
Latvijas Satversmes Sapulce.
Ministru kabineta sēde 1922. g. 12. jūuijā.

Rīkojums par ievedpreču pārbaudīšanas
termiņa pagarināšanu.

x apsardzības ministra pavēles M 10.

' Latvijas
8atversm.es Sapulce

Sēde 13. jūnija.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 10.10.

Nolasa paziņojumu, ka vairākas lat-
galiešu frakcijas, apvienodamās savā
starpā, nodibinājušas „Latgaliešu
progresi vo bloku".

Nolasa jautājumu valdībai par uzteik-
šanu dažam dzelzsceļnieku šķirām un
par algu pazemināšanu šo šķiru strād-
niekiem. Zeibots, kā jautājuma pir-
mais parakstītājs, motivē to tuvāk.

Pēc tam turpinās vispārējās debates
par bu džetu.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

k apsardzības ministra pavēles Nr. 10.
Rīgā, 1922, e. 9. iūniiā.

Pārvaldības daļa.
§ 1.

Izsludinu noteikumus par atviegloju-
miem pie dzelzsceļa biļešu iegādāšanās
atvaļinājumos braucošiem kareivjiem un
instruktoriem.

Atvaļinātie kareivji un instruktori
maksā par braukšanu III. klases vago-
nos 50°/o no pastāvošā tarifa. Kareivjiem
un instruktoriem, kas vēlas braukt par
pazeminātu maksu, attiecīgie karaspēka
daļu un iestāžu priekšnieki katras atse-
višķas dzelzsceļa biļetes pirkšanai, bez
parastās atvaļinājuma apliecības, izdod
īpašas apliecības (vienu braukšanai turpu,
otru atpakaļ braukšanai),* kurās jāuzrāda

a) apliecības izdevējas daļas, iestādes
vai amatpersonas nosaukums;

^
b) karavīra dienesta pakāpe, vārds un

uzvārds;
c) no kādas dzelzsceļa stacijas līdz

kādai karavīrs brauks;
d) apliecības derīguma laiks,
Minētās īpašās apliecības pie. biļešu

pirkšanas jānodod biļešu kasē un paliek
Pie kasiera, kurš pret tām karavīram pār-
dod par puscenu parastās III. klases _ pasa-
žieru biļetes, atzīmējot šobiļešu otra puse:
»ķajavīru". Parastā atvaļinājuma apliecība
Paliek pie karavīra un pie vilcienu kon-
troles ir kontrolieriem jāuzrāda. No kara-
miem, kuri brauL III. klases vagona ar
karavīra biļeti un pie kontroles nevarēs
uzrādīt vajadzīgo atvaļinājuma apliecību,
Piedzīs 25 rbļ. soda naudas, bet no
"? klasē ar tādu biļeti braucošiem kara-
vīriem piedzīs 75 rbļ. soda naudas un
1. klasē — 125rbļ.

Pamats. Š. g. „Valdības Vēstneša"
115. numurā publicētais dzelzsceļu
galvenā direktora rīkojums N° 184.

§-2.
Sakarā ar jaunievestiem štatiem visiem

5^'erija: pulku vecākiem veterinār-
ajiem uzlieku par pienākumu veterinar-
sanjtarā ziņā aokalpot ari pārējās divi-
21ia ietil pstošās karaspēka daļas, kuras
nav veterinārārstu.

Par minēto daļu veterinar-sanitaro stā-
Vol{li ziņot tieši divīziju komandieriem.

§ 3.
Kaj-a saimniecības pārvaldes vecākam

ant,inārārstam «zlieku par pienākumuaPKa!pot veterinār-sanitarā ziņa; ari tās

Rīgas garnizona karaspēka daļas, kuras
neietilpst Vidzemes divīzijā.

§4.
Sakara ar pieteikumu atcelšanu brauk-

šanai pa dzelzs un ūdensceļiem, manas
pg. pavēles: tfe 26. § 3, N° 34. § 4,
un_ 36. § 5, ar šo atceļu un pavēlu turp-
māk ievērot sekošos noteikumus:

1) instruktori un kareivji var tikt ko-
mandēti un atvaļināti ārpus kara-
spēka daļas vaj iestādes novieto-
šanās vietas tikai ar pulka koman-
diera vai tiesībās viņam līdzīga
priekšnieku parakstītām apliecībām;
atsevišķi novietoto rotu vaj komandu
priekšniekiem apliecības laikus iz-
prasīt no pulka štāba; .

'2) virsnieki līdz pulka komandierim
(pēdējo neieskaitot), ārsti un kara
ierēdņi, kuri ieņem šiem virsnie-
kiem tiesībās līdzīgus amatus, var
izbraukt vienīgi ar pulka koman-
diera vaj viņam tiesībās līdzīga
priekšnieka atļauju un no viņiem
parakstītām apliecībām;

3) pulku komandieri un tiesībās viņiem
līdzīgi priekšnieki var izbraukt tikai
ar divīzijas komandiera vaj tiesībās
viņiem līdzīga priekšnieka atļauju,un

4) divizīju komandieri un tiesībās
viņiem līdzīgi priekšnieki izprasa
atļauju pēc padotības.

Ministrs G. Ze m g a 1s.

- Papildinot rīkojumu, publicēto „Va!dī-
bas Vēstnesī" M 105, 1922. g, 12. maijā,
paziņoju, ka ievedpreču pārbaudīšanas
termiņš pēc iesniedzamās lielā formāta
deklarācijas (preču pieteikuma) pagarināts
līdz 1922. g. 1. jūlijam. _

Rīga, 1922. g. 8. jūnija.
Finansu ministra biedrs:

V. Āboltiņš.
Muitas departamenta direktors

A. Pilsatnieks.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Zvejniecības saimnieciskā kopdarbība.

Savā laikā (Skat. .Valdības Vēstneša"
JVfs 71.) zemkepības ministrija griezās
pie atklātības ar noradījušu dabisko
ūdeņu iznomāšanas lietā un . ka zvej-
niecības saimnieciskas intreses prasa
sākt saimnieciskās kopdarbības centra
nodibināšanu. _ Turpmākais jautājuma
atrisinājums vel pastrīpojis ministrijas
norādījuma pareizību un svejniecības
saimnieciskās kopdarbības jautājums tiek
dzīvi pārrunāts pašu; svejnieku, zvej-
niecības darbinieku aprindas, ka ari
presē. Pierādījums tam, ka jautājums
nobriedis, kādēļ pec zemkopības mi-
nistrijas domām būtu nekavējoties spe-
rami turpmākie-«oļi saimnieciskās kop-
darbības izvešanai dzīve.

Uz zemkopības ministrijas ierosinā-

jumu dibinājās akciju sabiedrība uz
plašiem sabiedriskiem pamatiem. Sīs
akciju sabiedrības uzdevums — izvest

dzivē neatliekamos zvejniecības kopdar-

bības uzdevumu?, starp tiem saņemt
nomā uz ilgākiem termiņļem valsts

zvejas tiesības, praktiski nokārtojot zivju
produktu transportu, ka ari visai svarīgo
ārējo tirgus jautājumu, iekārtojot zivju
Pārstrādāšanu savās konzervu fabmas,
uzņemoties zvejas produktu izvietošanu,
darba rīku apgādāšanu un c. visai sva-
rīgas sairmeciskas funkcijas. ba-
biedribas statūti jau izstrādāti un dalības
nauda noteikta uz 5000 rbļ. paija, kuru

varēs iemaksāt pa daļām.
Sakarā ar , to, ministrija lūdz plaši

informēt^ zvejniecības aprindas par mi-

nēto akciju sabiedrību, -viņas vajadzību
un uzdevumiem, kā* arī griesties ar uz-
aicinājumu pie ieinteresētām organizā-
cijām xxn personām aktivi piedalīties
ierosināta

^
akciju sabiedrībā. Lūdzam

līdz 15. jūlijam paziņot zemju departa-
menta zvejniecības un zivkopības no-
daļai par sevi personīgi un to personu
sarakstu, kuras akciju sabiedrībā- pie-
dalītos. Pēc šāda paziņojuma saņem-
šanas un reģistrācijas nekavējoties sa-
sauks akciju sabiedrības dalībnieku
sapulci.

1922. g. 1. jūnijā. N- 13114.

Zemkopības ministra biedrs
R. L i n d i ņ š.

Zemju departamenta direktors
P.Grā v s.

Zvejniecības un zivkopības
nodaļas vadītājs V. Miezis.

Atsaucu
«Valdības Vēstneša" š. g. 79. numurā
izsludināta dezertiera Alfrēda Kārļa d.
Kazaka meklēšanu, jo Kazaks atrasts, kā
1920.g. noslīcis.

Priekšnieka palīgs,
pulkvedis leitnants M u i ž u 1 s.

Darbvedis, kara ierēdnis Krieviņš.

Sīkākas ziņas, ka arī paskaidrojumus
katra atsevišķa gadījumā sniedz ārējās
tirdzniecības birojs, Nikolaja ielā 2.

Kredīta departamenta direktors
A.Kārkli ņ š.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

Paziņojums.
Pamatojoties uz Rīgas kooperatīvu

darbinieku kopējas slimo kases pilnvar-
nieku sapulces lēmumu apstiprinu šīs
slimo kases jauno nosaukumu : „Koope-
ratīvu un sabiedrisku iestāžu darbinieku
slimo kase".

Rīgā, 10. jūnijā 1922. g. Ns 15928.
Darba ministrs R. Dukurs.

Departamenta direktors
R.Veidemans.

Skolotāju kursi dabas zinībās un lauk-
saimniecībā

Priekuļos (pie Cēsīm) un Laidzē (pie
Talsiem) sāksies M. jūlijā. Pieteikšanās
līdz 10. jūlijam Talsu apriņķa un Cēsu
apriņķa skolu valdēs. _ Skolotāji tiek
lūgti ieverot pieteikšanas termiņu, lai
būtu iespējams iekāitot vajadzīgam skai-
tam dalībnieku internāta telpas.

Skolu departaments.
Paskaidrojums

par precu ievešanu Krievijā.
Lai izsargātu Latvijas eksDortieius-iinpārpratumiem un varbūtējiem zaudēju-

miem, nosūtot preces uz Krieviju bez
attiecīgām atļaujām, finansu ministrijaskre-
dīta departaments ar šo paziņo Krievijas
noteikumus |par preču ievešanu Krievijā:

„Š. g. 3. martā izdoti nVņeštorga"
(ārējās tirdzniecības komisariāta) obli-
gatoriskie noteikumi par Krievijas
ārējās tirdzniecības regulēšanu. Šie
noteikumi nosaka, kā Krievijā var
ievest preces tikai tad, ja „Vņeštorgs"
iepriekš apstiprinājis Ievedamo preču
sarakstu un noteikti atļāvis preces
ievest. Saraksts apstiprināšanai jāstāda

.priekšā „Vņeštorga" vietējai priekš.
'stāvībai un sarakstā jāatzīmē preču
šķirme, vairums, fabrikas marka, kā
arī nosūtīšanas un saņemšanas vietas.

Pa&ta ziņas.

10. jūnijā atvērta_ pasta — telegrāfa
$9&M, »^l S^stāde", starptautiskās£ClU&i.'ļ/lua.7 arņ rnpnmn»w tzmrarerco tOff
kuraā, Rīgā, Pletenberģa ielā N° 5/9.

Admin. — fin. direktors Krūmiņš
Nodaļas vaditajs A. K ļ a v i ņ i.

Lauku tirgu papildu saraksts.
Iekšlietu ministrija š. g, 9. jūnijā at-

ļāvuse noturēt Silajāņu pagastā Ribeņu
miesta nedēļas tirgu pa pirmdienām.

Rīga, 1922. g. 12. jūnijā. N« 107124.
Pašvaldības departamenta

direktora:palīgs P. Radziņš
Nodaļas vadītājs P. KPinklavs,

Paziņojums
visiem Valkā dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
_ Darba minis'rijas veselības nodaļa pa-

ziņo, ka pa Dr. Bartha atvaļinājuma
laiku slimos valsts darbiniekus pieņems
Dr. Lībiets.

Departamenta vice-direktors H. Punga.
Veselības nodaļas vadītāja palīgs

J. M e 1 b i k s.

Ja preces ir Latvijas ražojumi, tad,
saskaņā ar tautas komisāru padomes
pagājušā gada 21. novembra lēmumu,
preces atsvabina no ievedmuitas. Par
pierādījumu, ka preces tiešām vietējas
zemes (noiBbi), mājrūpniecības (kvc-
TapHbičr) vai fabriku (npoMhini/ieHHHH)
ražojumi, „Vņeštorga" priekšstāvis Rīgā
pieņem šādus dokumentus: 1) rūpnieku
izdotās oriģinalfakturas vai ziņojumus,
pie kam rūpnieka parakstu apstiprina
„Vņeštorga" priekšstāvis; 2) tirdznie
niecības kameru, komunālo un policijas
iestāžu vai „Vņeštorga" priekšstāvja
izdotās oficiālās apliecības par preču
celšanās vietu; 3) Rīgas fabrikantu
biedrības un Latvijas, tirgotāju savie-
nības apliecības. Minētos dokumentos
jāuzrāda attiecīgo preču vietu skaits,
vietu zīmes un numuri, bruito un
netio svars, kā arī preču šķirme, lieto-
jot attiecīgos techuiskos vai tirdznie-
cībā parastos apzīmējumus.

Kad „Vņeštorga" priekšstāvis minētos
dokumentus apliecinājis, tie jānosūta
līdz ar parastiem preču dokumentiem
uz Krieviju, kur tie pie precu saņem-
šanas muitnīcā jāuzrāda.

Rīkojums.

Ievērojot, ka va'sts telefona un tele-
grāfa bojājumi Valmieras un Rencēnu
pagastos neatkārtojas, atceļu -š, g. 22. ap-
rilī zem J* 81 izdotos obiigaoriskos no-
teikumus, skaitot no 15. i tufi jā š. g.

Rigā, 1922 g. 12. jūnijā, hb 81.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta
direktorsJ. Ieva.

Paziņojums.

Lipīgo sērgu apkarošanas vajadzībām
ierīkojami pie visām apriņķu un pilsētu
valdēm dezinfekcijas līdzekļu depoji, kari
nododami apriņķa ārsta, resp. sauitar-
ārsta pārvaldīšanā. Daļa vajadzigo_ de-
zinfekcijas līdzekļu, izņemot nedzēstus
kaļķus un zaļās ziepes, saņemami caur
iekstfetu ministrijas veselības departa-
mentu, Aleksandra ielā M 37/39, pie "kura
jāgriežas ar attiecīgiem lūgumiem, uzradot
vajadzīgo dezinfekcijas līdzekļu daudzumu.
Pēc visu lūgumu saņemšanas, veselības
departaments „Valdības Vēstnesī* izslu-
dinās katrai apriņķu vai pilsētu valdei
piešķirtomaterialu daudzumu, saņemšanas
dienu un vietu.

Krievijā ievestas preces vispirms

jāpiedāvā . pārdošanai „Vņeštorgam"
i vai .ta nodaļām. Preces var_ pārdot

Citām valdības iestādēm, privātam or-
ganizācijām vai persoaām -tikai tad, ja
nViieštorgs" atfeicies no preču pirk-
šanas un sankcionejs preču pārdošanu
cita?n pircējam, par ko jāsaņem no
„Vņeštorga" sevišķa atļauja.

Rīgā, -1922. g. 12 jumja.

Veselības departamenta direktors
J, K i v i t c k i s

Nodaļas vadītājs R. B&rziņš

m^ par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
- Saņemot ekspedīcijā:

ļm ļ mēnesi 75 rbļ. ?— kap.
piesūtot mājā un pa pastu:

9» 1 mēnesi '90 rbļ. — kap.
m atsevišķa numura: saņemot

ekspedīcijā 3 , 25 .; fft atkalpārdevējiem 3 „ 75 »

Latvijas valdības j^_ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot J^^^mA^

svētdienas
un

svētku

dienas

Redakcija:
tlP?^Š^\^^&^^^

Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pili NŠ2. Tel. Ns 9-89 E£KmSļ§Si** Rīgā, pilī N° 1. Tel. M 9-57Runas, stundas ao 11—12 ^S^»S^^U Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesusl'idluājarai līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām . . . . 180 rbļ. — kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 , — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katra vienslejīgu
rrndīņa 8 . — .c) privātiem pat katru vienslejīgu
rindiņu m .

_



Prāmis,

1922. gada ledus iešanas laikā atdzīts
no Augšdaugavas pie Doles salas, tagad
atrodas I. ostas iecirknī, Jumpravmuišā.
īpašnieks tiek uzaicināts pieteikties lidz
š. g. 1. jūlijam. Ostas valde.

Paskaidrojums.

Sakarā ar barona Firksa runu Satversmes
Sapulcē un arī rakstiem dažos laikrakstos,
ka zemkopības ministrija, itkā segdama
savu ierēdņu nelikumīgu rīcību, .izspiežot"
no bijušiem muižu īpašniekiem parakstus,
ka viņi necels pret valsti un amata per-
sonām prasības un sūdzības par īpašumu
pārvaldīšanu, zemju departaments pa-
skaidro sekošo:

Visus valsts pārziņā pārņemtos privātos
un sekvestrētos īpašumus zemkopības
ministrija pārvaldīja uz ,1916. g. 12. jan-
vāra Krievijas sekvestra likuma" pamata.
Pēc minētā likuma īpašniekiem, vai viņu
pilnvarniekiem bija tiesības vienmēr sekot
ierēdņu saimniekošanai muižās un celt
savus iebildumus un sūdzības pret viņu
nepareizu rīcību. Šīs tiesības daudzi
īpašnieki izmantoja ierazdamies vai nu
personīgi, vai sūtīdami savus pilnvar-
niekus uz valsts pārziņā pārņemtām
muižām. (Starp citiem ari barons Firks,
kā barona Manteifeļa pilnvarnieks, ar
zemkopības ministrijas piekrišanu, sūtija
kādu personu uz sekvestreto Kazdangas
muižu iepazīties ar valsts saimniekošanu.)
Uz ta paša sekvestra likuma pamata pēc
sekvestra atcelšanas īpašniekiem tiesības
viena mēneša laikā iesniegt sūdzības par
iestādēm, vai amata personām, kas īpa-
šumu pārvaldīja. Tā ka ar agrarlikumu
pieņemšanu valsts pārziņā pārņemto īpa^
šumu pārvaldīšana uz sekvestra likuma
pamata- izbeidzās 1921. g. Jurģos, tad,
skaitot ar 23. maiju pagājušu gadu iz-
beidzās arī' sūdzību iesniegšanas termiņš
no īpašnieku puses. Tā tad apgalvoju-
mam, ka zemkopības ministrija, ņemdama
minētos parakstus np bijušiem īpašnie-
kiem, itkā gribētu segt ierēdņu neliku-
mības, nav nekāda pamata. Bet šādai
parakstu ņemšanai ir gan taisni pretējs
mērķis, t. i. ja būtu no zemkopības mi-
nistrijas priekšstāvjiem u? vietām neliku-
mības pielaistas, tad viņas atklāt. Zem-? ! »..?».»*? .1.Of.UiJ^. UVUVitiu 11 gUn

P^
galīgas norēķināšanās vēl reiz jar īpaš-
nieka vai viņa pilnvarnieka palīdzību
noskaidrot, kuri tak'tieši ieinteresēti muižas
apsaimniekošanas rezultātos, vai viņiem
nav iebildumu pret apsaimniekotājiem.
Pats no sevis saprotams, ka, ja īpašniekiem
bus iebildumi, tad viņi minētos parakstus
nedos un iesniegs savas sūdzības, uz
karu pamata lietu varēs noskaidrot, un
jabutu vainīgi, tad saukt tos pie atbildības.
Talak jāaizrāda, ka dzīvē vispārīgi pie-
ņemts pie saimniecisko attiecību izbeig-
šanas starp 2 personām un galīgas
norēķināšanas

^
ņemt parakstus, ka pret

otru pusi nekādu pretenziju nav. Tā ka
zemkopības ministrijai dažus īpašumus
nacas pārvaldīt vairāk par 2 gadiem, tad
pilnīgi saprotama pie galīgas norēķinā-
šanas jādu parakstu ņemšana. Tikai tādā
nozīme ir domāta aprādīto parakstu
ņemšana.

Vel jāaizrāda, ka augša minēto parakstu
formu izstrādājis 1920. g. zemkopības
ministrijas juriskonsults ministra Kalniņa
k-ga laika un to piemēro ari tagad.

Zemju departaments.

Ziņojums.
Iasniegta atlīdzība no majkustoņu sērgu

apkarošanas nodokļa sumām par nogali-
nātiem un kritušiem lopiem aprila un
maija mēnešos 1922. g. (1920. g. 15.
marta likums iespiests „Valdibas Vēst-
nesī" J* 66 — 1920. g.)

Aprilī. ' Rbļ.
1) Valmieras apriņķī, Vecmuižas

pag. Sīpolos, —Andrejam Ku-
kuram par ļaunos ienāšoskri-
tušo zirgu .......9.650

2) Kuldīgas apriņķī, Žvardes pag.
Dūzenos—Jānim Šenbergam
par ļauno ienāšu apkarošanas .
nolūkā nogalināto ķēvi. . .15 000

3) Daugavpils apriņķī, Vorkovas
pag., Rūsiņu sādžā — pilso-
nim Rūsiņam par ļaunā gal-
vas karsonī kritušo govi . . 3.075

4) Valkas apriņķī, Trikates pag.
Lodziņos — Pēterim Augam
par ļaunā galvas karsonī kri-
tušo jaunlopu ...... 2.000

5) Valkas apriņķī, Opes miestā
Lauku ielā J>fe 4— Pēterim
Cimdiņam par liellopu ļaunā
galvas karsoņa apkarošanas
nolūkā gaļā nokauto govi. . 1.500

6) Rīgas apriņķī, Allažu pagasta
Kalna Rumpos — Voldemāram
Konrādam par ļaunā galvas
karsoņa apkarošanas nolūkā
nogalināto govi ....... 3.250

7) Smiltenē, Dārzu ielā 54 —
Jānim Zoveram par infmencē
kritušo zirgu 11.750

8) Jelgavas apriņķī, Svētes pa-
gasta Cepļos — Marijai Veis-
bārd par liellopu ļaunā galvas
karsonī kritušo govi. . . . 2.275

9) Jelgavas apriņķī, Mežrauižas
pagasta Zirņu krogā, Atira
Uvenam par influencē kritušo
ķēvi 18.450

10) Valkas apriņķī, Jaungulbenes
pagasta Odzeniešu mājās, Jū-
lijam Kļaviņām par influencē
kritušo ķēvi 15.350

11) Ludzas apriņķī, Kārsavas pa-
gasta Orenski ciemā — Alek-
šam Zīmēļam par ļaunā gal-
vas karsonī kritušo govi . . 2.500

12) Rēzeknes apriņķī, Kaunatas
pagasta Joniķu ciemā — Alek-
sandram Cilinskim par influ-
encē kritušo ķēvi .... 13.050

13) Valkas apriņķī, Litenes pa-
gasta Speģu ciemā — Edga-
ram Brūniņam par influencē
kritušo zirgu 14.300

14) Ventspils apriņķī, Juru pagasta
Griežu mājās — Teodoram
Meieram par liellopu ļaunā
galvas karsonī kritušo govi . 2.000

15) Valkas apriņķī, Aumesteru pa-
gastā Pūriņu mājās Augustam
Vanagam par trakuma sērgā
kritušiem 3 govīm un 1 bulli 12.375

16) Ludzas apriņķī, Baltinovas pa-

f
asta Upenieku fermā — Jē-
abam Donatam par ļaunā

galvas_ karsoņa apkarošanas
nolūkā nokauto bulli . . . 1.525

Maijs.

17) Tukuma apriņķī, Praviņu pa-
gasta Prūšu krogā — Jānim
Baldonim par influencē kritušo
zirgu 11.700

18) Jelgavas apriņķī, Jēkabnieku
pagasta Kažoku Dreimaņos —Peremn uaniriar» pm ļaunu
ienāšu ' apkarošanas nolūkā
nogalinātiem 4 zirgiem un
1 kumeļu .84.750

19) Valkas apriņķī, Sinoles pagasta
Lazdukalna m. — Kārlim Stīp-
niekam par ļauno ienāšu ap-
karošanas nolūkā nogalināto
ķēvi ... . . . . . .15.000

20) Daugavpils apriņķī, Pridrui-
skas_ pagasta Savenec 1-mā
sādža — Kārlim Bārtuļam par
ļauna galvas_ karsoņa apkaro-
šanas nolūka nokauto govi . 1.375

21) Rīgas apriņķī, Kokneses pa-
gasta Bilsfiņa muižā — Bern-
hardam Tiichenatn par influ-
encē kritušo zirgu . . . .11.050

22) Bauskas apriņķī, Ceraukstes
pagasta Paies muiža — Lize-

terZeltiņ par jauno ienāšu
apkarošanas nolūkā nogalināto
zirgu 16.500

23) Rīgas apriņķī, Aizkraukles pa-
gasta Mārtiņam Ariņara. par
influence kritušo ķēvi . . . 13,100

24) Jaunjelgavas apriņķi, Valles
pagasta Kasparu m. — Lū-
cijai Kaspar ka atlīdzību par
nogalinātu zirgu, kas stāvēja
aizdomas, ka saslimis ar tra-
kuma sērgu .13.500

25) Ilūkstes apriņķī, Demenes pa-
gasta Ostrovku m. — Arta-
raonam Vasiljevskam par ļauno
ienāšu apkarošanas nolūkā no-
galināto ērzeli 15.000

26) Jelgavas apriņķī, Emburgas
pagasta Subenu m. — Lizetei

Žubetckij par ļaunā galvas
karsonī kritušo govi. . . , 2 500

27) Tukuma apriņķī, Irlavas pa-
gasta Irlavas krogā
Fricim Andreisonam par in-
fluence kritušo zirgu . . 1170028) Valmieras apriņķī, Kirbišu pa-
gasta, Ivešumaju — Augustam
Legzdiņam par trakuma sēr-
gas apkarošanas nolūkā no-
kauto teļu 375

29) Daugavgrīvā, Viesnicas ielā
J* 11, Hedvigai Jekabson par
ļauna galvas_ karsoņa apkaro-
šanas nolūka nokauto govi . 750

30) Lūdzas apriņķī, Kārsavas pa-
gasta, Novoselki ciemā, 5 lopu
īpašniekiem par lieilopu plaušu

f OB.Hieo'« .———__—- '"?*" * **

sērgas apkarošanas nolūkā
gaļā nokautām četrām govīm

un vienu jaunlopu . - • *>' **>
31i Rīeas apriņķī, Allažu pagasta, -

Priedaines pilsonim Vanagam
par ļauna galvas ķarsoņa ap-

, kāpšanas nolūka nogalināto
teli .

32) Jaunjelgavas apriņķi, Zasas
pagasta, Lūcanu raaja, pilsonim
Vībonim atlīdzību par ļauna

galvas karsonī kntušo govi . 3.Uou

33) Valmieras apriņķī, _Vecmuižas
pagastā, Bises majaJānim
Dimze par trakuma sērgas ap-
karošanas nolūka nokauto
cūku un 4 sivēniem . • L8w

34) Tukuma apriņķī, Vecauces
pag. Alberkšu m., — Fricim
Grinbergam par ļauno ienāšu
apkarošanasnolūka nogalināto
ķēvV • - 22.500

35) Rīgas apriņķī, Mangaļu pag.

Trisciema, Dombrovska m., —
Pēterim Vītolam par ļauna
galvas karsoņa apkarošanas
nolūkā gaļā nokauto govi. . 2.087

36) Jaunjelgavas apriņķī, Neretas
muižā — Pēterim Sīpolam par
ļaunā galvas karsoņa apkaro-
šanas nolūkā nokauto govi . 1.750

37) Valmieras apriņķī, Baunu pag.
Mikenišu m., —Mārtiņam Ju-
rikam par trakuma sērgā kri-
tušo zirgu ...... .18.750

38) Cēsu apriņķī, Brantu pag.
Lejas Kapiņu m., — Eduar-
dam Kākaram par ļaunagalvas
ienāšu apkarošanas nolūkā no-
galināto zirgu. . ". . . . 9.000~

rbļ. 390.537
Piezīme. Aprija un maija mēnešos

iemaksāts valsts krāj- un kredīt-
bankas nodaļās majkustoņu sērgas
apkapšanas nodokļa rbļ. 114.975.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

— —— —?-~^ZJ«a
Iecelšanas. -

Pavēle Nš 55.
Samazinot ģenerālkonsulāta personai,, vgēna, ši ģenerālkonsulāta otro sekrlt 0pealu.

Ducman, saskaņa ar civillikuma 3? J»,Ma»binu no amata, skaitot no š. s qi '£/> «Uvi.
Rīgā, 1922. g. 23. maijā.

g" 81, mart «.
Ārlietu ministra biedrs v sAdmlnistratīvi-juridiskā departameL1"1'8 -

direktors R. ulT
* P' D S.

Pavēle J* 58.
Lielbritānijas pavalstnieku D āvidu 4toņu ieceļu par konsulāro aģentam», d*I

atlīdzības no valsts līdzekļiem, skaitot ^7. jūnija.?">1RīgI, 1922. g. 7. jūnijā.
Ārlietu ministra biedrs V Sal

Administratīvi-juridiskā departamenta'''direktors R,Liep i ?s
.

Pavēle Ni- 135.
Pārceļu līdzšinējo mašīnu ļdirektora nalīm, ,

nieri Jāni Kalcenau'u par dzelzsceļu mdirektora palīgu vietas izpildītāju, skaitot n" I
1. jūnija. °-1

Rīgā, 1922. g. 1. jūnijā.
Satiksmes ministrs J. P a u 1 u irDzelzsceļu galvenais direktors K. BļodnUii

T-

Pavēle jig 135.
Ieceļu par mašīnu direktora palīga vietas»

dītāju ar atalgojumu pēc V. kategorijas toeS 1Eduardu Cizarevicu, skaitot no š e 1m>
Rīgā, 1922. g. 1. jūnijā. - S ' R

Satiksmes ministrs J. PaiļuU 1
Dzelzsceļu galvenais direktors K. Bļ od nieki

' *
Rīkojums N& 35.

Atsvabinu no dienesta uz paša EgunuDangai I
pils cietuma priekšnieka palīgu Hammeru, Ed- ļ
garu Artura d., skaitot no š. g. 15. jīnija.

Rīgā, 1922. g. 9. jūnijā.
Galvenās cietuma valdes priekšniek* Vanagi. ?

*
Rīkojums J* 37.

Ieceļu par Rīgas terminu cietuma priekšnieki '
palīga vietas izpildītāju Vitkovski, Aleksandra
Konstantīna d., skaitot no š. g. \\, jūnija.

Rīgā, 1922. g. 9. jūnijā.
Galvenās cietuma valdes priekšnieks Vanags,

*
Rezolūcija X° 83.

Atsvabinu no amata uz paša lūgumu pasu no-
daļas I. šķiras darbveža vietas izpildītāja ttagtuti
Baltgaili, skaitot no š. g. 21. jūnija.

Rīgā, 1922. g. 10. jūnijā.
Iekšlietu ministrs A. Kviesi»,

Administratīvā departamenta direktors i.i e 1a.

Mt*lfi&}&mrt nemanu saralr«*« Mr AH

'§_ Uzv.ārds, vārds, tēva vārds, Vai ir apcietiaaa»
g vecums, piederības vieta. Kas meklē, ar kāda raksta

|£*£*\f&m«**«.unp«ko apvainots.-
«mkas darāms

SS ārējais apraksts (pazīmes). v ° apva "^ atrašanas gadījumi

(3. turpinājums un beigas.)
5282. Šnoriri, Jūla Jura m., Rīgas apr. 2. iec. izmekl. Apcietināt un nogj-1

dzim. 1894. g. Bauskas tiesn. ar rakstu 1922. g. *dāt tuvākā cietumā, I
apr. Iecavas pilson., 29. apr. J* 1577, apv. uz sod. ieskaitot meklētāja I
dzīvo uz Latvijas pases lik. 581. p. 3. d. rīcībā un zinot.
N» 118355.^ zd. 1920. g.
26. marta no Rīgas
prefektūras.

5283. Šauers, Maksis Kārļa d., Liepājas kara apr. pārvaldes Pārbaudīt kara klau-
dzini. 1901. g. raksts 1922. g. 27. apr. *6 977', sibas dokumenta

apv. par atraušanos no kāja un ja izradītos, ta
klausības izpildīšanas. kara klausību izpil-

dījis, ziņot Liepājas
kara apriņķa pr-kam,
bet pretējā 8®'
jumā arestēt un no-
sūtīt min. kara «P-
or-ka rīcība..b

5284' d.!d1lmfSl f °Tas pats' *>*
5285'

koS'/Šn
andrS Ni" Rfgas Prefektūra- ar rakstu, Paziņot dzīves vidi

aS dziv" JS-g "nt' 19F' g- 10- aPrilf * 10700/21, meklētājam.
nfeicu ISk m% rfT i^V10 zelta frankiem vainieku iela & 37j dz< 4 > u dienām

^^ ^^moc t«5,-c \r„«i- t- markām vīzes naudas.5286-.
JW Valhs Jāzepa d., Liepājas prefekt. ar rakstu, Ņemt zem poheg

vS J2, 8"
^

1922" «• 2-
«MiiS 1* 1480/H uzraudzības

un
i?

dzīve/ Sfa' , Ped -ea avPar patv. dzīves vietas meklētājam-
Malkas teBM*V

6paja ' ats , tāšanu kā sastāv-ošs zem
ro«-7 T~ P0lic «īdzības.

JSTViJ^^ ***** aP- m
iec. pol. ; Apcietināt un nļ

1
DauiLgniu-'P!ed- Pr-ks«rakStm922.g.l7.mSrtā dSt Rēzeknes #

tas -?hSJ pi,se" Ns 223 'Pv- zireu zādz^- P"rIcl
ba

'~ f^SSi £xs£ -*?»«JfflB*
pl-ka kareivis, pied pie ""«iešana.
Rēzeknes apr., Saksti-

. galespag., pēdējā dzī-ves vieta turpat, Uze-rovas sarītā

^
dzlmNs^^^

Likāja apr.
pārvalde ar V^S^ļIyui - g- rakstu 1922.g. 27. aprilī N 977, sībasdokumen^

fpv. par atraušanos no kara ja izrādītos, *
^klausības izpildīšanas. klausību kp
w

ziņot LiepaJjL pif.
apr. pr-J?»' ^
tējā gadiJBļ»W? ? un nosūtīt oW ļ ļ *
apr. pr-ka **»



,990 Vizulis, Augusts Au- Tas pats. Tā t3® gūsta dēls, dz. 1900. g.
.9Qi Zandersons, Augusts Rīgas krim. pol., raksts 1922. g, Apcietināt un no--3291,

Nikolaja deis, dzimis 29. aprīli, 0* 7538/R 2/V), gādāt meklētāja ri-
1883. g- 30- oktobri, apvainots zādzībā. čībā
p iederīgs pie_Rīgas.

«992. Zicbmans, Dāvids bij. Talsu apr. pīiekšn., raksts Paziņot dzīves vietu52U Mērsraga Pag- valdes 1921 g. 20.decembrī,M 974/11, meklē ājam
darbvedis līdz 1921

^
g. 28 rbļ. piedzīšanai par neno-

4, decembrim. (Tuvāku dotam patronām.
ziņu nav.)

ffigā, 1922. g. 19. maija. N» 20811.
Administratīvā departameata direktors J. Ieva,

Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. G a r 0 z i b 5.

Valdības vietējo
iestāžu rīkojumi.

Dabas zinību un madbas līdzekļu
Izgatavošanas kursi Jēkabmiestā.
Jēkabmiestā, 26. jūnija pulksten 9 no

jjta, tiek atvērti skolotajiem dabar*~zi-
aību kursi, kuri ilgs apmēram 6 ne-
dēļas. Tā ka dalībnieku skaits aprobe-
žots, tad interesentiem jāpieteicas pie
Jaunjelgavas apriņķa pamatskolu inspek-
tora līdz 18. jūnijan^ veiak pieteikšanos
pieņems vienīgi tādā gadījumā, ja
?būs vakantas vietas. Kursos galveno
vērību piegriezīs praktikai un meto-
dikai un tikai _ pēc tam "ari teorijai.
;fiez dabas zinībām (mineraloģijā, botā-
nikā, zooloģija (preparēšana), techno-
loģijā) kursos tiks izgatavoti mācības
līdzekļi fizikā (pamatskolas programas
apmēros), ģeogrāfijā (stereoskopi, viņiem
«kāti, reljefi u. t. t) un ģeometrijā

^
bet

?no 24. līdz 29. jūlijam — apkārtnes
mācības metodika, uz kuru pieteikšanās
atsevišķi;

Kursistiem dzīvokļi brīvi pilsētas lat-
viešu pamatskolā.!

Inspektors J. K. Maciņš.

Valkas apriņķa valde
ziņo, ka viņa ir a t j a u n 0 j u s e
Smiltenes zirgu pastu brauk-
šanai tiem ierēdņiem, kuriem jābrauc
dienesta darīšanās no Smiltenes, pret
likumā paredzēto šķūts atlīdzību, kam-
dēļ visu resoru ierēdņi tiek lūgti neap-
grutinat apkārtējās pagastu valdes ar
pieprasījumu pēc šķūtīm, bet griesties
,.pie J. Petersona, Smiltenē.

Valkā, 1922. g. 9. jūnijā. N« 5866.
Valkasapriņķavaldespriekšsēdētājavietā

? A. M ū r n i e k s.
Valdes darbvedis V. Roze-Rozi ts.

Ārzemes

Soclalrevoluclnaru prāva Krievijā.
Maska vji,_ ll. jūnijā. Sociālo revo-

lucionāru prāva vakar izbeigta apsūdzī-
bas akta nolasīšana. Pirmā apsūdsētā
grupa paziņojuse, ka neuzskatot par ie-
spējamu atbildēt komunistu partijas tie-
sai; par viņu politisko darbību varot
spriest vienīgi starptautiskais proletariāts
— vispārē a sociālistu konference. Otrā
apsūdzēto grupa atzīst sevi par vainīgu.

Pirmdien sāksies liecinieku nopratinā-
šana. LTA.

Krievijas ziņas.

Maskavā, 8. jūnijā. No visām_ Pē-
terpils rajona stikla fabrikām strādā vēl
tikai 2. Pamazām izbeidz darbus arī
ķieģeļu cepļi._

Maskava, 8. jūnija. Donas baseinā
dzelzsceļu sabrukuma deļ atrodas sakrā-
jušies neizlietoti 100 miljoni pudu akmeņ-
ogļu un l1/i miljona pudu čuguna un
dzelzs.

Ma-skava, 8. jūnija. Krievijas arējas
tirdzniecības komisariāts nodod visas
eksporta un importa operācijas jaunnoor-
ganizētam valdības orgānam rGostorgam",
kurš šīs operācijas pilnīgi patstāvīgi
izvedīs tiklab iekšzemes, ka ārzemes
tirgos. - -

Maskava, 8. jūnija. Novgorodā
ugunsgrēks iznīcinājis pilsētā veselu
kvartālu, iznīcināti arī augļu un sakņu
dārzi.

Maskavā, 8. jūnijā. Krievijas tautas
komisāru padome nolēmuse atlikt me-
triskās mēru un svaru sistēmas ievešanu
Krievijā līdz 1927.gada janvārim. LTA.

Rīga
Amerikas sarkanā krusta klīnikas,

kuras visu pagājušo gadu darbojās Rīgā,
no š. g 1. jūnija pāriet pilsētas īpašuma,
kura kliniku darbību turpinās.

Pilsēta pievieno Amerikas sarkana
krusta bērnu veselības kopšanas centru,
kur š atrodas Skolas ielā Ns 35, pilsētas
pirmās slimnicas bērnu klīnikai, kura
turpmāk pieņems bērnus no visas
pilsētas, neierobežojoties tikai ar 4. po-
licijas iecirkni, kā bija līdz šim.

*— - veselības kopšanas centrs .turp-
m cņems no 10—12 sekosas dienas:

grūtnieces — pirmdienas un trešdienās,
bērnus līdz 2 gadiem — otrdienās
un ceturtdienās un bērnus no 2 līdz 6
gadiem — piektdienās.

Visas Amerikas Sarkanā krusta klīni-
kas, kuras atrodas ārpus Rīgas, ieskaitot
Liepājas kliniku, pāriet pie Latvijas Sar-
kana krusta, kurš viņas turpmāk vadīs.

Amerikas Sarkanā krusta komisija ga-
līgi izbeigs savu darbību Baltijas valstīs
š. g. 1. jūlijā, kā tas jau agrāk bif
ziņots.

Tirdzniecība un
rūpniecība

K 1 r 11
Rīgas birža, im gadā 13. jūnijā.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . ļ -50.00
Amerikas dolārs . ..... .1 254. 260.—
Angļu mārciņa 1148—1168
Francijas franks 22.75 — 23.25
Sesijas franks ...... 2101 — 21.50
Šveices franks ....... 48.50 - 49.50
Zviedrijas kroaa ...... 66 75 — 67.75
Norvēģijas krona . . . . ,. 44.75 — 45.75
Dānijas krom ..... 5600 — 57.00
Ģechoslovaku krona ..... 4.85 — 4.95
riotendes gasdeoft ..... 10fr.25—101.75
Vācijas marka ....; .. 0.76 — 0.81
Somijas marka .......* 5.43 — 5.53
Igaunijas marka 0.76 — 0.81
Polijas marka 0.00 — 0.07
Padomes rbļ.. . —
10 Krievijas rbļ. zelta . 1225.00
Zēlis (Londonā) par 1 unci tīra

zelta ..... .... 91.9
Krievijas sudrabs {** „ ; ; ; gļjparlrM
5°/o neatkar, aizņem 100 — 105

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisija»
Priekšsēdētājs A. Ka c e n s.

Zvēr. biržas mākleris M. Okmiao.

Risas osts Ienākuši kuģi.
1922. g. 7. jūnijā.

Mannheim, vācu tvaikonis, reģ. ton. brutto 897,
no Hamburgas ar gabalu precēm.

>& 20 L. O. latviešu juras prāmis, reģ. ton. brutto
307, no Ventspils tukšā.

Jānits, latviešu burenieks, reģ. ton. brutto ?, ne
Salaces ar malku.

8. jūnijā.
Mailand. somu tvaikonis, reģ. ton. brutto 326, no

Helziņforsas ar gabalu precēm.

No Risas ostas izgājuši kuģi
1922. g. 7. jūnijā.

Russland, vācu tvaikonis, reģ. ton. brutto 680,43,
uz Stetini ar vecam dzelzīm.

Libau, zviedru tvaikonis, reģ. ton. brutto 191, na
Reveli ar gabalu precēm.

Rūķis, latviešu burenieks, reģ. ton. brutto 70, uz
Melnsilu tukša,

te 19, latviešu jfiras prāmis, reģ. ton. brutto 150,
uz Abragciemu tukšā.

Straume, ; latviešu burenieks, reģ. ton. brutto 77,
uz Ķesterciemu tukša.

Anna, latviešu burenieks, reģ. ton. brutto 64, uz
Kuivižiem tukšā.

Neubad, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto 95, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.

Liepājas ostā Ienākuši kusi.

1922. g. 8. jūnijā.
Baltriger, angļu tvaikonis, reģ. ton. brutto 1142,

no Dancigas ar jauktu lādiņu.
Hamlet, dāņu tvaikonis, reģ. ton. brutto 1149, no

Vest Hartlepulas ar balastu.
Johanna, latviešu prāmis, reģ. ton. brutto 74, no

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

Pāvilostas ar malku.
9. jūnijā.

SkjOld, dāņu tvaikonis, reģ. ton. brutto 1299,
no Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.

Normai, latviešu tvaikonis, jreģ. ton. brutto 67, no
Pāvilostas ar malku.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto
263,7, no Ventspils.

No Liepājas ostas izgājuši kusi.
1922. g. 8. jūnijā.

Vestfalia, vācu tvaikonis, reģ. ton. brutto 399,
uz Antverpeni ar auzām.

Vindau, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto 379, uz
Rigu ar lielgabaliem un municijam.

9. jūnijā.
Karine, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto 106, ne

Pāvilostu tukšā. ?
Baltriger, angļu tvaikonis, reģ. ton. brutto 1142,

uz Dancigu ar jauktu lādiņu.

Ventspils ostā Ienākuši kuģi.
1922. g. 4. jūnijā.

Eleonora Maersk, dāņu tvaikonis, reģ. ton. brutto
1930,59, no Stetines ar balastu.

6. jūnijā.
Ans, latviešu burenieks, reģ. ton. brutto 104,27,

no Liepājas tukša.
7. jūnijā.

Pernigel, latviešu pasažieru tvaikonis, reģ. to»,
brutto 168,84, no Rīgas ar gabalu precēm.

8. jūnijā.
Hidrografs, Latvijas tvaikonis, reģ. ton. brutto

290,56, no Rigas arhidr. mantām.
9. jūnija.

Teodor, latviešu tvaikonis, reģ. ton. brutto 94,24,
no Rīgas ar gabalu prerem.

Redaktors: M. Arons.

Mūsu skola skaitļos.

vin»:eja musu Pedagoģiskā izstādē,

al-H- -atistiskā nodalā> atronas, kā jau
loti i

affl
' lz8litIbas ministrijas izstādītas

tabu resantas statistiskas un grafiskas
musu' kidzivi > uzskatIgi izradīta
W i, skaitl°s- Pasniegsim no
zaglis

Skiem attēl°i»era dažus P"

irw,-^Pinns Rīgas pilsēta
5 vZ,skolāra - 1913. gadā viņā bija
43 n, skoias ar 3603 skolēniem un
Turnr!*- kolas ar 8113 skolēniem.
8 vfdus

ln
\v ļ' ' gadā Ri§ ā bi*>'au

«2 nom i kolas ar 3655 skolēniem un
tā tad iskoIas ar 21415 skolēniem,—
7 eadiP u skaits pamatskolās pēc
aia£L

VairS
,k kā dubultojies,

'dzīvotā' Uz - ra izpostījumiem un
kara seb.

)U skaita samazināšanos, arī kā
gara **- *<:. Tas '

" ievērojams progress
pilsēta. lbas zi«ā Latvijas galvas

Pilse °t?8
eratsevišku tautību ziņā Rīgas

- ^zum a(skola skolēnn procentuālā
Parrnai,,. "otiklIsi diezgan ievērojama
fya Un sašķobīšaoās starp priekš-

Peckara laikmeta. Te būs šie

interesantie skaitļi: Rīgas pilsētas pamat-
skolu skolēni bija pēc tautībām:

,. ~, ms- g- J920. g.
latvieši ,. . 51,6°/o 49,7°/o
poļi un leiši. 17,4°/o 10,8%
krievi . . . 15,2% 9,5o/0
vācieši. . _ . 11,9% 23,0%

Latviešu skolēnu skaita samazināšanās
un vācu pavairošanās pēckara laikmetā
izskaidrojama ar kara sekām un vācu
okupāciju. Rjga skolu ziņā iztur sla-
venj salīdzinājumu ari ar citām skolu
ziņa diezgan augsti stāvošām pilsētām.
Ta "Rīga 1913. gadā uz 1000 iedzīvotā-
jiem bija 16 skolēni, Helziņforsai
1918. gadā 74, Stokholmai 77, kamēr
Rīgai 1920 g, pat veseli 95.

Ka visa Latvija stāv ar šo skolas
progresešanu pa Latvijas patstāvības
laiku ? _ To attēlo dažādas citas tabulas.
Kā dažādu skoiu_ un skolēnu skaits vi-
ņas vairojiespatstavīgās^atvijas triju gadu
pastāvēšanas laika, to rāda jo gaiši se-
kojoša tabula, kurā tēlota latviešu
skolu attīstība no 1919./20. līdz
1921./22. mācības gadam:

Skolas.
« ciEJ « N

O) O «— ' .—? CM CM '
O) O) C7S

Pamatskolas . . . 1053 1254 1317
Visparizgl.vidusskol. 36 40 51
Pedagog, semināri . — 2 3
Komercskolas ... 2 < 2 4

Skolotāji.

5. CL Sļ
o> o -J
-i CM CM

Oi C7> Oi

Pamatskolas . . . 2580 3201 3662
Visparizgl. vidus skol. 425 763 891
Pedagog, semināri . — 27 41
Komercskolas .- . . 30 46 85

Skolēni.
o >?$ c i
CL S* §1
o5 - o ~i
— CM CŅ
O) 0> O)

Pamatskolas. . . 90689 113404 120858
Visparizgl. vidus

skol 4550 11193 11550
Pedagog, semināri — 89 234
Komercskolas . . 192 657 814

u. t. j. pr.
Latviešu skolas un skolēni

1921./22. g. 1. pusē bija šāda skaita:
1 mežkopības skola ar 30 skolēniem,
1 dārzkopības skola ar 33 skolēniem,
1 jūrskola ar 76 skolēniem, 3 skolotāju
semināri ar 234 skolēniem, 4 lauksaim-
niecības vidus skolas ar 409 skolēniem,
2 technikumi ar 468 skolēniem, 5 amat-
niecības skolas ar 708 skolēniem, 4 ko-
mercskolas ar 814 skolēniem, 51 vis-
pārizglītojoša vidus skola ar 11550 sko-
lēniem un 1317 pamatskolas ar. 120,858
skolēniem.

Skolēnu skaits uz 10,000 iedzī-
votājiem Latvijas vispāriz-
glītojošās skolas ir 1142 (So-
mijā 1257) un speciālas skolās 25 (So-

mijā 38). , .
Zēnu un meiteņu skaits!at-

viešu vidus skolas: reālskolas

2721 zēns un 1348 meitenes, neogimna-
zijās 210 zēni un 2168 meitenes (ta tad

te liels meiteņu pārsvars!) , real-

ģimnazijās 695 zēni un 1013 meitenes,
komercskolās 283 zēni un 249 meitene,,

technikumos 401 zēns un 41 meitene,

seminarbs 104 zēni un64 meitenes,ģim-
nāzijās, vispārizglītojošas 3672 zen un

4568 meitenes, arodskolas 788 zem un

354 meitenes.
Skolotāju skaits latvju pa-

Z^tl^^!^-?" 1 skolotam «Jlo (//,410),
-*" "4 skooā iem 130(11,2%),

1 » J*
010iajl

23(2,0%) ^
" 5 un vairāk skol. 20(1,7%).

KāLatvijas iedzīvotāji ap-
gādāti ar vidusskolām:

Latviešiem bija 1921./22. g. 1. pusē
60 vidusskolas, krieviem —25, vāciešiem
— 1Q, žīdiem — 9 un poļiem — 3.
Uz 1 vidusskolu iznāk latvju
19,323, poļu — 17,415, žīdu — 8,810,
krievu — 6,307 un vācu — 5,810. Tā
tad vāci visvairāk apgādāti vidus skolām.

Latvijas skolu un skolēnu
(9 līdz 18 g._ vecu) skaits uz 1000
iedzīvotajiem. Caurmērā iznāk
5,27 skolu ar 540 skolēniem. Pa atse-
višķiem

^
apriņķiem ņemot šie skaitļi iz-

nāk dažādi. Visvairāk skolām apgādāts
Vidzeme Cēsu apriņķis (7,58-682) un
Kurzeme Jelgavas apriņķis (6,37—679).
Viszemāk stāv Latgale. Tur piemēram
Ludzas apirņķī iznāk uz 1000 iedzīvo-
tajiem tikai 4,11 mācības iestāžu ar 331
skolēnu.

Pagastu pašvaldību izde-
v ujn i izglītībai (procentos no ko-
pēja budžeta), neieskaitot tur iekšā
sumas, ko^. pagasti maksā apriņķu
valdēm

^
skolotāju algošanai. Caurmērā

izmaksā pagastu pašvaldības 17,88% no
viņu budžeta izglītības veicināšanai, kas
iztaisa 436 rbļ. uz katru skolēnu. Vis-
augstaks šis procentuālais skaits iznāk
Jaunjelgavas apriņķī (32,13% vai 1033
katram skolēnam), tad nāk Cēsu ap-
riņķis (26,15%), Tukuma apn (25,66%)
u.t. t. Rēzeknes apriņķī šis skaits līdzi-
nājās 3,89%, kamēr Ludzas apriņķī
par brīnumu 28,72% 1

Apriņķu valžu izdevumi
izglītībai (procentos no kopējā
budžeta): caurmēra 42,27%. Uz Talsu
apriņķi šis skaits iznāk 66,66%, uz
Rigas apriņķi — 63,39%, Jaunjelgavas
apriņķi — 63,86%, Cēsu apriņķi —
57,93%, Bauskas apriņķi — 5_7,43%,
Liepājas apriņķi — 26,04%, Rēzeknes
apriņķi — 12,03% u. t. t.

Skolēnu skaits uz 1 skolo-

tāju latvju pamatskolām vi-
dējais skolēnu skaits Latvijā 33, pil-
sētas 27 (Ziemeļamerikā 34) un uz
laukiefh 36.

Valdības darbība
Ministru kabineta sēde

1922. g. 12. jūnijā.

\ Pieņem 1922. g. 30. maija kon-
'«raatu starp Svēto krēslu un Latvijas
gaidību un nolemj to iesniegt Satversmes
^pulcei ratificēšanai.
/ Noklausās finansu ministra R. Kal-"

Ņiga ziņojumu par sarunām ar ārzemju
*nansi8tiem.



Paziņojums..
Finansu ministra biedrs š. g. 9. jūnijā

atjāva

Knifi fakifti Ķ JhBb n Šalli"
akciju sabiedrībai pārvērtēt 1,000,000 r.
lielo pamatkapitālu 35,000 zelta Irankos,
500 akcijās, par 70 zelta frank. katru,
kā arī izdarīt jaunu akciju izlaidumu par
175,000 zelta ir., 2,500 akc. par 70 zelta
ir. katru, palielināt sabiedrības pamat-
kapitālu kopsumā līdz 210,000 zelta fr.,
3000 akc, par 70 zelta fr. katru, grozot
caur to statūtu § 7.

Tirdzn. un b. n. pr. A. Kacens.
Revidents A. Zalpēters.

Oažādļ_sludlņaj,
Kcjas pilsētas Mstlsa Ielā 40/42 naj»

ledzivptāiu-irnieku savienības val«>

pamatojoties uz savu 9. jūnijā s- 8- ..
mumu, izsludina no šīs dienas p .
anulētu pilnvaru, izdotu no mv

nibaz valdes pie Rīgas notajA»
13. martā 1922. g. zem J* 29ū8 *»

nam Antonam.
Rīgā, 12. jūnijā 1922. g. , baicS ,
Savien. priekšsēdētājs A. SKSDo»

Sekretārs Aj^lļli-

PSrsKatu un sar&Rstu .ft!J|Kas
norēķīnošanaī valsts ies»

pēc finansu ministrijas apstipnn
^paraugiem (skat. šā gada "?i».-^it

dības Vēstneša* J* 93) ? daDuj»

Samaksas ^
grāmatfD&jf7. 0

pēc .Valdības Vēstneša' « ",>
22. augusta š. g. publicēto nM^

par traktieru, kafejnīcu, ko

toreju un viesnīcu apgr°>
nodokli ..$ 1

dabūjami Valststlposreflis.Ppar 9 rbļ. gramati»* .

Lauberes-Ozolu pag. valde
S «f,ņ,' ,.-*',dara ^namu, kasakot ar 1. lunljui.gir atvērta Lauberes-Ozolu pag.

JditBinUi nodala"
Stdie'nāfMS Pieņem «t^enās nnpiektdienas. Kļ, 366/837

Priekšsēdētaja v. (paraksts).
Darbvedis (.paraksts).

Rīgas apr. Madlienas iec.
pol. priekšnieks

««i° dara visPār'bai zināmu, kā1922. g. 19. jūniji, pulksten 10 rītā,pie Jaunpils pagasta nama tiksnoturēta'

= ŪTRUPE, =kura pārdos vairāksolīšanā , pils
ifiSELfJAleksandramupitlm piederošas mantas, dēj obliga-torisko nodevu-segšanas , pēc Rīgas apt.priekšnieka raksta 2. jūnijā 1922 a
zem Nk 3446/1.

J J * JJ^g
Rīgas apriņķa Madlienas iecirkņal v pol. priekšnieks Ļ e gz d i n š.

Kara saimniecības pārvaldes
darba bataljonā,

Rīgā, Pērnavas ielā Mš 19 (Cēsu ka-
zarmās), 27. jūnijā 1922. g.pīkst. 10, tiks

pirdoti unirfikiollšanā
armijai nederīgi apmēram

12 zirgi.
Pie solīšanas tiks pielaisti vienīgi

zemkopji, kuriem no pašvaldības iestādēm
bus apliecības par to, ka viņiem ir
zeme,priekš kuras apstrādāšanasvajadzīgi
?-'rg'- 2

Rfgas 8. iec. mier&fesn.,
-ar šo atsauc savu sludinājumu, ievietotu
.Valdības Vēstnesī" Ms 124., 7. jūnijā
1922._ g. par Teodora Emija d. Pikkera
meklēšanu, tā ka Pikkers ir atrasts.

Rīgā, 8. jūnijā 1922. g. K» 310.
Miertiesu. Z eb e r g - E1 v er f e 1 d s.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu, 1920. g. 3. augustā
ir iecelts aizgādnis promesošā Bauskas
pagasta, .Vīgant" māju īpašnieka Dāņa
Stūrmaņa mantībai.

Jelgavā, 17.maijā 1922. g. L.Ns 541/20
Priekšsēdētāja v. Matisons.

Sekretārs Zandersons.

Liezeres pagasta valde,
Cēsu apriņķī, dara zināmu, ka 10. jūniji
1922. S-. vietēja pagasta namā

ir atvērta

Jziilraii iM$"
ar darbības rajonu — Liezeres pagasti.

Priekšsēdētājs T. Stange
Na 276. Darbvedis J. Kārkliņš:

Cīravas ufranežaieii
izdos 19. jūnijā 1922. g„ pulksten 12
diena, Cīravas muiža,

mazāksolīšanā
Cīravas pils

remonta darbus:
6 krāšņu pārbūvi,
10 kv.-asis sienas nokrāsošanu eļļas

krāsā.
205 kv.asis sienu un griestu nobāl-

sinašanu, ,
elektrisko vadu remontu' un

15 logu iestiklošanu.
Torgi tiks noturēti mutiski un slēgtās

aploksnēs. Pirms tdftgu sākšanās da-
lībniekiem jāiemaksā 5000 rbļ. drošības
naudas.

Sīkākus noteikumus un paskaidroja-
mus par darbu apmēru. izsniedz Cīravas
virsmežziņa kanclejā.
2 Cīravas virsmežzinis H. Upīts,_

15. jūnijā š. g. Risas preča stadil-
pīkst. 10, tiks pārdoti

vairāksolīšanā:
1) sūt. Vecgulbene — Rīga pte&j

N° 152776, sastāvošs no 1. m kartupeļi
svaigi — svarā 68 kg., nosūtītājs
J. Oša, saņēmējs K. Rungis;

2) sūt. Dzērbene—Rīga preču M>.*51?,

sastāvošs no 1 v. koka izstrādājumi
svarā 43. kg., nosūtītājs uh saņēmējs ??

Zariņš; , ,,.„
'3) sūt. Uriekste-Rīga precu rM5W-

sastāvošs no 3 m.kartupeļi svara 2SiJf
nosūt. P. Bērziņš, saņēmējs P. RupsiS,

4) sūt. Vecgulbene - Rīga P«cc

N°152669, sastāvošs no mucas koka tuv

Šassv
^
lll kg., nosūt. E. Cepurnieks.

saņēmējs dubl. uzršd. __jL

Tiešu sludinājumi
lips apgabaltiesa, 1.diUMdaSa.

bz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 15. maijā 1922 g.
Almas Karollnes Llepiņ, ai. Liepa,
džim. Purlņ, prasības lieta pret Dēkabu
llepiņ, ai. Liepa, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta staip Jēkabu Anša
dēlu Liepiņ, ai. Liepa un Almu Karolīni
Liepiņ, ai. Liepa, dzim. Puriņ, Rīgas Sv.
Jāņa baznīcas draudzē 13. martā 1905. g.;
piešķirt prasītājai meitas uzvārdu
„PU Tl B".

Ja atbildētājs, civ. proc. lik. 728., 731.
*n 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
Hesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 17. maijā 1922. g. N° 433294
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņš.

\ . Sekretāra v. Stūre.

flttn muitas nodala
uzaicina zemāk minēto preču īpašniekus
nekavējoties nokārtot attiecīgas muitas
formalitātes, aizrādot, ka pretējā gadī-
juma muitas nodaļa būs spiesta attie-
cināt uz precēm muitas likumu 496. un
561. pantus.

1) V. šlachet, bērnu spēļu lietas,
1 kaste, svars 330 gr. — zemūdens lai-
viņa, 1 gab., svars 110 gr.

2) Aranovič, ietaisīti aagļi, 2 bundžas,
svars 2 klgr.

3) Icigsona, kakla saites (māksi, z.),
10 gab., svars 280 gr., — vienkāršas
šlipses, 5 gab., — zīda bērnu micītes,
2 gab., svajs 20 gr., — kokvilnas klei-
tiņa, 1 gab., svars 80 gr. — vīriešu
krekli (linu), 2 gab., svars 600 gr.

4) Hufic, bērnu spēļu lietas, 3 gab.,
svars 770 gr. _

5) Klave, bērnu spēļu lietas, 2 kāst.,
svars 910 gr:,- — pastpapīrs, 20 gab.,
avars 75 gr., — šokolāde, 6 tai., svars
635 gr.

6) Vitkovskij, konzervetf augļi, 4 bundž.
sv.4klgr. 110 gr., ,Pixavon", I pud., svars
400 gr., — vilnas šalle, 1 gab., svars
150 gr., — sieviešu kurpes, 1 pāris,
180 gr.

Muitas nod. priekšu, p. V. i. Sa u 1 i t s.
Darbvedis S a 1i ņ š.

HIMHIB'lllTĪMHBIIHMIllimillilUTMIlHa^

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301..
309., 311. p. p. pamata, uz Dāvida Ni-
kolaja Vilhelma Krassman lūgumu
viņa prasības lietā pret Otiliju Alidi
Krassman, dzim. Dākob on, par laulības
Šķilšanu, uzaicina pēdējo, kufas dzīves
vieta prasītajam

^
nav zināma, ierasties

tiesā četru mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
apliecība par atbildētajās prombūtni un
noraksti.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 11. maijā 1922. g. Ks 433151
Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali. 3. c> viInodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar 5o
paziņo, ka 20. jūnijā 1922. g. minētās
nodaļas atklātā tiesas sēde tiks nolasīts
17. decembrī 1918. g„ Rīgā mirušā
Paula Goiliba d. Skerst mājas testam.

Riga, 9. jūnija lH2i. g.
Priekšsēdēt. v: V. F r e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmumu 1920. g. 5. oktobrī, ir iecelts
aizgādnis promesošā Dignājas pagasta
.Kūriju" zaldātu mājas īpasn. Martina
KapCē mantībai.

Jelgavā, 20. maijā 1922. g. L. J* 660/20
Priekšsēdētaja v. Matisons.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmuma 1920. gadā 18. maijā ir iecelts
aizgādnis promesošā Svitenes pagasta,
.Čušļ j- māju īpašn. Jēkaba Blūmfelda
mantībai. ?

Jelgavā, 17. maijā 1922. g. L. J*374,20
Priekšsēdētaja v. Matisons.

Sekretārs Zandersons.

Rigas apgabaltiesas 3. iec. pristavs
20. Junliā 1922. g, pulksten 10 rītā,
Rīgā, L. Maskavas ielā N? 62, dz. 17,
tiks i z p ā r d o t s Dāvida un Eikas
Gurevlč kustamu īpašumu sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par 12.500 rbļ.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Apsardzīfias inisiiijasiii Mvju pais Liesajai rajons
(Liepājā, kara ostā)

izdos mazāksolīšanā
20. junliā 1922. g., pulksten 10 rītā,

apmēramIISisi 7 $j.gp Miais malkas pgādā-
fin no ioi-nta ostas malaslibp ostai.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar zīmognodokli 20_ santīmu apmēra, ie-
sniedzami Liepājas rajenam kafa ostā līdz pulksten 10 rīta konkurences diena:
„Uz konkursu 20. Jūnijā 1922. S" Priekš sacensības sākšanas, konkurences
dalībniekiem jāiemaksā 50,0.00 rbļ. drošības nauda.

Mazāksolīšanā būs mutiska un rakstiska, pie kam mutiska solīšana notiks
pirms rakstisko priekšlikumu caurskatīšanas, un viens un jtas pats dalībnieks
varēs piedalīties tikai vienā no sacensības veidiem. Tuvākus paskaidrojumus
sniedz Liepājas rajona 4. nodaļa kara ostā, no pīkst. 10—12 dienā. Ns 1228.

Apsardzības mlnīstrllas elsu un būula pārvalde
izdod mazākprasTtājiem uz

= KONKURSU =*
27. jOftijā I. g., pulkst. 10 no rīta:

150 sienas pulksteņu (stipras konstr.),
200 iekšējo termometru,
200 ārējo termometru

piegādāšanu priekš kara spēka daļām.
Konkurss būs mutisks un rakstisks. Kas piedalās mutiskā konkursā, nevar

piedalīties rakstiskā.
Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, ar paraugiem, iesnie-

dzami pārvaldes techniskS nodaļā, Nikolaja ieiā M° 23, dz. 4, līdz 27. jūnijam
$. a., pulkst. 10 no rīta, iemaksājot 10,000 rbļ. drošības naudu. 1

d

BBoluu ulrsmežnlecibau;
27. jūnijā 1922. g., pulksten 10 dienā, virsmežniecības kanclejā,
bij. zemnieku agrarbankas māja, sekošus gatavus materiālus:
1. Pie Sitas- Aleksandropoles dzelzsceļa dambja V3rnes upes ^tuvumā 1491 kub. a. aršinu un 7' gajas dedzināmas malkas,

apmēram 24 k. a. nemizotas stutu un 6 8/4 k. a. nemizotas
papīrmalkas, kopvērtībā 1.830.339 rbļ

2. Aleksandropoles iecirkņa mežniecībā, Francis, Bauka un Mel-
bergi _ mežsargu apgaitas 534 kub. a. T dedzināmas malkas,
vertiba 453 900 ,

3. Bolvu iecirkņa mežniecības Opernieku novadā 271 kub. a.
aršinu garas dedzin. malkas, vērtibā ' . 252.030 ,

4. Pie Pakalņieku dzelzsceļa nozarojuma, 6 verstes no Pakalnieku '
stacijas, 88/s kub. a. mizotas papirmalkas vērtibā 177.240 .

5. Pie Kubolovasnozarojuma, 6 v. no Bolvu stacijas, 5/4 kub. a.
papirmalkas, vērtibā 11.500 ,

Mmm mutiska un slēgtos kuvēros.
1., 2. un 3. vienibam ga!Tga nomaksa pa daļām.

Pie .solīšanas jāiemaksā 10°/o no taksētās vērtibas.
Bolvu virsmežziņa v. (paraksts).

3 \ Darbvedis (paraksts).

POPES VIRSMEŽNIECĪBA
pārdos sacensībā

20. jūnija 1922. 8-. pulksten I i rītā, Popes pagasta namā, atrodošos
1) pie Ventspīls-Stendes dzelzsceļa un nozarojumiem:

21 gab. priedes baļķu 311 kb. pēd., novērt 6 400 4048 , , gu'šņu nogriežņus 380 kb. pēd., novērt. . ' ' . . 7 814 30
«l'«?k"^J3 .stutmalkas1,X7X8 793.T37.55
533,52 kb. asis dedzināmas malkas 1.266.08155

Kopā par l. vienība . . . 2.074.033.80
2) Mežā, minētā dzelzsceļa tuvumā:

510 gabalu pried. ģuišņu nogriežņu 4003 kb. pēd., novērt. . 32 275 10194 , , baļķi 4018 kb. pēd., novērt..* . ...... '
\ 32084851 kb. asis priedes stutmalkas 7X7X8, . m ,L86635

68 , , , , 8X8X8, , "
m 147 01930

296,76 kb. asis dedzināmas malkas 261.47350
Kopā par II. vienību . . .' 474.719.10

Sacensība notiks mutiski un slēgtās aploksnēs, piedāvājumi nomaksājami
ar 40 sant. zīmognodokli ar uzrakstu ,uz sacensību 15. jūlija* iesniedzami
Popes Virsmežmecībaskanclejā, pa pastu caur Ventspili līdz 18. jūnijam un per-
sonīgi sacensības diena, sacensības komisijai.

Pirms pārdošanas sākuma jāiemaksā 10»/o drošības naudas no piedāvātās
sumas. Nenošautajiem nauda tiks tūliņ izmaksāta atpakaļ.

3 Popes virsmežzinis: R. Strauchmans.
leapS^uTvalaU tipogrāfijā: ~

JtHUb Maisi* ii m M M Ik i*.
- -l-i.-. 30. JunHā 1922.9, pulksten 11 dienā, Auru „„

parO @S ™,des telpā5' Jelgavas aprfņķ,">-9astt

vairāksolīšanā
: sekošus priekšmetus:^^

1) Dzelzs darbnicas uzbūvi 43X19 asis,
2) Ģeneratoru dajas,

* 3) Apmēram 50 pudu vecas dzelzs.

Piezīme: Tuvākus paskaidrojumus izsniedz rajona dzīvokļu „„,, „
Citadelē J* 24. . . 3

n0(lal 8.

JūrnieciBas departaments K^Ja^A^āsi
muitas valdes namā un noliktavas jumtukraso,

šanas un izlabošanas darbus.
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz techniskā. daļā, Nikolaja ielā Nr i,

ikdienas no pulksten 12 līdz 14. ? ' '

^ Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šas
tiesas nolēmumu 1920. g. 27. aprilī ir
iecelts aizgādnis promesošās Līvbērzes
pag., .Launadziņu' māju īpašnieces
Annas Vltte mantībai.

Jelgavā, 20. maijā 1922. g. L. N°284/20
Priekšsēdētāja v. Matisons.

Sekretārs Zandersons.
*????!?? II ' ' ' '"

Ogres pag. vaide,
Cesu apr., dara ziņajihu, kā sāknf »
3. lunlju 1922. g., .Kot

*ir atvērta

- Jttanui gaļa";
ar darbības rajonu — Ggres pagasts
Nodaļa atrodas Ogres pagasta nanā
Ogrē, 6. jūnijā 1922. g. j^s 228.

Pagasta priekšnieks K. Zariņš
Darbveža v. i. Pļaviņš!

Utas apgabaltiesas 4. iBr.Hesas vflstan
paziņo, ka 26. Junliā 1922. S-, pulksten
10 rītā, Rīgā, Smoļenskas ielā Nr. 4,
tiks pārdota 3ulija Vltuchnovska
kustamā manta, sastāvoša ne labības
tīrišanas mašinām, elektromotora, deci-
malsvariem, naudas skapja un cita,
apvērtēta par 71.700 rbļ.

Rīgā, 7. jūnijā 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Gitu iestāžu slud.
Pāles pagastam,

Valmieras apriņķī, c. Pāli, vajadzīgs

Ārsts.
Pieteikšanas pie pagasta padomes

personīgi 27. Jūnijā 1922. g., vai līdz
minētai dienai rakstiski , piesūtot notei-
kumus, zem kādiem šo vietu pieņems.

Pagasts dod ārstarn: brīvu dzīvokli,
apsildīšanu, augļu dārzu un barību
2 govīm.

Pālē, 7. jūnijā 1922. g. M» 1022
Pagasta priekšn. J. Kauliņš.

2 Darbvedis (paraksts).

TORGI.
Gravas virsmežniecība

pārdos 19. jūnija 1922. g., pulksten 1 dienā,
. atklātā vairāksolīšanā ??'

sekošus gatavus materiālus:
Upesmuižas nov., Grinhagena apg., bērza aršinmalk. 18/s k. a., apvērt. 27.770 r
... .» „.. .» ?Pses . SV* . . . 2 335 .

'
Ulmales . Zīlnieka . berza , 26/a . , ,39 420Cīravas ' , Ķauķa , berza , SO'/ra . . . 39 700 "

. priedes . 12»/4 . „_ , u.330 "
.

.. » . D . , ... • «Iles . 60^/12 , , , 65.000 .Aizp.-Padures . Riekstiņa , berza . 7 10.000
» . , melnalkšņa, 10Va , * " 13 420

Mazdzērves , Miķeliša , egles ; 2 , 2 260 "
Cīravas . Ķauķa , mizotas stutmalk. 2i/s " * \ 4730 \

Torgus noturēs mutiskus un slēgtās aploksnēs CI r a v a s virsmežziņa
kanclejā

^
Cīravas muižā. Materiāli apskatāmi.viņu atrašanās vietās. Tuvākas

ziņas ievācamas virsmežziņa kanclejā.
2 Cīravas virsmežzinis H. Upits.
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