
Noteikums par 1902., 1901., 1900. un
1899. gados dzimušo Latvijas pilsoņu
iesaukšanu kara dienestā.

Noteikumi par sīko metāla naudu.
Noteikumi par juriskonsultu atalgojumu.
Pārgrozījums pie papildinājuma pie no-

teikumiem par valsts dienesta stāvošu
personu sadalīšanu amatu kategorijās,

Noteikumi par Bulduru tilta lietošanu.
Rīkojums par preču pieņemšanu pārva-

dāšanai ar mazākiem ierobežojumiem,
Latvijas sarkanā krusta noteikumi 5-kla-

sigai naudas loterijai Ns 3a.

MDhB rlKojoml cn pavēles
Noteikumi

par 1902, 1901.. 1900 un 1899. sados
dzimušo Latvijas pilsoņu iesaukšanu

icafa dienestā.
(Izdoti 1919.gada 16. jūlija likumakārtībā).

1. Iesaukt aktivā kara dienestā: 1) visus
tos 1902. g. dzimušos Latvijas pilsoņus,
kuri nav dienējuši Latvijas armijā, vai
nodienējuši mazāk par vienu gadu; 2) visus
tos 1901. un 1900. g. dzimušos Latvijas
pilsoņus, kuri kaut kāda iemesla deļ nav
iesaukti vai kuru iesaukšana atlikta 1921.g.
28. septembra likuma kārtībā un nav
dienējuši Latvijas armijā, vai nodienējuši
mazāk par vienu gadu un 3) tos 1899. g.
dzimušos Latvijas pilsoņus, kuri kaut
kāda iemesla dēļ nav iesaukti vai kuru
iesaukšana atlikta 1921. g. 28 septembra
likuma kārtībā un nemaz nav dienējuši
Latvijas armijā.

2. No iesaukšanas atsvabināmi: 1) visi
katoļticības garīdznieki, sākot ar apakš-
diakona grādu, šo ieskaitot, kā arī pārējo
ticību garīdznieki vai sludinātāji, kam
ir draudze, vai arī kas iecelti attie-
cīgos amatos no savas garīgās priekš-
niecības, bet vēl nav savu draudzi saņē-
muši; 2) valsts un pašvaldības iestāžu
skolu skolotāji, kuri apstiprināti amatos
līdz 1922. g. 1. oktobrim; 3) pilsoņi,
kas ieradušies uz iesaukšanu 1921. g.
28. septembra likuma kārtībā un atzīti
par nederīgiem kara dienestam, un
4) kara invalidi, kuriem piešķirta pensija.

Piezīme. Skolotājiem amatu atstā-
jot vai pārejot tādā pašā amatā uz
citu skolu, skolu priekšniecībai par
to nekavējoties jāpaziņo vietējam
kara apriņķa priekšniekam.

3. Pirmā pantā minētos gados dzi-
mušiem valsts vidus- un augstskolu
audzēk ņiem, izglītības beigšanai minētas
mācības iestādēs, iesaukšana atliekamalīdz laikam, kuru noteiks izdodamais
karaklausības likums. .

'Piezīme. Šis- pants attiecas ari
uz to privāto un sabiedrisko skolu
audzēk ņiem, kurām ir valsts vidus-
vai augstskolu tiesības.

2i e z ī m e. Apsardzības ministrim
"? tiesība, katrā atsevišķā gadījuma
sazinoties ar izglītības ministri, atlikt
tādu dienesta gados stāvošu personu
iesa ukšanu, kuri apmeklē vidus- vai
?ugstskolu ārzemēs, ja šo mācības
«estāžu beigšana viņiem dod pilnas
valsts vidus- vai augstskolas izglītības
tiesības tanīs valstis.

3Piezīme. 1922. g. augstskolu
nobeigušie vai tikt atsvabināti no
iesaukšanas kara dienestā tikai atse-
višķos gadījumos, zinātniskas darbī-
bas turpināšanai uz augstskolas iero-
sinājumu.

Vidusskolas beigušie, ja tie taī
Pašā gadā iestājas augstskola, no
iesaukšanas kara dienestā tiek atsva-
binātu, bet apsardzības ministrija var,
uz atsevišķu noteikumu pamata, iz-
vest vidus-un augstskolas audzēkņu
8Pmācīšanu kara zinībās blakusskola
mācībai, sevišķi skolu brīvlaika.

4. Atsvabinājumus no iesaukšanas un
iesaukšanas atlikšanu, izņemot 3. pantā
2. piezīmē minētos gadījumos, piešķir
apriņķa iesaukšanas komisija uz iesniegto
dokumentu pamata. Lūgumi šinīs lietās
iesniedzami apriņķa iesaukšanas komisijai
līdz 1922. g. 1. oktobrim.

Piezīme. Lūgumi pēc iesaukšanas
turpmākas atlikšanas jāiesniedz arī
tiem pilsoņiem, kuri jau agrāk ir
dabūjuši iesaukšanas atlikšanu.

5. Ja audzēknis, kuram piešķirta ie-
saukšanas atlikšana mācības pārtrauc vai
izstājas priekšlaikā no vidus- vai augst-
skolas, skolas priekšniecībai par to neka-
vējoties jāpaziņo tai apriņķa iesaukšanas
komisijai, kura iesaukšanu atlikuse. Tā-
das personas iesaucamas uz vispārējo
noteikumu pamata.

6. Sevišķi grūtu ģimenes vai saim-
niecības apstākļu dēļ apriņķa iesaukšanas
komisijai ir tiesība atlikt iesaukšanu līdz
vienam gadam uz pagastu padomju vai
pilsētas valdes lēmuma pamata.

7. Kara dienestā nav iesaucamas perso-
nas, kuras sodītas, stāv zem tiesas vai iz-
meklēšanas par noziedzīgiem nodarī-
jumiem, par kuriem draud spaidu darbi
vai ieslodzīšana pārmācības namā. Šo
kategoriju pilsoņi, kuriem pēc soda iz-
ciešanas atjaunotas viņu tiesības, iesau-
cami kara dienestā uz vispārējiem pa-
matiem.

8. Uz šo noteikumu pamata iesau-
cami: 1901., J900.UH 1899. g. dzimušie
pilsoņi laikā no 1922. g. 10. līdz 18.
oktobrim, bet pārējie 1902. g. dzimušie
pilsoņi — no 1923. g. 1. līdz 15. fe-
bruārim. Personas, kuras kautkāda
iemesla dēļ nav ieradušās iesaukšanas
komisijā uz apskati noteiktā laikā, iesau-
camas ārpus iesaukšanas laika, bet ne
vēlāk kā līdz 1923. g. 15. martam. Pēc
15. marta šo kategoriju personas iesau-
camas uz vispārējiem pamatiem.

9. Visiem tiem pilnu vidusskolu kursu
beigušiem abzolventiem, kuri iestāsies
kara skolā un, nobeiguši kara skolu
2 gadu laikā, nodienēs karaspēka daļā
vienu gadu, ir tiesība pēc karaskolas
beigšanas iestāties Latvijas augstskola
attiecīgā fakultātē bez konkurences eksā-
mena.

10. Dienesta ilgumu noteiks Latvijas
karaklausības likums. Izdienas Jaiku
iesauktiem skaita no nākoša mēneša
pirmās dienas pēc ierašanas karaspēka
daļā. Latvijas armijā agrāki

^
nodienētais

laiks ieskaitāms izdienā. Tāpat ieskai-
tāms izdienā bijušās Krievijas armija,
līdz 1917. g. 25. oktobrim, ka arī Lie-
tavas, Igaunijas vai Sabiedroto valstu
armijās nodienētais laiks.

11. Policijas un pašvaldības iestādēm
nekavējoties jāizpilda kafa apriņķa
priekšnieka rīkojumi attiecībā uz iesauk-
šanu un jābūt piepalīdzīgam iesauk-
šanas sekmīgai izvešanai.

12. Instrukciju par iesaukšanas kār-
tību un šo noteikumu izvešanu dzīve
izdod apsardzības ministrs.

Rīgā, 1922. g. 31. augustā.
Ministru prezidents

Z.Meierovics.
Apsardzības ministra vietas

izpildītājs, pulkvedis Laimiņs.

Noteikumi

par sīko metāla naudu
(izdoti uz noteikumu par naudu 8. p.

pamata.)
1, Sīkā metāla nauda izgatavojama:

1, 2 un 5 santimu gabali no bronzas
un 10, 20 un 50 santimu gabali no
niķeļa.

2. Bronzas nauda izgatavojama no
bronzas, kas satur 95% kapara, 4°/o
alvas un l°/o cinka. Pielaižama satura
svārstīšanās augšup vai lejup ne vairāk

kā 1%. Bronzas naudas diametrs, svars
un gabalu skaits sekosi:

Monētas Diametrs Sva" °?b*lu
gramos skaits

1 santims 17 mm. 1,6 5.000.000
2 santīmi 19V3mm. 2,0 10.000 000
5 santimi 22 mm. 3,0 15.000.000

3. Niķeļa nauda izgatavojama no
niķeļa, ar tīra niķeļa saturu ne zemāk
ka 99°/o. Niķeļa naudas diametrs, svars
un gabalu skaits sekosi:

Monētas Diametrs J?™* °^?ļgramos skaits
10 santimi 19 mm. 3,0 15.000.000
20 santimi 21 mm. 4,0 15000.000
50 santimi 25 mm. 6,5 9.000.000

4. Sīkas metāla naudas gabalu svara
svārstīšanās nedrīkst pārsniegt 3°/o (t i.
98,5—101,5).

Rīgā, 1922. gada 31. augustā.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Noteikumi par juriskonsultu
atalgojumu

Grozot karaspēka amatu sadalījumu,
noteikumus par valsts dienestā stāvošo
personu sadalīšanu amatu kategorijās un
valsts dienesta amatu sarakstu (Likumu
un valdības rīkojumu krājumā 1921. g.,
91., 100. un 101), ministru kabinets
noteic:

1) Juriskonsulti pieņemami dienestā
uz brīva līguma pamata.

2) Juriskonsultu alga ir:
Ārlietu ministrijas vecākam juris-
konsultam (juriskonsultacijas vadī-
tājam) — 9300 rbļ. mēnesi; zem-
kopības un apsardzības ministriju
vienam ārlietu ministrijas un vienam
dzelzsceļu virsvaldes juriskonsul-
tiem — 7700 rbļ, mēnesī un pārē-
jiem juriskonsultiem — 7100 rbļ.
mēnesi.

3) Tiesību uz ģimenes piemaksu bauda
tie juriskonsulti, kuri pēc resora
vadītāja atzinuma, nodarbināti pie
savu pienākumu izpildīšanas vismaz
36 stundas nedēļā.

Piezīme. Ja pastāvošā līgumā ģi-
menes piemaksa paredzēta — to
var izmaksāt arī turpmāk.

4) Par uzstāšanos tiesās juriskonsults
saņem piespriestos un no pretējās
puses piedzītos lietas vešanas iz-
devumus.

5) Šie noteikumi, izņemot 4, pantu,
neattiecas uz tieslietu resoru un
centrālās zemes ierīcības komiteju,
kur paliek spēkā civildienesta vis-
pārējie un pastāvošo atsevišķu
līgumu noteikumi.

Šie noteikumi ir spēkā no š. g.
1. augustā.

Rīgā, 1922. g. 17. augustā.

Ministru prezidents Z. Meierovics.
Darba ministrs R. Dukurs.

Pārgrozījums pie papildinājuma pie
noteikumiem par valsts dienestā stāvošu

personu sadalīšanu amatu ketegarljā

(„Valdības Vēstneša" 1921. g. X: 270).

II. daļas 5. pantu strīpot un ta vietā
likt:

5. Mākslas akadēmijas mācības spēki
glezniecībā un grafikā var saņemt par
darbu no pulksten 9 līdz 3 vēl 40°/o no
pamatalgas un no dienas virsstundāmfuz
akadēmijas padomes attiecīgā lēmuma
pamata, kuru apstiprina darba ministrs.

6. Mākslas akadēmijas zemāko mācī-
bas spēku (klašu vadītāju, lektoru, sko-
lotāju, asistentu un instruktora) normā-
lais stundu skaits nosakāms uz 12 stun-
dām nedēļā, pie kam virsstundu atlīdzība

izmaksājama virs 12 nedēļas stundām *n
maksimālais stundu skaits nosakāms «z
24 stundām nedēļā.

1922. g. 17. augustā.
Ministru prezidents Meierovics .

Darba ministrs R. Dukurs.

Apstiprinu.
1922 g. 31. augusti.

Satiksmes ministra
J. Pauļaks.

Noteikumi Nr. 198
par dzelzsceļu Bulduru tilta lietošanu
cilvēku kustībai, pajūgu, automobiļu,
motocikletu, velosipēdu un rokas bīdāmo
ratu braukšanai, zirgu, liellopu un sīklopu
pārlaišanai pār tiltu un peldošo satiksmes

līdzekļu caurlaišanai.
§ 1.

Satiksmes uzturēšanai pār Lielupi pie
Bulduriem atļauta bezmaksas cilvēku
kustība kājām, bet pajūgu, automobiļu,
motocikletu, velosipēdu, rokas ratu, zirgu,
liellopu un sīklopu pārlaišana pār tiltu
un peldošo satiksmes līdzekļu caurlaišaaa,
izgriežot šim nolūkam ierīkoto tilta daļu,,
pielaižama vienīgi par maksu.

§ 2.
Cilvēku kustība kājām pa tilta malas

ierīkotiem kājnieku ceļiem pielaižama
katrā laikā, izņemot gadījumus, kad tilts
izgriests peldošo līdzekļu caurlaišanai»
bet zemesceļu satiksmes līdzekļu un lopu
pārlaišana pār tiltu pielaižama vienīgi no
vilcienu kustības brīvā laikā un pārtrau-
cama 10 minūtes pirms vilciena nolaiša-
na^

uz posma Priedaine—Bulduri vai
ntrārli.

§ 3.
Tilta abos galos ierīkots paceļams aiz-

sargu barjers un uzstādītas sarkanas gro-
zāmās signalripas. Braucēju un lopu
kustības pārtraukšanai šie barjeri nolai-
žami šķērsām pāri uzbraucamiem ceļiem.
Nakts laikā barjeru stāvokli apzīmē ar
lākteni, pie kam balta uguns norāda, ka
tilts atklāts un sarkana uguns — ka tilts
slēgts.

§ 4.
Iepriekšēja paragrāfa minēto aizsargu

barjeru apkalpošanai tilta abos galos
ierīkoti sargu posteņi, kujiem signālu par
vilciena nolaišanu uz posmu Priedaine—
Bulduri vai otrādi padod ar tilta abos
galos ierīkotiem elektriskiem zvaniem
attiecīgas stacijas dežurants 10 minūtes
iepriekš vilciena noiešanas.

§ 5.
TiPa sargi pec signāla par vilciena no-

laišanu tūliņ pārtrauc braucēju un lopa
kustību virzienā uz tiltu un pēc tam, kad
tilts atbrīvots no braucējiem un lopiem»
nolaiž abos galos ierīkotos barjerus šķēr-
sām pāri uzbraucamiem ceļiem.

§6.
Vilcienam jātuvojas tiltam ar uzma-

nību un tādu ātrumu, ka varētu to ap-
turēt aiz signalripas, ja tāda rādītu vil-
ciena apstāšanos.

§ 7.
Tilta izgriešanu peldošo satiksmes lī-

dzekļu caurlaišanai pārzin un rīko tilta
meistars, kurš par to sazinās ar Priedai-
nes un Bulduru staciju pa tālruni.

§ 8.
Maksu par vienreizēju tilta lietošanu

dzelzsceļi ņem sekošos apmēros: no
automobiļa 25 rbļ., no zirga ar vai bez
pajūga — 5 rbļ, no motocikleta —5rbļ.no liellopa — 3 rbļ., no sīklopa, velosi-
pēda un rokas ratiem — 1 rbl.

Par paldošo satiksmes līdzekļu caur-
laišanu, izgriežot tilta izgriežamo daļu,
maksu ņem šādos apmēros: no paša'
žieru tvaikoņiem — 50 rbļ., no vilcēju
tvaikoņiem — 30 rbļ., no buru laivām —
20 rbļ. un no liellaivām (baržām) —
30 rbļ.

Uaksa par .ValdībasVēstnesi'sākot no 1.janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pj, l mēnesi 75 rbļ. — kap.

Piesūtot mājā un pa pastu:
p„ l mēnesi . 90 rbļ. — kap.
«ai atsevišķu numuru: saņemot

ekspedicijā 3 . 25 „
pie atkalp ārdevējiem 3 ..

Latvijas valdības ļ/k*oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot jftSļMroJf^^ svētdienas un svētku dienas

Redakcija: jBBjagg^^^^^. Kantoris un ekspedicijā:
Rīgā, pilī tfs 2. Tel. Nb 9-89 ?IshB£e85h*^ Rīgā, pilī N» 1. Tel. N?9-57
Runas stundas no 11—12 Trss-e^fe*^» Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu 10 . — .



§ 9.
Maksu par tilta lietošanu iekasē tilta

galos atrodošies kasieri un par naudas
saņemšanu izsniedz tilta lietotājiem at-
tiecīgas formas biļetes. Par maksas ie-
kasēšanu par peldošo līdzekļu caurlaišanu
pēdējo pavadoņiem izsniedz sevišķu
kvīti. Bez šiem kasieriem-sargiem tilta
galos atrodas sargi-kontrolieri, kuri regulē
arī braucēju un lopu kustību pār tiltu.

§ 10.
Braukt vai dzīt lopus par tiltu, ka arī

tiltu izgriešanas gadījumos izvadīt caur
to peldošos satiksmes līdzekļus bez § 9.
minētām biļetēm un kvītēm stingri aiz-
liepts.

§ 11-
Biļetes nozaudēšanas gadījumos tilta

lietotāja iebildumus neievēro un viņam
jāpērk jauna biļete.

§ 12.
Paragrāfā 9. paredzētas biļetes un

kvītes atrodas Priedaines stacijas priekš-
nieka

^
rīcībā un pēdējais arī izdara no-

rēķināšanos par tilta lietošanā iekasētām
sumam, instrukcijas N» 25, iespiestas
.Dzelzsceļu Virsvaldes Rīkojumu Krājumā"
J* 25 — 1922., paredzētā kārtībā.

Šie noteikumi stājas spēkā ar 1922. g.
10. septembri.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. B ļ o d n i e k s.

Eksploatacijas direktors
T.Dumpis.

Einansu direktora vietas izpildītājs
J. Leitis.

Techniskais direktors A. R o d e.

Apstiprinu.
1922. g. 1. septembrī.

Satiksmes ministrs
J. Pauļuks.

Rīkojums Nr 280.
1922. gada 1. septembrī.

Ievērojot to, ka uz Latvijas dzelzs-
ceļiem ritošā inventāra parks ir palie-
linājies, kādēļ preces var pieņemt pār-
vadāšanai ar mazākiem ierobežojumiem
pie viņu nosūtīšanas, lieku priekšā pa-
gaidu noteikumos preču pārvadāšanai
§ 23 izlikt sekošā jaunā redakcijā:
Preču nosūti- « 93
šanas kārtība. * '

1. Visas preču operācijām atklātās
dzelzsceļu stacijas pieņem pārvadāšanai
bez iepriekšējas pieteikšanas atsevišķus
sūtījumus svarā ne lielākus par 4000 klgr.,
bet lauku šaursliežu pievedceļu (600 mm)
stacijas svarā ne lielākus par 2000 kilo-
gramiem un pie tam ne vairāk par
viena šaursliežu ceļa vagona tilpumu.

Piezīme. Lauku šaursliežu stacijas
un tās stacijas uz platsliežu ceļiem,
kurās nav attiecīgu segtu noliktavu
tādu preču uzglabāšanai, kuras līdz
viņu ielādēšanai vagonos prasa uz-
glabāšanu segtās noliktavās, šādas
preces pieņem tikai tad, ja stacijās
ir tukši vagoni viņu ielādēšanai vai
ir sagaidāms attiecīgs vilciens.

2. Smagāki nekā 1. pantā paredzētie
atsevišķi preču sūtījumi, ja stacijā nav
pietiekoša vairuma tukšu vagonu tūlītējai
viņu ielādēšanai, pieņemami tikai ar
iepriekšēju pieteikumu un vagonu pie-
prasījumu.

3. Precu nosūtītājam, knrs vēlas
nodot pārvadāšanai pie vienas preču
zīmes vairāk par 4000 kilogramiem
preču, jāpaziņo par to rakstiski ne vēlāk

kā 1 dienu (24 stundas) iepriekš tās
stacijas priekšniekam, kurā viņš nodomājis
preces nodot pārvadāšanai un līdz ar šo
paziņojumu jāiemaksā stacijas kasē dro-
šības naudu par katru pasūtīto vagonu
tādos apmēros, kādi paredzēti tarifā par
vagonu aizturēšanu par pirmo dienu.

Šaīs rakstiskos vagonu pieprasījumos
nosūtītājam jāuzrāda bez preču nosau-
kuma, viņu vairuma un svara arī savs
vārds un uzvārds un sīka pareiza dzīves
vietas adrese, kā arī jāpieliek noteikumos
paredzētā kārtībā sastādītās preču zīmes,
uzrādot viņās visas tās ziņas, kuras jā-
ieraksta nosūtītājam.

Piezīme. No valsts iestādēm dro-
šības nauda nekad nav ņemama, bet
vagonu pieprasījumiem jabut ar
iestādes izejošo rakstu žurnāla nu-
muru, viņas zīmogu un vadītāja vai
priekšnieka parakstu.

4. Lai ieturētu stingru kārtību, pie
vagonu padošanas un preču nosūtīšanas,
stacijās jāved īpašas vagonu pieprasījumu
an preču nosūtīšanas kārtas grāmatas
(ser. EK. 65), kurās iesniegtie vagonu
pieprasījumi jāieraksta tekoša viņu iesnieg-

šanas kārtībā, piepildot visas minētas
grāmatas ailes (rubrikas) ar viņās pare-
dzētām ziņām.

5. Ne vēlāk kā otrā dienā līdz pus-
dienai, pēc pieprasījuma saņemšanas, sta-
cijas priekšniekspaziņo preču nosūtītājam,
vai viņa pilnvarotam, vai vagoni būs da-
būjami un kad būs iespējams izdarīt preču
ielādēšanu, bez tam. izkar stacijās re-
dzamās un publikai pieejamās vietas
paziņojumus, kam, kad un cik vagonu
pados.

Preču, nosūtītājam vai viņa pilnvarotam
jāierodas stacijā personīgi šīs ziņas
saņemt.

6. Ja pieprasītie vagoni laikā padoti,
bet preču nosūtītājs atteicas tos iz-
lietot, vai arī nav ievedis laikā stacija
visu pieteikto preču vairumu, tad pie
vagonu pieprasīšanas iemaksātā drošības
nauda (3. p.) nav atpakaļ izdodama, bet
paliek kā atlīdzība dzelzsceļam par
vagonu aizturēšanu.

Ja vagons padots uz 3. punkta pie-
zīmē paredzētā valsts iestādes piepra-
sījuma pamata, tad par viņa neizlie-
tošanu stacijai jāsastāda akts, kurš līdz
ar pieprasījumu jāiesūta finansu direkcijai.

7. Tāpat pie vagonu pieprasījuma
iemaksātā drošības nauda nav atmaksā-

jama, ja precu nosūtītājs nav iesācis vai
ir iesācis, bet nav pabeidzis preču ielā-
dēšanu tarifā noteikto stundu laikā, taīs
gadījumos, kad ielādēšana, saskaņā ar
tarifu un pārvadāšanas noteikumiem jā-
izdara nosūtītājam ar viņa līdzekļiem.

8. Uz nomātiem zemes gabaliem pre-
ces var ievest bez to ierakstīšanas pie-
teikšanas kārtu grāmatās, bet pie viņu
nosūtīšanas jāievēro šaī rīkojumā pare-
dzētā kārtībā.

9. Ja pieprasījumi uz vagoniem zināmā
dienā un zināmā stacijā ir lielāki, nekā
dzelzsceļš spēj padot vagonus, tad va-
gonu padošana un preču nosūtīšana jā-
izdara zemāk uzrādītā kārtībā.

Visas pieteiktās pārvadāšanai parastā
ātruma preces viņu nosūtīšanas kārtas
ziņā sadaļas:

A) ārpus kārtas sūtījumos,
B) kārtas sūtījumos.
10. I. Par ārpus kāitas sūtījumiem

skaitās:
a) Apsardzības ministrijas un viņas

iestāžu kara mantu pārvadājumi un
saimnieciskie sūtījumi uz pieteikumu
lit. A. un C. pamata, kā arī šīs
ministrijas iestāžu pārvadājumi,
kurus nodod pārvadāšanai pret tū-
lītēju samaksu skaidrā naudā, bet
pie īpašām apliecībām.

b) Dzelzsceļu kurināmo un smērvielu
pārvadājumi sevišķi steidzīgas vaja-
dzības gadījumos uz īpašu dzelzs-
ceļu virsvaldes rīkojumu pamata.

c) Uz īpašu valdības rīkojumu pamata
izdarāmie pārvadājumi nelaimes
gadījumu novēršanai, steidzīgas
palīdzības sniegšanai nelaimē kri-
tušiem, vai iedzīvotāju nepieciešamu
vajadzību steidzīgai apmierināšanai.

d) Uz īpašu noteikumu pamata izda-
rāmie pārvadājumi, ja šais īpašos
noteikumos ir paredzēts, kā sūtījumi
pārvadājami ārpus kategorijām.

Piezīme. Punktos a, b, c, minē-
tos sūtījumus var pieņemt pārvadāša-
nai ārpus kārtas tikai tad, ja vigus
nodod nosūtīšanai no valsts iestāžu
vai amatu personu vārda uz valsts
iestāžu vai anatpersonu vārdu.

II. Visas citas pa dzelzsceļiem pārva-
dājamās preces ielādēšanas vagonos un
nosūtīšanas kārtas ziņā skaitās par kārtas
sūtījumiem un sadaļas sekošāskategorijās:

I. kategorija.
1) šķirsti ar miroņiem,
2) dzīvi lopi, zvēri, putni un dzīvas

zivis,
3) ugunsnedrošas.ātri uz!iesmojošas(iz-

ņemot āboliņu, sienu un salmus)
un spridzinošas vielas;

4) ēdamas un ātri maitā jošās vīelas
(kūpinātas žāvētas un sālītas zivis,
vēži, dārzāju saknes, zaļumi un
augļi, ogas, sēnes, mineral- un
augļu udegi, ledus, svaigas un
sālītas tauku vielas, piens un piena
produkti, visāda gaļa un viņas
produkti, alus, kvass, dzīvi stādi un
puķes, stikls, vīns, cepta maize,
olas u. t. t.

5) Mākslīgie mēsli, laikā no 1. apriļa
līdz 1. septembrim.

6) Ārzemju tranzita preces tieši no
kuģiem, vagonos, tāpat arī preces
no kabotažas kuģiem tieši vagonos.

j II. ka te gori ja.
Visas I. ka'ego'ijā neparedzētās preces

ar atsevišķa sūtījuma svaru ne vairāk

par 400 kilogramiem.
III. kategorija.

Visas tās preces, kuras nav minētas

I IV un V. kategorijās ar afcjv'sķa

sūtījuma svaru vairāk par 4000 kilo-

gramiem. , ; . . -
IV. kategorija.

Malka, koku materiāli' un kaļķi pilniem
vagonu sūtījumiem.

- V. kategorija.

Ar pilniem vagonu, sūtījumiem *ļ$ttļ>
ķieģeļi, smiltis grants, zeme, mali, ba-

fasts, dakstiņi un tamlīdzīgi materiāli,
kurus var uzglabāt zem klajas debess.

Piezīme. Augstāk iepriekšējos punk-
tos minētie noteikumi neattiecas uz
precēm, nosūtamam nomātos vai
preču īpašniekiempiederošos vagonos.

11. 4. punktā minētā vagonu piepra-
sījumu un nosūtīšanas kārtas grāmata,
ser EK. Ne 65 sastāv no 200 numurētam
lappusēm. Katra lappuse savukārt noda-
līta sekošās 12 rubrikas:

1) kārtas numurs,
2) pieteikšanās laiks,
3) precu nosaukums,
4) vietu skaits un svars,
5) nosūtītājs,
6) saņēmeļs,
7) gala mērķa stacija, ?
8) precu zīmes numurs,
9) ielādēšanas laiks,

10) vagona numurs,
11) dažādu ieņēmumu kvitēs nu»

murs un
12) piezīmes.

12. Priekš katras 11. punkta uzra-
dītās kategorijas vedama atsevišķa grā-
mata, bet lai novērstu _ lieku papīra
patēriņu, sevišķi stacijās ar mazam
komercoperacijām, katru grāmatu var
iedalīt piecās nodaļās,- pa vienai priekš
katras II. punktā minētās kategorijas.

13. Katras grāmatas pirmā lappuse
jāieved saraksts, uzrādot kādā lappusē
zināmā daļa (kategorija) atrodamas.

Neatkarīgi no minētā, katras daļas
sākumā, jāuzrāda, priekš kādas katego-
gorijas viņa iekārtota.

Lappušu daudzumu katrai kategorijai
stacija aprēķinā pēc saviem ieskatiem,
ņemot vērā nosūtīto preču apmērus par
iepriekšējo laikmetu.

Bez tam katras grāmatās beigās jā-
atstāj zināms skaits tīru lapu, to kate-
goriju tālāk rakstīšanai, kūpas piepil-
dītas agrāk, nekā tas bija paredzēts.

_ 14. Katras kategorijas ierakstīšana
jasak no viņa (I), > pie kam vagonu pie-
teikšanas diena un mēnesis jāatzīmē
pieteikumu grāmatas rubrikā 2 un katra
pieprasīta vagona ierakstīšanai aizņemt
tikai 1 liniju.

15. Stacijas, kuras skaitās kā netarifu
punkts, _ betpašas sastāda dokumentus
uz nosūtamam precēm, ved arī pašas
savas vagonu pieprasījumu un nosūtījumu
kārtas grāmatas.

Turpretim, ja netarifu punktiem pārva-
dāšanas dokumentus sastāda kaimiņu
stacijas, tad šī kaimiņu stacija ved arī
priekš tāda punkta atsevišķi minēto grā-
matu.

Arī vagonu pieprasīšana un citas pa-
redzētās formalitātes izdarāmas kaimiņu
stacija.

16. Tuhņ pec rakstiska vagonu pie-
prasījuma saņemšanas, tāds jāieved grā-
mata ser. EK. Ns 65 piepildot rubrikas:
1) kārtas numurs, 2) pieteikšanas laiks,
3) precu nosaukums, 4) vieta skaits un
svars, 5)_nosūtītajā vārds un uzvārds,
6) saņēmēja vārds un uzvārds, 7) gala
stacijas nosaukums un dažādu ieņēmumu
kvitēs numurs, bet pēc vagonu ielādēšanas
rubrikas: 8) precu zīmes numurs, 9) ielā-
dēšanas laiks un 10) vagona numurs
. ,^J

am
i
aa

tzīmē preču zīmes pasakni,
ielādētas preces kārtas numurs un kate-
gorija.

17. Ielādēšanai padodamie vagoni
jāizdala starp preču nosūtītājiem stingri

Sas!
eSPieIL P' UZrād^ kate^u

nJL-Čj-_Jās Pašas kategorijaspreces jalade, stingri pieturoties pieprecu kārtas numuriem.
19. Piešķirtas vienai precei kārtasaļaku nodošanu vai maiņ/nedrīkst pielaist, tāpat nedrīkst pielaist vēlāk pieUkto

'To11 SSfV PSr a šfāk P'SSSS?.
_...20;,,Preceskufas pēc viņu kārta*
pienaKsanas nav ielādētas nosūtītāja

ņpr^iL^išpsftrarSSno kārtas noņemtas. ņ

, JŅTVlOfļ

Par preces izslēgšanu no kārtaT *
cijas priekšnieks sastāda aktu ar 2 r
nieku iīdzparakstiem. 4 "cc

21) Ja kādai precei pienākuse rim-
šanas kārta, bet stacija atrodošos rit >
inventāru nevar priekš tam izlietot
mēram, zemākas celtspējas vai citu tP'e"
līdzīgu apstākļu dēj, tad nosūtītājs ,
atteiktie_s_uh Vagonus var padot pakan

r

riiški taļakas kārtas kategorijas prers
Pie šādas pamatotas atteikšanās:-,»,

no..-, kārtas .nenoņem. Tāpat nen0m2
preces no kārtas^ ja_ apsolītie vaen-
pienāk stacija pārak veļu , t. i: kad Sļ
liek 6 gaišas stundas ielādēšanai.

Par šādu atteikšanos no kārtas nosiī
tītajam pašrocīgi jātaisa rubrikā 12 („jp
zīmes)_ rakstiska atzīme par atteikšan os
no ielādēšanas nepiemērota vagona da
bet kad nosūtītājs to negrib darīt Jļ
stacijas priekšniekam jāsastāda '

akts
2 liecinieku klātbūtne, uzrādot kārtas
neievērošanas un viņas pārkāpšanas
iemeslus.

Ar šo tiek atcelti sekosi rīko jumi.
1919. g. 25. decembra N° VER/675 1
(Satiksmes un Darba Ministri jas Vēst
nēsī Nr 8 — 1920. g); 1920. g. 26. jan'.
vara N> 22 (Satiksmes un Darba Mini-
strijas Vēstnesis JNfe 7 — 1920 g\.
1920. g, 14. februāra J4 38 (Satiksmes
un Darba ministrijas Vēstnesis M 9 _
1920. g); 1920. g. 9. marta Ns 66 (Sa.
tiksmes un Darba ministrijas Vēstnesis
Ne 16 — 1920. g.); 1920. g. 15. sep.
tembra Ne 360 (Satiksmes Ministrijas
Vēstnesis /A 64 — 1920. g.); 1920. g,
26. oktobra Ne419 (dzelzsceļa virsvaldes
rīkojumu krājuma Ne 3 — 1920, g-
1921, g. 5. martā N> 229, 1921. g
5. marta J* 240 un 1921. g. 26. marta
Ne 329, (Dzelzsceļu Virsvaldes Rīkojumu
krājuma Ne 18 — ,1921. g.), 1921. g,
19. novembra Ne 338, Dzelzsceļa
Virsvaldes N> 49 — 1921. g.) un 1922. g,
15. janvāra Ne 6 (Dzeszsceļu Virsvaldes
Rīkojumu krājuma N2 2 — 1922. g),
par ko taisit attiecīgas atzīmes minētos
pagaidu noteikumos un tarifā preču
pārvadāšanai, Vēstneša un Rīkojuma
krājuma numuros.

Šis rīkojums stājas spēkā no 1922. g.
15. septembra.

Dzelzsceļu galvenais difektors
R. Bļ od nieks.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņ š,
Eksploatacijas direktora palīgs

A. Dukurs.

Apstiprinu. 1922. g. 29. augusti
Finansu ministrs Ringolds KalningJ.

Latvijas sarkanā krusta noteikumi
5-kiasīgai naudas loterijai Nr. 3a.

I. nodaļa.
Iekārta.

1. Latvijas sarkanais krusts sarīko
piecklasīgu naudas loteriju ar p iecām
izlozēm sekošos termiņos: I. klase -
5. novembrī, II. klase — 1922. g.

3. decembrī, III. klase — 8. janvāri,
IV. klase — 3. februārī un V. klase -
1923. g. 10. martā.

2. Loterija sastāv no piecām klasēm
ar 110.000 lozēm, 55.000 vinnestiem un

vienu prēmiju 300.000 rbļ., kopa paf

20.801.000 rbļ.
Vinnesti sadaļas sekosi:

I. klases izloze

1922. g. 5. novembri. , .
Latv. rbj.

1 vinnests 30.Ojļ
1 2O.00C
ļ " 10.000

Latvijas rbj. nnrtl
2 vinnesti ā 5.000. . . . K
5 . ā 3.000.... K

10 . ā 2.000. . . . 20 000

20 , a 1.000 S'g
60 „ ā 500. . . 30.J
200ā 200. . . . «

3550 J t ā 120. ? .^_Jggg
3850Tinnesti "^TMm

II. klases izloze

1922. g. 3. decembri. rt)[
1 - 40.000
J

«"nests - Jļjooo

{ - ? 10.000
1 n

Latvijas rbļ. 10 OOO2 vinnesti ā 5.000 ...
^5 . 4 3.000 . . 3

15 „ ā 2.000 . . Hc20 . ft 1.000 . . S
60 , ā 500 . . H

200 „ ā 250 . . 5°5

3850 vinnesti m



III. klases izloze

1923. g. 8. janvārī.
Latv. rbļ.

i vinnests . . . ". . - 50.000
....... 40000

i 20.000
ļ m ...... . . 10.000

Latvijas rbļ.

2 vinnesti ā 5.000 ... 10.000
10 ā 3.000 . . . 30 000
Je " h 2.000 . . . 30 000
oo ā 1.000 .. ' . . 30 000

<L . a 500 ... , 50.000
.$2 a 30° • • 60.600
-4J7 ? « ā 240 ... . 836.880

3850 vinnesti. ...... .1.167.480

IV. klases izloze
1923. g. 3. februārī.

Latv. rbļ.

1 vinnests . . . . . . 60.000
j „ 50.000

...... 30.000
20.000

....... 10.000
Latvijas rbļ.

2 vinnesti ā 5.000 . . . 10.000
10 , ā 3.000 . . . 30.000
15 , ā 2 000 . . . 30.000
50 „ ā 1.000 . . . 50.000

250 „ ā 500 . . . 125.000
3518 . a 300 . ? . 1.055 400

3850 vinnesti 1.470.400

V. klases izloze
1923. g. 10. martā.

Latv. rbļ.
1 prēmija 300.000
1 vinnests 500.000
1 „ 200.000
1 , ..... 150.000
1 „ 100.000
1 „ ..... 50.000
1 „ ..... 40.000
1 „ 30.000

. Latvijas rbļ.
3 vinnesti ā 20.000 . . 60.000
4 , ā 15.000 . . 60.000

10 . ā 10.000 . . 100000
41 . ā 5.000 . . 205.000

450 „ ā 3.000 . . 1.350.000
505 „ ā 2.000 . . 1.010.000

1000 , ā 1.000 . . 1.000.000
1101 , ā 500 . . " 550.500

36479 , ā 300 . . 10.943.700

39600 vinnesti un 1 prēmija 16.649.200

3. Loterijas plānu, noteikumus un iz-
vešanas kārtību apstiprina finansu
ministrs.

4. Loterijas darbu pārzināšanai un
vadīšanai Latvijas sarkanā krusta gal-
venā valde nodibina komisiju piecu lo-
cekļu sastāvā.

5. Saskaņā ar Latvijas sarkanā krusta
'biedrības statūtu § 17, loterijas komisi-
jas norēķini padoti valsts kontrolei.

6. Tiesiskās attiecības starp loterijas
ložu pircējiem un Latvijas sarkano
krustu, kā loterijas sarīkotāju, nosaka
vienīgi šie noteikumi; nolīgumi, kurus
noslēdz lozes pircējs un pārdevējs un
kuri nesaskan ar minētiem noteikumiem,

?nav saistoši priekš Latvijas sarkanā
krasta.
' 7. Par vinnestu izmaksu Latvijas
sarkanais krusts atbild ar visiem saviem
īpa šumiem.

II. nodaļa.
Ložu iekārta.

L Katrai lozei ir savs numurs no
1līdz 110.000. Pārdod pilnas lozes
(visām piecām klasēm), klases lozes
(vienai klasei) un 1ļ& klases lozes.

2. Pilnas lozes derīgas visu piecu
Nasu izlozēm.
,- Lozesjnurnurs, uz kuru krīt kāds

vinnests, nākošā klasē vairs līdzi ne-
8Pē"lē. Ja līdzspēlētājs grib loterijā tāļak
Piedalīties , tad viņam jāpērk jauna loze.
klases lozes derīgas vienīgi tai klasei,
*nļū tas pirktas.

., Klases lozes, nz kuram attiecīga
„-lsē ._nav k"tis vinnests, apraainapret
nākošas klases lozi uz IV. nodaļa mi-
etiem noteikumiem.

??. Lozes tikai tad derigas, ja viņu
pneitspuse ir Latvijas sarkana krusta

^.°gs, Latvijas sarkanā krusta priekš-

iat .loterijas komisijas locekļu pa-
ksti un attiecīgs numurs.

III. nodaļa.

Ložu cena.
A Pilna loze, kura derīga visām

TOm klasēm, maksā 250 rbļ.; katra
ļjet|as klases loze maksā . 50 rbļ.;
/ klases loze maksā 10 rbļ.

, Ji Personai, kura pērk lozi uz na-
*osas klases izlozi, pēc tam, kad viena

vai, vairākas klases izlozes jau notikušas,
jāuzrada iepriekšējās klases loze kuru
iestāde, vai taļakpārdevējs Iznīcina ar
krustiska zīmoga parstrīpošanu un pie
kopējās norēķināšanas nodod Latvijas
sarkana krusta loterijas komisijai.

3. Par lozes īpašnieku uzskatams
viņas uzraditajs_ un nekādus iebildumus
par viņas zaudēšanu neievēro.

IV. nodaļa. ,;,
Klases lažu atjaunošanā.

1. Klases lozes derīgas tajā klasē,
kurai tas pirktas. Ja kāds lozes īpaš-
nieks, kuram klases izlozē nav kritis
vinnests, Vēlētos piedalīties pie nākošās
klases izlozes, tad tara jāpērk nākošās
klases loze.

2. Šāda klases loze jāizņem 14 dienu
laikā pec attiecīgas klases izlozes beig-
šanas. Minētā laikā iepriešējās klases
lozes īpašniekam paglabā to pašu lozes
numuru nākošo klašu izlozēm, bet vie-
nīgi tajā iestādē, kur tas ieguvis
iepriekšējo klases lozi. Lozes apzīmē ar
iestādes vai tāļakpārdevēja zīmoga.

3. Ja lozes pircējs nav iepriekšējā
punkta noteikumus ievērojis, tad viņam
nākošās klases lozi neuzglabā un to var
pārdot citam.

4. Kas nav atjaunojis, vai nav pircis
lozi iepriekšējās klasēs, bet vēlas spēlēt
turpmākās klasēs, jāmaksā ari lozes
vērtībā par iepriekšējām klasēm, kuru
izloze jau notikuse.

V. nodaļa.
Izlozes kārtība un vinnestu

saraksti.
1. Izlozes dienu izsludina «Valdības

Vēstnesī*.
2. Izlozes, vienkāršības dēļ tiek ap-

vienotas ar loterijas Ne 3 izlozēm, un
visi vinnesta numuri, kuri izvilkti lote-
rijā Ne 3, attiecas uz loterijas te 3a
lozēm.

3. Sagatavotas lozes un izdarītā iz-
loze loterijai N» 3, attiecas ari uz lote-
riju te 3a.

4. Pēc katras loterijas te 3 pabeigtās
klases izlozes loterijas komisija izdod
drukātu vinnestu sarakstu, kurš attiecas
arī uz loteriju Ns 3a. Vinnestu sarak-
stus izsludina «Valdības Vēstnesi" un
izsūta iestādēm un atkalpārdevējiem.

5. Pirmo četru klašu izloze ilgst ne
mazāk kā divas dienas, bet piektās
klases īzloze turpinājās ne mazāk kā
21 dienu.

VI. nodaļa.
Prēmija.

1. Piektās klases izlozē bez atzīmē-
tiem vinnestiem piešķir vēl 300.000 rbļ.
lielu prēmiju tai lozei, uz kuru pēdējā
izlozes dienā krīt vislielākais vinnests.
Ja pēdējā izlozes dienā ir vairāki vienādi
vislielākie vinnesti, tad prēmiju piešķir
beidzamajam no viņiem.

VII. nodaļa.
Vinnestu izmaksa.

1. Vinnestus izmaksā Latvijas sar-
kanais krusts, vai viņa pilnvarotās
iestādēs.

2. No vinnestiem un prēmijām pie
izmaksas atrēķina 15°/o vienīgi Latvijas
sarkanam krustam par labu.

3. Vinnestu izmaksu sāk divas nedēļas
pēc attiecīgās klases izlozes slēgšanas.

4. Pilnas lozes īpašniekam, kūpam
pie izlozēm no 1. līdz 4. klasei ir kritis
vinnests, līdz ar vinnestu atmaksaattie-
cīgā pārdošanas iestādē, kurā pārdota
loze, ari uz priekšu iemaksāto naudu par
nākošām klasēm, tādēļ ka _ lozes numurs,
uz kuru kritis vinnests, taļak vairs līdzi
nespēlē.

VIII. nodaļa.

Vinnestu izņemšanas laiks.
1. Vinnesti jāizņem 3 mēnešulaikā,

skaitot no attiecīgas_ klases pēdējas iz-
lozes dienas, pretējā gadījuma jtie pariet
Latvijas sarkana krusta īpašuma.
mĒmmaBmaamKmBĒmĒBĒa^

Rīga
An.sļu eskadras viesošanās,

Rīgā, 4. septembrī. Par godu iebrau-
kušas Anglijas flotes virsniekiem pie
Anglijas sūtņa Viltona pļektdienas va-
kara notika soareja,, kurā bij ieradušies
ap 150 personu: Ministru prezidents
Meierovics ar citiem Latvijas valdības
locekļiem, diplomātiskais korpuss, vietē-
jas angļu kolonijas priekšstāvji un liels
skaits iebraukušās flotes virsnieku ar
admirāli Brendti: priekšgalā. , Sūtnis Vil-
tons uzņēma viesus ar jau pazīstamo uz-
manību: bij gādāts nevien par deju, bet
aripar atpūtu raibiem lukturīšiem deko-
rēta dārza un atspirdzinājumiem pie ba-
gātīgi klāta galda.

Sestdien viesiem sarīkoja dineju ar se-
kojošu soareju ministru prezidents. Ap-
sveicot viesus pie galda, ministru prezi-
dents aizrādīja uz trim laikmetiem, ku-
rus pārdzīvojuse jaunā Latvijas valsts
ciņu dēļ patstāvības, cenšanās pēc de
fakto atzīšanas, un de jure atzīšanas
panākšana. Visos šaīs laikmetos lielā
Anglija snieguse palīdzīgu roku mazajai
Latvijai. Cīņā dēļ patstāvības Anglijas
pabalsts bijis nevien morālisks, bet arī
faktisks. Anglijas flote spēlēja ievērojamu
lomu cīņas izšķirošā brīdī, atbalstot
Latvijas brīvības cīnītājus. Pie de facto
un de jure atzīšanas Latvijas centieni
atraduši atbalstu, kā pie Anglijas valsts
vīriem, tā arī viņas delegātiem sūtņu
konferencē. Ministru prezidents pa-
teicas Anglijai un viņas slavenai flotei
par sniegto pabalstu un uzsauc tai
augstas laimes.

Ministru prezidentam pateicās par ap-
sveikumu admirals Brends.

„Mēs priecājamies", teica admirals,
„ka bijām spējīgi sniegt Latvijai palī-
dzību īstā brīdī. Ar lielu interesi mēs
braucām tagad uz Rīgu, lai redzētu, ko
Latvija panākuse savā patstāvības laikā.
Mazām tautām arvien bijis jāpārvar
daudz grūtību. Un jūs tās esat pārspē-
juši. Mēs vedīsim uz Angliju vislabākās
atmiņas par šo savu apciemojumu, un
sekosim ari uz priekšu Latvijas attīstībai.
Anglijas flotei šaī Baltijas jūras piekrastē
būs vienmēr plašas intereses. Mēs esam
pārliecināti, ka Latvijā arī uz priekšu
plauks un zels labklājība, ko virjai no
sirds novēlam."

Pēc brokastīm Anglijas sūtnis admirāļa
un augstāko flotes virsnieku klātbūtnē
apbalvoja 21 Latvijas pilsoni ar angļu
militāriem medaļiem par priekšzīmīgām
cīņām, kuras šie pilsoņi veduši kopā ar
angļu armiju. Ceremonijā piedalījās arī
ģenerālis Apinis. Orķestrs spēlēja Angli-
jas un Latvijas himnas.

Vakariņām sekojošā soareja pagāja in-
teresantās sarunās starp viesiem un vie-
tējās sabiedrības priekšstāvjiem. Viesi
zināms, deva savu daļu arī dejai un
jautrai sadzīvei un izteica savu atzinību
latviešu viesmīlībai.

Svētdien, kā pēdējā viesošanās dienā,
Anglijas sūtnis Viltons bija uzaicinājis
augstākos virsniekus pie sevis uz broka-
stīm, kurās piedalījās arī ministru prezi-
dents Meierovics un vicetninistrs Salnajs.
Pie brokastu galda sūinis pacēla g āzi
uz Anglijas karaļa veselību un griezās
pēc tam pie klātesošiem ar uzrunu, kuru
iesāka ar norādījumu uz ministra prezi-
denta runu iepriekšējā vakarā. «Mi-
nistru prezidents atzīmēja, izteicās
sūtnis, ka Anglijas flote nevien morā-
liski, bet arī faktiski palīdzējuse Latvijai
viņas patstāvības cīņā. Man jāsaka, ka
Anglijas flote šo pabalstu sniedza ne-
piespiesti un spontāni, jo re-
dzēja, ka katrs latvietis gatavs
cīnīties u n m irt par savas tē-
vijas brīvību. Ministru prezidents
aizrādījis savā runā, ka Latvija ir maza
zeme, kādēļ sevišķi atzīmējams lielās
Anglijas atbalsts. Man jāsaka, turpināja
sūtnis, ka Anglijai nav no svara, vai
tauta, kura cīnās par savu brīvību, ir
maza vai liela, Anglija vienmēr atbal-
stīja to tautu brīvības cīņu, kuras, kaut
ari mazas, pierādījušas, ka viņas pilsoņi
spēj aizstāvēt savu tēviju un mirt pār to.

Savu divu gadu darbības laikā še La-
tvijā, saka sūtns, esmu novērojis nevien
labklājības pieaugšanu šaī zemē, bet arī
to, ka katrā Latvijas pilsonī attīstījusies
mierīgas pašapziņas sajūta
un pārliecība, ka Latvija
stāv u z dr oš i e m pamatiemun
viņas patstāvība vairs naviznīci-
n a m a. Bet šāda ticība savai tēvijai un
pašpārliecība var valdīt tikai tur, kur
katrs pilsonis ir gatavs savu tēviju aiz-

stāvēt, sūtnis uzsauc augstas laimes
Latvijas valstij un novēl taī labklājību
arī nākotnē.

Ministru prezidents savā atbildē nora-
dīja uz lielo lomu, kāda Anglijas valsts
vīrem piekrīt patlaban Eiropas miera no-
dibināšanas darbā. Šīs mieru stabilizē-
šanas tieksmes valda kā lielajā Anglijā,
tā mazajā Latvijā un šis ir tas darbs,
kurā abas valstis draudzīgi saprotas.
Ministru prezidents paceļ glāzi uz Anglijas
laimi.

Galīgā atvadīšanās no viesiem notika
viņu pašu viesmīlīgās telpās, uz skaisti
dekorētā kuģa „Delhi", kur vakarā admi-
rals Brends sarīkoja spīdošu soareju.

Izglītības ministrijas skolu muzejs,
Pils laukumā Nb 2, ar šo paziņo, ka tas,
sakot ar 1. septembri ir atvērts, katru
dienu no pulksten 9 līdz 3, svētdienās
no 10 līdz 12 dienā.

Ieeja visiem brīva. Ekskursantu grupas
lūdz pieteikt dienu iepriekš. Tāļr. 8-51.

Polu nedēļas laikraksts Rīsā.
Latvijas iekšlietu ministrija atļāva

polim Jāzepam Meršvinskam izdot Rīgā
nedēļas laikrakstu «Poļu Balss" («Glos
Polski").

Jaunās skolnieku kartiņas, kuras dod
tiesību braukt Rīgas ielu dzelzsceļos par
pazeminātu

^
maksu 1922./23. mācibas

gadā, ir jāizņem līdz š. g. 1. okto-
brim, no kuras dienas līdzšinējās kar-
tiņas būs nederīgas.

Skolu pārzinis lūdz iesniegt skolnieku
sarakstus līdz ar ģīmetnēm visdrīzākā
laikā valdes kantorī, Aleksandra ielā N> 110,
kartiņu izdošanas nodaļā no 10—2. Par
katras skolnieku kartiņas izgatavošanu
jāiemaksā 3 rbl.

Māksla

Nacionālais teātri».

Abās pirmās izrādēs publikas bija pilns
nams. Alunana lugu «Kas tie tādi, kas
dziedāja" aktieru dzīvā spēlē publika
uzņēma ar jūsmu. Uz izrādi ielūgtā
Ādolfa Alunana kundze kopā ar savām
trīs meitām vēlāk pateicās aktieriem par
tik labo kopspžli, kādu reti šī luga pie-
dzīvojusi. Lugu atkārtos atkal sestdien.

Tirdzniecība un rūpaieeBa

Kursi.
Rigas birža, 1922. gada 5. septembrī.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas dolārs 253.75 — 259.75
Angļu mārciņa 1140 — 1160
Francijas franks 19.75 — 20.25
Itālijas lira 10.75—11.25
Beļģijas franks 18.75— 19.25
Šveices franks 48.50 — 49.50
Zviedrijas krona 68.00 — 69.00
Norvēģijas krona ...... 42.00 — 43.00
Dānijas krona 54.75 — 55.75
Čechoslovaku krona .... 8.69 — 8.79
Holandes guldenis .... 99.75 — 101.25
Vācijas marka 0.15 — 0.18
Somijas marka ...... 5.50 — 5.60
Igaunijas marka 0.70 — 0.73
Polijas marka . . . .. . . 0.00 — 0.03/i
Padomes rbļ —
10 Krievu zelta rbļ 1250.00
Zelts (Londona) par 1 unci tīra

zelta —

Krievijassudrabs ļ jļļ— ; ; JJg J
pailM.

5°/o neatkar, aizņem. . . . 100 —105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu zīmes 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 kotacijas komisijas
priekšsēdētājs R. Baltgaills.

Zvēr. biržas mākleris M. Okmians.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Maskavā, 3. septembri. Politiskais'
sarkanais krusts Krievijā likvidēts un
visi valdes locekļi nodoti tribunālam par
kontrrevolucionaras organizācijas dibinā-
šanu.

Berlinē, 3. septembrī. (Volfs). Vis-
pārējā tautas nobalsošanā vācu Augššle-
zijā devusi sekošu rezultātu: 536.126 bal-
sis nodotas par palikšanu pie Prūsijas un
tikai 20.499 par autonomiju.

Bordo, 4. septembrī. (Radio). Itālijā,
Čivita, Lavinijas rajonā, izraktas kāda
romiešu teātra drupas, vairāk nekā
500 metru garumā.

Jaunas valstis.
Polija.

Jāzepa Potocka nāve.
Francijā nomira, sakarā ar automo-

biļa nelaimes gadījumu, grafs Jāzeps
Potockis, bijušais krievu valsts domes
loceklis no Volinijas guberņas, lielu
muižu un lielu cukuru fabriku īpašnieks
Volinijā. No Potocka muižām tikai daļa
pēc Rīgas līguma tika pievienotaPolijai.

Jāzeps Potockis bija poļu zinātniskās
biedrības dibinātājs un bija Varšava
vispār pazīstams.

,(Poļ". preses birojs.)
Redaktora vieta: J. Janovskis-Janševskis. )



Paziņojums.
Finansu rainistrs $. g. 1. septembrī apstiprināja statūtus akciju sabiedrībai

,,1.atviias tirgotājs",
kuras mērķis ir: tirdzniecība iekš- un ārzemes ar dažādam jel/ielam, izejas vie-
lām, pusfabrikātiem un dažāda veida precēm; sabiedrībai piederošo vai komi-
sijā nodoto preču ievešana un izvešana un transportēšana caur Latviju, kā sū
kantoru, tirgotavu, noliktavu un aģentūru atvēršana.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi un iestādes ar dzīves vietu Rīgā:
1) Pēters Svenke, dzīv. Terbatas ielā Ne 4.
2) Edgars Pinka, dzīv. Vilandes ielā Ne 4-a.
3) Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs — I. Ņevas ielā Nš 30.
4) Jānis Zutie, dzīv. Marijas ielā t& 31, dz.'3.
5) JšnisRešais, alias Resnais, dzīv. Vecā Jelgavas ielā Nk 54/5.
6) Patērētāju biedrība .Latgale" — Kungu ielā Na 28.
7) Pēteris Ozoliņš, dzīv. Pauluči ielā Ne 1.
8) Miķelis Melbards, dzīv. Mariļas ielā Ns 70.
9) Staņislavs Rimkevics, dzīv. Marijas ielā Mi 70.

10) Kārlis GrlkupeU, dzīv. Nikolaja ielā Ne 27/29.
11) Voldemārs Kade, dzīv Basteja bulv Ne 7.
12) Jānis Mszpolis, dzīv. Marijas ielā J* 69.
13) Akc. sab. .Latvijas Tranzīts - — 1. Smilšu ielā Ne 15.
14) Mārtiņš Purviets, dzīv. 1. Lāču ielā Ne 14.
Sabiedrības pamatkapitāls ir 32,000 latu, kurš sadalās 64 akcijās, 500 latu

katra. Valde atrodas Zilupē.
Tirdzniecības un banku nodaļas priekšnieks: A. Kacens.-. -;? Priekšnieka palīgs V. Oailīts.

Hīta iiti. 11 Mi išrais Mittii
izdos mutiska un rakstiskā

14
sacensībā

14. septembri š. g., pulksten 10, nodaļas kanclejā, Rīgā, Citadelē Ne 24,

remonta darbus Kara skolas ttlB
(R'ga. Suvcrova ielā Ne 99).

tembri-'?'«; ?1el?W slēStā? ^loksnēs ar uzrakstu .Sacensība * »J

ma
™

āTu'ztanJinH^ -*'-,dēl Ptetai^na» pie mutiskas sacensības «g
SkLmTuri? . «

f ™ '. tāpat ari drošības nauda 10,000 rbļ. ap*"*
?tmaKsaama līdz sacensības dienai , pulksten 50 ,«,
diem -Darba ^J^

da!ībni<*s var
piedalīties tikai vienā no sacensība»

J
S kanc?eiāLTr^f

8p'Cķinu
un

*>ļeikumM var apskatīt būvniecības *
5£l«liafCleiaJwtrujdienu no pulksten 9 līdz 19 —-

teliim pagastam, lotoss apriņķi
skoiotfijV-skolaipārzinis,

priekš l. pakāpes pamatskolas.
paeSn^teS) *£1SS" lerastie* Pie
P fkstenhT-- se«e»nbrt s..p iKsien 12 diena, vai p ieteiktie» i;5-Jminētai dienai rakstiski, JSSS ,klotaia cenza dokumentus '&£$£$&
Vesnesr N5 121, 1922. g)Alga pēc Hkuma.

Pagasta priekšnieks (paraksts), i

_

Muitas tarifs,
(.Vaid. Vēstn." 116. num. no 2b. ro» i

dabūjams . „

Valsts tipogrāfijas kanton,
Rigā, pttī Ns 1.

^
m

Maksā 25 rbļ., ar piesūtīšanu ^^,

Nacionālais teatrs.
Trešdien, 6. septembri, p»1»-

jt S © <rv
& Saulieš-r drāma 4» cēlienos

Tiesu slginfijumi.
Di» aisaSiitai 1. Ik. Obi Man

Kārlis Krebs paziņo, ka 12. sep-
tembri i. 8-> pulksten 11 dienā, Rīgā,
Suvorova ielā Ne 41, veikala, tiks pār-
dota 11. ūtrupē Voldemāra Krūkllna
kustamā manta, sastāvoša no vien» mū-
zikas skapja, biljarda galda un kapara
tējas vāramā katla, un novērtēta par
— rubļiem.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

Taurkalna virsmežniecība
pārdos

sacensībā
15. septembri š. g., pulkst. 11dienā, Taurkalna virsmežniec.

kanclejā sekošus gatavus meža materiālus:
a) dedzināma malka aršīnu gara.

1) Taurkalna lec, apg. Ne 1,2,3,4,6— 57 >/i kb. ass, taksētā vērtībā 67,636r. 50 k.
2) . . . Ne7 —96'/» . . . . 121,256.80,
3) . . J*8 — 73/ia... . 92,654.20 .
4) Valles . . J*9 — 7 . . . . 9,026.05,
5) Jumpravas . , Ne 16, 17 — 32/"... . 42,516 . 95 .
6) J*18,19,20— 28»/34. . . . 36,123 .20.
7) Jaunjelgavas iec, apg. Ne21,24 — 24 '"/* . . . . 29,936 . 70 .
8) Sērenes . , J* 30 — 47*/m , , . . 58,390.95.

b) dezinama malka 7' gara.
9) Jaunjelgavas iec, apg. Ne 21,22 — 41 i/a kb. ass, taksētā vērtībā 51,667 . 50 ,

10) Sērenes . . J6 29 — 17'/s4. . , , 22,046.80.
c) sekvestrēta dedzināma malka aršīnu sara.

11) Jaunjelgavas un Sērenes iec. apg. Ns 25,27,30 — 13/i kb. ass,
taksēta vērtībā 17,746. 70 .

d) sekvestrēta dedzināma malka 7' sara,
12) Jaunjelgavas un Sērenes iec. apg. Nš 25, 27, 30 — 54/ia kb.

ass, taksētā vērtībā 57,177 . 05 .
e) gatavi eg|u bajķl.

13) pie Taurkalna stac.,— 444 gab. ar 5402,9 kb. pēd., taks. vērtībā 54,019 , — ,
i) sekvestrētl ba|ķl, priedes un esles.

14) Jaunjelgavas iec, apg. t& 27 — 70 gab. ar 1591,5 kb. pēd.
taksēta vērtībā 6,946 . — .

15) Sērenes lec, apg. Nš 30 — 56 gab ar 935,0 kb. ped., taks.vērt. 6,081 . — .
g) daiidl materiāli.

16) Taurkalna iec, apg. Ns 2 — zaru malka 2/ia kb. ass, taks. vērt. 1,291 . —
17) . . . Nb 7 — runguļmalka 3«/< . , . . 3,477 .50 .
18) . . . Ne 7, 8 — kārtis 2330 gab. ar 1960kb. pēd.

taksētā vērtībā . 3,528 , — ,
Sacensība notiks mutiski un rakstiski. Rakstiki piedāvājumi, nomaksāti ar

40 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnes ar uzrakstu; „Uz sacensību 15. sept.
i. g." iesniedzami virsmežniecības kanclejā, caur Taurkalna staciju, līdz augšā
uzradītam laikam.

Pēc sacensības tiks pielaistas personas, kas iemaksās pirms pārdošanas
sakuma sacensības komisijai, 10°/o no piedāvātas sumas kā drošības naudu par
līguma kārtīgu un galīgu izpildīšanu.

2 Taurkalna virsmežniecība.

Klīves virsmežniecība
pārdos torsos

15. septembri š. g., pulksten 12 diena, virsmežniecības kanclejā, Klives meža
muižā, sekošus gatavus meža materiālus:

1) Zariņu nokraušanas punktā — sausu iaukfti 1-arS. garu malku
189/ia kb. asis, sadalītu 4 partijās: '

a) partijā J* 1. — 64 kb. asis, apvērtēta 132,480— kap
b) . Ne 2. — 40 82.800.— „
c) . Nš 3. - 48' s 100.050.-
d) . Nš 4. - 37«/4 . . , , 77.107.50 .2) Zelberu apgaitā kr. Nš 16 — 1 arš. garu jauktu

lapu koku malku, 52/s kb. asis, apvērtētu 147,934.—
3) Kaģa apgaitā kr. _ Ne 33 — sausa priežu celmu

malku, 16,ia kb. asis, apvērtēta 21 430
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā caur Jelgavu.

Klives virsmežniecība.

darošas pag. tiesa»
Jelgavas apriņķī, pamatojotjes uz sava
lēmuma 19. augustā š. g. un pagasta
tiesas ust. II. d 220.—226. p. p. uzaicina
mirušā P£ter/a Ozoliņa Garozas pagasta
zaldātu mājas X:28, mantiniekus, pie-
teikt savas mantošanas_ tiesības, vai
prasības uz nelaiķa atstāto mantojumu,
sešu mS eSu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Līdz minētam termiņam pieteikušies
tiks apstiprināti savās mantinieku
tiesībās. Mš 26.

Garozā, 19 augustā 1922. g.
Pag. tiesas priekšsēd. J. F og e 1 s.

Darbvedis J. Skoba.

Citu iestāžu sludina).
s Vata apliela k|ii Mmm
izdos trešdien, 20 septembrī š. g., pīkst.
11 dienā, savā kanclejā Smiltenē, Vēvera
ielā Ne 3, mutiskā un rakstiskā sacensibā
(bez pēctorg.) mazākprasītājiem 53,3 mtr.
sara koka tilta b&vi par Sēdes upi uz
Vaikas-Rencēnu ceļa pie Vārnas kroga.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aplokin.
iesniedzami Hdz sacensības sākumam
turpat kanclejā, bet mutiskas sacensības
dalībnie iem turpat iesniedz?tmi _ lūgumi
dēj pielaišanas pie solīšanas, ka piedā-
vājumi, tā lūgumi samaksājami ar 40 san-
timu zīmognsdokll. Dalībniekiem jā-
iemaksā pirms sacensības sākšanas
12,000 rbļ. drošības naudas. Turpat
kanclejā var iepazīties ar tilta projektu
un sīkākiem noteik. no pulkst. 9—3 d.

Dažādi sludinājumi.
'MMn&m, pin Mii,

skolotais— skolai pāīziBīs
Taurupes I. pakāpes skolai un

2 skolotāji -ias
Tauru es l.pak. un Aderkasu 6- las.

pamatskolām.
Vēlami muzikaliski un sabiedriski dar-

binieki. Aderkasu skolā starp citām
mācībām ari latviešu un vācu valodas.

Kandidāti -tes tie!v lūgti pieteikties
pie pagasta valdes rakstiski, pieliekot
dokumentus, vai ierasties personīgi vēlē-
šanas dienā pie pagasta padomes
16. septembri i. g., pulksten 12 dienā.

Priekšsēdētājs J. Zvaigzne.
Darbvedis Vērzemniek».

I Mm ķipim pulks
11. septembri 1922. g., pulksten 10 rītā,
Viļānu ielā Mš 21,

Pārdos uairāRšoHšanfi
armijai nederīgus:

k zirgusi 5 Kuiļus.
Tuvāki noteikumi turpst. 2

Cīravas meža skolai
vajadzīgs

skolotājs,
mac. mežkopis vai agronoms.

Tuvākas ziņai mežu departamentaii!3 vai skolfi- - Adi- ««
Iespiesta valšlāltpograf tjā. ~

IMta # *i8rļs mi
Gaujas ielā Nr. 26, 3

izdos 18. septembri 1922. g,

mazākprasītājiem
1) Raunas tilta remontu

uz Cēsu-Valmieras ceļa, pīkst. 10 diena.

Z) Rūjas tiltu remontu .
uz Valmieras-Rujenes ceļa, pīkst. 12 diena.

Torsi bOs galīgi Abos gadījumos
drošības nauda 4000 rbļ. Tuvākas ziņas
kanclejā, katru dienu no pīkst. 9 līdz 3.

1
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Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
dina p»r nederīgu nozaod. atvaļinājuma
apliecību zem 3*7069,13. marta 1920. g.
Izdotu no Rīgas kara apr. priekšnieka
uz Andrēla Mārtiņa ā. OSa, vārda,
dzim. 1888. g.

Rigas kara apriņķa priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kāja klausības
apliecību zem 1* 7972/1007, 16. marta
1920. g., izdotu no Armijas saimn. pārv.
priekšnieka, uz 3*na Jāņa d. Reņģe v.

Ilgas iiļ&Mtinas2. iec tiem pristan
Kārlis Krebs paziņo, ka 13. sep-
te brl i. g., pulksten 10 rīta, Rigā,
Dzirnavu iela Ne 71, dz. 14, tiks pār-
dota Miķeļa Malacka kustamā manta,
sastāvoša no mēbelēm, gramatona, ni-
ķeļa tējmašinas un novērtēta par 18500 r.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

Rīgas apgt. 4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 18. septembri 1922. g., pulk-
sten 10 rītā, Rīgā, Zasulaukā, Gregora
ielā Ne 10, tiks pārdots Jāņa Bern-
hardta kustams īpašums, sastāvošs no
1 ozola koka trauku bufetes un 12 ozola
koka krēsliem, novērtēta par 11,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Mežu departaments

pārdos torsos,
RISI Todlebena buloarl nr. 6, tizlu. 8,

? sekošus meža materiālus ^>^
19. septembrī i. g., pulksten 12 diena,

1. Stāmerienas virsmežniecībā: Rb
a) pie Botvu stacijas zaru līnijas 413/« kub. asis jauktas dedzi- ^

namas malkas, vērtībā . . . . . . _ , ? •.. 693(m
b) pie .Pakalmiešu* stacijas zaru līnijas 285»/e kub. asis dedzina- "°-w*'-~

mas malkas, vērtībā 394 9wi
c) .Ermann', .Vecmežkunga' un .Sviltes* apgaitās 101/» kub. *™-

asis papīrmalkas, vērtībā i 4]nn
d) .Katrinburgas" novadā 120/» kub. aziz papirmalkas, vērtībā . dQ,^

2. Ķēzu virsmežniecībā:
a) Kosas mežā, 14. verstē no Amatas stacijas, 128 gabali dažādu

sugu baļķu, 1424 kub. pēdu, vērtībā ,»..
b) pie" Dauguļu stacijas 240 ozolu un ošu baļķi, 2819 kub. pēdu,

apvērtēts 33 rbļ par ozola baļķa kub. pēdu un 20 rbļ. par oša
baļķa kub. pēdu

c) Akmentiņu mājas mežā, 17. verstē no Dauguļu stacijas, 288 gabi
priežu un egļu baļķu, 3429,7 kub. pēd., vērtība 51^d) pie Abudžu stacijas 39 ozolu un ošu baļķi 531,7 kub. pēdu, no-
vērtēti 33 rbļ. kub. pēda ozolu un 20 rbļ. kub. pēdā oša baļķi

3. Juglas virsmežniecībā;
a) pie Bāļiņiem uz Ropažu-Enzeliņu šaursliežu dzelzsceļu linijas,

187/ia kub. asis dedzināmas malkas, vērtībā 468125
b) .Saku" novadā, apgaitā Ns 8, kvartālos NēNe 15, 23, 26, mi-

zota papīrmalka 13'/s kub. asis, vērtībā .... 36,768 75,
c) turpat, apgaitā Ne 6 kvartālos Ne N» 15, 23 un 26 dedzināma

malka, 54/«a kub. asis, vērtībā 93.907 k
d) turpat, apgaitā Ne 4, kvartālos Ne Ni 19, 22, 25 un 26 dedzin.

malka, 10/i*kub. asis, vērtībā 15.375 -
e) turpat, apgaitā Ne 3, kvartālos Ne Ne 43/59, deddnama malka,

8 kub. asis, vērtībā 12.000
?4- Jelgavas virsmežniecībā:

a) pie Klostera uz Lielupes krasta 50 kub. bērza un 25 kub. asis
jauktas dedzināmas malkas, kopvērtībā 173.721-

5. Lugažu virsmežniecībā:
a) Oliņas novadā 2'/i kub. asis stuimalkas un Brenguļu novadā

39/s kub. asis stutmal*as, vērtībā ... ... 76.953 -

6. Alūksnes virsmežniecībā:
a) Beijas mežniecībā, Visikuma un Kalna-Pededzes novados, 1-3

verstes no Pededzes upes, 25/* kub. asis papirmalkas, vērtībā . 41.845—

7. Kārķu virsmežniecībā:
a) II. Iecirknī, Kārķu novadā, 28 kub. asis papirmalkas, vērtībā 42.000 -
b) Naukšēnu un Kārķu novados, 388 gab. bērza bluķu, 3024 kub.

pēdu, vērtībā 18.900-

8. Bīriņu virsmežniecībā:
a) Bīriņu novadā, 4—7 verstis no jūrmalas 49/s kub. asis papīr-

malkas, vērtībā 134.557 9C

9. Gaujenes virsmežniecībā:
a) 6 verstis no Gaujas, mežā 30/" kub. asis stutmalkss, vērtībā . 77.171 -

10. Piebalgas virsmežniecībā:
a) Gaujas stacijā 215 testi koki, 2000 kub. pēd., Uriekstcs stacijā

12ā testi koki 500 kub. pēd., kopvērtībā 36.500 -
b) Gaujas stacija 280 priežn baļķi 2300 kub. pēd., vērtībā .... 13800 -

Ramkas stacijā 65 priežu-egļu baļķi 500 kub. pēd., vērtībā . . . 2.500 -
Melles stacija 23 priežu-egļu baļķi 800 kub. pēd., vērtībā ... 4^)00 -

11. Kokneses virsmežniecībā*.
a) Ogres novadā uz upes krasta 42 kub. asis stutmalkas .... 40.320 -
b) Ērgļu un Katrīnas novados 80'/8 kub. asis stutmalkas un Bebru

novadā 81/» kub. asis papirmalkas 42.690 -
c) No Ērgļu un Katrinas novadiem, izvesti 343 baļķi 5514 kub. pēd.

un Ērgļu novadā, mežā 414 baļķi 7126 kub. pēd., kopvērtībā . 44.880-
d) Ogres novadā l«/s vērst, no Ogres 151 baļķi un 7 tēsti koki,

apm. 3800 kub. pēd . 16.100 —
e) Laksteues novadā 544 baļķi 2709 kub. pēd '. . 48.276 —
f) Kokneses stacijā 18 apses kluči, 135 kub. pēd., Bebru novadā

126 apses kluči 882 kub. pēd., kopvērtībā I"-020 "
_. Torgl notiks mutiski uu rak'ttskl, pie pam torgos tiks pielaisti un pie-

dāvājumi atzīti no personām, kuras iemaksās torgu komisijai 10°/o no p iedāvā-
tas sumas. 6 '

u h
T"vā£ as zi^s izsniedz meža departamenta II. nodaļā, Rigā, Todlebetf

bulvāri Ne 6, dziv. 8, un attiecīgu virsmežziņu knnclejās.
3 Meža gļedlartameng^

Rīgas pol. 6. iec. priekšn.
paziņo, kā izpildot Rīgas pret. lēmumu
no 1921, g., 14. novembra zem Ne 12160,
S. g. 14. septembrī, pulkst. 10 rīta, Ro-
manova ielā Ne 110, liks

vairāksolīšanā
pārdota pils. Bīriņa saimniecības iekārta,
piedzenot 10.000 rbļ. soda naudas.

Rīgas policijas 6. iecirkņa
priekšnieka v. D r e i m a n i s.

' Darbvedis (paraksts),

Rīgas kara apr. priekšniek* izsludina
par nederīgo nozaudēto atvaļinājuma
apliecību zem N* 6195, 6. augustā
1920. g., Izdotu no 3. Jelgavas kajn.
pulka komandiera, uz Dina Jura dēla
Dzletftals vārda.
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