 18. Par nosaukumu vai
numura maiņu „ 10,—

§ 19. Par darba atsaukumu . „ 5,—
Piezīme. So maksu iekasē,

ja abonents a'sauc vai
groza savu pieteikumu uz
§§ 13.—17. paredzētiem
darbiem. Ja darbi iesākti
— no abonenta iekasē fak-
tiskos izdevumus, bet ne
mazāk par » 5,—

§ 20. Soda nauda par mak-
sāšanas termiņu nokavēšanu . ,, 5,—

§ 23. piezī-me: Attālumu
aprēķina taisnā gaisa linijā.

§ 3. Liepājā un Rīgas jaunajā (auto-
mātiska) centrālē, kur iespējama vietējo
sarunu skaitīšana §§ 1. un 2, minēto
maksu vietā jāņem sekošas maksas:

Liepājā Rīga

Ls Ls

I. Pamatmaksa par katru
galveno i parātu gadā 40,— 70,—

II. Pamatmaksa par katru
papildu aparātu gadā 10,— 20,—

III. Sarunu maksapar kat'u
vietējo sarunu, neat-
karīgi no viņas ilguma 0,05 0,05

Piezīmesj a) galvenā aparāta sa-
runu skaitā ietilpst viņam pievienoto
papildu aparātu sarunas; b) pirmās
500 sarunas kstrā pusgadā no katra
galvenā aparāta pielaiž par brīvu;
c) pie vietējo sarunu maksas ap-
rēķināšanas no katra tariiicējamo
sarunu pilna simta 3 sarunas netiek
rēķinātas; d) ja no galvenā aparāta
pusgadā ir izgājis vairāk par 4000 sa-
runām — abonentam jāabonē vēl
viens galvenais aparāts. Ja abonents
aisakās to darīt, telefona iestādei ir
tiesības pārtraukt abonementu sSkot
ar nākamo maksājuma pusgadu.

§ 12. Aparāts atrodas centrāles ra-
jonā, ja viņš no centrāles ir ne tālāk
par 3 km skaitot taisnā gaisa linijā. Ja
aparāta attālums no centrāles ir lielāks
par 3 km — tas skaitās par ārpus cen-
trāles rajona esošu.

§ 13. Par galvenā aparāta pie
vienošanu Ls 30,—

§ 18. a) Par nosaukuma vai
numura maiņu „ 10,—

b) Par abonenta nosaukuma
ievietošanu abonentu sarakstā
vairākās vietai, ne vairāk ka
3 rindiņ?s katrā vietā, par otro
un katru turpmāko nosaukuma
ievietojumu 3,—

§ 19. Par darba atsaukumu . » 2,—
Piezīme. Šomaksu iekasē,

ja abonents atsauc vai
groza savu pieteikumu uz
§§ 13 līdz 17 paredzētiem
darbiem. Ja darbi iesākti,
no abonenta iekasē fak-
tiskos izdevumus, bet ne
mazāk par i- %

§ 20. Soda nauda parmak-

sāšanas termiņu nokavēšanu
līdzinās nokavētai sumai, bet
ne vairāk par » 3>~

§ 23. Piezīmes: a) attā-
lumu aprēķina taisnā gaisa
linijā; b) par 3 min. sarunu vir-
zienā no telefona palīga noda-
ļas uz vitscentrali, ja attālums
starp atām nav lielāks par
25 km • •»°'c) Par sarunām virzienā no
virseentrales uz telefona palīgu
nodaļu jāņem parastā maksa
pēc joslām.

Līdzšinējais saturs l
§29. Par sarunas atsaukumu „ 0,10

§ 30. Visas §§ 1.—29 minētās maksas
nokārtojamas sekošā kārtībā:

a) abonenti — valsts iestādes vai
amata personas visas maksas no-
maksā 1 mēneša laikā, skaitot no
rēķina izrakstīšanas dienas. § 15.
minētā maksa nokārtojama līdz
ierīkošanas darbu iesākšanai.

b) abonenti — privātpersonas un paš-
valdības iestādes §§ 13—18. uzrā-
dītās maksas nomaksā pieteikumu
iesniedzot §§ 1.—3 I, II un
§§ 4.-9. minētās par pusgadu uz
priekšu, bet § 3. III un §§22.-29.
minētās 10 dienu laika, skaitot no
rēķina izrakstīšanas dienas.

c) §§ 22.-27. minētās maksas gadī-
jumos, kur sarunu ved no sarunu
punkta — nomaksājamas sarunu
pieteicot.

Izlabotais saturs

§ 29. a) Par tālsarunas pie-
teikumu, kura n mi tiek aiz ne-
pareizas numura vai nosaukuma
uzdošanas, ia nepareizais nu-
murs atbildējis , 0,20

b) Par sartnas atsaukumu . . , 0,10
§ 30. Visas §§ 1. līdz 29. minētas

maksas nokārtojamas sekošā kārtībā:
a) visi abonenti nomaksā §§ 1.—3.

I, II un §§ 4 —9. minētas maksas
par pusgadu uz priekša.

b) valsts iestādes vai amata personas
visas maksas nomaksā viena mē-
neša laikā, skaitot no rēķina izrak-
stīšanas dienas, bet 10 dienu
laikā pēc budžeta izsludināšanas.
§ 15. minētā maksa nokārtojama
līdz ierīkošanas darbu iesākšanai.

c) abonenti — privatoersonas un paš-
valdības iestādes §§ 13—18. uz-
iadītās maksas nomaksā pieteikumu
iesnļedzot. §§ 3. un §§ 22.-29.
minētas — 10 dienu laikā skaitot
no rēķina izrakstīšanas dienas.

d) § 3. Hf un §§ 22.-27. minētās
maksas gadījumos, kur sarunu ved
no sarunu punkta, nomaksājamas
sarunu pieteicot.

Šī takse stājas spēkā attiecībā uz jauniem abonentiem no apstiprināšanas
dienas, bet attiecībā uz tagadējiem abonentiem — no pirmā abonementa atjauno-
šanas termiņa,

Galvenā direktora vietas izpildītājs V. Krūmiņš.
Eksploatacijas direktora vietā Kukains.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Latvijas valdības uzdevumā Latvijas

sūtnis Itālijā ir vienojies notu apmaiņas
ceļā ar Itālijas valdību par abu vaUtu
pilsoņu savstarpējas satiksmes un tran-
zīta atvieglošanu, atceļot abu valstu
pilsoņiem, sākot ar š. g. 1. jūliju,
iebraukšanas un tranzita vizas.

Rīgā, 1926. gada 29. jūnijs.

Ārlietu ministris K. Ulmanis.

LATVIJAS LEG\CIJA Tulkojums.

ITĀLIJA.
Ns5684.

Romā, 1926. g. 27. maijā.

Ekselence,
Lai pēc iespējas atvieglotu mūsu

abu valstu pilsoņu savstarpējo sa-
tiksmi un tranzitu, pagodicos manas
vahības vārdā iesniegt Jūsu Ekse-
lencei sekošus priekšlikumus attie-
cībā uz vizu atcelšanu :
1. Abu valstu pilsoņiem ir tiesība

pāriet otras valsts robežu bez
iebraukšanas vizas vai citas spe-
ciālas atļaujas, ar noteikumu, ka
viņiem ir nacionālā ārzemes pase
ar īpašnieka ģīmetni.

2. Tranzitvizas abu valstu pilsoņiem
ari ir atceltas.

3. Abas valdības patur se/ tiesību
noliegt iebraukšanu savas valsts
teritorijā ikkat ai nevēlamai per-

sonai.
4. Robežas pāriešana var notikt vie-

nīgi noteiktos punktos, kuri at-
vērti tranzītam.

5. UzturēiauSs laikā otras valsts
teritorijā abu valstu pilsoņi pa-
doti katrā valsti spēkā esošiem
likumiem, rīkojumiem un vis-
pārējiem nosacījumiem attiecībā
uz ārzemniek em ; tomēr, neat-
karīgi no viņu uzturēšanās ilguma,
viņi atsvabināti no jebkāda iz-
braukšanas nodokļa

6. Abas valdības patur sev tiesību,
gadījumā, ja darba tirgus ap-

stākļu dēļ tas būtu nepieciešams,
iepriekš par to paziņojot otrai
vaidibai, pieprasīt darba līgumus
no otras valsts pileoņiem, ja
pēdējie vēlētos doties uz viņas
teritoriju stāties darbā vai amatā.

7. Šis nolīgums neattiecas uz kolo-
niju teritorijām.

8. Šis nolīgums stāsies spēkā un
tiks izpildīts no abām valdībām
sākot no š. g. 1. jūlija.

Cerēdams saņemt Jūsu apstipri-
nošu atbildi, pagoiinos izteikt Jūsu
Ekselencei manas dziļākās cieņas
apliecinājumu.
Viņa Ekselencei

Ārlietu ministfa kungam
Romā.

(paraksts) V. Šu m a n s ,
Latvijas sūtnis Itālijā.

ITĀLIJAS Tulkojums.
ĀRLIETU MINISTRIJA.

No. 10238/2

Romā, 1926. g. 12. jūnijā.

Ekselence,
Apstiprinot Jūsu š. g. 27. maija

notas Ns 5684 saņemšanu, kurā Jūsu
Ekselencei labpatika man paziņot
Latvijas valdības priekšlikumus attie-
cība uz nolīgumu par konsulāro vizu
atcelšanu abu valstu pilsoņiem, pa-
teicos Jūsu Ekselencei par laipno
paziņojumu un pagodinos zināmu
darīt, ka Karaliskā valdībā, labprāt
vēlēdamās lielākā mērā attīstīt un
atvieglināt abu valstu satiksmi, pil-
nīgi piekrīt priekšlikumiem, kurus
Jūsu Ekselence formulējusi minētam
nolīgumam.

No tā izriet, ka:
1. Abu valstu pilsoņiem ir tiesība

pāriet otras valsts robežj bez
iebraukšanas vizas vai citas spe-
ciālas atļaujas, ar noteikumu, ka
viņiem ir nacionālā ārzemes pase
ar īpašnieka ģīmetni.

2. Transitvizai abu valstu pilsoņiem
ari ir atceltas.

3. Abas valdības patur sev tiesību
noliegt iebraukšanu savas valsts

aiekcfl par .Valdība» Vēstaetl* sākot ar 1. aprīli:

*r piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

«adu . . . Ls 22.— gadu . . . Ls 18.—'/• ga<*• . 12.— V» gadu . . . 10.—
| men. . . , 6.— 3 mēn. . . . 5._

1 . • . 2— 1 . ... 1.70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . , —.12 numuru . . , —,io

Latvijas valdības
^ oficiāls laikraksts

iznāk katru dienu, izņemot
J^ĒUmģ&&svētdienas

un
svētkudienas

Redakcija: jPK^kI
^^^^

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīgā, pilī K? 3. Tel. Ns20032 *S&Ē&S$SM^Rīgā, pilī K» 1. Tel. Ns20031
Runas stundas «o 11—12 M^^^U Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vienslejīgām

rindiņām . Ls 4.—
par katru talaku rindiņu > —

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienalejīgu rindiņu > —-20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —-80



teritorijā ikkatrai nevēlamai per-
sonai.

4. Robežas pāriešana var notikt
vienīgi noteiktos punktos, kuri
atvērti tranzītam.

5. Uzturēšanās laikā otrās valsts te-
ritorijā abu valstu pilsoņi padoti
katrā valsti spēkā esošiem liku-
miem, rīkojumiem un vispārējiem
nosacījumiem attiecībā uz ārzem-
niekiem ; tomēr, neatkarīgi no
viņu uzturēšanās ilguma, viņi at-
svabināti no jebkāda izbraukšanas
nodokļa.

6. Abas valdības patur sev tiesību,
gadījumā, ja darba tirgus apstākļu
dēļ tas būtu nepieciešams, iepriekš
par to paziņojot otrai valdībai,
pieprasīt daiba Ilgumus no otras
valsts pilsoņiem, ja pēdējie vē-
lētos doties uz viņas teritoriju,
stāties darbā vai amatā.

7. Šis nolīgums neattiecas uz kolo-
niju teritorijām.

8. Šis nolīgums stāsies spēkā un
tiks izpildits no abām valdībām
sākot ar š. g. 1. jūliju.

Pagodinos atkārtot Jūsu Ekselencei
manas dziļākās cieņas apliecinājumu.

Viņa Ekselencei
Vilis Schumaņa k-gm,

Latvijas Republikas sūtnim
Romā.

Ārlietu ministra biedrs D. Grandi.

Paziņojums

Pagaidu tirdzniecības līgums starp
Latviju un Ziemeļ Amerikas Savienotām
valstīm, kurš parakstīts 1926. gada
1. iebruarl un no Saeimas ratificēts
1926. g. 23. aprilī (publicēts «Valdības
Vēstnesi" Nš 93 no 1926. g. 28aprija),
saskaņā ar līguma 7. pantu, pec tam,
kad Latvijas sūtniecība Vašingtonā ar
š. g. 29. apriļa notu paziņojusi Ziemeļ-
Amerikas Savienoto valstu valdībai, ka
līgums Saeimā ratificēts, stājies spēkā
1926. g. 30. aprilī.

Rīgā, 1926. g. 30. jūnijā.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.

Tautas labklājības ministrijas
paziņojums par komisijām, uz
kurām attiecināms 1925. gada
7. jūlija valsts darbinieku at-
algojuma noteikumu 19. pants.
Tautas labklājības ministrija paziņo,

ka noteikumu par valsis darbinieku at-
algojumu (Lik. krāj. 1925., 133) 27. pantā
paredzētā komisija atzinusi, ka minēto
noteikumu 19. pants par atlīdzību par
piedalīšanos sēdēs ārpus parastā darba
laika attiecas uz:

1) Saeimas komisijām un apakškomi-
sijām (1 — 2 pārstāvji no katra resora,
bet budžetkomisijā no iinansu resora
un valsts kontroles — pēc vaja-
dzības) ;

2) budžetapspriedēm finansu ministrijā
(1—2 pārstāvji no katra resora);

3) pilsētu un miestu nekustamu īpa-
šumu galveno un vietējām komi-
sijām;

4) lauku nekustamu īpašumu galveno
un apriņķu komisijām;

5) dzelzsceļu ārstu komisijām;
6) starpresoru komisiju pie tautas lab-

klājības min strijas (1925. g. 7. jū-
lija atalgojumu noteikumu 27. p.);

7) būvvaldes technisko padomi;
8) muitas departamenta tarifu komisiju

(līdz 11 dalībnieku);
9) dzelzsceļu starptautiskām konferen-

cēm Latvijā (satik mes ministra no-
teiktā sastāvā);

10) dzelzsceļu darbinieku dienestzinā-
sanu pārbaudīšanas komisijām virs-
valdē uu iecirkņos (līdz 5 dalībnie-
kiem), ievērojot ministru kabineta
1926. g. 29. anrlļa lēmumu: _

11) paša f ārbaudīšanas komisiām pie
Rīgas, Liepājas un Daugavpils pre-
fektūrām;

12) mākslas darbu pirkšanas komisiju;
13) venērisko slimību apkarošanas ko-

misiju;

14) komisiju, kura pārzin bij. apgādī-
bas ministrijas uzlikto nodevu un
sodu naudas lietas (pie iekšlietu
ministrijas);

15) Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisiju;

16) Liepājas-Glūdas dze'zsceļa būves pa-
domes pieaicinātiem valsts ie*tāžu
pārstāvjiem, ja viņiem nav piešķirta
sevišķa piemaksa pie algas kā būves
padomes dalībniekiem;

17) valsts iestāžu pārstāvjiem karā cie-
tušo pensiju komisijā Rīgā;

18) Mākslas akadēmijas padomes pto-
fokolis' u-akademijas kanclejas pār-
zini.

Ar šo atvietoti 1924. g. ..Valdības
Vēstneša" 103. un 182 publicētie pa-
ziņojumi par komisijām, uz kurām attie-
cināms noteikumu par civilresoru dar-
binieku atalgojumu 5. pants.

1926. g. 30. jūnijā. Ns 4540.
Darba aizsardzības departamenta

direktorsF. Roze.
Darba un tarifa nodaļas valltājs

J.Kār k 1 i ņ š

Paziņojums visām t'esu un
administratīvām iestādēm un

amatpersonām.
Tieslietu ministrijas departaments pa-

ziņo izlabošanai attiecīgā sodu ziņu
krā urnā:

ka ceturtā grāmatā ievietofais zem
Ns 4499 Braslņš, Pēteris Pētera d. pa-
tiesībā ir Vanags-Veinbergs, Jūlijs Jāņa
dēls, dzimis 1897. g. 4. janvāri un pie
derīgs pie Rīgas.

Rīgā, 1926. g. 30. jun jā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītāja O z o 1.

Prefektiem un apriņķu
priekšniekiem.

Ar Liepār as fpgabalt'esas krimiual-
nodaļas atklātas tiesas sēdes š.g. 3. marta
spriedumu Lietuvas p.lsonim Perecam
Icika d. Vaineram, 33 g. vecam, aizliegts
dzīvot Latvijā trīs gadu laikā tuvāk par
50 verstēm no valsts sauszemes un jūras
robežām, skaitot no š. g. 15. augusta.

Par izteikto administratīvais depar-
taments paziņo Jums zināšanai un at
tieclgai rīcībai.

Rīgā, 1926. g. 1. jūlijā. J* 1057.
Administratīvā departamenta

direktors Šlosbergs.
Iekšējās apsardzības nodaļas

priekšnieks J. Garoziņš

Ziemāju un vasarāju labību, ābo-
liņa un pļavu stāvoklis uz 1926. g

15. jūniju.
Raksturojums pēc 5 ballu sistēmas (teicams — 5
labs — 4, vidējs — 3, zemāks par vidēju — 2,

slikts — i).

Ziemāju , £
labība 2

Apriņķi un —

apgabali -^ ;s 1" S 'f
3 > => .2. ! «
oi X \< a. >

Rīgas 2,06 2,54 2,41 3,36 2,98
C€su 1.51 2,35 2,80 3,42 2,76
Valmieias. . . 1,52 2,60 2,98 3,64 3,28
Valkas .... 1,41 1,94 2,73 3,19 2,58
Madonas . . ? 1,70 1,96 2,60 3,28 2.65

Vidzeme 1,64 2,32 2,73 3,40 2,91

Liepājas . . . 2,88 3.43 2,66 3,66 3,14
Aizputes ... 2,93 3,50 2,71 3,64 2,87
Kuldīgas . . . 2,87 3,78 2,65 3,71 3,05
Ventspils ... 2,41 2,94 2,39 3,34 2,83
Talsu . . . . . 2.78 3,47 2,91 3.59 2,91

Kurzeme 2,81 3,46 2,66 3,61 2,99

Tukuma. . . . 2,73 3,64 3,1913,69 3,42
Jelgavas . . . 2,48 3,38 2,57} 3,47 3,33
Bauskas . . . 1,93 2,71 2,3813,60 3,39
Jēkabpils. . . 2,00 2,11 2,39i 3,08 2,15
Ilūkstes . . . . 1,75 1,94 2,39 '3,03 2,15

Zemgale 2,27 2,91 2,62 3,42 3,02

Daugavpils. . 1,58 1,76 2,44 2,98 2,12
Rēzeknes. . . 1,54 1,71 2,38 2,95 2,23
Ludzas .... 1,33 1,56 2,27 3,09 2,22
Jaunlatgales . 1,48 1,46 2,40 2.79 2,42

Latgale 1,51 1,64 2,40 2,94 2.24

Latvija 1,99 258 2,64 3,38 2,85

Valsts statistiskā pārvalde.

Iecelšanas.
Rīkojums Ns 58.

1926 g 29. jūnijā.
Piešķiru Rīgas II valsts vidusskolas direktoram

Pēterim Aivaram kārtējo atvaļinājumu no Š. g.
5. jūlija līdz š.g. 16. augustam un skolas direktora
pienākumus pa šo laiku uzdodu izpildīt skolotājam
Fricim Ieviņām, bez sevišķas atlīdzības par to.

Izglītības ministris E. Z i e m e 1s.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.
*

Rīkojums Ns 59.
1926. g. 29. jūnijā.

Piešķiru V. Olava komercskolas direktoram An-
drejam Līberam atvaļinājumu ārzemju ceļoju-
mam no š. g. 26. junija_ līdz š. g. 1. augustam
un skolas direktora pienākumus pa šo laiku uz-
dodu izpildīt skolas direktora pailgam Kārlim
Bērziņam, bez sevišķas atlīdzības par to.

Izglītības ministris E. Ziemeļa.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Arodu skolu direktors I. Zubaoi,

*
Rezolūcija Nš 3047

. 1926. g. 30 jūnijā.
Piešķiru Valsts Rēzeknes žīdu vidusskolas di-

rektoram Ābramam Baru kārtēju atvaļinājumu
no š. g. 5. jūlija līdz š. g. 1. augustam un uzdodu
izpildīt viņa dienesta pienākumus pa atvaļinājuma
laiku šis skolas skolotājam Meeram Poļakara,
bez sevišķas atlīdzības par to.

Izglītības ministris E. Z i e m e 1 s.
Pārvaldes priekšnieks J. Landaus.

Rīkojums Ns 63.

1926. g. 1. jūlijā.
Saskaņā ar paša lūgumu dienesta labāpārceļu

izglītības -ministrijas vispārējo lietu pārvaldes
priekšnieku Jāni Ļaudama par Kuldīgas apriņķa
tautskolu inspektoru un apstiprinu viņu amata,
skaitot no 1926. g. 5. jūlija.

Izglītības ministris E. Z i e m e 1 s.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors K. Melnalksnis.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieka vietā

F r Ozoliņš.

Rīkojums Ns 64.
1926. g. 1. jūlijā.

Dienesta labā pārceļu tautskolu direktoru Krišu
Melnalksni par izglitib ?s ministrijas vispārējo
lietu pārvaldes priekšnieku un apstiprinu viņu
amatā, skaitot no 1926. g. 5. jūlija.

Izglītības ministris E. Ziemels.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieka vietā

Fr. Ozoliņš.
Skolu virsvaldes vicedirektors P. Zālīt s.

Rīkojums Nš 65.
1926. g. 1. jūlijā.

Uzdodu tautskolu direktora 1. palīgam Jānim
Jtirgenam līdz turpmākam rīkojumam izpildīt
ari tautskolu direktora pienākumus, skaitot no
1916. g. 5. jūlija.

Izglītības ministris E. Ziemels.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Rīkojums Ns 66.

Ifc26. g. 1. jūlijā.

Atsvabinu Aizputes apriņķa tautskolu inspektoru
Kristapu Šternbergu no Kuldīgas apriņķa
tautskolu inspektora pienikumu izpildīšanas, skai-
tot no š. g. 5. jūlijs.

Atsauksme: H26. gada 13. februafa rīko-
jums Ns 14.

Izglītības ministris E Ziemels.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors K Melnalksnis.
*

Rīkojums Ns 121.
1926. g. 1. jūliji.

Pieņemt Viktoru Dombrovski par Mežotnes
2-gad, lauksaimniecības skolas pārzini, skaitot no
š. g. 1. jūlija. -— ?'' ;"" ' '

Zemkopības ministris M. O a i 1 ī t s.

Zemkopības departamenta direktors P. Gr ā v s.
*

Rīkojums Ns 4.
1926. g. 30. jūnijā.

Atļauju Valsts tipogrāfijas pārvaldniekam
K. Kleinberģim četras nedēļas ilgu atvaļi-
nājumu, skaitot no š. g. 5. jūlija.

Valsts tipogrāfijas pārvaldnieka amata izpildīšanu
pa K. Kleinberģa atvaļinājuma laiku uzlieku valsts
tipogrāfijas vnsgiāmatvedim A. Pētersonam.

Valsts kanclejas direktors D. R u d z ī t s.
Nodaļas vadītāja vietā K- P ū r i s.

Rīkojums Nš 12

Rīgā, 1926. g. 6. maijā
! §?

Zemāk minēto virsmežniecību mežziņa amata
kandidātus, nodarbinātus uz brīva līguma pamata,
pārceļu tanīs pašos amatos, skaitot no 1926. g.
15. maija :

1) Grīvas virsmežniecībES — Kārli Rasi uz
Smiltenes virsmežniecību.

2) Bebrenes virsmežniecības — Jāni Dragūnu
uz Saukas virsmežniecību.

3) Bauskas virsmežniecības — Eduardu Au-
sekli uz. Daudzevas virsmežniecību.

4) Cīravas virsmežn ecības — Emilu D r ci-
ta 1a t u uz Kuldīgas virsmežniecību.

5) Priekules virsmežniecības — Miķeli Blauz di
uz Šlīteres virsmežniecību

6) Priekules virsmežniecības — Ernestu B re -
d o v s k i uz Rendas virsmežniecību

7) Priekules virsmežniecības — Eduardu Ozolu
uz Rendas virsmežniecību.

8) Vircavas virsmežniecības— Vladimiru Ķuzi
uz Popes virsmežniecību.

9) Vircavas virsmežniecības — Kārli Riksi
uz Skrundas virsmežniecību.

10) Kiāslavas viismežnitcibas — Aleksandru
L i s m a ni uz Alūksnes virsmežniecību.

11) Krāslavas _ vir; mežniecības — Elmāru
Alksni uz Stāmerienes virsmežniecību.

12) Krustpils virsmežniecības — Voldemāru
Pūci uz Vecsalaces virsmežniecību.

13) Rušonu virsmežniecības — Emilu Štālu
uz Bruņniecības virsmežniecību.

14) Kuskolovas virsmežniecības — Kristapu
Reinholdu uz Gaujenes virsmežniecību.

2.§.
Grozot š g 21. aprīļa rīkcjuma Ns 6, § 2, p. 3

attiecība vz Gulbenes virsmežniecības mežziņa

amata kandidātu Jāni Matīsu, viņu skaitīt par
atsvabinātu no dienesta uz paša lūgumu, skaitot
no 1926. g. 15. maija.

Mežu departamenta direktora vietā
Fr. L o d i ņ š.

Rīkojums Ns 13.
Rīgā, 1926. g. 6. maijā.

Rēzeknes virsmežniecības rakstvedi Jāni Ada ra-
so n u pārceļu uz paša lūgumu uz Grīvas virs-
mežniecību un pielaižu pie darbveža-grāmatveža
vietas izpildīšanas *r XII kategorijas i. pakāpes
algu, skaitot no 1926. g 10. maija.

Mežu departamenta direktora vietā
Fr. L o d i ņ š.

Rīkojums Ns 14.

Rīgā, 1926. g. 12. maijā.
1- §?

Pilsoni Matildi R u š pieņemu un pielaižu pie
amata pienākumu izpildīšanas kā rakstveža vietas
izpildītāju Daudzevas virsmežniecībā, uz brīva
līguma pamata, ar XVII kategorijas 1. pakāpes
algu, skaitot dienestu no tās dienas, kad viņa
stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.

2. §
Atsvabinu no dienesta : 1) Ainažu virsmežnie-

cības darbvidi-gramatvedi Jāni TSlbergu uz
paša lūgumu, skaitot no 1926 g. 19. maija;

2) Daudzevas virsmežniecības rakstvedi Jāni
Saulīti, uz paša lūgumu, skaitot no 1926. g.
26 jtnija.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
Rīkojums Ns 15

Rīgā, 1926. g. 18 maijā.
1- §•

Stāmerienes virsmežniecības pirmās šķiras iecirkņa
mežzini Valentīnu Silu atlaižu no dienesta par
departamenta rīkojumu nepildīšanu unpar nekor
rēktu izturēšanos pret meža materiālu saņēmējiem —
uz civildienesta likuma i6. panta pamata, skaitot
no 1926. g. 1. jūnija.

Golaņu virsmežniecības mežziņa amata kandidātu
Aleksandru Lūstu pircēju uz Kārsavas virsmež-
niecību un pielaižu pie trešās šķiras iecirkņa
mežziņa amata izpildīšanas, ar XIII kategorijas
I. pakāpis algu, skaitot no 1926. g. 20. maija.

Mežu departamenta direktors K- Melderis.
*

R ī k o j u m s Ns 16.
Rīgā, 1926. g. 19. maijā.

l-§.
Pieņemu un pielaižu pie amata pienākumu iz-

pildīšanas : 1) Meža techniķi Voldemāru Balodi
kā mežziņa amata kandidātu Benkavas virsmež-
niecībā, uz brīva līguma pamata, ar XV katego-
rijas 1. pakāpes algu, skaitot dienestu no tās
dienas, kad viņš siāies pie amata pienākumu
izpildīšanas;

2) pilsoni Eduardu K e v i n u kā darbveža-grā-
matveža vietas izpiloīlāju Ainažu virsmežniecībā,
uz brīva līguma pamata ar XII kategorijas I. pa-
kāpes algu, skaitot dienestu no tās dienas, kad
viņš stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.

Mežu departamenta direktors K- M e 1 d e r i s,
*

Rīkojums Ns 17.
Rgā, 1926. g. 26 maijā.

1- §•
P.lsoni Martu Stūre pieņemu un pielaižu pie

amata pienākumu izpildīšanas kā rakstveža vietas
izpildītāju Rēzeknes virsmežniecībā, uz brīva līguma
pamata, ar XVII kategorijas 1. pakāpes algu,
skaitot dienestu no tās dienas, kad viņa stāsies
pie amata pienākumu izpildīšanas.

2. §.
Talsu virsmežniecības pirmās šķiras iecirkņa

mežzini Augustu Z a e g e r i atsvabinu no dienesta
uz paša lūgumu, skaitot no 1926. g. 6 jūlija.

3.§.
Lutriņu virsmežniecības bij. pirmās šķiras iecirkņa

mežzinim Jānim D r a v i ņ a m atļauju izmaksāt
algu par laiku uo 1926 g. 15. līdz 23. aprilim,
t. i no viņa atlaišanas dienas līdz iecirkņa mežt
niecības faktiskai nodošanas dienU.

Mežu departamenta direktors K- M e 1 d e r i s

Rīkojums Ns 18.
Rīgā, 1926 g. 27. maijā.

Giīvas virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa
mežzini Zani Lilientālu par nola'dību atlaižu
no dienesta uz civildienesta likuma 36. panta
pamata, skaitot no 1926 . 1. jūnija.

Mežu departamenta direktors K- Melderis.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 266.

20542. Apšukalējs, Alfreds-Nikolajs Augusta d.
dz. 1902. g. 18. jūnijā, pied. pie Bērzmuižas pag. —?
Liepājas apgt. prokurora r. JYs 2262 no 17. maija
1926. g. Apv. uz s. 1. 585. p. 1. d. (2-VI-26). —
Apcietināt.

20543. Angens, Jānis Jāņa d., 21 g. v., pied.
pie Jākabmiesta. — Pazinot dzīves vietu Dobeles
lec. miert. uz Na 682no 15. maija 1926. g. (29-V-26).

20544. Arensteins. Ābrams Arons Jāzepn-
Hackcla d., dz. 23. maijā 1890. g., pied. pie Jel-
gavas. — Rīgas 5. lec. izmeklēšanas tiesneša r.
Na 1647 no 27. maija 1926. g. fl-VI-26). Apv. uz
s. I. 581. p. 3. d. — Apcietināt.

20545. Apšukalējs, Alfreds-Nikolajs Augusta d.
dz. 1902. g. 8. jūnijā, v. st., pied. p ie Bērzmuižas
pag. — Tukuma apr. izmekl. tiesneša r. Ns 794 no
17. maija 1926. g. (I-VI-26). Apv. uz s. I. 585. P-
— Apcietināt.

20546. Brukmans, Jānis Jāņa d., dz. 1892. g.
20. jūlijā, pied. pie Slates pag. — Paziņot dzīves
vietu Jēkabpils iec. miert. uz Na 239 no 21. maija
1926. g. (2-VI-26). Sodīts ar Ls 10.

20547. Baikovs. Kirils Jēkaba d., 47 g. v., bij.
Krievijas pav. — Paziņot dzīves vietu Jaun-
latgales apr. 1. iec. izmeklēs, tiesnesim uz Na 1069
no 18. apriļa 1926. g. (I-VI-26).

20548. Blinovs, Alberts Aleksandra d., 24 g. v.,
bii. Krievijas pav. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
2. iec. miert. uz Ns 551/24 'no 12. maija 1926. g.
(I-VI-26).



20549. Bērziņš, Kārlis Jāņa d., dzim. 1879. g.,
pied. pie Mujānu pag. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 8. iec. miert. uz Ns 730 no 15. maija 1926. g.
(29-V-26).

20550. Botva, Otto Jēkaba d., 30 g. v., pied.
pie Valmieras pils. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
2. iec. miert. uz Ns 643 no 12. maija 1926. g.
(29-V-26).

20551. Ciemiņš, Zēbalds Mārtiņa d., dz. 3. dec.
1887. g., pied. pie Rīgas. — Ilūkstes apr. izmekl.
tiesneša r. Ns 1007 no 5. maija 1026. g. (2-V1-26).
Apv. uz s. 1. 578. p. 1. un 3. d. — Apcietināt.

20552. Cirliņš, Jakovs Davida-Berka d., 29 g.v.
— Paziņot dzīves vietu Daugavp. apr. pr-kam uz
Ns 71/369-111. no 19. febr. 1926. g. (I-VI-26).
Sodīts ar Ls 20 vai 7 dien. aresta.

20553. Civjans, Josifs Benciona d., 27 g. v. —
Paziņot dzīves vietu Latgales apgt. Rēzeknes
apr. 1. iec. miert. uz Ne 302 no 15. maija 1926. e.
(29-V-26).

20554. Doropolskaja. Tekla Antona m., 17 g. v.
pied. pie Ozolmuižas pag. — Paziņot dzīves vietu
jaunlatgales apr. 1. iec. miert. uz N» 1791 no
18. maija 1926. g. (2-VI-26).

20555. Dobrecovs, Kuzma Maksima d.. 40 g. v.,
pied. pie Silajāņu pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 13. iec. miert. uz Ns 137 no 1*0. maija 1926 e
(l-VI-26). ''

20556. Dobrecovs, Kuzma Maksima d., 39 g. v.,
pied. pie Silajāņu pag. — Rīgas apgt. 1. kriminal-
nodaļas r. Ns 15401 no 11. maija 1926. g. (2-VI-26).
Apv. uz s. I. 51., 581. p. 1. d. Pieprasīt no D.
galvojumu Ls 100, kura neiemaksāšanas gadījumā
apcietināms.

20557. Duplinskis, Boleslavs Barbolas d.,
dz. 1894. g., pied. pie Zaļmuižas pag. — Pazinot
dzīves vietu Rīgas apr. 3. iec. miert. uz No437 'no
16. maija 1926. g. (29-V-26).

20558. Dzeno, Donats Paula d., 24 g. v.,
pied. pie Rozentovas pag. — Pazinot dzīves vietu
Dobeles iec. miert. uz Ns 182 no 15. maija 1926 e
(29-V-26). 5

20559. Frolovs, Pēters Maksima d., 33 g. v.,
pied. pie Ciblas pag. — Pazinot dzīves vietu

Jaunlatgales apr. pr-kam uz JNš 930/111 no
20. maija 1926. g. (2-VI-26). Sodīts ar Ls 20.—
:vai 10 dienām aresta.

20560. Fridenbergs, Ernests Kārļa d., 47 g. v.,
pied. pie Nogales pag. — Paziņot dzīves vietu
Talsu iec. miert. uz Na 354 no 19. maija 1926. s.
(31-V-26).

20561. Freijs, Kristaps Jēkaba d., dzim.
1895. g. — Paziņot dzīves vietu Jelgavas pils. iec.

miert. uz Na 347 no 15. maija 1926. g. (29-V-26).
20562. Gvilevs, Maksims Akima d., 24 g. v.,

pied. pie Rozenmuižas pag. — Paziņot dzīves
vietu Latgales apgt. Daugavpils apr! 8. iec.
miert. uz No 736 no 19. .maija 1926. g. (31-V-26).

20563. Grigorjeva, Pelageja Stepana m., 22 g.
veca, pied. pie Varkļānu pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas pils. 1. iec. miert. uz Na 738 no 11. maija
1926. g. (2.-VT-26),

20564. Gailovičs, Jānis-Antons Jāņa d., dz.
1882. g., pied. pie Daugavpils. — Pazinot dzīves

ilSf ff-vi-S?; - miert uz J> 165 no 5-Ja
20565. Grāvers, Andrejs Jāna d. ">6 e vpied. pie Dignājas pag. _ Paziņot dzīves vietuRīgas apr. A. rec. miert. uz Ns 412 no 14ma;,1926. g. (29-V-26). ' ja

20566. Gedraitisovs, Antons Osipa d 28 g v- taziņ°X dzī,Xes vietu Je|2avas pils. iec. miert:uz As 759 no 17. maija 1926. g. (29-V-26).
20567. Horošinska, Jūlija Pētera m. 55 e vpied. pie Pilskalnes pag. — Pazinot dzīves vietu'

Latgal. apgt. Daugavpils apr. 2. iec. miert uz
Ns 352 26 no 17. maija 1926. g. (29-V-26).

20568.. Hauberts, Juris Jāņa d., 37 g. v.,
pied. pie Tukuma pils. — Dobeles iec. miertiesu '
r. Ns 280 no 18. maija 1926. g. (31-V-26). Apv
uz s. I. 581. p. — Apcietināt.

20569. Ivanovs, Michails Filipa d., 20 g. v..
pied. pie Krāslavas pils. — Paziņot dzīves vietu
Latgal. apgt. Daugavpils apr. 6* iec. miert. uz
Ns 1189 no 14. maija 1926. g. (2-VI-26).

20570. Jegorovs, Grigorijs Kirila d., 23 g. v.,
pied. pie Preiļu pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas apr. 3. iec. miert. uz Ns 404 no 14. maija
1926. g. (29-V-26).

20571. Jurovs, Pēters Staņislava d., dz. 4. martā
1905. g., pied. pie Bērzgales pag. — 12. Bauskas

kājn. pulka komandiera r. Ns 703 no 14. maija
1926. g. (2-VI-26). Dezertējis. — Apcietināt.

20572. Kerers, Vilhelms Jēkaba d., dz. 17. aug.
1904. g. bij. Krievijas pav. —, Paziņot dzīves vietu
Rīgas IV. iec. izmekl. tiesnesim uz Na 1165 no
8. maija 1926. g. C28-V-26).

20573. Kurlovičs, Jāzeps Donata d., 23 g. v. —
Paziņot dzīves vietu Latgal. apgt. Daugavpils
apr. 6. iec. miert. uz Ns 1171 no 17. maija 1926. g.
(31-V-26).

20574. Kuprianovs, Osips Foma d., 27 g. v.,
pied. pie Mogiļevas gub. — Paziņot dzīves vietu
Latgal. apgt. Rēzeknes apr. 1.' iec. miert. *uz
Ns 153/24 no 18. maija 1926. g. (31-V-26).

20575. Kuncevičs, Paulis Pētera d., dz.
1907. g., pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 4. iec. miert. uz Ns 497 no 3. maija 1926. g.
(31-V-26).

20576. Kancit, Valentrne Semjona m., 27 g. v.,
pied. pie Višķu pag. — Paziņot dzīves vietu Latgal.
apgt. Daugavpils ^apr. 9. iec. miert. uz Ns 36 no
15. maija 1926. g. (I-VI-26).

20577. Krūmiņš, Jānis Jāņa d., 69 g. v.,
pied. pie Kuldīgas piis. — Paziņot dzīves vietu
Kandavas iec. miert. uz Ns 207/kr. no 20. maija
1926. g. (I-VI-26).

20578. Kravčins, Michails Timoteja d., 25 g. v.,
pied. pie Istrenskas pag. — Paziņot dzīves vietu
Dobeles iec. miert. uz Ns 290 no 15. maija 1926. g.
(29-V-26).

20579. Kunce, Matilde Indriķa m., 44 g. v.,
pied. pie Cēsīm. — Paziņot dzīves vietu Madonas
apr. pr-kam uz Ns 1276/11 no 20. maija 1926. g.
(29-V-26).

20580. Krefts, Klāvs Klāva d., 46 g. v.,
Vācijas pav. — Rīgas 4. iec. izmekl. tiesneša r.

N° U?\?? 1L maiJ'a 1926- 8- (2-V1-26). Apv.uzs. 1.574. p. II. d. - Apcietināt.
20581. Klovins, Antons Jāzepa d., dz. 1900. e

?'v " VSJF"**" PS- - Kara tiesas priekšsēdētājar. JSa 7365 no 31. maija 1926. g. (2-VI-26* Apv

20582. Kravcovs, Jānis Samuila d., dz.1904 gpied pie Jēkabpils pils. - Jēkabpils-Ilūkstes
1Q9R T' JS&ŠSP*' Ki 6488 n ° I"- maija926 a. (28-V-26). Nav ieradies uz 1926. g.iesaukšanu. Apcietināt. e

rl7
2(
irS KaP.^- Voldemārs Aleksandra d.,dz. 1905. g., p,ed. pie Rigas. — Tas pats.

20584 Korolkovs, Grigorijs Foma d., 40 g vPied. p,e R.gas. - Paziņot dzīves vietu Rīgas
(2-VI126J ' "1432'- "°' mai J^ t

20585. Kepiil-Pepul, Doroteja Kriša m., dz.1874 g. —. Paziņot dzīves vietu Rīgas 6 iecmiert. uz Ns868 no 12 .maija 1926. g (2-VI-26)!
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. Tifentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

I Tiesu sludinājumi.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 6 jūlijā 1926 g minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
1926. g. 27. janvārī Kīgā mirušā nam-
saimnieka Kārla Jēkaba dēla Krona
(Krohn) notarielo testa*entu.

Rīgā, 30. jūnijā 1926. g. L. Ns 3817
Priekšsēdtāja v. A. V e i d n e r s,

7193 Sekretārs A. K»lve.

KURSI

Rīgas biržā, 1926. gada 2. jūlijā.

Devīzei:
1 Amerikas dolārs . . . . 5,18 — 5,19
1 Anglijas mārciņa .... 2520 — 25,27
100 Francijas franku. . . . 13,75—14,05
100 Beļģijas franku .... 13,95—1425
100 Šveices franku .... 99,90 — 100.80
100 Itālijas liru 1P,35 — 18,70
100 Zviedrijas kronu .... 138,65 — 139,70
100 Norvēģijas kronu . . . 113,05—114,70
100 Dānijas kronu .... 136,.'0 — 138,55
100 Čechoslovaķijaf krona . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,55 — 209,10
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124.n
100 Somijas marku .... 12,97—13,17
100 Igaunijas marku . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 45,00 — 55,00
100 Lietavas litu , 50,55—51,60
1 SSSR červoņecs ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-3446
Sudrabs 1 kg 98—106

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

zīmes 96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisija*
priekšsēdētāji J. S k u j e vi c s

Zvērināts biržas māklera Th. Šummers

Literatūra

.Kopdarbība'. Populari-ziratnisks mēneš-
raksts Nš 6 (1926. g. jūnijs) iznācis. Izdevēja
Centrālā Savienība .Konzums*. Rīgā, Dzirnavu
iela 68. Redaktori: V. Šiliņš un J. Roze.

Satura: Ed. Laursons. Latvijas kooperatīvu
saimnieciskais stāvoklis. — P. Lapiņš. Turiet kasi
kartība. — J. R. Kāpēc dažas piensaimnieku sa-
biedrības neatzīst kooperatīvo eksportu? Atkār-
tošanas kursi kooperatīvu veikalu darbiniekiem.
Kooperācija skola. — R. Šveikerts. Preču uzgla-
bāšana. — G. Krūmiņš. Dzīvības apdrošināšana. —
O. Matisons. Dažas dienas latvju un somu koo-
peratoru sabiedrībā. — Eino Leins. Pelfervo
dziesma. — Grāmatu apskats. — Prof. Dr. H.
Muellers. Par Dr. Vili. Kinga aforismiem. —

Domu dzirkstis. — Aizrādījumi. — Centrālo koo-
peratīvo organizāciju ziņojumi. — Kronika. —
Grāmatu galds. — Ilustrācijas. — Sludinājumi.

.Kopdarbība* maksā ar piesūtīšanu gadā Ls 10,
pusgadā Ls 5, atsevišķs numurs Ls 1.

Redaktors: M. Ārons.

Rīga.
Lielbritānijas konsulāts

lūdz mūs publicēt sekošu paziņojumu:

Ir nodomāts izsludināt likumu, kas
pārzinātu Transjordanas pavalstniecību.
Pļeņemt Transjordanas pavalstniecību
bus tiesības bez tām penonām, kuras ir
Turcijas pilsoņi un parasti tagad dzīvo
Transjordanā, ari tādām per.'onām, kas
dzimušas kaut kur Transjordanā un dzīvo
kādā ārvalsti, ar noteikumu, ka tās pa-
likušas Turcijas pavalstnie:Ibā un tiem
bez tādas nav vēl kāda blakus pavalst-
niecības. Lūgumi tādām personām jā-
iesniedz līdz 1926. g 6. augustam, tas
ir iepriekš divu gadu notecēšanas, skaitot
no laika, kad Lozanas konvencija stājas
spēkā, pienācīgai iestādei tai valsti, kur
tas dzīvo, apliecinot savu vēlēšanos,
pieņemt Transjordanas pavalstniecību
tiklīdz kā likums tiks izdots, kā ari
iemiedzot pierādījumus, ka viņas dzi-
mušas Transjordanā. Lūgumi iesniedzami
tuvākam Anglijas konsulam vai vice-
konsulam, kas tos nosūtīs Transjordanas
valdībai.

Personas kūjām ir kādas ierunas pret
šo adopciju, tiek uzaicinātas pieteikt
šai pagasttiesai sc šu mēnešu laikā skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti un
adopcija skaitīsies par likumīgi spēkā
gājušu.

Saukā, 17. jūnijā 1926. g. Nš 35.
Priekšsēdētājs K. B e ķ e r t s.

6795 Darbvedis J. O r m a n s.

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

Rīgā, 21. jūnijā 1926. g
7303 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Uz Rīgas pilsētas bāriņu
tiesas

1926. g. 7. maija lēmumu zem Ne 1407

pārdos vairāksolīšanā
noplēšanai prombūtne esoša Viktora
Mastjanīca pussagruvušo koka divstāvu
ēku, kura atrodas Bolderājā, Ievas ielā
Ne 8, un taksētu par Ls 900,—. Pār-
došana nolikta uz šī g. 15. jūliju, pulk-
sten 10 no rfta, Rīgā, Vaļņu ielā Nš 23,
pilsētas ūtrupju telpās.

Pilsētas ūtrupnieks
7072 1 ,K. Urbāns.

Citu iestāžu sludinājumi
V *
Pri«kules p liaij-s priekšnieks

paziņo, ka saskaņā ar Priekules-Vaiņodes
>ec. miertiesneša š. g. 29. aprīļa Ne 230,
izpildu rak,tu 1926. g. 20. jūlija, pīkst
12. dienā, Priekules miesta, tirgus lau-
kumā, pārdos

atklāta vaimanāti
Arnoldam Muižeļam piederošos

zirgus
1 rudas spalvas, vērļibā Ls 115,— un
I melnas spalva», verlība Ls 100,—.

7172 Priekšnieks A u n i ņ š

Apr. ceļu inž. Jelgavā,
izdos š. g. 12. jūlijā, savā ka nelejā,

Upes ielā 9,

rakst. un mut. Izsolē
nuKuRprasitūllem

sekošus daibus: 1) pl. 10, 'Jelgavas—
Meitenes, Jelgavas—Dobeles, Jelgavas—
Bauskas un Rīgas—Jelg. šos. tiltu rem.
darbus; droš. n. Ls 520,—; 2) pl. 11:
a) valsts pārziņā atiodošā Tukuma—Jel-
gavas ceļa labošaias darbus uz 2 km
gara gabala; drošības nauda Ls 400,—;
b) 190 kub. m grants piegādāšanu un
izklaidēšanu uz valsts mežu platību
atliecoša ceļa Remtes pag. robežās;
dr. n. Ls _ 180,—. Tuvākas ziņas kanci.,
darbd e^as. no pl. 9—15. 2 7187

Rietas ar oabaltiesas 8. civilnod.
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958 p,
ar šo paziņo, ka 13. jūlijā 1926. g.
minētās nodaļas atklāta tiesas sēde
nolasīs 1923. g. 2. maijā Brazīlijā
.Vārpas kolonijā" miruša Stniltenrs pag.
.Vec-Talmu" mājas līdzīpašnieka Jē-

kaba Jēkaba d. L a u b e testamentu
Rīgā, 30. jūnijā 1926. g. L. Ne 3224

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
7194 Sekretārs A. K a 1ve.

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 1926. g.
19 aug., pulksten 10 rīta, wsludinās
1926. gada 9. aprilī miruša Kārļa V/ļa d
Zīle testamentu.

Liepijā, 1926. g. 28 jūnijā. Ne 897-m/26
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

7129 Sekretāra v. E. Rolava.

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 1926. g.
26. aug, pulksten 10 iīta, pašūdinās
1926. g 60. maijā mirušā Andreja

M i s s a testamentu.
Liepājā, 1926. g. 28. jūnija. N°90l m/25

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
7130 Sekretāra v. E. R o 1o v a.

Rītes pagasta tiesa,
Jēkabpils apriņķī, pamatodamās uz savu
11. jūnijā 19^6. g. lēmumu un pag.
lies lik. 108. un 109. pantiem,_dara
vi pārībai zināmu, ka šā pagasta Ūbeļu
2. mājās dzīvojošie pilsoņi Pēters un
viņaseva Līze Reguti _ pieņem bērna
vietā (adoptē) pilsoņa Jēkaba un viņa
sievas Ievas Lasmaņu meitu — Līzi
Lasman, dzim. 1912. g 30. decembrī,
piešķifot adoptējamai visas likumīga
bērna tiesības un ari uzvārdu .Regut*.

Personas, kuram pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi tiek _ uzaicinātas
pieteikt šai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas trešo reizi .Vaid bas VēstneM"
pēc kura termiņa iebildumi netiks ievē-
roti un adopcija tiks a, stiprināta.

3 Priekšsēdētājs J. Vai dman.
6182 Darbvedis E, Rošavski s_

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 9. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Kungu ielā Ne 29, dz. 1,
pārdos Meiaa Ritova kustamo
mantu, sastāvošu no pianino un novēr-
tētu par Ls 310.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
'pskatīt pīrdodamo mantu varēs pārdo-
š nas dienā uz vietas.

Rīgā, 30. jūnijā 1926. g.
7212 Tiesu izpild. J. Orinfelds.Rēzeknes apr I-lec-miertiesnesis,

pamatojoties uz civ. proc. lik. 1401. p
ar šo uzaicina 1924. g. 17. marta no-
slepkavoti pilsoņa Vincas M e i k s t u ļ a
lik. mantiniekus pieteikt savas tiesības
uz nelaiķa Vin.as M-ikstuļa atstāto
mantojumu pie minētā miertiesneša
Rēzeknē, Atbrīvošanas alrjā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Rēzeknē, 13. martā 1925. g. Nš 1045
24774 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūlijā 1926. g, pulk-

sten 10 dienā, Rīg*. 1- Maskavas iela

N> 138, Mendela Avina prasība pār-

dos Jēkaba Ērģelnieka kustamo

mantu, sastāvošu no mēbelēm, uzvalka,

izģērētām ādām un citu un noveitetu

par Ls 300. .
Izzināt sarakstu, no-ertejumu, ka ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 26. jun-j ā 1926. g.

7783 Tie-u izpild. I. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs

nufa kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ne 1, paziņo, ka 14. jūlija
1926. g, pulksten 10 rītā, Rīga,
Kakta ielā Ne 1, dz. 3, pārdos Kārļa
Č u n č i n a kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 30. jūnijā 1925. g.
7284 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s

Rīgas apgabaltiesas VIII lec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 13. jūlijā 1926 g., pulkst.
12 dienā, Rīgā, Rēveles iela Nš 77,
dz. 57, pārdos Ernesta Ašāka
kustamo mantu, sastāvošu no kolonial-
precēm un citām mantām un novērtētu
par Ls 546.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
ipskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10 jūnijā 1926. g
7286 Tiesu izpild. J. O r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja airoaas Rīga, Andreja
Pumpura ielā Ne 1, paziņo, ka 13 jūlija
1926. g, pulksten 10 rīta, Rīgā, Vaļņu
ielā Ka 22, veikalā, otrreizējā izsole
pārdos Ludviga Karnevāla ku-

stamo mantu, sastāvošu no bordem,
tapetēm, rozetēm un; 16 kaniām lakas

un novērtētu par Ls 1633 _
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari

apskatīt pāidodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 29. jūnija 1926. g.
7150 Tiesu izpi'd. V. H o ž a r i s k i s

;

Saukas pagasta tiesa,
Jēkabpils apr., pamatodamās uz sava
lēmuma no 4. jūnija 1926. g. un uz
pag tiesu lik. 276. un 277. p. p. dsr»
zināmu, ka Saukas psgasla pilsoņi
Kārlis Jura d. lmmertrejs un viņa laulāta
sieva Grieta Viļā m lmmertrejs, dzivo

Kugrē, apgaita Nš 11, veļas adoptēt
sev par bērnu-bareni Aleksandru-Rudolls
Kārļa d. lmmertreju, dzim. 1918. g.
10. jūlijā.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu

izp ildītājs
paziņo, ka 5 jūlijā 1926. g.._ pulksten

To dienā, Rigs, Ģerlrudes, je a X? 15

d? 27 pārdos lzaka S tromi na

kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm

un 'ujmašinas un novērtētu par ls uu

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 13 jūlijā 1926. g, pulksten
11 30 dienā. Rīgā. m. Jaunavu iela Ne 3,

pārdos Heinricha Kartiņa kustamo

mantu sastāvošu no kantora iekārtas un
novērtēta par Ls 2236.

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

Rīgā, 26 jūnijā 1926. g.
7285 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas policijas X iec. priekšnieks
kūta kancleja atrodas Kuģu ielā Ne 15
ar šo paziņo, ka 19 jūlijā 1926. g.,
pīkst. 12 diena Kuģu ielā Ne 11, dz 22

pārdos
Helēnai R a f f piederošo mantibu, sa-
stāvoša no ēdamas istabas un zāles
iekārtas, novērtētu par Ls 230.

Pamats: Rīgas IV rajona īres valdes
izpildu raksts no 21. maijā 1926. g.
Ne 410.

Rīgā, 29. jūnijā 1926. g.
72ļ7 _ " Priekln. (paraksts).

Financu minisritjfls netiešu nodo'<ļu
dfpsrtaments zino, ka Vilim Rolmsnim
1925. g. 8 decembri ar M» 26379 izdotā
atļajja tirgo5anai ar reibinošiem dzē-
rieniem I šķiras traktierī Jelgavā, Pils
dārzā, pieteikta par zudušu, kādēļ tāda,
ja kur atrastos, uzskatama par nederīgu.
Oriģināla vietā šodien Rolmanim izdots
dublikāts ar Nš 13833. 7290

Depait. direktora v. L. Dīriķis.

Rīgas pils. pol. 12. iec pr-ks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto kajaklaus.
apliecību ar Nš 26462, izdotu no Rīgas
kara apr. pr-ka 79. derembrī 1921. g.
uz Jāņa Teņa d. Līc vārdu. 7218

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūlijā 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, m. Kalēju ielā Ne 10/12,
pārdos Angļu - Latv. diegu manu-
faktūras kustamo mantu, sastāvošu no
naudas skapja un novērtētu par Ls 6C0.

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

Rīgā, 28. jūnijā 1926. g.
7213 Tiesu izpild L. Jakstiņš.

DzelncilE f irif ildnmatiriali anāds
izsludina, š. g. 15 jūlija, pīkst. 12 diena

rakstiskus torgus
uz kurināmo vielu p-dīšani uz lok>
motivēm, iekraušan i, izkraušanu un pār-
kraušanu no vagonem va'go os un tam-
līdzīgiem darbiem materiālu apgad;s
IV rsjonā.

Torgudalībniekiem jāiemaksā LslSOO,—
drošības naudas vai jāiesniedz kāda
cita likumiga drošiba.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzscjļa
virsvaldes 118. istaba. 71S5

Rīgas apgabaltiesas III lec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 9. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Terbatas ielā Ne 41/43
un Merkeļa iela Latv savst. kreditbiedr.
pārdos Indriķa D e i č m a ņ a kustamo
mantu, sastāvošu no sudraba un zelt-
lietām liķieriem traukiem u. c. un no-
vērtētu par Ls 499.

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

Rīgā, 26. jūnijā 1926 g.
7304 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 9. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Lāčplēša iela Ne 57
un 76, dz. 9, pārdos firmas .Gordon
un Michelson* kustamo mantu, sastā-
vošu no rokas ratiem, ragavām, mēbe-
lēm un ko.ta materiāliem un novērtētu
par Ls _26l0.

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

Rīgā, 26. jūnijā 1926. g.
73(15 Tiesu izoild J. Kazubierns



Zaudēts. Ls Ls
I. Uguns'apdrošinājumi:

Pārapdrošināšanas prēmija, atvelkot komisiju 599.840,81
. Zaudējumi 442.478,75

Atvelkot pārapdrošināšanas daļu 338. 621,54 103.857,21
Komisija aģentiem 423.191,98
Prēmiju rezerve t0'/o no pašu riska .... 240.000,—
Zaudējumi rezerve 40296,— 1.407,186,—

II. Transporta apdrošinājumi:
Pārapdrošinānas prēmija, atvelkot komisiju 211.149,09
Zaudējumi 275.081,65
Atvelkot pārapdrošināšanas daļu 258.901,77 16.179,8i
Komisija aģentiem 75220,85
Prēmiju rezerve 17.000,—
Zaudējumu rezerve . 10.261,— 329.810,82

III. Nelaimes gadījumu apdrošinājumi:
Pārapdrošināšanas prēmija, atvelkot komisiju 14.807,98
Zaudējumi 18.038,04
Atvelkot pārapdrošināšanas daļu 6.848 11 11.189,93
Komisija aģentiem 4.688,38
Prēmiju rezerve 12.000,— 42.686,29

IV. Stiklu apdrošinājumi;
Zaudējumi 1.135,76
Komisija aģentiem ... 1.652,91
Prēmiju rezerve ._ 2.700— 5.488,67

V. Ielaušanās zādzību apdrošinājumi:
Pārapdrošināšanas prēmija, atvelkot komisiju 4.316,08
Zaudējumi . . . . 2.929,91
Atvelkot pārapdrošināšanas daļu 1.399,95 1,529,96
Komis.ja aģentiem . . 1.074,97
Piemiju reze.ve 2

^
800— 9.721,01

VI. Mājlopu apdroinājumi:
Pārapdrošināšanas prēmija, atvelkot komisiju 6 846,31
Zaudējumi . 42 436,56
Atvelkot pārapdrošināšanas daļu 10.326,94 32.109,62
Komisija aģe.niem 4.873,95
Prēmiju rezerve 6.500,— £.0.329,88

VII. Auto-kasko apdrošinājumi:
Zaudējumi 30.15014
Komisija aģentiem 4.362,22
Prēmiju rezerve . . . 22,500, - 57.012,36

VIII. Dzīvības apdrošinājumi:
Pārapdrošināšanas prēmija, atvelkot komisiju 1.565,99
Kom sija aģentiem 2.571,62
..rstu izdevumi 359,—
P.emiju rezeive 5,616,46
Zauoejumu rezerve . 12.500,— 22.613.07

IX. Dažādi izdevumi:
Kantora izdevumi 284.835,78
Noraks.īts no inventāra 2.516,— 287.351.78

X. Peļņa par 1925 gada . . 72.859,25

2.285.059,13

Bilance 31. decembrī 1925. g.
A k t i v s. Ls . Ls

Akciju realizācija 447.658,62
Kase 28.421,54
Ārzemju valūta _ .... 4.789.90
Tekošs rēķins Latvijas valūtā 119.201,39

, ārzemju valūtā . 269.623,67 422,036,50
Vērtspapīri . . i 25.598,75
Nekustams un kustams īpašums 294.162,—
Aģenti 326.255,83
Debitori ? 115.485,50
Apdrošināšanas biedrības 118.326 28 560.067,61

1.749.523,48

P a s i v s. Ls Ls
Akciju kapitāls 1.000.000 —
Rezerves kapitāls 55.516,—
Premjju rezerve 309.116,46
Zaudējumu rezerve . . 63.057 ,— 372.173,46
Apdrošināšanas nodoklis 26.729,32
Zīmognodoklis 10.973,55 37.702,87
Apdrošināšanas biedrības '. . . 124.782 93
Dividens n-.izmaKsāts ..... 228,80
Pārejošās sumas 86.260 17
Peļņa par 1925. g.: Ls 72.859,25

Rezerves kapitālam 9.714,—
Dividendam 7°/o . . . ? 39.900,46

norakst no akciju realiz. . konta 29,507,37
izmaksājams . . . . ? . . 10.393,09

39,900,46
Ierēdņiem papildu atalgojums 19.C00,—
Rezervēts uz 1^26. g ... . . 4 214;79 72.859,25

1.749.523 48

Sabiedribas drošības kapitāli.
Ls Li

Akciju kapitāls :
Iemaksāts skaidrā naudā 581.848,75
Akcionāru parāds 418.151,'25 1.000000.—

Rezerves:
Prēmiju rezerve . 309.116,46
Zaudējumu rezerve . . . » 63.057,—
Rezerves kapitāls 65.230,— 437.403,46

1.437.403,46
Rīgā, 1926. g. 6. martā.

Valdes priekšsēdētājs: A. Zeebergs
Direktori: J. Taube, P. Radziņš,

M. Miljons, A. Kalniņš.
Direktors-rikotājs: E. Grapmans.

Virsgrāmatvedis: J. Ruškevics.
Pārbaudīts un atzīts par pareizu:

Revīzijas komisija: A. Evers, A. Stalbe, J. Ozoliņš,
7078 J. Dāvis, P. Rumpe.

Apdroš. un transp. akc.
sab. .,Latvija "

āTKurtējn pilno
akcionāru sapulce

notiks trešdien, 4. augustā š. g.,
pīkst. 6 p. p., sabiedrības galvenā
kantorī, Rīgā, Teātra iela Ne 9.

Dienas kārtība:
1) sapulces darbinieku vēlēšanas,
2) budžets tekošam gadam,
3) dažādi jautājumi un priekšlikumi.
Piezīme. Saskaņa ar statūtu § 18

vispārīgā sapulce akcionaii piedalās
personīgi vai caur pilnvarotiem, pie
kam pēdēja gadījumā par to jāziņo
padomei_ velākeis trīs dienas priekš
vispārīgās sapulces. Pilnvarotais var
būt vienīgi akcionārs un vienai peisonai
nevar būt vairāk kā divas pilnvaras.

7223 Valde.

1
Attiecutits uz 1925. g. 23. septembja

.Vaid. Vēstn." Ne 212 publicētu sludi-
nājumu un pamati jcties uz 19.0. gada
23. apriļa līkuma č., 7. un 11. pantiem,

akLSiUV
ar šo paziņo atklātībai, ki līdz šm nav
ceti iebldumi pret augšminētā sludināj..
modificējamām akc. s^b. .Glover" bez-
vārdaakcijām NNe 250 līdz 269, kāpēc
minētās akcijes ir atzītas par nede-
rīgam un viņu vietā īpašniekiem tiks
izsniegtas jaunas akcijas ar tiem pa-
šiem num.riem

729u Likvidācijas komisija.

Maksāt nespējīga parādnieka Friča
Anša dēla Hincenberga zvērināts kurators
uzaicina kreditorus uz

sapulci,
kas notiks š. g. 7. jūlijā, pīkst.
7 vakarā. Rigas apgabaltiesas telpās ar
sekošu dienas kārtīou:

1) zvērināta kuratora ziņojums un
pārskats; _ 2) zvērināti kuratora darbības
apstiprināšana; 3) zvērināta kuratora
atalgojuma[noteikšana; 4) konkursa
valdes ievēlēšana;. 5) dažādi jautājumi
un priekšlikumi. 7288

Zvērināts kuratos zv. sdv. P e e t z.

Sīgas miitaiai ai maa.
senāk Otrai Rīgas savstarpīgai kredīt-
biedrībai, paziņots, ka no šī» biedrības:
izdota noguldījumu zīme ar Ns 11415
uz C. J. iichmann vārdu par kr. rubļ.
10.000,— ir nozudusi, kamdēļ visi, uz
29. a:riļa 1920. g. (.Vaid bas Vēstnesī*
Ns 97) likuma pamata, kam uz augš-
minēto noguldījumu zīmi ir kaut kādas
likumīgas prasības, tiek uzaicināti pie-
teikt' es 6 mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas, Rigas kredītbankā
a./s., pretēja gadijurrā pēc šī termiņa
notecēšanas, augšminēti zīme skaitīsies
par nederīgu un viņas vietā tiks izdota
jauna zīme.

Rīgā, 30. jūnijā 1926. g.
7224 vs ide.

Sakarā ar Anglijas sabiedrības

..Associated Us to. 11'
Rīgas nodaļas likv.daciju, uzaicinu kre-
ditorus un citas personas pieteikt savas
prasjbas pret sabiedrību 6 mē'nešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma dienas.

Lidz minētam termiņam nepieteiktas
prasības neievēros.

Sabiedrības pilnvarotais aģents
7302 Latvijā I. Anisimoff.

Saskaņā ar biedru pikas sapulces šī
g. 7. marta lēmumu Ķirbi žu-BIomes
patērētāju biedrības .Rūķis'*
likvidācijas valde paziņo, ka viņa iz-
maksās 3/4 dalības raudas visiem
biedriem, kuji to vēlas saņemt, — vie-
tēja pagasta namā — 11. ju'ijā, 15. ur»
29 augustā no pulksten 2—5 pēc pus-
dienas. Biedriem jāiesniedz biedru grā-
matiņa un mirušo biedru mantiniekiem
spstiprināts tiesjs spriedums par man-
tinieku ap tiprinašanu mantošanas tie-
sībās Pēc šī g.«-1. septembfa neizmak-
sātas biedru daļu naudas pēc biedru
pilnas sapulces 7. marta lēmuma tiks
iemaksātas pagasta valdei izrikojurjia.
zāles būves fondam par labu.

Vitrupē, 9. jūnijā i926. g.
Valdes uzdtvumā

5878 sekretārs Kārkliņš.

A.|S. piiali priiatai! lombards
izūtrupēs 14. jūlija 1926. g., pīkst-
1. diena, Lombarda telpas, pašu namā
1. Kalēju ielā Ns 18/20. ieķīlātās, bet
neizpirktas vai nepagarinātas ķīlas līdz
Ns 91000,

ūtrupi
notur;s pils. ūtrupniek* K. Urbāna kgs.
Nozīmēto ķīlu pagarināšana jāizdara ne
velak par 13 jūliju š. g-, zelta un _ su-
draba lietu pagarināšana vai izpirkšana
izdafama laikā, pretēji jāmaksā p.oves

valdes izdev mi.
Fārdošanā nāks: briljanti, zelts, su-

drabs, pulksteņi, uzvalki, zābaki, kažoki,
velosipēdi, šujmašīnas, manufaktūra,
mēbeles, auto un t. t,

7289 Valde.

Rīgas radiofona abonentu kantoris
atsauc un lūdz skaitit par nederīgu
7. aprilī š. p. izdoto radiofona abon-
atļauju Ns 5550, kā nozaudētu. 7188

Latvijas universitātes leģitimācijas kar-
tiņa Ns_496, uz Veronikas Balodes vārdu
nozaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 7219

Latvijas universitātes leģitmac. kartiņa
Ns 4875 uz Kārļa Kalniņa vārdu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta
par nederīgu. 7220

Latvijas universitātes leģitimac. kartiņa
N» 4320 uz Kuno K o r n a vārdu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta
nar nederīgu. 7293

Talsu apriņķa, Zentenes pagasta valde,
izzludina par nede-īgu, kā nozaudētu,
Latvijas pilsoņu pasi, izdotu no Zentenes
pagasta 22. martā 1921. g. ar Ns 1062
uz Ģirta Friča d. Kalniņa v. 5395

iespiests Valsts tipogrāfija.

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera aroda
un frizieru darbnīcu ierīkošana

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.
Maksā: 1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā) ... 65 snf
ar piesūtīšanu pa pastu 85 ,

Kara būvniecības pārvalde
izsludina š. g. 12. jūlijā, pl. 11, Citadelē 24, Riga,

nīkst, māzaiuoliš., M pēcizsoles,
ūpm. 53.400 kub m dedzināmus malkas

iepirkšanai karaspēka vajadzībām sekošas vietas:
Rīgā 12.500 kub. m
Bolderājā un Mangaļsalā ....... 3.100 ,
Daugavpilī 25.000 .
Rēzeknē 6.500 .
Jēkabpilī 300 , .
Bolvos 150 ,
Valkā . . 200 . ,
Aizputē . . 250 .
Liepāja . 5.000 , ,
Ventspilī . . .... ... 400 . ._

Kopā 53.400 kub. m
Piedāvējumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,uz malkas iepirkšanas mazāksoli-

šanu 1926. g. >2. jūlijā" i sūtāmi jeb iesniedzami izsoles komisijai līdz izsoles
sākšanai. Šajos piedāvājumos cenas uzrādāmas atsevišķi pēc minētām nodošanas
vietām un pēc koku sugām, bet pie jauktas malkas uzdot noteiktus sugu °/o°/o.

Tuvāki noteikumi apskatāmi kara būvniecības pārvaldē, Rīgā, Citadelē 24,
kā ari kafa būvniecības pārvaldes Daugavpils grupas kancleja, katru darbdienu
no nl. 10—'5 7186

3£. Jil.
Jiaru būrniecīfoas pārvaldes

!Daugavnits grupa,
Daugavpils cietoksni, Embotes ielā Ns 260, izsludina

jauktu salīgu izsoli
1926. g. 12. jūlijā, pulkst. 12, uz SKURSTEŅUTĪRfŠANAS DARBU IZVEŠANU
no karaspēka daļām ieņemtās ēkās, Rēzekn°, Kārsava, Zilupē un Ludza.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā
solīšanā iesn'edzami grupai izsoles d enā līdz pulksten IZ.

Pie piedalīšanās izsolē, katram izsoles dalībniekam jāiemaksā drošības
nauda Ls 50,—.

Darba noteikumus var apskatīt darbdienas no pu'ksten 9—15 grupas
kancleja. 2 7287

Apriņķo ceļo inženlers Ventspili,
Rīgas ielā 8, š. g. 15. jūlijā, pl. 10 rītā,

izdos rakstiskā un mutiskā izsole
sekošus darbus:

1) 22,6 m gara koka til'a jaunbūvi pār Užavas upi uz Klāņu—Ostupes
3. šķ: ceļa, Ziras pagastā, droš n. Ls 690,— ;

2) 21 m gaļa koka tilti jaunbūvi pār Užavas upes atteku uz tā paša ceļa,
Zirzs pagastā, droš n. Ls SS*) , —;

3) Ventspils Talsu 1. šķ. grantsceļa tekošo remonta no 10. kilometra līdz
12,5 kilometram, drošības nauda Ls 630 —;

4) ceļa dambja remontu pār Mūrmuižas dīķi, uz Nurmuižas—Pļavu 3. šķ.
ceļa, drošības nauda Ls 100, -;

5) caurtekas remontu uz Ventspils—Talsu bruģa, Ugāles muižā, drošības
nauda Ls 4",—.

Tuvākas ziņas apr. ceļu inženiera kancleja, darbdienās no 9—1. 3 7168

Jtla&stas aftademija.
izdos telpu krāsošanas darbus (eļļas un iīmes
krāsā) un galdnieka darbus (2 - vietīgu skolas

solu izgatavošanai).
Cenas iesniedzamas rakstiski slēgtās aploksnēs nomaksāt, ar 80 sant zīmoz-

nodokli lidz 12 jūlijam š.g., pulksten 12 dienā, Akadēmijas kancleja, dzelzsceļu
virsvaldes namā 2 7184

Apdrošināšanasun transporta nlicijn sabiedrība
,.Latvijas Lloids"

Rīgā, lielā Smilšu ielā Ne 34, savā namā.

VI. gada pārskats par 1925. gadu.
Peļņas un zaudējumu fconts.

P e ln ī t s. Ls Ls
L Uguns apdrošinājumi:

Prēmiju rezerve 203.000,—
Zaudējumu rezerve 14.066,32
Ieņemta prēmija.. . 1.266.008.01 1.483:074,33

II. Transporta apdroš nājumi :
Prēmiju rezeive . 43.000,—
Zaudējumu rezerve 11.242 04
Ieņemta prēmija 331.551,90 385,793,94

III. Nelaimes gadījumu apdrošinājumi:
Prēmiju rezerve 17.000,—
Ieņemta prēmija 46.-167,47 63.467,47

IV. Stiklu apdrošinājumi:
Prēmiju rezerve 2.700,—
Ieņemta prēmija 5.144,43 7.844,43

V. Ielaušanās zādzību apdrošinājumi:
Prēmiju rezerve 2.500,—
Ieņemta prēmija ? ? 12.640,89 15.140,89

VI. Mājlopu apdrošinājumi:
Prēmiju rezerve 17.800,—,
Ieņemta prēmija . 20.897,85 \-<35.265,91

VII. Auto-kasko apdrošinājumi: X
Prēmiju rezerve 1.500,—/\ļ
Ieņemta prēmija 33.765,91/ >*38.697.85

Vīli. Dzīvības apdrošinājumi:
Prēmiju rezerve . 1.622,95
Ieņemta p:emija 8.016,92
Polišu nodevas 473,20 10.113,07

IX. Dažādi ieņēmumi:
Dārdzības piemaksa, polises un porto . . . 221.681,78
Rentes un komisija 21.596,33
Nama netto ieņēmumi , . .. 2,383,13 245.661,24

2.285.059,13
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