
oiVniuiBS apriņķu policijas priekšniekiem,
nilsētu policijas_ prefektiem, apriņķu
«n pagastu valdēm.

Maitas departamenta ievedmuitas tania
pap ildinājumi un paskaidrojumi.

Latvijas
Satversmes Sapulce,

Sēdes 7. jūlijā.

Rita, kā ari vakara sēdē turpinājās
debates pie likuma par atsavi-
flāto muižu un zemju novēr-
tēšanu un atlīdzības izmaksu.
Beidzot ar 68 pret 49 balsīm _ nolēma,
noņemt šo likumu no dienas kartības.

Saeimas galvenā vēlēšanu komisijā
ievēl: A. K1 ī v i, J. P a b ē r z i, Dr. P.
Sīmani , M. Skujeniek u, O. No-
sāci un F. Vesmani.

Tad sēdi slēdz.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 10 rītā.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums

apriņķu policijas priekšniekiem, pil-
sētu policijas prefektiem, apriņķu un

pagastu vākiem.
Beidzamā laikā ļoti lielos apmēros iz-

platījušās trakuma sērga — Valkas, Val-

mieras, Cēsu apriņķos un parādījusēs jau
arī Rīgas apriņķī.

^
Minēto slimību iz-

plata galvena kārta apkārtklejojoši traki
suņi, kuri sarej citus suņus un mājlopus.
Lai ierobežotu trakuma sērgas izplatī-
šanos, uzdodu visām augšā minētām
amata personām un valdēm uz visstin-
grāko raudzīties un gādāt par to, lai visi
apkartklejojošie suņi, tāpat arī no tra-
kiem suņiem sakostie tiktu nogalināti.

Par apkārtklejojošiem suņiem uz obli-
gatorisko noteikumu pamata par trakuma
sērgas apkarošanu, kuri iespiesti 1919.g.
22. augusta „Valdības Vēstneša" 23. nu-
mura, uzskatami: 1) pilsētās — suņi,
kas atstājuši savu sētu un izgājuši uz
ielas bez uzpurņa, vai netiek vesti pa
ielu pie saites; 2) uz Jaukiem —
a) mājas suņi, ja viņi aizgājuši bez pa-
vadības, vai bez uzpurņa tālāk par 400
metriem no mājas, b) ganu suņi, ja at-
tālinājušies pan par 400 metriem no ga-
nāma pulka, c) medību suņi, ja skraida
pa lauku vai mežu bez mednieka,

Vispārīgi atgādinu stingri ievērot obli-
gatoriskos noteikumus par trakuma sērgu,
kuri iespiesti iepriekš norādītā «Valdības
Vēstneša* 1919. g. 23. numurā.

Personas, kuras neizpilda obiigatoriskos
noteikumus, vai šorīkojumu,uzdodusaukt pie atbildības.

Rīgā, 1922. g. 6. jūlijā.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts E, Cīrulis.

Muitas departamenta Ievedmuitas tarifa papildinājumi un paskaidrojumi/)

1922. g-
80) 15. jūnija cirk. N° 10117. Kāzelab ekstrakis, ka taufa se-

višķi neminēts ķīmisks pro-
dukts, muitojams pēc ... § 112., pkt. 9.

21) 17, jūnija cirk. N° 10308. Metāla matadatas, kniepadatas,
un drošības adatas, kā tariiā
sevišķi neminētas — pēc . . § 215., p. 3.

82) 17. jūnija cirk. Ns 10309. Zem ievedmuitas tarifā § 55.
p. 3 b. minēto „Rind-Boxir
saprotamas chromāda-, kuras
ir lielākas par 14 kv. pēdām.

83) 17. jūnija cirk. N> 10310. Galantērijas preces no gumijas,
gumijas bumbas un tabakas
maki, kā tarifā sevišķi nemi-
nēti — pēc . . ._ . . . . § 215., p. 2.

M) 17. jūnija cirk. 1* 10311. Šaujamais pulvers, ka _ tarifa se-
višķi neminēts — pēc ... § 112., p. 9.

85) 17. jūnija ,ciik. N>. 10312. Ķirurģiski piederumi no gumijas,
gumijas izstrādājumi: cimdi,
azpirksfi, pilienu skaitītāji,
sprices, komprešu maisi, ka
tarifā sevišķi neminēti — pēc § 169., p. 1-a.

to) 17. jūnija cirk. Ns 10313. Ja smago automobiļu gumijas
riepēs nav pārsvara metāls, tad
tās muitojamas pēc .... § 88., p. — 1

atticīga burta.
87) 17. jūnija cirk, Ns 10314. Tapioka milti, kā tarifā sevišķi

neminēti — pēc . . . . . § 4., p. 1.
88) 17. jūnija cirk. N; 10315. Burtnīcas, kaut arī iesietas, ka

tarifā sevišķi neminētas, —
pēc § 177., p. 2.

burta d.
89) 17. jūnija cirk. *fe 10316. Albumi ar iezīmētām, ielīmētām

vai iespiestam pastmarkām, ka
tarifā sevišķi neminēti, muito-
jarai pēc . . . .'' .. • • § 177., p. 4.

^°) 17. jūnija cirk. M 10317. Mutes harmonikas, ka tarila se-
viški neminētas — pec. . . § 172., p. 4„

burta a.
91) 17. jūnija cirk. J* 10324. Olu pulveris, ja tas sastāv gal-

venā kārta no olu dzeltenuma,
kā tarifā sevišķi neminēts mui-
tojams pēc . _ § 39.

Ja olu pulverī pārsvarā baltums,
tad tas muitojams pec . . . § 87., p. 3.

92) 17. ifiniia cirk N° 10327. Spraužamas nagliņas (Reisstifte),
' kā tarifā sevišķi neminētas —

^_^^
pēc § 154., p- 1.

sk. ,,VaJd7v<*tn." š. g. JM* 19, 41, 62, 102 an 124.

93) 17. jūnija cirk. M 10328a. Karbolineum, kā tarifā sevišķi
neminēts, pielīdzināms netīrītam
fenolam un muitojams pēc. . § 81.

94) 17. jūnija cirk. JMs 10329. Muzīkas instrumentu stīgas: me-
tāla, zīda un zarnu, ar metāla
apvijumiem, kā arī zarnu un
zīda stīgas ar citāda materiāla
apvijumiem, kā tarifā sevišķi
neminētas — pēc § 172., p. 4.

_ burta a.
95) 17. jūnija cirk. Ns 10330. Ebreju maces (lieldienu maize),

kā tarifā sevišķi neminētas — pēc § 24., p. 3.
burta a.

96) 17. jūnija cirk. N° 10331. Fenchelsēklas, kā tarifā sevišķi
neminētas — pēc .... § 62., p. 3.

97) 17. jūnija cirk. N> 10339. Vēstuļu blankas ar firmas apzī-
mējumu, neskatoties uz to,
kādā valodā tas iespiests, kā
tarifā sevišķi neminētas — pēc § 177., p. 2.

burta d.
98) 19. jūnija cirk. Nš 10406. Filmas visādas, kā tarifā sevišķi

neminētas — pēc § 169., p. 1-a.
99) 20. jūnija cirk. N: 10587. Gatavas bikšu lences, kā ap-

ģērba gabali, tarifā sevišķi ne-
minēti, nomuitojami pēc ieved-
muitas tarifa § 209 p. 4-a, ja
uz tām pēc sava materiāla un
izstrādājuma nav attiecināms
§ 209 p. p. 4-b vai 6.

100) 30. jūnija cirk. K» 11284. Papīrs svarā līdz 250 gr. kv. mt.
uzskatams kā papīrs (§ 177,
p. 2), pāri par 250 gr. — kā
kartons (§ 177. p. 1).
Papīra nomuitosanas šaubu ga-
dījumos ir stādami priekšā
muitas departamentam paraugi
pēc iespējas lielākos apmēros.

Departamenta vice-.direktora vietas izpildītājs E. Dundurs.
Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs K ļ a v i ņ š.

Darbvedis R. Jedrovics.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paskaidrojums.

Sakarā ar darba ministrijas uzsākto
plašāku slimo kasu reviziju, dažos laik-
rakstos parādījušies nepareizi spriedumi
par revizijas iemesliem. Darba ministri-
jai uz darba likuma pamata piekrīt slimo
kasu uzraudzība. Viens no šiem uzrau-
dzības veidiem ir revizijas, šaurākā no-
zīmē — par kaut kādu kases darbības
nozari, plašākā — par visu kases darbību.
Pirmā veida revizijas darba ministrija
izdara, lūkojoties uz apstākļiem, diezgan
bieži, bet plašākā veidā, kāda nodomāta
pašlaik izvedamā revīzija — pirmo reizi
pēc slimo kasu pastāvēšanas. Ar šo re-
viziju darba ministrija grib iegūt sīkākus
materiālus par slimo kasa darbību. Ne-
pamatots ir apgalvojums, ka revizija no-
tiekot uz sūdzību pamata itkā par sociāl-
demokrātisko valžu nepareizu saimnie-
košanu. Darba ministrija.

Zemkopības ministrijas paskaidrojums
Kurzemes bijušo krona mežsargu

mālu lietā '

Pēdējā laikā dažos laikrakstos parādi
jušās nepareizas ziņas, it kā Kuldigas
apriņķa Skrundas pagasta «Plienu* bi-
jušās kroņa mežsargu mājas ar tiesu
palātas 23/30 marta spriedumu atzītas
Salstrova mantiniekiem par labu, ir tikai
lasītāju maldināšana.

Patiesības labā zemkopības ministrija
paskaidro, ka minētais š. g. 23./30. marta
tiesu palātas spriedums ir sekošs: „Lat-
vijas suverēnās tautas vārdā, tiesu pa-
lāta, civildepartaments atklātā tiesas
sēdē caurlūkoja Jura un Marijas Salst-
rovu sūdzību pret Latvijas valsti, zem-
kopības ministrijas personā par 10000 rb}.,
dēļ īpašuma tiesību atzīšanu uz Skrundas
«Plienu" mežsargu mājām, nosprieda:
Liepājas apgabaltiesas 1921. g. 15. febr.

spriedumu apstiprināt un piedzīt no
Marijas Salstrov un promesošā Juja
Juj-a d. Salstrova mantības par labu
Latvijas valstij, zemkopības ministrijas
personā (213) divi simti trīspadsmit
rubļu par lietas vešanu otrā instancē.
Apstiprinātais Liepājas apgabaltiesas
spriedums no 1921. g 15. februāra skan:
Salstrova prasību pret Latvijas valsti
atraidīt.

Palāta savos motivos gan atraida mi-
nistrijas priekšstāvja ierunu par no-
ilgumu, bet tā ka spriedums ir mi-
nistrijai par labu, tad viņai nav tiesības
pārsūdzēt motivus. Ja Salstrovi sūdzību
atjaunotu uz cita pamata un panāktu
sev labvēlīgu sprieduniū, tad ministrija,
protams, novestu lietu līdz senātam no-
ilguma jautājuma galīgai noskaidrošanai.

Tikpat nepielaižami un sodāmi ir mi-
nētos ziņojumos ievietotie uzaicinājumi
neievērot zemkopības ministrijas oficiālu
uzaicinājumu, iesniegt līdz š g. 1. jūlijam
lūgumus zemju departamentam dēļ mež-
sargu māju dzimtslietošanu tiesību no-
kārtošanas.

Pret šādiem iedzīvotāju musinātājiem
tiks sperti likumā paredzēti soļi.

Līdz ar to zemkopības ministrija vēl
reiz paskaidro, ka izpirkšanas aktus
zemju departaments izsniedz visiem tiem
Kurzemes bijušo kroņa mežsargu māju
1869. g. 10. marta lietotājiem, vai viņu
likumīgiem mantiniekiem, kuji _ savas
lietošanas tiesības uz šīm mājam nav
zaudējuši.

Citus laikrakstus šo paskaidrojumu
lūdzam pārdrukāt.

Zemju departaments.

Tiešo nodokļu departamenta aizrā-
dījums pagasta valdēm.

Ļoti bieži novērots, ka pagastu valdes
iemaksā valsts krāj- un kredītbankā
1921. g. lauku nekustāmu īpašumu no-
dokļa sumas, neuzrādot, cik no iemak-
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Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām .... 180 rbļ. — kap.
par katra tālāku rindiņu . . 6 . — .

b) citām iestādēm an amata per-
sonām, par katra vienslejīgu
rindiņa 8 , — .

c) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņa 10 . — »



satas kopsumas skaitās ka nodoklis un
cik soda procenti.

Ņemot vērā, ka bez šīm ziņām nav
iespējams tamlīdzīgas sumas atzīmēt
maksātāju sarakstos, departaments lūdz
pagastu valdes stingri lūkoties uz to, ka
turpmāk pie iekasēto lauku nekustamu
īpašumu nodokļu sumu nosūtīšanas valsts
krāj- un kredītbankai, pavadrakstos tiktu
uzrādīts, cik no iekasētās sumas
skaitās kā nodoklis un cik
soda procentes par nomaksas
termiņa nokavēšanu.

Tiešo nodokļu departaments.

Paziņojums.
Ar šo tiek darīts zināms, ka sākot ar

devīto jūliju svētdieaās un svētku die-
nās vilcieniem N>N>5\,52, 57 un 58, kuri
līdz šim bija apgrozībā tikai starp Rīgu
un Lielupi, līdz turpmākam rīkojumam
jābūt apgrozībā starp Rīgu—Sloku un
Ķemeriem pēc sekoša saraksta :

Vilciens N» 51 Vilciens ,N° 57
Riga atiet . . . 10.25 13.10
Lielupe pienāk . 11.20 14.10
Buļļi atiet . . . 11.40 14.25
Sloka pienāk . . 12.43 15.22

» atiet. . . — 25.35
Ķemeri pienāk . i— 15.55

Vilciens Ns 52 Vilciens Na 58
Kemeri atiet . ; 9.40 —
Sloka pienāk . . 10.00 —

r atiet ... 10.07 13.00
Buļļi pienāk . . 11.05 14.00
Lielupe atiet . . 11.35 14.20
Rīga pienāk . . 12.30 15 10

Dzelzsceļu vhsvalde.

Pasta ziņas.

1. jūnijā atvērta pasta palīga nodaļa
..Nerza", ar vienkātšām un ierakstītām
operācijām, pie Nerzas pagasta valdes,
Ludzas apriņķī, 4 kilometrus no Nerzas
stacijas, Rīgas—Zilupes dzelzsceļa līnijas.

5. jūlijā slēgta pagaidu pasta un tele-
grāfa nodaļa „Rīga—Izstāde".

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

1922. gada maija mēnesi
konstatētas mājlopu sērgas

sekošās saimniecībās:

I. Trakuma sērga (Lyssa).
1) Cēsu apriņķī: Dzelzavas pagasta

Griguļos.
2) Valmieras apriņķī: a) Imantas pa-

gasta Dumeļos, b) Bauņu pagasta Mike-
nišos, c) Vecsalases pagastā — 1 punktā,
d) Ainažu pagasta Runģos, e) Pociema
pagasta Kliņķos un f) Limbažu pagasta
Auros

3) Valkas apriņķī: a) Smiltenes pa-
gasta Kalnasniķeros un o) Alūksnes pa-
gasta Garoziņos.

II. Ļaunie ienāši (Malleus).
1) Valkas apriņķī: Brantu pagasta

Lejaskāpiņos.
2) Tukuma apriņķī: Vecauces. pagasta

Alberkšos.
3) Bauskas apriņķī: Ceraukstes pagasta

Paces muižā.

III. Liesas sērga (Anthrax).
Ludzas apriņķī: Baltinovas pagasta

Surikova sādžā.

IV. Zirgu i n f 1 u e n c a.

(Influenca catarrhalis equorum).
1) Cēsu apriņķī: Vietalvas-Odzienas

pagasta Rušinos.
2) Tukuma apriņķī: Sēmes pagasta

Mazbrizuļa muižā.

V. Kumeļu ienāši (Adenitis equor).
1) Rīgas apriņķī: Lēdurgas pagasta

Krustiņos.
2) Jelgavas apriņķī: Naudītes pagasta

Lejaspunkās.
3) Talsu apriņķī: Dzirciema pagasta

Čunčos.
4) Kuldīgas apriņķī: Saldus pilsēta —

1 punktā.
5) Aizputes apriņķī: a) Asites pagasta

Dekšņos, b) Bātes pagasta Jumatas,
c) Nīgrandes pagasta Bakušu jmuiža un
d) Aizputes pilsētā — 1 punkta.

6) Ilūkstes apriņķī: Demenes pagasta
Demenes muižā.

7) Daugavpils apriņķī: Višķu pagasta
Višķu miestā.

VI. Cūku roze (Ervsipelas suum).
1) Rīgas apriņķī: Ulbrok-Stopiņu pa^

gasta Sišos.
2) Cēsu apriņķī: a) Liepas pagasta

Ozolos, b) Praulienas pagasta Kaiužos
un c) Lazdonas pagasta Daugaviešos.

3) Valmieras apriņķī: Limbažu pilsēta
— 1 punktā.

4) Vaikas apriņķī: a) Bilskas pagasta
Dzirkaļos un b) Kalnciema pagasta Vald-
upos.

5) Jelgavas apriņķī: Pēternieku pagasta
Birzuļos.

6) Ventspils apriņķī: Ēdoles pagasta
Kalniekos.

7) Kuldīgas apriņķī: Saldus pilsētā —
1. punktā.

8) Aizputes apriņķī: Aizputes pilsēta
— 1. punktā.

9) Daugavpils apriņķī: a) Preiļu pa
gasta Mūrnieku sādžā, un b) Līvāiiu pag
Jaunbērzsargcs.

VII. Cūku mēris (Pestis suum).
Ilūkstes apr.: — Bebru pagasta Ak-

minos.

VIII. Cūku sērga (Septicaemia
haemorrhagica suis).

Cēsu apr.: a) Sarkaņu pag. Doriņos
un b) Lazdonas pag. Midzeņos.

IX. Ļaunais galvas karsonis,
(Corvsa gangraenosa bovumj.

1) Rīgas apr.: a) Daugavgrīvā, Vies-
nīcas ielā 11, b) Mangaļu pag. Trīs-
ciemā, c) Mālpils pag. Mālpils muižā un
d) Krapes pag. Kaktiņos.

2) Cēsu apr.: a) Saikavas pag., Sai-
kavas krogā, b) Bērzones pag. Lejas
Lipšos un c) Patkules pag. Simaņos.

3) Valmieras apr: Pāles pag. Vec-
Tenīšos.

4) Valkas apr.: a) Bilskas pag. Lejas
Šķirbās un b)' Strenču miestā — 1
punktā.

5) Jelgavas apr.: Lielvircavas pag.
Skurstenīšos.

6) Jaunjelgavas apr.: Neretas pag.,
Neretas muižā.

7) Daugavpils apr.: Pndruiskas pag,
— a) Saveneč uu b) Bukoti sādžā.

8) Rēzeknes apr.: Rozenmuižas pag,
iblv. Trenci.

X. Li pī g a pārm'eša nās
(Abortus ensooticus.)

1) Rīgas apr.: Jūrmalā, Buidurmuižā.
2) Cēsu apr.: Lubānas pag. Grau-

dumos.

XI. Asins mīšana (Pvroplasmosis
bovum.)

1) _Cēsa apr.: Meiranu pag., Lubānu
muiža.

2)_ Jelgavas apr.: Annenieku pag. Maz-
blusas.

3) Tukuma apr.: Ozolnieku pag. Ošu-
Iejā.

4) Ventspils apr.: Ventspilī — 1
punkta.

5) Ilūkstes apr.: Demenes pag. Ka-
stučos,

6) Daugavpils apr.: Pridruiskas pag.
— a) Černol sādžā, b) Šnokova sādžā
un c) Breimari sādžā,

7) Rēzeknes apr.: Bērzgales pag. iblv.
Kusi, b) Rozenmuižas pag. Košelos un
c) Ozolmuižas pag. Paulinos.

XII. Stīvuma krampis (Tetanus).
1) Jelgavas apriņķī: Lielvircavas pag.,

Skursteniešu-Lašeniekos.
2) Kuldīgas apriņķī: Kuldīgas pilsētā,

1 punkta.

XIII. Plankuma drudzis
(Morbus maculosus).

1) Tukuma apriņķī: Vecauces pagasta
Zutiņos.

2) Rēzeknes aprisķī: Ozolmuižas pa-
gasta Rotēnieku sādžā.

XIV. Kašķis (Scabies).
1) Rīgas apriņķī — 2 punktos.
2) Valkas ' „ — 2
3) Ventspils „ — 1
4) Kuldīgas — 1
5) Liepājas „ — 4
6) Bauskas „ — 1 „
7) Ilūkstes — 1
8) Daugavpils , — 3
9) Rēzeknes „ — 2

Bez augšā minētiem un šinī mēnesi
no jauna reģistrētiem punktiem, vēl tiek
karantīna turpināta sekošos .liellopu
plaušu sērgss punktos", kuri agrāk re-
ģistrēti :

1) Valkas apriņķī: a) Vecgnlbcnes

pagasta Svelberga pusmuiša: b) Beļavas
pagasta Kubulniekos un c) Alsviķu pa-
gasta Lapšos.

2) Ludzas apriņķī: a) Kārsavas pa-
gastā: a) Novoseiki un b) Kotilova
sādžās; b) Baltinovas pagasta Odumova
sādžā.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 6.
(Beigas.)

468. Hiršfekits, Aleksandrs Jāņa d.,
14 g., Lubezeres pag.. Liep. apgt. 1922. g.
16. martā, 616 p. 1. d. 2. pk.,_ 55. p.
1. d. 2. pk. 4. d., 4 men. ciet, pārvēršot
šo sodu ieviet. mazg. noziedz. lab.-audz.
iest, bet pie spr. izp. pec 18 gadu \ec.
sasniegs, ieslodzīt ciet. uz 2 men. (Akts
Ns 40/22. g.)

469. HObners, Erichs-Alfrēds Alek-
sandra d., 19 g„ Talsu apr., Sparnespag,
Ventspils apr. I. iec. miert. 1922. g.
10 jūnijā, 51. p., 581 p. 2. d., 57. p.,
4 mēn. ciet. (Akts J* 270/22. g.)

470. Isajevs, Jakovs Borisa d , 28 g.,

Rēzeknes apr., Silajonu pag., Rēzeknes
apr. III. iec miert. 1922. g. 22. maija,
581. p. 1. d. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 134/22. g.)

471. Ivanovs, Jevstifejs Antona d.,
26 g„ Rēzeknes apr. Silajonu pag.,
Rēzeknes apr. 3. iec. miert. 1922. g.
22. maijā, 581. p. I. d. 4. d., 2 ned.
ciet. (Akts rt» 134/22. g)

472. Jankovskijs, Nikolajs Michaila d.,
25 g, Daugavpils apr. Osunas oag.,
Daugavpils apr. 7. iec. miert. 1922. g.
26. maijā, 181., 14., 53. pp., 2. p., 2 ned.
ciet. (Akts *6 129/22. g.)

473. Jasinskis Aleksandrs Josifa d.,
19 g, Ludzas apr., Latgales apgt.
1922. g. 19. maijā, 578. p. 3. d., 57. p.
3. pk., 2 mēn. ciet, uz kara s. 1. 8. p.
59. p. un 8. p. pielik. piez. 42 6. pk.
Ram. kara ciet. uz to pašu laiku. (Akts
i 40/22. g.)
474. Jekševic, dzim. Lešinski, Katrine

Mārtiņa m., 51 g., Bukaišu pag., Jel-
gavas pils. miert. 1922. g. 23. maijā,
581. p. I. d., 3 mēn. ciet. (Akts
N> 400/22. g.)

475. Jekševic, Trīne Ģederta m., 71g.,
Jelgavas apr., Vecsvirlauku pag., Do-
beles-Auces iec. miert, 1922. g. 15.martā,
581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 80/22. g.)

476. Jurševskis, Krists Jēkaba d., 45g.,
Ventspils apr«, Ventspils apr., Zūru pag.,
Ventspils apr. 1. iec. miert. 1922. g.
9. jūnija, 581. p. 2. d., 4 mēn. ciet.
(Akis Ns 250/22.)

477. Kabar, Līze Jāņa m., 21 g.,
Tadaiķos, Liepājas apr., Priekules-Vai-
ņodes iec. miert. 1922. g. 9. maijā,
581. p., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 46/22. g.)

478. Kalnarajs, Maksis Ādams, 16 g.,
Ventspilī, Liepājas apgt. 1922. g.
16. martā, 51., 581. p. 3. d., 55. p. 2 d.
1. pk. 4. d., 1 g. 6 mēn. pārm. n., pār-
vēršot sodu iesi. ciet. ats. nod. priekš
mazg., pie spr. izp. pēc 18 g. vec. sa-
sniegšanas — 9 men. ciet. (Akts
No. 40/22. g.)

479. Karlson, Az. Neiburg, Lība Fri-
dricha m., 59 g, Elkazemes pag., Aiz-
putes apr., Liep. apgt. 1922. g. 26. apr.,
51. p., 616. p. 1. d. 2. pk,, 1 mēn. ciet.
(Akts -No. 64/22. g.)

480. Karlsons, Kārlis Kārļa d., 43 g„
Kaģeru pag., Vaikas apr., Valkas apr.
I. iec. miert. 1922. g. 24. martā, Rīgas
apgt. H. krim. nod. 1922. g. 22, maijā,
532. p. 3. pk., 2 ned. aresta. (Akts
Nq 1191/22. g.)

v

481. Kavaliers, Fricis Kārļa d, 30 g.,
Krusberga, Priekules-Vaiņodes iec. miert.
1922. g._ 25. febr., Liep. apgt. 1922. g.
15. maija, 581. p. i. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Nš 191722. g.)

482._ Kibilds, Mārtiņš Jāņa d„ 72 g.,
Lietava, Poņevežas apr., Bauskas apr.,
II. iec. miert. 1922. g. 25. apr., 581. p.,
1 mēn. ciet. (Akts No. 108/22. g.)

483. Klaiše, Jēkabs Klāva d., 30 g
Pormsates pag., Priekules-Vaiņodes miert '
1922. g. 18. maijā, 581. p. I. d., 3 mēn '
ciet (Akts M 265/22. g.)

™
484- K,einberg> Jūlija Jēkaba m„50 g., Zlēkas pag. Ventspils apr., Vents-

53? P" Š,-ua fn <Akts * 115/22. g.j
--485 - vK

ember«fc Jēkabs Franča 1,75 g., Zlēkas pag. Ventspils apr., Veuts-
pļs apr H iec. miert. 1922. g. 16. maijā,o30. p., 5 zelta ir. (Akts N> 115/22 oj
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486. Kroteniek, Ilze Ēvalda m. 30
Priekulē, Liep. I. iec. miert. 1920 ^
2. jun, 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. /«i
Ns 490/22. g.) ^

487. Lapa, Jānis Ulricha d., 17
Ventspilī, Ventspils apr. I. iec. „,:£
1922. g. 10. jūnijā, 51., 581. p, 27
57. p-, 4 men. ciet. (Akts N« 270/22 *!488. Lazdiņš, Fridrichs Jā"na "y
24 g., Jaunjelgavas apr. Daudzevas n!''
Jaunjelgavas iec, miert. 1922 !'
27. maija, 51., ,581. p., 3 mēn cm
(Akts M 129/22. g.) uet

489. Līdums, Ernests Andreja d
38 g., Dundagas pag, Ventspils a»Ventspils apr. 2. iec. miert. 1922 ģ'
15. rr.aija, 581. p. I. d., 3 mēn k»

(Akts J* 99/22. g) _
uei

490. Lukomiets, Jēkabs Jāņa 4
67 g., Valkas apr., Lazbergu rW
Valkas apr. 3. iec. miert. 1922. g. 30. iļ
vari, 574. p, 2 ned. ciet. im,
No 25/22. g.)

(m

491. Malkalris, Jānis Kārļa d,, 28 g
Ludzas apr., Tolkovas pag., Latgale
apgt. 1922. g. 22. aprīlī, 636. p. f J
475. p., 2 ned. aresta. (Akts JNfsi 13/22 g)

492. Meier, Minna Jāņa m., 26 e
Krievijas pav., Kijevas gub., TukmJ
apr. miert. 1922. g. 1. jūnija, 581 n
4. d..-2 men. ciet. (Akts Ns 302/22. gj

493. Možeiko, Ieva Miķeļa m., 36 g
Lietavas pav., Kaunas gub., Bauskas
apr. 1. iec. miert. 1922. g. 9. nrairā
448. p., 442. p. 1. d., 2 mēn. ciet '
(Akts No. 165/22. g.)

494. Mularik, Hedviga _ Blaže m
19 g„ Lietavas pav., Liepājā, Liepājas
1. iec. miert 3922. g. 7. aprīlī, Liepājas
apgt. 1922.g. 30. maijā, 581. p. l.d.,57.p,
3 pk., 2 men. ciet. (Akts Ns 251/22. g.j

495. Orbe, Andrejs Andreja d., 33 g.,
Pērkones pag., Liepājas apr. miert. 1922,'
g. 28. febr., Liepājas apgt.^922. g. ļ&
maija, 581. p. 2. d., 51. p., 5 mēn. ciet.
(Akts Jti 300/22. g.)

496. Orbe, Marija Domenika m., 25
g., Kaunas gub., Liepājas apr. miert.
1922. g. 28. febr., Liepājas apgt. 1922.
g, 15. maija, 581. p. 2. d., 51. p., 5
mēn. ciet. (Akts N« 300/22. g.)

497. Ozoliņš, Dāvids Pētera d., 43 g.,
Bolderaja, Rīgas 8. iec. ' miert. 1922. g.
15. jun., 49. p, 581. p. 1. d, 2 ned.
ciet. (Akts M 400/22. g)

498. Projums, Ernests Andreja d., 51
g., Cēsu apr., Lubānas pag., Latgales
apgt. 1922. g. 24. apr.. 636. p. 1. d., 1.
pk., 3 dien. aresta(Akts N» 138/22. g.)

4S9. Pūpols, Kārlis Jēkaba d., 14 g.,
Brizules pag., Tukuma apr., Rīgas 2. iec.
miert. 1922. g. 21. apr., 581. p. 4. d,
51. p., 7 dienas aresta. (Akts >fe
378/22. g.) .

500. Puzurels (arī Pazars, Jāzeps Jāņa
d., 34 g., Bases pag. Aizputes apr.,
Liepājas a?gt. 1922. 10, maijā, 182. p. 1, d
2. pk., 14. p., 1 mēn. ciet, (Akts
Ns 41/22. g.)

501. Ramans, Fricis Jāqa d., 23 g.,
Ventspils apr. Popes pag., Ventspils apr.
1. iec. miert. 1922. g, * Ī0. jūnijā, 51.,
581. p. 2. d., 2 mēn. ciet (Akts
.Ns 270/22. g.)

502. Rasums, Jānis Dāvā d., 31 g-,
Ozolnieku pag. Jelgavas apr., Jelgava»
pils. miert. 1922. g. 23. maijā, 581. P-
I. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 463/22. g)

503. Rekzidlers, Rūdolfs Juliusa d,
27 g., Polijas pav., Majaševica pag-
Kališas gub., Liepājas apgt. 1922. g-
27. aprilī, 443. p. 6. pk., 7 dien. aresta.
(Akts Ns 14/22. g.)

504._ Rozentals, Alberts Viļā d., 19 g-.
Jelgava, Jelgavas pils. miert. 1922. g-
30. maija, 581. p. 1. d., 57. p. 3. pk-i
2 mēn. ciet. (Akts K» 460/22. g.)

505. Rozentals, Fricis Jāņa d., 55 g-.
Dinsdurbē Aizputes apr., Liepājas 2. iec
miert. 1922. g. 20. febr., Liepājas apgt-
1922. g. 30. maijā, 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 232/22. g.)

506. Savkins, Fedors"Neieda d., 16 g-t
Rēzeknes apr., Rozenmuižas pag., Rēzek-
nes apr, II. iec. miert. 1922. g. 16. maija.
611., 55 un 57. p.p., nodot audz. lab.
iest. (Akts N2 236/22. g.)

507. Sileniek, Pēteris Jāņa d., 37 g->
Saukas pag., Jaunjelgavas apr., Jēkab»,
iec. miert. 1922. g. 12. jūnijā, 581. P-
4. d., 2 ned. ciet. (Akis Ns 235/22. g)

508. Sproģis, Jānis Jāņa d., 40 g-»
Doles pag., Rīgas apr., Rīgas apr.I«#miert. 1922. g. 25. apr., Rīgas apg-
II. krim. nod. 1922. g. 31. maijā, 581.P-
1. d., 2 mēn. ciet. (Akts J\fe 1325/22. g-J

509. Stībels, Pēteris Jāņa d.. 56 g->
Ramkas pag., Cēsu apr., Cēsu apr. *
iec. miert. 1922. g. 30. maijā, 581. P- »
d., 1 mēn. ciet. (Akts >fe 147/22. g.)
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""T^SIdrmers (Štermers), Augusts ļ
Siti d., 38 g., Vācijas pav., Ritprū-

^ Ventspils apr., 1. iec. miert, 1922. ļ
J1,a

fn apr, Liepāja." apgt. 1922. g. 1.
ž- 1

58i. p. 2. d., 6 mēn. ciet. (Akts
J tkn li '2 g)
&-M šmidta, Viktors Roberta dēls,
aūi Bauskž, Jelgavas apgt. 1922. g.

9 Sijā, 15J P- Īd., 3 ned. aresta.

/ikts Ks 106/22. g.)
* 512 Šneiders, Klavs_ Andreja d., 15

Grobiņas pag., Liepājas apr., miert.
fo99 g. 22. iebr., 5!., 581., p. 1. d„ 6
i&T ciet., m Satv. Sap. amn. akt. 17.

c pk. samaz. uz pusi, ka nesasn. 17
l' nodot nepilngadīgo kol. (Akts K»

iftO'22 g.)
513

' tamans, Pēteris Didrika d., 32

c Dundagas pag., Ventspils apr., Vents-
pils apr 2. iec. miert. 1922. g. 15. maija,

5 81. P- 4- d-> 2 Ked< cie1, (Akts **
101/22. g-) .

524. Tauri?, Jesabs Mārtiņa d., 52 g.,
Bauskas apr. Jaunsaules pag., Bauskas
aDr 2. iec. miert. 1922. g. 9. maija,
532. ?• 3- P> 574- P- L d,) 2 ned - ciet -
SDr " pēc kop. ar Bauskas apr. 2. iec.
joiert. 1922. g. 9. maija, 532. p. 3. pk.
/Akts Ns 142/22. g)

515. Lifts, Andrejs Jiifa d., 60 g.,
Ošeniekos, Kuldīgas apr., Saldus iec.
raieit. 1921. g. 13. dec, Liepājas apgt.
1922. g. 24. apr.. 512. p. 2, d., 2 ned.

,det. (Akts N9 133/22. g.)
516. Upskis (Uzbeks), Jānis Pētera

d, 18 g-, P|_ed- Dignājas pag. Jaunjel-
gavas apr., Jēkabrniesta iec. miert, 1922.
2 12. jūnijā, 581. p., 57. p., 2 ned. ciet
<Akts * 233/22. g.)

517. Vanags, Jānis Jēkaba d., 78 g.,
Vilku pag Cēsu apr., Cēsu apr. 2. iec.
miert. 1922. g, 29. maija, 591. p. 1. d.

.2, pkt„ 1 mēn. ciet. (Akts Ns 144/22. g.)
518. Veiabergs, Ernests Jāņa d, 34g.,

Dundagas pag. Ventspils apr., Ventspils
apr. 2. iec. miert. 1922. 15. maijā, 581,
p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts M> 101/22. g.)

519. Veusberg,_ Elizabete Kārļa m.,
29 g., Talsu gpr. Srlavas pag., Tai.su iec.
miert, 1922. g. 29. apr., 581. un 53. pp.,
3 mēn. ciet. (Akts Ņš 224/22. g.)

520. Vidovskis, Jānis Friča d, 36 g.,
Jaunjelgavas apr., Valles pag,, Bauskas
apr. 11. iec. miert. 1922, g. 9. maijā,
532. p, 3.pk., 2 ned ciet. (Akts Ns 146/22,g)

521. Vīks, Pauline Andreja m., 25 g.,
Dundagas pag., Ventsnils apr., Ventspils
apr. II, iec. miert. 1922. g. 15. raaiiā,
581. p. 1, d,, 3 mēn. ciet. (Ajkis Ns 99/22. ģ.)

522. Zvinguls, Pēteris Kārļa d„ 28 g.,
Ventspils spr., Ugāles pag., Ventspils
apr. I. iec. miert. 1922. g. 10. jūnijā,
581. p. !. d., 3 mēn. ciet. . (Akts

Mo. 269/22. g.)
Rīgā, 1922. g. 5. jūlijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Saulits.

teK^ttanftš.
Rezolūcija N» 2719.

1922. g. 6. jūlijā.
Apstiprinu Latvijas universitātes organizācijas

padomes š. g. 30. jūnija sēdē ievēlēto inženieri
Jēkabu Ciezareviču par vecāko docentu inženier-
zināt ņu fakultātes augstākās matemātikas katedrim,
skaitot no 1922. g. 1. apriļa.

Izglītības ministrs A. D a ug e.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.

*
zemkopības ministrijas zemju departamenta rīkojumi,
attiecībā uz ierēdņi! iecelšanu amatos, pārcelšanu

un atlaišanu,
R ī k o j u m s m 58.

Rēzeknes apriņķa zemes ierīcības komitejās
sevišķu uzdevumu' ierēdni Antonu Poču atlaižu
flo dienesta uz civildienesta likuma 36. panta
3>amatu, skaitot no š. g. 15. marta.

Rīkojums M« 59.
Rēzeknes apriņķa valsts zemju inspektora, apriņķa

zemes ļerīcļbas komitejas un taksācijas komisijas
Priekšsēdētaja vietas izpildītāju agronomu Mārtiņu
atzi ņu, apstiprinu augšminētos amatos, skaitot
«oiy21. g. i. decembra.

Rīgā, 1922. g. 13. martā.
.Zemkopibas ministra biedrs R. Lindiņš.

Zemju departamenta direktors P. G r ā v s.
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

*
Rīkojums Ns 60.

Tapildinot p. g. 15. jūlija rīkojumu J* 168, bij.
Valkas apriņķa Gaujenes rajona valsts zemju pār-
zini Augustu Eleksi skaitīt par atsvabinātu no
augšminētā amata no rajona nodošanas dienas,
< i . no 1921. g. 9. augusta.

Rīgā, 1922. g. 21. martā.
Zemkopibas ministra biedrs R. L i n d i ņ _ š.

Zemju departamenta direktors P. Gravs.
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

*
Rīkojums Ns 61.

Valkas apriņķa valsts zerrjn inspektoram pie-
«ornarKiēto rajona valsts zemju pārzini Pēteri
^aršanu atlaižu

no
vietas

uz civildienesta likuma
« panta pamata, skaitot no š. g. L apriļa.

Rīkojums NV 62.
Liepājas aptjl ņķa I. rajona _ pārzini Heinrichu

Sterilu, rajona likvidācijas deļ atsvabinu no augš-
minēta amata, skaitot no 1921. g. 1. decembra.
Ta ka H. Steros no tas pašas d;enas iestājies Lie-
pājas apiiņķa zemes ierīcības komitejas dienestā
la II. šķiras darbvedis, tad saskaņā ar civildienesta
likuma 37. pantu, izmaksāt viņam kā likvidētam
rajona pārzinim algas starpību starp IX. un XII,
am?tu kategorijām, par laiku no 1921. g. 1. de-
cembra līdi š. g. 1. martam.

Rīkojums N» 64.
Cēsu apriņķa Vecpiebalgas rajona valsts zemju

pārzini Teodoru Prauliņu kā pārgājušu mežu
departamenta dienesta, atsvabinu no" augšminētā
amata, skaitot no š. g. 15. aprija.

Rīgā, 1922. g. 31. martā.
Zemkopibas ministra biedrs R. Lindiņš.
Zemju' departamenta direktors P. Grāvs.

Administratīvas nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.
*

Rīkojums Nš 67.
Ludzas apriņķa vslsts zemju inspektora palīgu

Staņislavu D a u d ī š u dienesta labā atvabinu no
inspektora palīga amata un ieceļu vtņu par sevišķu
ufdevumu ierēdni pie Ludzas apriņķa zemes
ierīcības komitejas ar IX. kategorijas algu 6000 rbļ.
mencā skaitot noš. g. 1. apriļa, bet St. Daudīša
vietā par augšminēta apriņķa valsts zemju inspek-
tora palīgu no ta paša laika ieceļu līdzšinējo valsts
fonda zemju izrentēšanas komisijas priekšsēdētāju
Ludzas apr'ņķī Boleslavu Miglenieku, ar VIII.
kategorijas algu 6500 rbļ. mēnesī.

Rīgā, 19ž2. g. 11. aprilī.
Zemkopibas ministrs un centrālās zemes ierīcības

komitejas priekšsēdētaja biedrs R. Lindiņš.
Zemju departamenta direktors P. Grāvs.

Rīkojums Ns 68.

Cēsu apriņķa Ērgļu rajona _ valsts zemju pārzini
Andreju Slāvi ej i, augšminētā rajona likvidācijas
deļ pārceļu tādā paša amatā -uz Vecpiebalgas
rajonu, skaitot no š. g. 15. apriļa.

Rīgā, 1922, g. 11. aprilī.
Zemkopības ministra biedrs R. Lindiņš.
Zemju departamenta direktors P. Grāvs.

Administratīvas nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

Bruņošanas pMde
ar šo izsludina 19. jūlijā 192Z. g..
mutiskus un rakstiskus torgus uz armijai
nevajadzīgiem
10 smagiem, 8 viegliem auto-

mobiļiem un 3 motocikliem.
Tuvākas ziņas par pārdodamām māsi-

ņām saņemamas bruņošanas pār-
valdē, Nikolaja ielā Nš 10/12, ieeja no
Elizabetes ielas. Mašinas apskatāmas
arsenālā, Helenes un Valmieras ielu
stūri, bij. Baltijas vagonu labr. katra
dienu, izņemot svētdienas, no_ pulksten
10 līdz 12. Pirkšanas piedāvājumi sa-
maksāti ar attiecīgu zīmognodokli ie-
sūtāmi līdz torga dienai pulksten 10 rīta
bruņošanas pārvaldē. Torgos, ka rak-
stiskos, tā mutiskos tiks pielaisti um
piedāvājumi atzīti no personām, kūjas
iemaksās 10.000 Latv. rbļ. drošibas
naudasno katras mašinas. forgi notiks
arsenālā, pulksten 12 dienā. 2

r-Ķ^mBi
Amerikas kara kuģi Polijai.

V a ši ņ t o n ā, 6. jūlijā. (Reuters.)
Senators Frenss iesniedza senātā likum-
projektu, kurš piešķir Savienoto valstu
prezidentam tiesību atdot Polijai, ka
Polijas flotes sastāvdaļu, tos sešus kara-
kuģus, kuri Savienotām valstīm jāiz-
nīcina saskaņā ar Vašiņtonas atbruņo-
šanās līgumu. LTA.

Notikumi Īrijā.
Londonā, 7. jūlijā. Dublinas

katoļu arķibiskaps vada starpniecības
sarunas starp valdību un dumpīgiem
provinces republikāņiem. Ziņa par
Devaleras sagūstīšanu vēl nav apstipri-
nājušās.

Lifildā, 6. jūlijā. (Radio). Dublina
brīvvalsts armijas uzvara galīgi nodroši-
nāta. Pēc četru dienu ilgas kaujas repu-
blikāņi padodas gan grupas, gan katrs
atsevišķi. Pēdējais no vadoņiem Brugha
pie sagūstīšanas mēģināja ar uzvilktu
revolveri iziausties caur brīvvalsts armijas
rindām, bet padevās, kad dabūja ievai-
nojumu kājā. Brugha ir viens no gal-
veniem republikāņu armijas organizē-
tājiem. Devaleras starp savaņģotiem
nav. Domā, ka viņš līdz ar dažiem
citiem republikāņu štāba ļaudīm atstājis
Dublinu jau priekš 3 dienam. LTA.

Lifildā, 7. jūlijā. (Radio) _ Uguns,
kura izcēlās Dublina caur kaujam starp
brīvvalsts armiju un republikāņiem, ap-
skādējusi kādus 25 namus Sakviles iela,

to starpā vairākas labi pazīstamas vies-
nīcas. Zaudējumus aprēķina uz 5 miljo-
niem angļu mārciņu. Pilsētā tagad viss
mierīgi. Garas rindas brīvprātīgo, kuri
atsaukušies uz_ pagaidu valdības aicinā-
jumu, pierakstās armijā.

Atbildēdams augšnamā uz jautājumu
par stāvokli Īrijā, valsts kanclers iztei-
cas, ka saņemtā informācija norādot uz
nemiernieku pilnīgu sakaušanu pašā
Dublinā: pagaidu valdībai atliekot ' no-
mierināt un vēl visu zemi, kā tādu.
Kanclers uzskata pagaidu valdības aici-
nājumu pilsoņiem iestāties brīvprātīgi
armijā par ļoti teicamu soli, kurš
savāks ap pagaidu valdības karogu vis-
pirma kārtā viņas politisko uzskatu tie-
šos piekritējus, bet nevis piespiesti mo-
bilizētos kareivjus. Kanclers uzskata
pagaidu valdības patreizējo stāvokli par
daudz izdevīgāku, nekā tas bijis angļu-
iru līguma parakstīšanas laikā.

„Daily News" korespondents raksta,
ka galvas pilsētas sekmīgā izsargāšana
no jau sagatavotā apvērsuma lielā mērā
nostiprinājīise pagaidu valdības autori-
tāti. No otras pur.es, pašas kaujas
Dublinā sakausējušas īru kareivjus vienā
apvienotā btīvvaists armijā un tā faktiski
radījušas Īrijas armiju.

Cik noprotams, Devalera pārcēlies uz
Blesingtonu, 14 augļu jūdzes no Dubli-
nas. Uz turieni patlaban savelk brīv-
valsts armiju.
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Rīgas biržas komitejas kofa.cijas komisijas:

Priekšsēdētājs R. B a i t gai li s.
Zvēr. biržas mākleris M. O k m i a n s.

mms m\& ienākta kuģi.
5. jūlijā.

Anna, latviešu tvaikonis, 64 reģ. ton. brutto, no
Kuivižiem ar malku.

Ērika, latviešu tvaikonis, 125 reģ. ton. brutto, no
Kuivižiem ar malku. .

Kiimulda, latviešu tvaikonis, 1960 reģ. ton. brutto,
no Kilas ar balastu.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar gabalu precēm.

6. jūlijā.
Panu, somu motorkuģis, 128 reģ. ton. brutto,

no Stevnas ar krītu.
Miltonstar, angļu tvaikonis, 3081 reģ. ton. brutto,

no Pēterpils tukšā.
L. O. 20, latviešu jūfas prāmis, 306 reģ. ton.

brutto, no Ķirbiž.em ar kokiem.
Rūķis, latviešu bujenieks, 70 reģ. ton. brutto,

no Meinsila ar malku.
Vineta, latviešu motorkuģis, 90 reģ. ton. brutto,

no Liepājas ar rudziem un gabalu precēm.
Brālis, latviešu bupsnieks, 115 reģ. ton. netto,

no Upesgrīvas ar malku.
Vidzemnieks, latviešu burenieks, 158 reģ. ton.

brutto, no Ķirbiž, em ar malku.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto,

no Ainažiem ar gabalu precēm.
7. iūlijā.

Septima, vācu tvaikonis, 1334 reģ. ton. brutto,
no Karalaučiem ar balastu v

GIen Head, angļu tvaikonis, 1600 reģ. ton brutto,
no Ventspils ar daļu liniem.

Maiga, latviešu tvaikonis, 141 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas ar gabalu precēm.

No Uīm$ ostas izgājuši ku$L
5. jūlijā.

Oskars, latviešu .burenieks, 84 reģ. ton. brutto,
uz Roju tukšā.

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

Emma, latviešu tvaikonis, 171,08 reģ. ton. brutto,
uz Neibādi tukšā.

Fritc Gustav, latviešu burenieks, 308 r^ģ. ton.
netto, uz Abraģiem tukšā.

Alex>mder, igauņu tvaikonis, 550,44 reģ. ton.
brutto, uz Rēveli ar bērza kokiem un mašinu
daļām.

Orana, norvēģu tvaikonis, 1295 reģ. ton. brutto,
uz Luien tukŠ?,

Viator, norvēģu tvaikonis, 983,15 reģ. ton. brutto,
uz Dancigu ar balastu.

Kārais, iatviešu burenieks, 299 reģ. ton. brutto,
uz Dulonžu ar blankām.

Elin, vācu tvaikonis, 596 reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar gabalu precēm.

Libau.sviedru tvaikonis, 191 reģ. ton. brutto, nr
Rēveli ar gabalu precēm.

Henč, vācu tvaikonis, 853 reģ. ton. brutto, ur
Antverpeni ar kokiem.

Alexander, latviešu burenieks. 119 reģ. ton. brutto,
uz Neibādi tukšā.

Alberts, latviešu bufenieks, 54 reģ. ton. brutto»
uz Pabažiem tukšā,

6. jūlijā.
Frieda Stein, vācu motorkuģis, 123 reģ. ton.

brutto, uz Dālbruki ar vecām dzelzīm.
Claro, angļu tvaikonis, 2181 reģ. ton. brutto.

uz Mančesteri ar kokiem.
Saturn, norvēģu tvaikonis, 1119 reģ. ton. brutto,

uz Ventspili ar kokiem.
John Ernst, latviešu bufenieks, 125 reģ. ton.

netto, uz Sveiciemu tukšā.
Straume, latvitšu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,

uz Pabažiem tukšā.
Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto,

uz Li'asfu tukša.
Sankta Maria, latviešu motorkuģis, 103 reģ. ton.

brutto, uz Enguriem tukšā.
Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto,

uz Neibādi tukša.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
4. jūlijā.

Fridrich, latviešu tvaikonis, 68,7 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar dēļiem,

5. jūlijā.
Normai latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku.
Karine

^
latviešu tvaikonis, 106 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar baļķiem.

Ho Liepājas ostas izgājuši kuģi.
4. jūlijā.

Susanna, Dancigas tvaikonis, 370 reģ. ton. brutto,
uz Hamburgu ar kokiem un j«uktu lādiņu.

Skjold, dāņu tvaikonis, 1299 _ teģ. ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

5. jūlijā.
Varonis, latviešu burtvaikonis, 280 reģ. ton. brutto,

uz Ventspili.
Hosanger, norvēģu tvaikonis, 1591 reģ. ton. brutto,

uz Kotku ar balastu.
Lituania, dāņu tvaikonis, 6598 reģ. ton. brutto, uz

Ņujorku ar balastu.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
29. jūnijā.

Kiev. vācu tvaikonis, 9.:8,83 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar akmeņoglēm.

30. jūnijā.
Vācu mīnu zvejotāji JMsN» 132,129,109,110,111,157-

1. jūlijā.
Ans, iatviešu tvaikonis, 104,27 reģ. ton. brutto'no

Liepājas tukšā.
4. jūlijā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168
^
84 reģ. ton. brutto,

ko Liepājas ar gabalu precēm.
Bjora, norvēģu tvaikonis, 1405,06 reģ. ton. brutto,

no Stalborgas tukša.
Vācu mīnu tralers N» 81.

5. jūlijā.
Maizits, latviešu motortvaikonis, 228,61 reģ. ton.

brutto, no Rīgas ar gabalu precēm.
Glen Head, angļu tvaikonis, 159^,98 reģ. too,

brutto, no Aijras ar balastu.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
30. jūnijā.

Turaida, latviešu tvaikonis, 1607,68 reģ. ton. brutto.
1. jūlijā.

Kari Kiehn, vācu buļtvaikons, 184,62 reģ. ton.
brutto, uzKaralauciem at 3 prāmiem.

Vilma Kiehn, vācu prāmis, 396,9i reģ, ton. brutto».
uz Karalaučiem ar papīra malku.

Vilheimine Kiehn, vācu prāmis, 398,35 reģ. ton.
brutto, uz _ Karalaučiem ar papīj-a malku.

Teo Kiehn, vācu prāmis, 391,18 reģ. ton. brutto,
uz Karalaučiem ar papīja malku.

Elektra, vācu tvaikonis, 1261 reģ. ton brutto, uz
Antverpenu ar plankām.

2. jūlijā.
Slotermeer. holandiešu motortvaikonis, 301,85 reģ.

ton. brutto uz Rīgu ar balastu.
Fridrichs, latviešu gfl. tvaikonis, 68,74 reģ. ton,

brutto, uz Liepāja ar plankām.
4. jūlijā.

Pernigel latviešu tvaikonis, J68.84 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar gabalu precēm.

(

Valdības vietējo
iestāžu rīkojumi.

Rījgas apriņķa priekšnieks
uzaicina dzīvojušos apriņķī pilsoņus, kuri
iīdz šim laikam dažādu iemeslu dēļ ne-
būtu iegādājuši iekšzemespases, it sevišķi
demobilizētie karavīri, bēgļi un personas,
ieguvušas pavalstniecību caur Satversmes
Sapulces p. g. 7. oktobri pieņemto pa-
valstniecības likuma papildinājumu —
saņemt pases iecirkņos, no palīgiem un
policijas priekšniekiem paziņotās dienās
un noteiktos pasu izdošanas punktos.

Aizrādu, ka uz pasēm nepieciešami
vajadzīga fotogrāfija, lai neceltos šaubas
par balsstiesību pie balsošanas Saeimas
vēlēšanās. Tas attiecas ari uz agrāki
izņēmušiem pases bez fotogrāfijām, kuriem
jāpienes iecirkņos fotogrāfijas dēļ apzī-
mogošanas.

Rīgas apriņķa priekšnieks (paraksts).
mmāmmmmmmĒfflmmmetsmmamm

Literatūra.
Zemkopis. N» 27. — 1922, g.
Latvijas Biškopis. Latvijas Biškopības

Centralbiedrības laikraksts. .T* 7.

(fcidaJrtaHi H. Atrast*.



Paziņojums.
Finansu ministrs š.g. 28. jūnijā atļāvis

Zlene|-LatTiiasiitlaiiizēti|iakLiafe.
Valmiera, dibinātajiem pagarināt dar-
bības uzsākšanas laiku uz sešiem
mēnešiem, t. i. Ildz 13. janvārim 1923. g.

Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.
Revidents A. Z a l p e t e r s.

, m^ mmmmmmmsmsļ

Dažādļ sludina? .
Otrā Rīgas savstarpī gā

kredītbiedrība
pagodinās ielūgt savus biedrus «
pirmdien, 24. Jūlijā 1922. s„ pu|kst *1 pēc pusd., biedrības telpās rW
1. Smilšu ielā Mi 2, nolikto 8 '

orkfirtijupilnosopuiti,
Ja uz kredītbiedrības statūtu § 63

pamata ši sapulce nebūtu pilntiesīga'
>ad otrdien, 25. Jūlija 1822. g., puik.
sten 4 pec pusdienas, sanāk turpat

otrreizēji pilni sapulce,
kura ir pilntiesīga pie katra klātesošc
biedru skaita.

Dienas kārtīb a:
Pārdibināšanas akciju sabiedrībai.
Statūtu § 62.: Katris biedrs var sava

balsstiesību atdot kādam citam biedrim,
tomēr nevienam biedrim nedrīkst būt
priekš sevis un citu biedra pilnvarā
vairāk balsu, kā 3. Valde.

(lesu sludinājumi.
Latvijas n&ratiesa.

piktojoties oz savu Ticības sēdes lē-
„»utnu un ka;a tiesu iik. 951. ui 953. p.,
meklē Latvijas strēln. pulka virsseržantu
Ale:-:sandr>i Osvalda d. Bullīti, kurš
apvainots par noziegumiem, kas pa-
redzēti soda l<k. 657. p. II. d. un 49. p.

Minētais Bullits, dz. 1900. g., 25. dec.
luterticīgs, neprecējies, Rīgas pils. pied.

Personām, kurām biHu zināma v»}n
«-turēšanās vieta, nekavējoties ziņot kāja
tiesai, vai tuvākai policijai, kursi to
arestēt un nogādāt pec piederības.

K»fa tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leita. rr. Birkenstcins

Sekretārs, k. t i** * k > «.-? ?? :

neretas muitas nodaja,
26. JflnIJS S. 8-, caurskatījuse kontra-
bandas lietu Mi 26, par 23 zida lakatiem,
karus Jēkabrniesta policija aizturējuse
ne nezināms īpašnieka,

nolēma:
Aizturētos 23 zīda lakatus, novērtētus

nz 3450 rbļ. konfiscēt kā kontrabandu
un pārdot vairāksolīšanā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt uz finansu
ministra vārda, triju nedēju laikā,
skaitot no viga iespiešanas .Valdības
Vēstnesī*.

Pārsūdzība iesniedzama Neretas mui-
tas nodaļā apliekot ar 40 santīmiem
zīmognodokja.

Neretā, 3. jūlijā 1922. g. N° 440
Neretas muitas nod. pr. Pr u n d r ā t s.

Elgas mMllm,i Mmm
ta lik. par laul. 77. p pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 19. jūnijā 1922. g.
Martas Malvīnes Vol, dzim. Apņ,
prasības Ik-ta pret Michailu Vol, par
laulības Šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: laulību, slēgtu Pēterpilī,
18 janvārī 1915. g., starp prasītāju
Martu Vol, dzim. Apiņ, un atbildētāju
Michailu Vol, šķirt un prāvnieku ne-
pilngadīgo meitu Nadeždu līdz viņas
pilngadībai piešķirt audzināšanā prasītājai.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
n,i 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
Hīsai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 25. jūnijā 1922. g. Nš 434007.
Priekšsēd. b. v Š i 11 i n gs.

Se<r*-r«iia v. S t n r e.

Rī .-uti apņaDStt. 3. 'cavitnedaja,
nz dv. tiea. lik. ia67., WJ.}.-20!4. «n
2079. p.p. rniBalt. priv'tfcs. kop. 2451. j>.
pamata, uz Christlnas Travatini lūgumu,
-««Ucina visas omonas, kujām ir kāst
kādas ^ fei<mzijas. -strīdi vai iernnas uret
sat iiesi 20. jūnijā 1922. g. publicēto
17. decembrī 1918._ g., Rīgā mirušā
Paula Gotiiba dēla Skersta mājas
testamentu, ka arī visas .Ksrsonas,
kojām :» kaut kādas Steslba» az
mirušā Paula Skersta Mantojumu, vai
sikara -ir šo mantojumu, ka nuintirfiek.,
tegetsrijiem, tldeikomisarijiem, parād-
Aevēļiem a. f t, pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas an ierunas «In. tiesai
«ettt n!»ncia iftlki, skfiitoi no ?ī
««dināfuraa i'sjj/ešaias lieti„ .Valdības
Vēstnesi"

-5a tas mfaītā {«rmiņg nebūs isdarita,
tad Minētās personas atzīs kā srteikasas
no Ierunām an zaudējufas saviss tiesības,

t bet testamenta pa^adisas psr likumīgā
spēki gājušu.

Rīgā, 21. jūnijā 1922. g Mi 272
Priekšsēdētaja v. V. Freimanis.

Sekretārs A. Kalve.

Sīgas koneiMas valde
ar šo pagodinās akcionāra kungiem Pļf"
ziņot, ka uz 19. augustu š. g., nolikta!'

lijispili spies
dienas kārtības 2. p. tlefc groiBs an'
tam jāskan:

2. p. Ziņojums par Polijā un Igauni)*
atrodošos nodaļu un turienes ?>*'
kustamo īpašumu HkWdacUu-

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto karaklau-
sības apliecību zem N» 24348i 5. nov.
1921. g., izdotu no Rīgas kara apr'M»
priekšn., uz Pētera Kārļa d. BelmSv »
vārda.

^^
____

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kaj*klausiM»
amiecību zem >fe 1311. 22. mana
19:0. g., izdotu no VecguIbenes dzsBS'
ceļ i mezgla komand., uz Kārfa Jēkabafl-
Brieža vārda.

Samaksas zintiu
grāmatiņas

pēc .Valdības Vēstneša* Ks 1»7- D6

22. augusta š. g. publicēto rīkojamo
par traktieru, kafejnicu, kon»*
toreju ud viesnīcu apgrozīJumU

nodokli 3dabūjami Valsts ttpografSja, p* "*
par 9 rbļ; grāmatiņa.

Uz 3920. g. 23. apriļa (Vaid. Vēsta.
Nc_ 97) un 1921. g. 20. apnļa (Valdības-
Vēstneša .Ns 93) likuma pamata.

Apava «j \i\ Miiifii

MM
valde nsaicina'

apakšminēto sabiedrības akciju (par
kūjām ziņots, ka viņas pazudušas)

īivisiisliiii
uzradīt tās sabiedribas valde sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludin. dienas.

200 akcijas zem N» Na 5811—5710 un
6461—6560, 6165 akc. zem ^Xs7046-
13210, 290 akc. zem MķM> 3801-3990 un
6151-6250, 20 akc. zem J*N9 3991-4010.

Gadījumā, ja šāš akcijas sešu mēnešu
laikā netiks uzrādītas, viņas skaitīsies
par n e d e r ī g ā m, un personām, kuras
paziņojušas par viņu pazušanu, tiks iz-
dotas jaunas akcijas zem tiem
pašiem numuriem.

ijiu iestāžu siud.
Nēķenu pagasta valde,

Cēsu apriņķī, caur Diērbeni, dara zinā-
mu, ka ar 15. Jūniju 1922. g., vietējā
pagasta nama

tiks atvērta

, ".iiisaitt oeiaļa
ar d;rbības rajonu —Nēķenu pagasts.

Priekšsēdētāja v. K. Sīpols.
Darbvedis R. M e 1 b a r d s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. tie" s. lik. 2011.. 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 15. de-
cembri 1916. g., Pabažu pagasta mirušā
fflķeja Elpura ir atklāts mantojums, un

ļ uzaicina personas, kam ir uz šo manto-
juma vai sakarā ar to kādas tiesības,
kā mantiniekiem, legatarijiein, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem a. t. t., pieteikt šis
tiesības sešu mēnešu laika minētai
tiesai, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 6. jūlijā 1922. g. J* 1826.
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

Sekretārs A. Kalve.

3:q«s npgabalt. reģistr. nodala
43i civ, proc. Hk. I48CJ". p. pamata ' pa-
«'>-->;, ka saskaņā at apgabaltiesas ftdnti-
it'tativēs nodalīs lēmuma 31. maija

* 922. §., reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem noMHku ^a: Vesslauskas lopko-
pības pārraudzības biedrība.

Sabiedrības valdas sēdeklis MitoāAn
Veselauskas pagastā.

S'rtekSsēdētSjei v P. B i 11 e.
Sekretāra v. J. Rogge.

Kafa mmiMi pārvalde
pārdos vairfiksolltājiem

otrreizējos torsos
21. Jūlijā i. s., pu.kst. 10 no rita, kafa
saimniecības galvenās mantu noliktavas
transportnodaja,_ Rīga, Marijas ie'ā 100,
sekošas, kafaspekam nevajadz. mantas:

1) skārda bundžiņas, dažādas un no-lietotus kareivju katliņus, dažādus, ap
500 pud ;

2) dažād. lietot, mucas ap 4700 gab.un
3) 15 dažādus vecus divjūgu vieelos

ratus. B

Pārdodamās mantas apskatāmas katru
dienu, izņemot svinamas dienas * nopulkst 9—15, galvenās manta noliktastransporta nodaļa, Rīga, Marijas ielā 104

Torgu noteikumi i n pārdodam . mantu
sīks saraksts, tiek paziņoti kara saim-niecības pārvaldes mantu daļā, RīgāNikolaja ielā H° 23, dz. 6, istaba 5katru dienu, izņemot svnamas dienasno pulkst. 9—15.

Liepājai kara ostīs laitnitiii
2 vajadzīgas

akmeņogles tvaikā katlu
apkurināšanai 1500—2000 ton.

Ar att. zīmognodokli aplikti piedāvā-
jumi, peliekot ogles analisi, iesniedzami
kafa ostas darbnīcām slēgtās aploksnēs
līdz 20. Jūlijam s. s. Ns 4739.

Apriņķa c$ Mēris, Jelgavā,
Izdos 18,Jūlija «22. g, pulksten 12diena sava kanclejā, Upes ielā N> 10mātišķos un rakstiskos torgos "

mazāk prasītajiem
tilta būvi pār Misas upi,
PētermuZ

S-PētermUiŽaS
<*> ^

Rakstiski piedāvājumi , samaksāti ar
pa eC

sf,tr,l°- l«n»K."

Uz konkurenci 18. jūlijā 1992 Qp&SB. jl'Bajar-
_ Tuvākas ziņas turpat. x

. Sīgas apgabaltiesa, 3. [Miflodaļa,
uz civ. ties. lik. 1957., 2011.—2014. un
2079. p. p. ufl Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz mir.- Marijas fon
B>ehlcndorff tēst. izp. Kārla Knopp
lūgumu uzaicina visas personas, kufām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 23. maijā 1922. g.
publicēto 21. martā 1922. g., Rīgā, mir.
Marijas Jāņa m. fon Boehlendorff, dzim.
Hy-lop testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz mirušās
Marijas Boehlendorff mantojumu, vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, parād-
devēj. un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī'.

Ja tas min. termiņā nebūs izdarīts,
tad min. personas atzīs kā atteikušās no
Ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 21. jūnijā 1922. g. M?> 1759
Priekšsēd. v. V. Freimanis.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību zem Jfe 41616, 13. sept. 1921. g.,
izdotu no Rīgas kafa apriņķa priekšn.,
az Heinricha Antona d. Peltlņa vārda.

i DZELZSCEĻU VIRSVALDE
| , ___ KONKURENCES

uz 15. Jūliju 1922. S. ^____1300© ruļļu jumta papes piegādāšanai. ,
I 17. jūlijā 1922. g.
5 ton. cinkotas dzelzs stiepules 4 mm caurm. un 1000 gat>.

petardu piegādāšanai
19. JūliJS 1922. g. mutiskus torgus ar pēctorgiem 22. JOHJā 1922 9,

5000 kgr. audekla lupatu piegādāšanai.
Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādība, istabā 136, no pulksten 12—2.

Bruņošanas pārvalde " *?$££*-
torgus, uz armijai nevajadzīgam

900 gab. koka, 57 gab. dzelzs cinkotām un cinka
skārda, 883 gab. dzelzs necinkotam (nebojātas)
un 86 gab. dzelzs necinkotam mucām (bojātas).

Mucas apskatāmas kūtru dienu
^

izņemot svētdienas, no pulksten 10 12,
galvenā artilērijas noliktavā, Valču ielā Ne 6.

Pirkšanas piedāvājumi samaksāti ar attiecīga zirnognodok!', katra loksne
20 rbļ. (atbildei 20 rbļ.), slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:

„Uz torgiem 14. ļūiīļā 1922. g.",
iesniedzami bruņošanas pārvaldē, līdz 14. Jūlijam 1922. g., pulksten 10 rītā.
Mucas pārdos mazuma un vairumā.

Pie piedalīšanas torgos jāiemaksā uz katru koka mucu —25jbļ. uz katru
necinkotu — 150 rbļ. un uz katru no pāiejāa mucām — 20 rbļ. drošibas naudas.
Torsi notiks Valčs ielā 6, oulksten 12 dienā.

DZELZSCEĻU VIRSVAL.DE ___.
3

uz 1922. s 19. Jūliju

KOHICUllifflCl ===-
apm. li.000 met. tons akmeņogļu izlādēšanai no
kuģiem vagonos cif Rīga, un apm 3.000 met. tons

akmeņogļu izlādēšanai cif Liepāja.
Konkurences dalībniekiem jīiemaksā materiālu apgādības kasē (ist. 128)

50.000 rbļ. drošibas naudas.
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, ist. 120.

Pasta-telegrāfa virsvalde
- pērk kairā daudzumā =====sausus ola, ozola un alkšņa Koku materiālus.

Piedāvājumi _uzr?dot materiālu mērus, cenu, iesūtāmi virsvaldes
centrālai mater. apgādībai tieši vai caur vietējo pasta iestādi.

Apriti ioiiis iii irti jumtaLiepājas tinas
ar šo paziņo, ka 11. jūlijā š. g., pulksten
11 rīta, Liepājas kara osta, raj. telpās izdos

=mazāksolīšanā _=
remonta darbu izveš.Liepājas kara ostas VALSTS ēkās

Torsi būs saHsi.
Rakstiski piedavaj. slēgta aploksnē ar uzrakstu „Ui konkurenci 11. Jūlija

$. gr, ka arī lūgumi deļ pielaišanas piedalīties mutiskā solīšanā, nomaksāti ar
20 sant. zīmognodokli, iesniedzami rajonam līdz min. dienas pulkst. 11.

Pie piedalīšanos mazāksolīšanā jāiemaksā drošibas nauda 10°/o lielumā nodarba izmaksas.
gg Mazāksolīšanā būs mutiska un rakstiska, pie kam mutiskā solīšana notiks
pirms rakstisko priekšlikumu caurskatīšanas ua viens un tas pats dalībnieks varpiedalīties tikai viena no sacensības veidiem. i

Darba maksas aprēķinus un noteikumus var apskatīt darba dienās no
pulkst. 10—2 dienā, liepājas rajona technlska nodala, Liepājas kara osta.

Mežu departaments
csur šo uzaicina valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas unprivātas personas nn sabiedrības, kuras vēlētos izmantot bijušās

sanatorijas ēkas Ventspils jūrmalā,
pieteikties līdz 15. JOniJam 1922. g. ]

Dēj tuvākiem paskaidrojumiem un noteikum 'em jāgriežas mežu departtechniskā nodaļa, Todiebena bulv. 6. Mežu departaments.

Mežu departaments
paziņo, ka tas, sakot ar 1922. g. 11. Jūliju, ik katru otrdienu, trešdienu un piekt-
dienu no pulksten 9 rīta līdz pulksten 12 dienā un no pulksten 3 pēc pusdienas
līdz pulksten 6 pēc pusdienas Zvirgzdu salā pārdos tieši patērētājiem tur

atrodošos

malku, kārtis un drigaikas.___ Mežu departaments.

Iespiests valsts tipogrāfijā.

Mežu departaments T^ aVfiS"
KOHKUREnCE uz Iņsftamentu, nnuflūs Wpu u '

satsu Kiāiu nozimlo plesaflasoBu s. j.11 imjjļ'

Miiklaiiii.!i.l/.jin.isl.ll i
Rakstiski Diedāvājumi noteiktā kārtība iesniedzami mežu depart.^..'

admi„istranv i no 'clajal Sit, pulksten 11 rītā konkurences dienā ar uzra^
.Uz konkursu 17. jūlija. 1922. g."

te\E$ iMiislšs icSdiss i i$ ieflp tiSšiis
izsludina 28. jūlijā 1922. g.} pulksten 12 diena, iecirkņa
kantorī, Vecgulbenes stacijas ēkā Ne 3

KONKURENCI
— kufā izdos i ? -i. ??

[sinālpraiīiljaffl assnizacilois darbus 4. ceļi iecirkņa robežās i
lMiāBi: VecoulbeiiB - Jannlatgais, Vecooibene-P|avliias i Mpliis-iiJ

Reflektantiem, kufi vēlētos šos darbus uzņemties, jāiesnie-lz līdz 28. |a«i-i
Jam š. g. pulksten 10 djena 4. _ceļu iecirkņa kantorī, ar zīmognodokli samaksāti
piedāvājumi valsts valoda, slēgtas aploksnēs ar uzrakstu:

1) „Uz mutisku sacensību 28. jūlijā ž. g."
(Paziņojumam jābūt samaksātam ar 20 santīmu zīmognodokli), vai

2) „Uz rakstisku sacensību 28. jūlijā ž. g."
Viena persona nevar piedalīties konkursā ir mutiski ir rakstiski.
Pie piedāvājumu iesniegšanas, kā mutiski, tā rakstiski, visiem dalībniekiem

obligatoriski jāiemaksā 4. ceju iecirkņa kasē 3000 rbj. drošības naudas, kura tiks
izsniegta atpakaļ pec līguma noslēgšanas.

Sīkākas ziņas par konkurences noteikumiem var dabūt katrā ceļu iecirkņa
kantorī.

fflmmm

DZELZSCEĻU VIRSVALDE^
izsludina uz 12. Jūliju 1922. s..

mutisku satfksii ———^
100 gab. kompostieru pleiUtfianai. Ļ

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādība, istaba K° 136, no pui^
12—2 dienā.
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