
Likums par Baltijas Ģeodēzijas Konvenciju.
Valsts Prezidenta pavēles armijai un flotei.
Ministru kabineta sēdes 22. un 23. decembri.
Noteikumi par vienreizēju pabalstu valsts darbiniekiem.
Noteikumi par prēmiju lokomotīvju, tenderu un vagonu remonta ražīguma veicināšanai
Rīkojums par lopu mutes un nagu sērgas ierobežošanu un apkarošanu.
Linu pieņemšanas pārtraukums.
Rikojums par fizisko un garīgo darbinieku slim» kases slēgšanu.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par
Baltijas Ģeodēzijas Konvenciju

1. 1925. g. 31. decembri Helsingforsā starp Latviju, Somiju, Zviedriju,
Igauniju, Lietuvu, Vāciju, Dāniju un Poliju noslēgtā Baltijas Ģeodēzijas Konvencija
ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināma
ari 2. pantā minētā Konvencija oriģinālvalodās un to tulkojums latviešu valodā.

3. Konvencija stājas spēkā pēc Konvencijas 13. pantā paredzētās ratifikācijas
dokumentu apmaiņas.

Rīgā, 1926. g. 24. decembrī.

Convention Geodēsique Baltique.
L'AUemagne, le Danemark, la ville libre

de Danzig, l'Esthonie, la.Finlande, la Let-
tonie, la Lithuanie, la Pologne et la Suēde,
dans le but de former pour douze ans une
Commission Geodesique Baltique, ont dē-
signe comme plenipotentiaires:

le Reichsprāsident d'Allemagne:
M. fe Docteur Herbert Hauschild,

Envove Extraordinaire et Ministre Pleni-
potentiaire,

S. M. le Roi de Danemark:
M. le Chambellan Flemming de Ler-

che, Son Envove Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire,

le President de la Rēpublique d'Esthonie:
M. Alexandre Hellat, Envove Ex-

traordinaire et Ministre Plenipoten-
tiaire.

le President de la Republique de Finlande:
M. E. N. Setālā, Ministre des affaires

etrangēres' de Finlande,
le President de !a Rēpublique de Lettonie:

M. Olgerd Groswald, Envove E*tra-
ordinaire et Ministre Plenipotentiaire

le Prezident de la Republique de Lithuanie:

M. Jurģis Savickis, Chargē d'affaires,

le President de la Rēpublique de Pologne:

M. Tytus Filipovvicz, Envoyē Extra-
ordinaire et Ministre Plenipotentiaire.

S. M. le Roi de Snede:

M. le Baron Cari Hamilton, Son
Envoyē Extraordinaire et Ministre
Plenipotentiaire,

qui, aprēs s'etre communiques leurs pleins
pouvoirs trouves en bonne et due formē,
ont convenu des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les Etats participants s'engagent ā
nommer et ā entrenir un Comite Geo-
desique Baltique. Ce comite aura le devoir
de pousser sur une base uniforme et selon
des methodes uniformes l'execution des
travaux geodesiques, principalement la
triangulation de premier ordre.Jes mesures
de bases, les dēterminations astronomiques
des lieux et Ies mesures de pesanteur sur
une superficie entourant le Baltique et sur
le territoire des pays adherants, ainsi que
d'en tirer les. rēsultats communs. Les
travaux serviront ā des būts partiques et
scientifiques.

Art. 2.

Chaque Etat nomme dans le comite un
meinbre avec droit de vote et un nombre
quelconque de membres sāns droit de vote.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Baltische Geodātische Konvention.
Deutschland, Danemark, Freistadt Dan-

zig, Estland, Finnland, Lettland, Lithauen,
Polen und Schvveden haben, urh ftir zvvolf
Jahre eine Baltische Geodātische Kommis-
sion zu griinden, beschlossen, eine Konven-
tion abzuschliessen, und zti ihren Bevofl-
māchtigten ernannt:

der Deutsche Reichsprāsident:
Herrn Dr. Herbert Hauschild, Aus-

serordentlichen Gesandten und Bevoll-
māchtigten Minister,

S. M. der Kbnig von Danemark:
den Kammerherrn Flemming Lerche,

Seinen Ausserordentlichen Gesandten

und Bevollmāchtigten Minister,
der Prāsident der Republik Estland:

Herrn Alexandre Hellat, Ausser-
ordentlichen Gesandten und Bevoll-
māchtigten Minister,

der Prāsident der Republik Finnland:
Herrn Dr. E. N. Setālā, Minister des

Ausseren,
der Prāsident der Republik Lettland:

Herrn Olgerd Grosvvald, Ausseror-
dentlichen Gesandten und Bevoll-
māchtigten Minister,

der Prāsident der Republik Lithauen:
Herrn ļūrgis Savickis, Geschāfts-

trāger,
der Prāsident der Republik Polen:

Herrn Tytus FiIipowicz, Ausseror-
dentlichen Gesandten und Bevoll-
māchtigen Minister,

S. M. der Kbnig von Schweden:
Cari Freiherrn Hamilton, Seinen

Ausserordentlichen Gesandten und
Bevollmāchtigten Minister,

vvelche, nach Mitteilung ihrer in guter und
gehdriger Form befindlichen Vollmachten,
folgende Artikel vereinbart haben:

Art. 1.

Die vereinbarenden Staaten verpflichten
sich, eine Baltische Geodātische Kommis-
sion zu griinden und zu unterhalten, Die
Kommission hat die Aufgabe, die Aus-
fūhrung der geodātischen Arbeiten, haupt-
sāchlich Triangulierung erster Ordnung,
Basisniessungen, astronomische Ortsbe-
stimmungen und Schvveremessungen auf
einer die Ostsee umschliessenden Flāche
und auf dem Gebiete der angeschlossenen
Staaten auf einheitlicher Grundlage und
nach einheitlichen Methoden zu forderti.
und die gemeinsanien Ergebnisse daraus
abzuleiten. Die Arbeiten sollen praktischeu
und vvissenschaftlichen Zvvecken dienen.

Art. 2.

Jeder Staat ernennt in die Kommission
ein stimmberechtigtes Mitglied und eine be-
liebige Anzahl nicht sfimmberechtigter
Mitglieder.

Jusqu a nouvel ordre, on considerera
comme membres avec droit de vote les
representants avec droit de vote des diffē-
rents Etats ā la conference geodēsique
tenue ā Helsingt'ors en 1924 et un membre
ā nommer par le Gouvernement Danpis.

Art. 3.
Les affaires courantes du Comite Geo-

dēsique Baltique sont gērees par une
Direction composē du President, du Vice-
President et du Secretaire-General.

Seuls, les membres ayant droit de vote
peuven-t revetir ces emplois.

Pour les affaires du comite, le President
traite directement avec le Ministēre des
Affaires Etrangēres de Finlande.

Art. 4.
Sur invitation du President, le Comite

Gēodēsique Baltique se reunit en genēral
une fois par an en sēance ordinaire.

Si ai: moins 4 membres ayant droit de
vote le demandent, le President devra
convoquer la commission a une sēance
extraordinaire.

Le comite fixe l'epoque et le lien de la
sēance.

Art. 5.

Les voteset les ēlections auront lieu
lors des seances et ne pourront se faire par
ēcrit que dans des cas pressants.

Ils ne seront valables que si la moitie au
moins des membres ayant droit de vote v
ont pris part.

Un membre absent peut remettre sa voix
ā un membre quelconque present ā la
seance. Ēn cas d'ēgalitēs de voix le Pre-
sident dēpartage.

Art. 6.

Les membres de la Direction sont ēlus
ā une sēance pour la durēe de trois ans.
Lameme personne ne peut pas ētre rēēlue
President pour la pēriode de service qui
suceedeimmēdiatement a une autrepēriode.
Cette stipulation concerne aussi le Vice-
prēs 'ident.

Au cas ou un membre de la Direction se
retir .e avant l'expiration de son mandat,
son successeur sera au besoin ēlu par
ēcrit pour la pēriode de service restante.

Le 1:er janvier 1925 est le dēbut de la
premiēre pēriode de service de la Direction.
Le President, le Viceprēsident et le Secrē-
taire-Genēral, ēlus par la conference gēodē-
sique de Helsingt'ors de 1924 sont coh-
firmēs pour cette pēriode de service.

Art. /.
Pour la couverture des frais que comporte

le Comite Gēodēsique Baltique, chaque
Ftat reprēsentē payera une contribution
annuelle. Celle-ci estfixēe pour 1'Allemagne.
la Finlande et la Suede ā 500 Dollars <>r,
pour le Danemark, l'Esthonie, la Lettonie,
la Lithaunie, la Pologne et la ville libre de
Danzig ā 250 Dollars or chacim.

L'argent sert au payement:
ai des frais de recherches des rēsultats

communs,
b) des frais d impresšion,
c) de rappointcment du Secrētaire-Gē-

nēral.
8) des frais d'administration.
Le comite ēlabore chaque annee un bud-

get. La comptabilitē relēve de la Direction
et sera controlēc par le comite.

Art. 8,
Les contributions annuelles des Etats

doivent ētre remises chaque annēe avant It
1 mai au Ministēredes Affaires Etrangēres
le l'Etat auquei appartient le Sečrētaire-
Genēral.

Art. 9.
Chaque Htat doit pourvoir aux frais de

ses propres travaux et aux appointemciits
des membres qu'il dēlēgue. II doit lui-
mēme publiēr les rēsultats de ses mesuraečs

Bis auf vveiteres gelten als stimmberech-
tigte Mitglieder die stimmberechtigten
Vertreter der einzelnen Staaten bei der in
Helsingfors 1924abgehaltenen geodātischen
Konferenz und ein von der Dānischen
Regierung zu ernennendes Mitglied.

Art. 3.
Die laufenden Geschāfte der Baltischen

Geodātischen Kommission werden von dem
Vorstande gefiihrt, der aus dem Prāsiden-
ten, dem Vizeprāsidenten und dem General-
Sekretār besteht.

Nur stimmberechtigte Mitglieder konnen
diese Amter bekleiden.

Der Prāsident verkehrt in den Angele-
genheiten der Kommission unmittelbar
mit dem finnischen Ministerium des
Aussern.

Art. 4.
Die Baltische Geodātische Kommission

tritt auf Einladung des Prāsidenten im
allgemeinen in jedem Jahre einmal zu einer
ordentlichen Tagung zusammen.

Wenn vvenigstens vier stimmberechtigte
Mitglieder es verlangen, hat der Prāsident
eine ausserordentliche Tagung anzuberau-
men.

Zeit und Ort der Tagung bestimmt die
Kommission

Art. 5.
Abstiminungen und Wahlen vverden aut

den Tagungen vorgenommen und konnen
nur in dringenden Fāllen auf schriftlichem
Wege erfolgen.

Sie haben nur Giiltigkeit, vvenn vve-
nigstens die Hālt'te der stimmberechtigten
Mitglieder an der Abstinmuing oder der
Wahl teilgenommen hat.

Ein abvvesendes Mitglied kann seiut
Stimme einem an der Tagung teilnekmen-
den Mitglied libertragen. Bei Stimmen-
gleichhcit entscheidet die Stimme des Prā-
sidenten.

Art. 6.
Die Vorstandsmitglieder vverden auf

einer Tagung fūr die Dauer von drei ļahren
gevvāhlt. Eine Wiederwahl dersetben Per-
son zum Prāsidenten ist tur die unmittelbar
folgende Amtsperiocle nicht statthaff.
Dasselbe gilt fur den Vizeprāsidenten.

Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens
eines Vorstandsmitgliedes \\ird erfofder-
iichenfalls auf schriftlichein Wege ein
Nachfolger fūr den Rest der laufenderi
Amtsperiode gewāhlt.

Als Beginn der ersten Amtsperiode des
Vorstandes gilt der 1. Jan. 1925. Als
Prāsident, Vizcprāsident und (ieneral-
Sekretār fūr diese Pēriode vverden die auf
der geodātischen Konferenz in Helsingfors
1924 i'evvāhlten Personen bestātitrt.

Art. /.

/.urDeckung der Unkosten der Baltischeu
Geodātischen Kommission zahlt jeder be-
teiligte Staat jāhrlich einen Beitrag. Diesei
betrāgt fūr Deutschland, Finnland und
Schvveden 500 Golddollar, fūr Danemark.
Estland, Lettland, Lithauen, Polen und
Freistadt Danzig 250 Golddollar fur jedeu.

Die Geldmittel dienen ?m Bestreitung:
a) der Kosten fūr die Ableitung dei

gemeinsanien Ergebnisse.
b) der Druckkosten.
c) der Entschadiguni: des Geueral-Sek-

retārs.
d) der Geschāftsfūrungs-Kosten.
Die Konimission stelit jāhrlich einen

Haushaltsplan auf. Die Vervvaltung der
Geldmittel obliegt dem Vorstande und
vvircf vnn der Kommission iibervvacht.

Art. 8.
Die jahrlichen Beitrāge der Staaten sind

fūr jedes Kalenderjahr vor dem 1. Mai dem
Ministerium des Ausseren des Staates. dem
der General-Sekretār angeliort. zu ūber-

.

Art. 9.
ļeder Staat hat die Kosten seiner

eigenen Arbeiten und die Eritschādigunsi
der von ihm entsandter. Mitglieder selbst
zu traaen. Er hat die Ereebnisse seinei
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ou les faire connāitre au comite d une
autre maniere quelconqr,e.

Art. 10.
Tout autre Etat qui dēsire prendre pairt

aux travaux Comite Gēodēsicjue Baltique
a le droit d'adhērer ā cet accord. La
cotisation annuelle d'un Etat de 3 mil.Iions
d'habitants et plus est de 500 Dollars or,
celle d'un Etat de moins de .3 mtllions
d'habitants est de 250 Dollars or.

Les demandes d'adhēsion seront adres-
sēes au Ministēre des.Affaires Etrangēres
de Finlande. L'obligation de pāvement
commence le 1 janvier de l'annēe bTi l'adhē-
sion a eu lien.

Art. II.
Le comite adoptera les statūts qui com-

plēteront cet accord.

Art. 12.

I.'accord est eonehi pour 12 ans ā partir
du 1 janvier 1925.

Si le comite juge utile de poursuivre son
activitē au dēlā de cette pēriode, ii fera
connaītre son opini.on une annēe ā l'avance
au Ministēre des Affaires Etrangērs de
Finlande, pour que des pourparlers soient
engages pour le renouvellement de cet
accord

Art. 13.

Cet accord, rēdigē en francais et en aile-
mand, tous deux ēqiūvalents, sera obliga-
toire quand i! aura ētē ratifiē par tous ies
Etats susmentionnēs et que les actes de
ratification auront ētē echangēs ā Helsing-
t'ors.

Contormēment ā l'art. 7 les obligations
entreront en vjgueur le 1 janvier 1925,
indēpendamment de la datē de la ratifica-
tion. '

En foi de, quoi les plenipotentiaires ont
signē cet accord et l'ont revetu de leurs
sceaux.

Fait en 8 exemplaires ā Helsinki (Hel-
singt'ors) le 31 decembre 1925. ,

Les Plēnipote?'tiaires :

Hellat. E. N. Setālā. 0. Grosvald.
(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Jurģis Savickis. Hamilton. Dr. Herbert Hauschild,
(L. S.) (L. S.) signē 15. I. 1926.

(L. S.)
F. Lerche.

Sous ia rēserve que le crēdit nēcessaire pour 1'adhesion du Danemark soit vote
par le parlement.

(L-: s-)

Au moment de procēder ā la signature de la prēsente conveution le Gouvernement
de la Rēpublique Poloņaise dēclare que la participation de la Pologne ā cette convention
portera ses effets en ce qui concerne la collaboration aux travaux immēdiatement
aprēs la remise ā la Pologne par le Gouvernement de la Rēpublique Allemande des
matēriaux concernant les travaux gēodēsiques sur les territoires polonais, aceomplis
par les gēodēsiens allemands avant le 10 janvier 1920, conformēment aux propos des
dēlēguēs allemands, lequel propos se trouve aux pages 112 et 117 des Comptes-Rendus
des sēances de la Conference gēodēsique rēunie ā Helsinki (Helsingt'ors) du 28 juin au
2 juillet 1924.

Helsinki (Helsingfors), le 12 avril 192b.
Pour la Pologne et la ville libre de Danzig:

Tytus Fiiipowizs.
(L. S.)

Tulkojums.

Baltijas Ģeodēzijas Konvencija.
Vācija, Dānija, Dancigas brīvpilsēta,

Igaunija. Somija, Latvija, Lietuva, Polija
un Zviedrija .vēlēdamās dibināt uz div-
padsmit gadiem Baltijas Ģeodēzijas Ko-
misiju, nolēma noslēgt konvenciju un
iecēla par saviem pilnvarotiem:

Vācijas Valsts Prezidents:
Ārkārtējo sūtni un pilnvaroto mi-

nistri Dr. Herbertu Hauschild
kungu,

Viņa Majestāte Dānijas Karalis:
savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto

ministri Kambarkungu Flemmingu
de Lerche kungu,

Igaunijas Republikas Prezidents:
ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri

Aleksandru Hellat kungu,
Somijas Republikas Prezidents:

ārlietu ministri E. N. Setālā kungu,
Latvijas Republikas Prezidents:

ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Oleerdu Grosvalda kungu,

Lietuvas Republikas Prezidents:

Chargē d'affaires Jurģi Savicki kungu
Polijas Republikas Prezidents:

ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Tvtus Filipovvicz kungu,

Messungen selbst zu veroffenthcnen
auf andere VVeise der Kommission zu-
ganglich zu machen.

Art. 10.

ļeder andere Staat, der den vVunsčh hat,
sich an der Baltischen Geodātischen Kom-
mission zu beteiligen, hat das Recht, dieser
Vereinbarung beizutreten. Der jāhrliche
Beitrag eines Staates nirt 3 Millionen Ein-
vvohnern und darūber betrāgt 500 Gold-
dollar, der Beitrag eines Staates friit weni-
ger. als 3 Millionen Einvvohnern betrāgt
250 Golddollar.

Die Beitrittserklārungen sind an das
finnische Ministerium des Aussern zu
richten. Die Beitragspflieht fangt mit dem
1. Januar des Jahresi in dem der Beitritt
erfolgt, an.

Art. 11.
Die Kommission setzt ihre diese Verein-

barung ergānzende Geschāftsordnung selbst

i est.
Art. VI.

Die Vereinbarung vvird fūr eine Dauer
von 12 Jahren abgeschlossen vom 1. Ja-
nuar 1925 ab gezāhlt.

VVenn die Kommission die Fortsetzung
ihrer Tātigkeit ūber diese Pēriode hinaus
als zvveckmāssig erachtet, berichtet sie ein
Jahr vor Ablauf darūber an das finnische
Ministerium des Ausseren, das die Ver-
handlungen ūber eine Erneuerung der
Vereinbarung in die Wege leitet. '

Art. 13.
Diese Vereinbarung, die in franzdsischet

und deutscher Sprache, die beide gleich-
berichtigt sind, abgefasst ist, ist bindend
nachdem sie von allen obengenannten Staa-
ten ratifiziert ist und die Ratifieationsur-
kunden in Helsingt'ors ausgetauscht sind.

Die Verbindlichkeiten nach Art. 7-gelteri
unabhāngig von dem Zeitpunkt der Rati-
fication vom 1. Jan. 1925 ab:

Zur Sicherhe.it haben die Bevollmāch-
tigten diese Vereinbarung unterzeichnet
und mit ihren Siegeln versehen in 8 Exenļ-
plaren.
Helsinki (Helsingfors), den 3.1. Dezem-

ber 1925.
Die Bevollmāchtigten:

Viņa Majestāte Zviedrijas Karalis:
savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto

ministri Baronu Kārli Hamilton
kungu,

kuri, apmainījušies ar savām labā un pie-
nācīgā formā atrastām pilnvarām, vienojās
par sekošiem noteikumiem:

1. pants.
Līgumslēdzējas valstis apņemas nodi-

bināt un uzturēt Baltijas Ģeodēzijas Ko-
misiju. Komisijas uzdevums: uz vienāda
pamata un pēc vienādām metodēm, vei-
cināt ģeodēziskus darbus, galvenam kār-
tām pirmās klases triangulaciju, bāzu mē-
rīšanu, vietu astronomisku noteikšanu un
smaguma mērīšanu, uz zemes virsmas ap
Baltijas jūru un uz līgumslēdzēju valsts
teritorijas, un apstrādāt kopējo darbu
rezultātus. Šos darbus izlieto praktiskiem
un zinātniskiem m5rkiem.

2. pants.
Katra valsts ieceļ Komisijā vienu balss-

tiesīgu locekli un pēc patikas — dažus
locekļus bez balss tiesībām.

Pagaidām par balsstiesīgiem locekļiem
uzskatāmi tie balsstiesīgie valstu pār-
stāvji, kur) piedalījās Ģeodēzijas Kon-
ferencē Helsingforsā 1924. g., un viens rw
Dānijas valdības ieceļamais loceklis.

3. pants.
Baltijas Ģeodēzijas Komisijas tekošās

lietas pārzinās Prezidijs, sastāvošs no
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja biedra un
ģenerālsekretāra.

Šos posteņus var ieņemt vienīgi balss-
tiesīgi locekļi.

Komisijas darīšanās' priekšsēdētājs
stājas sakaros tieši ar Somijas ārlietu
ministri.

4. pants.
Uz priekšsēdētāja uzaicinājumu, Baltijas

Ģeodēzijas Komisija parasti vienreiz gadā
sanāk uz kārtēju sēdi.

Prezidentam jāsasauc Komisijas ār-
kārtēja sēde, ja mazākais 4 balsstiesīgi
locekļi to pieprasa.

Sēdes laiku un vietu noteic Komisija.
5. pants.

Nobalsošana un vēlēšanas notiek sēdēs un
tikai steidzīgos gadījumos tās var izdarīt
rakstiski.

Tās būs tikai tad likumīgas, ja piedalīju-
šies mazākais puse no balsstiesīgiem lo-
cekļiem.

Klāt neesošs loceklis var pilnvarot citu
locekli, kas piedalās sēdē, nodot savu balsi.
Balsu vienlīdzīgas sadalīšanas' gadījumā
— priekšsēdētāja balss ir izšķiroša.

6. pants.
Prezidija locekļus izvēlē uz 3 gadiem

Vienu , un to pašu personu nevar ievēlēt
no jauna par priekšsēdētāju nākamiem
3 amata gadiem.

Šis noteikums attiecas ari uz priekšsē-
dētāja biedri.

Gadījumā, ja kāds prezidija loceklis iz-
stājas pirms sava mandāta notecēšanas,
viņa vietā atlikušam amata periodam
ievēlē citu, pie kam, vajadzības gadījumā,
vēlēšanu var izdarīt rakstiski.

1925. g. 1. janvāris uzskatams par
pirmā amata perioda sākumu. Šim amata
periodam apstiprina Helsingforsas 1924. g.
Ģeodēzijas Konferencē ievēlētos — priekš-
sēdētāju, priekšsēdētāja biedri un. ģene-
rālsekretāru.
, . 7. pants.

Baltijas Ģeodēzijas Komisijas izdevumu
segšanai, katra valsts, kas tai piedalās,
maksā ikgadus zināmu dalības naudu.
Tās lielums Vācijai, Somijai un Zviedrijai
noteikts pa 500 zelta dolāriem, bet Dānijai,
Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Polijai un
Dancigas bfīvpilsētai — pa 250 zelta
dolāriem katrai.

Nauda izlietojama, lai segtu:
a) izdevumus, kas saistīti ar kopēja

darba rezultātu apstrādāšanu,
b) drukas izdevumus,
c) ģenerālsekretāra atalgojumu,

d) pārvaldīšanas izdevumus.
Komisija izstrādā, katram gadam bu-

džetu. Naudas norēķināšanos parzin
Prezidijs un to kontrolē Komisija.

.8. pants.
Valsts gadskārtēja dalības nauda ie-

sūtāma katru gadu līdz 1. maijam tās
valsts ārlietu ministrijai, pie kuras pieder
ģenerālsekretārs.

9. pants.
Katra valsts sedz izdevumus, kas sai-

stīti ar viņas izvestiem darbiem, un at-
algo savus deleģētos locekļus. Viņa pati
publicē savus mērīšanas darbu rezultātus
vai kādā citā ceļā paziņo tos Komisijai.

10. pants.
Katra cita valsts, kas vēlas piedalīties

Baltijas Ģeodēzijas Komisijas darbos, var
pievienoties šai konvencijai. Dalības
nauda valstij ar 3 miljoniem iedzīvotāju
un vairāk noteikta 500 zelta dolāru gadā,
bet valstij ar mazāk par 3 miljoniem ie-
dzīvotāju — 250 zelta dolāru gadā.

Pievienošanās pieteikumi adresējami So-
mijas ārlietu ministrijai. Pienākums mak-
sāt dalības naudu skaitās no tā gada
1. janvāra, kad notikusi pievienošanās.

11. pants.
Komisija izstrādā statūtus, kas papil-

dina šo Konvenciju.

12. pants.
Līgums noslēgts uz 12 gadiem, skaitot

no 1925. g. 1. janvāra.
Ja komisija atradīs par derīgu turpināt

savu darbību pēc šī perioda, viņa paziņos
par to gadu iepriekš Somijas ārlietu
ministrijai, lai tā ievadītu sarunas par
konvencijas atjaunošanu.

13. pants. i
Šī konvencija, kura sastādīta franču un

vācu valodās, pie kam abi teksti uzskatāmi
par autentiskiem, stāsies spēkā pēc tam,
kad to ratificēs visas augšā minētās valstis
un apmainīs Helsingforsā ratifikācijas
dokumentus.

7. pantā paredzētie pienākumi izpildā-
mi no 1925. g. 1. janvāra skaitot, neatka-rīgi no ratificēšanas dienas

Šo apliecinot, pilnvarotie parakstījuši
Konvenciju un uzspieduši tai savus z\
mogus.

Sastādīts Helsinkos (Helsingforsā) 8 ek-
semplāros 1925. g. 31. decembri.

Pilnvarotie :
E. N. Setālā.

(L. S.)
Hellat. 0. Grosvald.
(L. S.) . (L. S.)

Jurģis Savickis. Dr. Herbert Hauschild.
(L. S). parakstīts 15. I. 1926

(L. &)? - ?
Hamilton.
(L. S.)

F. Lerche.
Ar piebildumu, ja vien parlaments atvēlēs
kredītus, kas vajadzīgi Dānijai piedaloties.

(L. S.)
Parakstot šo kanvencijii, Polijas valdība

paskaidro, ka Polija varēs ņemt dalību šai
konvencijā paredzētos darbos tūliņ pēc
tam, kad Vācijas Republikas valdība nodos
Polijai materiālus par ģeodēziskiem dar-
biem, kurus Polijas teritorijā izveda vācu
ģeodēzisti pirms 1920. g. 10. janvāra,
saskaņā ar vācu delegātu izteicieniem,
kuri atrodas 112. un 117. lappusēs Helsing-
forsas 1924. g. 28. VI.—2. VII. Ģeodēzi-
skās Konferences sēžu protokolos. ,

Helsinki (Helsingforsā), 1926. g. 12.aprilī.
Par Poliju un Dancigas brīvpilsētu.

Tvtus Filipovvicz.
(L. S.) .

Konvencijas tulkojuma teksts pieņemts
Saeimas 1926. g. 21. decembra plenārsēdē.

A. Petrevics,
Saeimas sekretāra biedrs.

Valdības rīkojumi un pavēles

Noteikumi par vienreizēju pa-

balstu valsts darbiniekiem.
1. 1926. gada vienreizējais pabalsts

izsniedzams Ls 60.— apmērā, bet ne
vairāk kā attiecīgā darbinieka mēneša
pamatalga, valsts darbiniekiem,kuriŅš. g. 15. decembri saņēmuši algu pēc
IX—XX kategorijas; darbiniekiem, kūpu
algas nav piemērotas kategoriju nonnani ,
kā strādniekiem ar dienas vai stundu
algu, mācības spēkiem, kas minēti
1925. g. 7. jūlija atalgojumu noteikumu
(Lik. kr. 133) 28. pantā u. c, minēto
vienreizējo pabalstu izsniedz, ja viņu
alga nepārsniedz Ls 200 mēnesī.

2. Ciktāl šajos noteikumos nav no-
sacīts citādi, vienreizējo pabalstu izsniedz
saskaņā ar 1925 g. 3. jūnija noteikumiem
par 13. mēnešu algu (Lik. kr. 1925. g-
123 un 1926. g. 152). Par pabalsta, iz-
maksas dienu skaitāms 15 decembris, j

3. Vienrefzējo pabalstu pilnā apmērā
izsniedz ari pašvaldību obligatorisko
skolu skolotājiem, izņemot 5. p. 3. pk-
minētos.

4. Vienreizējo pabalstu izsniedz ari

attiecīg.em darbiniekiem un strādniekiem
sekošos valsts autonomos - uzņēmumos
Nacionālā operā, Nacionālā teātrī, Lie-
pājas kara ostas darbnīcās un Jug las
elektrības uzņēmumā.

5. Bez tiem darbiniekiem, kuriem,
saskaņā ar 1925. g 3. jūnija noteikumu
3. pantu, 13. mēneša algu neizsniedz ,
vienreizējo pabalstu nedabū ari sekošie:

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1926. gada 24. decembrī
Nr. 214.

Atsvabinot no Kara virstiesas pagaidu
locekļa amata kara ministri ģenerāli
Bangerski, ieceļu viņa vietā galveno
intendantu ģenerāli Z v i e d r i.

Valsts Prezidents J. Čakste.
, .Kara ministns, ģenerālis

B a n g e r s k i s.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1926. gada 24. decembri
Nr. 215.

: Atvaļinu uz paša vēlēšanos no aktivā
kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
Armijas komandiera štāba apmācības
daļas kapteini L. k. o. kav. Arnoldu
Skrebe.ru.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministris, ģenerālis

Bangerskis.



1) pārstāvību darbinieki un aģenti
ārzemēs,

2) mežziņi un mežsargi, kuriem pie-
šķirta 'dienesta zeme,

3) Rīgas _ pilsētas obligatorisko skolu
? skolotāji,

4) darbinieki, kufiem atalgojums par
padarīto darbu resp. atsevišķām
stundām aprēķināts pēc VIII vai
augstākas kategorijas algas, vai
.kuri, saņemot kategorijām nepie-
mērotu algu, pie pilna normāla
darba komplekta dabūtu vairāk par
Ls 200 mēnesī.

6. Šie noteikumi neattiecas uz Latvijas
banku, Zemes banku, Hipotēku banku
un uz 5. pantā neminētiem valsts
autonomiem uzņēmumiem,

Rīgā, 1926. g. 22. decembrī
Ministru prezidents M. Skujenieks.

Tautas labklājības ministris
A.Rudevics,

Noteikumi
par prēmiju lokomotīvju, ten-
deru un vagonu remonta ra-

žīguma veicināšanai.
(Izdoti uz noteik. par valsts darbin. atalg.

26. p. pamata.)
1. Prēmijas nolūks ir pacelt lokomo-

tīvju, tenderu un vagonu remonta ražī-
gumu un pēc iespējas samazināt to re-
monta izmaksu, ieinteresējot ar prēmiju
izmaksu Šo noteikumu pildīšanā remontu
vadošās personas galvenās darbnīcās,
iecirkņos un dzelzsceļu virsvaldē.

2. Prēmiju izsniedz par remonta iz-
maksas samazināšanu, nosakot katram
ritošā sastāva tipam un remonta veidam
zināmu normālu izmaksas likmi, pie kam
remonta ilgums nedrīkst pārsniegt dzelzs-
ceļu virsvaldes nosacītus termiņus.

3. Attiecībā uz lokomotīvju un ten-
deru remonta izmaksu, par tās pamata
vienību ņeur lok. sēr. Pk vidējo re-
montu. Apzīmējot to ar skaitli I, pie-
ņemtas sekošas remonta izmaksas at-
tiecības :
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„4. Pasažiefu vagonu remontam par
zmaksas pamata vienību ņem 2 vai

3 asīgu cieta K un N ceļu pasažieru va-
gona periodisko apskatu, apzīmējot to
ar skaitli (I)- Citu pasažieru vagonu
tipu un remonta veidu attiecība pret uz-
rādīto remonta vienību ir šāda :

5. Preču vagonu remontam par iz-
maksas pamata vienību ņemts 2 asīgā
normālā „K" ceļu slēgta preču vagona
periodisks apskats, apzīmējot to ar
skaitli (I). Citu preču vagonu tipu un
remonta veidu attiecība pret uzrādīto re-
monta vienību ir šāda:
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6. Attiecbā uz gaitas vagoniem, kuj-u
tipi ir dažādi, izmaksas koeficientu noteic
katru reizi atsevišķi mašinu direktors,
atkarībā no vagona techniskā stāvokļa.

7. Ņemot par pamatu šo noteikumu
apstiprināšanas dienā pastāvošās dienas
strādnieku agas, lokomotīves vienības
remonta izmaksa līdzinās Ls 4400,—
pasažieru vagonu vienības re-

monta izmaksa . . . Lš; 610,—
bet preču vagonu vienības

remonta izmaksa . . . Ls 325,—
Sakarā ,ar sacīto, piemēram lok. tipa

Ck(bez tendera) pamata remonta nor-
mālā izmaksa līdzinās Ls 4400,-x500 =
22000 Ls.

8. 3., 4. un 5. panta uzrādītie vienību
koeficienti attiecas tikai uz lokomotīvju
normālo pamata, vidējo un tekošo re-
montu un uz vagonu normālo pamata,
vidējo un tekošo remontu un periodisko
vai gada apskatu.

Ja kāda ritošā sastāva vienības r e -
monts pārsniegtu to remonta
apjomu, kujš nosacīts normālos re-
monta noteikumos, tad līdz ar to mašinu
direktoram dota tiesība palielināt katrā
šādā atsevišķā gadījumā remontējamā
ritošā sastāva vienības koeficientu par
tik daudz vienībām, cik reiz papildu
asignējums lielāks par to normālo vie-
nības izmaksu. Piemēram, ja Jokomo-
ļives Ckpamata remonts pras tu pa-
pildu asignējumu Ls 6300,—, tad šīs
lokomotīves remonta koeficients līdzinātos

5,00+ 4TOO5,00+1,43 = 6'43 vienIbām-

9. Ja kāda iecirkņa priekšnieks nodod
remontā galvenās darbnīcās vai cits
iecirknī atsevišķus 1 o R o m o t i v j u
katlus, tad par izdarīto darbu ma-
šinu direktors atvē darba izpildītājiem
kreditu, saskaņā ar iesniegtu un pār-
baudītu darba nocenbjumu, darba vienībās,
sadalot atvēlēto sumu ar darba vie-
nības izmaksu. Piemēram, ja katla
remonts nocenots Ls 2000,—, tad darba
. -, ?? - '. ?, „ '.* 200n ak .izdevējs saņem kredītu = 0,45 lo-

Pasazicru vagonu remontu vienības.

Periodiskais apskats ^l?ct»J« Pamata apskats
Vagonu nosaukums ! apsnaa _

KunN P L KunN P KunNi P L

2/3 as. ciets 1,0 - — 2,6 ļ — " 5,0 — —
2/3 as. mīksts , . . 1,2 4,0 — 1,0 —:
4 as. ciets 1,7 0,7 0,4 3,7 16 8,0 2,5 0,9
4 as. mīksts 2,0 — — 7,5 ļ — 14,0 —
8/3 as. pasta vag ?' ', 0,8 — — 2,0 | — 4,0 — —
b as. pasta vag. 1,2 — 3,0 — 6,0 — —
2/3 as. bag. vag 0,9 — — 1,8 — 3,5 — —
[ 4 as. bag. vag. 1,4 - — 5,2 — 5,3 — —
4 as. staip. guļ. vag 0,8 — — — — — I —
4 as. II/III kl. vag — 1,2 — — 2,3 - 4,5 I —

komotives remonta izmaksas vienību ap-
mērā. Šo remonta vienību skaitu re-
monta izpildītājs pieskaita, noslēdzot
mēneša aprēķinu, pie sava kopējā iz-
pildītā remonta vienību skaita, bet re-
monta izdevējs (TN) atvelk no sava
remonta vienību skaita. Pirmais pie-
skaita pie kopējās remonta izmaksas
faktiski patērēto sumu (bez procentu
pieskaitījumiem darbnīcu uzturēšanai),
bet otrais šo pašu sumu atvelk no savu
izdevumu sumas.

10. Par atvēlētā kredita ie-
taupījumiem, ja līdz arto ieturēti
remonta izvešanai noliktie termiņi (sk.
15. p.), remonta darbu uzraugiem un
vadītājiem izmaksā prēmiju atsevišķi par
lokomotīvju remontu, pasažieju vagonu
remontu un preču vagonu remontu.

11. Prēmiju izmaksā:
1) 15% apmērā no ietaupījumu su-

mas, ja pēdēja aprēķināta mēnesī
atsevišķi par lokomotīvju, pasažieru
vagonu un preču vagonu remontu,
līdzinās 0 —- 5% (ieskaitot) no to
remontam atvēlētās sumas,

2) 17% apmērā ja ietaupījums lī-
dzinās 5,0—10,00/o (ieskaitot) no
atvēlētām sumām un

3) 20% apmērā ja ietaupījums lie-
lāks par 10% no atvēlētiem kre-
dītiem.

Atvēlēto kreditu aprēķina
šādi: Izzin, cik aprēķināmā mēnesī iz-
laistas pavisam no pamata un vidējā re-
monta lokomotīves vienības, pavairo šo
skaitu ar pamata izmaksas vienības likmi
un tādi dabū visu aprēķināmā mēnesī
izlaisto lokomotīvju remonta izmaksu
(neieskaitot %% pieskaitījumu uz darba
spēku Galveno darbnīcu uzturēšanai).
Tad izzin starp ī b u- starp faktiski patē-
rēto un atvēlēto sumu un, ja starpība
ir pozitiva un bez tam ir ieturēti 15 pantā
atzīmētie termiņi, tad aprēķina saskaņā
ar šī panta I dajas aizrādījumiem kopējo
prēmijas sumu par lokomotīvju remontu.

Tāpat aprēķina ari kopējo prēmijas
sumu pasažieru un preču vagoniem.

12. Pie prēmijas sumām,
ku^as aprēķinātas saskaņā
ar 11. pantu, pieskaita vēl
prēmiju par lokomotīvju, pasažieru va-
gonu un preču vagonu tekošā re-
monta ietaupījumiem. Pēdējo
prēmiju aprēķina šādi:

1) lokomotīvēm:

Katra budžeta gada sākumā mašinu
direktors nosaka tekošā remonta iz-
maksas likmes uz 100 lok. km noskrē-
jiena atsevišķi katram mašinu iecirknim,
atkarībā no tam nolūkam atvēlētiem
kreditiem. Apstākļiem grozoties, ar gal-
venā direktora atļauju šo. likmi var pa-
lielināt vai pamazināt budžeta kārtībā at-
vēlēto kreditu robežās. Aprēķinot par katru
mēnesi, cik lokomotīvju iecirknim pienā-
kas par lok. tekpšo remontu pēc nosa-
cītās likmes un cik fakliski iztērēts, da-
būjam starpību, no kuras, ja tā ir ietau-
pījums, izzin maksājamās prēmijas sumu
(saskaņā ar 11. p. noteikumiem).

2) Pasažieru vagonu tekošam
remontam, ieskaitot tajā ari vagonu iekār-
tošanu un bukšu reviziju:

Katra budžeta gada sākumā mašinu
direktors nosaka katram atsevišķam
ieciiknim atvēlētā kredita robežās maksi-
ma'o sumu, kuru iecirknis drīkst patērēt
pasažieru vagonu tekošam remontam pat
katru atsevišķu mēnesi. Ja, aprēķinot
mēneša izdevumus par pasažieru vagonu
tekošo remontu, izrādītos, ka ir sasniegts
ietaupījums, tad par ietaupījumu izmaksā-
jamo prēmiju, aisevišķi par katru iecirkni,
izzin saskaņā ar 11. p. noteikumiem.
Šo sumu pieskaita pie pasažieru vagonu
pamata, vidējā remonta un periodiskā
(gada) apskata prēmijas.

3) Preču vagonu remontam,
ieskaitot tajā ari vpgonu iekārtošanu spe-
ciāliem mērķiem un bukšu reviziju :

Katra budžeta gada sākumā mašinu
direktors, atkarībā no iepriekšējiem sta-
tistiskiem datiem un atvēlētā kredita,
nosaka katram atsevišķam iecirknim
maksimālo sumu, kuru viņš drīkst pa-
tērēt preču vagonu tekošam remontam
par katru atsevišķu mēnesi. Ja, ap-
rēķinot mēneša faktiskos izdevumus,
izrādītos, ka sasniegti ietaupījumi, tad
prēmiju no tiem atsevišķi par katru
iecirkni aprēķina saskaņā ar 11. panta
noteikumiem. Šo prēmiju pieskaita pie
preču vagonu pamata un vidējā remonta
un periodiskā apskata prēmijas.

Piezīme. Tā ka gada laikā no-
skrējiens, no kura atkarājas pasa-
žieru un preču vagonu tekošā re-

monta izdevumi, var mainīties, tad
mašinu direktoram ir tiesība, pa-
liekot atvēlēta budžeta robežās,
mainīt vagonu tekošā remonta
iecirkņiem paredzētās kredita likmes,
paz iņojot par to iecirkņiem - pa-
tērētājiem.

13. Par pavirši izpildītu pamata, vi-
dējo un gadījuma remontu, kā ari
periodisko apskatu un bukšu reviziju
mašinu direktoram ir tiesība atvilkt no
galvenam darbnīcām, vai iecirknim ap-
rēķinātām prēmijas sumām — soda
naudu viņa noteiktos apmēros kā no
atsevišķām personām pienākošās prē-
mijas, tā ari no visiem galveno darb-
nīcu, vai iecirkņu prēmijas dalībniekiem,
vai prēmijas dalībnieku grupām.

Tādā pašā kārtībā mašinu direktoram
ir tiesība atvilkt no prēmijas soda namdu
par pavirši izpildītu tekošo remontu vai
par ritošā sastāva bojājumiem ceļā, ja
pēdējie radušies nepietiekoši rūpīgi iz-
pildīta remonta dēļ.

Piezīme: Atvelkamā soda nauda
nedrīkst būt lielāka par tiem zau-
dējumiem, kuri dzelzsceļiem cēlušies
ar pavirši izpildīto remontu.

14. Ja prēmijas aprēķinot izrādītos,
ka ietaupījumi, ņemot atsevišķi loko-
motīvju, pasažieru vagonu un preču
vagonu remontu, būtu negativi, tas ir
ietaupījumu vietā būtu pārtēriņš, tad
par patēriņu aprēķina prē-
miju atvilkumus saskaņā ar 11. p.
aizrādījumiem :

1) 15% apmērā no pārtēriņa sumas,
ja pēdējā līdzinās 0—5% (ieskaitot) no
atvēlētās kredita sumas, 2) 17% apmērā
no pārtēriņa sumas, ja tas līdzinās
5—10% (ieskaitot) un 3) 200/0 apmērā,
ja pārtēriņš lielāks par 10% no atvēlētā
kredita.

Atvilkumu par pārtēriņiem atvelk no
nākošo mēnešu prēmijas izmaksām, pie
kam no lokomotīvju remonta prēmijas
atvilkumus var taisīt tikai par loko-
motīvju remontu, no pasažieru vagonu
prēmijas — par pasažieru vagonu re-
montu u. t. t., tikai ar tādu aprobežo-
jumu, ka atvilkumi uz nākošā budžeta
gada ietaupījumiem nepāriet, tas ir,
prēmiju un atvilkumu konti noslēdzami
par katru atsevišķu budžeta gadu.

15. Prēmijas par pamata un vidējo

remontu, kā ari par periodisko un gada
apskatu var izmaksāt saskaņā ar 2. pantu,
tikai tad, ja no remonta izlaisto
ritošā sastāva vienību kpp-
ilgums remontā nav bijis lielāks
par zemāk aizrādītiem termiņiem, sa-
vilktiem kopā par vienībām, kas izlaistas
no remonta, pie kam remonta gaidīšanas
laiks, ja gaidīšana nav bijusi atkarīga
no darba darītājiem, remonta laikā nav
ieskaitāms.

Pielaižamais maksimālais atrašanās
laiks remontā lokomotīvēm, pasažieru
vagoniem un preču vagoniem norādīts
sekošās tabelēs (A, B, C), kalendāra
dienās:
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16. Atsevišķi par lokomotīvju, pasa-
žieru vagonu un preču vagonu remontu
aprēķinātās prēmijas kopsumas (t. i. prē-
miju Virsvaldei, līnijai un rezerves fondā)
sadala starp prēmiju dalībniekiem
šādā kārtā:

A. Lokomotīvju prēmija:

I. Virsvaldē no visu iecirkņu un galveno
darbu cu prēmijām par lokom. remontu:
Inženieriem revidentiem .... 2,00%
TR un viņa tecliniskiem palīgiem

(inž., techniķ. u. t. t.) . . . . 4,25%
TL un viņa teclm. pal. (revid.) . 3,75%
TT un viņa techn. pal 3,00%
TG un viņa palīgam 1,0 %
Prēmijas aprēķinātājiem .... 2,0 %

Kopā. 7M6 %

11. Galvenās darbnīcās, no darbnīcu
lokomotīvju prēmijas:

Darbnīcu priekšniekiem .... 3,75%
Darbnīcu priekšn. pal 5,25%
Nodaļas vadīt. . 12,25%
Nodaļas vadīt, palig 13,75%
Nodaļas meistariem 15,50%
Techniķiem un kalkulat 9,50%
Brigadieriem 5,0 %
Darba riku pārzinim 1.5 %
Apgrozības nol. pārzin 1,5 %
Prēmijas aprēķinātājiem un tabeļ-

vežiem 6,0 %
Rezerves fondā 10,0 %

Kopā. . . 84 %

III. Iecirkņu darbnīcās, no iecirkņu
darbnīcu lokomotīvju prēmijas:
TN un viņa palīgiem 9,0 %
Lok. rem. meistar 7,0 %
Lok. rem. montier 9,5 %
Lok. rem. brigadier 33,0 %
Lok. rem. kalkulat. un techniķiem 5,0 %
Prēmiju aprēķinātājiem un tabeļ-

vežiem 6,5 %
Darba rīku pārzin 2,0 %
Apgrozīb. nol pārzin 2,0 %
Rezerves fondā ? .10,0 %

Kopā. . . 84 "
%

IV. Depo (ne iecirkņu) darbnīcās, no
depo Iokomot. prēmijas :
TN un viņa palīgiem 11,5 %
TD un viņa palīgiem 12,5 %
Meistaram vai montier 20,0 %
Brigadier. un kalkulat 20,0 %
Darba rīku pārzin., apgrozības

nolikt, pārzin. un prēmijas aprē-
ķinātājiem un tabeļvežiem . . . 15,0%

Rezerves fondā ? , 5,0 %
Kopā... 84 %

B. Pasažieru vagonu prēmija:

1. Virsvaldē no visu iecirkņu un gal-
veno darbnīcu pasaž. vag. prēmijas :
Inženieriem revidentiem .... 2,5 %
TV un viņa techn. pal. (inž. techn.) 5,0 %
TT un viņa techn. pal 2,5 %
TG un viņa pal 1,5 %
Prēmijas aprēķinātājiem ..... 2,5 %

Kopā. . . 14 %
II. Galvenās darbnīcās no darbnīcu

pasaž. vagonu prēmijas:
Darbnīcu priekšniekiem .... 5,0 %
Nodaļu vadītājiem 11,5 %
Nodaļu vad. pal 14,5 %
Montieriem un brigadier. . . . 23,0 %
Techniķiem un kalkulat 10,0 %
Darba riku pārzin. 2,0 %
Apgrozības nolikt, pārzin. . . . 2,0 %
Prēmijas aprēķinātājiem un tabeļ-

vežiem .. '......... 8,0 %
Rezerves fondā 10,0 %

Kopā. . . 86 "
%

III. Iecirkņu darbnīcās no iecirkņa
darbnīcu pas. vag. prēmijas ieskaitot tekošo
remontu TN-4 un TN-5 iecirkn. darbinieki
uzskaita no tekošā rem. prēmijas tikai
TN-4 20% un TN-5 .40%:
TN un viņa pal. . . ..... 6,5 %
Vagonu rem. meistar, un kalku-

latoriem . . ..... . ..... . . . 8,75%
Vagona rem. montier., brigadie-

riem un technisk. aģentiem (iz-
ņemot apmaiņas punktos) . . 50,25%

Darba rīku pārzinis ...... 2,0 %
Apgrozības nolikt, pārzin. . . . 2,0%
Prēmijas aprēķin. un tabeļvežiem 6,5 %
Rezerves fondā 10,0 %

Kopā. . .86 %
IV. Depo (ne iecirkņu), darbiniekiem

no depo pas. vag. prēmijas, izņemot tekošā
remonta prēmiju.

Pēdējo pieskaita tikai: TD Ventspils
darbin. 25% no.iecirkņa pas. tekošā re-
monta prēmijas, TD Viesīte — 25%, TD
Stende 15%, TD Bauska 15%. TD Aizpute
30% un TD Dubeņi 30%
TN un viņa pal. . . . . . . .10 %
TD un viņa pal. . 13 %
Meistaram un montier 20 %
Brigadieriem un kalkulat. ... 20 %
Darba rīku un apgroz nolikt,

pārzin., prēmiju aprēķinātājiem
un tabeļvežiem 18 %

Rezerves fondā 5 %
Kopā. . . 86 %

C. Preču vagonu prēmijas:
I. Virsvaldē no visu iecirkņu un galveno

darbnīcu prēmijas:
Inženieriem revidentiem .... 2,5 %
TV un viņa techn. pal. (inž. techn.) 5,0 %
TT un viņa techn. pal 2,0 %
TG un viņa pal. 1,5 %
Prēmijas aprēkinātātāi. 3.0 0.,.,

?j ? j ? - iikī
-

Kopā. . . 14"
%

II. Galvenās darbnīcās no darbnīcu
preču vag. prēmijas.:
Darbnīcu priekšn 5,0 %
Nodaļu vadīt ] 1,5 %
Nodaļu v.ad. pal. .. 14,5 %
Montieriem un brigad 23,0 %
Techniķiem un kalku! 10,0%
Darba rīku pārzin 2,0 %
Apgrozības nol. pārzin 2,0 %
Prēmijas aprēķin. un tabeļvežiem 8,0 %Rezerves fondā 10,0 %

Kopā ... 86 %
III. Iecirkņu darbnīcās, no iecirkņu

preču vag. prēmijas ieskaitot ari tekošo
remontu sekošā procentu skaitā no visas
iecirkņa preču vag. prēmijas :TN-1 darbi-
nieki 100%: TN-2 50%; TN-3 100%;
TN-4 20%; TN-5 40%; TN-6 100%.
TN un viņu palīgiem .... 10,0 %

Vag.remont.montieram un kalkul. 13,0 %
Vag. rem. brig., montieriem un

techn. aģentiem (izņemot ap-
maiņas punktos) 39,75/0

Darba' rīku pārzinim 2,5 %
Apgrozības nolikt, pārzinim . . 2,5 %
Prēmijas aprēķinātājiem un tabeļ-

vežiem 8,25%
Rezerves fonda _______/«

Kopā . 86 %
IV. Depo (ne iecirkņu) darbiniekiem

no depo preču vag. prēmijas, ieskaitot
preču vag. tekošo rem. sekošos apmēros:
TD Rēzekne darbin. - 50%, TD Ventspils
— 25<V, TD Viesīte — 250/0, TD Stende —
15%, TD Bauska — 15%, TD Aizpute —
300/0.
TN un viņa pal 10, %
TD un viņa pal. 13 %
Meistariem un montieriem ... 20 %
Brigad. un kalkul 20%
Darba rīku un apgrozīb. nolikt,

pārz., prēmiju aprēķinātājiem
un tabeļvežiem 18 %

Rezerves fondā 5 %
Kopā. . . 86 %

1. piezīme. Atkarībā no prēmijas
dalībnieku sastāva maiņā, prēmijas
procentu sadalījumus var ar mašinu
direktora atļauju grozīt, atstājot
spēkā kopējo noteiktai darba vie-
nībai prēmijas veidā izsniedzamo
procentu, piemēram, par preču va-
gonu remontu iecirkņu darbnīcās —
86%.

2. piezīme. Ja kādā depo vai iecirkni
zinamadarbinieku šķira navparedzēta,
tad tai pienākošos prēmiju saņem tie
darbinieki, kuri pēc būtības izpilda
pirmo vietu, piemēram, ja depo nav

. meistara, bet viņa pienākumus pēc
būtības izpilda montiers, tad pēdējais
saņem ari meistara prēmiju.

3. piezīme. Prēmiju pēc šiem noteiku-
miem saņem tikai tie brigadieri, kuri
nesaņem algu pēc akorda darba iz-
maksas.

17. Ja zināmu procentos izteiktu
prēmijas sumu saņem vairāki darbi-
nieki, piemēram 6% no iecirkņu lokomo-
tīvju prēmijas jāsadala starp TN un viņa
palīgiem, tad katrs no viņiem saņem no-
teiktās prēmijas daļu, proporcionāli mēnesī
pie noteiktā prēmējamā darba nostrādātām
dienām un pamata algai. Uz tāda paša
pamata no viņiem atvelk ieturējumus par
pārtēriņiem, ja pēdējie izrādītos ietaupī-
jumu vietā.

Piezīme. Par slimibas, atvaļinājumu,
komandējumu u. t. t. dienām, ja viņu
koplīgums mēnesi nav lielāks par
10 dienām, prēmija netiek atvilkta.

18. Ja kāds no prēmijas dalībnie-
kiem piedalās vairākās prēmijās,
tad visu viņa saņemto prēmiju kopsimia
par noteiktu mēnesi nedrīkst būt lielāka
kā 30% no viņa mēneša pamatalgas;
tāpat neviens prēmijas dalībnieks, kaut
ari viņš piedalītos, tikai vienā prēmijā,
nevar saņemt prēmiju par mēnesi lielāku
par 30% no viņa pamatalgas. Kļūdu no-
vēršanai šinī ziņā mašinu direkcijas grā-
matvedībā ved katra atsevišķa darbinieka
prēmijas izmaksas sarakstu sakārtotu pa
mēnešiem.

19. Prēmiju aprēķināšanas personālam
izmaksā viņam paredzēto prēmiju par
prēmiju izmaksas sarakstu sastādīšanu;
nekāda cita izmaksa par šiem darbiem
nav paredzēta.

20. Rezerves fondam ieskaitītās
sumas izlieto kā atsevišķu atlīdzinājumu
personām, kuras izdarījušas ievērojamus
pakalpojumus ritošā sastāva stāvokļa uz-
labošanā un tā labākā izmantošanā, iz-
strādājot atsevišķus projektus, ievedot
jaunizgudrojumus, pārlabojot konstruk-
cijas detaļus u. t. t. Šī fonda sumas var
izlietot ari technisko grāmatu un tech-
nisko žurnālu iegādāšanai, kā ari atse-
višķu komandējumu samaksai tiem darbi-
niekiem, kuri komandēti atsevišķu ritošā
sastāva remonta, vai izbūves jautājuma
izpētīšanai, vai noskaidrošanai u. t. ī.

Rezerves sumas var izlietot ar galvenā
direktora atļauju, ja tās katrā atsevišķā
gadījumā nepārsniedz Ls 200.- ; sumām
virs Ls 200— un līdz 1000,—, vajadzīga
VV atļauja, bet ja sumu pārsniedz 1000,—,
vajadzīga satiksmes ministra piekrišana!

21. Pēc remonta izmaksas noskaidro-
šanas par noteiktu mēnesi, TF vai TN
sastāda prēmijas izmaksas aprēķinu
un nosūta to mašinu direktoram caur-
skatīšanai un apstiprināšanai. Prēmijas
aprēķiniem jābūt tā sastādītiem, ka būtu
pilnīgi skaidra prēmijas aprēķināšanas kār-
tība un būtu sīki uzrādīti 'visi prēmijas
aprēķināšanai vajadzīgie dati.

Pēc prēmijas izmaksas apsti prināšana
TF vai TN izmaksā darbiniekiem pien
košās prēmijas, ierakstot izmaksas uz atti
cīgo ritošā sastāva remonta kontu.

22. Pēc katra prēmijas pastāvēšan
pusgada un pēc tās rezultātu noskaidr
šanas, nosacītās prēmijas likmes un dari
normas revidējamas.

23. Mašinu direktoram un virj
palīgam prēmija par sekmīgu remon

izpildīšanu uz šo noteikumu pamata netjJ
izmaksāta, bet viņi pēc budžeta gada a
rēķinu noslēgšanas saņem sevišķu atlīdzīb

Atkarībā no mašinu direkcijas ekspl
atacijas rezultātiem, atlīdzības lielum
nosaka ministru kabinets uz satiksmi
ministra priekšlikumu.

24. Par nepareizu ziņu uzrādīšanu pr
mijas izmaksas aprēķinu sastādīšanai va
nīgās administratīvās personas ne tik
zaudē visu vai daļu no viņām pienākoš
prēmijas, bet var ari tikt vēl atseviš
sodītas.

25. Šie .prēmijas izmaksas noteikuii
ir spēkā viena gada laikā, skaitot ri
1927. g. 1. janvāra.

Rīgā, 1926. g. 2- decembrī.

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

Rīkojums.
Ievērojot pašreizējos un ari turpma

sagaidāmos lielos linu pievedumus va
dības centrālās linu noliktavās, kufu pi«
ņemšana, darba sastrēguma dēļ, stipi
apgrūtmāta . ministrija paziņo, ka li»
iesūtīšana un pieņemšana valdības lin
pieņemšanas punktos, sākot ar š. g. %
decembri tiek pārtraukta un ir atjauno
jarna ar 1927. g. 3. janvāri par līdz!
nējām cenām.

Finansu ministris V. B a s t j ā n i i
Departamenta direktora vietā

L. Dīriķij
Pārvaldes priekšnieka vietā

R. Loze

Rīkojums
par lopu mutes un nagu sērgai
ierobežošanu un apkarošanu

(Pamais: ārstn. ust. 1142. pants.)

Ievērojot, ka Jelgavas apriņķa Berž'
muižas pagasta dažās saimniecībās no-
vērota pie lopiem mutes un nagu sērgf
(Aphthae epizooticae), uzdodam policijai
veterinārārstiem, feldšeriem un pagasļ
valdēm stingri rīkoties pēc pastāvošiem
noteikumiem, iespiestiem 1921. g. „Va!
dības Vēstneša" 94. numurā.

It sevišķi piegriežama vērība karantīnai
ka svešas personas neapmeklētu sērgu
vietas, ka putnus, suņus un kaķus iespro-
stotu, ka no sērgu saimniecībām neizvesta
svaigu nenovārītu pienu, pie iebraucamiem
ceļiem sērgu saimniecībās uzliktu attie
cīgus uzrakstus un pie kūtīm izbērtu
dezinfekcijas līdzekļus kāju dezinficēšanai,
Lopus saimnieciskām un tirdznieciskām
vajadzībām, kā ari lopu barību, neat
ļaujam nedz ievest, nedz izvest kā fl<
sērgu piemeklētām saimniecībām, tā ar
no saimniecībām, kuras ietilpst karantīnai
josla. Lopu tirgi un apskates noliedzami
10 km attāluma no to pagastu robežām,

kur mutes un nagu sērga parādījusies
Ari koppienotavām, kuras atrodas līds
10 km attālumā no sērgu saimniecībām
vai apdraudētās ioslas. kuru noteic vete-

rinarvalde, atļaujām izdot atpakaļ vāj-
pienu un paniņas (ķērnes pienu) tikai
pasterizētā veidā, t. ļ. sakarsētu līdz 85°C
Tāpat ari apdraudētā joslā jāietur stingrJ
karantīna, piegriežot it sevišķu vērību
ka svešas personas neapmeklētu apdrau
dētas joslas saimniecības, caur tādān
saimniecībām nedzītu cauri svešus lopus
pa satiksmes ceļiem, kas tādām saimnie
čībām cauri iet, atļautu tikai satiksmi a;
automobiļiem un zirgiem, bet ne saim
niecisku un tirdzniecisku lopu kustību
Dzelzsceļu stacijās Līvbērze, Apšupe ut
Slampe noliedzam lopu, dzīvnieku jēl
viela un' lopu barības iek/avāšanu.

Vainīgie šā rīkojuma neizpildīšanā sau
cami pie atbildības uz soda likumi
245. p. pamata.

Šis rīkojums stājas spēkā ar izsludi
nāšanas dienu.

Rīgā, 1926. g. 23. decembrī.
Zemkopības ministris A. Mituls

Iekšlietu ministris M. Skujenieks
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis



Rīkojums
par fizisko un garīgo darbi-
nieku slimo kases slēgšanu.

Pamatojoties us «Noteikumu par strād-
nieku un citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos" 29. panta
2. punktu un 31. un 33. pantu, Tautas
labklājības ministrija nosaka sekošo:

1. Fizisko un garīgo darbinieku slimo
kasi, kuras statūti reģistrēti 1926. gada
5. oktobrī zem N° 48, ar š. g. 23. de-
cembri slēgt.

2. Visas fizisko un garīgo darbinieku
slimo kasei pierakstījušās darba vietas
pierakstīt citām Rīgā pastāvošām slimo
kasēm saskaņā ar ministrijas 1924. g.
15. janvāra rīkojumu par darba vietu
pievienošanu slimo kasēm („Vald. Vēstn."
1924. g. 15. numurā).

Rīgā, 1926. g. 22. decembrī N° 15689.
Tautas labklājības ministris

A.R u d e v i c s.
Darba aizsardzības departamenta

direktors Fr. R o z e.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
22. decembrī pulksten i/ 2 10 vakarā

Rīgā, Brīvības ielā N° 108 ar vairākiem
šāvieniem noslepkavoti apavu veikala
īpašnieks Pinchus Antikols, viņa sieva
Berta un veikala pārdevēja Gēna Salitan
un izlaupīta veikala kase. Noziedznieka
uzrādītājam vai notvērējam izsolu Ls 100C
gratifikāciju.

Rīgā, 1926. g. 23. decembrī. Nb 2402.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks,
Administratīvā departamenta

direktors Šlosbergs,

Aizrādījums.
Telefona lietošanas takses piemērošanā

attiecībā uz abonenta nosaukuma ievie-
tošanu telefona abonentu sarakstā vairāk
vietās bijuši gadījumi, ka valsts iestāžu
darbinieki pretendē uz sava nosaukuma
ievietošanu sarakstā ari ārpus valsts
iestāžu nodalījuma bez maksas. Pār-
pratumu novēršanas labā aizrādu, ka
saskaņā ar „Valdības Vēstneša" 1926. g.
142. numurā izsludinātā telefona lieto-
šanas takses grozījuma § 18. p. b. visi
telefona abonenti bez izņēmuma kā
privātpersonas, tā ariwalsts iestādes un
to darbinieki, par normālo abonēšanas
maksu tiek ievietoti abonentu sarakstā
tikai vienu reizi norādītā vietā; par
katru nākošo ievietošanu visiem jāmaksā
pēc takses Ls 3, - .

Galvenais direktors A. A u z i ņ š
Eksploatacijas direktors V. Krūmiņš

Dzelzsceļu ziņas.
1) Publikas ērtības labad, sākot ar š. g.

piektdienu, 24. decembri, starp Zasulauku
un Bolderāju norīkots ikdienas apgrozībā
vilciens N° 231, no Zasulauka atiet 7.36,
Bolderājā pienāk 7.58; bet starp Bol-
derāju _ un Rīgu vilciens JVb 232, no
Bolderājas atiet 8.10, no Zasulauka 8.33,
pienāk Rīgā 8.48. Sakarā ar to vilciens
J\b 224 starp Zasulauku un Rīgu ar
minēto datumu atcelts.

2) Sākot ar š. g. sestdienu, 25. de-
cembri, starp Daugavpili un Zemgali
norīkoti ikdienas' apgrozībā vilciens
N» 131 un 132 pēc sekoša saraksta:
Vilciens N° 131 no Daugavpils atiet 0.20,
Zemgalē pienāk 1.15; vilciens N° 132
no Zemgales atiet 1.50, pienāk Daugav-
pilī 2.40.

Eksploatacijas direktors T. D u m p i s.
Pasažieru nodaļas vadītāja-

vietā J. Š v a r c s.

Pasta ziņas.
Atklātas pasta palīga nodaļas:
1) ar visām pasta operācijām un sūtī-

jumu pienešanu, māja: Bērzgales pagasta
valde, Rēzeknes apr.

2) ar vienkāršu un ierakstītu sūtījumu
operācijām: Rites pagasta valdē, Jēkab-
pils apr. Lauku pamatskola, Tukuma apr.

3) ar vienkāršu sūtījumu operācijām:
«Udrupe" — Rankas pag. Cēsu apriņķī.

Pārveidotas telefona palīga noda-
ļas par pasta un telefona palīga nodaļām:

4) ar vienkāršu un ierakstītu sūtījumu
operācijām: Rogova, Ludzas apr. pārdē-
vējot par «Nautrēni", Sinole, Valkas apr.,
Urga, Valmieras apr., Virbi, Talsu apr.,
Vecāki, Rīgas apriņķī.

Paplašinātas pasta operācijas:

5) Ozolmuižas pasta pal. nod. iekar
tojot visas pasta operācijas.

6) Slēgtas pasta palīga nodaļas:
Nicgales dz stacijā — 1. decembri

1926. gada.
Rīgā, Tēriņu iela Ne 56 — 15. decembrī

1926. gada.
Pasta telefona virsvaldes galvenais

direktors A. A u z i ņ š
Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š

Paziņojums.
Apgrozībā ir parādījies 100 latu La-

tvijas bankas banknotes viltojums. Vil-
tojums pieskaitāms pie rupjo viltojumu
kategorijas un atšķiras tik stipri no īstām
banknotēm, ka viltojuma iezīmju apraksts
var būt tikai vispārīgos vilcienos:

īstā zīmes priekšpuse ir iespiesta
tumši zilā krāsā ar tumšākiem un gaišā-
kiem tās pašas krāsas noskaņojumiem
banknotes priekšpuses rāmja rozetēs un
uzrakstu rindās; viltojums turpretim ir
ļoti neskaidrs zīmējumā un iespiests
bālā, pelēki-zaļganā krāsā. Vienīgi pašos
stūros, kreisā lielā rozetu grupa un uz-
raksti ir drusku tumšāki, pie tam vietām
ar spalvu un tinti mēģināts dažas linijas
pastiprināt.

īstās zīmes otrā puse tāpat kā īstās
zīmes priekšpuse iespiesta tumši zilā*
krāsā ar gaišākām un tumšākām vietām
gan abās figūrās, gan ozola lapās, gan
rāmi.

Viltojums turpretim ir iespiests ar to
pašu priekšpuses bālo peleki-zaļgano
krāsu un viscaur vienā stiprumā, bez
īstās zīmes gaišo un tumšo vietu dažā-
dībām. Tāpat kā priekšpuse, tā ari otrā
puse uzrāda vietām ar spalvu un tinti
vilktas nemākulīgas tumšākas linijas,
gan pie abām figūrām, gan pie, abiem
lieliem cipariem 100 Ls.

Papirā mēģināts iztaisīt pakaļ ūdens-
zīmes iespaidu, bet īstās zīmes papirā ir
3 dažāda tumšuma viļņveidīgi plankumi
ūdenszīmē ar vienu gaišu, kamēr vilto-
jumā tikai vienīgi pilnīgi taisns gaišs
plankums.

5 latu Valstskases zīmes viltojums ir
vēl rupjāks, neskaidrāks un uzraksti
vietām pilnīgi nesalasāmi. Šie viltojumi
uzrāda visi vienu un to pašu numuru:
A 000024. Papirs vienkāršs.

Valstpapiru spiestuves pārvaldnieks
R.Zarriņš

Izlabojums.
« Valdības Vēstneša" 290. numurā

iespiestos ..Papildinājumos un pārgrozī-
jumos likumā par akcizes nodokli u. 1.1."
5. pantā 3. rindā no apakšas jāstāv
„I šķiras cigāru" vietā «II šķiras cigāriem".

Iecelšanas.
Lēmums.

1926. g. 22. decembrī. JVs 6279.
Piešķiru Valsts Rēzeknes poļu vidusskolas di-

rektrisei Staņislavai D o v g i a 11 o atvaļinājumu,
skaitot no š'. g. 22. decembra uz 4 nedēļām,
uzdodot viņas vietu izpildīt tās pašas skolas
skolotājai Olgai Taļat-Kielpšai bez se-
višķas atlīdzības par to.

Izglītības ministris J. Rainis.
Poļu izglītības pārvaldes priekšnieks

A. Tajat- Kielpšs.
*

. Lēmums.
1926. g. 23. decembrī. N° 6294.

Piešķiru peļu izglītības pārvaldes priekšniekam
Antonam Taļat-Kielpšam .kārtējo atvaļi-
nājumu uz 2 nedēļām, skaitot no š. g. 28. de-
cembra līdz 1927. g. 10. janvārim un pa atva-
ļinājuma laiku uzdodu viņa vietu izpildīt pār-
valdes darbvedim Sīmanim Markovskim.

Izglītības ministris J. Rainis.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

K. Melnalksnis.

Rezolūcija JS» 70.

Saskaņā ar ārstu komisijas lēmumu, Rēzeknes
apriņķa priekšnieka II iecirkņa palīgam, Viļānos,
Staņislavam K u r t i š a m piešķirto atvaļinājumu
slimības dēļ uz vienu mēnesi / skaitot no š. g.
17. novembra, pagarinu uz divām nedēļām, uz-
dodot apriņķa priekšnieka palīga pienākumu
izpildīšanu ari pa šo laiku kriminaluzraugam
Žanim Pumpainim.

Rīgā, 1926. g. 21. decembrī. JVs 12935.
Iekšlietu ministra biedrs A. Velkme.

Administrativā departamenta direktors
Šlosbergs.

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis,,
saskaņā ar savu š. g. 21. decembra lēmumu,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 71. un
846.-848. p. p. meklē: Frici Ievalda dēlu
Kakštais, 28 g. vecu, Lietavas pavalstnieks,
piederīgs pie Ilaiķu pagasta, Možeiku apr., pēc
nodarbošanās strādnieks, pēc tautības leitis, ap-
sūdzēts pēc sod. lik. 581. p. 1. d. (Krim. akts
N° 439 _4. g.)

Katram, kam zināma meklējamas personas
dzīves vieta, bez kavēšanās par to jāziņo Prie-
kules-Vaiņodes iecirkņa miertiesnesim vai tuvākai
policijas iestādei.

Priekulē, 1926. g. 21. decembrī. JMa 439.
Miertiesneša v. i. J. Gertmans.

Sekretārs J. P i z i k s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1926. g. 22. decembrī.

1. Apstiprina apmaināmo pilsoņu sa-
rakstus starp Latviju un Padomju Sociā-
listisko Republiku Savienību.

2. Pieņem noteikumus par vienreizēju
pabalstu valsts darbiniekiem un nolemj
tos izdot pārvaldes kārtībā.

S. Apspriež 1927./1928. gada valsts
budžetu.

1926. g. 23. decembri.
1. Ieceļ: Augustu Rumpeteri un

Viktoru Šie ziņu par papildu mierties-
nešiem pie Latgales apgabaltiesas.

2. Apspriež valsts budžetu 1927./1928.g.

Māksla

Nacionālā opera Pirmos svētkos sest-
dien, 25. decembrī, pulksten 2 dienā,
«Raimonda". Piedalās operas balet-
meistare Aleksandra Feodorova, H. Plucis,
V. Komisārs, N. Cveiberģe, A. Strazdiņa,
L. Ļvovs, O. Lēmanis un visa baleta
trupa. Diriģents Teodors Reiters. Bi-
ļetes I balkonā un parketā Ls 2,—,
II un III balkonā Ls 1,—?, stāvvietās
Ls -,50. — Pulksten 7.30 vakarā .Mei-
tene no Kalifornijas" galvenā di-
riģenta Emila Kupera vadībā. Galvenās
lomās: Milda Brechman-Stengele, Ādolfs
Kaktiņš, Nikolajs Vasiljevs, Jānis Niedra,
Jūlijs Muške, K. Nīcis un citi. Biļetes
no Ls - ,40 līdz Ls 4,—. — Otros
svētkos, svētdien, 26. decembrī, pulksten 2
dienā, ,.Gulbju ezers". Piedalās:
Aleksandra Feodorova un visa baleta
trupa. Diriģents Jānis Mediņš. Biļetes
I balkonā un parketā Ls 2, — , II un III
balkonā Ls 1,—, stāvvietās Ls —,50. —
Pulksten 7.30vakarā «Verters", galvenā
diriģenta Emila Kupera vadībā. Galve-
nās lomās Amanda Libert-Rebane, Mariss
Vētra, Natālija Olande, E. Mauriņš, Ed.
Miķelsons u. c. Biļetes no Ls - ,40
līdz Ls 4, . — Trešos svētkos, pirm-
dien, 27. decembrī, pulksten 2 dienā,
«Dēmons". Piedalās Ādolfs Kaktiņš,
Vilija Lamberte, A Spenners, J. Kārk-
liņš u. c. Diriģents Jānis Mediņš. Bi-
ļetes I balkonā nn parketā Ls 2,—, II un
III balkonā Ls 1,—, stāvvietās Ls—,50.—
Pulksten 7.30 vakarā «Minjona". Gal-
venās lomās Amanda _ Libert - Rebane,
Jānis Vītiņš, Natālija Ulande, Ed. Mi-
ķelsons, Tunce. Diriģents Teodors Reiters.
Biļetes no Ls —,40 līdz Ls 4,—. — Otr-
dien, 28. decembri, 17. tautas izrāde
„M-me Butterflv". Galvenās lomas:
Ada Benefelde, Tunce, Verners u. c.
Diriģents Jānis Mediņš. Biļetes parketa
un I balkonā Ls 1,—, stāvparterā, II un
III balkonā Ls —,50, galerijā Ls —,25.
Biļetes sāks pārdot svētdien, 26. de-
cembrī. — Trešdien, 29.. decembri,
.Karmen". — Ceturtdien, 30. decembri,
,Mona Liza". — Brīvkartes Nacionālas
operas ziemsvētku repertuāram (visas
trīs dienas) nederīgas. Kase svētku
vakarā slēgta.

Nacionālais teātris. Svētku izrādes
šādas: 25. decembrī, pulksten 2 diena
Lilijas Štengel viesu izrādē sla-
venā angļu rakstnieka Bernara Šova
komēdija « Sievietes vara", Pulk-
sten 7.30 vakarā, Andreja Upīša asprā-
tīgā komēdija «Kaijas lidojums".
26. decembri, pulksten 2 dienā, M. Len-
gieļa komēdija « Nakts serenāde".
Pulksten 7.30 vakarā, O. Vailda ko-

mēdija « Ideālais vīrs". 27. dec,
pulksten 2 dienā, Rozentala-Krūmiņa
dzimtlaiku drāma «Sarkanais kungs"
ar dziesmām un dejām. Pulksten 7.30
vakarā Rūdolfa Blaumaņa komēdija
»Skroderdienas Silmačos" ar
dziesmām un dējām. 28. decembrī,
pulksten 7.30, vakarā, Skriba komēdija
« Glāze ūdens". 29. dec. pulk-
sten 7.30 v. Šekspira «Vētra". 30. dec.
pulksten 7.30 vakarā, Urvancova «Vera
Mirceva" ar Liliju Št en gel titula
loma. 31. decembrī, pulksten 9 vakarā
Aktieru biedrības sarīkotais Jaungada
sagaidīšanas vakars ar plašu
un interesantu programu. Biļetes uz vi-
sām izrādēm dabūjamas.

Dailes teātris. Pirmos ziemas svētkos
pulksten 2 dienā jautrā komēdija «Spā-
niešu dejotāja" (Spāniešu muša)
un vakarā «Rīga". Otros ziemas svēt-
kos, pulksten 2 dienā, Raiņa «Spē-
lēju, dancoju" un vakarā komēdija
«Pilsonis muižniekos". Trešos
ziemas svētkos, pulksten 2 dienā,
par tautas izrādes cenām «Seši mazi
bundzinieki" un vakarā ,.Spaniešu
dejotāja". Otrdien, 28. decembrī, pulk-
sten 7 30 vakarā, par tautas izrādes ce-
nām « Stāsts par Gleichenes
grafu". Trešdien, 29. decembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā .Spāniešu dejo-
tāja". Ceturtdien, 30. decembri, pulk-
sten 7.30 vakarā «Rīga". Piektdien,
31. decembrī, «Jauna gada sagai-
dīšana", uzvedot pirmo reizi Pajeviča
joku spēli Braslas krogu „P r e i 1 e n īteun Art. Neiripa «Sapnis jauna
gada naktī". Pēc izrādes teātra tojē
muziķa un deja, uz kufu ieeja tikai ar
teātra izrādes biļetēm.

KURSI

Rīgas biržā, 1926. gada 24. decembrī.
Devizes

1 Amerikas dolārs 5,184—5,194
I Anglijas mārciņa 25,17—25,25
100 Francijas franku 20,40—20,80
100 Beigas 71,85—72,60
100 Šveices franku 99,90—100,90
100 Itālijas liru 23,25—23,70
100 Zviedrijas kronu 138,35—139,40
100 Norvēģijas kronu .... 130,60—131,60
100 Dānijas kronu 137,90—138,95
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 206,90—208,45
100 Vācijas marku ' 122,95—124,15
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 54,00—64,00
100 Lietavas litu 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 87—95

Vertspapi-ri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—109
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas bifžas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Literatūra
Ekonomists. JVe 24. — 1926.
Mēnešraksta „VaIsts Darbinieks" 1926. g. Nš 4

saturs: J. Sudrabkaļus — Tāls vakars. A. Ja-
blonskis— Ierēdņu organizācijas Vācijā. H. Saus-
ved-Sausājs —? Provinces pilsētu un miestu .paš-
valdību darbinieku materiālais un tiesiskais
stāvoklis. J. Baltais — Starptautiskā socialpo-
litika II. Palīdzat pierādīt, ka jums iet grūti.
Feļetons. Arodkustība Latvijā. Valsts darbi-
nieku arodbiedrības dzīve. 36. pants. Darba
dzīve. Arodkustība ārzemēs. Kritika un bi-
bliogrāfija.

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 22. decembri 1926. g.

AKTĪVĀ. Lati. S. PASĪVĀ. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un *• Bankas naudas zīmes apgrozībā. . 31,650,030 —
_ pie ārzemju emisijas bankām . .23,620 330 78 Pamata kapitāls 13,446,905 58
Ārzemju valūta 27,292,900 64 Rezerves kapitāls 2,236,77*67
Sudraba nauda 2,387,179 Speciālās rezerves 2,500,000 —
Valsts kaseszīmesu.sika metāla nauda 8,032,713 30 Noguldījumi 14,739,140 31
īsa termiņa vekseļi 70,920,165 95 Tekoši rēķini 35,666,471 37
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 55,203,503 88 Valsts rēķini un depoziti .... 77,654,677 87
Citi aktivi . 12,085,387 75 Citi pasivi . 21,648,177 50

199,542,181 30 199,542,181 30

Piezīme: uz 22. decembri 1926. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozība par Ls 31,650,030 —
kuras nodrošinātas:

1) ar tiru zeltu 3100 klg (trīs tūkstoši viens simts klg), kas pec paritātes 1 klg =
Ls 3444,44 nodrošina 10,677,774 —

2) ar ļ 2400 000,— (divi miljoni četri simti tūkstoši dolāriem), kas pēc pa-
ritātes $ 1,— == 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 12,438,288 —

3) ar £ 338.360,—/— (ttis simti trīsdesmit astoņi tūkstoši tiīs simti sešdesmit
angļu mārciņām), kas pēc paritātes £ 1,— = 7,32238 gr. tīra zelta =
Ls 25,22155, - nodrošina ? . . 8,533,968 —

R ī gā, 22. decembrī 1926. g. Ls 3 ,650,00

Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
21383 Galvenais direktors K. Vanags.

Redaktors: M. Ārons.
«

Šim numuram 8 lapas puses.



Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014 _ un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1923. _ g.
27. iebruarī Smiltenes pag. Liepiņu mājās
mir. Jāņa Eduarda Jēkaba d. Pūriņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantoj., vai sakarā ar to tiesības, ka
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomīsa-
rijiem, kreditoriem u. t. t., pjeteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

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

Rīgā, 14. decembri ,926. g L. 1*4811
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

2C671 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
iz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie
zīmes pamata, _pazino _ vispārībai, ka
laulātie draugi Kārlis Pētera d. J a k o b
s o n s un Alma Alīde Jāna m. J a k o b-
s o n, dzim. Platausk noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
E. Trautsolta 1. decembrī 1926 g
reģistra Ns 59/5792, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulibu, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rigā, 15 decembrī 1926. g. L.A6 5283
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

20874 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un

2079. pp. pamata uzaicina visusjcam būtu
uz 1920. g. 15. janvārī miīuša Bauskas

apriņķa, Paņemunas pagasta, Jodavu
ciema zemes gabala ījašnieka . Ale-
ksandera Ādama d. K u č i n s ka atstato
mantojumu kādas tiesībis ka manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem,
kredtoriem u. 1.1, pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēneša laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.8. dec. L. !*2077/26
Priekšsēd. v. E. F e 1d m a n s.

2P372 Sekretārs K. P u s sa r s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pam. paziņo, ka pēc 1924 gada
7. februarīKraukļu pag., Kalna Veverī mir.
Andreja Jāņa d. S t a m e r a ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir _ uz šo
mantoj., vai sakarā ar to tiesības ka man-
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem u t t. pieteikt šīs tiesī-
bas minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrāditā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 14. decembrī 1926. g. L. 1*5240
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

20673 Sekretārs A. K a Īve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. lik. 2011., 2,14. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. ģ.
10 augustā Jafiā mirušā Borucha Mi-(
šeļa dēla F a i n a ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šomantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatari iem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un 1.1 pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laik?, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".

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

Rīgā, 14. decembrī 1926. g. L. MŠ5251
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

2C676 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc J923. gada
10. jūlijā Lejas pag., Šliseru mājās mir. Jāņa
Andreja d. A p s i š a ir atklāts ma itojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ai to tiesības, kā mantinie-
kiem, legatarijiem, tideikomisarijiem,
kreditoriem un 1.1, pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Va'dības Vēstnesī".

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

Rīgā, 14. decembrī 1926 g. L N°5227
Priekšsēd. v. A. Veidneis.

20675 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Hīršs Eliasa d. Rozen-
b e r g s un Jule Bomcha m. R o z e n -
b e r g , dzim. Izakson noslēguši sav-
starp'go laulības līgumu pie Rīgas notāra
V. Kanska 19. oktobrī 1926. g. reģistra
Ns 25/8d36, ar kuru viņi, attiecībā uz
viņu noslsgto laulību, ir atcēluši vittējo
civillikumu /9. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 15 decembrī 1926. g. L. J_ 5271.
Priekšsēd v. A Veidners.

20872 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p, pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi voldemāis Niķeļa d.
Blumers un Lilija Andreja m. B I ū -
me r, dzim Brandt noslēguši savstarpīgo'
laulības ligumu pie Rīgas notāra J. Krūk-
landa 6. decembrī 1926. g. reģistra
H° 192/29352, ar kuru viņi, attiecībā uz
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo ļ
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību. j

Rīgā. 15. decembrī 1926. g. L. Ns 5341.1
Priekšsēdētāja v. A. Vel dn ers. I

20873 Sekretārs A. Kalve. \

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
sasKaņā ar civilprocesa likuma 1958. p,
paziņo, ka 1927. g. 11. janvāri minētās
nodaļas atklātā tiesas sēde attaisis
un nolasīs 1926. g. 31. maijā mirušā
Cirgalu pag., .Dambišu" mājas īpašnieka
Pētera Kaila d. C e 1 m i ņ a testamentu

Rīga, 22. dec. 1926. g. L. J_ 5152/26
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

21439 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 14. decembrī 1926. g.
izklausījuse Luizes C i n n a u lūgumu
deļ aizgādniecības iecelšanas par prom-

būtne esoša Kārļa Cinnau mantu no-
1 e_m a: par prombūtnē . esošā Kārļa
Kārļa d. Cinnau atstāto mantu iecelt
aizgādniecību,-par ko ar pavēli paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 16. dec. 1926. g. L. J£ 4588.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20843 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Lfttvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Alfrēds Jēkaba d. A n-
k u p s un Pauline Roberta m. A n k u p e,
pēc pirmā vīra Motte, dzim. Blitce, no-
slēguši savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra J. Kreicberga 3. decembrī
1926. g. reģistra Nš 107/21296, ar kuru
viņi, attiecība uz viņu noslēgto laulibu,
ir atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību. ?

Rīgā, 15. decembrī 1926. g. L. X°5335
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20875 Sekretārs A. K a Īve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1926. g.
21. oktobrī Rīgā miruša Arnolda Viļā d.
Herteļa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šomantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Ja _minētās_ personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g 14. dec. 1. Afc 5286
Priekšsēd. v. A. Veidnets.

20668 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ut civ. ties: lik. 2011., 2014un 2019- p. p.
samala paziņo, ka pec 1925. g.
22. decembrī Babītes pagasta Reķos
mir. Dāvida Indriķa d. R e ķ e ir- atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, tideiko-
misarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
Šis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi".

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

Rīgā, 1926. g. 14. dec. L. Ns 4603
Priekšsēd. v. A. V e i d ne r s.

20669 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. iroc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pe<- 1926. g.
21. oktobriOmuļu pagastā mirušā Vol-
demāra Kārļa d. Stabiņa ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam ir šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesi".

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrāaitā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 1*. dec. L J_ 5113
Priekšs. v. A. Veidners.

20670 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ: proc. lik. 2011.; 2014. un 2019.
p. p. pam. paziņo _ ka pec 192a. g.
11. septembrī Rigā, Vecmīlgrāvi .mi-

rušā _ Ādama Kārļa dēla Vasara ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis tiesibas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1926. g. 14. decembrī L. N> 5288
Priekšsēd. v. A. Veidners.

0(1K7 ) Cabrotorc & V o I „ ouvnivm \ci i \_
*yui- .a ... . v .

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1908. g.
15_ . decembrī Vilķenu pagastā mirušā
Kārļa Mārtiņa (lāņa) dēla E r d -
maņa-Eglīša ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto- ļjumu, vai sakarā ar to tiesibas kā manti- !
niekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības'
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas i
. Valdibas Vēstnesī".

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

Rigā, 14. dec 1926. g. L. J*5238
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20674 Sekretārs A. Kalve.

Izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas IV civilnodaļas

sludinājuma .Valdības Vēstnesī* š g.
202. numurā, Keune laulības šķ ršanas
lieta ieviesusies kļūda, tiesas ziņojums

un aicinājums notiek nevis: .Uz Artura
Keune lūgumu . . .", bet gan: .Uz
Teodoras Irmas Luizes Pāvila m Keune,
dzim. MoUer lūgumu viņas prasības lietā
pret Arturu Didricha d. Keune par lau-
lības šķiršanu . . .". 21412

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. gada
8 decembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Korporācijas Bevero-
nijas palīdzības biedrība", ar valdes sē-
dekli Rīgā.

Nod. pārz. E g 1ī t s.
20898 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.noda(a
uz likuma, par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. gada
8. decembfa lēmumu reģistrēta bezpeļ-
ņas biedrība: .Kārķu mednieku biedrība",
ar valdes sēdekli Kārķu pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
20899 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.noda|a
uz civ. proc. lik. 146G. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 8. septembra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: .Latvijas dzir-
navnieku kiāj-aizdevu sabiedrība," ar
valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E glīts.
20910 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt.reģistrac.nodaja
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas š g. 8. decembra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Kooperatīva sa-
biedrība .Metals*, ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
20900 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaja
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ai viņas 1926. g. 8. decen_|a
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Raiskuma savstarpēja
ugunsapdrošināšanas biedrība", ar valdes
sēdekli Raiskuma pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
20904 Sekretārs fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 8. dec.
lēmumu reģistrēti .Līderes savstarpējās
ugunsapdrošināšanas biedrībasbiedru
pilnā sapulcē 6. aprilī 1926. g. pieņemtie
statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis E g I i ts.
20905 Sekretārs Fridricnsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada .8. decembra
lēmumu reģistrēts , launbuttnieku pagasta
savstarpējas ugunsa. drošināšanas bied-
rības' biedru pilnā sapulcē 19. sept.
1926. g. pieņemtais statūtu § 19. grozī-
jums.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
20906 Sekrtarš Friarichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 1. dec.
lēmumu reģistrēti .Latvijas universitātes
un citu darbinieku savstarpējās dzīvības
apdrošināšanas biedrības" biedru pilnā
sapulcē 19. septembri 1926 g pieņemtie

statūtu §§ 1., 3 un 9_ grozījumi
Nod. pārzinis E g 1 ī t S;

209.18 Sskre ars F ridrichsons

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926 gada
8. decembra lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība: .Persieša pieminas fonda
biedrība", ar valdes sēdekli Turaidā

Nodaļas pārzinis E'e līts.
2(901 Sekretārs Friririrhsnn*

Rigas apgabali,reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
1. decembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Atbrīvotāju karavīru
biedrība .Tēvija" klubs .Tālivalds",
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nod pārz. Eglīts.
2 902 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltreģlstrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, _ ka ar viņas 1926. gada
17.novembra lēmumu reģistrēta savienība:
.Latvijas universitātes novadniecibu sa-
vienība", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nod. pārz. Eglīts
20903 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltreģlstrac.nodaļa
uz Likuma pat biedrībām, savienībāmun politiskam organizācijām 17. p pa-mata paziņo, ka ar viņas 1926 g1. decembra lēmumu reģistrēta bez-peļņas biedrība : .Latvijas universitātesstudentu biedr.ba .Concordia Latvien-is"ar valdes sēdekli Rīgā. ' '

-no-v- c N°«ļ«l»« Pārzinis E glīts.20907 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt.reģi strac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām unpolitiskam organizācijām 17. p. pamatapaziņo, ka ar viņas 1926. g. 1. decembralēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība: ,Latvijas radio tirgotāju un ražotāju
biedrība", ar valdes sēdekli Rīgā
9nono c

N,odalas pārzinis Eglīts.
20909 Sekretārs Fridrichsons.

J elgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un

2079. pp. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925 g. 20. martā mirušā
Krišjāņa Jura d. C aun es atstato manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u t. t, pieteikt savas tiesības šai tiesai
se«u mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdibas
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
par saēku zaudējušam

Jelgavā, 1S26. g. 8. dec. L. M> 1146 26
Priekšsēdētāja v. V e i s s.

23371 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. tu
'079. pp. pamata uzaicina visus, kam būtu

uz 1926. g. 11. apriM mir. Minnas Rafaela m.
Rabinovič, dzim. T ā ļ r o z e, atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesibas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas .Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

iejavā, .s26.g.8.dec. L. J_ \868/26
Prie.išsēd. v. Ve is s.

20373 Sekretārs K. Puša ars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2 '79. r>-> pamata uzaicina visus,, kara
bū'u uz 1924. g. 25. aprilī mirušā Jēkabpils
apriņķi Bi župag. Šiliņu zaldātu gruntēs
īpašnieka Pētera Jura d. Rasina
atstāto mantojumu kādas ti sības kā
mantiniekiem, legatariem,iideikomisariem,
kreditoriem u. t. t. pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laik?, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g 8. dec. L. NS 2296/26
PiiekSsēdētāja v. V e i s s.

20374 Sekretārs K. Pussur-.

Jelgavas apgabaltiesa,
a civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.
1079. un priv. lik. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 1925. g. 6. oktobri
miruša Andtēja Koknesa 17. februāri
1924. g. mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus, un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienās .Vaid.
Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tēsa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēicu zaudē-
jušam.

Jelgavā, 1926. g. 8. dec. L.J_2297
Priekšsēd. v. P. E f i e r t s.

20274 Sekretārs Ķ. P u ss a r s.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967, 20i 1—2014.,
2079 p, p. un priv. lik. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas, kurām
bulu kādi strīdi vai ierunas pret 1926. g.
'2. aprilī miruša Jēkaba Nikifora d.
Cirkuna (Čirkina) 3» . martā 1926. g.
mājas kārtībā sastādīto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 1926. g.8. dec. L. N°2024
™„,, Priekšsēd. v. P. E f f e r t s.
20275 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata
uzaicina visas personas, kuram būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 1925. g.
23. aprilī mirušā Kristapa Kristapa d.
Jakobsona 1. novembri 1924. g.
notarielā kārtībā sastādīto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas šai tiesai
^eš^ mēn. laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Pec minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 8. dec. 1926. g. L. 1* 2017
Priekšsēd. v. E. F e 1d m a n s.

20276 Sekretārs Ķ. Pussars.

J elgavas apgabaltiesa,
iz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata,
izaicina visas personas, kurām būtu kādi
strīdivai ierunas pret 1924. g. 6. janvārī
miruša Mārtiņa Viļuma d. B r i t a n a

6. janvārī 1923. g. notarielā kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iesoiešan«s dienas .Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas pieša
nekādas ierunas nepieņems un nepie.
teiktas tiesības atzīs par speķu zaudē-
jušām.

Jelgavā, 1926. g 8. decembrī. LNŠ2184
Priekšsēd. v. V e i s s.

20369 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. pro:. lik. 29 . 301 un 309. p,
p-mata uzaicmi Nadeždu Steinberg,
dzim. Demļančenko, _ kurss dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laika ierasties
šai tiesā saņemt norakstus no viņas vīra
Alfrēda KSrļa dēla Šteinberga iesūdzības
raksta viņj laulības šķiršanas lieta un
no pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas oīlsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Jelgava neuzdos, ai-
cinājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kancleja.

Jelgavā, 10. dec. 1926. g. L. Ns 457/26
Priekšsēd. v. R. Mii 11 ers.

20683 Sekretāra p. F. Kaps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik 293., 301. un 309. p.
p -tmata uzaicina Līzi Bieiķis, dzim.
Melķis, kuras dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņas vīra Kri-
stapa Bieiķis iesūdzības raksta viņu lau-
lības šķiršanas lietā un no pielikumiem un
uzdot savudzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņas klātbūtnes Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Jelgavā neuzdos, ai-
cinājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kancleja.

Jelgavā, 11. dec. 1926. g. LM>4- >l/26
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

2C684 Sekretāra p F. K ā p s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par lau-
lību 50.. civ. proc. lik. 339, 366., 438.,
698., 706., 711. un 718. pantu pamata
ar šo dara zināmu Kattinai-Minnai
S t u 1 g e , dzim. Timpa, ka tiesa š. g.
25. oktobri aizmuguras nosprieda viņas
laulību ar Otto Stulģe šķirt.

Jelgavā, 1926. g. dec. L. Jfe 147/26
Priekšsēd v. R. Mullers.

20682 Sekretāra p. F. Kaps.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1927. g.
17. janvārī nolasīs 8. martā 1925. g.
mirušā Jāņa Jāņa d. Mēkona testa-
mentu.

Jelgavā, 21. dec. 1926. g. L. 1* 1326/26
Priekšsēdētāja v. P. E f f e r t s.

21422 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958 p.
"faziņo, ka šīs tiesas sēdē 1927. g.
10. janvāri attaisīs un nolasīs 13. oktobrī
1926. g. mirušā Jāņa Gotfrīda d. R o -
z e n t a 1 a testamentu.

Jelgavā.,21. dec 1926. g. L .Ks 2286/26
Priekšsēdētāja v. P. E f f e 11s.

21421 Sekretārs K P u s s a r s. .

Liepājas apgabaltiesa,;
saskaņā ar 9. decembra 192-!., g. lē-
mumu, uz Trīnes B a š k 0 lūgumu un
pamatojoties uz civ. pr. lik 293.. 301.
un 309. p. o., uzaicina atbildētāju Si-
monu B a šk o, kura dzīves vie a ne-
zināma, četru mēnešu laikā ierasties
šai tiesā saņemt* norakstu no viņa sievas
Trīnes Baško iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neie-
rastos, lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bes viņa klātbūtnes, ja iera-
dīsies, bet savu dzīves vietu Liepājā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tiesas
kancleja.

Liepājā, 11. dec. 1926. g. L. )*349/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20598 Sekretārs A. Ja. nsons.

Liepājas apgabaltiesa.
saskaņā ar savu 1°26.' g. 9. decembra
lēmumu, uz Bertas M 1 e i n e k lūgumu
un pamatojoties uz civ. ptpc. lik. 293.,
301. un 309'. p. p., uzaicina atbildē-
tāju Antonu M 1 e i n e k u , kuf a
dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā, ierasties šai tiesā saņemt
norakstu no viņa sievas Bertas Mlei-
nek iesūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lieta un_ uzdot savu dzīves
vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves _ vietu Liepājas pilsētā ne-
uzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tiesas
kancleja.

Liepājā, 11. dec. 1926. g. Ns 443/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20599 Sekretārs A. Jansons.



Salienas pag. tiesas, Ilūkstes apr.,
pamatodamies uz savu 1926. g. 1. no-
vembra lēmumu un uz pagasttiesu likuma
108. un 109. p. p. izsludina, ka Kārlis

Jura d. B ē r z i ņ š, kas dzīvo Salienas
pagasta Kalnišķu mājas, pieņem bērna
vieta — adoptē viņa sievas Dārtas Anša
m. Bērziņ, atr. Apsalon, dzim. Kalvan
pirmās laulības meitu — Linu Jāņa m.
Apsalon, dzim. 1921. g. 4. februārī,
piešķirot adoptējamai

^
visas likumīga

bērna tiesības un uzvārdu Bērziņ.
Personas, kur> m pret šo adoptāciju

būtu ierunas, tiek uzaicinātas pieteikties
tieši_ šai pagasta tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
.„Valdības Vēstnesī" trešo reizi

Pec minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi vairs netiks pieņemti un
adoptacija skaitīsies par likumīgā spēkā
gājušu

Salienas pag. namā, 1926. g. 13. dec.
Nš 169. 3

Pagasttiesas priekšsēd. (paraksts).
20787 Rakstveža v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 31. decembrī 1926. g, pīkt.
9 rītā, Rīgā, Rēveles iela Ns 34, otros
torgos pārdos Kailines B u 11 i t
kustamo mantu, sastāvošu no podiņu
krāsns, alumīnija katl em un mēbelēm
un novērtētu par Ls 380.

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

Rīgā, 22. dec. 1926. g.
21462 Tiesu izpildītājs E. Smeils.

Rīgas policijas V iec. priekšnieks
dara zināmu ka 1927. g. 7. janvārī,
pulksten 10 rītā. Ganību dambī Nš 21,

pārdos atkātā vairāksolīšanā
akc. *ab. .Ressort" piederošus 2 elektro
moto'us, 1 di.bultbormašinu un 1000 pārus
čuguna f' rmu kastes apvērtēti kopsumā
par Ls 1010, j^īgas kopējas slimo kases
un Rīgas pilsētas valdes nodokļu pra-
sības segšanai.

Pārdodamās lietas apskatāmas pār-
došanas dienā uz vietas 21450

Ozelzsce u vlisv.mtrterlalu apgOde

īzslDdiaa rakstiskus loīps
29. decembrī 1926. g. Ns 3968

uz svinu lietņos — "50000 kg un alvu
lietņos — 3000 kg.

Sacensibas sakums pulks en 11 diena.
Sacensību dalībniekiem jāiemaksā 10°/o
apmērā rio piedāvājuma vērtības.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzcelu virs-
vld: , Gogoļa ielā Nš 3, ist 101. 1*20457

LitDi od iiiilio kaisti
Diteitiii kurat.
1926. gada 20. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu ,, 0,24 .

Saturs:
162) Likums par jaunu termiņu no-

teikšanu agrārās reformas likuma
I daļas 3. panta e punktā un 14.
pantā paredzēto lūgumu iesnieg-
šanai.

163) Likums par nodokli no lauku ne-
kustamas mantas.

164) Pārgrozījums likumā par pagastu
pašvaldību.

165) Likums par Tukuma pilsētas ad-
ministratīvām robežām.

166) Likums par Krāslavas pilsētas ad-
ministratīvām robežām.

167) Likums par Grīvas pilsētas admi-
nistratīvām robežām.

168) Likums par Sabiles pilsētas ad-
ministratīvām robežām.

169) Likunis par Valmieras pilsētas
administratīvām robežām.

170) Papildinājums noteikumos par
papildu atlīdzību kara lidotājiem.

tsausKas apr pneKsnieKa pangs i. iec.
ar šo izsludina par nederīgam, kā pie-
teiktas par nozaudētam: 1) "Latvijas
pasi Ne 2934, izd. no Bauskas apriņķa
priekšnieka pal. 1. iec. 10. jul. 1922! g.
un 2) zirga pasi N° 13079,izd. no Bauskas
pils. valdes 30. nov. 1925. g. uz Šloma
Vulfa d. Judeloviča vārdu. 20441a

Plāteres pagasta valde izsludina par
nederīgiem, pieteiktas par nozaudētiem,
sekošus dokumentus: 1) Latvijas iekšz.
pasi JM _ 125, izd. no šīs pag. valdes 21.
febr. 1920. g. uz Jura Miķeļa d. Tobiasa
vārdu un 2) zirga pasi JVe 197, izd. no
tās pašas pag. valdes 29. dec. 1925. g.
uz Kārļa Jura d. Tobiasa vārdu. 20447a

Drustu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Rundanu pag. vaid.
13. okt. 1924. g. JMa 1397 izdoto iekšzem.
pasi uz Olgas Andriana m. Lotko vārdu _

Rīgas pol. XI iec. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu karakl. atv. apliecību
Ns 42527, izd. no Rīgas kara apr pr-ka
19. sept. 1921. g., uz Kārļa Friča d.
Veikin vārdu, dzīv. Viļņas iela Nš 18,
dz. 12, ka pazaudētu. 21417

Rigas poī
~

XI iec. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu karakl atv. apliecibu
Nš 16649, izd. no Rīgas kara apr. pr-ka
5. sept. 1922. g, uz Makša Indriķa d.
Lukina vārdu, dzīv. Ormaņu iela Nš 19,
dz. 1, kā pazaudētu. 21416

Daugavpils pilsētas pol.
2 iec. priekšnieks

paziņo, ka 4. janvārī 1927. g., pulksten
10 rīta. Cietokšņa iela Ns 49,

oardos liiaksolīšaii
Mendeļam Joeisonam piederošas
mantas: skapi, dvanu un bufeti, no-
vērtētas par Ls 364,83, deļ nekustamas
mantas nodokļa samaksāšanas _

Apskatīt mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
21431 Priekšnieks (paraksts).

Inita d|i internsMi
Rīgas ielā N° 8, izdos 3. janv. 1927. g.,
pulksten 10, rakstiskā un mutiskā izsolē
mazākprasītājam 18 m. gara 1

koku tilta būvi
pār Rojas upi uz Popervales—Rojas
Il-b šķ. ceļa Lubezeres pagastā, t. s.
„Rudes" tilts. Drošības nauda Ls 680.
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera
kancleja, darbdienās no 9—13. 21031a

Latgales apgabaltiesas vecākais notārs,
paziņo, ka uz 1926. g. 9. decembrī ap-
stiprināta dāvināšanas līguma pamata
Kazimirs Pētera d. Paukšte ieguvis
no sava brāļa Boļeslava Pētera d. Paukšt
viņam piederošās tiesības uz pusi Ls 300
vērtībā, nekustamā īpašumā 2 des.
205 sāž. vairāk vai mazāk platībā, pa-
stāvoša no zemniekiem piešķirtās zemes
Daugavpils apriņķa Līksnas pagastā,
Aizezeru sādžas zemes robežās.

Daugavp., 1926. g. 10. dec. N° 57270.
Vecākā not. pal. E. Krikis.

20389a Sekretāra pal. A. Neikene.
Latgales apgabaltiesas vecākais notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 9. decembri ap-
stiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Francis un Antons Ludviga d.
Poplavski ieguvuši no Voldemāra un
Marijas Alekseja b. b. Bogomoļceviem
par Ls 4400,—, nekustamā īpašumā
25,744 ha platībā, pastāvošu no Jaun-
muižas muižas atdalītā zemes gabala
J_ 1 ar nosaukumu ,,Bērziņi", Daugav-
pils apriņķa, Jasmuižas pagastā.

Daugavp., 1926. g. 10. dec. JVe57272.
Vecāka notāra pal. E. Krikis.

20390a Sekretarapal. A. Neike 'ņe.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 30. decembri 1926. g., pīkst.
Jdienā, Rīgā, Valdemāra ielā Nš 33,
dz. 42-c, pārdos Emmas un Jēkaba
Bērziņu kustamo mantu, sastāvošu
no jaunas ozolkoka bufetes un novērtētu
par L» -00.

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

Rīgā, 13, decembri 1926. g.
21468 Tiesu Izpild, Ed. Kalniņš

Rīgas apgabaltiesas II lec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 31. decembrī 1926.* g., puikst
11 dienā, Rīgā, Hanzas laukumā Nš 3,

-dz. 8, p ā rd o s Annas un Eduarda Kļa-
viņu kustamo mautu, sastāvošu no
mēbelēm un cita un novērtētu par Ls 1070.

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

Kigā, 16. decembri 1926. g
2W69 Tiesu zm'ld. Ed. Kalniņš

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 31. decembrī 1926. g, pīkst.
10 diena, Rīgā, Marijas ielā Nš 10-b,

Andreja Reitmaņa prasība, pārdos
Konrāda L a p i ņ a kustamo mantu, sa-
stāvošu no mūzikas instrumentiem un
movērtētu par Ls 1040.

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

Rīgā, 14. decembri 1926. g.
21470 Tiesu bpild J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ne 1, paziņo, ka 1927. g.
7. janvārī, pulksten 10 rītā, Rīga,
Daugavgiīvas ielā Ns 21, otneizeja iz-
solē pārdos J. Emiļa Mārtiņa
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
ēvelbeņķa, bormašinas u. c. un novēr-
tētu par Ls 289.

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

Rīgā, 22. decembrī 1926. g. 1.Ns 1998.
21423 Tiesu izpild. V. P o ža r i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 29. decembrī 1926. g., pīkst
9 dienā, Rīgā , Arensburgas iela Nš 3,
pārdos Dāvida Fridmaņa kustamo
mantu, sastāvošu _ no viena smagā
automob'ļa un novērtētu par Ls 5000.

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

Rīgā, 6. decembri 1926. g.
21461 Tiesu izpild. E. S m e i 1s

Rīgas apgabaltiesas VII lec. tiesu
Izpildītājs

paziņo, ka 30. decembri 1926. g., pīkst.
1.30 dienā, Rīgā, 1. Smilšu ielā Nš 7.
pārdos Malvīnes P e t e r m a n
kustamo mantu, sastāvošu no sudraba
lietam, veikala iekārtas u. c. un novēr-
tētu par Ls 7570.

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

Rīgā, 22 decembrī 1926. g.
21463 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka _30. decembrī 1926. g., pīkst.
i2 30 diena, Rīgā, 1. Zirgu iela Ns 10,
pārdos Eižena Lēruma kustamo
mantu, sastāvošu no dzelzs lakojamās
krāsns un novērtētu par L« 1000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
. Rīgā, 18 decembrī 1926. g.
21464 Tiesu izpild L. Jakstiņš.
*^.^^.^^^^^^"m ^^>

Citu iestāžu sludinājumi. ]
Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
30. decembrī 1926. g., puikst. 11 dienā,
Rīgā, Brīvibis ielā J_ 40, dz. 22,

pārdos vairāksolīšanā
Markusa Tuffa kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 364 un sastāvošu no viena
flīģeļa viņa 1925. g. ienākuma nodokļa
parāda segšanai.

Rigā, 23. decembri 1926 g.
21460 Piedzinējs Derings

Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 31. decembrī 1926. g.,puikst. 2 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā N» 33, dz. 9,

pārdos vairāksolīšanā
JēkabaVeinberga kustamo mantu,
novērtētu par Ls 216,05 un sastāvošu
no ozolkoka bufetes viņa 1925. g ie-
nākumi nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 23. decembrī 1926. g.
21459 Piedzinējs Derlnss

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 30. decembrī 1926. g., pīkst. 3 dienā,
Rīga, Blaumaņa iela Nš 5 a, dz. 37,

pārdos vairāksolīšanā
Meiera L u b o c k a kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 480 un sastāvošu no
viens pianino viņa 1925. g. ienākuma
nodokļa segšanai.

Rīgā, 22. decembrī 1926. g
21458 Piedzinējs Derings.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ks
30. decembrī 1926. g, puikst. 1 dienā
Rigā, Brīvības ielā N» 35, dz. 9,

pārdos vairāksolīšanā
Bēra Fridmaņa kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 437,06 un sastāvošu no
viena pianino viņa 1925. g. ienākuma
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 23. decembri 1926. g.
21457 Piedzinējs Derings

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 30. decembrī 1926. g., puikst. 1 dienā,
Rīgā, Valdemāra ielā-Nš 39, dz. 18.

pārdos vairāksolīšanā
Jozefa Eidusa kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 238 un sastāvošu no
dažādām istabas lietām viņa 1924. g.
ienākuma nodokļa parada segšanai.

Rīgā, 23. decembrī 1926. g
21456 Piedzinējs R. K n o c li s

Tiešonodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
30. decembrī i926. g., pulksten 12 dienā,
Kigā, Brīvības ielā Ns 6, dz. 2,

pSrdos vairāksolīšanā
otrā izsolē, Jevgrafa G o 1u b o v a ku-
stamo mantu, 'novrērtetu par Ls 160 un
sastāvošu no dzīvokļa iekārtas viņa
dažādu nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 23. decembrī 1926. g.

21455 P iedzinējs Derings.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
30. decembri 1926. g.. puikst. 1 diena
Rigā, Nol ktavas iela Nš 5, dz. 6,

pārdos vairāksolīšanā
Lulova K o p p e 1a kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 684 un sastāvošu no
dažādam mēbelēm viņa 1923./24. g
% peļņas nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 23. decembrī 1926. g.
21454 Piedzinējs R K n o c h s.

Jaunlaicenes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz.
pasi Ns 2296, izd. no šīs pag. valdes
1926. g. 14. martā uz Kriša Jāņa d.
Freiman vārdu. 20314a

Zemkopības min. kultur-
technīskā nodaļa

p«ziņo, ka zemkopības ministris i. g
15. decembil ir apstiprinājis Dricēnu
pagasta, SkošKovas novada meliorācijas
sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra II daļas 43. 1. p. ar
Aft 193.

Sabiedrības valdes sēdeklis: Rēzeknes
apr., Dricenu pag. c Rēzekni.

Nodaļas vad. A. Ķ u z e.
21372 uarbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
20. decembrī ir apstiprinājis Jelgavas
apr. Džukšies-Pienavas pagasta melio-
rācijas sabiedrības ,Purvs statūtus.

Sabiedrība ir ievesta me.ioracijas sa-
biedrību reģistra II daļas 46. 1. p. ar
Ns 1S.6.

Sabiedrības valdes sēdeklis: Džūkstes
pag. .Ziedos" c. Džūksti.

Nodaļas vad. A. Ķ u z e.
21413 Darovedis f. Briedis

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g
20. decembrī ir apstiprinājis Jaun-
piebalgas meliorācijas saoiedr. ,Laksti*
statūtus.

sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedu u reģistra II daļas 48 1. p. ar
Nš 198

Sabiedrības valdes sēdeklis: Cēsu
apr., Jaunpiebalgas pag., c. Jaunpiebalgu.

Nodaļas vad. A. Ķ uz e.
21414 Oarhved.s f Briedis.

Teteles pag. tiesa,
pamatojoties uz sava š. g. 10.decembra
lēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
29. decembrī š. g. noliktā ūtrupe, kurā

pārdos vairāksolīšanā
pret tūlīt samaksu, mirušā .Mārtiņa
L e r c h a mantību, sastāvošu no dažāda
būvmateriāla.

Teteles pag. tiesā, 18. dec. 1926. g.
21438 Priekšsēd. b. Beikman.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirkni

paziņo, ka 7. janvāri 192?. g., pīkst. 10,
Balvu pagastā, vecāka „_rtionieka kanc-
leja, Balvos,

giimniHui
Stepana P u šp ur a kustamo mantību,
sastāvošu no: vētījamās mašinas, vērtībā
par Li 67,84, soda naudas piedz šanai
pēc Balvu iec. miertiesneša 26. novembra
š. g. izpildu rassta Na 4045/797.

Pārdodamais apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas.

Balvos, 1926. g. 20. dec. Nš 10813.
22451 Priekšn. pal. A. Kazmars.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirknī

i aziņo, ka 7. janvārī 1927. g., puikst.
10 lita, Balvos, policijas iec. kanaejā,

pārdos vairāKsolīšaaā
Jāņa B r e č a, mantinieces Maijas L i -
z i n s k a s kustamo mantību — vienu
govi, Ls 2j vērtībā, nomas parāda
piedzīšanai, saskaņā ar Jaunlatgales apr.
valsts zemju inspektora 25. novembfa
192o. g. rakstu JMŠ 637.

Pārdodamais apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas.

Balvos, 20. novembri 1926. g Ns 10644
21452 Priekšn.pal. Ka z mats

jaunlatgales apr. pr-ka
pailgs II iecirknī

paziņo, ka 7. janvāri 1927. g., pīkst. 10,
Balvu pagasta, vecāka policijas kārtīb-
nieka kancleja, Balvus

pārdos oalrāKsoliSanā
Michaila ļT r o f i m o v a kustamo man-
tību — vienu govi, Ls 20 vērtībā, soda
naudas piedzīšanai, saskaņā ar Balvu
iec. miertiesneša 26. novembra š. g., iz-
pildu rakstu Nš 4037/688.

Pārdodamais apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas.

Balvos, 20. dec. 1926. g. Ns 10819.

21453 Priekšn. pal. A. Kazmars.

Seces pagasta valde izsludina par nede-
rīgu nozaudēto pasi JNe 16, izd. no šīs
pag. valdes 29. martā 1924. g. uz Irmas
Jāņa m. Saliņ vārdu. 20209a

Jelgavas apr. priekšn. palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvi-
jas iekšzemes pasi Ne 107694, izd. 28. apr.
1920. g. no Rīgas pref. uz Ģertrūdes
Elcer vārdu. 20302a

Artilērijas laboratorija Liepājā, kara ostā,
sarīko 18. janvāri 1927. g., pulksten 11, 2

rakstisku izsoli
uz sprāgs*i>iefu_ pārstrādāšanas

masinam, ka:
1) 1 pildīšanas (patronēšanas) mašinu ar dzensiksnu dzenamu.
2) 1 sildāmo plati (Tellerapparat) dzenamu ar dzensiksnu.
3) 1 sijāšanas mašinu ar dzensiksnu dzenamu.
4) 3 gab. pilnīgi kapselētus elektromotorus 220 voltu 50 per. 3 fazigai maiņ-

strāvai priekš uzrādītām mašinām.

Techniskos un izsoles noteikumus uz pieprasījumu izsūta pa pastu. Piegā*
dāšanas laiks 2 mēneši. Drošības nauda uz izsoli 10<yno piedāvājuma kop-
zumas, bet ne vairāk par Ls 300.— Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
„Dz izsoli 1927. g. 18. janvārī", iesūtāmi līdz 18. janvārim, pulksten 11. 21104a

Šoseju un zemesceļu valde izsludina n° 4091
otrreizēju galīgujau&tu izsoli
5. janvārī 1927. g., pīkst. 11 diena a&meņti piegādāšanai.

1) uz Vidz-.mes šosejas no 39—50. km, 2055 m— drošības nauda Ls 4500.
2) uz Vidzemes šosejas no 148-175 km, 1590 m— drošības nauda Ls 3000.
Tuvākas ziņas Gogcļa ielā 3, ist. 403, darbdienas no pīkst 10—14 21465

ŪTRUPE
10. janvārī 1927. g., pīkst. 3 p. p. pārdos Vaļņu ielā 1, Latvijas spedicijas
A/S Gerhard & Hey telpās, tās pašas firmas uzdevumā, uz attiecīgas personas
rēķina atklātā vairāk'olīšanāf

1*0 balles 2ZOO.OOO gafi> daždd. «žorftus
Pārdodama prece apskatāma ikdienas no pīkst. 10—3 p. p. E.sport osta

spīķeri Nš 8. 21467

L. u. Uecauces mīt. un izmēģinājumu mežniecība Auts
pārdos jauktā izsolē

1927. g. 21. janvārī Aucē, Vecauces pagasta v.aldes telpās

augošu mežu,
uz parastiem mežu departamenta līgumu nosacījumiem.

2» ii Drošības naudas
% Cirsmu un Koku skaits j_ 3

Apgaitas, kvartāli atdalu Nš vai vai vienību
ļ*

™ļ* *™•
~ g koku Ns platiba ______ ________

> Ls Ls Ls

1. Dirvena, kv. 66 371-555 185 koki [ 310 16 16
2. . „ 66 556—775 220 . 335 17 17
3. . ,66 776—960 185 . 445 23 23
4 . . ,, 65 961—1122 162 , 465 24 24
5. , ,76 218—354 140 , 3«0 17 17
6. , ,76 358-494 137 , 320 16 16
7. . ,76 495-642 148 j 195 10 10
8. Zvirbuļa, , 49 2 2,0 ha 1630 82 82
9. Strazdiņa, , 1 1 5,36 „ 3795 190 190

10 Dirvena' , 65 31 1,5 , 1200 60 60
Augšminētās vienības nāk otrreizējā izsolē, pie kam novērtējums vienibai

Nš 9 pazemināts par 25 ļ».
Solīšana sāksies pulksten 2 dienā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras

iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no vērtētās sumas, kura pēc no-
solīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.

Slēgtas aploksnes, kurās izsniegtie piedāvājumi nebūs nodrošināti ar dro.
šības naudu 10°/o apmērā no piedāvātās sumas, netiks atzītas.

Cirtumu tīrišanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas pie cir-
šanas biļetes izņemšanas. Kā drošībss nauda tiks pieņemti ari: 1) Latvijas valsts
iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu nominalvēnību; 2) Latvijas bankas vaino
viņas pārgarantibas privātu banku garantijas; 3) bankas akceptēti čeki, kuri no-
solīšanas gadīlumā pircējam 3 dienu laika jāapmaina.

Mežniecība patur sev tiesības izsludinātas vienibas noņemt ņo izsoles pec
saviem ieskatiem vēlizsoles dienā

Tuvākas ziņas mežniecības kancleja Aucē.
21406 Mežniecības pārzinis.
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Rīgas muita, pamatojoties uz muit. lik. 496. un 561. _p., 1927. g. 19. janv., pīkst 10 ne?Ii*^ pasažieru

mijā, pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētas preces. Preču īpašniekam ir tiesības tas
izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot muitas formalitātes. Prece apskatāma izsoles diena.

•£ £j Prece pienākusi

** ** Kon
Lād

Ar kuģi vai pa No kurienes Vietu skaits un zīmes
Pre*. nosaukums Vērtība Preeu ipagnieks

_£ £| dok. * ° , Kad an svars
S„ _ g dzelzsceļu Ls3; _ .*

1 I 7876 I 12 I 649 I Massick ļ 19./X 1921 I Amerikas ļ
2| 11966| 13| 750| Ariadne ļ 31./X 1921 | Rotterdamas ļ

3 1 2181 180,811 610 I Minos I 25./111 1922 Hamburgas I
4 48650 i 216 400 Ostsee 23./VIII 1923 Stetines

5 15340 53 109 Vesta 14./V 1924 Dancigas
6 24359 61 278 Minos 7./VII 1924 Hamburgas
7 34732 250 704 Victoria 29./IX 1924 Stetines

pM

8 35729 — 1926 Pa dzelzsceļu 13./IX 1924 Virbaļiem
9 35776 36 722 Edmee 5./X 1924 Londonas

10 36858 17 750 Viktoria 13./X 1924 Stetines

11 37137 23 750 Viktoria 13./X 1924 Stetines

12 37285 283 750 Viktoria 13./X 1924 Stetines
13 37725 15 730 Seine 6./X 1924 Diinkirchenas
14 38064 10 775 Baltannic 19./X 1924 Londonas
15 38836 5 796 Tjaldur 23./X 1924 Kopenhāgenas
16 39033 17 774 Libau 19./X 1924 Helsingforsas

17 39322 74 386 Ginther Russ 30./VII 1924 Hamburgas
18 39792 22 788 Bacchus 22./X 1924 Hamburgas

19 42597 22 838 Bacchus 5./XI 1924 Hamburgas
20 42859 24 880 Dago 15,/XI 1924 Londonas

21 42876 69 860 Victoria 10./Xf 1924 Stetines
22 42891 36 833 Ostsee 3./XI 1924 Stetines
23 43949 223 916 Victoria 24./XI 1924 Stetines

24 44344 5 921 Minos 26./XI 1924 Hamburgas
25 46717 45 633 Uranus 15./IX 1^24 Hamburgas

26 2092 70 781 Ostsee 20./X 1924 Stetines

27 3706 51 805 Uranus 27./X 1924 Hamburgas
28 3837 — 976 Iris ll./XII 1924 Reveles
29 4254 — 955 Maiga 5./XII 1924 Stokholmas
30 4264 15 827 Iris 3./XI 1924 Reveles
31 5789 — 2116 Pa dzelzsceļu 8./X 1924 Reņģes
32 7366 21 i 916 Victoria 24./XI 1924 Stetines

33 33574 21 541 Viktoria 29./VI 1925 Stetines
34 38748 12 563 Libau 5./VII 1925 Reveles
35 39570 — 1686 Pa dzelzsceļu 8./X 1925 Virbaļiem
36 42312 303 1059 Regina 19./X 1925 Stetines
37 45018 169 156 Martha Russ 28./V 1924 Hamburgas

38 mut.piet. — 847 Amot 10./XII 1921 Stetines
941

39 11444 — 112 Greif 14./IV 1926 Stetines

40 mut.piet. — 270 Baltriger 12./VII 1921 Londonas
1259

41 17153 72 235 Minos 18./V 1926 Hamburgas
42 23033 — 595 Pa dzelzsceļu 16./III 1925 Meitenes
43 23073 103 72 Gisela L. M. Russ 29./III 1926 Hamburgas
44 26357 124 127 Hellmuth 17./IV 1926 Stetines
45 28385 59 195 Baltabor 8./V 1926 Londonas
46 28386 60 195 Baltabor 8./V 1926 Londonas
47 34700 1138 Pa dzelzsceļu 19./V 1926 Valkas
48 ' 34776 — 1183 Pa dzelzsceļu 27./V 1926 Valkas
49 37644 — 207 Ostsee 19./VI 1922 Stetines

50 43274 — 2394 Pa dzelzceļu 2./XI 1926 Daugavpils
51 46884 — 2419 Regina un Ostsee 23./IX 1926
52 48781 434 934 Regina 18./X 1926 Stetines
53 39076 20 797 Libau 20./IX 1926 Helsingforsas
54 p. kv. — — Dānijas 23./XI 1926

109692/26
55 p. kv. — — 20./IX 1926 Vācijas

80083/26

20979 Rīgas muitas priekšnieka pa

t

1921. gads.
16 maisi H. I. C. K- O. R. I KViešu milti, br. 714 kg I 213,82 ļ Rigasa
l maiss I Bīdelēti kviešu milti, br. 8 kg| 8,29| Gerhard & Hey

1923. gads.
I gabals Stieņu dzelzs, br. 15,5 kg 6,38 ļ A./S. Tekā
4 vietas Rokas kuļmašinu rokturi un

koka daļas, br. 21 kg 13,39| A./S. Tekā

1924, gads.
5 ķīpas Anini, br. 537,2 kg 1134,99 Šenker
2fmuca M. G. 18/23, 25/38, 40 Naftalīns, br. 3087,5 kg 1560,27 Gerhard <S Hey
1 kaste J. L. <£ C. 287 Kokvilnas audumi krāsoti, br.

236,9 kg 773,74 Gerhard & Hey
1 paka P. H. 100 Darba rīki, br. 4,8 kg 3,63 Balt. Kriev. Transp. Sab.
1 ķīpa N. P. M. Rīga 853 Kokvilnas audumi krāsoti, br.

137 kg 481,31 Gerhard & Hey
2 kastes M. R. K- 5/6 Kokvilnas audumi krāsoti, br.

248,1 kg 735,19 Gerhard & Hey
1 kaste I. L. & C. 386 Kokvilnas audumi krāsoti, br.

259 kg 825,25 Gerhard & Hey
2 kastes A. M. O. R. 2590,2,4 Šokolāde, br. 117,5 kg 932,56
2 kastes A. T. S./R. 9208, 9210 Vilnas audumi, br. 176. 1 kg ? 2204,81 A. Stanke <£ Co.
1 kaste R. F. Co. Rīga 148 Kokvilnas audumi, br. 255,5 kg 391,54 R. Feldhun & Co.
1 muca R. B. 88,2 Siksnu smēre, br. 152 kg 122,64 Rigasa
8 ķīpas A. S. R. 3021/28 Koku vielu nesaturošs papirs,

br. 864,5 kg 496,21 Transtred
1 kaste Anchor 65.. 165 Piena pulvers, br. 38,5 kg 107,27 Austrum Eksport Sab.
4 mucas E. Th. B^ 8/1 1 Ūdenī kustošais stikls, br.

1314,5 kg 284,63 Gerhard & Hey
5 maisi K- & S. 14441/45 Sērskābais magnēzijs, br.491kg 111,45 Br. Kross
1 paka E. P. 2. A. Pudeles ar pietrītiem kakliem Wor!d Service V. A. Shi-

(aizliegtas ievest) br. 1,4 kg 3.76 bajeff
1 ķīpa H. & Co. 1798 Vilnas audumi, br. 63,8 kg 604,86 Edgar Lyra & Co.
1 kaste A. T. S. 970 Musturots tils, br. 90 kg - 881,78 Edgar Lyra & Co.
2 kastes R. T. 1228/3 Kokvilnas tils aizkariem, br.

155,9 kg 1438,20 Neušul, Cukerman & Gluck
4 maisi S. & C. 1724 Rīga 9/12 Korianders, br. 163,6 kg 339,26 A. Stanke & Co.
1 kaste H. J. A. K- Rīga Katalogi, klišejas un vara izstrād.

br. 43,5 kg 5,89 Helmsing & Grimm

1925. ®ad$.
1 kaste J. J. 437 Vilnas audumi un galdnieku

izstrād., br. 102,2 kg 481,35 A. Stanke & Co.
2 kastes S. K- Rīga 121/2 Kakao pulvers, br. 118,4 kg 167,81 Helmsing & Grimm
1 kaste O. & Co. 2 Ziepes, br. 24 kg 77,11 Kniep & Verner
1 paciņa JM_ 5 M. Rock jun. Vilnas lupatas, br. 1,74 kg 3,11 M. Rock jun.
4 kastes Rook Matschs Ķimiski sērkociņi, br. 59,8 kg 52,27 „Būvētājs"
1 kaste E. & Co. 2660 Drēbes lietotas, 'br. 15,5 kg 120,38 Gerhard <£ Hev
2 kastes M. R. 1 Kokvilnas audumi krāsoti, br.

323,2 kg 997,66 Gerhard & Hev
1 kaste V. & H. 5664 Stikla izstrād., br. 90 kg 125,45
1 kaste, 1 paka, G. V. K. 125 Dzels izstrād., br. 96,5 kg 23,30 Uzrādītājs
2 koferi B. 2015, 2016 Bērnu rotaļlietas, br. 17,2 kg 218,86 Valter jūnkun
4 kastes E. 0014/3—6 Elektriski piederumi, br. 301,4kg 198,57
1 kaste A. B. 717 Dzelzs izstrād., br. 27,5 kg 8,61 Šenker & Co.

1926. gads.
1 kaste Periodiski izdevumi svešvalodā, Starptautiskam Sarkanam

br. 68,8 kg 30,51 Krustam
1 paka N. 0. L. 282 Kokvilnas audumi un velosipēdu

daļas, br. 5,53 kg 35,25
1 kaste Behr Selig Leschtsch 129 dz. Apģērbi, apavi un pārtika, br.

18. L. Mask. ielā Latvia Rīga br. 40,8 kg 483,82 United Baltie Korp.
50 maisi Th. R. 10593 Rīga 1/50 Natrs sērskābais, br. 5015,5"kg 1096,71
2 gabali H. B 121/2 Būvakmeņi neapstrād., br.34,5k 5,30 M. Kuznecovs
788 pakas Tabaka griezta, br. 12194,8kg 199.-77,77 Tabakas veik. „Eksports"
i ,kas!e Gr; l- Ēteriskas eļļas, br. 42 kg 251,37 W. Šillers & Co.
3 kastes P. S. Rīga 8/10 Kokvilnas audumi, br. 652,1 kg 2193,98 Orders
2 kastes W. M. & C. Rīga N. 1/2 Kokvilnas audumi, br. 333 kg 1048,97 Orders
1 paka D. 572 Grāmatas svešvalodā, br. 5,4 kg 3,38 Junos Tsitatel1 paka D. 598 Periodiski izdevumi, br. 4,2 kg 3,31 Firma „Niva"
} Paka Dzelzs truba un vara izstrād." ,

br. 2,7 kg 5 321 paka Rabinovič Dora Kokvilnas tils, br. 3 kg 127 * 702 gabali, 2 paciņas Pasažieru mantas , br. 3,210 kg 67' ,85 Nezināms1 paka A. W. la Papirā izstrād., br. 16,4 kg 62,33
1 gabals J. D. Mūzikas instruments, br. 20,6 kg 46*441 paka 60/0720 Grāmatas latviešu valodā, br

4,55 kg 12 12 P. Erichsen1 paka 15331 Pīti kokvilnas izstrād., br. 9,9 kg 172 *40 Gerhard <& Hey

1. Dinsbergs. Importa nod. pārzinis Grigorjevs.

Valmiera* spr. priekšnieka
I iec. nsliga

paziņo, ka 5. janvārī 1927. g., pīkst.
10 dienā, pie Burtnieku pag. nama

pordos uolrflksolBonfl
Pēteram Grinbergam piederošas vienas
krāsotas ragavas, novērtētas par Ls 28
dēļ nomas parada piedzīšanas, saskaņā
ar Valmieras apr. valsts zemju inspek-
toraš. g. l._ oktobra rakstu Ns 2110.

Pārdodamas ragavas apskatāmas ūtru-
pes diena juz vietas.

Valmierā, 21. dec. 1926. g. 1*8606
21433 Priekšn. pal. (paraksts).

Valmieras apriņķa priekšnieks
I iec. palīgs

paziņo, ka 5. ļanvarī 1927. g., pīkst.
10 rīta, pie Vaidavas pagasta, nama

pārdos %\\\m\\m
Ernestam _B ē r z i ņa m piederošu melnas
spalvas ķēvi, novērtētu par Ls 20,31_ dēļ
nomas parada piedzišanas, saskaņa ar
Valmieras- apr. valsts zemju inspektora
rakstu J* 2110 no š. g. 6 oktobra.

Pārdodama ķēve apskatāmas ūtrupes
dienā uz vietas.

Valmierā, 21. dec. 1926. g. Ks 8606.
21432 Priekšn. pa|. (paraksts).

Dzelzsceļa virsvaldes matenafoapgāde
ixsliMtlimm TttĒtfit torģtaa

12. janvārī 1927. g., uz darvu, koku,
11000 kg netto. Mš 4C93

Torgu sākums puikst. 11 dienā. Torgu
dalībniekiem jā emaksā 10°/o drošības
naudas no piedāvājuma vērtības.

Tuvākas ziņas dzelzceļu virsvaldē,
Oogoļa ielā Ni> 3, ist. 101. 21466

Aizputes apriņķa priekšnieks
paziņo, ka 1927. g. 17. janvārī, plkšt
10dienā, Sakas pag., Pāvilostā, pārdos

pirmo otki. uoMkson_anfl
Milzarajam Indriķim piederošo vienu
lietotu automobili, _ smaga tipa, .Ford"
iirmas un novērtētu par Ls 15! 0, dēļ
1925. g. ifnākuma nodokļa segšanas
saskaņā ar Tiešo nedokļu departamenta
rakstu no š. g. 23. jūlija zem Nt 133225.
21430 Priekšnieka v. i. Ozoliņš.

Aizputes apriņķa priekšnieks
paziņo, ka 1927. g. 14. janvārī, pīkst.
10 diena, _ Aizputes pilsētā, Boju ielā
J_ 44, pārdos

liii atkli taiiioi:lati
Azarovam H u g 0 «piederos 1 kušeti,
1 jovi un 1 trimo-spoguli, ievērtētus
kopa par Ls 172 deļ nekust? - is mantas
nodokļa dzēšanas par 1923. g., 1924. g.
un 1925. g., saskaņā ar Tiešo nodokļu
departamenta rakstiem no 22. sept.
926. g. zem N> 2/ 19, 14. okt. 1926. g.

Ns 45018 un no 19. augusta 1926. g-
Ns 45008.
21429 Priekšnieka v. i. Ozoliņš-

Aizputes apriņķa priekšnieks
paziņo, ka 1927. g. 14. janvārī, pīkst.
10 diena, Aizputē uz tirgus laukuma

pārdos jfnti alki. mlUml
Beitleram V u 1 i a m piederošo 1 zirgu-
ķeviun 2 vienjūga raius un novērtētus
kopa par Ls 350 deļ 1925. g. ienākuma
nodokļa dzēšanas saskaņā ar Tiešo no-
dokļu departamenta rakstu no 23. jūlija
1926. g. zem Ns 131258.

21428 Priekšnieka v. i. Ozoliņš.
Iespiests Valsts tīpoerafuT

Liepājas pilsētas valde
ar šo dara zināmu vispārībai, ka saskaņā ar .Noteikumu par zvērināto mērnieku
darbību* 21. pantu, ar pilsētas domes 1926. g. 15. nov. lēmumu, apstiprinātu no
iekšlietuministrijas pašvaldības departamenta ar rakstu no š. g. 21. dec. Ns 109992,
pie Liepājas pilsētas valdes

ar 1. janv. 1927. g. tiek atvērta mērniecības noda|a.
Par plānu reģistrēšanu pilsētas valdes mērniecības nodaļā nolikta sek. takse

(apstiprināta ar pašvaldības dep-ta rakstu no š. g. 21. dec. J* 109992):

I. Par plāniem pilsētas apbūves robežās.
Par katru atsevišķu reģistrēto plānu komplektu, sastāvoša no 3—4 plānu

ekzemplariem, ņemama sekoša maksa:
1. Gruntsgabalu plāni ar platību iīdz 2000 kv. m Ls 4 —
2. . ...no 2000—5000 kv. m 6,—
3. , ...no 5000—10.000 kv. m 8 —
4. Taļak par katriem pilniem vai nepilniem 1000 kv. m virs 10.000 kv. m , 0,20

II. Par plāniem ar lauksaimnieciska rakstura zemēm ārpus
pilsētas apbūves robežām.

1. Par plāniem ar platību līdz 2,00 ha Ls 4,—
2. . no 2—5 ha . . . 6 —-
3. Tālāk par katriem pilniem vai nepilniem 5,0 ha vits 5,0 ha normas . . 2 —

Pilsētas galva E. R i m b e n i e k s.
21427 Pilsētas sekretāra v. i. Rozentai.
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