
Oļļtojams par tirdzniecības-rSpniecības
nodokļiem,

gīkojums par mācības laikuun mācību
pārtraukumiem vidusskolas 1922./23.
mācības gada.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums

par mācības laiku un mācību pār-
traukumiem vidusskolās 1922./23.

mācības gadā.

1) Visās vidusskolās mācības jāiesāk
1922. g. 21. augustā noturot pār-
baudījumus līdz mācību sākumam.

2) Rudens mācibu pārtraukums no
29. oktobra līdz 5. novembrim
ieskaitot.

3} Ziemas svētku pārtraukums no
1922. g. 21. decembra līdz 1923. g.
7. janvārim ieskaitot.

4) Lieldienu pārtraukums no 25, marta
līdz 8. aprīlim ieskaitot.

5) Vasaras svētku pārtraukums no
20. maija līdz 23. maijam ieskaitot.

6) Skolas māzību beigas .1923. g,
16. jūnijā.

7) Mācības laiks 1922./23. mācības
gada 211 dienas.

8) Agrākie rīkojumi, cik tālu tie ru-
nātu pretī šim rīkojumam, ir at-
celti.

9} Par gatavibas pārbaudījumiem būs
atsevišķs rīkojums.

1922. g. 2. jūnijā, to A 1491.
Izglītības ministrs A. Dasge.

Skolu departamenta direktors
L. Ausējs.

Vidos un arodu skolu nodajas
priekšnieks J. O d i n š.

Rīkojums.
Ievērojot, ka sakarā ar projektētiem

Pārgrozījumiem °/o peļņas nodokļa likmē,
kas pieņemti Satversmes Sapulces š. g.
3L maija sēdē, nokavējušies zināmā
mērā visi darbi pie ši nodokļa izve-
šanas par tekošo gadu, pagarinu, pie-
mērojoties tirdzniecības-rūpniecības no-
dokļa noteikumu 161. pantam, minēto
-noteikumu 154. panta nosacīto nodokļu
«stu izsūtīšanas termiņu līdz 15. jūlijam

*
' m

Dn * -7" Pantā uz 1- aigastu no-
teikto pārsūdzības termiņu — līdz š. g.Ja. augustam.

R'gā, 1922. g. 2. jūnijā.
Finansu ministra biedrs

V. Āboltiņš.
Tiešo nodokļu departamenta

direktors A. V i n t e r s.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums.
P ublicēju vispārējai zināšanai, ka uz

-noteikumu par strādnieku nodrošinā-
mo

slimibas gadījumos un valdības
Vs ?' g' 3- ma,Ja rīkojuma („Valdības
J«stnesa« hh J03 1920. g.) pamata,
"oa ministrija reģistrējusi š. g. 1. ju-

st' -. «Daugavpils dzelzsceļa mezglalfaan leku Dn kalpotā:u slim0 kases «
*atutos zem No 30.

%», 1922. g. 2. jūnijā. J* 15894.

D
Darba ministrs R. Dukāts.

ePa'tan:enta direktors R. Veideraans

Ārlietu ministrija
ziņoj Visas tās personas, kuras savā
laika būtu iesniegušas Latvijas priekš-
stavībam Krievija (sūtniecībai vai
konsulātiem) Latvijas pavalstniecības op-
taciļas pieteikumus, bet kuras atgrie-
zušas Latvija ka bēgļi vai demobilizētie
kareivji, nenogaidot optacijas lietas
galīgo nokārtošanu, tiek lūgtas neka-
vējot par to paziņot (rakstiski jeb mu-
tiski) ārlietu minļstrijas pases nodaļai.

Piesūtot prasītas ziņas, vajadzīgs aiz-
rādīt tas personas, par kuru iet runa,
uzvārdu, vārdu un tēva vārdu, kā ari
aizrādīt, kam un kad ir ticis Krievijā
iesniegts optacijas pieteikums.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrija atļāva uzsākt dar-

bību politiskai partijai „ Latvijas jaun-
zemnieku savienībai". Dibinātāji: Er-
nests Batiers, Rīgā, Jēkaba ielā to 28.
dz

^
7, Markus Gailiis, Rīgā, Elizabetes

iela J* 7dz. 2, Otto Nonācs, Rīgā, Roma-
nova iela to 50, dz. 34 u. č.

Paziņodams augšējo apriņķu un poli-
cijas priekšniekiem,"uzaicinu, atļaut mi-
nētai partijai noturēt sapulces, neprasot
nodaļu reģistrēšanos apriņķos, bet gan
pārliecināties par to, vai sapulču sasau-
cēji tiešām rīkojas partijas centrālās ko-
mitejas uzdevuma. Sapulču sasaucējiem
jāievēro attiecīgie likuma noteikumi par
sapulču sasaukšanu.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vilde.

Paziņojums.

Iekšlietu ministrija atļāva uzsākt dar-
bību politiskai partijai *Latgaliešu bez-
partejiskā savienība". Dibinātāji: Sta-
ņislavs Kubļīckijs, Ludzā, Puškina iela 64,
Ādams Plešans, Ludzā, Konstantīns Sa-
vickijs, Ludzā u. c

Paziņodams augšējo apriņķu un poli-
cijas priekšniekiem, uzaicinu, atļaut mi-
nētai partijai noturēl sapulces, neprasot
nodaļu reģistrēšanos apriņķos, bet gan
pārliecināties par to, vai sapulču sasau-
cēji tiešām rīkojas partijas centrālas ko
mitējas uzdevumā. Sapulču sasaucējiem
jāievēro attiecīgie likuma noteikumi par
sapulču sasaukšanu.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vilde.

* Aizrādījums skolu priekšniekiem.

Skolu departaments, pamatojoties uz
Lietavas sūtniecības Latvija š.g. 25.aprija
rakstu J* D. 771, paziņo skolu priekš-
nieku zināšanai, ka Lietavas valdība at
ļauj Latvijas ekskursantiem braukšanu
pa Lietavas dzelzsceļiempar pazeminātu
tarifu — 25°/o no parastas maksas. Lat-
vijas ekskursantiem jābūt apgādātiem
no savas valdības ar attiecīgam aplie-
cībām, kūjas Lietavas sūtniecība Lat

vijā apstiprinājuse.
Skolu departaments.

Paziņojums

visiem Rīgas Jūrmalā dzīvojošiem
valsts darbiniekiem.

Sākot ar š. g. 1. jūniju medicinisku

palīdzību sniedz:
Dr. Lazdicš - Dubultos, Slokas iela 15

katru otrdienu, ceturtdienu un sestdienu
no pulksten 7 līdz 9 vakara.

Dr. Mežanc - Bulduros katru pirm-
dienu, trešdienu un_ piektdienu no
pulksten 9 līdz 11 rīta.

1922. g. 2. jūnijā- Ne 41577.
Departamenta vice-direktors Punga.

Veselības nodaļas vaditāja palīgs
M e 1 b i k s.

Pārlabojumi.
„Valdības Vēstneša" 122. numurā

Izglītības ministrijas rezolūcijā >6 2185
jastav: „docentu magd. Arnoldu Spekki
par profesoru u. t. t."

š. g. 24. maija «Valdības Vēstneša"
r* 115 iespiestā Dzelzsceļu virsvaldes
rīkojumā to 184 par pārgrozībām .pa-
gaidu tarifa un noteikumos J* 27 pasa-
žieru un bagāžas pārvadāšanai" § 15-1.,

punkta 4. sagrozīts pirmais teikums;
jabut: „Pie vilciena kontroles par paze-
minātu maksu atvaļinājumos brau-
cošiem karavīriem jāuzrāda no savas
priekšniecības izdotās ar attiecīgu zīmogu
un parakstu apliecinātās personas ap-
liecības" .

Ta paša § un punkta trešā teikumā
iespiests: «jāsamaksā 20 noteiktā brauk-
šanas maksa; jābūt: «jāsamaksā § 20.
noteikta braukšanas maksa".

-Art p« .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekepadloljā:

mmēnesi 75 rbļ, - kap.

Piesūtot mājS un pa pastu:
-_ i mēnesi ..... S0 rbj. — kap,
£, atsevišķo nnmans: saņemot
^ ekspedidjā 3 . 25 .
ļļc atkalpārdevējiem i , 75 ,

—^__lļMITI —»—FiiiinniM-am i n i?«?—^ļ,,, ,

Latvijas valdības j|gg^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

jttfKBK ā̂j& svētdienasun svētku dienas

Redakcija:
«fifSS^fe^?! K antoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili M 2. Td.Ns9.89 %SĒ^^Š̂Rīgā, pilī .Nš 1. Tel. to 9-57
S0 n~~12 "^y^T^ AtŠērte no pulksten 9-3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

siējīgām rindiņām .... 1S0 rbļ. — kap.
par katra tālāko rindiņu . . 6 . — ,

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katru vienslejīga
rindiņu 8 . — »

c) privātiem par katru vienslejīga
rindiņu 10 , — ,

Meklējamo personu saraksts Nr. 44.
(1. turpinājums)

J| vSt*ļSn-baT ļffi Kas mek.ē, ar kid. «kstu Vai apcietināms

ISS SSJfS-SK OT *"° "^ atrS^ SS*
5128. Francis, Eduards Marta Iekšlietu min. adm. dep. pasu Pieprasīt sarakstīša-

dēls, pied. pie Vladivo- nod., ar rakstu Nt 27505-IV, nos no Rīgas pref.
stokas 30 g. v., atradās 1922. g. 13. martā, dēļ izrai- un izsūtīt.
Kazaku ielā to3/5 Rīgā. dīšanas no Latvijas, ka ārzemn.

5129. Gudovič, Joska, Lieta- Tas pats. Pieprasīt sarakst. no
vas pilsonis, dzīv. Jaun- ' Jaunjelgavas apr.
Jelgavā. pr-ka un izsūtīt.

5130. Gailīts, Kārlis Jura d., 7. Siguldas pulks, ar rakstu Nogādāt meklētāja
virsseržants, dz. 1897. g. 1922. g. 1_0. febr. >6 15526, rīcībā.
pied. pie Rīgas. par dezertēšanu.

5131. Glecer, Hanna lcika m., Rīgas 9. iec. izmekl. tiesn., ar Paziņot dzīvesvietu
pied. pie Lietavas, dzim. rakstu 1922. g. 19. aprilī meklētājam.
1896. g. 6. februārī. J* 722, apv. uz s. I. 616. p.

5132. Gasperovič, Aleksandrs Daugavpils apr. pr-ka lēmums, Izpildīt lēmumu ua
Marjana d., dzīv. vieta 1922. g. 13. janvārī, sodīts par ziņot.
Daugavpilī. uzturēšanos bez dokumentiem

ar 5 zelta frankiem, vai 7 die-
nām cietuma.

5133. Hilarovs, Nikits Niķi- Rīgas kara apr. pr-ks, ar rakstu Nogādāt Rīgas kara
fora d. 1922. g. 8. febr. zem to 58052, apr. pr-kam.

arest. kareivis, izbēdzis no
pavadoņiem.

5134. Hermans, Eduards In- Jelgavas pils. izmekl. tiesn., ar Apcietināt un nosū-
driķa d., 27 g. v., pied. rakstu 1922. g. 4. apr. zem tīt meklētājam. »
pie Naudītes pag., Jel- J* 1280/1300, apv. uz s. 1.
gavas apr. kr. 174. p. 2. d.

5135. Hartmanis, Eduards Iekšlietu min. adm. dep. pasu Pieprasīt sarakst
Jāņa d., 48 g. v. dzīvo nod., ar rakstu 1922. gada iekšl. min. un izsūtīt.
Zilanu stacijā, Rēzek- 13. martā to 27505IV, dēļ
nes apr. izraidīšanas no Latvijas ka

ārzemnieku.
5136. Hofmans, Jānis Fricis- Rīgas apgab. tiesas Rīg. VI. Spaidu ceļā nogādāt

Teodors Teodora d., iec. izmekl. tiesn. ar rakstu meklētāja rīcībā.
Rīgas pilsonis, dzim. 1922. g. 21. apr. zem J* 790,
1887. g. 15. aprilī (se- apv. uz k. s. lik. 476. p. I. d.
višķas pazīmes nav
zināmas.)

5137. Kozlovskij, Broņislavs, Iekšlietu mia. adm. dep. pasu Pieprasīt sarakstīša-
Miķeļa d., pied. pie nod. ar rakstu to 27505,-IV. nos no iekšl.ministr.
Lodzes pils. Petro- 1922. g. 13. martā dēļ izraidi- un izsūtīt,
kovskas gub., dzim. šanas, kā ārzemnieku.
1881. g., dzīv. Daugav-
pilī. Muižnieku ielā Ne78,

5138. Kulešova, Ksenija Mār- Tas pats. Tāpat,
tina m., pied. pie Tulas
gub., Koropinskas apr.,
24 g. v,, atradās Rīgas
centrālcietumā.

5139. Krūmiņ, Liii Jāņa m., Rīgas apr. 2. iec. miertiesn. Paziņot dzīves vieta
21 g. v., pied. pie Un- ar rakstn 1922. g. 25. febr. meklētājam,
gurpils pag., Valmieras to 448, apv. uz s. 1.532. p. 3. p.
apr.

5140. Kiršbaums, Kārlis Gusta Rīgas apgab. tiesas Rīgas Spaidu ceļ _a_ no-
dēls, bij. 2, Ventspils 6. iec. izmekl. tiesn. ar rakstu gadat meklētajā rī«
pulka kareivis, pied. J* 721 1922. g. 4. apr. apv. čībā.
pīe Valtenbergas pag. uz kr. s. I. 123. p. 1. d., 1.,
Valmieras apr., ap- 3. un 4 pk. («Valdības Vēst-
mēram 21 g. vecs. nēša" to 49 kārtas to 3605.)

5141. Kalniņš, Eduards Jāņa Tas pats. Tāpat,
dēls, bij. 2. Ventspils
pulka kareivis, pied.
pie Ozolu pag., 24 g,
vecs.

5142. Latišonok, Marta, Krie- Rīgas prefekt. ar rakstu Paziņot dzīves vietu

vijas pav., 42 g. v. Ne 12207, 1922. g. 16. febr. meklētajam.
sod. ar 5 zelta frankiem vai
7 dienām aresta par pases
nefizēšanu.

5143. Levins.GermansSīmaaa Iekšl. min. adm. dep. pasn Pieprasīt saraksti-
dēls, pied. pie Kannas nod. ar rakstu J* 27505-IV. šanos no iekšlietu
gub. un pilsētas, dzim. 1922. g. 13. marta, deļ_ izrai- ministr, un izsūtīt.
1887. g., dzīv. Rīgā, dīšanas no Latvijas ka arzem-
Romanova ielā Ns 112, aieku.
dz. 15.



5144. Lenbergs, Jānis Ernesta Talsu apr. pr-ks, ar rakstu Ievietot tuvākā lep-
dē!s, 44 g. v., pied. pie 1922. g. 4. martā te 2893-11, ras slimnīcā, par ko
Vandzenes pag,, Talsu uz veselības departamenta ziņot Talsu apriņķa
apr., līdz 192Lg. sept., raksta 1921. g, 23. augustā priekšniekam,
dzīvojis sava Kalnu to 89699, ievietojams lepras
mājā, Vandzenes pag., slimnicā.
gara auguma, seja iega-
rena un kalsna, bez i
ūsām un bārzdas, šķielē
caur pieri, mati plāni
pelēki, pakausis pliks,
rokām pirkstu gali līki
un ar vatēm, lepra slims,
pase izsniegta 1920. g.
27. sept. zem Ne 1157
no Vandzenes pagasta
valdes. Talsu aor.

5145. Minkevič, Aleksandrs Iekšlietu min. pasu nod., ar Pieprasīt sarakstīša-
Dominika d., pied. pie rakstu 13. martā Nt 27505 IV, nos no iekšlietu
Kaunas gub., dzimis dēļ izraidīšanas no Latvijas, min. un izsūtīt.
1877. g. 4. jūn. dzīv. kā ārzemnieku.
Sadovņikova ielā to 39,
dzīv. 54, Rīgā.

5146. Martinsons, Noa-Naf- Rīgas prefektūras raksts Ne 161, Paziņot dzīves vietu
tans, Lazara d., 52 g. 1922. g. 17. febr. sod. ar 10 Rīgas prefektūrai.
v., agr. dzīv. Liepājā. zelta frankiem vai 14 dienām

aresta par parādīšanos atklā-
tībā piedzērušā stāvoklī.

5147. Moravskaja, Vera Ignata Daugavpils apr. priekšn. lē- Atrašanas gadījumā
m., Krievijas pavalst- mums 1921. g. 21. oktobri izpildīt lēmumu un
niece, dzīv. v. Pustines Nš 4143 III, sodīta par doku- ziņot.
pag., Maksimovas sādžā mentu nevizēšanu ar 3 zelta
27 g. v. frankiem, vai 5 dienām aresta.

5148. Možans, Alias Mažans, Latgales apgabalt. Rēzeknes Apcietināt un ziņot
Pēteris Jāzepa d. apr. 4. iec. izmekl. tiesn. ar meklētājam.

rakstu N» 556, 31. martā apv.
laupīšanā („Vald. Vēstn."
te 235/21. g. kārt. te 1497.)

5149. Malkevics, Osips An- Daugavpils pils. pref. ar rakstu Paziņot dzīves vietu
toņa d., pēdējā dzīves 1922. g. 27. febr. to 6873, meklētājam,
vieta Šosejas ielā te 44. sodīts ar iekšlietu ministra

lēmumu 1921. g. 28. jūlijā
zem to 12783, par slepena
degvīna izgatavošanu ar 5000
rbļ. vai 3 mēnešiem cietuma.

5150. Markovics,Konrāds Jāņa Tas pats ar rakstu 1922. g. Tāpat,
dēls, Krievijas pavalst- 19. janv. zem te 7167, sodīts
nieks. ar ta paša lēmumu 1921. g.

22. febr. par pašizgatavota
degvīna slēpšanu ar 5000 rbļ.
un vienu mēnesi cietuma un
ar iekšlietu ministrijas pasu
nodaļas rakstu 1921. g.
12. jūlijā Ne 154056, izraidāms
no Latvijas.

5151. Markovics, Teodors Jāņa Tas pats ar rakstu 1922. g. Tāpat,
dēls, Krievijas pavalst- 19 janv. te 7167, sodīts ar
nieks. iekšlietu ministra kga lēmumu

1921. g. 8. jūlijā to 12091,
par tirgošanos ar pašizgata-
votu degvīnu (kandžu) ar
10.000 rbļ. vai 6 mēn. cie-
tuma, un ar iekšl. min. pasu
nod. rakstu 1921. g. 12. jūlijā
te 54056, izraidāms no Lat-
vijas.

5152. Mākslinieks, Otto Kriš- Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr. Apcietināt un no-
jaņa d.,_ 23 g. v., pied. 3. iec. izmeklēšanas tiesn. ar sūtīt uz Madonas
pie Stamerienes pag., rakstu Ne 1194 1922. g. 9. ap- cietuma dēļ ieskaiti -
Valkas apr. rilī apv. uz s. 1. 51., 279. p. šauas meklētāja rī-

3. p. 455. p. 6. un 12. p. čībā.
(Mekl. pērs. saraksts te 42,
kārtas te 5036.)

5153. Nepazīstami trīs jauni Boivu iec. polic. pr-ks ar rakstu Apcietināmi un no-
cilvēk^ ģērbušieskārei-

te 628 1922. g. 7. febr. , ap- dodamiLatgalesapg.
vju drebēs un pilnīga vainoti 15,000 rbļ. nolaupīšanā tiesas 3. iec. izmekl.
kareivju forma, vidējos L. v. tiesn. rīcībā,
augumos, bruņojušies «
krievu sistēmas šaute-
nēm, runājuši krievu
valodā, pēc ievāktām
ziņām krievi.

5154. Neistadt, Marija Jēkaba Rīgas 7. iec. mieitiesn. ar Paziņot dzīves vietu
m., 18 g. v., Baltkrie- rakstu 1922. g. 28. febr. N»305, meklētājam.
vijas pav., žīdiete, kan- apv. uz s. 1. 132. p.
toriste, agr. dzīves vieta
Suvorova ielā Ns 2,
dz. 5, Rīgā.

5155. Palsmans, Kārlis Jura Rigas prefektūra ar rakstu, Tāpat,
d., 22 g. vecs, agr. dz. 1922, g. 21. febr. to 11908,
vieta Popova iela 3a, sod. ar 100 zelta frankiem ua
dz. 132, Rīgā. 1 mēn. ciet. par pašdar. deg-

vīna glabāšanu.
5156. Prudņikovs, Pavils Va- Iekšlietu min. pasu nod. ar Paziņot Rīgas pre>

siļija d„ Krievijas pa- rakstu, 1921. g. 8. marta fekturai.
valstnieks. te 30225/a, izraidāms no Lat-

vijas. ,
5157. Pusak, Agafija Vasiļa Rīgas VIII. iec. miertiesn. ar Apcietināt an no-

m., 47 g. veca, Krie- rakstu, 1922. g. 25. februārī gādāt uz miertiesn
vijas pavalstn. te 27, apv. uz sod. lik. 51., kameru nopratina-

581. p. šanai.
5158. Pusaks, Aleksandrs Ni- Tas pats. Tāpat,

kola ja d., 16 g. v., bij.
Krievijas pavalstnieks.

(Tarpmik veL)

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. G a r o z i ņš.

m

Par centrālās zemes ierīcības

komitejas darbību.
(Centrālās zemes ierīcības komitejas

priekšsēdētāja zemkopības ministra
V Z a m u e 1 a Satversmes _ Sapulces
sēdē, 30. maijā sacīta runa, kā paskai-

drojums uz lūgumu un sūdzību komisijas
referenta ziņojumu.)

Augsti godātā sapulce! Man jāap-
stājas pie ziņojuma par centrālas zemes
ierīcības komiteju un jātaisa dažas pie-

zīmes vēl jo vairāk tādēļ, ka referents
nenolasīja to paskaidrojumu, kuru cen-

trālās zemes ierīcības komiteja bija lū-
gumu un sūdzību komisijai iesuieguse.
Vispirms jāaizrāda, ka_ centrālā zemes
ierīcības komiteja ir pec savas satversmēs
un no likuma viedokļa raugoties adrnt-
niitrativa iestāde, bet pec būtības viņa

darbojas kā agrāra tiesa, un ka agrārai
tiesai viņai nākas izšķirt nevien vispā-
rīgus pnncipieias dabas iikuma jautā-
jumus, bet arī atrisināt daudz un dažādas
strīdīgas attiecības starp zemes piepra-
sītājiem savā starpā un stat'p zemes pie-
prasītājiem no vienas un privātiem īpaš-
niekiem, valsti u. t. t. no _ otras puses.
Lai gan komitejai ir agrajās tiesas rak-
sturs, tomēr viņai nav pieietami visi tie
līdzekļi, kuri ir tiesu rīciba. Centrāla
zemes ierīcības komiteja nevar lietu tik
pamatīgi izmeklēt, kā to varētu izdaāt
tier-a, viņa nevar nopratināt lieciniekus
un uzklausīties lietpratējus un var tikai
izņēmuma gadījumos izdarīt_ apskatīšanu
uz vietas. Lietas izmeklēšana nevar
būt tik pamatīga, ka tas _ butu_ veļams

arī tamdēļ, ka viņai ienāk tūkstošiem
lietas. Zemes piešķiršanas lietas vien
ir caurskatītas ap desmits tūkstots.
Bet lai šīs 10.000 lietas izšķirtu, tad
vajadzēja arī daudz citu pretendentu
prasības caurskatīt, kuras netika apmie-
rinātas un kuras savukārt pavairoja lietu
skaitu uz apmērāmi5.000, pavisam ne-
runājot par tara citām daudz un dažādam
lietam, kuras stāv sakarā ar zemes pie-
šķiršanu un nāk gandrīz ikdienas
priekšā. Ļoti strīdīgs bija sākumā iz-
rentēšanas* jautājums un par to ir iz-
dotas daudz instrukciju. Jāatzīmē
vēl, kā zentralā komiteja savā darbības
laikā noturējuse plenārās un prezidija
sēdes 440, pavisam nerunājot par tām
simtām komisiju sēdēm, kā piemēram
techniskās, juridiskās, piešķiršanas un
citām komisiju sēdēm, kuras komisijas
arī ļoti intensīvi ir strādājušas. Pie-
šķiršanas komisijas sēdes brīžiem ir vil-
kušās no rīta līdz vēlam vakaram. Tāļak
jāaizrāda, ka tas pamats, kas bija un ir
centrāla komitejas darbībai, — agrārais
likums

^
kā jūs zināt, nav visos sīkumos

izstrādāts, ir novilktas tīkai galvenās lī-
nijas, mums pašiem vajadzēja nākt ar
papildinājumiem instrukciju veidā, ar
paskaidrojumiem u. t: t. Arī tur, pro-
tams,bija jāatrisina daudz svarīgu jautā-
jumu, par kuriem arī*šeit ir izteiktas
dažādas domas un dažā laba instrukcija
apstrīdēta. Radot visus šos papildinā-
jumus un paskaidrojumus, mums ne-
bija iebraukta ceļa, mums nebija pre-
cedentu. Sadi precedenti ir civilām
tiesām, kuras darbojas uz vietējo civil-
likumu pamata, un kriminālām tiesām,
kuras daibojas uz sodu likumu pamata.
Tam ir vecā Krievijas senāta spriedumi
un attiecība uz mušu vietējiem likumiem
ari Rīgas pilsētas maģistrāta (rāts) sprie-
dumi un bez tam divgadu vai ilgākā
laika Latvijas senāta darbības rezultāti.
Sadu lēmumu, kas paskaidro likumu,
mums darbību sakot nebija. Tālāk, mums
ir jāstrādā ar lielu steigu. Ir bijuši ga-
dījumi, kur atbrauc viens otrs zemes
pieprasītājs un vienkārši paziņo, kaviņš sēdes Rīga tik ilgi, kamēr viņalietu izšķirs. Mus vienkārši apsēž, ielenc.
P/otams, ka ne ikreiz uz to vajag reaģēt
bet tas tomēr norāda, cik svarīga, no-
pietna un steidzama ir dažkārt viena
otra lieta. Pat tas aprindas, kas sūdzaspar ātru zemes reformas izvešanu, daž-
reiz mus atkal skubina, lai paātrinātulietas izšķiršanu, ka piemēram neatsavi-
nāmo daļu ierādīšanas, zemnieku māju
neatsavinašanas un citās lietās

Ar vardu sakot, mums lietu sastrēgums
sevisi saimnieciskā gada sākumā ir tikje s, un skuba no otras puses ari ir tikliela, ka grūti visas prasības apmierināt.
Bet ja runa par kļūdām, kuras būtupielaistas centrālās komitejas darbībā,tad es lūgtu nepiemirst vienu lietu, kames negribam stāvēt tieši uz burta uzdogmas, kura nav pat vēl galigi izštrā-data. jo visas agrārā likuma daļas, kurasvel izdos, stāv sakarā ar pirmo dalu un

šā vai tā to papildina. Tā tad ao*,
Iikums_ tiks tālāk attīstīts, bet mfj!

rai!

jāstrādā un jadod_ galigi spriedumi '?lr
tagad. Tādēļ mes neliekamies vadīt'no likuma burta, kurš dažreiz arpārprotams, bet paturam vērā jju lr

garu un tendenci, vispārīgi politisko »
mentu, kurš arī _ir likumā kā tādā izcels
sevišķi. Ja nu ta strādājot , izrādās b
zināms skaits lietu, kurās senāts ir 'snri "dūmus atcēlis, tad tomēr jāsaka, ka r

*
atcelto spriedumu skaits nav samērā liPi
Senāts skatijis cauri līdz 15, maija
258 lietas, ievērojis kasācijas sūdzībasY
atcējis sprļedumus 68 lietas un 19o ļjJļ!
atstājis, sūdzības _bez ievērības, Tad
uzraudzības kartiba ir atcelti spriedumi
28 lietas. Ja pieskaita uzraudzība
^-7ī^^?^ī\^n r*4*+a\(•#-*© ani-ln.4..kārtība atceltos spriedumus. . ,
būtu _ atcelta vairāk kā i/8. '

Tālākjāievēro, ka pirmā laikā senāts atcēla
spriedumus, kuri bija vienādas dabas
un tamdēļ, ka daži principi, pēc kuriem
mes bijām rīkojušies, un likumu iztulko-
juši, no senāta netika atzīti. Ja šis S|e.
reotipās lietas skaita tikai kā vienu, tad
procents paliek vel mazāks . Te aizrā-
dīja, ka lūgumu un sūdzību komisijā

'

ienākušas apmērām 250 sūdzības, uo
kurām liela daļa ari ir vienādas dabas
un grozās ap zemes piešķiršanu. Tie
kas nejutās apmierināti, gāja uz turieni'
kur viņi cerēja atrast dzirdīgas ausis!
Ja mēs pieņemam, ka arī tanīs 250 lietās
no senāta viedokļa varbūt trešā daļa
spriedumu būtu atceļama, pat tad kļū-
daino spriedumu salīdzinot ar to milzīgo
skaitu lietu, kuras dažreiz izšķiramas
lielā steigā, nebūtu pārāk liels skaits.
Ja atsaucas uz senāta spriedumiem, tad
jāaizrāda, ka senāts ir dažā labā gadī-
jumā mūsu spriedumu atcēlis un vēlāk,
neskatoties uz to, ka sakumā ieņēmis
pretēju stāvokli, nostājies uz mūsu vie-
dokļa. Es to pievedu tamdēļ, lai rādīta,
cik grūti ir ar agrarlikuma tulkošana
tikt galā pat piedzīvojošiem, veciem juri-
stiem, kuru senātā ir labs skaits, kamēr
centrālā komitejā strādā tikai viens pats.
Lai neizsauktu iebildumus, ka_ es nepa-
reizi senāta spriedumus atstāstījis, es
nolasīšu attiecīgos principiālos lēmumus
pēc iespējas burtiski. Svarīgs lēmums
notika Fēliksa Radziņa lietā 1921. g.
20. jūnijā. Tur senāts paskaidro piezīmi
pie 43. panta, kura Satversmes Sapulcē
pēdējā brīdī 3. lasījumā ienesta un ne-
bija komisijā caurskatīta, un atzīst, ka
apdzīvotās vietās uzceltās ēkas, kas pie-
der muižām, nav atsavināmas. Attiecīgā
vieta skan: „Attiecībā ftz ēkām, kuras
atrodas uz atsavinātiem un valsts zema
fondā ieskaitītiem zemes gabaliem bieži
apdzīvotās vietās, agr. lik. II. d._ 43. panta
piezīme nosaka, ka „ēkas tādas vietās
nav atsavināmas", jautājums par to,
vai šīm ēkām ir kāds nebūt lauksaim-
niecisks raksturs, vai nē, — še_ nekrīt
svarā. Šī 43. panta piezīme tādejādi
rada' izņēmumu no agr, lik. I. daļa*
2._ panta 2. punkta trešā nodalījuma vis-
pārēja noteikuma par visu atsavinātās
zemes piederumu (tā tad arī eku) atsa-
vināšanu un pievienošanu zemes fondam.
Tādā kārtā uz pievestiem zemes gabaliem
atrodošās ēkas nav atzīstamas par atsa-

vināmam. .

Centrālā zemes ierīcības komiteja bij»
atzinusi pretējo, ka ēkas bieži apdzīvo as

vietas, kuras atrodas uz atsavinātas
muižu zemes, ja tām ir IauksaimniecisKS
raksturs, ir atsavināmas. Pec tam, 21.«•

bruari _ 1922. g., Pētera Firksa lietā senāts
jau nak pie pretēja slēdziena. (Lasa: „K»
ta paša likuma 43. panta p iezīme sai
ziņa_ nav uzskatama par izņēmumui no
vispārēja principa, pēc kura ēkas sastaa
zemes un grunts daļu; ka minētas p^'
zīmes nosacījumam, ka ēkas, ku f/j.
rodas uz zemes gabaliem bieži apdzī-
votas vietās.miestos un pilsētās un P'^
šo zemes gabalu agrākiem īpašnieKie».
nav atsavināmas, ir vienīgi tan°zmka minētās ēkas, kaut ari tas neou»
cēlis zemes gabala lietotājs, nav no i
mes šķiramas, bet nododamas tam, **
piešķij- zemes gabalu, uz kura tās atroa u

ka tamlīdz, kamēr sūdzētajam rjaV ,^apdzīvota vietā piešķirta zeme, uz KttL
atrodas viņa prasītās ēkas, nevar e

runa par šo ēku nodošanuviņa(r<jo ēkas, ka zemes un grunts daj<i
ftno pēdējās šķiramas".) Tā ka nm

vietas

zeme, kura atrodas apdzīvotās ,
^atsavināta, tad zināms līdz ar t0 ,

ēkas pariet valsts īpašumā. Un tikai
^

.
kad daļu zemes piešķir muižniekam,

^trešai personai, var piešķirt vinain
ēkas._ Centrālā zemes ierīcības koa» '
rīkojas uz senāta pirmā lēmuma pani



"""-tas neatsavināja. Starpas laika

&., ;i i tās ir dažos gadījumos pārde-
C^^sāk ' trešam personām, kuras Jagad
^«sija)

gr savāin tiesībām uz šam ekam,
aI,t1!i tās būtu tagad, uz senāta pēdēja
181-Sama pamata, pārņemamas valsts pār-

*P i Bet mums parmet_ pretrunīgu rī-
i?- , j gan ta, tiklab ēkas atsavinot,
dbUneatsavinot, dibinājās uz senāta
skaidrojumiem. Tālāks piemērs ir
??7 skuienieka sūdzības lieta, kura
*w 19 septembri 1921. g. tulkojis
*?? instrukcijas W° 5. _ pantu 6, kuš
?Tbežo zemes pieprasītajā vecumu :_ne

aks Paf i8, i?adiem un ne vecaks

>65 -radiem, un atzīst, ka šī instruk-
Hj rur| pretim li _kumam. — Mēs bijām
? frakciju dibinājuši uz agrarlikuma
"U "k« zemi vajag nodot tiem, kas

nu spēj apstrādāt. Skujenieks fr65 gadu
2s viņam zeme nav _ piešķirta un se-
lats 'ir atcēlis masa lēmumu ar nupat

Minēto motivāciju, kuru vārdiski neno-
S Vēlākā spriedumā (1922. g.

91 martā) Burgevica lieta, senāts atzīst,

niemēroiot mūsu instrukciju, ka piepra-

sītājs Burgevics, kuram 73 gadi, nevar
zemi iegūt.

Attiecīg ā vieta skan:
Ņemot vērā, ka sūdzētājs Burgevics ir 73 gadus

' ? an pats Codes pagasta zemes ierīcības komi-

iēiai zem?s pieprasījuma listi nav iesniedzis, jāatzīst,
J centrāla" zemes ierīcības komiteja pareizi viņam

j«v piešķīruse iemj un ka viņa sūdzība uz 1920. g.
% novembra apkārtraksta J* 244, § 1. un 2. un
jaitr. J* 5, § 6 pamata noraidāma."

Tālāk ir spriedums Rotkaļu mājas lietā
1921. g. 20. jūnijā, kurš saka sekošo:

.agrārā likuma I. daļas3. panta e) punkts
ml vienīgi par pārdotiem, respektivi
iegūtiem, bet zemes grāmatās neierak-
stītiem zemes gabaliem,

,t. i, par tādiem zemes gabaliem, kuri līdz
ļjrarās reformas likuma I. daļas pieņemšanai jau
Sija pārdoti resp. iegūti, bet līdz tam laikam vēl
nebija ierakstīti uz ieguvēja vārda zemesgrāmatās.
Tulkot Biin. likumu ta, ka arī pēc likama pieņem-
šanas 16, septembrī, 0vai viņa izsludināšanas

.Valdības Vēstnesī' 24. septembrī vēl līdz min.
likuma spēkā nākšanai i. oktobri varētu visu caur
likumu atsavināmo zemi izpārdot un tā apiet pašu
likumu, var vienīgi pārkāpjot likuma tiešo tekstu

?un viņa garu/

Uz šī pamata atcelta tieslietu ministri-
jas izdotā atļauja, koroborēt līgumu,kurš
bija noslēgts pēc agrārā likuma pieņem-
šanas, bet pirms ta spēkā nākšanas.
Turpretī vēlākā spriedumā Birkenfelda
lieta, kurš dots uz tieslietu ministra
vārda, ir teikts: „Lai gan ministra aiz-
rādījums uz to, ka Birkenfelda lūguma
atraidīšana ir izskaidrojama ar to ap-
stākli,

»ka tas noslēgts pēc agrarlikuma pieņemšanas
dienas, no vispārēja valsts tiesiska viedokļa nav
azskatams par pareiza, jo nevienam jaunam liku-
mam pirms ta spēka nākšanas termiņa nekādas
juridiskas nozīmes nav."

Tā tad, runājot _ ar paša senāta vār-
diem, Rotkaļu mājas lietā viņš tulkojis
likumu Birkenfelda lietā „ pārkāpjot lī-
ksma tekstu un garu£. Attiecībā uz
rūpniecības iestādēm senāts pēdējā laikā,
atceļot zemes departamenta spriedumus,
r _ nācis pie atzinuma, kurš

runa pretī viņa stāvoklim pag.
gada beigās un ša gada sāiumā. Šis
«avokhs bija, ka rūpniecības iestādes,
kuras izpostītas no kara, tiek atsavinā-
ms, «faa. spriedums Brimera lietā 1921.
* ij-novembrī, Kampenhauzena 21. no-
vembri Dubasovas .lietā 26. novembri
«ļ. volfn lieta š. g. 28. janvārī. Turpretī
™;nghofa-Sēla lietā senāts š.g. 25. martā
*J«, ka kara izpostītās rūpniecībasiestādes

nav atsavināmas, jo neesot „ne
to īf atfpēkots sūdzētāja aizrādījums uz
'Uiir - darītavu ir iespējams gada
w

Ka «jaunot un laist darbā." Protams,
n.īpašnieki, kuriem izpostītas

St * iestādefsi ^saka gribu tās
ieL-un neviena gadījuma nebūs
«pejarns pierādīt, ka gada laikā attie-

Itt DiM-"
D -f at ī aUJ10t - Tā tad

Postīt-
]I ra!nēta sprieduma pamata iz-

£«8 rūpniecības iestādes vairs neva-ds atsavināt

tiem ap!t5tikai P'e dažiem spilgtā-
Vjen. ^"ījumiem, kur spriedumi runa
tirzāt

ram pretīm> ī° še nav vieta iz'
% hnjVpriedun,us> Par kuriem ari
P'erādi!

dazādas d°r«ās. Gribēju ar to
ditjes .' ** iespējams cilvēkiem mal-
h ir senātā, ir centrālā zemes ierīcī-

vai S J.te'.' vienalga vai tur ir juristi,
Nreiz A" veca krieva laika senāts
vitim jraaldiJ. vienreiz pieņemdams
pret,-»' ,PretēJlēmumu. Tādas
«Priede sastoPamas ari Latvijas senāta
k\ Ben7.' bet ^s viņa autoritāti ne-

Hlis ta-a21na- Nav Pamatoti pārmetumi,
hiteiai cei,tralai zemes ierīcības ko-1 un zemkopības ministrijai dibi-

noties uz senāta lēmumiem. Pārejot uzdažiem sīkākiem aizrādījumiem no III.
apakškomisijas, starP citu pārmetacentrālai komitejai atbildes novilcināšanuuz pieprasījumiem. Tāda novilcināšanāsU bijusi un viņa ir neizbēgama. Mums
lūgumu un sūdzību komisija pieprasa
atbildes nosūtīt piecu dienu laikā. At-tiecigasaktis bieži vien atrodas apriņķa
Komiteja, vai pagasta komitejā. Kamēr
pieprasa aktis, kamēr notiek sapulce, un
lēmums, dažreiz paiet ne vis viens
mēnesis vien, bet ari pāris mēnešu
Ar to izskaidrojama novilcināšanās dažos
gadījumos. Vispār ir bijusi tendence,
kur vien iespējams, sniegt atbildi tūlit.
Viena sīka, Jekabsona, lietā referents at-
saucas uz senāta spriedumu, bet nepie
krita tam, lai gan šis senāta spriedums
ir bijis par labu centrālās komitejas lē-
mumam. Ta ka šinī lietā ir augstākas
instances sankcija,_ tad pārmest mums
neko nevar Kādā citā Elsis lietā,
senāts ir atcēlis mušu spriedumu. Tur
mums atkal pārmet nelikumīgu rīcību.
Ta tad vienalga, vai senāts ir piekritis,
vai senāts ir atcēlis, referents ar centrālās
komitejas lēmumu irnemierā. Šī Elsis
lieta tika pievesta ka klasisks paraugs
tam, ka mes mainot savus spriedumus,
un tas esot nepareizi. Es atzīstu, ka
spriedumu grcsišanti izsauc ātrais darbs,
kuru mes strādājam

^
un ka mums ne ik-

reiz iepriekš iespējams ievākt ziņas, kādi
ir apstākļi uz vietas. Ja ari lēmumi ir
grozīti, tad tikai galvenā kārtā izrentē-
šanas un^ējas dalīšanas lietās. Piešķir*
šanas lietas tie nav grozīti.

Spriedumus groza ari citas mūsu aug-
stākas izpildu _ iestādes, pat ministru
kabinetu neizslēdzot. Senāts mums šo
grozīšanu liedz. Pēc mana ieskata cen-
trālās zemes ierīcības komitejas darbībai
šāds lēmums nāk tikai par ļaunu, jo
tādā kārta mums nav iespējams savas
kļūdas labot. Bieži izrādās, ka dažās
lietās jānotur vairāk sēdes un jāpieņem
vairāki lēmumi. Tādi piemēri ir Smil-
tenes uu Gaviezes muižu izrentēšanas
lietas, kurās mēs noturējām 4 līdz 5
sēdes, kamēr atradām tādu atrisinājumu,
kurš abas puses apmferināja. Ja tāds
atrisinājums nebūtu atrasts, tad bija pa-
redzami varas darbi un pat nemieri. Tā
tad sprieduma grozīšana nenāk lietai
par ļaunu, bet tikai par labu. Ja mēs
atzīstam kādu kļūdu, kas atklāta caur
jauniem apstākļiem, tad mēs tagad, pēc
senāta sprieduma, to vairs nevaram labot
un senāts ari to nevar, jo viņš neskata
cauri lietu pēc būtības. Spriedumu
grozīšanu nevar uzskatu ka tieksmi
grozīt likumu, bet gan kā vēlēšanos iz-
labot kļūdu. Tad vēl referents aizrāda
kādā tēzē, ka ari instrukcijas viena otrai
runājot pretī. Es uz to atbildēt nevaru,
jo nav teikts, kādas instrukcijas kāda
ziņā runā viena otrai pretī, un tapec šo
pārmetumu atraidu. Ievērojot centrālas
komitejas grūto un atbildīgo darbu, ar
kritiku vajaga būt sevišķi uzmanīgam un
katru, kas no Satversmes Sapulces lo-
cekļiem interesējas par komitejas
darbību, laipni lūdzu piedalīties nevien
vienā otrā sēdē, bet pakavēties komi-
tejā vienu otru nedēļu un tadtam bus
iespēja spriest par to

^
ko mes esam

darījuši un ko, varbūt, varēja labāki
darīt.

Iekšzeme

Paskaidrojums Bulduru tiHa lietā.

Presē vairākkārt parādījušās ziņas, itkā
Bulduru tilta būvi, kura pec kontrakta
bij nodota holandiešu jirmai, šī firma
nodevusē tālāk kādai vacu_ sabiedribai,
tā ka tilta būvētāji patiesība esot vactesi
ar vācu materiālu. No Holandes oficiā-
liem avotiem noteikti aizrādīts, ka nekas

tamlīdzīgs nav noticis un tilta būves

darbus līdz pēdējam sīkumam veic Ho-

landes firma ar Holandes materiālu.

Latvija un oitas valstie
Norvēģijas sūtņa pieņemšana.

Šodien pulksten 12 dienā Satversmes

Sapulces prezidents J. Čakste parasta
Semonialā pieņēma Norvēģis sūtni

A n
™

r ea s u U r b y u. Oficiālas _akre-

ditējuma runas pasniegsim nakosa

numura.

Mūsu sūtņa akreditēšana Bukarestē.

_B_ u k a r e s t ā , 2. jūnijā. Latvijas ār-
kārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs
Nukša šodien iesniedza Rumānijas karalim
savas pilnvaras; bet pēc tam sūtnis
stadits priekša karalienei.

Jaunās valstis

Polija,
Pilsoņu karš Augššlēzljā.

Gļivicos vācu_ banda uzbruka poļiem,
mezdama dārzā uz viņiem rokas gra-
nātas. Ir nosisti un ievainoti. Pēc tam
„Orgeš" uzbruka Karnovicas, Savādas,
Serpno sadžam,kur ari nodedzinātas ēkas.
Ceturtdien 200 „Orgeša" locekļi pārgāja
Augššlezijas poļu daļā un uzbruka Rudai.
Uzbrucēji ar ložmetēju palīdzību ieņēma
daļu no apvida Kuzņica Rudska. Pagasta
gvardija un plebiscita komisija ar pūlēm
turas pretī uzbrucēju pārspēkam. 12 cil-
vēki ir nosisti un 27 — ievainoti.

(Polijas preses birojs.)

Armmm>

Nemieri Augššleziiā.

Rīgā, 2. jūnijā. Poļu preses birojs
ziņo, ka nemieri _AugŠšleiijā turpinās.
Glevica. bruņotas vācu nodaļas uzbruku-
šas poļu iedzīvotājiem. Kāds poļu pil-
sonis nonāvēts un viņa dēls smagi
ievainots. Tanī pat naktī vāci uzbru-
kuši Katovicas, Zavodas un Serpno
sādžām un nodedzinājuši 2 mājas. Ce-
turtdien 200 Morgeša* locekļi pārgāja
Auššlezijas poļu daļā uu uzbruka ar
ložmetējiem Rūdas sādžai. Uzbrucēji
ieņēma Kuznicas-Rudskas rajonu. Ciņa
starp uzbrucējiem un plebiscita policiju
krituši 12 un ievainoti 27.

Eilvezē, 1. jūnijā. (Radio.) Nemieri
Augššlezijā pa daļai izplātījušies tāļak.
Sabiedroto komisija izsludinājuse aplenk-
šanas stāvokli Katovicā, Gleivicā, Hin-
denburgā, Ribnikā un dažos citos apriņķos
un apriņķu pilsētās. Vācu un poļu arod-
nieciskās savienības nodibinājušas pa-
stāvīgu jauktu komisiju cīņai pret teroru.

Eilvezē, 2. jūnijā. (Radio.) Angļu
karaspēka izvākšana no Augššlezijas sa-
gaidāma 4 nedēļu taikā. Poļu kara-
spēks pārņems pirmo joslu līdz 15. jū-
nijam. LTA.

Rīga.
Otrās Izstādes administrācija lūdz

eksponentus steidzoši iekārtot savus
standus izstādes laukumā un uzstādīt
eksponātus, tā ka sākot ar izstādes at-
klāšanas dienu — 11. jūniju nekādi
darbi netiks pielaisti.

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējuse no 1922. g. 24. maija
līdz 31. maijam Rīgas pilsētas stati-
stiskā valde pēc ārstu paziņojumiem :

p °° Bo « a
Slimības nosaukums 1 S^* tJi *«3 OC

Tjphus abdom Vēdera tīfs ... 1
Typhus ezareth ....Izsituma tīfs . . 5
Febris recuirens . . . Atgulās drudzis . 4
Febris intenn."....Purva drudzis . . 5
Variola et variolois . . Bakas —
Motbilli Masalas .... 3
Scarlatina Šarlaks 3
Tussis convulsiva . . Garais klepus . . 1
Diphtheritis Difterfts .... 3
IniluenzacumPnenmcmiainiiuenca . . . .< 1
Cholera asiatica . . . Azrjas kotiera . . —
Dysenteria .....Asins sērga . . 4
Parotitis epidemlca . . Ģīmja satūkums

(Mums) ... 1
Vulvo-Vaginitis gonotrboica —
Ervsipelas Roze 1

Valsts ierēdņu kooperatīva kārtēja
pilna biedru sapulce notiks trešdien,
7. jūnijā, pulksten 5 vakarā, Latviešu
biedrības zālē, Pauluči ielā J* 13.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

K « f * i
Rig»a brrZi, 1923. gadi 3 jūniji.

Zelta franks (0JK«C32 gt.) . . 50.00
Amerikas dolsrs 251.50 — 257,5*
Angļu mārciņa ...... 1133—1153
Francijas fracks ...... 2300 — 23,..C
Beļģijas franks 2125 — 21.75
Šveices Stenks 48.25- 49.25
Zviedrijas krons ...... 65.75 — 66.75
Norvēģijas krcaa ...... 45.00 — 46.00
Dānijas kroafl ........ 5550 — 56.50
Čechijfis krosa ..,,.., 4 88 — 4.98
Holaadea gnfdenJs ,.'... 99.00—100.JO
Vācijas marka ....... 0.90 — 0.95
Somijas marka ...... 5.42 — 5.52
Igaunijas marka 0.78 — 0.83
Poiijes marka ........ .0.00 — 0.07
Padomes rbļ —
10 rbļ, ze!t9 _ 1225.00
Zelts (Londona) par 1 unci tīra

zelta .... .... —

Krievijas sudrabs {Jfe
!. ?

; ; ; g-ļ» } par 1rW

5°/o neatkar, aizņem. .... 1C0 — 105

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisija:
Priekšsēdētājs A. K a c e n s.

Zvēr. mākleris P. Rupners,

Liepājas ostā ienākuši kuģi.

1922. g. 30. maijā.
Johanna, latviešu prāmis, reģ. ton. brutto 74, no

Pāvilostas «r malku.
Herkules, latviešu prāmis, reģ. ton. brutto 90, no

Pāvilostas ar.malku.
Vestfalia, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto 399,

no Libekas ar dzelzīm-
Birgit, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto 325, no

Hamburgas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas ostas izgājuši kug.
5922. g. 30. maijā.

Kasan, dāņu tvaikonis, reģ. ton. brutto 1115, ai
Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Brake, vācu tvaikonis, reģ. ton. brutto 617, nz
Klaipēdu ar kartupeļiem.

felegramas
(Lstvijes {uīegīsžs aģcaSar» Ireeiajs telegraesiss.)

Maskavā, 1. jūnijā. (Radio.) Vis-
krievijas centrālā izpildu komiteja nolē-
muse, ievērojot baznīcas vērtslietu atsa-
vināšanas lietā uz nāvi notiesāto persona
radinieku lūgumu, apžēlot 6 notiesātos,
piespriežot viņiem nāves soda vietā
5 gadus cietuma.

Eilvezē, 2. jūnijā. (Radio.) Līdz
ar hotentotiem Dienvidafrikā sacēlušās ari
citas nēģeru ciltis.

To kijā, 1. jūnijā. (Reuters.) No
Vladivostokas ziņo, ka uz Piejūras ap-
gabala satversmes sapulces lēmumu
Merkulovs atcelts no amata un apcieti-
nāts.

Literatūra

Latfljas mazā karte, V. Olava,
fonda izdevums. Olava fonda sabiedrība
pasīstama ar vairākiem saviem Latvijas
kartogrāfiskiem izdevumiem, kuri atra-
duši plašu lietošanu gan skolās, gaa
iestādēs. Agrākos izdevumus lietderīgi
papildina nupat np Olava fonda izdotā
Latvijas mazā karte, nelielā,
pierocīģā atlasa formātā, kura sevišķi
noderīga būs skolēniem, mācoties Lat-
vijas ģeogrāfiju, ceļotājiem, kā jebkuram,
kurš ātri grib orientēties par Latvijas
vietām. Visos vietu nosaukumus šinī
izdevumā lūkojuši cauri zinātnieku liet-
pratēji, tā tad noteikts pareizi, kas no
svara kartes lietotājiem, lai pieradinātos
pie pareiziem vietu nosaukumiem. Bez
pilsētu, miestu,, muižu nosaukumiem
kartē apzīmētasupes, ezeri, purvi, ūpja
pietekas, nogāzes, kalnu virsotnes,
augstienes, apriņķu un provinču robežas.
Karte iespiesta latvju valsts papīra
spiestuvē uz bieza, stipra papira an
glītuma ziņā pārspēj ārzemju izdevumus.
Kartes cena 40 rubļu par šo izdevuma
jāatzīst par mērenu. (Izdevums ģeneral-
komisijā Valtera un Rapas akcija sa-
biedrībā.)

Svari. Satirisks mākslas žurnālsKs24 —
1922. g.

Latvijas Biškopis. 6. burtnīca —
1922. g.

Redaktors: M. iroas



Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š. g. 30. maijā'

apstiprināja statūtus akciju sabiedrībai

„Lfl!9!]as būvētais",
kūjas mērķis ir: atjaunot izpostīto Latviju
izvedot visāda veida būvdarbus, kā ari
ierīkot šā mērķa veicināšanai vajadzīgās
darbnicas un fabrikas: izvest priekš-
zīmīgas būves priekš izpostītiem ap-
gabaliem; sagatavot būvmateriālus, tir-
goties ar tiem, ierīkot notiktavas priekš
bāvmateriala, mašinu un darba rīku uz-
glabāšanas, ierīkot Latvijā materiāla iz-
mēģināšanas stacijas. Ierīkot nodaļas
an aģentūras Latvijā un ārzemēs.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoni:
T) agronoms Jānis Bissenieks, L. Ķēniņa

ielā J*> 28,
2) agronoms Žanis Eglits, Terbatas iela

J* 41, dz. 1,
3) inž.Reinholds Tittmans, dz. Romanova

ielā J* 26, dz. 10,
4) Namdaru meistars Eduards Eizenbergs,

Lauku ielā Ns 3, dz. 1,
5) JēkabsNātiņš, Ģertiudes ielā 69/71, dz.5

Sabiedrības kapitāls 100.000 zelta
franku, 1000 akcijas, 100 zelta franku katra.
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.

Tirdzn.unb.n.pr. A. Kacens.
Darbvedis A. Zalpeters.

-lllļtillIL
vis^Ss

iESlUdin!, ParBe ^M gift

Ieroču un oeioflpedii
stļnajDs,

kuras izdotas līdz ) . aprīlim 1922
Pilsoņi kuri vēlās uz priekšu L

augšminētas atļaujas, var iesniept rgurnu attiecīgam iecirkņa priekšniek,
samaksātu ar 40 rbļ. zīmognodokli 'pieliekot divas ģīmetnes, lidz 1 . "*
stam 1922. g. ' auS«-

Tie, kurļ līdz augšminētam termm.
nebūs iegādājuši vajadzīgās atļauja* „
turēs ieročus bez tādas, tiks saukti ulikumīgas atbildības par slepenu feJ*?turēšanu. tow

31. maijā 1922. g.
Rēzeknes apriņķa priekšnieks

Praul j n s
Sekretāra v. i. Ķ i p 10 k« '

Tiesu sksdinajumi.
Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 13. Jūnija 1922. g. minētās
nodaļas atklāta tiesas sēdē tiks nolasīts
22. aprilī 1921. g. Rīgā mirušā Kārļa
Vttheima Andreasa Filipa d. Rtchtera
testaments.

Rīgā, I. jūnijā 1922. g.
Priekšsēd. v. V. Freimanls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
aaskaņa ar civ. proc. lik. 1958. p. ar
šo paziņo, ka 13. jūnija 1922. g.,
min. nod. atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
6. novembrī 1914. g. Rīgā mirušā
Paula Andreja d. Otljagov testaments.

Rīgā, 1. jūnijā 1922. g.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rtgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka n. junljfi 1922. g. minētās
sodaļas_ atklāta tiesas sēdē tiks nolasīts
9. martā 1922. g., Rīga mirušā Joseļa
0Osifa) Berka dēla Kivoš testaments.

Rigā, 1. jūnijā 1922. g.
Priekšsēd. v. V. Frei manis.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas 11. civ. nod. spriedumu 17. Jūnijā
S. g„ pulksten 10 rītā, Slokas pagasta,
Odiņu kakta mazmājniekos izpārdos
Roberta Ziemeļa kustamu mantu, sa-
stāvošo no vienas bruņas govs un viena
bēra zirga, novērtēto par 7,500 rbļ.

Tiesu pristavs A. O z o 1i n š.

ligas apgabaltiesas 2. lec. tiesu pristavs
Kārlis Krebs paziņo, ka saskaņa
ar tiesas spriedumu, 10. jūnijā 1922. g.,
prtlksten 10 ritā, Rīga, Aleksandra ielā
N? 4, veikalā, tiks pārdota Haima
Kiissa kustama manta, sastāvoša no
manuiaktuias precēm, un novērtēta par
15.540 rbļ.

Tiesn pristavs Krebs.

ilpapgabaltiesas 4. ier. tos Bristais
paziņo, ka 15. Jūnijā 1922. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Kuģu ielā Nr. 22, dzīv. 3,
tiks pārdota 3ohana Kriesera
kustamā manta, sastāvoša ņo klavierēm
nn mēbelēm, apvērtēta par 19.000 rbļ.

Rīgā, 29. maijā 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskla.

ffiaas apgabalt. 5. iet. tin pristavs
paziņo, ka 9. ļūnijā s. g, pulksten 9
dienā, Rīgā, Aleksandra ielā N° 71/79,
dzīv. 11, tiks izpardots Eižena 3o-
bansona kustams īpašums, sastāvošs
no dažādām mēbelēm, novērtēts par
20.000 rbļ. Izzināt sarakstu, novērtē-
jumu, kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rigā, 28. maijā 1922. g.
Tiesu pristavs E. S m e i 1s.

ligas apgabaltiesas 5. iec tiesa pristavs
paziņo, ka 8. Jūnijā i. 0.. pulksten
9 dienā, Rigā, Jelgavas šoseja Ns 29,
dz. 3, tiks izpardots Ernsta oansona
kustams īpašums, sastāvošs no dažādam
mēbelēm, novērtēts par 9 850 _rbļ. Izzi-
nāt sarakstu, novērtējumu, kā ari_ ap-
skatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, i8. maijā 1922. g.
Tiesas pristavs E. Smeils.

Citu iestāžu siud,
Slokenbekas pag. valde
dara vispārībai zināmu, ka no Praviņu
pag. valdes 1919. g. zem Ns 354, izdota
Latv. iekšzem. pase, uz Marijas Mildas
Jāņa m. Skaberg vārda — ir pieteikta
par pazaudētu un tamdēļ atzīstama par
nederīgu. N? 345

Rīgas policijas 3 tecīrk^
priekšnieks

paziņo, ka 10. Jūnijā 1922. g„ puii,,,.
10 rītā, H KStei

tts pāiii fišlsii
Elizabetes ielā M> 23, dz. 11, MOTļft
Gutklna kustama manta, sastāvoša nT
melna pianīno firmas .Arnolds
& Flbiger" un dzelzs naudas

skapja, melnā krāsā,
kopvērtībā 20.000 rbļ, dēļ apgrozījām,
nodokļa piedzīšanas. ? Nb ikrus.

lies iiteili iļ[
ir atvērts 1. maijā 1922. g. Darbība».
rajons Olaines pagasts. Pieņemšam
ikdienas, izņemot svētdienas m
svinamas dienas. Laulību slēgšana sest-
dienās

^
Ispašu mājās atrodas biroji

kancleja.
Priekšsēdētājs (paraksts).

Darbvedis (paraksts!,

TODAI Mežu flepurtaments
\* Jr IC \*m& Im Pir«os 15. Jūnijā ž. g., pīkst. 10 dienā.

nu pec vajadzības nākošas dienās,
MBMWIKiWW"ĪIWWffffHllffiWHWiaWg Todtebena bulvāra Nr. 6,

vairākseiifāiiem seRosus materiālus:
l. JOfmalfi Izvestus.
No Vecsalaces virsmežniecības:

1) Dedzināma malka, apm. 2482 kub.asis, taksēta vērtība . 1,900 rbļ. kub. asī.
2) Stut. un papīra malka, apm. 691 k. asis, » . . 2,000 „ ,
3) Priežu un egļu baļķi, „ 1256 gab., , . . 6.50 k. . pēd.

No Bīriņu virsmežniecības:
1) Papīra un stut. malka, apm. 154/s k. as.. taksēta vētība 2,000 rbļ. , asī.

No Slokas virsmežniecības:
1) Dedzināma malka, apm. 157 kub. asis, taksēta vērtība . 700 ...

No Vecmoku virsmežniecības:
1) Dedzināma malka, apm. 1052 kub. asis, taksēta vērtība . 1,900 , » .
2) Stutu un papira malka, apm. li/* k- as., , , . 2,000 ...

No Tukuma virsmežniecības:
1) Dedzināma malka, apm. 400 kub. asis, taksēta vērtība . 1,900 , .

No Engures virsmežniecības:
1) Dedzināma malka, apm. 103 kub. asis, taksēta vērtība . 1,900 . , ,

2) Stut- un papīra malka, apm. 27 k. as., , » . 2,000 , . ,
No Dundagas virsmežniecības:

1) Dedzināma malka, apm. 80 kub. asis, taksēta vērtība . 1,900 ...
2) Stut- un papīra malka, apm. 90 k. as., , , . 2,000 ...
3) Priežu un egļu baļķi, apm. 1905 gab. ar apm. 30000 kub.

pēdām, taksēta vērtība 6.50 k. , pēd.

II. Rīg ā.
Elevatora laukumā:

1) Nezeimerētas plankas, apm. 35 stand., taksēta vērtība . 3,500 rbļ. stand.
2} Apšu kluči, apm 1802 gab., sat. apm. 6550 kub. pēd-,

taksēta vettība 9 . kub. pēd.
3) Apšu mucu galdiņi, apm. 92563 gab., taksēta vērlība . —.75 k. gabalā.

Aug. Dombrovska malkas laukumā:
1) Stutmalka, apm. 64 kub. asis, taksēta vērtība .... 3,800 rbļ. kub. asī.

III. Ventspilī.
Uz Kustēs laukuma:

1) Papīr- nn stutmalka, apm. 207 kub. asis, taksēta vērtība 4,000 ...
IV. L i e p ā i 3.

1) Stut- un papīrmalka, apm. 35 knb. asis, taksēta vērtība 4,000 .
Rakstiski piedāvājumi, kuri apliekami ar 20 sant. zīmognodokli, iesniedzami

slēgtās aploksnes meža departamentam līdz torgu dienai pulksten 12 dienā, sr
uzrakstu: .Uz torgiem 15. Jūnija 1922. g.' Torgt notiks mutiski un rakstiski,
pie kam torgos tiks pielaisti un piedāvājumi atzīti no personām, kutas iemaksās
torgu komisijai 10°/o no piedāvātās sumas. Nosolītajiem iemaksāta suma jāpa-
pildina līdz 10°/b no nosolītas sumas, kura skaitīsies, kā drošības nauda par
līguma galīgu un kārtīgu izpildīšanu. Nenosolītājiem iemaksātā drošības nauda
tiks izmaksāta atpakaļ. Pie līguma parakstīšanas pircējam jāiemaksā 10°/»-no
pirkšanas sumas, ka iemaksa par pirktiem materiāliem, un atlikums pie materiālu
pieņemšanas. Materiāli tiks pārdoti par caurmēra Cenu, bez kāda brāķa, kā uz
vietas atrodas. Visi materiāli apskatāmi viņu atrašanās vietās. Pircējam materiāli
jāpieņem viena mēneša laikā, skaitot no līguma apstiprināšanas dienas.

Mežu departaments patur sev tiesības izsludinātos uz torgiem nolemtos
pārdošanai malku un koku materiālus noņemt no torgiem pec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas var dabūt mežu departamenta 3. nodaļā, TodKbena bulvāra J* 6.

Piezīme: Par jūrmalā izvestiem un Ventspilī atrodošiem materiāliem
pļe līguma parakstīšanas pircējam jāiemaksā 10°/o no pirkšanas sumas
ka iemaksa par pirktām vienībām, bet atlikums līdz 3 mēnešu no-
maksai, pie kam materiālus varēs noņemt tādā daudzumā, kāds būs
iepriekš pilnigi nomaksāts, un materiāli jāpieņem viena mēneša
laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, bet visi matē iali no-
vedami līdz ša gada navigācijas beigām.

2 Mežu departaments.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE

'3 izsludina uz 17. jOnijta 1923. g.

KONKURENCI =-
15 ton. naftas piegādāšanai.

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādībā, istabā 136, no pulksten 12-i.

Jūgtas vinmežniAi
16 Jūnijā š. g., pulksten 10 rīta, virs-
mežniecības kancleja, Zaķu muiža, caur
Ropažiem, noturamos

torsos
pārdos:

a) izvestu pie Šiliņiem, Ropaiu-
Enzellņu saursl. tin. 187,ia k. ade-
dzināmas malkas (daž. sugas), novērtētu
738.000 rbļ.;

b) atrodošos mežā. Zaķu novadā:
99/*3 k. a. dedzināmas malkas

(daž. sugas), novērtētu . . 160.000 rbļ.
13'/sk.a papīrmalkas .novērt. 53700 .
41baļķis= 784,3k. p., . 11.300 .

Solīšana—mutiski un slēgtās aploksnēs.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja.
Juglas virsmežzinis A. Pētersons.
Darbvedis-grāmatvedis A. T o m i ņ š.

Jelgavas-Bauskas kara ap-
riņķa pārvalde, Jelgavā,

Baznīcas ielā H° 5.

pārdos viiiiii
9. Jūnijā' 1922. S-, pulksten 12 dieni

apmēram 850 pud.
bojātu kaļķu.

Kara apriņķa priekšnieks,
K2 1513 pulkvedis Zeltiņš.
3 Darbvedis, kara ieredn. (paraksts).

Apsardz.mln.iKii an būuju
pirvalde

izsludina otrreiz mutisku un rakstisku

KONKURSU
12. lunllā 1922. g., pulksten 10 rītā uz

sekošu materiāla pMti&u:
Jumtu papes 100 ruļļu.
Ugunsdrošu mālu .... 300 pudu.
Jumtu skārda 100
Mazgājama trauku štepseles 300 gab.
Logu stikls lOOOkv.mtr.

-Piedāvājumi ai paraugiem iesniedzami
pārvaldes techniskā nodaļā, Nikolaja
iela N> 23, dz. 4—līdz 12. maijam š. g.
pulksten 10 līta, iemaksājot pārvaldes
kasē drošības naudu 5000 rubļus. 2

Dažādi sludina].
Vecgujbenes miesta valde

dara vispārībai zināmu, ka

nedēļas t irdifm
kufš līdz šim tika noturēts pie Vetjufj
benes šaursliežu dzelzsceļa stacljas-
ar iekšlietu ministrijas 19. maija š. lļ
atļauju M> 106286

tib pārcelts 2. līnija 1922. f.
uz jaunā tirgos laukuma, miesta robežai

Miesta valdes priekšnieks (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Rītas hipotēku Met»
Uz biedrības statūtu 116. panta i*

mata un saskaņā ar pilnvaroto sapni*
lēmumu i. ļ. 9. maijā, ņemami

sili Uas nodot!
par labu biedrības kasei'
1) par uzrakstiem uz obligācijām, »'

liecībā uz nekustamu īpašumu "ļ
sanu, resp. savienošana . . 100 nr

2) par ķīlu zīmju aizdevumu ,,
dzēšanu 5°*"*
un l°/o no aizdevuma sumas.

Aizdevumi līdz 100 rbļ. dzēšami V
atlīdzības. V aJ^o^

Cēsu apriņķa priekšnieka
II. iecirkņa pailgs

dara zināmu, ka 1922. g. 14. Junljfipulksten 10 rītā, pie Liezeres pagasta
nama, tiks noturēta

ūtrupe,
kurā pārdos atklfitā valrakso-
IIS a n ā pret tuliņsamaksa 35ņaBreia uu Pētera Bekera aprakstītas
sekosa* mantas:

baltas spalvas ķēve 12 9. veca oa
safa-r* mi l gafc veca,

2°RVrfnif JT &10'000 rbl- govs2,600 rbļ., deļ obligatorisko sviesta no-devu pārada piedzīšanas.
Vecpiebalgā; 29. maijā 1922.g. NŠ3216

Apriņķa priekšnieka palīga v. i.?
ļ, ; Priedīts.
Par darbvedi Zilvers.

J. Siguldas Kājnieka p#
A 1ū k s n ē, 8. Jūnija š. g., pulksten
rīta, pārdos

vairāksplīšanā
^apm. 1200 pudu kartupeļu, ^Jli

par 24000 rubļu. Minimālā paroo*
cena — 20 rbļ. pudā.

Saimniecības priekšnieka v. fc
kapteinis Andersoo»

3 Darbvedis kara ier. Bruve' ?

Rīgas muitas valde
uzaicina zemāk minēto preču īpašniekus nekavējoties nokārtot attiecīgas muitas formalitātes, aizrādot,
ka pretējā gadījumā muitas valde būs spiesta attiecināt uz precēm muitas likuma §§ 496 un obi-

J . 5 1 Pr - ecepie - nāknse . Svars Uz kāda vārda

I ļ rf \ ļ pleces nosaukums
pfeee pjenākuse;

? "§ 5 « Ar ku£i No kurienes Kad — .—?
ž | až E ļ P ud.ļ Mārc. ,

j ' T
1 8082 508 Reval Londonas 18./XH.-20. g. Vilnas un kokviln. audumi „ „ ,,..

mazos atgriezumos . . — 13 V. D. Addison.
2 5497 451 Dobeln Helziniorsas 31./X.-20. g. Stikla pudeles — 28 A. Somietei.
3 7400 494 Esbjerg Kopenhāgenas l./Xll.-20. g. Ēdamvielas _u. c — 6 Bessf.„
4 7570 505 Minos Hamburgas 14./XU.-20. g. Papīra Izstrādājumi ... — 3 Dr. Moller.
5 6027 466 Sirius Stetines ll.,'X.-20. g. Elektriski kabeļi .... — 4 —
6 4248 322 St Croix Londonas 12./IX.-20. g. Alva, stieņos — 36 kg —
7 8310 518 Blenda Stokholmas 28./XlI.-20. g. Petroleja 3 22 —
8 5446 449 Baltanik Londonas 29./X.-20. g. Grāmatas, papīrs, katalogi 5 33 —
9 4249 322 St. Croix Londonas 12./IX.-20. g. Adīti izstrādājami .... — 8 —

10 2882 33 Vendsyssel Kopenhāgenas 7./1V.-21. g. Vikse un kālija — 3 H. Brele!
II 2744 40 Hollandia II. Roterdamas 13/1V.-21. g. Apiņu paraugi — 5 i- de Reck.
12 2728 36 Spicberg Kopenhāgenas 10./IV.-21. g. Šķidra līme , — l 1/8 E. Palmen.
13 2719 33 Vendsvssel Kopenhāgenas 7./IV.-21. g. Tērauda izstrādājumi . . — 2 A. Somismj.
14 5393 432 Reval Londonas 21./X.-20. g. Cigaretes 100,000 gab. . 14 32 Uzrādītājs.
15 5394 432 Reval Londonas 21./X.-20. g. , 100,000 , . . 15 2
16 5395 432 Reval Londonas 21JX.-20. g. Tabaka — cigaretes ... 14 39 ,
17 1279 125 St. Croix Londonas 15./V1.-21. g. Cigaretes 6 24
18 2714 31 Elise Stokholmas 6./IV.-21. g. Pudeļu korķi 336 5
19 2746 40 Hollandia 11. Roterdamas 13.TV.-21. g. Cigarinu cigaretes .... — 2/2
20 2795 40 Hollandia II. Roterdamas 13/1V.-21. g. Sēklas paraugi — 7/a ļ K- K. Lagzdiņ.
21 3852 352 Sigvard Gbtzenburgas u.

Stokholmas 24,/lX.-20. g. Fotogrāfijas piederumi . . — 1,2kg M. Gisseiberg.
22 5216 419 Egil Stokholmas 16./X.-20. g. Elektriskas lampas ... — 3 L. Jacobson.
23 5629 458 Maiga Stokholmas 5./XI.-20. g. Grāmatas iesietas .... — 11 DameBergstrand.
24 63:77 479 Akershus Londonas 20./XL-20. g. Cigaretes 14 26 Uzrādītājs.
25 6378 479 Akershus Londonas 20./XI.-20. g. , ' 13 10
26 6379 479 Akershus Londonas L 20./XI.-20. g 18 29
27 7394 492 Arvo Kopenhāgenas l./XH.-20. g. Darba rīki ....... —27 Alex.Blumenthal.
28 7429 497 Maiga Stokholmas 5./XH.-20. g. Adīti kokviln. izstrādājumi — ll» Vuli Normelli.
29 7460 500 Baltriger Londonas U./Xll.-20. g. Zoļu-, ševro-nn chromadas 9 14 P. Mīlman.
30 8090 508 Reval Londonas l8./XU.-20 g. Cigaretes 13 22 Uzrādītājs.
3t 8091 508 Reval Londonas 18./Xll.-20. g. , 14 17
32 8258 513 Indiāņa

Bridge Ņujorkas 21./XH.-20. g. Lietotas drēbes 2 4 F. Kan.
33 8325 4 Tula ' Kopenhāgenas * ll./l.-2l. g. Drēbes un apavi ..... 13 22 M. Moskovit.
34 8959 13 Siegfried Stettinas 30./I. 21. g. Rakstāmlietu piederumi . 1 25 N. J. Giebert.
35 9003 60, Pa dzezsceļ< Možaikiem 31./I. 21. g. Kosmētikas līdzekļi ... 1 14

Rīgas muitas valde.
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