
jflkojums par tirdzniecisko lopu nogā-
dāšanu pa dzelzsceļiem uz lopu
kautuvēm.

Veselības departamenta rīkojumi par
medicīniskām ziepēm un augļu sī-
rupiem.

pielikumi instrukcijai par zirgu, ratu,
ragavu, aizjūgu, automobiļu un citu
transporta līdzekļu mobilizāciju un
rekvizīciju karaspēka vajadzībām.
(Turpinājums.)

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums

par tirdzniecisko lopu nogādāšanu pa
dzelzsceļiem uz lopu kautuvēm.

Ir novērots, ka no Latgales un citiem
attālākiem Vidzemes un Kurzemes apga-
baliem lopus, kuri iepirkti pa lielākai
daļai nokaušanai gaļā, pārdzen uz Rīgu,
Daugavpili, Liepāju, Jelgavu un citiem
apdzīvotiem centriem pa zemes ceļiem,
pie kam šie lopi garā ceļa galīgi no-
gurst, saslimst ar nagu dažādām slimī-
bām un nereti daudzi no viņiem ceļā
nobeidzas.

Ievērojot bez tam, ka tādi lopi, gano-
ties gar ceļu malām un nākot rakaros
ar vietējiem lopiem, var it viegli saslimt ar
dažādam lipīgām slimībām un lipīgas slimī-
bas taļakā ceļā pārnest un izplatīt uz attālā-
kiem apgabaliem, uzdodu apriņķu poli-
cijas priekšniekiem rūpēties, ka lopus,
karus iepērk no tirgotājiem nokaušanai
gaļaiun kas nolemti pārtikai attālākos
patērētāju centros, visur tur, kur dzelzs-
ceļu satiksme ir parocīga, pārvadātu ar
attiecīgam apliecībām tikai pa dzelzsceļiem.

Rīgā, 1922. g. 16. augustā.

Iekšlietu ministra vietā
A. B i r z n i ek s.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts E. Cīrulis.

Rīkojums.

Veselības departaments uzdod visām
laboratorijām un fabrikām, kuras izga-
tavo un izlaiž apgrozībā medicīniskas
ziepes, atzīmēt uz tām procentisko saturu
Htiem medikamentiem, kuri tādās
aepēs ietilpst.

Veselības departamenta direktors
J. Kivickis.

Aptieku pārvaldes priekšnieka vietā
R. Vaits.

Rīkojums.
Ievērojot to, ka pārdošanā ir dažādu

s?iru augļu sīrupi, kuri top izgatavoti
~?ļ .no JļUgļiem, tā arī no essencēm, bez
«tiecošās atzīmes us etiķetēm, veselības
^Partaments , lai novērstu publikas mai-
tāšanu,

^
uzdod visām iestādēm, kuras

^gatavo tādu sīrupu pārdošanai, atzīmēt
«z viņu iepakajumiem saskaņā ar saturu
Pagatavots no augļiem" vai .pagatavots
Dosencēm".

R'gā, 1922. g. 21. augustā.
Veselības departamenta

direktors J. Kivickis.
Aptieku pārvaldes

priekšnieka vietā R. Vaits.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Pasta ziņas.
No š. g. 1. septembra uz Jelgavas-

Liepajas linijas Gludas pieturas punktā
pārdos biļetes un pieņems bagāžu līdz-
šinēja kārtība bez agrāk atļautām stacijām
arī līdz Bēnei, Aucei, Reņģei, Liepājai un
Torņkalnam un otrādi.

1922. g. 21. augustā. Ns EC/17739.
Eksploatacijas direktors K ļ a v i ņ š.
Rīcības nodaļas vadītājs A, Šveics.

iecelšanas.
Rezolūcija N> 3559.

1922. g. 19. augustā.
Atsvabinu profesoru Arnoldu Spekki, uz paša

lūgumu no Rīgas I. valsts vidusskolas (ģimnāzijas)
priekšnieka pienākumu izpildīšanas, skaitot no š. g.
1. augusta. ,

Izglītības ministrs A. Dauge.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

Rezolūcija J* 3560.
1922. g. 19. augustā.

Ieceļu Arturu L e sn i e k u par Rīgas pirmās
valsts vidusskolas (ģimnāzijas) priekšnieku, skaitot
no š. g. 7. augusta, an atsvabinu viņu teī pašā
laikā no skolas priekšnieka palīga pienākumu
izpildīšanas.

Izglītības ministrs A. Dauge.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

*
Rīkojums .V» 69.
1922. g. 2. augustā.

Atlaižu no amata Nīcas virsmežniecības trešās
šķiras iecirkņa» mežziņa vietas izpildītāju Indriķi
Krevaldu uz civildienesta likuma 36. panta
pamata par nolaidību un bezdarbību, skaitot no
1922. gada 15. auguita.

Mežu departamenta direktora vietas
izpildītājs K. Melderis.

Rīkojums Ns 99.
1922. g, 11. augustā.

Ieceļu par Vecbebru biškopības skolas vadītāja
v. i. biškopības speciālistu Pauli Jura d. Griinupu,
par viņa palīgu un skolas saimniecības vadītāju
Aleksandtu Andreja d. B e r g rna n i un speciālo
priekšmetu pasniedzēju instruktoru Jāni Kur-
zemnieku, visus trīs skaitot no 1922. g. 1.
augusta.

Zemkopības ministra biedrs H. Celmiņš.
Lauksaimniecības departamenta direktors

V. Skubinš.
Nodaļas vadītāja vietā K. Munkevics.

Rīkojums N° 102.

1922. g. 18. augustā.
Ieceļu par Biižu lauksaimniecības ^ skolas vadītāju

un speciālo priekšmetu pasniedzēju Biržu lauk-
saimniecības biedrības priekšā stādīto māc. agr.
Arvidu Spodris, skaitot no 1922. g. 1.

^augusta.
Zemkopības ministra biedrs H. Celmiņš.

Lauksaimniecības departamenta direktors
V. Skubigš.

Nodaļas vadītāja vietā K. Munkevics.

Dzelzsceļu konferences rezultāti.
Laikā no š. g. 15. līdz 30. jūnijam

noturēja Rīgā trīs starptautiskas dzelzs-
ceļu konferences par tiešām pasažieru,
bagāžas un preču satiksmēm.

Minētās konferences (kā dzelzsceļu,
nevis kā valstu konferences) sasauca
Latvijas dzelzsceļu virsvalde. Lai pro-
jektējamās satiksmēs būtu iespējams pie-
mērot daudzmaz vienādus dzelzsceļu no-
teikumus, konferencē piedalošies dzelzs-
ceļu priekšstāvji, apspriežot noteikumus
dažādi uzstādītos variantos, noturēja
vienu pēc otras trīs atsevišķas konfe-
rences.

I. Konference — Baltijas valstis un
padomju Krievija (Lietavas, Latvijas,
Igaunijas un Somijas dzelzsceļi no
vienas puses un padomju Krievijas
dzelzsceļi no otras puses).

Šis satiksmes ievešanas vajadzību at-
zina Baltijas valstu un padomju Krie-
šijas saimnieciskā konference 1921. g.
31. oktobrī Rīgā, uzsvērdama sava rezo-
lūcijā konferējošo valstu dzelzsceļu ap-

vienošanās nepieciešamību un aizrādī-
dama, ka šīs apvienības izvešanai dzīvē
dibināms centrāls orgāns un vajadzīgo
projektu izstrādāšanai ieceļama sevišķa
komisija, pie kam šis darbs izve-
dams Rīgā. Bez tam minētā saim-
nieciskā konference nolēma, ka jādibina
arī patstāvīgs ekonomisks birojs, kurā no
katras valsts ieietu pa vienam loceklim.

Ievērojot to, ka dzelzsceļu savstarpīgās
attiecības ir daudzpusīgas un īpatnējas
an tanīs daudzos gadījumos ieinteresēti
vienīgi paši dzelzsceļi, tad Latvijas
dzelzsceļu virsvalde, kā šinī jautājumā
kompetentā iestāde Rīgā, uzskatīdama
par savu pienākumu virzīt uz priekšu
augstāk minētās saimnieciskās konfe-
rences lēmumu, stājās pie šī darba, iz-
strādāja sīku dzelzsceļu apvienības pro-
jektu un piesūtot to Baltijas valstu un
padomju Krievijas dzelzsceļiem, uzaici-
nāja komandēt savus priekšstāvjus š. g.
15. jūnijā uz Rīgu minētā projekta ap-
spriešanai. Atsaucoties uz uzaicinājumu,
dzelzsceļu priekšstāvji paredzētā laikā
sanāca un 30. jūnijā parakstīja galīgā
veidā izstrādātus konferences protokolu,
ligumu par tiešo satiksmi, nolikumus
par pasažieru un bagāžas pārvadāšanu
un starptautiskās (Bernes) konvencijas
papildinājumus par preču pārvadāšanu
šinī satiksmē. Atzīmēto aktu parakstī-
šanu no attiecīgiem dzelzsceļiem tomēr
nevar vēl uzskatīt par galīgu piekrišanu
šīs satiksmes ievešanai, jo lielākā)jjaļa
Baltijas valstu dzelzsceļu priekšštāvju
jau konferences sākumā paziņoja, ka tie
konferencē piedalās ar zināmiem iebil-
dumiem:

1) Somijas dzelzsceļu priekšstāvis iz-
teicās, ka vispār ekonomiskie un poli-
tiskie apstākļi neesot vēl tiktāļu nosti-
prinājušies, lai valstis, kufas tādu līgumu,
kā šo gribētu slēgt, varētu to darīt jau
tagad, un ka tik svarīga līguma slēg-
šanai neesot vēl iestājies īstais brīdis.
Piekrītot principā 1921. gada oktobra
ekonomiskās konferences lēmumam, So-
mijas dzelzsceļi esot tomēr tanī pārlie-
cībā, ka tāda līguma slēgšana saistīta ar
noteikumu, ka apstākļiem Krievijā vis-
pirms vajadzētu pamatīgi mainīties, bet
tā ka tas vēl neesot noticis, tad Somijas
dzelzsceļi pagaidām nevarot šinī sa-
tiksmē piedalīties, bet ņemot tomēr kon-
ferencē dalību, lai izstrādātos noteiku-
mus izmantotu kā vērtīgu materiālu So-
mijas un Krievijas dzelzsceļu konven-
cijas slēgšanai nākamībā, kad apstākļi
būs labvēligāki.

2) Lietavas dzelzsceļu priekšstāvji iz-
teicas, ka Lietava jau agrāk nolēmuse
piedalīties Vācijas—Lietavas—Latvijas—
Igaunijas tiešā satiksmē un patlaban ne-
beidzot priekšdarbus tiešai Vācijas, Lat-
vijas, Igaunijas un Krievijas satiksmei.
Izstrādājamais līgums par tiešo satiksmi,
par kuru tagad iet runa (Baltijas valstis
un padomju Krievija, salīdzinot to ar
jau pieņemtiem līgumiem Vācijas, Lat-
vijas, Igaunijas un Krievijas tiešā sa-
tiksmē, nekādus atvieglinājumus nepa-
redsot un to nevarot arī nostādīt pēdējo
līgumu vietā, kādēļ Lietavas priekš-
stāvji nekādas sevišķās vajadzības iz-
strādājama līguma slēgšanai neredzot;
bez tam tas prasītu no Lietavas liekus
izdevumus un aizturētu noslēgto kon-
venciju apstiprināšanu. Lietavas priekš-
stāvji tomēr piedaloties šis konvencijas
izstrādāšana tāpēc, ka tie uzskata to kā
konvencijas projektu, kurai vārētu pie-
vienoties, ja ta izrādītos par vajadzīgu
un lietderīgu. Bez tam Lietavas priekš-
stāvji aizrādīja, ka ņemot vērā, ka Lat-
vijas dzelzsceļi no projektējamās tiešas
Vācijas, Lietavas un Krievijas satiksmes
caur Latviju izslēdz Liepājas staciju,
Lietavas dzelzsceļi piedalīsies Baltijas
valstu un Krievijas satiksmē, tranzitā
starp Liepāju un Krievijas dzelzsceļu

stacijām, tikai ar šāvu ceļa gabalu
Možeiki—Radziviļiški—Abeļi.

3) Igaunijas dzelzsceļu priekšstāvji pa-
skaidroja, ka tie apsveic nodomu at-
dzīvināt un atvieglot sakarus starp
Baltijas valstīm un padomju Krie-
viju, apvienojoties tiešā dzelzs-
ceļu satiksmē, bet tiem jāaizrādot,
ka jau pastāvošās dzelzsceļu konvencijas
starp atsevišķām- Baltijas valstīm un pa-
domju Krieviju saturot nevienādus notei-
kumus; ka savstarpēju norēķināšanos par
pārvadājumiem ārkārtīgi apgrūtinot valūtas
jautājums; ka jaunā Krievijas ekonomiskā
politika un juridisku attiecību pamati
neesot vēl izveidojušies, un ka tādēļ jā-
šaubās, vai minētais nodoms zem tādiem
apstākļiem jau tagad izvedams. Caur
Somijas kategorisku atteikšanos piedalī-
ties šinī satiksmē, pēdējā tiekot ierobe-
žota ar satiksmi starp Igauniju, Latviju
un Lietavu un padomju Krieviju. Tādā
gadījumā visas tiešās satiksmes vajadzības
varētu apmierināt jau pastāvošās, divu
valstu konvencijas (starp Latviju un Krie-
viju un Igauniju un Krieviju) un nebūtu
arī vajadzīgs dibināt jaunus orgānus, kā
nodomāto darbvedības pārvaldi un cen-
trālo norēķināšanās bīroju. Visu šo
iemeslu dēļ Igaunijas dzelzsceļu priekš-
stāvji apspriežamo līgumu starp Lietavu,
Latviju, Igauniju un padomju Krieviju
nevarot uzskatīt par nepieciešami vaja-
dzīgu un izvedamu dzīvē jau tagad.
Igaunijas dzelzsceļu priekšstāvji ņemot
dalību konferencē un parakstot līgumu
ar minētiem iebildumiem un uzskatīs to
nevis kā galīgu, bet kā tādu, kurš ir vēl
papildināms.

4. Krievijas priekšstāvji, atbildot uz
augšminētiem iebildumiem, aizrādīja vis-
pirms uz pastāvošām konvencijām un
līgumiem starp kaimiņu valstu dzelzs-
ceļiem, kuru noteikumi neesot saskaņoti,
kas apgrūtinot to piemērošanu citās sa-
tiksmēs; tie, piemēram, neparedz gadī-
jumu, ja kādā no šīm satiksmēm kāda
trešā valsts vēlētos ņemt dalību kā tranzit
valsts. Krievijas jaunā ekonomiskā po-
litika paredz preču apgrozības augšanu
un līdz ar to izsauc informācijas vajadzību
par tarifiem preču pārvadāšanā, bet tarifus
pareizi noteikt būs iespējams tikai tad,
ja Baltjas valstu un padomju Krievijas
dzelzsceļi tos izstrādās kopīgi. Būtu
nepareizi, ja transporta uzņēmumi, t. i.
dzelssceji, gaidītu, kamēr sāktos piepra-
sījumi pēc pakalpojumiem, bet taisni
otrādi — viņu pienākums esot nākt pretī
tirdzniecībai un rūpniecībai, gādājot par
ceļiem nākošam transportam. Nepareizi.
ir arī stādīt satiksmes dibināšanas laiku
atkaribā no citu transporta līgumu parak-
stīšanas. Un beidzot — projektejemās
satiksmes sistemātiskai sagatavošanai būtu
katrā ziņā jādibina sevišķs tiešās satik-
smes birojs, lai ar šiem darbiem savie-
notos izdevumus neuzkrautu tikai vienai
no ieinteresētām dzelzsceļu pārvaldēm.

Pēc debatēm konference nolēma atstāt
neizšķirtu jautājumu par laiku, no
kāda dzelzsceļu pārvaldes atrastu par
iespējamu pievienoties izstrādājamam
līgumam par tiešo dzelzsceļu satik-
smi starp Baltijas valstīm un pa-
domju Krieviju un nolēma — atstājot
arī uz priekšu spēkā jau pastāvošās dzelzs-
ceļu konvencijas starp kaimiņu valstīm
(Latvijas un Krievijas, kā arī Igaunijas
un Krievijas) un izejot no šīm konvenci-
jām — izstrādāt un noslēgt līgumu starp
konferējošo valstu dzelzsceļiem par tiešu
pasažieru, bagāžas vn preču satiksmi,
kurš varētu būt kopējs visiem dzelzs-
ceļiem, kas tajā piedalās.

Saskaņā ar šo konference pieņēma:
1) kā tiešāssatiksmes līguma projektu —

Latvijas dzelzsceļu virsvaldes izstrādāto
un konferences dalībniekiem jau agrāk
piesūtīto projektu, kurš satur: dalībnieku
sarakstu, paskaidrojumus par līguma
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mērķiem, galvenos noteikumus, kādi
ņemami par pamatu pārvadāšanai un
vagonu lietošanai, noteikumus par valodas
lietošanu, korespondences pārvadāšanu,
kā arī telegrāfa un telefona lietošanu,
noteikumus par šīs satiksmes darbvedības
pārvaldi un tās pienākumiem, par priekš-
štāvju konferencēm, par šo konferenču
apspriežu kārtību, to lēmumiem un lēmumu
spēkā stāšanos un par izstāšanos no
dzelzsceļu apvienības šinī satiksmē un
apvienības likvidēšanu;

2) nolikumus par pasažieru un bagāžas
pārvadāšanu ;

3) pārgrozījumus un papildinājumus
starptautiskās konvencijas noteikumos par
preču pārvadāšanu;

4) instrukcijas dzelzsceļu darbiniekiem
par līguma noteikumu izpildīšanu.

5)_Lat to preču kategorijām, kuras,
domājams, galvenā kārta pārvadās šinī
satiksme, būtu iespējams uzstādīt tiešas
tarifu likmes visam pārvadāšanas ceļam
(šādu preču saraksts pievienots līgumam
ka atsevišķs pielikums) , tad pievienojoties
Krievijas dzelzsceļu priekšštāvju priekš-
likumam, konference nolēma, ka pārva-
dāšanas maksa aprēķināma satiksmē starpLatviju un Krieviju — Latvijas rubļos
starp _ Igauniju un Krieviju — Igaunijas
markas un starp Somiju un Krieviju —Somijas markas. Latvijas dzelzsceļi
uzņēmās sasaukt jaunu konferenci šo
tiešo tarifu likmju izstrādāšanai, tiklīdz
attiecīgas valdības būs apstiprinājušas
konferences lēmumus. Krievijas priekš-
stavļi izteica domas, ka tiešo tarīiu
sastādīšana nebūtu atliekama līdz tam

ieviju *M£fc_fi H£

g«emceļiem.^SS'ļe^^
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norēķināšanos oar S-"- gaidot gaIī8«
pārvadāšanu n _

P
JJi_J £? mh*&™15. dienā, skaitor_nn, -,P -lrma mSneša

nela, un par precu Dārv °S,nāšan
^ mē-

kā otra mēneša i?^-sanu ne vēlāk
norēķināšanās mēneša < __'-, -8kaitot n°*ai ziņā vēl jāizstrādā. * noteik"mi

Latvijasdzg5f^f ^dibināšanai ,
sagatavošanas dSb;^fm

vajadzīgos
uzņemas uz sevj

ar noteikumu, ka izdevumus segs vi
dalībnieki kopīgi.

8) Atsevišķo valstu dzelzsceļu pa#ļ
jumi par iestāšanos šinī satiksmē iesuw'
vēlākais līdz 1922. g. 1. oktobrim LJJ
dzelzsceļu virsvaldei, kuj-a savukārt p
to paziņo pārējiem dzelzsceļiem.

U- Vācijas un Lietavas tieļļ
sat iksme ar Krieviju tra b»

caur Latviju un IgaunU
šīs satiksmes konvencija un P.eču/»,

vadāšanas noteikumi izstrādāti jw v
no 4. līdz 6. aprilim Kaunā noturēta «" ,,
reocē, kurā Igaunijas dzelzsceļu_ pn

^s^avji nepiedalījās un tādēļ tag ,
konferencē apsprieda jautājumus, u
Kaunā neizlēma un jautājumus p«



?^ei iau p ieņemto konvencijas no-

&" g"^5šaflU - _ .. ....
.vmiias priekšstāvji paziņoja, ka viņu
" p'\ nevienojas šai satiksmei tikai

Šafita dzelzceļi,
ansoriežot vēl neizšķirto jautājumu par
- nās maksas aprēķināšanu un iekase-

v oreču satiksme , Krievijas dzelzsceļu
? "Jlšstāvji lika priekša noteikt galvenam
P?m tiešus tanfus _ pa visu ceļu vācu

'kās pielaižot arī pēcmaksas uzlikšanu
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nrec ^m vācu markas. Pieņemot tādu
?-iL \isiem dzelzsceļiem, kuji uzņe-

preču pārvadāšanu šinī satiksmē,
^dzētii savas vaists valūtā uzstādītās

Sfu maksas pārrēķināt vācu markas un

Sasējot pārvadāšanas maksu pa _visu

Sb vācu markas, tanī paša valūtā ari
norēķināties ar attiecīgiem dz _elzsceļiem.
iw gadījumā apgrūtinoša bulu maksu
Rēķināšana vācu markās

^
Lai dzelzs-

L pārrēķicot tiem pienākošos maksa-
Sus markas kursa svarstišanas dēļ
nodrošinātu sevi pret varbūtējiem zaude-

jiioiejn, (markas kurss aiz praktiskiem
Ljesliem ir jānoteic vismaz par vienu
'mēnesi uz priekšu un bez tam _ starp
maksāšanas un _ galigās norēķināšanās

dienas paiet lielāks vai mazāks laika
sprīdis, kūjā kurss var mainīties), tad
|is kurss, fiksējot to zināmam laika
sprīdim , jānosaka zemāks par tik. par
,ik tas šinī laikā varētu kristies, ierosi-
aija priekšlikumu,_ ka vidējo markas
iursu var pazemināt ne vairāk kā par
25% un reiz fiksētam kursam jāpa-
liek spēkā vismaz vienu pilnu mēnesi,
vai pat 2 mēnešus. Šim priekšlikumam
konference piegrieza sevišķu vērību.
Mūsu priekšstāvji bija tajos uzskatos,
ka tarifu maksu aprēķināšanā priekš-
rocība piešķirama kādai zelta naudas
vienībai, bet lai neliktu šķēršļus tiešās
satiksmes nodibināšanai un lai sekmētu
tirdzniecisku sakaru atjaunošanu, tie,
saziņā ar finansu ministriju, šim priekš
likumam piekrita. Igaunijas dzelzsceļu
priekšstāvji aizrādīja, ka tie vācu markas
pieņemšanai nevarot piekrist un uzstājās
par zelta naudas vienību. Tā ka arī
pārējie dzelzsceļu priekšstāvji paziņoja,
ka tie bez iepriekšējas apspriešanās ar
attiecīgām kompetentām iestādēm pie
$a»is ffiājis^Beva«ot^šini«ļai«tājuniā galīgi
izteikties,

^
nolēma, ka dzelzsceļiem at-

tiecīgie lēmumi jāpaziņo rakstiski. Ja
jautājumu izšķirtu pozitīvi, t. i. vācu
marku pieņemtu, tad iepriekšējo avansu
maksājumi Vācijas, _Lietavas vai Krie-
vijas dzelzsceļiem jāizdara ne vēlāk kā
otra mēneša 15. datumā un galīgā no-
rēķināšanas ne vēlāk kā trešā mēneša
15. datuma, skaitot no norēķināšanās
mēneša, t. i. par janvāri attiecīgi 15. martā
?ļin 15. aprilī. Jautājumu par pēcmaksu
ievešanu atstāja Vācijas un Krievijas
dzelzsceļu .galīgai izlemšanai, jo citi
dzelzsceļi, ka tranzita ceļi, šinīs ope-

rācijas dalību neņems.
_ Kamēr jautājums par valūtu nav galīgi
'zlemts, šinī satiksmē piemērojami Kaunas
konferencē izstrādātie noteikumi, t. i.
Pārvadāšanas maksa par precēm jāap-
rēķina atsevišķi un jāiekasē nosūtīšanas
sļaciji par ceļa gabalu no nosūtīšanas
stacijas līdz Latvijas un Krievijas vai
attiecīgi Igaunijas un Krievijas robežai.
Maksu , kūja pienākas Krievijas dzelzs-
ceļiem, iekasē gala stacija Krievijā. Šinī
gadījumā katrs dzelzsceļš aprēķina maksu
Par savu daļu pec saviem tarifiem un
sa_va valūta. Dzelzsceļi, kuri iekasē
Pārvadāšanas maksu priekš citiem dzelzs-
5 if. '(* 'Vācijas un Lietavas dzelzs-
ceJ0> izdara iepriekšējos (avansu) mak-
sājumus attiecīgiem dzelzsceļiem ne
e'ak kā otrā_ mēneša 1. dienā, bet

garīgo norēķinašanos ne vēlāk kā treša
mēneša 15. dienā, skaitot no norēķinā-
šanas mēneša. Pienākošos maksājumus
dzelzsceļi

^
saņem savas valsts valūtā.

ar pasažļeru un "bagāžas pārvadāšanu
™ksa aprēķināma vācu markās par visu
vjļL '^ai nodrošinātu sevi no var-
vin -- leni

- zaudējumiem, dzelzsceļi vai
mejo vācu markas kursu pazemināt,

°«t_ne_ vairak kā par 25°/o pret iepriek-
ļe

)a mēneša kursu. Pārrēķinātās tarifu
^a«sas jāpaziņo pārējiem dzelzsceļiem

u tas paliek spēkā vismaz vienu mē-«esi. ja iīd2 tekošā -gjjgjg 25. dā-
mām nav paziņots par tarifa maksas

sišanu, tad ta paliek spēkā arī na-
osa mēnesi.Par pasažieru un bagāžas pār-

vel8?-
u avflnsu maksājumi izdarāmi ne

flor-l- ? ir _ā mēneša 11. dienā, bet galīgā
lamāšanas visvēlākais otra meiieša 15.

Pa,.'. skaitot no norēķināšanās mēneša.
sazieru pārvadāšanai ievedamai L, 2.Q J- klases biļešu grāmatiņas. «Grama-

tīņa tekstam uz vākiem jābūt krievu un
vācu valoda, bet kuponi drukājami tās
valsts valoda, kuras teritorijā tie derīgi
braukšanai. Šinī satiksmē tiek ieslēgtas
sekošas dzelzsceļu stsciias: 1) Vācijas
dzelzsceļi:K6nigsberg,Eydkuhnen, Inster-
barg, Tilsit, Alienstein un Eibing ; 2) Lie-
tavas dzelzsceļa: Virbalis, Kaunas un
Sauliai; 3) Krievijas dzeistcļu : Moskva,
Petrograd, Pskov, Novosokoļņiki un Vi-
tebsk. Savus galīgos lēmumus jautā-
juma par tiešopasažieru un bagāžas sa-
tiksmes ievešanu dzelzsceļi paziņos pā-
rējiem caur darbvedības 'pārvaldi. No
lemts, ka pagaidām šinī" satiksmē iz-
sniegs pasažieru biļetes tikai līdz Rīgai
vai no Rīgas aiz ta iemesla, ka šimbrī-
žam galvena vilcienu kustība saskaņota
virziena caur Rīgu.

Ievedot Kaunas konferencē parakstītās
konvencijas tekstā pāsgrozījuffius, kādi
izrādījās par vajadzīgiem, konference sa-
stādīja jrn parakstīja konvencijas pro-
jekts vācu un krievu valodā.

Lietavas priekšstāvji aizrādīja, ka ievē-
rojot to, ka starp Vāciju un Lietavu dzelzs-
ceļu konvencija vēl nav nodegta, tad ap-
spriežamās konvencijas apstiprināšana no
Lietavas puses var novilcināties līdz tam
laikam, kamēr tāda būs noslēgta. Latvi- ,
jas dzelzsceļu priekšstāvji iesniedza
priekšlikumu, papildināt Kaunas konfe-
rence pieņemtos starptautiskās konven-
cijas noteikumus par preču pārvadāšanu
ar to preču un kara materiālu sarakstu,
kuru pārvadāšana šinī satiksmē nebūtu
pielaižama. Krievijas un Vācijas dzelzs-
ceļu priekšstāvji pret šo priekšlikumu
cēla iebildumus, aizrādot, ka starptau-
tiskās dzelzsceļu konvencijas noteikumi
paredztikai tādu priekšmetu izslēgšanu,
kuru pārvadāšana nepielaižama aiz dzelzs-
ceļu technhkiem iemesliem, kādēļ kādu
citu priekšmetu izslēgšana no pārvadā
šanas, raugoties no dzelzsceļa redzes
stāvokļa uzskatama par nepamatotu. Lie-
tavas un Igaunijas dzelzsceļu priekš-
stāvji atstāja sčv tiesību iesniegt līdzīgu
sarakstu vēlāk.

Konferencē pieņemtais līgums par tiešo
satiksmi starp Vāciju un Lietavu ar Krie-
viju ir pamatvilcienos līdzīgs 1. punktā
minētam līgumam par tiešo satiksmi
starp Baltijas valstīm un padomju Krie-
viju. Līgumā aizrādīts, ka tiešās satik-
smes tarifi drukājami krievu un vācu
valodā kopus, vai arī katrā valodā atse-
išķi un ka tūliņ pēc konvencijas ap-

stiprināšanas jāstājas pie tarifu izstrādā-
šanas, ievietojot tajā arī noteikumus par
smagu priekšmetu pārvadāšanu, par_ bre-
zentu lietošanu, par tādu preču nesūtī-
šanu, kuras ceļā pārlādējamas, un par
lādiņa visaugstāko pielaižamo svaru.

Par šīs satiksmes darbvedības pārvaldi
ievēlēja Vācijas valsts dzelzsceļu Kara-
lauču direkciju.

Jautājumu par noteikumiem, kas at-
tiecas uz dzelzsceļu savstarpējo atbildību,
apspriedīs šīs satiksmes nākošā konfe-
rencē, pievienojot šos noteikumus līgu-
mam kā pielikumu. Šo noteikumu iz-
strādāšanai vajadzīgos materiālus dzelzs-
ceļiem-dalibniekiem piesūtīs Vācijas
dzelzsceļi.

Kā dienesta instrukcijas dzelzsceļu
darbiniekiem šai satiksmei konference
pieņēma attiecīgi papildinātas instrukci-
jas, kuras sevišķa ierēdņu komisija Eid-
kūņos jau agrāk bija izstrādājuse tiešai
satiksmei starp Vācijas, Lietavas un Lat-
vijai dzelzsceļiem. Latvijas dzelzsceļi
uzņēmās pārtulkot šīs instrukcijas no
vācu valodas krievu valodā un piesūtīt
tās Krievijas dzelzsceļiem.

III. Tiešas dzelzsceļu satik-
smes starp Vāciju, Latviju
un Igauniju un starp Lietavu

un Igauniju.
Šīm satiksmērn jau 1921. g. novembri

Rīgā bija izstrādāti un pieņemti konven-
cijas noteikumi, kurus tagad vēlreiz ska-
tīja cauri, ar nolūku ievest tajos vaja-

dzīgos papildinājumus, ta piemēram kon-
vencijā bija noteiktāki, jāaizrāda, starp
kādiem, ceļiem šīs_ satiksmes noteikumi
jāpiemēro, kā sastādamas tarifu maksas
un kādam virsrakstam jabut uz_ šinī sa-
tiksmē lietojamām starptautiskam preču
zīmēm.

Pasažieru un bagāžas pārvadāšanai
pieņēma Vācijas, Lietavas un Krievijas
tiešās satiksmes (skat. p. I.) noteikumus.
Vajadzēja vēl vienoties valūtas jautājuma.
Izņemot Igaunijas priekšstavjus, kas pa-
stāvēja uz zelta naudas vienību, parejo
dzelzsceļu priekšstāvji vienojas, ka dzelzs-
ceļi sastādīs un paziņos pārējiem ceļiem
tarifu maksas savas valsts valūtā un pie

savstarpējas norēķināšanās saņems no
attiecīgiem ceļiem pienākošos maksāju-
mus ari savas valsts valūtā. Maksu par
pasažieru un bagāžas pārvadāšanu iekasē
nobraukšanas stacijas dzelzsceļš savas
valsts valūtā par visu ceļu, pārrēķinot
maksu par svešu ceļu daļām savas valsts
valutapēcsaviem ieskatiem. Galīgā norēķi-
nāšanas jāizdaravisvēlākais trešā mēneša
15. diena pec norēķināšanās mēneša.
Jautājumu par iepriekšējiem (avansu)
maksājumiem atstāja vēlākai izšķiršanai.
Tarifa un blanķetu paraugu izstrādāšanai
Karalauču direkcija sasauks 1922. g.
septembrī Karalaučos ierēdņu komisiju,
kur tajā pašā laikā darbosies līdzīga
komisija Vācijas, Lietavas un Krievijas
satiksme.

Līgums par tiešo satiksmi pēc būtības
līdzīgs līgumam par tiešo satiksmi starp
Vaciju,_Lietavu un Krieviju. Ievesti tikai
daži pārgrozījumi attiecībā uz valodas
lietošanu pie sarakstīšanās.

Kā darbu vadošā pārvalde šinī sa-
tiksmē ievēlēta Latvijas dzelzsceļu virs-
valde Rīgā, pie kuras ierīkojams arī ga-
līgās norēķināšanās birojs.

Pārgrozījumi konvenciju, pārvadāšanas
noteikums? un līgumu tekstā darbu vado-
šai pārvaldei jāpiesūta dzelzsceļiem-dalīb-
nlekiem saskaņošanai. Dienesta instruk-
cijas dzelzsceļu darbiniekiem saskan ar
tām, kuras pieņemtas Vācijas, Lietavas
un Krievijas satiksmei.

Dzelzsceļu atbildības ziņā un dažos
tarifu jautājumos konference pievienojās
Vācijas, Lietavas un Krievijas tiešā sa-
tiksmē pieņemtiem lēmumiem.

Dzelsceļu virsvalde.

Jaunās valstis»
Lietavu

Valdības atbilde sabiedrotiem.
Pasniedzam šeit pilnu tekstu Lietavas

valdības atbildes uz sūtņu konferences
lēmumu atzīt Lietavu de jure:

Lietavas valdība ar lielāko ganda-
rījumu saņēma sūtņu konferences notu,
kurā paziņots, ka Francijas, Anglijas,
Itālijas un Japānas valdības atzīst Lie-
tavu de jure.

Kas attiecas uz noteikumu, ar kuriem
sūtņu konference atrada par vajadzīgu
savienot atzīšanu, pagodinos paziņot
sekošo:

Lietavas valdība ir parakstijuse Barse-
lonas konvenciju un statūtus par kuģo-
jamu upju īnternacionalizēsanu, ar ko
pierādījuse savu piekrišanu principam
par satiksmes brīvības nepieciešamību.
Tāpēc viņa pilnīgi piekrīt pieņemt un
pildīt Versaļas līgumu, ciktāl tas attiecās
uz navigācijas nokārtošanu pa Ņemunu.

Tā kā minētie Versaļas traktāta lē-
mumi attiecināmi tikai uz miera laikiem,
Lietavas valdība nekavējoties tos iz-
vedīs dzīvē, tiklīdz Polija, kuri pretēji
saviem Lietavai dotiem solījumiem ir
ieņēmuse Lietavas teritorijas daļu, at-
taisnos savu parakstu un tādā kārtā
dos Lietavai iespēju nodibināt ar viņu
draudzīgas attiecībes un atvērt brīvu
satiksmi pa Ņemunu.

Lietavas valdība tāpat izsaka pārlie-

cību, ka pēc Lietavas atzīšanas de jure,
sabiedrotie un Amerikas Savienotās
valstis neliks vairs -šķēršļu Klaipēdas
apgabala pievienošanai pie Lietavas.
Lietavas valdība ar pateicību atgādina
sabiedroto valstu atbildi Vācijas dele-
gācijai miera konferencē 1919. g.
16. jūnijā, kurā teikts ka «Klaipēdas
apgabals arvienu bijis lietavisks" un ka
„Klaipēda un viņas apgabals tiks no-
doti sabiedroto un Savienoto valstu
pārvaldībā, kamēr nebūs noteikts Lie-
tavas starptautiskais stāvoklis". Tā kā
šis noteikums ar Lietavas atzīšanu de
jure uzskatams par izpildītu, Lietavas
valdība pārliecināta, ka sabiedrotie un
Savienotās valstis nekavēsies ar lēmumu
nodot Lietavai visas tiesības un titulus
uz Klaipēdas apgabalu, kuru tās sa-
skaņā ar Versaļas līguma 99. p. pašlaik
pārvalda.

Nota nosūtīta 4. augustā uz sūtņu pa-
domes priekšsēdētāja Poankarē vārda,
Parakstīja to Lietavas ārlietu ministrs
V. Jurgutis. (Lietavas preses birojs.)

Dauns Lietavas finansu ministrs.
Lietavas finansu ministra Dobkeviča

vietā iecelts bankas direktors Klaipēdā
Petrulis. (Lietavas nresf" birojs.)

&rzeme&

Vācija un sabiedrotie.

Ber li nē, 21. augustā. Sabiedroto
starpnieki Bredberijs un Moklērs 20.
augustā ieradušies Berlinē. Sagaidāms,
ka šodien viņus pieņems valstskanclers
Viris.

Par abu delegātu programu »Petit
Parisien" raksta no drošiem avotiem, ka
moratorija piešķiršana varot notikt vie-
nīgi pret drošām garantijām, jo citādi
reparsciju komisijas vairākums moratoriju
atraidīšot. Ja tomēr rastos Francijai
nepieņemams kompromiss, Francija rīko-
šoties pēc saviem ieskatiem. LTA.

Tirdzniecība un
rūpniecība

£ i t s l
Rīgas biržā, 1922. gadā 22. augustā.

Zelta lats {0,29032 gr.) . . , 50,00
Amerikas dolārs , , 253.75-~ 259.75
Angļu mārciņa ....... li44 —1164
Francijfts iranks , 20 25—20,75
Itālijas lira 11.25—11.75
Beļģijas franks ,...,.. 19 25 — 19.75
Šveices franks ....... 48.50 - 49.50
Zviedrijas krona .,,,,, 67.75 — 68 75
Norvēģijas krona ...... 44.25 — 4525
Dānijas krona ,...,,,. ļ 55.25 — 56.25
Čeehoslovaku krona .. .. 7.93 — 8.03
Holandes guldenis ..... 99.75 — 101.25
Vācijas marka ....... 0.20 — 0.23
Somijas marka ....... 5.44 — 5,54
Igaunijas marka ....... 0.70 — 0.73
Polijas marka ......j t 0.00 — 00.4
Padomes rbļ —-
10 Krievijas zelta rbļ. .... 1250.03
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta , , , , —
Krievijas sudrabs {JJ, . ; ; ; gjg }par I rbL
5°/o neatkar, aizņem. .... 100 ?— 105
20 zeita fr. 6»/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu zīmes 965 — 975
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes ..... —-2500
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes —5000

Rīgas biržas komitejas koiacijas komisijai;

Priekšsēdētājs R. B a 11g a i li i.
Zvēr. biržas mākleris P. R u p n e r s.

Teleoramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju teiegramas.

Maskavā, 18. angustā. Itālijas Sar-
kanais Krusts izbeidz savu palīdzību
Krievijas badacietējiem 15. septembri.

Maskavā, 18. augustā. . Izvestija"
raksta, ka Maskavas „ieroču palātā" ga-
līgi ejot bojā vēsturiskās un mākslas
vērtības.

Berlinē, 21. augustā. Berlinē
iebraukušos sabiedroto reparacijas komi-
sijas priekšstavjus Bradberi un Mokleru
šodien pieņēma valstskanclers Dr. Virts,
pēc kam pēcpusdienā notika viņu ap-
spriede ar Vācijas finansu ministri Her-
mesu un valstssekretaru Bergmani. Pēc
laikrakstu ziņām abi sabiedroto delegāti
cēluši priekšā vācu valdībai Londonas
konferencē iztirzāto moratorija plānu.
Nekādi lēmumi vēl nav pieņemti.

Berlinē, 21. augustā. Sarunas ar
Bavārijas delegātiem Berlinē noslēgtas
pēctam, kad 21. augustā panākta vieno-
šanās. Bavārijas ministri izbraukuši at-
pakaļ uz Mincheni ar ziņojumiem savai
valdībai.

Londonā, 21. augustā. Anglijas
vieglo kreiseru I. flotile šodien, 21. au-
gustā izbrauc uz Baltijas jūru, kur vie-
sosies Rīgas, Klaipēdas, Dancigas, Rēve-
les, Helziņforsas, Kopenhāgenas un
Stokholmas ostās. Flotilei brauc līdz
angļu karaļa trešais dēls princis Georgs.

Londonā, 21. augustā. ,Daily
Express" ziņo, ka Anglija ar notu Fran-
cijai izteikusi savu piekrišanu austrumu
miera konferences sasaukšanai Venēcijā.
Pēc tam, kad ari grieķi un turki būs
izteikuši savu piekrišanu, konference varēs
sanākt ļoti drīzā laikā. Pēc dažām ziņām
Angoras valdība jau izteikusi savu prin-
cipielo piekrišanu.

Redaktora vietā: «J. Janovskie-Janēevskis,
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pamatodamies uz likuma par uzvārdu
?Miņu 15. septembri 1920. g. p. 10,
dara zināmu, ka uz: 1) Jēkaba Kr šjaņa
d. Krasnaja-Petersona, 2) Jāņa Jēkaba d.
Celma-Bekmaņa un viņa sievas Matildes
Jāņa m., dzim. Dīvel, 3) Pēte;a Kazimira
d. Pusinkeviča un viņa sievas Maitas
Mārtiņa m., dzim. Līdak, 4) Elizabetes
Oskara m. Leifert, 5) Ābrama Leibsona
«n viņa sievas Marijas, dzim. Seļemka,
6) Mārtiņa Miķeļa d. Runges-Rasa un
viņa sievas Ievas Andreja m., 7) Jāņa
Andža d. Prasta un 8) Jāņa Dāvā d.
Jura un viņa sievas Karlines Dāvā m.,
dzim. Krūmiņ, attiecīgiem lūgumiem,
kuji izsludināti .Valdības Vēstnesī'
}& 108, 16. maijā 1922. g. un pret kuriem
11 i j u mēnešu laikā iebildumi nav celti,
iekšlietu ministrs

noļima:
L LOdzēlIem turpmāk saukties:
1) Jēkabam Krasnajam-Petersonam —

uzvārda .Krasts*,
2) Jānim Celmam-Bekmanim — uz-

vārda ,Ce lms\
3) Peierim Pusinkevičam un viņa

sievai Martai — uzvārdā ,Pu-
siņš',

4) Elizabetei Leifert — uzvārda ,T u -
rau",

5) Ābramam Leibsonam un viņa sievai
Marijai — uzvārdā .Leitners",

6) Mārtiņam Runge-Rasa un sievai
Ievai — uzvārdā .Rass",

7) Jānim Prastais — uzv. ,L o r i o" un
8) Jānim Jurim un viņa sievai Kar-

iinei — uzvārdā .Straume*.
n. Visi dokumenti, kā pases, apliecī-

bas, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem
no visādām iestādēm, kā arī valsts,
amata un privātām personām, ir skai-
tāmi, kā izdoti uz lūdzēju jauna-
jiem uzvārdiem.

Ml. Šie lēmumi stājas spēkā no 16. aug.
1922. gadā; saskaņā ar likuma par
uzvārdu maiņu p. 11., pievestos lēmumus
var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamentā, viena mēneša laikā no
*_ sludinājuma publicēšanas dienas;
pēc šī termiņa notecēšanas sūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmumi atzīti
par likumīgā spēkā gājušiem.
Rīgā, 18. augustā 1922. g. }&59154/V.

Iekšlietu ministrijas administratīva
depart. vice-direktors Z i e p n i e k s.
Nodaļas vadītājs J. S i 1 b r i e d i s.

fiesu sludinājumi.
Jelgavas apgabaltiesa,

_ civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. an
3079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 29. marla 1922. g. miruša
Krišjāņa Auziņa atstato
mantojumu kādas tiesības, kā man-
tiniekiem, iegatariem, iideikcmisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma Iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 11. aug. 1922. g. L. _ 758/22.
Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Valmieras pag. tiesa,
Valmieras apr., pamatoj. uz savu no-
lēmumu 9. iebruarī 1922. g. un pagasta
tiesu ustava U. d, 220.—226. p. p., uz-
aicina pieteikties pie šīs tiesas sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespieš. dienas trešo reizi .Vaid. Vēsto.",
visus 28. aprilī 1917. g. mir. Valmieras
pag. Piedūra mājas īpašnieka Jāņa Dava
d

^
Bach mantiniekus, parāddevējus un

ņēmējus.
Pēc šī termiņa notecēšanas pieteiku-

šies mantinieki tiks apstiprināti manto-
šanas tiesībās, un nekādas ierunas vsirs
netiks ievērotas. Mantiniekus apstiprinās
uz atstātās testamenta pamata, kurš tiks
nolasīts Valmieras pag. tiesā.

7. jūlijā 1922. g. J6 19
Priekšsēdētāja v. M. Auniņš.

2 Darbvedis (paraksts).

Gitu iestāžu slud.
Jūrniecības departaments

izdos slēgtos torgos
18. septembri 1922. g„ pīkst. 12 dienā

mazākprasītāj iem
Rīgas muitas dārza elektriskas
apgaismošanas ierīkošanas darbus

Piedāvājumi, samaksāti ar attiecīga
zīmognodokli, slēgtās aploksnēs iesnie-
dzami techniskai daļai 18. septembri
1922. g., pulksten 12 dienā.

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz turpat
katru darba dienu no pīkst. 12—14. 2

Apripla ceļo inženieris Jelgavā
izdos 1. septembri s. g., pulkst. 1 diena
savā kancleļa, Upes ielā Ns 10,

Mistos un laisfisSos torsos
mazakprasitajam apm. 1400 kvadr. metru
Vecauces miesta bruģa

pārbruģēsanas darbus.
Rakstiski piedāvājumi, semaksāti ar

attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami slēg-
tās aploksnēs ar uzrakstu .Uz konku-
renti 1. septembri J. g.-, līdz š. g.,
1. septembrim pulkst. 12,30 min. apriņķa
ceļu inženiera kancleiā. Lidz tam pašam
laikam iesniedzami lūgumi dēļ pielai-
šanas pie mutiskas solīšanas, ka ārī
iemaksājama 5,000 rbļ. drošības nauda.

Tuvākas ziņas izsniedz turpat darb-
dienās no pulkst. 9—3, 4. septembri
i. s . pulkst. 1 dienā, tanīs pašās telpās
tiks noturēti pe^etorgi. 3

Aprija ce|n inženieris, Jelgava
izdos i. 9. 30. august», pulksten 1-os
dienā, savā kanclejā, Upes lelfi Nr. 10,

mutiskos ni rakstiskos torgos
mazākprasītajiem
apm. 100 kb. asu akmeņu
piegSdāšanu uzBauskas-

Codes šosejas.
Akmeņu piegādāšana tiks izdota parti-

jās no 10—25 _kub. asīm. Rakstiski pie-
dāvājumi, uziadot cenu par katru kub.
asi piegādājamo akmeņu un vēlamo
daudzumu, apmaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: , Uz konkurenci 30. aug.
1922. g.", turpat līdz 30. augustam s. g.
pulksten 12.

Pirms torgu sākšanas iemaksājama
drošības nauda 500 rbļ. par katru kubik
asi akmeņu, kurus veiās piegādāt.

Tuvākas ziņas izsniedz apriņķa ceļu
inženiera kanci?jā, darbdienās no pulk-
sten 9 lidz 3 dienā. 1

2. septembri 1922. g., pulksten l-os
tanīs pašās telpas, tfks noturēti

pēctorgi.

Vnuilas uežnieia
30. augusta 1922. g„ pulksten 12 dienā
Tomes_ iecirk. mežziņa kanclejā, Tomes
.Dzilnās*, caur Ogri,

=izdos __olis'_ =
Zarukalna apgajtas mežsarga

dzīvojamas ēkas

būves darbus.
Mazāksolīšanā notiks rakstiski un

mutiski.
Rakstiski piedāvājumi, samaksāji ar

40 santimu zīmognodokli, slēgtās aplok-
snēs ar uzrakstu: .Uz mazāksolīšanu
30. augustā š. g.\ iesniedzami virsmež-
niecības kanclejā, caur Vecmuižu, lidz
augšā uzrādītam laikam.

Pirms mazāksotīšanas sākuma dalīb-
niekiem jāiemaksā 10,000 rbļ. drošibas
naudas. No-oiitājiem iemaksātā suma
jāpapildina lidz 10°o no nosolīt, sumas.

Sīkākus noteikumus un paskaidroju-
mus par darbu apmēriem izsniedz virs-
mežniecības kanclejā. 1

11. augustā 1922. g. M 366.
Vecmulžas virsmežniecība.

Trikates pasasta valde
izsludina par nederīgu pazaudētu pasi.
izdotu no šīs pagasta valdes 26 jūnija
1920. g. zem J_ 443 uz Olgas Jura m.
Sarķis vārda. 1 J* 1965.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 21. jūnijā š. g.
uz Lizes Frelman lūgumu un pamatojo-
ties uz civ. proc. lik. 293., 299. un 301.
p. pamata, uzaicina atbildētājus Kristapu,
Miķeli, Ādamu, Frici, Mariju, Annu un
Pēteri Meler, kuru dzīves vieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā ie-
rasties šai tiesā saņemt norakstus no
Līzes Frelman, iesūdzibas raksta un
uzdot savas juridiskās dzīves vietas
Liepājas pilsēta. _

Ja minētā laikā aicinātie neieradīsies,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņu klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savas dzīves vietas Liepājā neuzdos,
sici lājumus nz tiesas sēdi un visus pā-
rējos gapirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 29Jjlijā 1922. g „ 719l/22
Prlekšsed. biedra v. C i n c e 1 s.

Sekretāra v. i. B. Z u m b e r g.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu.
28. augusta 1922. g., pulksten 11 rītā,
Bieriņu pagastā .Dubau" mājās, tiks
pārdota Augusta Dubau kustamā
manta, sastāvošo no viena zirga, 2 arš.
augsta, vienas slaucamas govs un vienas
darba rospuskas, novērtēta par 78,000 r.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs A. Ozoliņi.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, kā saskaņā ar tiesas sprie-
dumu, 30. augusta 1922. g„ pulksten
10 rītā, Rīgā, Katoļu iela 1* 1, tiks
pārdota Ābrama Blumberga ku-
stamā mantu, sastāvoša no simtu pu-
diem veca čuguna gabalos, novērtēta
par 4.000 rbļ. Izzināt sarakstu, novēr-
tējumu, kā ari apskatīt pārdodamo
mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izsludina
par nederīgu nozandēto kara klausības
apliecību zem J* 9965, 4. augustā 1921. g.,
izdotu no Cēsu kara apriņķa priekša,
nz Kārļa Paula Miķeļa d. Everss vārda.

Rīgas muitas valde
uzaicina 7 dlelf laika, no šī sludinājuma iespiešanas dienas .V^Vestnej. ,

pieteikties īpašniekiem stnra tiesību pierādīšanai
= uz zemāk minētām precēm, ?

kādas aizturētas Rīgas muitas valdes dārzā un rajona:
1) 1 maiss cukura, aizturēts pie strādnieka Baloža 28. decembri 1M0- 8-
2 4 gab apakšbiksas, aizturētas pie strādnieka Beiķmaņa 2 decembri 1920. g.

3 5 ?ac naglas, aizturētas pie kuģa Zigirid" izjādes. 1. februāri 921 g.

4) 1 maUs rīsa, aizturēts pie kuģa .Orante," .zladesanas 3. maija 1921 g
^5) 1 paka kino filmas .Die vergessene Mappe", aizturēta decembri

^Lētas
6) 21 gab . 25 pac. patronas un 4 gab. patronu čaulītes, aizturētas

7) ?&"bSS ^blkuipaņemtfno kuģa .Poznaņ" un aizturēti pie strādnieka

Rollis 2. maija 1921. g. 1(Wn
8) 2 gab. ziepesT aizturētas pie SS .Holandi" izlādēšanas 18. oktobri 1920.g.

9) 10 gab. iskapšu striķi, aizturēti pie tv. .Mira" 'z!ades_j8. aprīli . 92]-£ ,
10) 5 gab. skrūvju izgriežamie, 1 gab. spala, 17 pac. dažādas nag^s aizturētas

pie smagiem ormaņiem Sumanova un Grablevskij 5- janvāri 1921. g.
11) 1 gab. ziepes (Babbit), 1 maiss cukura, 1 maiss miltu, aiztur. _22.sept. 19Z0.g.

12) 3 pac. diegu aizturēti pie kuģa .Poznaņ" izlādēšanas 2. maija 1921. g-

13) 1 kaste (12 gab.) priekškaramās atslēgas, aizturētas pie strādnieka Lagzaiņa
22. janvārī 1921. g. _ '1(l„14) 2 gab virstases, 5 gab. apakštases, aizturētas 11. novembri 19_. g.

15) 1 maiss kafijas 5 mārc., 1 maiss kviešu miltu 12 mārc. un 1 maiss kviešu

miltu 2ķ mārc, aizturēti 15. decembrī 1920. g.
16) 1 paka kino filmas, aizturētas kino teātrī .Koliseijs" marta 1920. g.
17) 4 kastes ar kino filmām, drāma „rioe._noKT> jik>6bh"_ un „>KpH_ a nopoKa ,

aizturētas kino filmu kantorī, Kārja ielā J* 18 — maijā 1920. g- .
18) 1 paka kino filmas, komēdija „Em;ih Phi-h bt> 6opb6t ct> nJiaueneM-b , aiz-

turēta kino-teatrī .ApolJo" Jelgavā — aprīlī 1920. g.
Pēc minētā termiņa notecesaias, uz muitas lik. 1137. p. pamata, nekādas

ierunas pret mantas aizturēšanu netiks pieņemtas un mantas tHcs pārdotas
vairāksolīšanā. N° 24021. Rtgas muitas valde. __

Tiošo BOdDHln departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs _
ka 29. augusta s. _., pīkst! i T50-
J lgava, Kātoju ielā J_ 21 Aim *'
Gudeļa darbnicā tiks pārdot **'8
vairāksolīšanā Kristapa _!mļ as
kustama manta, novērtēta par 6 00fVun sastāvoša no dzelzs naudas skan ''
krāsots gaišu dzeltenu krāsu, 38- «„„ ,8'
27" plats, 22' dziļš, ar 3 slēdzas
un 4 atvilktnēm, dēļ viņa ienākum„ »
dokļa par 1921. g., 5670 rbļ. steL^Jelgavā, 19. augustā 1922. g. "?

Piedzinējs A. Neviardnmi:

flpsaiāiasM ministrijas ēku dd būiijo italte Mis raions??!°--BWsaT__ ffSL_a_*" —*-
vairāksolīšanas konkursu
uz pārdodamiem Latgalē pie dzelzsceļa __?* „,,„_?„ . »^^
atrodo šam!** „,_ _«%£„„.„„,£ .iffif I^^JS™»-»«««

vidējā resnumā 7 14 col. f 4 im m
Ar 20 rbļ. zīmognodokli samaksātie ™ -«,4- —uzrakstu: .«, konkursu 2. septembrt. un S^^

slēg _ Ss «P'oksnēs arsolīšanā ir iesniedzami rajona kanclerā fidz^S-^.pieda!īša«ās mutiskā
Pie piedalīšanās konkursā ir J8M?^«,1».?°,}^%' d*nas P«'ksten 10

rītā
doanas noteikumus var apskaut darbdienās no SS ^ rbJ- Pir~bet baļķus - viņu atrašanās vietā pie Kuprovas sUciias "kanc!e J'iespiesta valsts tipogrāfijā 2

T#^w#_8 Mežu departaments
^__P _f K ii*i 9" septembri 1922- S-.? ^^ ™ ^_ p " pu,lcst 10 rttā >

Todlebena bulv. Nr. 6, techn. nod., pārdos vairāksol. torsos

inii komplektu zāģētavas māsi iekārta bez ēig.
atrodošos Alsvansas virsmežniecībā, Pilsbergu pagastā.

Zeģētavas iekārta sastāv no:
1 lokomobiles .Volfa", 75 P. S. eff.
2 zāģu gateriem .BIumve-Bromberg" 29" ,
1 dubult kantetāja .Stella",
2 atsvaru zāģiem,
1 dzelzs griezēja beņķa, 2 mtr.,
1 kompletas elektrības apgaismošanas ietaises (15 P S 220 V)
1 komplekta transmisiju, dzensiksnu, atslēdznieku un kalēju darba rīku.Mašīnas sadalītas 11 vienības, taksēta vērtība 785,032 rbļ.
Solīšana notiks par atsevišķām vienībām . Torgus noturēs mutiskus ,,„slēgtas aploksnes; piedāvājumi slēgtās aploksnēs, nomaksāti ar 40 3„«nodokļa, iesniedzam, mežu departamenta techniskai nodaļai līdz 9. septembrim

9 fenteniTs_
mlS,JSMl°r8U die\āf u«akstu: „Uz valraksoliīanas toTgiem

SEStJ?**"m dots ^i^ff^^SL.^ļsc
daļa. taSK 9

iņM U" "askaid^ umus *°« "ežu departamenta techniskā no-
— . i "e*u departaments.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina

KONKURENCES
9. septembri 1922. g.

uz
2000 klgr. Holandes kvēpiem pulverī,
1500 „ svina oksidu sarkano pulveri,
400 „ ultramarīnu 1. labuma,
80 „ kodkrasas beici brūnu,
80 „ „ „ sarkanu,
80 „ cinka baltumu eļļā,
80 „. mūmiju tumšu eļļā,
80 „ okeri gaišu eļļā,

500 gab. papi izolācijas darvotu un
5000 klgr. darvu, koka.

13. septembri 1922. g.
uz

dažādam dzelzs kniedēm, naglām, bultām, skrūvēm.
16. septembri 1922. g.

uz
300 klgr. fosfora bronsu ar fosfora saturu ne mazāk pār 15%,

50 „ svina plāksnes 1,5 mm,
75 „ „ „ 2 mm,

150 „ „ „ 3 mm.
Tuvākas ziņas izsniedz materiālu a-gādībā, ist. 122-a, darbdienās no pulk-

sten 12—2 diena. ļ

Mežu departaments
paziņo, ka izsludināta uz š. g. 3. septembri sa-

censība instrumentu piegādāšanai
tiek nolikta uz i $. 4. septembri, pulksten llrītā.

Risas precu stacijā,
23. augustā 1922. g» pulksten 10 rītā

tiks pārdoti nidUbi
sekosi sutijumi:

1) sūt. Auce-Rīga Piecu Jfe 47457, _,
stāvošs no 2 kāst. zemes, sv. 411t?.,
nosūtītājs Baums, saņēmējs Kulitons *

2) sūt. Tukums II. Riga Preču J* 81033."
sastāvošs no 1 mucas koka, sv. 37 kg^nosūtītajs _ K. Godkalns, saņēmēji
dubl. uzrad.

3) sūt. Antonopole — Riga Precj
Ks 65294, sastāvošs no 2 lukžām
koka kastēm, sv. 61 kg, nosūtītājs
brāļi Vainstok, saņēmējs dubl. uzrād.

4) sūt. Daugavpils — Rīga Preču
Ke 190574, sastāvošs no 14 kastēm
ar sienu, sv. 469 kg. J* 5992

Rīgas preču stacijas
priekšnieks (paraksts).

Valsts bibliotēka^
izdos 2. septembri 1922. a, puii_,
12 dienā, valsts bibliotēkas kanci,,?
Rīgā, Pilslaukumā >6 2, C)a >

mazāksolīšanā
biblioi. namu un jumtu
remontdarbu izvešanu

(Pilslaukumā JMs 2 un 1. Jaunā ielā N» _Torsi būs galīgi. J'
Rakstiski priekšlikumi un lūgumi, pjt.

laist mutiska sacensībā, nomaksāti ar40 santīmu lielu zimognodoklī, līdz w10.000 rbļ. drošības naudas iemaksu .iesniedzami valsts bibliotēkas kancleiā
līdz 2. septembrim 1922. «.. pulksten
11 djenā. Sīkikus noteikumus par darbs,
apmēriem jzsniedz valsts bibliotēkas
k a n c I e j a, Pilslaukumā JS6 2, nopulksten 9—3.

Dažādi sludina].
Bleriņu pag. valde,

Vecā Bieriņu muižā, kura atrodas Agens»-
kalna tramvaja N° 8, divas verstes,.
1. septembri i. g., pulkst. 1 dienaP

p ieņems

skolotāju
priekš II. pakāpes 'pamatskolas, skolotāji
-jas, ar 11. pakāpes pamatskolas skolotāju
tiesībām, tiek uzaicināti ierasties pagasts
namā, līdzņemot vajadzīgos dokumentus.

Veļams sabiedrisks darbinieks -ce? un
mūzikas pratējs -ja. Alga pēc valdībai
noteikuma _PagastajfaWe_

iestrādājies, tūliņ vajadzīgs.
Pieteikšanās pieVijciemapa3««darbveža (caur Strenčiem), uzradot ap-

liecības par līdzšinējo nodarbošanos «a
izglītību, uzdot arī pieprasītas aig»
lielumu. ^^Jļiotr

Dfsnajas 6-RI. pamatsRoIfll
vajadzīgs _

SKOLOTĀJS.
ar pilnas pamatskolas skolotāja «ieslbi1?;

Kandidātus uzaicina ierasties uz v«
sanam Dignājas pagasta nama 5. *«'
tembri š g., pulksten 10 rī tā.

Priekšsēdētājs A. Gegers-
Darbvedis P. SoU^J^

Lubānas pagasta valdei od ti«3t
Cēsu apriņķī, caur Lubani, vajadzig

DARBVEDIS-,
Kandidāti tiek lūgti ierasties "*Jģ

tembri 1922. a„ pulksten 12
^pag. valdes telpās, pie -padomes =

^līdzņemot apliecības par izg lītību -* jJ(1,
par iepriekšējo darbību, vai ari P
ties rakstiski.

Priekšsēdētājs A. Resn*i|
Darbvedis (P araksts>

ŪTRUPE.

Pie DZĒLUMS pagasta m
31. augusta 1922. g., pulksten 11 dienā,,
tiks pārdotas

ffifā māiām
piederoša Jāņsrn Migla mantība, sastā-
voša no dzīvokļa iekārtas un veikala
precēm, kopvērtībā par 892 rbļ., ku[a<
aprakstīta dēļ ar apgabaltiesas sprieduma
uzliktas soda naudas piedzīšanas spaida
kārtā no pēdējā.

Mantu apskatīšana jītrupes dienā nr
vietās

Madonā, 16. augustā 1922. g. >fe5721
Madonas iecirkņa

polic. pfiekšn. K a z m a r s
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