
Sodu likums par
Saeimas un pašvaldības Iestāžu
vēlēšanu un tautas nobalsošanas
brīvības un pareizības un Saeimas

darbības traucēšanu.

Latvijas Satveistnes Sapulces 1922. g.
4. aprija kopsedē pieņemtais

1. Kas ar draudiem, varas darbiem
pret personu vai ar amata varas ļaun-
prātīgu lietošanu kavē vēlētāju vai bal-
sotāju brīvi izlietot vēlēšanu vai balso-
šanas tiesības, sodāms

ar ieslodzīšanu cietumā uz laiku,
ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

Ja šo noziegumu ir izdarījušas vairākas
personas kopīgi vai valsts vai pašvaldības
iestāžu darbinieki, izpildot savus pienā-
kumus pie vēlēšanu vai tautas nobalso-
šanas pārraudzības vai vadīšanas, tad
vainīgais sodāms

ar ieslodzīšana cietumā.
Ja vainīgam ir valsts dienesta tiesī-

ba» un noziegums izdarīts amatu izpil-
dot, tad tiesa bez cietuma soda var no-
spriest arī vēl atlaišanu no dienesta.

2. Kas ar nemieriem vai satiksmes
pārtraukšanu kavē vēlētāju vai balsotāju
daļu izlietot viņas vēlēšanu vai balsoša-
nas tiesības, sodāms

ar ieslodzīšanu pārmācības namā.
Mēģinājums sodāms.

3. Kas ar pacienāšanu, dāvanām vai
personīga labuma solījumiem piedabū
vēlētāju vai balsotāju, ka viņš ir ar
mieru vēlēt vai nedot balsi sev vai citai
personai par labu vai atturēties no vēlē-
šauas vai balsošanas, sodāms

ar ieslodzīšanu cietumā uz laika,ne
ilgāku par sešiem mēnešiem.

4. Kas vēlētāju vai balsotāju uzcienā
vai piesola viņam personīgus labumus ar
nolūku piedabūt viņu vēlēt vai nodot
balsi par labu sev vai citai personai, vai
atturēties no vēlēšanas vai balsošanas,
sodam»

ar arestu.

1 5- Ja baznīcas amata persona, vai ari
cpersona ar viņas piekrišanu, pa diev-
kal; ošanas laiku, vai tieši pēc tam Dieva
nama vai citā šim nolūkam noliktā vieta,
mēģina ar runu vai rakstu izplatīšanu,
vai citādā ceļā atstāt iespaidu uz vēlē-
šanām vai tautas nobalsošauu, sodāma

ar ieslodzīšanu cietumāuz laiku,
ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

« Kas ar draudiem, varas darbiem
Pret personu, amata varas ļaunprātīgu
"košanu, telpu bojāšanu, gaisa mak-
?%u maitāšanu vai apga ismošanas
ietaises bojāšanu traucē vēlēšanu vai
*autas nobalsošanas nolūkos sasauktu
sapulci, vēlēšanu vai balsošanas komisi-
jas darbību, ja par padarīto nedraud lie-
lāks sods, sodāms

ar ieslodzīšanu pārmācības namā
uz laiku, ne ilgāku par trim ga-
diem

Ja šo noziegumu izdarījušas vairākas
ļftbruņotas personas kopīgi, tad vainīgais
«odams

ar ieslodzīšanu pārmācības namā.

7- Kas noņem, saplēš, apklāj, sagroza
Va| citādi sabnjā atklāti izliktus velēšanu
Vfl i tautas nobalsošanas uzsaukumus, pa-

ziņojumus vai sarakstus, vai mudina uz
šo pārkāpumu, sodāms

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par
trim mēnešiem.

8. Kas vēlē vai nodod balsi, zinā
dams, ka viņam uz to nav tiesības vai,
ka viņš šīs tiesības zaudējis, sodāms

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par
trim mēnešiem.

Ar to pašu sodu sodāms, kas vēlē vai
nodod balsi vairāk kā vienu reizi vai
citas personas vietā.

Mēģinājums sodāms.
9. Kas ar nolūku pielaiž nepareizības,

saņemot vai saskaitot balsis, sodāms
ar ieslodzīšanu pārmācības namā
uz laiku, ne ilgāku par trim
gadiem.

1CĻ Kas nolaupa vai ar nolūku sa-
maitā vēlētāju vai balsotāju sarakstus,
vēlēšanu vai balsošanas zīmes, proto-
kolus, paziņojumus vai aktis, izdara
tanīs viltojumus vai izplata viltotas
vēlēšanu vai balsošanas zīmes vai
kandidātu sarakstus, sodāms

ar ieslodzīšanu pārmācības namā
uz laiku, ne ilgāku par trim
gadiem.

Ja nolaupa vai ar nolūku samaitā

vēlētāju vai balsotāju sarakstus, vēlē-
šanu vai balsošanas zīmes, protokolus,
paziņojumus vai aktis vairākas apbru-
ņotas personas kopīgi, tad vainīgais
sodāms

ar ieslodzīšana pārmācības nama;
11. Iepriekšējos pantos (1.—10. p. p.)

minētos gadījumos tiesa bez soda pie-
spiiešanas vainīgam var atņemt vēlē-
šanu un balsstiesības uz laiku, ne
ilgāku par desmit gadiem.

12. Kas ar draudiem, varas darbiem
pret personu vai ar amata varas ļaun-
prātīgu lietošanu traucē Saeimas locekli
viņa pienākumu izpildīšana, sodāms

ar ieslodzīšanu pārmācības namā.
13. Kas ar draudiem, varas darbiem,

telpu bojāšanu, gaisa mākslīgu maitā-
šanu vai apgaismošanas ietaises bojā-
šanu traucē Saeimas darbību, sodāms

ar ieslodzīšanu pārmācības namā.
Ja šo noziegumu izdara vairākas ap-

bruņotas personas, tad vainīgais sodāms
ar spaidu darbiem uz laiku, ne
ilgāku par desmit gadiem.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 3. maija kopsēde

pieņemtais

Likums
par ilggadīgo nomas Ilgumu normām.

1. Nomas normas, kuras noteiktas
visos, no pašvaldībām uz tām piedero-
šām lauksaimnieciski izmantojamām ze-
mēm līdz 1921g. 1. janvārim slēgtos
ilggadīgos (pārak par 5 gadiem) nomas
līgumos, no 1922_ g. 23. aprija atceltas
un to vieta maksājamas nomas šinī li-
kumā paredzētā kārtā noteiktos jaunos
apmēros, atstajotrainēto līgumu pārējos
noteikumus spēkā.

2 Gada nomas jaunas normas nosaka
pašvaldību domes vai padomes, nepār-
sniedzot šo nomas objektu vai Jiem lī-
dzīgu 1914./1915. saimnieciska _ gada
nomu, ņemot to tādā pat suma zelta
frankos, kārta nomas objektam bija vaj
varēja būt 1914./1915. saimniecības gada
Kri; vijas cara rubļos.

Zelta franks aprēķināms pec maksā-
šanas dienas biržas kursa.

3 Jaunās normas nosakāmas un nom-

niekiem paziņojamas līdz 1922- g. 23.
oktobrim. Šī termiņa neieverošanasga
dījumos stājas no jauna spēka agrākas
normas,

Nomnieki, kuri ar jaunām nomas nor-
mām nav apmierināti, var no līguma at-
kāpties.

4. Pret pašvaldību domju vai pa-
domju jauno normu noteikšanas lēmu-
miem nomniekiem ir tiesība, triju mē-
nešu laikā no lēmuma paziņošanas die-
nas, gviesties pie attiecīgas tiesas ar
prasības sūdzībām par šo normu no-
teikšanu.

5. Privātām fiziskām un juridiskām
personām, kurām piederošie lauksaim-
nieciski izmantojamie zemes īpašumi
pirms 1918.g. 18. novembra izdoti nomā
pārāk par 5 gadiem, ir tiesība 6 mēnešu
laika, skaitot no 1922. g. 23. aprija, pie-
prasīt no nomniekiem nomas maksas
paaugstināšanu līdz šī likuma 2. pantā
paredzētai normai, negrozot pārējos no-
mas attiecību noteikumus.

Piezīme. Šis pants neattiecas uz
nomas līgumiem, uz kuru pamata
pirms 1918. g. 18. novembra noma
samaksāta par visu nomas laiku uz
priekšu.

6. Ja 5. pantā minētie nomnieki ar
nomas devēju labprātīgi nevienojas par
jauno nomas maksu, tad ta nosakāma,
piemērojoties šī likuma noteikumiem.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Apstiprinu.
1922. g. 13. maijā.

Finansu ministra biedrs
A. Riekstiņš.

Koku piudlnāšanas noteikumi
pa Gaujas upes baseinu un Gaujas-

Daugavas kanālu.
I. Par pludināšanu plostos.

§ 1.
Plostu pludinašana pa Gauju un tas

pietekām atļauta visu vasaru, cik tāļu tas
iespējams pēc šo upju dabiska ūdens
stāvokļa, izņemot laiku, kad pludina va-
ļēju sīku koka materiālu, kā: malku,
stutmalku un tamlīdzīgu (II. sadalījums).
Plostu īpašniekiem, sevišķi upes augš-
galā, jāgādā par plostu nopludināšanu
pirmā pavasara ūdenī, lai pēc tam neka-
vētu vaļēju koku pludināšanu. Šajā
nolūkā vispirms jāpludina smagākie baļķu
plosti un pēc tam vieglākie tēstu koku
plosti.

§ 2.
Plostu siešanu atļauts izdarīt visgarām

gar abiem upes krastiem, ievērojot tikai
to, lai plostu sienamās vietās ar šiem
darbiem netraucētu garāmejošos plostus
un neaizsprostotu plostu ceļu.

§ 3.
Ja pludinašanai sagatavoto koku ma-

teriālu nokrauj uz krasta, tad jāraugās,
lai tādās vietās, kur tas nepieciešams,
paliktu brīvs ceļš kuģošaaas un plosto-
šanas vajadzībām.

§ 4.
Plostu lielums nedrīkst pārsniegt se-

košas izmēras: garums 75 metri, pla-
tums 8,5 metri, bet zemā vasaras ūdenī,
tēstu koku plosti — 85 metrus pie 8,5
metru platuma.

Vajadzības gadījumā jūrniecības depar-
tamentam ir tiesiba minētās plostu izmēras
samazināt, paziņojot priekšlaikus par to
pludinātājiem.

§5- . .Uz katra plosta jabut sekosiem pie-
derumiem : a) 2 plostu airiem (drigalkam),
ne īsākiem par 6,5 metriem, pie kam uz
katriem 2 airiem jābūt vēl vienam rezerves
airiem: b) stiprai tauvai (kanatara) plostu

noenkurošanai ar 7,5 centimetru apkārt-
mēra un ne īsākai par 21 metru;
c) arklam (eipurs) plostu noenkurošanai
(ap 8 pēdu garš aptēsts miets ar apkaltu
galu); d) divām, ne īsākām par 6 metru
kārtīm plostu pabīdīšanai un tikpat daudz
ķekšiem ar kātiem; e) vienam cirvim;
f) rezerves plostu sienamam materiālam —
2 līdz 3 kārtīm, vicēm u. t. t., plostu
izlāpīšanai salaušanasgadījumos ; g) strād-
nieku patvērumam no negaisa, produkta
un ēdamo vielu uzglabāšanai, uz plostiem
jābūt uztaisītai būdai.

§6. _
Uz katra plosta jabut ne mazāk par

2 strādniekiem, no kuriem viens skaitās
par vecāko vai plosta vadītāja. Ja vai-
rāki plosti iet vienā partijā, tad uz visas
partijas jābūt atsevišķam partijas vadītā-
jam (vecākam strādniekam). Vecākais
strādnieks resp. plostu vadītājs ir atbil-
dīgs par plostu kārtīgu vadīšanu, par šo
un vispārējo kuģošanas noteikumu, kā
arī ūdensceļu uzraudzības likumīgu rī-
kojumu izpildīšanu.

§ 7.
Pie vecāka strādnieka vai plostu vadī-

tāja jāatrodas: dokumentiem un datiem par
pludināmiem materiāliem, viņu daudzemu
pēc šķirām, pludināmo materiālu vērtība,
pludināšanas sākuma un gala punktu ua
citām ziņām, attiecībā uz pludināmo ma-
teriālu un strādniekiem. Dati* uz pirmo
pieprasījumu jāuzrāda attiecīgām perso-
nām.

§ 8.
Pludinātajiem plosti no krasta jāno-

laiž tādā kārtībā, lai nenotikta plostu sa-
drūzmēšanās un plostošanas ceļa aiz-
sprostošana.

Ja kādā vietā upē izcelsies, aiz kaut
kāda iemesla, plostu sastrēgums, tad
ūdensceļu uzraudzībai ir tiesība pagai-
dām apturēt plostu kustību augšpus sa-
strēguma vietas.

§ 9.
Plostus nedrīkst pludināt vairākus viena

otram blakus, bet tiem jāiet nopakaļus
vienam pēc otra.

§ 10.
Laižot plostus caur tiltiem, dzirnavām

un citām mākslīgām no valdībasauļautām
ietaisēm, jāraugās, ka šīs ietaises netiktu
bojātas, pie kam katrā atsevišķā gadījumā
jāierēro šim nolūkam izdotie noteikumi,
ja tādi būtu.

§ 11.
Nedrīkst atstāt vai noeakaret plo-

stus tādās vietās, kur tie traucētu cita
plostu pludināšanu, kā piemēram: upes
šaurumos, asos līkumos, tiltu apakšās
vai spraugās un citās tamlīdzīgās vietās,
kā ari nedrīkst plostus siet pie telegrāfa
vai telefona stabiem, vai citām šim no-
lūkam neparedzētām ierīcēm.

§ 12.
Uz plostiem pastāvīgi jabut sargam,

kuram jazin, kam plosti pieder, no
kurienes tos plūdina un kā sauc plosta
vai partijas vaditāju.

Plostus, kas atstāti bez uzraudzības
pie krasta vai plostu ceļā, uz ūdensceļu
uzraudzības rīkojumu var novietot pie
malas uz vainīeā rēķina.

§ 13.
Ūdensceļu uzraudzības priekšstavji var

pavisam noliegt plostu pieturēšanu zi-
nāmās vietās, pie kam tādas vietas izlie-
kamas sevišķas zīmes vai uzraksti.

§ H.
Ja plostojamo ceļu kaut kāda iemesla

dēļ aizsprostotu plosti, tad šo plostu
īpašniekiem vai viņu vadītājiem nekavē-
joši jāķeras pie ceļa atbrīvošanas, izlie-
tojot visus viņa rīcībā esošos līdzekļus,
un ceļš jāatbrīvo ne vēlāki, kā tas no-
teikts no ūdensceļu uzraudzības priekš-
stāvja, sakarā ar darba iespējamību un
vietējiem apstākļiem.

latvijas Satversmes Sapulcē pieņemtie
Sodu likums par Saeimas un pašval-

dības iestāžu velēšanu un tautas
nobalsošanas brīvības un pareizības
on Saeimas darbības traucēšanu.

Likums_ par ilggadīgo nomas līgumu
normām.

Koku pludināšanas noteikumi pa Gaujas
baseinu un Gaujas-Daugavas kanālu.
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Ja plostošanas ceļš noliktā laikā nav
atbrīvots, tad šo darbu var izdarīt uz
vainīgā rēķina.

§ 15.
Ja pludināmie plosti būtu par iemeslu

nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, noda-
rītu zaudējumus laivām, kuģiem, citiem
plostiem, piestātnēm, pārceltuvēm, tiltiem,
vai citām no valdības atļautām ietaisēm,
kā arī aizskartu krastu īpašnieku likumī-
gās intereses, tad nodarītie zaudējumi
plostu īpašniekam jāatlīdzina pēc pastā-
voša likuma.

Šajos gadījumos uz ūdensceļu uzrau-
dzības priekšstāvju, vai vietējās policijas
rīkojuma plostus var apturēt tik ilgi, cik
nepieciešams protokolu sastādīšanai, vai-
nīgo plostotāju personības izzināšanai,
nodarīto zaudējumu novērtēšanai vai
pārkāpuma noskaidrošanai. Minētie jau-
tājumi jānoskaidro pēc iespējas neka-
vējoši.

§ 16.
Lai nekavētu plostošanu, par upi pār-

vilktām pārceltuvju tauvām plostu ceļā
jābūt paceltām vienmēr pienācīgā aug-
stumā un ne zemāk par 5 pēdām virs
pašreizējā ūdens līmeņa.

II. Par vaļēju koku plūdi-
d i nā š a n u.

§ 17.
Vaļēji pludināt pa Gaujas upi atļauts

vienīgi koka materiālus ne garākus par
10 pēdām, (stenceles, stutmalka, dedzi-
aaraā malka un tamlīdzīgi).

Piezīme. Uz nelielu attālumu —
līdz 25 verstēm, kā ari pa mazākām
Gaujas pietekām un lielāko pieteku
augšgaliem, izņēmuma gadijumos
un tikai ar Jūrniecības departamenta
piekrišanu var pielaist uz īsu laiku
ari baļķu un garu koku pludināšanu.

§ 18.
Vaļēji pludināmu koku materiālu plu-

dināšanas sākumu un tālāku gaitu, —
sakarā ar "vietējiem apstākļiem, nosaka
Jūrniecības departaments. Vispirms,
kāmer ūdensstāvoklis to atļauj, jāpludina
plostos pludināmie koku_ materiāli (§ 1).
Pēc tam nekavējoši sākās vaļēja koku
pludināšarfa no upes augšgala un pa-
kāpeniski virzas uz leju. Ja ūdens upē
tiktāl nokristu, ka plostošana vairs ne-
būtu iespējama, tad, sastādot attiecīgu
aktu, lai vaļēji pludināmie koki galīgi
neapsīktu, tūliņ pielaižama vaļēja pludi-
nāšana. Apsīkušie plosti, viņu īpašnie-
kiem tad nekavējoši jānogādā pie malas,
lai netraucētu vaļēju pludināšanu; pretējā
gadījumā to var izdarīt ūdensceļu uzrau-
dzība uz vainīgo rēķina.

Ja turpretim upē plostošana aiz ūdens
trūkuma vēl nav traucēta un visi plosti
vēl nav nopludināti, tad, neskatoties uz
visu to, ka no plostošanas sākuma pie
Tirzas ietekas Gaujā pagājis parastais
plostošanas laiks (5 nedēļas), no upes
augšdaļas vismaz līdz Siksnu krācēm,
sākas vaļēja pludināšana, bez kādām
ierunām. ' Tajos rajonos, kur notiek va-
ļēja pludināšana, kamēr šī pludināšana
turpinās — plostošana jāpārtrauc.

§ 19._
Vaļēja koku pludināšana uz Gaujas

iesākas no upes augšgala un pakāpe-
niski nāk uz leju, tā kā līdz vaļēju koku
pienākšanai no augšas, upes lejas galā
turpinās plostešana. Pludināšana jāiz-
beidz 12 nedēļās, skaitot no pludināša-
nas sākuma, pie kam šis termiņš pa
posmiem sadaļās sekosi:

a) no upes augšgala līdz Gaujenes
muižai 4 nedēļās;

b) no Gaujenes līdz Valmierai 4 ne-
dēļās, un

c) no Valmieras līdz Baltezeram 4 ne-
dēļās.

Vaļēja pludināšana virs šīm 12 nedē-
ļām pielaižama tikai atsevišķos gadiju-
mos ar katrreizēju jūrniecības departa-
menta atlailill

§ 20._
Personām vaj iestādēm, kuras sagata-

vojušas § 17 paredzētus koku materiālus
vaļējai pludināšanai, ikgadus, ne vēlāki
par 20. februāri jāiesniedz jūrniecības
departamentam paziņojums arsekošiem
datiem: materiālu īpašnieka vārds, upes
nosaukums, pludināšanas sākuma un
gala punkts, pludināšanai paredzamo
koku daudzums un viņu sadalīšana pēc
šķirām, kā ari zīme, ar kādu koki ap-
zīmēti.

Zīmēm, izņemot malku, jabut uz koka
abiem galiem. Par katru pārmaiņu
koku daudzumā, kā ari _yiņu īpašnieku
pārmaiņu, nekavējoties jāziņo vietējam
ūdensceļu pārzinim.

§ 21.
Sakara ar (§ 20) ienākušiem ziņoju-

miem, pirms pludināšanas sākuma, jūr-
niecības departamentā noturama sevišķa,
pludināšana ieinteresēto personu ap-
spriede, kuras uzdevums ir, sakarā ar
pludināmo koku daudzumu, izstrādāt
tuvāku vaļēju koku partiju pludināšanas
kārtību. Ja starp pludinātājiem apspriedē
vienošanās nenotiktu, tad pludināšanas
kārtību noteic jūrniecības departaments.

Piezīme. Personas, jeb iestādes, kuras
pieteikušas kokus vaļējai pludinā-
šanai, bet apspriedē nav ieradušās,
padodas visiem izstrādātiem notei-
kumiem.

§ 22.
Personām vaj iestādēm, kuras grib

kokus vaļēji pludināt, bet nav savā laikā
par to iesniegušas attiecīgus ziņojumus
(§ 20), jāizprasa katrreiz jūrniecības depar-
tamenta atsevišķa atļauja. Ja departa-
ments atrastu par iespējamu izdot tādu
atļauju, tad viņā jānoteic pludināšanas
sākums un beigas.

8 23.
Ja atsevišķas partijas pludināšana līdz

viņai noliktam termiņam nav izbeigta un
šis termiņš nav no departamenta attiecīgi
pagarināts, tad koku īpašnieks jeb at-
bildīgais pludinātājs atbild par visiem
zaudējumiem, kas caur tādu nokavēšanu
celtos citiem pludinātājiem vai ūdensceļa
lietotājiem un jūrniecības departamentam
tādā gadijumā ir tiesiba spert attiecīgus
soļus uz vainīgo rēķina, apstākļu nokār-
tošanai.

§ 24._
Ragatas koku aizturēšanai jātaisa pie-

tiekoša stipruma. Viņas nedrīkst ietaisit
apdzīvotās vietās un tur, kur tās traucētu
satiksmi pār upi. Ragatu ietaisīšanas
vietas un koku aizturēšanas ilgumu no-
saka ūdensceļu pārzinis.

Ja ragata pārtrūktu, tad atbildīgais
pludinātājs saucams pie atbildības, bez
tam viņam ragata nekavējoties jāizlabo.
Tāpat viņam jāatbild par visiem zaudē-
jumiem un citām sekām, kas caur to
celtos citiem pludinātājiem, krastu īpaš-
niekiem un pārējām personām.

_ § 25.
Pludināšanai jatura pienācīgs strādnieku

skaits. Vajadzības gadijumā, ja darba
apstākli to prasitu, uz ūdensceļa uzrau-
dzības pirmo priekšlikumu, pludinātājam
strādnieku skaits jāpavairo, saskaņā ar
priekšlikumu; pretējā gadijumā strādnieku
skaitu pavairo ūdenceļa pārzinis uz pludi-
nātāju rēķina.

§ 26.
Pie pludināmas koku partijas pastāvīgi

jābūt klāt atbildīgam pludināšanas darbu
vadītājam, vaj tā vietniekam, kuram
jāizpilda visas ūdensceļu uzraudzības
likumīgās prasības.

§ 27.
Pludināšanas darbu vadītājam jārūpē-

jas, ka nenotiktu koku sastrēgumi. Tādā
gadijumā sastrēgumi nekavējoties jāiztīra
no ūdensceļu pārziņa noliktā laikā; pre-
tējā gadijumā to izdara uz pludinātāja
rēķina.

§ 28.
Pie koku materiālu nonākšanas gala

punktā, tie nekavējoties jāizkrauj uz
krasta vaj jātransportē tālāk.

§ 29.
Piemirkušie un noslīkušiekoku materiāli

(slīkoņi) jāizvelk no upes 14 dienu laikā
pēc pēdējās partijas aiziešanas. Pēc šī
termiņa ūdensceļu uzraudzība var dot
rīkojumu iztīrīt upi no slīkoņiem uz
vainīgo rēķina, atstājot viņiem pašus
slīkoņus, bet neuzņemoties atbildību par
viņiem.

§ 30.
Koku partiju pludinātāju pienākums ir

gādāt, lai pie katras pludināmās partijas,
strādnieku patvērumam no negaisa, pro-
duktu un ēdamvielu uzglabāšanai, būtu
uztaisītas mājiņas (būdas) uz atseviš-
ķiem plostiņiem.

III. Par koku pludināšanu, kuģu
un laivu kustību pa Gaujas-Dau-

gavas kanālu.
§ 31.

Plostus noenkurojot nedrīkst arties vai
bojāt kanāla malas. Plosti jāsien pie
specieli šim nolūkam ieraktiem stabi ņiem.

§ 32.
Nedrīkst pielaist koku materiālu sastrēg-

šanu pie ragatas pār Gauju, kanāla galā.
§ 33.

Kanāla, augšpus „Staneij" služam,« va-
ļēju koku pludinātājiem uz viņu rēķina
jāietaisa un jāuztur atsevišķa papildu
ragata. Šī ragata jāpārliek šķērsām pār

kanālu tiklīdz Iejpus_ služam_ manāms

koku sastrēgums, lai ta aizsargātu kanālu
no bojāšanās caur koku sastrēgumiem.

Ragatu kanāla galā, pāri Gaujai, taisa
kanāla valde uz sava rēķina.

§ 34.
Plosti un vaļēji koki, pec to nonāk-

šanas Mazajā Baltezerā nekavējoši jāno-
velk no plostu ceļa un jānovieto koku
dārzos, lai neaizsprostotu kanāla ieeju.

§ 35.
Koku dārzu ierīkošana Mazajā Balt-

ezerā, vaļēju koku novietošanai pielai-
žama tikai ar kanāla administrācijas at-
ļauju un no viņas norādītās vietās, bet
pēc iespējas tuvāk pie kanāla ietekas
ezerā.

§ 36.
Pie plostu nonākšanas kanāla, tie ne-

kavējoši jāpieteic kanāla kantorī, pie kam
jāiesniedz no koku īpašnieka jeb viņa
pilnvarnieka parakstīta pavadzīme, par
plostos atrodošos koku daudzumu un viņu
specifikāciju pēc šķirām.

§ 37.
Koku materiāli, taļakam transportam,

no Mazā Baltezera izlaižami tikai ar ka-
nāla administrācijas ziņu un pēc attiecīgu
kanāla nodevu samaksas; par ko izdod
uz katru koku partiju atsevišķu zīmi.

§_38.
Kuģiem un laivām ar mechaniskiem

dzinējiem jābrauc pa kanālu lēnā gaitā,
lai neizskalotu krastus.

§ 39.
Kuģus, laivas un koku partijas drīkst

piekraut tikai līdz tādai iegrimei, kādu
atļauj pašreizējais kanāla dziļums. Ja
kuģiem, laivām vai koku partijām gadī-
tos uzsēsties uz sēkļa, tie nekavējoši jā-
atkrauj un jāizlieto visi lfBzekļi viņu
noņemšanai. Pretējā gadījumā kanāla
administrācija var spert attiecīgus soļus
uz vainīgo rēķina.

§ 40.
Vilcēju tvaikoņi drīkst vilkt pa kanālu

uz augšu, no Juglas līdz Baltezeram, ne
vairāk par trim liellaivām.

§41.
Vainīgie par šo noteikumu neievēro-

šanu saucami pie atbildības uz Sodu
likuma 386. p. pamata.

* § 42.
Šie noteikumi nak no Satiksmes mini-

strijas 21. februārī 1921. g. izdoto no-
teikumu (;Vald. Vēstnesis* Ns 47) vietā.

Jūrniecības departamenta direktors
A. Lonfelds.

Kuģniecības nodaļas vadītājs
M.Farnasts.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Pateicības alga.
Divdesmit piecus tūkstošus rubļu pa-

teicības algas izmaksās dzelzsceļu virs-
valde tam, kas uzrāda to ļaundari, kurš
izzadzis š. g. 24. vai 25. aprilī no Lie-
pājas dzelzsceļu galveno darbnicu naudas
skapja ap 700.000 rbļ. valsts naudas un
sniedz par to neapšaubāmus pierādījumus
Liepājas apgabaltiesas 3. iecirkņa izmek-
lēšanas tiesnesim, policijai vai dzelzsceļu
virsvaldes izmeklēšanas komisijas priekš-
sēdētajām Dukuram.

Dzelzsceļu virsvalde.

Lauku tirsu saraksta papildinājums.
Iekšlietu ministrija š. g. 12. maijā ir

atļāvusi noturēt Priekules miestā nedēļas
tirgu — otrdienas un piektdienās.

Rīgā, 1922. g. 15. maijā. ). 106052.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Lauku nodaļas vadītājs K. Freyvaids.

Latvija un citas valstis
Latvijas dzelzsceļi un Krievija.

Maskavā, 15. maijā. Halatovs,
kurš atgriezies no Latvijas un Igaunijas,
konstatē, ka abu minēto valstu dzelzsceļi
veic lielu darbu priekš Krievijas, jogan-
drīz vienīgi pa šiem ceļiem Krievijai
pienāk sēklas, pārtikas un citi sūtījumi
No 10. februāra līdz 28. aprilim caur
Liepāju uz Krieviju nosūtīti 2.968 vagoni
preču; no 18. janvāra līdz 28. aprilim
caur Ventspili — 6.327 vagoni. Rīgas
osta tikai tagad iesāk savu darbu, lai
gan uz 28. aprili viņa jau bija pienākuši
ap 1.000 vagonu preču. Turpmāk
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Krievija galvenoprečupgvadāšanas _punkt _u_ ierīfc 0
"

Rīgā, kur diena var pārlādēt 300 līd!
400 vagonu. Rīgas osta ir 162 versti*
tuvāk par VentspiH un 236 verstis tuvāk
par Liepāju. Maija Rīgā pienāks 30 Orjn
līdz 40.000 tonu_ visādu preču. $*
Rēveles ostā var pārlādēt līdz 300 vagorn,
dienā, bet ta nav tik ērti ierīkota, jjj
pārējās Bultijas ostas.

Krievijas satiksmes komisariāti Latviļi
Maskavā, 15. maijā. Satiksmes

komisariāts dibina sevišķas transporta
aģentūras Latvija un_ Igaunijā—RiggUjļ
Rēvele. Turpmāk tādas pat aģenturas
nodomāts dibināt Liepāja, Ventspili
Hangoē, Helziņforsā un Kopenhāgenā '

LTA

Jaunās valstis.
Lietava.

1922. g. budžets.
Lietavas satversmes seima finansu un

budžeta komisija iesaka 1922.g. budžeta
apspriešanu. Ienākumu kopzuma pare,
dzama ap 1600 miljonu auks., bet „de-
vumu ap 1800 miljonu auksinu. i

Arzemea

Dženovas konference.
Dženovā, 15. maijā. Paredzams,

ka konference otrdien vai trešdien noturēs
savu pēdējo plenārsēdi. LTA.

Stāvoklis Krievijā.
Maskavā, 15. maijā. Ziemāju stā-

voklis Krievijā stipri uzlabojies pateico-
ties biežam lietum. _

Tjumenas guberņā (Sibirijā) lopu skaits
no pagājušā gada samazinājies pat40°/o,

Maskavā, 15. maijā. Aprilī Baku
saražots 14.420.000 pudu naftas, ho kū-
jas lielākā daļa sadeguse Surachanu
ugunsgrēkā, tā ka pāri palikuši tikai
1.500.000 pudi.

Maskavā, 15. maijā. No 24 cukura
fabrikām Kurskas guberņā šogad dar-
bojās tikai 11.

Maskavā, 15. maijā. Ledus sastrē-
gumi Somu jūras līcī kavē kuģošanas
atklāšanu.

Par gaisa satiksmi ar Vāciju Maskavā
ved sarunas Junkersa ub Zablotnija
firmu priekšstavji. LTA.

Vācu kapitālisti Krievijā.
Maskavā, 9. maijā. Vācu kapitā-

listu grupa dabujuse Odesas guberņā
koncesiju uz 60.000 desetīnām zemes,
kur ierīkošot priekšzīmīgas lauksaimnie-
cības.

_______
^TA.

Rīga
Igauņu ciemiņi

izciemojās trīs dienas pa Rīgu un viņas
apkārtni un vakardien pēc pusdienas
aizbrauca atpakaļ. Viesu saņemšana vis-
caurbija sirsnīga un noritēja pec iepriekš
sastādītas programas. Sestdien, pīks. 1
Švarca restorānā uoturēja brokastis, va-
kara operā izrāde un pēc tam mielasti
pie Satversmes Sapulces prezidenta.

Šaī dinejā Satversmes Sapulces prezi-
dents J. Čakste, viesus apsveikdams ,
radīja uz to, ka te nav sapulcējuši»
svešnieki, bet gan tautas, kuras jau agrai
dzīvojušas kopa un nesušas kopēju 1«'
teni. Mūs saistīja cenšanās pēc vienības
un brīvības. To mēs esam cīņas lauka
panākuši. Pēc tam mēs cīnījāmies ko-
pīgi pret brīvības ienaidnieku, un uzva-
rējām. Vai var būt vēl citas tautas, kaffl
tikdaudz kopēja, kā Igaunijai un Lat-
vijai? Mums jācenšas panākt, lai lgaj1'
nija un Latvija ari turpmāk ietu kopāt"
ceļu, kuru viņas gājušas gadusimteņie*
Parlamentāriešu apciemošana tam bB5

par ķīlu.
Tāļak prezidents uzsvēra, ka starp kai-

miņiem vienmēr var gadīties mazas doņi»
starpības, bet tās nav no svara. M»'»
tautu mērķi ir lielāki un svarīgāki ne*»

tādi mazi pārpratumi. Mēs izp ildi81*
savus pienākumus pret mūsu tautām, »»
es ceru uz vēl plašāku saprašanos »
satikšanos tuvākā nākotnē. Lai dziv
Igaunija un viņas tauta 1 .. j,

Prezidentam atbildēja Igaunijas n g>
kogu priekšsēdētājs Kukks. Pateicot"»
par ļoti laipno uzņēmumu, viņš uzsver
ka latviešiem un igauņiem tiešam dau

^nevajaga, lai vieni otrus saprastu-



vajadzīgs tikai _atgadinat mušu kopēju

likteni un kopējas cīņas, lai saprastu

tās ir draudzīgas tautas. Es varu tikai
apstiprināt Latvijas prezidenta vārdus,
ka neskatoties uz mazam domu starpī-
bām, mūsu nākotne jārīko uz kopējiem
oaruatiem. Mūsu kopdarbība izklīdinās

visas bažas par Baltijas abaikanizaciju".
Igaunijas parlamenta prezidents tāļak
uzsver, ka Igaunijas valdība sava darbibā
vienmēr ievērojuse Latvijas-Igaunijas
_opējas intereses. Viņš izteic pārliecību,
fca tautas pratīs jiīzstavet cīņa iegūtās
vērtības. Mazi pārpratumi mūsu starpā
nespēlē nekādu lomu. Tagadējais gadī-
jums dod vislabāku iespēju tādu pārpra-
tumu galīgai likvidēšanai. Ceļu savu
glāzi uz Latvijas-Igaunijas kopdarbību
un uz šo satikšanos, kura ir svarigs
solis Baltijas savienības nodibināšanai.
Lai dzīvo Latvija!

Pēc Kukka kunga runas nospēlē Igau-
nijas un Latvijas valsts himnas, kuras
uzņēma nerimstošiem applaudismentiem.

Ministra prezidenta vietnieks, zemko-
pības ministrs V. Zarnu els apsveica
viesus valdības vārdā un aizrād uz vien-
prātības nepieciešamību starp abām
tautām. Nesaskaņas ir nevēlamas, bet
izvairīties no viņām nevar. Mūsu ko-
pējās intereses ir daudz augstākas un
mēs viņas aizstāvēsim ar pilsonisku
apziņu. Savstarpēja cieņiba būs mūsu
valsts un tautu vienošanās, cements, un
mēs kopējiem spēkiem noraidīsim katru
uzbrukumu, nokurienas tas arī nenāktu.

Savu runu ministrs beidz sekošiem
vārdiem igauņu valodā:

Latvijas valdības vārdā apsveicu
Jūs, dārgie viesi, kuru starpā ir taga-
dēji un bijuši Igaunijas valdības lo-
cekļi, un ceļu savu glāzi Igaunijas
valdības kā Igaunijas-Latvijas draudzi-

f'bas pabalstītāju godam. Lai dzīvo
Igaunijas valdībai"

Igaunijas valdības vārdā atbildēja iekš-
lietu ministrs E i n b u n d s , kurš īsos
vārdos pateicās par laipnu uzņemšanu
«n uzsvēra valdību darbības koordinēša-
nas nepieciešamību. Viņš beidza savu
;runu ar tostu uz Latvijas-Igaunijas drau-
dzību un kopdarbību.

Vēl runāja Satversmes Sapulces mino-
sitatu priekšstavji Dr. Šimans, F i š-
mans un Presņakovs, kuri uz-
svēra miuoritatu lojalitati_ pret Latvijas
un Igaunijas valstisko iekārtu.

Satversmes Sapulces loceklis N o n ā c s
garāka runā apskatija idejiskās un kul-
turelās saites starp Igaunijas un Latvijas
tautām.

Svētdien viesi izbrauca uz Rīgas jūr-
malu, kur Bulduros Rīgas rūpnieku, tir-
fotSju un banku sabiedrība deva bro-
astis. Vakarā bija nacionālā teātrī iz-

rāde un pēc tās pilī pie Satversmes Sa-
pulces prezidenta un ministru prezidenta
vietas izpildītāja rauts.

Vakardien, pēdējā dienā, Rīgas pilsēta
Sarīkoja ciemiņiem goda mielastu mazajā

ģildē, pie kam pHsētas galva A. A n -
o e r s o n s griezās pie visiem ar sekošu
uzrunu:

_„Man ir tas gods Rīgas pilsētas vārdā
mušu augstiem viesiem pateikties par
laipno apciemojumu. Labu kaimiņu
attiecības ir mazāk oficiālas, bet vairāk
sirsnīgas. Tadeļ man patiktos, ja Jās,
dārgie viesi, no maniem vārdiem izlobītu
vairāk sirsnīgo, nekā oficiālo. Abām
tautām, ka igauņiem, tā latviešiem ir
kopēja pagātne. Viņas, dzīvodamas uz
smiltīm un akmeņiem, ir bijušas līdzīgi
padotas ziemeļu saules skopajiem
stariem. Tie paši vēji, tās pašas vētras
ir pūtušas no rītiem un vakariem pār
abām zemēm. Par cik saules stari
Latvijai ir bijuši varbūt siltāki, par tik
vētras droši bijušas stiprākas. Kopējie
prieki un kopējas ciešanas ir starp
abām tautām, neskatoties uz to, ka
viņas pieder pie dažādām rasām, radī-
jušas labas kaimiņu attiecības. Latvju
tautas dziesma nosauc igauņus par
*Igaunīšiem bālenīšiem." Latvju tautai
jau senatnē ir priekš saviem
kaimiņiem igauņiem bijuši mīļi vārdi.
Abu tautu pagātnē ir bijuse ver-
dzība un abu sirdslolojums ir bijis
iegūt brīvību. Kad Igaunijai pirmai iz-
devās savu zemi iztīrīt no ienaidniekiem,
tad viņas pirmais darbs bij tas, ka viņa
sniedza palīdzīgu roku Latvijai. Tas
bija drauga darbs, kurš izsauca starp
latviešiem sajūsmas vētru par mūsu
brāļiem igauņiem. Rīga nav aizmirsuse
igauņu bruņoto vilcienu. Abas tautas
pec neatkarības iegūšanas, pēc de facto
un de jure atzīšanas, stāv vienu un to
pašu saimniecisko uzdevumu priekšā.
Abām galvas pilsētām ir tie paši eko-
nomiskie problemi atrisināmi. Ja mēs
ari no šī saimnieciskā izbūves posma
iziesim kā uzvarētāii, tik tad mēs būsim
galīgi uzvarējuši. Sis uzdevums vislabāk
ir veicams draudzībā. Draudzībā, iedamas
roku rokā, Igaunija un Latvija veiks tos
uzdevumus, kurus viņām uzliek lielā pa-
saules tautu saime. Es lūdzu dārgos
viesus aizvest igauņu tautai un viņas
galvas pilsētai Rīgas sveicienu un lūdzu
atļaut pacelt savu glāzi uz Igaunijas
valsts prezidenta, Rēveles pilsētas galvas,
uz mūsu viesu un, runājot mūsu tautas
dziesmu valodā, uz «igaunišu baidīšu"
veselību".

Pilsētas galvai atbildēja Igaunijas par-
lamenta viceprezidents Virina un Rē-
veles pilsētas galva U u e s o n s. Pē-
dējais uzsvēra, ka starp abām brāļu
pilsētām nevajagot pastāvēt konkurencei,
bet tikai abām izpildīt savus dabiskos
uzdevumus, Pilsētas domes priekš-
sēdētājs K. Dēķens, uzsaukdams
Rēveies pilsētas galvas veselību, uzsvēra,
ka saitēm starp Rīgu un Rēveli turpmāk
vajagot iznākt arvienu ciešākām.

Pilsētas domes kārtēja sēde
notiks ceturtdien, š. g. 18. maijā, pulk-
sten 6 vakarā, pilsētas valdes telpas,
lielā Ķēniņu ielā 5.

Dienas kartība:
1. Trūkstošo pilsētas valdes locekļu (3)

ievēlēšana.
2. Pilsētas galvas viena biedra ievēlē-

šana.
3. Valdes locekļu vietas izpildītāju (4)

ievēlēšana.
4. Komisijas ievēlēšana pilsētas domes

instrukcijas projekta izstrādāšanai.
5. Ravelina tirgus laukuma apbūves

projekta pieņemšana.
6. Olaines Zālāja bijušā nomnieka

lūgums.
7. Latvijas bēgļu reevakuacijas biedrības

lūgums.
Pilsētas domes priekšsēdētājs

K-Dēķens.
Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n sk i s.

Latgales apgabalt. 1. civilnod.
atklātā tiesas sēdē, 22. martā _ 1922. g.,
izklausot Matildes Cerendt lūgumu par
Voldemāra Heinricha dACerendta atzī-
šanu par bezvēsts pazudušu, nolēma:
uzdot Višķu pagasta padomei iecelt aiz-
bildniecību par bezvēsts pazuduša Vol-
demāra Hemricha d. Cerendta mantu, at-
rodošos Višķu pagastā, .Podgorje* dzir-
navās. So lēmumu publicēt civ. proc.
5295. p. kārtībā. L. N» 505/22

Daugavpilī, 11. aprilī 1922. g.
Priekšsēdētājs J. Kalacs.

Sekretāra v. i. A. M i k a I k s.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

ICii r s i.
Rīgas biržā, 1922. gadā 16 maijā.

Zelta franks (0,29032 gr.) . . 50.00
Araērifcss doleis . 252.25 — 258.25
Angļu mārciņa 1129 — 1149
Frsncijfts franks 23.00 — 23.60
Beļģijas franks 2100— 21.50
Šveice* franks .......48.25 — 49.25
Zviedrijas krona 65.25— 66.25
Norvēģijas krona 4700 — 48.00
Dānijas krona 54.00— 55.00
Čechijaa krona 485 — 495
Holandes guldeni» 98.25 — 99.75
Vācijas marka ....... 0.85 — 0.90
Somijas marka 5.27 — 5.37
Igaunijas marka ....... 0.78 — 0.83
Polijas marka 0.00 — 0.K8
Padomes rb| —
10 rbļ. zelta 1225.00
Zelts . 93/3
»"** G_£\ :::::: Sffilp»»*

Valsts krāj- an kredītbanka
J. Fsiedmanis, K. Bērziņi

Risas osta Ienākuši kuģi.
. 1922. g. 13. maijā.

125. Harald, vācu tvaikonis, kapteinis B. Meiers,
no Roterdamas ar rudziem.

126. Sancta Maria, latviešu motorkuģis.
127. Karisruhe, vācu tvaikonis, kapteinis V. Vitt,

no Hamburgas ar gabalu precēm.
128. Libau, zviedru tvaikonis, kapteinis S.Blanka,

no Helziņforsas ar gabalu precēm.

129. Maizit, latviešu motorkuģis.
130. Teodors, latviešu tvaikonis, kapteinis Driroe,

no Ventspils ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas Izgājuši kuģi.
1922. g. 13. maijā.

112. Maiga, latviešu tvaikonis, kapteinis M. Stāt-
bergs, uz Stokholmu ar gabalu precēm.

113. Etzel Dancigas tvaikonis, kapte.nis E. Boese,
uz Baltišportu tukšā.

114. Ariadne, vācu tvaikonis, kaptemis H. Oltmans,
uz Klaipēdu ar gabalu precēm.

115. Alide Marija, latviešu burenieks, kapteinis
J. Kalniņš, uz Mēsragu tukšā.

116. Viadra, vācu tvaikonis, kapteinis P. Raddats,
uz Stetini ar siļķēm.

117. Henny, vācu tvaikonis, kapteinis V. Cimet-
mans, uz Stetini ar liniem un mēbelvaģiem.

118. Ebba, dāņu tvaikonis, kapteinis H. ŠrOders,
uz Dublinu ar blankām.

119. Guahild, dāņu tvaikonis, kapteinis V. Sultcs,
uz Haitlepūlu ar propsiem.

120. Olaf Kyrre, norvēģu tvaikonis, kapteini*
J. Jessens, uz Viborgu ar balastu.

121. Zelma, latviešu burenieks, kapteinis F. Kal-
niņš, uz Mesragu tukšā.

122. Karniels, latviešu burenieks, kapteinis Bern-
steins, uz Ventspili ar balastu.

Risas osta 11. maijā atradās 69 kuģi. Ienāca 6,.
kopa 75 kuģi, izgāja 11, osta atrodas 64 kuģi.

liepājas ostS 9. maijā atradās 35 kuģi,
ienāca 3, izgāja 1. 10. maija ostā atradās 37kuģi,
ienāca 2, izgāja 3, 11. maijā ostā atradās 36 kuģi.

Māksla»
Nacionālais teatrs. Trešdien, 17. maijā,

interesanta novitāte: itāļu rakstnieka
Nino Berrini dramatiskā freska 4 cēlie-
liens «Zaimotājs*. Dienvidu kolorits.
Dienvidu debesis. Dienvidu tempera-
ments. Tādernas brašums. Maija nakts
burvīgums ar itaju dziesmām un muzīku.
Ceturtdienu «Zaimotāja" otrā izrāde.
Piektdien, teātra kora izrīkojumā publika
dabūs dzirdēt vieglos, bet muzikālos
„Kor ne vijas zvanus". Viesojas
Erasts Elks-Elksnīts. Telegramas.

(Latvijas tetogrelfl nfctisfamt āatmfu telegnns8j.>

Maskavā, 15. maijā. Saņemtas ziņas,
ka kolera izplatās Saratovas guberņā un
Ziemejkaukasā.

Maskavā, 15. maijā. Rostovā pie
Donas arestēts biskaps Arsenijs par pre-
tošanos baznīcas dārglietu atsavināšanai.

Eilvezē, 15. maijā. (Radio.)_ Grie-
ķijas ķēniņš jaunās valdības sastādīšana
atkal uzticējis Gunarisam.

Eilvezē, 15. maijā. (Radio.) Vāci-
jas sūtnis Vašiņtonā Vīdfelds ieradies
Ņujorkā, kur saņemts ļoti sirsnīgi.

Berlinē, 14. maijā. Amerika aizdod
Dienvidslāvijai uz 40 gadiem 100 miljonus
dolāru: 30 miljonus izmaksās skaidrā
naudā, pārējo sumu izlietos dzelzsceļa
izbūvei.

Dženovā, 15. maijā. (Reuters.)
Politiskā subkomisija šodien vien-
balsīgi apstiprināja uzaicinātāju valsta
priekšlikumu turpināt sarunas par
Krievijas problēmu Hagā, kur sa-
sapulcētos divas lietpratēju komisi-
jas : pirmajā tikai sabiedroto un neitrālo
valstu priekšstavji, otrajā — krievi. Pirmā
komisija uzsāks savu darbību 15. jūnijā,
krievu eksperti drusku vēlāk — 26. jū-
nijā.

Vašiņtonā, 10. maijā. (Reuters.)
Amerikas valstsdepartaments nolēmis
Hagas konferencē nepiedalīties.

Redaktors: M. Āroni.

Jaunlatgales iec. policijas
priekšnieks

Ludzas apriņķī, izsludina par nederī-
giem sekosns dokumentus, kuji pie-
teikti no viņu īpašniekiem par nozaudē-
tiem : 1) personas api., izdotu no Gavru
pag. valdes 1921. g. uz Jelizavetas Feo-
dorovas vārda; 2) pērs. apl., izdotu no
Višgorodas pag. valdes 1920. g. uz Va-
silija Timofejeva vārda; 3) pag. apl.,
izdotu no Pitalovas iec. pol. pr-ka zem
Nr. 1190, kura apstiprināta no Ludzas
apr. apr. pr-ka par lūgumu iesniegšanu
dēļ uzturas atļaujasizsniegšanas uz Ser-
geja Finogejeva vārda; 4) pērs. apl.,

izdotu no Višgorodas iecirkņa komand.
1920. g., uz Feodora Vladimira d. Minim
vārda; 5) zirgu pasi, izdotu no Gavru
pag. valdes 1921. g. zem Nr. 553 uz Va-
silija Ivanova v.; 6) Latvijas pasi, iz-
dotu no Gavru pag. valdes Nr. 637 uz
Matveja Jegora d. Jegorova v.; 7) cara
laiku pasi, izdotu no Gribuļevas pagasta
valdes uz Tatjanas Michailova m. Mi-
chailovas vārda; 8) pērs. apL, izdot»
no Tolkovas pagasta valdes 1921. g. uz
Ivana Stepanova vārda; 9) zirgu pasi,
izdotu no Tolkovas pag. valdes 1920. g.
uz Miķeļa Panteļejeva vārda; 10) kara
klausības apl., izdotu no Latgales parti-
zāņu pulka komandieja 1921. g. zem
Nr. 13596 uz Alekseja Aleksandrova v.;
11) pag. pērs. apl., izdotu no Tolkovas
iec. komand. 1920. g. uz Aunas Stepana
m. Kuzņecovas v.; 12) zirgu pasi, izdot*
no Tolkovas pagasta valdes 1921. g. uz
Nikolaja Feodorova vārda; 13) kara-
klausības apl., izdotu no Ludzas kapi
pr-ka 1921. g. uz Ivana Feodorova v.;
14) zirgu pasi, izdotu no Tolkovas pag.
v. 1920. g. uz Darījās Varfalomejevas v.;
15) zirgu pasi, izdotu no Tolkovas pag.
valdes 1920. g. un kvīti dēļ Latvijas
pases izdošanas uz Mitrofana Ivana d.
Bielova v.; 16) zemes pirkšanas aktu,
apstiprinātu no Pleskavas notāra un ze-
mes plānu uz Pēteja Palma vārda; 17)
pag. person. apl., izdotu no Tolkovas
iec. komand. 1920. g., uz Aleksandra
Semjonova vārda; 18) zirgu pasi, iz-
dotu no Tolkovas pag. valdes 1921. g_
un kvīti dēļ Latvijas pases izsniegšanas
uz Nikandra Jegorova v.; 19) kvīti, iz-
dotu no Tolkovas pag. valdes 1921. g.,
dēļ Latvijas pases izsniegšanas uz Teo-
dora Bogdanova v.; 20) pag. apliec,
izdotu no Pitalovas iec. pol. pr-ka zem
Nr. 4005 par lūgumu dēļ uzturas at-
ļaujas iesniegšanas uz Fedota Matve-
jeva vārda. J* 228a

Liepājas prefektūra
Izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētos dokumentus:

Liepājas prefektūras pases: 1) zem
Nr. 7468 uz Kristīnes Aleksandra m.
Hofman vārda, 2) zem Nr. _ 1532 uz Lī-
bas Dāvida m. Fridberg vārda, 3) zem
Nr. 26016 uz Jāņa Kriša d. Keire vārda,
4) zem Nr. 26838 uz Jāņa Anša Veita
vārda, 5) zem Nr. 26546 uz Katrines
Jāņa m. Gutman vārda, 6) zem Nr. 11821
uz Olgas Ēvalda m. Stelman vārda, 7)
zem Nr. 3347 uz Jūlijas Jēkaba m. Pizik
vārda, 8) zem 16505 uz Friča Jāņa d.
Baltais-Valts vārda, 9) zem Nr. 26745
uz Andreja Toma d. Laugala vārda, 10)
zem Nr. 12924 uz Hane-Elke Ābrama m.
Pluce vārda, 11) zem Nr. 21005 uz Fa-
nijas Hirša m. Šenberger vārda, 12) zem
Mr. 39581 uz Rūdolfa Indriķa d. Up-
mala vārda, 13) zem Nr. 25502 uz An-
dreja Andreja d. Rettera vārda, 14) zem
Nr. 12550 uz Lidijas Ernesta m. Gras-
man vārda, 15) zem _ 22364 uz Jāņa An-
dreja d. Krinkela vārda; 16) pasi zem
Nr. 289, izdotu no Aizputes apr. priekšn.

palīga 2. tec., uz Mades Andreja m.
Ziemel vārda; 17) Aizputes apr. pr.
pasi zem Nr. 1429 uz Lidijas Miķeļa m.
Brizga vārda ; 18) Rīgas pref. pasi zem
Nr. 105463 uz Lilijas Kriša m. Roštein
vārda ; 19) Liepājas apr. pr. pal. 1. iec.
pasi zem Nf. 4596 uz Rūdolfa Jāņa d.
Skrubis vārda; 20) iekšl. min. uztur,
apl. zem Nr. 21727 uz Annas Jāņa m.
Dargačenko vārda; 21) pērs. apliec.zem
Nr. 86/4331 uz Jevgeņijas Aleksandra m.
Dergačenko vārda; 22) Lietavas kon-
zula nacionālo pasi uz Marijas Jāņa m.
Burbe vārda; 23) Lietavas konz. nacio-
nālo pasi zem Nr. 2345 uz Veronikas
Leona m. Gaubis vārda; 24) iekšlietu
min. uztar. apl. uz Antoniņas Vasilija m.
Kudraševas vārda; 25) Liep. pref. pērs.
apl. uz Antoniņas Vasilijas m. Kudra-
ševas vārda ; 26) Pad. Krievijas konzul.
personas apliec, zem Nr. 3869 uz Alek-
sandrasNikolaja m. Baženov vārda ; 27)
Liep. pref. apliec, uz Andreja Annas d.
Vērsis vārda; 28) Liep. pref. dien. apl.
zem Nr. 845 uz Ādama Toma d. Feier-
abenda vārda, un 29) Lietavas konzul.
pasi zem Nr. 164/1489 uz Cipas Ābrama
m. Dimant vārda.

Cēsu apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011., 2014-,
2061. un 2079. p. p. paziņo, ka pēc
1921. gada 23. decembrī Rīga mirušā
Kārļa Anša d. <5r(lnvalda ir palicis
mantojums un uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu vai sakara ar to kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, fi-
deikomisarijiem, kreditoriem u. 1.1., pie-
teikt savas tiesības minētam mirtiesne-
sim sešu mēnešu laika, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas „Vald. Vēstnesī'.

Ja minētās personas savas tiesības
angšuzrādītā termiņā nepieteiks, tās tiks
atzītas kā šīs tiesības zaudējušas.

Cēsīs, 28. aprilī 1922. g.
Miertiesnesis J. P u ch a 1ski i s.

Mazstraupes pag. valde izsludina par
pazaudētu un tamdēļ nederīgu zirga
pasi, izdotu no Mazstraupes pagasta
valdes 31. jūlijā 1920. g. zem Nr. 158
uz Sīmaņa Kārļa d. Miķelsona vārda.

Nozaudēta un tamdēļ skaitāma par
nederīgu zirga pase zem Nr. 243, iz-
dota no Kaunatu pag. valdes.Rezeknes
apr., uz Staņislava Skrebeļa vārda.

Nigraudes pag. valde, Aizputes apr.,
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
zirga pasi Nr. 597, izdotu no šīs pag.
valdes 1. septembri 1921. g. uz Friča
Kristholda vārda.

i Rīgas 8. iec. miertiesnesis,
civilprocesa 146048. p. kārtībā ar šo iz-
sludina par iznīcinātu un nederīgu piln-
varu, izdotu no Ernsta fon der Brūggen,
kā bar. Katrīnas fon der Bruggen, āzim.
Grote, pilnvarota, Pēterim Mārča dēlam
Pēterenam, kura apstiprināta Rīgas no-
tāra Valtera Līvena 1921. g. 22. martā
zem reģistra Nr. 3129.

Rīgā, 21. aprilī 1922. g. J* 156.
Miertiesnesis Zeberg-Elverfeldts.

Latgales apgabalt. 1. civilnod-
«civ . proc. lik. 293., 295., 298., 301-
«09. un 311. p. p. pamata, uz Marijas
JJstiaa m. Briģls, dzim. Andrejeva Ma-
lasenkova , lūgumu, viņas prasības lietā
|jet _ Jāni Jāņa d. Brigis par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
J>eta prasītājai nav zināma, ierasties
*fciru mēnešu laikā no šī sludinājuma
««spiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

jP'e lūguma pielikti izraksts nolaulību
«egistra un noraksti priekš atbildētajā.

Ja atbildētājs noteiktā laikā neieradi-
*'es personīgi, vai caur pilnvarnieku, tiks
aolikta tiesas sēdē lietas klausīšanai aiz-
muguriski. L J*fe 600/22

Daugavpilī, 27. aprilī 1922. g-
Priekšsēdētājs J. Kalacs.

Sekretāra v. i. A. Mi kalks.

Pilnvara uz Ignatija Jāzepa d. Mar-
«nkeviča vārda, izdota 19. martā 1916. g-
P'e Harkovas notāra Bazilevska priekš
Mmmeka māju .Gudziški NsNs 12 un 13"
Psargāšanas — ar šo tiek izsludināta

P*t nederīgu. Mātes Amelijas Apolo-
«°va m. Tokarskajas pilnvara Irina To-
ksiskajā Hrubat.

Valkas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no 7. apriļa
š. g., meklē uz sodu lik. 581. p. pamata
apsūdzēto čigana_ Pēteri Kristapa dēlu
Sīmani, kura pēdējā dzīves vieta atradās
Rencēnu pagastā, Valmieras apriņķī. Tu-
vākas ziņas par minētā čigāna Sīmaņa
personību trūkst.

Visas personas un iestādes, kufām
būtu ziuama apsūdzamā Sīmaņa dzives
vieta, tiek lūgtas to paziņot tuvākai po-
licijai, kurai to arestēt un nosūtīt pec
piederības Valkas apr. 1. iec. mierties-
nesim Valkā.

Valkā, 21. aprilī 1922. g.
Miertiesnesis A. Līcis.



Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 14607i. p.
pa «no, ka minētā tiesa, civilnodaļas
10. aprilī 1322. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrētLielvircavas — Skursteņu to-
gHtibas biedrību, ievedot viņuto bie-
drību reģistra pirmajā daļā, kuram nav
peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lielvircavas pagasta.

Jelgavā, 11. aprilī 1922 g.
Reģistr. nod. pārz.tiesn. R. Mflllers.
Sekretāra pal. v. i. D. L e 5 i n sk i s.

Dobeles - Auces iecirkņa
miertiesnesis,

pamatodamies uz sava ši gada 2. maija
lēmuma, uzaicina visas personas, kurām
būtu kādas tiesības un prasības uz
mirušās 15. augustā 1919. g. Dobelē,
SSlvlas Bordellus atstato mantojumu,
sastāvošu no vērtspapīriem tin nogul-
dījumu zīmēm, kopvērtība par 10-178 r.
73 k. Latvijas _ valūtā, pieteikt tās šai
tiesā sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī", aizrādot, ka tos, kas
noteiktā laikā savas tiesības un prasības
nepieteiks, atzīs par tādas zaudējušiem.

Dobelē, 12. maijā 1922. gadā.
Miertiesnesis L. Bērziņš.

Sekretārs A Strauss.

HSlIEĪO 1IIBII
it iesniegMŠi lūgumus dēļ uzvSrdu
?Miņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:

1) Celms, alias Bekmans, Jānis Jēkaba
dēls ar sievu Matildi Jāņa m., dzim.
Dive), dzīvojoši Rīgā, 1. Damesmui-
Žas iela J$ 9, kufi vēlās turpmāk
saukties uzvārdā .Celms*.

2) Krasnljs, alias Pētersons, Jēkabs
Krišjaņa dēls, dzīvojošs Rīgā, Tērba-
tas iela Ns 4, dz. 36, kurš vēlas
turpmāk saukties uzvārdā .Krasts*.

3) Puslnkevlč, Pēters Kazimira dēls ar
sievu Martu Mārtiņa m., dzim. Līdak,
dzīvojoši Rīga, Romanova ielā 50,
dz. 29, kufi vēlas turpmāk saukties
uzvārdā ,P u si ņš°.

4) Runge, alias Rass, Mārtiņš Miķeļa
dess ar sievu Ievu Andreja m., dzī-
vojoši Ventspils apriņķi, Ugāles
pagastā, Ķieģeļu ceplī, kuri vēlās
turpiitāk saukties uzvārdā ,R a s s* .

5) lelfert, Elizabete Oskara m., dzīvo-
joša Rīgā, Vīlandes ielā Ks3a, dz.17,
kūja veļas turpmāk saukties uz-
vārdā .Turau*.

S) Lelbsons, Ābrams ar sievu Mariju,
dzim. __ Selenka, dzīvojoši Vācijā,
B rlīnē W. 30, Hohenstaufenstrasse
>6 54, kap vēlas turpmāk saukties
uzvārdā «Leutner's*.

7) PrastaJs, Jānis Andža dēls, dzīvo-
jošs Ludzas apriņķī, Pitalovas polic.
priekšnieka kanclejā, kurš vēlas
turpmāk sauknes uzvārdā .Lorio*.

3) 3urls, Jānis Dāvā dēls ar sievu
Kārlim Dava m., dzim. Krūmiņ,
dzīvojoši Rīgā, Suvorova ielā N° 106,
dz. 4, kari vēlas turpmāk saukties
uzvārdā .Straume*.

Varbūtēji
^

iebildumi pret pievesto
lūgumu ievērošanu paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, no ša
sludinājuma dienas skaitot; pretējā
gadījumā pēc sacītā termiņa lūgumi
tiks Izpildīti. N° 30320, V.

Rīgā, 10. maijā 1922. g.
Iekšlietu ministrijas administratīvā

departamenta vice-direktors
A. Z i e p n i e k s.

Nodaļas vadītājs J. S i 1 b r i e d i s.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskiņā ar c'<v. poc. lik 1958. p. ar šo
paziņo, ka 23. maijā 1922. 8 minētās
nodaļas atx!atā tu-s; s sēle tiks nolasīts
16. maijā 1919 g. Rīgā mirušā Teodora
Heinricha d. KOfUSS testaments.

Rīgā, 11. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sutrevars A. Kalve.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 23. maijā 1922. g. minētās
nodaļas atklāta tiesas sēdē tiks nolasīts
9. oktobrī 1916. g., Rīgā mirušā Otto
Andreja dēla Rumberga testamenta
kodicils. Ns 776

Rigā. 10. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

~"^ _

Jaosjelgavas apr. tiesa m\m
paziņo, ka saskaņā ar Jelgavas pil etas
miertiesneša spriedumu 24 maija S g.,
pulkst. 10 rītā, Seipils pagasta, Vīgantes
.Krumešu" mājās, uz Daugavas krasta,

3Sņa Dunkela kustamo mantu, sastā-
vošu no priežu un egļu baļķiem, novēr-
tētus par 7000 rbļ.

Pārdodamos baļķus varēs apskatīt
pārdošanas dienās uz vietas.

Tīesu pristavs Ernstsons.

Dl» mitas vais telpās,
Nikolaja ielā ,N« 1, 30. maijā š. g.,
pulkst. 10 no rīta,

tiks jumi.slitā imn
pret tūlītēju samaksu: manufaktūra un
citas preces.

Pārdodamas preces bus apskatāmas
ūtrupes dienā.

Rīgas muitas valde.

ttdii siair. Jeiratf
sasauc kārtēju

gada sapulci
31. maijā S. g., pulksten 17, Pionere;
iela N» 4a.

Dienas kārtība:
1. Sapulces darbinieku vēlēšana.

2. Notecējušā gada pārskats.
3. Bilance par 1921. g.
4. Revizijas komisijas ziņojums.
5. 1922 g. darbības plāns un budžets,.
6. Vēlēšanas.
7. Ziņojumi un priekšlikumi. Valde.

Mm MiūiMinmmmmņtMB
ar šo dara zināmu, ka pie augstskolas

iirti nemātoiii
Reflektantus lūdz iesniegt savus rak-

stiskus piedāvājumus ar dzīves aprakstu
un aizrādāmu uz viņu ziniskiem dar-
biem mn. fakultātes dekānam, augst-
skolā līdz 30. ma Jam š. g.

2 Sekretārs doc. (paraksts)
^

CaUfcptfPP spiestu
izsludina par nederīgu pazaudēto valsts-
papīfu spiestuves ieejas atļauju «£
Lauras Vartin vārda zem J* 378-

Citu iestāžu slud.
Rīgas policijas III. iet. prietfoitts

paziņo, ka 19. maijā š. g pulksten
10 rītā, Tērbatas ielā Na 40, dzīv. 4,

is pārdota vfflseliiaī
E. Bundžas kustama manta, sastāvoša
no gultas_ galdiņa, griestu lampas, dvieļu
piekaramā un gultas sirmja, novērtēta
gar 110 rbļ., dēļ soda naudas piedzī-
šanas.

Rīgā, 13. maijā 1922. g. Ns 135.
III. polic. iec. priekšn. Fr e i v a 1d s.

Vecpiebalgas pag. valde
dara zināmu, ka ar 12. maiju s. g.,
Vecpiebalgā

ir atvērta

Jībnbli iedaļa"
ar darbības rajonu — Vecpiebalgas
pagasts.

Nodaļa atrodas pagasta valdes kanclejā,
pagasta namā, un būs atvērta ceturt-
dienās no pulksten 10—2 dienā, i*ņemoi
svinamas dienas. Nš 168t.

Vecpiebalgā, 10. maijā 1922. g.
Priekšsēdētājs A. Pakalniets.

Darbvedis P. T i r z i 1 s.

Mārcienas pagasta valde,
Cēsu apriņķī, dara zināmu, ka sākot ar
1. maiju 1922. g., Mārcienas pagastā

Jissiaio'iiiaļa"
ar darbības rajonu — Mārcienas pagasts.

Nodaļas atrašanās vieta Mārcienas
pagasta namā (pasta adr.: caur Mārcieni).

Nodaļa būs atvērta pirmdienās un
sestdienās no pulksten 9—4 pēc pusd

Līdz ar dzimtssarakstu nodaļas at-
vēršanu dzimušo, mirušo un laulājamo
pieteikšana priekš Mārcienas pagasta
iedzīvotājiem ir obligatoriska.

Mārcienā, 10. maijā 1922. g.
Pagasta priekšnieks M e 1d er s.

Darbvedis (paraksts).

tajMiia Ķildas iziaiāuT"
Veļaves pag. valdes sludinājuma par

dzimt.-sirakstu nodalīs atvēršanu min.
pagastā, teikumā _ .sakot ar 1. maij i
1922. g.*, vietā jālasa „ar 14. maiju",
kas ar šo tiek izlabots.

Priekšsēdēt. (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Kļias izIa.Gj.1.
Rīgas Ielu dzelzsceļu akc. sabledr

akcijuun obligac.ju mortifikacijas sludi-
nājumā, ievietotā 4. martā š. g. .Vaid.
Vestn.* }k 52 ieviesušās kļūda: akciju
ā 100 rbļ Ns 56221/56263 vietā jābūt:
Nr. 56256, 56263, kas ar šo tiek izlabot.

Rīgas ielu dzelzsceļu akc. sab.

Rīgas apriņķa ceļu
inženieris

3 27. maijā 1922. gadā.

=izflos mazāksolīšanā=
14.000 kb. me.ru

akmeņu pievešanu
no Manga! salas uz Risas-Bauskas,
Lubanes, ļūrmalas un Opes šosejām.

Rakstiski piedāvājumi ar nomak-
sātu zīmognodok i, jāiesniedz slēgtās
apteksnes līd? 27. maijam 1922. g„
pulksten 12 dienā, Gogoļā ielā Ni> 3,
istaba 412.

Pie piedāvājumu Iesniegšanas jāie-
maksā 25 000 rbļ. drošības naudas.

Ap iņķļ ceļu inženieris (paraksts).

iijnīts valats tipoeraiijjs

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
stskaņā ar civ. proc. lik. 1953. p. ar
ši paziņo, ka 23. maijā 1922. g.
ain. nod. atklāta tiesas sēdē tiks nolasīts
26. iebruarī 1922. g. Rīgā mirušā Borisa
Sīmaņa (Semena) dēla Geraslmova
testa ments.

Rīgā, 16. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v V e i d n er s.

Sekrekretars A. Kalve.

Kļūdu izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas, III. clvllnod.

sludinājuma,. Moiseja Segai un Nachames
Stekol hipotekarisko parādu dzēšanas
lietā .Valdības Vēstnesī" š. g 101. num.
ir iespiests .ievērojot Moiseja Abeta d.
Segai un Nechmus Moiseja. d. Stekol',
bet vajaga būt: .ievērojot Moiseja Ābela
d. Segai un Nechmes Moiseja m. Stekol",
kas ar šo tiek izlabots.

Kigā, 12. maijā 1922. g. 1295
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A Kalve.

Latgales apgabaltiesas krlmlnaliiadala,
saskaņa ar savu 1922. g 12. aprija
lēmumu, meklē. uz sod lik 578. p.
pamata apsūdzēto, Cēsu apriņķa, Bērzo-
nes pag. puderigo Voldemāru Jāņa d.
Rungi, 25 g?dus vecu, vidēju slaiku
augumu, melniem griestiem matiem un
z.lām acīm.

Visas iestādes un persoms, kurām ir
zina-na minētā Voldemāra Jāņa dēla
Runga un viņa mantas atrašanās vieta,
jāpaziņo III. iecirkņa izmeklēšanas ties-
nesim.

Daugavpilī, 26. aprilī 1922. g.

Priekšsēd. biedr. v. Magnus.
Sekretāra v. i. Fr. B a u m a n s.

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudētu karaklau-
sības apliecību zem N? 1269, 24. febr.
1921. g., Izdotu no Instru'tora bataljona
komand., uz Vlļa Viļā d. Nordmaņa v.

?pm

Ūtrupe.
Pīe Dzelzavas pag. nama, 23. mīļā

5. g.. pulkst. 11 dienā, tiks pārdoti
atklātā vairāksolīšanā sekosi

mājlopi:
1) viena slaucama gov.», 6 g. veca, vēr-

tībā 2,000 rbļ.
2) viena cūka, 9 pudi svarā, vērt 3,000 r.
3) viena tele, 1 g. veca, vērtībā 700 r

Minētie mājlopi aprakstīti Marijai
Stupel, deļ nodokļuun soda naudas
piedzīšanas spaida kārtā.

Madonā, 8. maijā 1922. g. 2662/3153
Madonas iec. pol priekšn. (paraksts).

Apriņķa ce|n inženieris Cēsis,
20. maijā 1922. g„ pulksten 10 rītā,

Dārdēs iii vairāksolīšanā
no noliktavas Cēsīs, Vaļņu un Rigas ielu
stūrī, dažādus materiālus un darba lietas:
jumtu papi, krītu, vecas dzelzis, celma
laužus, cirvius, zāģus u. t. t. 3

Bebrenes virsmežniecība
24. maija 5, g., pulkst. 10 rītā,

pārd. sacensībā
Grīvā. Ilūkstes apr. priekšn. k nelejā,
izvestu pie dzelzsceļu līnijām

dedzināmu malku:
a) Eglaines stacija — 202»/a kub, asis,

3 aršīnu garas, jauktas ma kas, no-
vērtētu ā 1,665 rbļ. un lfc6/ia kub.
asis —_ aršīnu gara egles malka,
novērtētu ā 2,060 rbļ.;

b) starp >tac Nicgale-Jerzika, 162. ver-
slē, 196/* kub. asis — aršinu gara
jaukta malka, novērtēta ā 2,200 r
un 168. verste, 285>/a kub. asis —
aršinu gara jaukta malka, novērtētaa 2,225 rbļ.

Solījumi <m iā emaksā 10°/o drošībasnauda. Tuvākas ziņas virsmežniecībā,
. Olksnes muižā, caur Rubeņiem. 303

Bebrenes virsim žniecība.

Dažādi sludina!
Rozaudita Laiv. angsfsR. stad. grām.

Mna Bēriupa vārda zem 5429, uz-skatama par nederīgu.

,

flpīiļļļa ceļ. inženieris Jelgavā,
izdos 31. maija 1922. g., pulksten
12 dienā savā kanclejā, Upes iela Ns 10,
jauktos torgos

mazākprasītājiem
f iif a bUvi pārMisas upi,
uz Garczes-Pētermuižas ceļa pie Pēter-
muižas.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami tur-
pat slēgtās aploksnēs līdz minētam
laikam ar uzrakstu:

Uz konkurenci 31. maijā 1922.g.
Pirms _ torsu sākšanas dalībniekiem

jāiemaksā 5000 rbļ. drošības naudas.
Tuvākas ziņas turpat. 3

Tirgotāju Bil amaM HistaiK
Iritiiia,

pie Latv sīktirp. aizsardzības savienības-
Rīga, Sfjcuņu ielā Ns 13,

saskaņā ar statūtu paragr. 35 ielūdz:
bi'drus uz

iāitigii pilnu liii bjU
kura notiks otrdien, 30. maijā 1922.j.,
pulksten 6 pēc pusdienas, Latvijas sīk-
tirgotāju aizsardzības _ savienības telpās,,

Ģildes ielā Ne 4.
Dienas kārtība:

1) Biedrības pārveidošana par akciju
banku.

2) Dažādi priekšlikumi.
Ja gadijienā sapulce dēļ biedru neie-

rašanās pilnā skaitā nevarētu notikt, ta*
saskaņā ar statūtu paragr 35. notiks
14. Jūnijā š. g., pīkst. 6 pēc pusdienas,
turpat

olm pilna sopiilce.
kufa, neskatoties uz ieradušos biedra:
skaitu, būs pilntiesīga un sprieduma
spējīga. Direkcija.

Litan nialdka itt^m bsiv
1922 gada 8. burtnica

iznākuse un dabūjama valsts spiestuve,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriež»
:-: ar pieprasījumiem. "'

Maksā bez piesūtīšanas 18 rbj.,
:-: ar piesūtīšanu 20 rbļ. • •

Saturs:
81) Likums par Latvijas pievienošanos

1906. g. 6. jūlija Zeņevas konvenci-
jai (un pate konvencija) par karojo-
šās armijās ievainoto un slimo stā-

vokļa uzlabošanu.
82) Likums par politisko vienošanos,

(un pate vienošanas) starp Igauni]*.
Latviju, Poliju un Somiju.

83) Likums par samierināšanas kamēr»
agrarlietas atcelšanu.

84) Papildinājums pie rīkojuma Pa>
valsts lielā ģerboņa lietošanu,

85) Rīkojums par termiņa pagarināšanu*
no Krievijas uz miera līguma pa
mata atdabūjamo mantu un «
guldījumu pieteikšanai. .

86) Noteikumi par lauku dzīves atjau

nošanu..87) Noteikumi par akcīzes nodakli &
spirtu.

^88) Kafa stāvokļa pagarinās.!
robežu josla. _________—--

muT^aSiit* ieatrs»
Otrdien, 16 maIJS, pulksten i/s8 vakara}

.JHrTērrcieftMlaifki$l&t<*»Trešdien, 17. maijā, pulkst. i,i»Kat '
Pirmo reizi:

„j£mmotS.}sy ^Nino Bernni dramat. fresna 4 cēlie»"»

PĀRGROZĪJUMI
1909. g„ 28. februāra vietējos nolikumos par tirgošanos ar

lopiem, lopu kaušanu un sāļas apskatīšanu Rīgas pilsētā.
Pieņemti 1921. g, 22. septembra un 1922. g. 28. februāra
domes sēdes un iekšlietu ministrijas apstiprināti 1922. g.

1. aprilī zem J£ 104401.
§ 12 atcelt un ta vietā likt sekošo:
Nokauto lopu zarnu_ izkārnījumi paliek lopu kautuves valdei

bez kāda sevišķa atlīdzinājuma. Kauto liellopu un sīklopu asinis
paliek šo lopu īpašniekiem.

§ 16 piezīmi atcelt un tās vietā likt sekošo:
Piezīme. Atsevišķi no nokauto lopu rumpjiem jēlā veidā

ievestie iekšējie orgāni, kā piem. plaušas, aknas, zarnas
u. t. t. pirms pārdošanas vai lietošanas jāplombē.

§ 17 strīpot sekošo (pēdējo teikumu šinī pantā):
Gaļas produktus, kuriem jau ir lopu ārsta apliecība un kādas

lopu kautuves stempele vai plomba, izmeklē bez maksas.
§ 32 atcelt sekošo (pirmo teikumu šinī pantā):
Par lopu tirgū ievestiem lopiem tūliņ pie ievešanas jāaiz-

maksā pie kases no iekšlietu ministrijas 1896. g. 18. jūlijā
apstiprinātā taksē nosacītie nodokļi un jādabū pret šo samaksu
tirgus biļete.

Šī panta atceltās daļas vietā likt sekošo:
Pēc lopu iedzīšanas lopu tirgus sētā tūliņ jāsamaksā nodoklis,

saskaņā ar lopu skaitu un pēc pilsētas domes noteiktās takses, un
pret šo samaksu jadabon tirgus biļete.

§ 43 atcelt sekošo (pirmo teikumu):
ieiet lopu kautuvē bez lopu kautuves valdes īpašas atļaujas

brīv tikai tām personām, kurām tur kādas darīšanas, kas stāv
sakarā ar lopu kautuves lietošanas nolūkiem.

ši panta atceltās daļas vietā likt sekošo:
Bez lopu kautuves valdes īpašas atļaujas brīv ieiet lopu

kautuvē tikai tām personām, kuras izņēmušas sevišķas ieejaskartes
(uz dienu, mēnesi vai gadu).

§ 47 atcelt sekošo (pēdējo teikumu):
Buļļi jāved_ kaušanas telpās ar aizsietām acīm un vismazāk

divu vīra vadība.
§ 90 atcelt un ta vietā likt sekošo:
Par ievestās gaļas izmeklēšanai ierīkoto pilsētas iestāžu lieto-

šanu nosacītā maksa (skat. pilsētas domes noteikto taksi) jāatlīdzina
jau iepriekš, un pret to saņemtā kvīte jāuzrāda tam ierēdnim, kas
izdara gaļas izmeklēšanu.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Dzīvokļa nodokļa nomaksas termiņi
Papildinot š. g. ,,Valdības Vēstneša" JMs 43 publicētos no-

teikumus un pamatojoties uz noteikumiem par dzīvokļu nodokli
Rīgā § 14, Rīgas pilsētas valde paziņo, ka dzīvokļu nodoklis par
tekošo gadu samaksājams divos termiņos: nodokļa pirmā puse
nomaksājama pilsētas valdes nodokļu nodaļas kasē līdz š. g.
15. jūnijam un nodokļa otra puse nomaksājama līdz š. g.
30. septembrim.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
l Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

S
{S
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MimtMi m mpflieias Hailas telpās, &£_ ^et
19. maijā 1922. gadā, pulksten 4 pēc pusdienas atklātā vairāksolīšana

60 mucas gudrona ? l% Plf 8 1:::
Preces paraugi ir apskatāmi Ikdienas no pīkst. 10—3 p. p. bankas telpās.

P. Rupners, zvērināts biržas māklers.
????iimiimn i i-iiihiii?iiiiiM««ll«lll«llllM^ ?

^\

Dzelzsceļu ulrsunlde
izsludina uz 29. maiju 1922. g.

KONKURENCI apm. 12,000 metra tonna akmeņogli
izlādēšanai no kuģiem vainos c. i. f. Rija un m
3,000 mir.ionnu akmeņogļu izlādēšanai ULLlepigi

Konkurences dalībniekiem jāiemaksā materiālu apgādības kase tjst. J2j
50.000 rbļ. drošības naudas. Tuvākas ziņas izsniedz istaba N° 120.
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